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Tiroid bezi ve tiroid hormonları

Tiroid bezi anatomisi

Tiroid bezi soluk borusunun önünde, adem elması olarak adlandırılan 
kıkırdağın altında yerleşmiş kelebek şeklinde 20-25 gram ağırlığında bir 
organdır. Tiroid bezinin iki yanında şah damarları (karotis arterler) yer alır.

Kadınlarda tiroid bezi erkeklerden 
daha büyüktür. Gebelik ve 
adet dönemlerinde biraz daha 
büyür. Anne karnında ilk gelişen 
endokrin bezdir. Tiroid bezi 
sağ ve sol lobdan oluşur, iki lob 
birbirine bağlıdır. İki lobu birbirine 
bağlayan yapıya “istmus” denir.

Tiroid bezinin atar damarları 
(arter), toplar damarları (ven) 
ve lenfatik damarları vardır. Çok 
zengin bir kan damar ağı ve lenf 
damar ağına sahiptir. Bu nedenle tiroid kanserlerinde lenf bezlerine 
yayılım sık görülür.

Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) ve kalsitonin hormonunun yapımı yani 
sentezi tiroid bezinde yapılır.

Tiroid hormonları

Tiroid bezinin içerisinde her biri ayrı bir fabrika gibi çalışan “folikül” 
olarak adlandırılan üniteler vardır. Her bir folikül ünitesi yan yana dizilen 
foliküler hücrelerden (tiroid hücresi) ve ortadaki boşlukta hormon 
deposu olarak kullanılan “kolloid”den oluşur. Foliküler hücrelerin arasında 
kalsitonin salgılayan “parafoliküler” hücreler vardır. Tiroid medüller 
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kanserler bu hücrelerden gelişir. Kolye gibi dizilen tiroid hücreleri “folikül 
ünitesini” oluşturur. Ortada hormon havuzu olarak adlandırılan “kolloid” 
bulunur.

Tiroid hormonlarının sentezi tiroid hücresi içerisinde yapılır. Beslenme 
ile alınan iyot tiroid hücresi içine girerek T3 ve T4 hormonu yapılır. T3 
hormonunda 3 adet iyot (tri-iyodotironin), T4 hormonunda ise 4 iyot 
(tetra-iyodotironin) bulunur. Tiroid hormonlarının %80’i T4, %20’si T3 
olarak bulunur.

Hücre içine giren hormon T3’dür, T4 hücre içine girmez. Bu nedenle 
hormon gereksinimi olduğu zaman vücut belli bir dengeyi sağlamak 
için T4 hormonunu T3’e dönüştürür. T3 ve T4 hormonları proteine 
bağlı olarak kanda dolaşırlar. Bu hormonların az bir kısmı serbest 
halde bulunur (serbest T3 ve serbest T4). Tiroid bezinin fonksiyon 
bozukluklarında serbest T3 ve serbest T4 hormonlarının ölçümü daha 
değerlidir.

Tiroid hormonlarının dengesi, beyinde bulunan hipofiz bezinden 
salgılanan TSH (Tiroid Stimulan Hormon) hormon ile ayarlanır. Aralarında 
negatif bir denge vardır. Tiroid hormonları sentezi artınca TSH düşer, 
bunun tersi olarak da, tiroid hormonlarının sentezi azalınca TSH yükselir.

Tiroid antikorları ve tiroglobulin

Kanda TSH düzeyi 4 mIU/L’nin üzerinde olan kişilerde antikor düzeylerine 
bakılmalıdır. Kanda anti TPO ve anti Tg bakılması kronik otoimmün 
tiroidit yani Hashimoto tanısının koyulmasını sağlar. Hashimoto 
hastalığında anti TPO yüksekliği %90-95 hastada, Basedow hastalığında 
ise %60-90 hastada görülür. Tiroidit hastalıklarının tanısı ve takibinde 
anti TPO antikoru daha belirleyicidir. Antikorların yüksek olması ilerleyen 
dönemlerde tiroidit hastalığının nüks edeceğinin ve hipotiroidi riskinin 
artacağının göstergesidir. Çok yüksek anti TPO düzeylerinde tiroid bezi 
lenfoması düşünülmelidir.

Tiroglobulin (Tg) ve anti Tg, papiller tiroid kanserilerinin takibinde 
kullanılır. Her ikisi de kanser takibinde çok değerli laboratuar 
ölçümleridir. Tiroidit tanısında anti Tg, anti TPO kadar değerli değildir. 
Dışarıdan fazla tiroid hormonu alımı ile oluşan hipertiroidi’nin 
(thyrotoxicosis factitia)  diğer zehirli guatr türleri ile ayırımında Tg 
ölçümü yapılır.

TSH reseptör antikoru (TRAK), Graves hastalığının (Zehirli guatr)  tanısı 
için kullanılır. Klinik bulgular (gözlerde dışarı çıkıklık gibi) yeterli ise bu 
antikorun bakılmasına gerek yoktur. Graves hastalığında ilaç tedavisinin 
etkisi TSH reseptör antikoru bakılarak öngörülebilir. Graves hastalığının 
tedavisi sırasında antikorlarda düşme görülürse, hastalığın tekrarlama 
olasılığının daha düşük olacağını gösterir. Ancak antikorları düşmesine 
karşın nüks eden Graves hastaları da vardır.
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Tiroid fonksiyon bozukluklarının belirtileri

• Halsizlik ve yorgunluk

• Depresyon

• Endişeli ruh hali, sinirlilik, nedensiz korkular

• İştah ve tat almada değişim olması

• Kişinin kendisini sersemlemiş hissetmesi. Bu hissi uykusuzluğa    

  bağlamak genelde tanıda gecikmelere yol açabilir.

• Cinsel isteksizlik

• Çarpıntı hissi

• Kalp atışlarını boyunda veya göğüste hissetme

• Ciltte kuruluk

• Adet kanamalarında düzensizlik

• Kas ve eklem ağrıları, huzursuz bacak

• Tansiyon yüksekliği, üşüme veya terleme

• Boyunda şişlik olmasa bile kişinin boynunda

  değişik bir durum hissetmesi

• Aşırı uyku isteği veya uyuyamama

• Bağırsak sorunları, hazımsızlık, kabızlık, şişkinlik, gaz

• Kilo alma ve kolesterol yüksekliği

• Saçlarda dökülme, seyrelme ve matlık

• Gebe kalamama veya gebelikte sorunlar
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Hipotiroidi (Tiroid yetmezliği)

Hipotiroidi nedenleri

Hipotiroidi yani tiroid bezinin az hormon 
salgılaması tiroid yetmezliği olarak da bilinir. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de hipotiroidi sık görülmektedir. 
Kadınlarda ve yaş ilerlemesi ile 
hipotiroidi görülme sıklığı artar. 

Hipotiroidinin sık görülen nedenleri; Hashimoto tiroidit (tiroid iltihabı), 
tiroid ameliyatı ile tiroid bezinin çıkarılması, radyoaktif iyot tedavisi 
(atom tedavisi) ve diğer tiroidit türleridir.

Hashimoto tiroidit otoimmun bir hastalıktır. Tiroid hücresine karşı 
antikor gelişir ve zamanla tiroid hücre sayısı azalır. Bu azalma sonucunda 
hormon sentezi de azalmış olur.

Tiroid ameliyatlarında tiroid bezinin tüm olarak çıkarılması ile tiroid 
hormonu üretecek tiroid dokusu ve hücresi kalmaz, bu nedenle 
hastalar ömür boyu tiroid hormonu kullanır. Tiroid bezinin tam olarak 
çıkarılmadığı durumlarda, kalan tiroid bezi vücuda yetecek kadar 
hormon salgılayabilir.

Başka nedenlerle (lenfoma gibi) baş ve boyun bölgesine radyasyon 
alınması tiroid hücrelerini tahrip eder ve hormon sentezi azalır. 
Amiodoron, Lityum gibi ilaçlar tiroid hormon sentezini engelleyerek 
tiroid hormon sentezinin azalmasına neden olabilir.

Hipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması veya radyasyon alması sonucunda, 
tiroid hormonu sentezini sağlayan TSH hormonu yapılmaz ve bu nedenle 
hormon üretilemez. Tiroid bezi sağlam olmasına karşın, beyinden emir 
gelmediği için hormon sentezi yapılamaz.
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Hipotiroidi belirtileri

T3 ve T4 hormonu düşük, TSH yüksek bulunur. Klinik belirti vermeyen 
subklinik hipotiroidi olan hastalarda ise T3 ve T4 hormonları normal, TSH 
yüksek bulunur. Tiroid antikorları (anti TPO ve anti Tg) yüksektir.

Halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı, kilo alma, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, 
saçlarda matlaşma, üşüme, kabızlık, adetlerde düzensizlik, kısırlık, 
depresyon, algı bozukluğu, seste değişiklik (ses kabalaşması) hipotiroidi 
belirtileri arasındadır.

Muayenede kuru cilt, nabızda azalma (bradikardi), ses kabalaşması, 
reflekslerde yavaşlama, bazı hastalarda tiroid bezinde büyüme (guatr 
gelişimi) ve ödem belirgin bulgular arasındadır.

Hipotiroidi tedavisi

Hastanın şikayetlerine ve hormon 
sonuçlarına göre tiroid hormon tedavisi 
(Levotiroiksin) başlanır. Tedavide genç 
kişilerde TSH hedefi 0.5-2.5 mIU/L’ dir. 
Kalp hastalığı, atriyal fibrilasyonu (ritm 
hastalığı), osteoporozu (kemik erimesi) 
olanlarda ve 65 yaş üzerindeki 
hastalarda TSH hedefi 1-4 mIU/L’ dir. 

Gebelerde ise ilk üç ayda TSH hedefi 
0.1-2.5 mIU/L, ikinci ve üçüncü 3 ayda TSH hedefi 0.2-3 mIU/L’ dir. 70-80 
yaş arasındaki kişilerde TSH üst sınırı 6 mIU/L, 80 yaş üstü kişilerde ise 
TSH üst sınırı 7.5 mIU/L olarak kabul edilmektedir.

Klinik bulgusu olmayan subklinik
hipotiroidi’de tedavi

Hormon tedavisi başlamadan önce tiroid fonksiyon bozukluğunun 
kalıcı olup olmadığına karar verilir. Bu karar, hastanın yaşına ve eşlik 
eden hastalıklarına göre verilir. TSH 10 mIU/L’den yüksek olan hastalara 
Levotiroksin tedavisine başlanır.

TSH düzeyi 4-10 mIU/L arasında olan hastalarda şu durumlarda 
Levotiroksin tedavisi uygulanır.

1) Guatr olması
2) Gebeler ve gebelik tedavisi görenler
3) Antikorları pozitif olanlar
4) Hastalığın takibinde TSH düzeyi artan hastalar
5) Psikiyatrik hastalıkları olanlar
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Hipertiroidi 

Hipertiroidi nedenleri

Tiroid bezinin fazla tiroid hormonu salgılamasına “hipertiroidi” denir. 
Bazı hastalıklarda hormon yapımı artmaz ancak hormon havuzundaki 
hormonlar kan dolaşımına geçer. Bu mekanizma ile de hipertiroidi 
oluşabilir.

Basedow Graves hastalığı, toksik multinodüler guatr, toksik adenom, 
gebelik hipertiroidisi, fazla iyot alımına bağlı hipertiroidi, fazla tiroid 
hormonu alımına bağlı hipertiroidi durumlarının hepsi hipertiroidiye 
neden olur. 

Hipertiroidi belirtileri

Hipertiroidi belirtileri; halsizlik, sinirlilik, çarpıntı, sıcağa tahammülsüzlük, 
kilo kaybı, terleme, ishal, nefes darlığı, iştah artmasına karşın zayıflama, 
adet kanamasında azalmadır. Hastaların bir bölümünde gözlerde dışarı 
çıkıklık (göz bulguları, ekzoftalmi) görülebilir. Göz bulguları Graves 
hastalığının %10’unda oluşur.

Hipertiroidi tanısı

Hipertiroidi’de T3 ve T4 hormonu yüksek, TSH 
düşük bulunur. Klinik belirti vermeyen 
subklinik hipertiroidide ise T3 ve T4 
hormonları normal, TSH düşük bulunur. 
Tanı koymak için anti TPO, anti Tg ve bazı 

hastalarda TSH reseptör 
antikoru bakılır.
Hipertiroidi tanısında tiroid 
hormonlarının yanı sıra 
tiroid sintigrafisi ve uptake 
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denilen radyoaktif madde tutulumuna bakılır. Tiroiditlerde uptake 
düşüktür ancak Basedow hastalığı gibi diğer hipertiroidi nedenlerinde 
uptake yüksektir.

Hipertiroidi tedavisi

Hipertiroidide ilk tedavi şekli antitiroid ilaçların kullanımıdır. Bu ilaçlar 
tiroid hormonlarının sentezini durdurarak etki ederler. Genellikle 
Metimazol kullanılır. Bazı özel durumlarda ve gebelerde propiltiourasil 
kullanılır. Antitiroid ilaçlar yan etkileri nedeni ile ömür boyu kullanılamaz. 
6 ay ile 1 yıllık tedavi sonrası hipertiroidi için kalıcı tedavi planlanır. Kalıcı 
tedavi hipertiroidinin nedenine göre cerrahi veya atom (radyoaktif iyot) 
tedavisidir.
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Hashimoto tiroidit
(Kronik otoimmün tiroidit) 

Hashimoto (Haşimato) hastalığının mekanizması

Genetik faktörler, iyot, radyasyon, sigara kullanımı ve antikor pozitifliği 
gibi faktörler otoimmun mekanizmaları devreye sokar ve tiroid bezi 
lenfosit hücrelerinin istilasına uğrar. Lenfosit istilası ile antikorlar oluşur 
ve tiroid hücresi parçalanır. Ayrıca tiroid hücresinin kendi kendini 
öldürmesi (hücrenin kendini yok etmesi=apoptozis) diğer bir yıkım 
olayıdır.

Tiroid hücresine lenfosit istilası sonucu antikor oluşumu ve hücre ölümü 
ile hücreler parçalanır ve tiroid hormonları kan dolaşımına karışır. 
Hastalığın ilk dönemlerinde hipertiroidi görülebilir. Genellikle bu dönem 
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hasta tarafından fark edilmez. Hücrelerin yıkımının oranına göre kalıcı 
hipotiroidi gelişebilir. Hashimoto hastalarının %20’sinde kalıcı hipotiroidi 
gelişmektedir. Hastalık otoimmun mekanizma ile oluştuğu için tamamen 
ortadan kaldırılması mümkün değildir. Tiroid dokusu tamamen tahrip 
olmadan alınacak yeni önlemler hastalığın kontrol altına alınmasını 
sağlayabilir.

Hashimoto (Haşimato) 
hastalığının belirtileri 
ve laboratuar bulguları

Halsizlik, yorgunluk, eklem 
ağrısı, kilo alma, kilo verememe, 
cilt kuruluğu, saç dökülmesi, 
saçlarda matlaşma, üşüme, 
kabızlık, adetlerde düzensizlik, 
kısırlık, depresyon, algı 
bozukluğu, seste değişiklik 
(ses kabalaşması) hipoiroidi 

belirtileri arasındadır. Muayenede kuru cilt, nabızda azalma (bradikardi), 
ses kabalaşması, reflekslerde yavaşlama, bazı hastalarda tiroid bezinde 
büyüme (guatr gelişimi) ve ödem belirgin bulgular arasındadır.

T3 ve T4 hormonu düşük, TSH yüksek bulunur. Klinik belirti vermeyen 
subklinik hipotiroidide ise T3 ve T4 hormonları normal, TSH yüksek 
bulunur. Anti TPO hastaların %85’inde yüksektir. Tiroid hormonlarının ve 
TSH’ın normal olduğu ancak antikorların yüksek olduğu hastalarda tiroid 
yetmezliği gelişmemiş Hashimoto hastalığı vardır.

Hashimoto hastalığına vitiligo, pernisyöz anemi, romatoid artrit, tip 1 
diyabet gibi otoimmun hastalıklar eşlik edebilir. Hipotiroidi gelişmesi 
ile tiroid bezi küçülür. Tiroid bezinin küçülmesi hipotiroidinin kalıcı 
olacağının göstergesidir.

Ultrasonografide tiroid dokusu heterojen görülür, bazı hastalarda yalancı 
nodül vardır. Ultrasonografi ile hashimoto tiroidit tanısı koyulabilir. Bazı 
hastalarda nodül gelişimi olur, bu nodüller ultrasonografi bulgularına 
göre takip edilir, gerekli durumlarda iğne biyopsisi yapılır. Kuşkulu bir 
sonuç çıkarsa tiroid ameliyatı yapılır.

Hashimoto (Haşimato) hastalığında risk faktörleri

Toplumun %10’undan fazlasında, daha sık kadınlarda, genellikle 30-50 
yaş aralığında görülür. Ülkemizde kadınların %30-35’inde Hashimoto 
tiroidit vardır. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Kesin kanıtları 
olmamakla birlikte risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

• Genetik yatkınlık
• İnfeksiyonlar (Viral infeksiyon)
• Stres
• Sex hormonları
• X kromozomlarda değişiklik
• İyot alımı
• Sigara kullanımı
• Radyasyon
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Hashimoto hastalığında antikorların yüksek kalması kalıcı hipotiroidi 
gelişeceğinin bulgusu olarak kabul edilmektedir. Her yıl kalıcı hipotiroidi 
gelişme riski %5 oranında artar. İlaç kullanan hastaların hormon düzeyleri 
normal sınırlarda olmasına karşın halsizlik, yorgunluk, kilo verememe 
gibi şikayetler devam edebilir.

Hashimoto hastalığında ilaç tedavisi

Hastanın tiroid hormonları normal ise Levotiroksin tedavisine gerek 
yoktur. Genç hastalarda ve büyük guatr olan hastalarda hormonlar 
normal olsa da tedavi başlanır. 2-3 ay içerisinde tiroid volümünde 
küçülme beklenir. Hashimoto hastalığında tiroid bezinde ani büyüme 
“tiroid lenfoması” olabileceğini düşündürür ve ayrıntılı tetkik yapılır.

Hastanın şikayetlerine ve hormon sonuçlarına göre tiroid hormon 
tedavisi (Levotiroksin) başlanır. Tedavide genç kişilerde TSH hedefi
0.5-2.5 mIU/L’ dir. Kalp hastalığı, atriyal fibrilasyonu (ritm hastalığı), 
osteoporozu (kemik erimesi) olanlarda ve 65 yaş üzerindeki hastalarda 
TSH hedefi 1-4 mIU/L’ dir. Gebelerde ise ilk üç ayda TSH hedefi 0.1-2.5 
mIU/L, ikinci ve üçüncü 3 ayda TSH hedefi 0.2-3 mIU/L’ dir. 70-80 yaş 
arasındaki kişilerde TSH üst sınırı 6 mIU/L, 80 yaş üstü kişilerde ise TSH üst 
sınırı 7.5 mIU/L olarak kabul edilmektedir.
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Hashimoto tiroiditinde “lazer” tedavisi

Lazer tıbbın pek çok alanda uygulanmaktadır. Düşük dozlu lazer tedavisi, 
inflamasyonu azaltıcı ve kanlanmayı arttırıcı etkisi ile eklem ağrılarında 
kullanılmaktadır. Bu lazer ameliyatlarda kullanılan lazerler 1000’de bir 
dozda ışın vermektedir. Hiçbir yan etki bildirilmemiştir.

2014 yılında yapılan üç çalışmada Hashimato tiroidit hastalarında 
lazer tedavisinde umut verici sonuçlar elde edilmiştir. 10 seans olarak 
uygulanan lazer tedavisi sonucunda hastalar bir yıl takip edilmiş ve 
hastaların %70’inde tiroid hormonu ilacı kesilmiştir. 

Hashimato tiroidit hasalarında her geçen yıl hastalık ilerlemekte ve 
hastalar genellikle yüksek doz tiroid hormonu kullanmak zorunda 
kalmaktadır. Lazer tedavisi bu sonuçlara bakıldığı zaman, hastalığı 
kontrol altına almada umut verici bir yöntemdir.

Aynı protokol ile Hashimoto hastalarımıza 6 aydır bu tedaviyi 
uygulamaktayız. Toplam 10 gün ve 10 seans olarak lazer tedavisi 
yapılmaktadır. Hastaların tiroid sınırları ultrasonografi ile belirlenerek 
lazer uygulanacak noktalar tespit edilmektedir. 10 günlük tedavi 
sonrası hastaların tiroid ultrasonografileri yapılarak kanlanmalarına 
bakılmaktadır.
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30 hastamızın tümünde 
tiroid bezinde kanlanma 
artışı saptandı. Bu bulgu 
yeniden hormon yapımının 
olacağının göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. Tüm 
hastalarda antikor düzeyleri 
düştü, 12 hastada hormon 
ilaçları tamamen kesildi, 18 
hastada ilaç dozları azaltıldı. 

Özellikle tiroid dokusu tamamen tahrip olmamış hastalarda umut verici 
bir tedavi olarak uygulanabileceği görülmektedir. Her yıl hipotiroidinin 
ilerlediği Hashimoto hastalığında, lazer tedavisi ile hastalığın 
ilerlemesinin yavaşlatılabilmesi bile çok önemli bir gelişme olacaktır. 
Hastaların beslenme önerilerine dikkat etmeleri ve destek tedavilerle 
birlikte lazer uygulaması, kilo kontrolüne de yararlı olmaktadır.

Hashimoto hastalığında vitaminler ve takviye 
besinler

Selenyum: Glutathione peroxidase ve thioredoxin 
reductase oksidatif hasardan koruyan selenyum 
içeren proteinlerdir. Tiroid bezinde bulunan selenyum 
miktarı diğer organlardan daha fazladır. Selenyumun 
tiroid hücresini koruyucu etkisi kanıtlanmıştır. Düşük 
selenyum seviyelerinde immun fonksiyonlarda 
bozulma bildirilmektedir. Ayrıca düşük selenyum düzeylerinde 
otoimmun tiroidit (Hashimoto gibi) hastalıkların tetiklendiği hipotezi 
ortaya atılmıştır. Selenyum takviyesinin göz bulgusu olan Graves 
hastalığına ve doğum sonrası gelişebilen tiroidit hastalarına yararlı 
olduğu gösterilmiştir. Hashimoto tiroiditinde kesin kanıt olmamakla 
birlikte Selenyum takviyesi önerilen vitaminler arasındadır.

D vitamini: D vitaminini aktive eden enzimler ve 
D vitamini reseptörleri vücutta immun 
sistem hücrelerinde bulunur. D vitamini 
eksikliği olan kişilerde tiroidit, romatoid 
artrit, multipl skleroz, Tip 1 diyabet gibi 
otoimmun hastalık riski daha fazladır.

Yapılan çalışmalar, Hashimoto tiroiditinin 
D vitamini eksikliğinde daha fazla 
görüldüğünü göstermektedir ancak 
bazı çalışmalarda da ilişki olmadığı 
vurgulanmaktadır. Otoimmun hastalıklar 
ile ilişkisi kesin olarak bilinen D vitaminin, Hashimoto tiroidit ile ilişkisini 
ortaya çıkaracak çalışmalara ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar D vitamini 
tedavisinin tiroidit üzerine etkisi ile ilgili bir araştırma yapılmamıştır. 
Ülkemizde D vitamini eksikliği yaygın görüldüğünden pek çok kadın 
D vitamini takviyesi kullanmaktadır. Bu açıdan da bakıldığında, tiroidit 
hastalarında D vitamini takviyesinin verilmesi uygun görülmektedir.

Çörek otu: 2016 yılında yapılan bir çalışmada tiroid hormonu kullanan 
Hashimoto olan hastaların bir grubuna “çörek otu tozu” verilmiş. 
Çörek otu, öğlen ve akşam yemek öncesi 1 gram olarak kullandırılmış. 
Diğer hasta grubuna ise plasebo denilen hiçbir etkisi olmayan bir toz 
kullandırılmış. İki ay sonra hastalar değerlendirilmiş. Çörek otu kullanan 

hasta grubunda vucut kitle indeksinde hafif bir 
azalma ayrıca antikor düzeylerinde de düşme 

saptanmıştır. Kesin bir sonuç vermese de, 
bu sonuçlar çörek otunun Hashimoto 

hastalarına yararlı olabileceğini 
göstermektedir. Çörek otu öğütülerek 
veya çörek otu yağı olarak günde iki 
tatlı kaşığı tüketilmelidir.
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Hashimoto hastaları için beslenme önerileri

Hashimoto hastalığı olan kadınların 
en sık yakındıkları sorun kilo 
verememe veya kilo alımıdır. 
Karbonhidratlar ve glüten içeren 
besinler tiroidit olan hastalarda 
önerilmemektedir. Karbonhidrat 
ve gluten inflamasyonu arttırarak, 
Hashimoto hastalarının 
şikayetlerini ağırlaştırmaktadır. 
Şeker ve şekerli gıdalar, 
hazır gıdalar, konserveler, 
fast food, gazlı içecekler ve 
karbonhidratlardan uzak kalmak 
hastalarda ödem oluşumunu azaltır ve kilo kontrolüne yardımcı olur. 

Sebze ve protein ağırlıklı beslenme en 
uygun beslenme programı olacaktır. 
Karbonhidratlar ve glüten içeren besinler 
Hashimoto tiroidit olan hastalarda gündüz 
saatlerinde bile yorgunluğa ve uyku haline 
neden olur.

Hashimoto hastalığında hormon 
tedavisi ile hormonlar normal düzeye 
gelmesine karşın şikayetlerin düzelmeme 
nedeni tam olarak bilinmemektedir. 
Tek başına tiroid hormonu kullanımının 
hipotiroidi şikayetlerinin tamamen 
geçirmediği yapılan çalışmalarda da 
kabul edilmektedir. Beslenme önerileri ve 
vitamin takviyeleri tedaviye eklenmelidir.

Kilolu bir hastanın egzersiz yapması 
zorlaşmakta, hareket etmedikçe de kilo 
alımı devam etmektedir. Bu kısır döngünün 
kırılması için doktorun hasta ile iletişim içinde 
olarak hastayı cesaretlendirmesi gerekir. 

Egzersiz yapmak ve aktiviteyi arttırmak sağlıklı 
yaşam için en önemli koşullardandır. Hashimoto 
hastası olan bir kişinin mutlaka aktivitesini 
arttırması veya egzersiz yapması gereklidir. 
Kilo kontrolü ve kilo vermek bu koşulların hepsi 
uygulanınca gerçekleşebilir.
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Tiroid hormonları metabolizmaya etki eden hormonların başındadır. 
Tiroid hormonları; bazal metabolizmayı, ısı dengesini, yağ ve şeker 
metabolizmasını, yağların yakılmasını ve gıda tüketilmesini etkiler.

Tiroid fonksiyonlarında bozukluk olduğu zaman kilo değişiklikleri 
ve vücudun enerji tüketiminde değişiklikler meydana gelir. İstirahat 

sırasındaki enerji tüketimi (enerji harcaması), total enerji tüketiminin 
%60’ıdır. Tiroid hormonlarının fazla salgılanmasında yani hipertiroidi 
durumunda, istirahat sırasındaki enerji tüketimi artar. Tiroid 
hormonlarının az salgılanmasında yani hipotiroidi durumunda ise 

Tiroid hastalıkları ve şişmanlık ilişkisi
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istirahat sırasındaki enerji tüketimi 
azalır.

Hipotiroidide enerji tüketiminde 
oluşan %7-8’lik değişiklik, yağ 
depolarında da değişikliğe neden olur. 
TSH düzeyi normal sınırlarda olmasına 
karşın kilo alımı meydana gelebilir.

TSH düzeyinin normal sınırları
0.5-4 mIU/l’ dir. TSH düzeyi üst 
sınıra yakın olan kişilerde kilo alımı 
olabileceği gösterilmiştir. Ancak 
bunun aksini savunan yazılar da vardır. 
Belirgin hipotiroidi olan hastalarda 
kilo artışı, kolesterol yüksekliği bilinen 
sonuçlar olmasına karşın, klinik belirti 
vermeyen ve TSH düzeyi normal 
sınırlarda olan kişilerde kilo artışının 
nedeni halen araştırılmaktadır.

TSH düzeyi üst sınıra yakın olan 
kişilerde kilo alımı iki teori ile 
açıklanmaktadır. TSH’ın yağ yapımını 
uyarması ve leptin hormonuna 
etkisidir. Bu tarz şikâyetleri olan kişilere 
tiroid hormon tedavisinin başlanması 
şu an kılavuzlarda yer almamaktadır. 
Ancak hastaların bireysel 
değerlendirilmeleri sonucunda, düşük 
dozda tiroid hormonu başlanması 
düşünülebilir.
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Tiroid hormonu kullanımı için öneriler

Tiroid hormonu nasıl kullanılmalı

İlaç dozunun ayarlanması TSH düzeyine bakılarak yapılır. TSH düzeyi, 
hormonlar normal düzeye gelene kadar 6-8 haftalık aralıklarla incelenir. 
İlaç dozunun arttırmak veya azaltmak 12.5-25 mikrogram’lık dozlarla 
olarak yapılmalıdır. Hormon tetkiki yapılacağı sabah ilaç içilmemeli, kan 
verildikten sonra alınmalıdır.

Ameliyat olanlarda, gebelikte, başka 
ilaçların kullanımında, araya giren 
hastalıklarda ve ilaç değişiminde TSH 
düzeylerine sık aralıklarla bakılmalıdır. 
Tiroid hormonu tek seferde, su ile, ilaç 
ezilmeden ve aç karına alınmalıdır. İlaç 
alımından en az 30 dakika sonra kahvaltı 
edilmelidir.

Tiroid hormonu emilmesini 
olumsuz etkileyen durumlar

Tiroid hormonlarının emilimini etkileyen 
durumlar; ileri yaş, proton pompa inhibitörleri 
(mide ilacı), çöliak hastalığı, emilim 
bozukluklarıdır. Tiroid hormonu ilacının 
emilimini etkileyen durumlar ise; demir ilaçları, 
kolestiramin, sukralfat, antiasitlerdir. Bu tür 
ilaçların kullanımında levotiroksin ile arasında en az 4 saat olmalıdır.

Tiroid fonksiyonlarını değiştiren ilaçlar

Hipotiroidiye neden olan ilaçlar: Tionamidler,  lityum, amiodaron, 
potasyum iyodür, betadin, iyot içeren öksürük şurupları, talidomid, 
radyolojide kullanılan kontrast maddeler, kolestiramin, omeprazol, 
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lansoprazol, kalsiyum karbonat, demir sülfat, alüminyum hidroksit, 
krom, glukokortikoidler, dopamin, dobutamin, somatostatin, metformin, 
interferon alfa, interlökün-2 

Hipertiroidiye neden olan ilaçlar: Amiodaron, iyot, interferon alfa, 
interlökin-2

Açıklanamayan tiroid hormon testleri bozukluklarında ayrıntılı ilaç 
kullanım öyküsü alınmalıdır. Hastanın önemsemediği bir ilaç bile olsa 
doktoruna bildirmesi gerekir. Tiroid hormon metabolizmasını etkileyen 
bir ilaç kullanılıyorsa ilaçlar arasında 4 saat aralık olmalıdır.
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Tuz kullanımı

Tüm dünya coğrafyasında 
doğada iyot yetersiz 
bulunmaktadır. Dolayısıyla 
bu coğrafyada yetişen 
bitki ve hayvanlarda, 
yani besinlerde de iyot 
yetersizdir ve mutlaka 
iyotlu tuz kullanılarak 
besinde görülen 
yetersizlik giderilmelidir. 
Türkiye’de iyot eksikliğinin 
giderilebilmesi için 
1998’de Kanun Hükmünde 
Kararname ile tüm sofra 
tuzlarının iyotlanması 
kararlaştırılmıştır. Gebelik 
ve süt verme gibi 
dönemlerde ise iyotlu tuz 
dışında da iyot desteği 
gereklidir. 

İyotlu tuz kullanımıyla 
endemik guatr bölgesi 
olan ülkemizde 1998’de 
yüzde 32 olan okul çağı 
çocukları arasında guatr 
sıklığı hızla düşmüştür. 
Örneğin Ankara ilinde
% 25 olan guatr oranı, 10 
yıl içinde % 3’e inmiştir. 
Son 10 yıl içerisinde ciddi 
yol alınsa da ülkemizde 
halen hafif-orta derecede, 
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kırsal bölgelerde ise ciddi-orta derecede iyot eksikliği devam etmektedir. 
Ülkemizde dünya ortalamasının 
10 katı tuz kullanılmaktadır. 
Tuzun zararlı olmasının nedeni 
yüzde 95-97’sinin sodyum 
içermesidir. Bu yüksek sodyum 
oranı, tüm tuz çeşitlerinde 
yüksektir. Yüksek sodyum da 
hipertansiyona neden olur. Her 
türlü tuzu az tüketmek gerekir.
İyotlu tuz kullanımı özellikle 
gebe ve çocuklar için hayati 
önem taşır ve anne karnındaki 
bebeğin gelişimi için iyot 
alınması gerekir.

İyot fazlalığının da otoimmün 
tiroid hastalıkların (Hashimoto 

tiroidit) artmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle toplumun 
aldığı iyot miktarı hassas bir dengeyle ayarlanmalıdır. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından önerilen günlük iyot ihtiyaçları yaş guruplarına göre 
değişir, özellikle gebelik ve emzirme döneminde ihtiyaç artmaktadır.
 
İyotlu tuz kullanımı özellikle gebeler ve çocuklar için hayati önem taşır. 
Anne karındaki bebeğin gelişimi için iyot alınması gerekir. Çok özel 
durumlar dışında “iyotlu tuz” kullanılması bilimsel olarak kanıtlanmış bir 
bilgidir. 

Basında yer alan ve kuvvetle yararlı olduğu söylenen “kaya tuzu”, 
“himalaya tuzu” gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur ve yüksek 
oranda sodyum mevcuttur. Ayrıca Sağlık Bakanlığının yaptığı 
araştırmalara göre bu tuzların içinde “plütonyum, radon” gibi çok zararlı 
radyoaktif maddeler bulunmaktadır. 

Bu tuzların minerallerden 
zengin olduğu iddia 
edilmektedir. Ancak bu 
mineraller vücuda yararı 
olamayacak kadar eser 
miktardadır. Bu tuzların 
kullanımı ile insanlarda iyot 
eksikliği gelişme tehdidi 

vardır. Özel durumlar dışında iyotlu tuz kullanılması ancak bunun da 
az miktarda olması önerilmektedir. İyot insan yaşamında çok önemli 
bir eser elementtir. Beslenmeyle alınan iyot, tiroid hücresi içine girerek, 
tiroid hormonlarının sentezini gerçekleştirir. İyot eksikliğinde guatr 
oluşumu dışında çok önemli sorunlar meydana gelir. Düşükler, ölü 
doğum, bebek ölümleri, doğumsal anomaliler, fiziksel ve mental gerilik 
bunlar arasındadır.
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Çocuklarda tiroid hastalıkları

Doğumsal hipotiroidi bebeklik döneminde en sık görülen endokrinolojik 
hastalık olup, tanı ve tedavinin gecikmesi ile geri dönüşümsüz zeka 
geriliğine neden olur. Ülkemizde 2006 yılından beri TSH ölçümü 
yapılarak yeni doğan bebeklerde tarama yapılmaktadır.

Ülkemizde 3000 doğumda bir doğumsal hipotiroidi ile karşılaşılır, 
Down Sendromunda daha sık görülür. Doğumsal hipotiroidi’nin çeşitli 
nedenleri vardır. İyot eksikliği nedeni ile olan hipotiroidi tedavisi en kolay 
olan durumdur. Annede iyot eksikliği olması veya annede hipotiroidi 
olması nedeniyle oluşur. Bu nedenle gebelerde iyot alımı çok önemlidir.
Tiroid bezinin olmaması veya gelişmemiş olması, tiroid hücresinin 
iyodu yakalayamaması, hormon sentez edememesi daha nadir görülen 
nedenlerdir.



4544

En sık başvuru nedeni gelişme 
geriliği, konuşma ve yürüme 
sorunudur. Çocukta enerji azlığı, 
kabızlık ödemli yüz görünümü 
ve dilde büyüme dikkati çeker. 
Bu belirtiler ağır hipotiroidi 
olan çocuklarda görülür. Kuşku 
duyulan durumlarda Çocuk 
Endokrin Uzmanına başvurmak 
gerekir. 

Bebeklerde hipotiroidi belirtileri, 
el ve ayaklarda soğukluk, kabızlık, çok uyuma, büyüme geriliği, kaslarda 
güçsüzlük, sarılık, ödemli yüz, karında şişlik, büyük dildir.

Çocukluk ve ergenlik 
çağında da Hashimoto 
tiroiditine bağlı 
hipotiroidi görülebilir. 
Halsizlik, yorgunluk, 
sabahları zor uyanma, 
uykusuzluk, okul 

başarısında düşme, kilo 
alma, dikkat dağınıklığı, 

çevreye ilginin azalması 
hipotiroidi belirtileridir.

Hashimoto bölümünde anlatılan tüm 
tedaviler ve önlemler çocuk yaş grubu 
için de geçerlidir. Özellikle beslenme 
alışkanlıklarının değiştirilmesi ve egzersiz 
yapmaya teşvik edilmesi, sağlıklı erişkin 
olmaları için hayati önem taşır.

Çocuklarda görülen tiroid kanserleri

Çocuklarda saptanan tiroid nodüllerinde kanser riski daha yüksek olduğu 
için, tespit edildiği anda tetkik yapmak gerekir. Papiller kanserler iyi 
huylu tümörler olmakla birlikte, çocuk yaşta görülen papiller kanserlerin 
lenf metastazı yapma riskleri çok daha yüksektir.

Çocuk yaşlarda boyunda bir kitle fark edildiği zaman hemen ileri tetkik 
yapılmalıdır. Bu tetkikler sırasında tümörün cinsi belirlenir, genetik bir 
bozukluk olup olmadığı araştırılır ve nasıl bir tedavi yapılacağına karar 
verilir.
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Hamilelik ve loğusalık döneminde
tiroid hastalıkları

Gebelerde hormon testleri

Gebelerde TSH değerleri değişiktir. Gebelikte 
salgılanan hormon (kriyonik gonadotropik hormon) 
nedeni ile TSH düşer. Bu nedenle ilk 3 ayda TSH alt 
sınırı 0.1 mIU/L, ikinci ve üçüncü 3 aylarda 0.2-0.3 
mIU/L olarak kabul edilmektedir. İlk üç ayda 2.5 
mIU/L, ikinci ve üçüncü üç ayda 3 mIU/L’nin üzerinde 
bulunan TSH değerleri “subklinik hipotiroidi” (klinik 
belirtisi olmayan hipotiroidi) olarak kabul edilir.

Gebelerde tiroid hastalığı için risk faktörleri

• Ailesinde veya kendisinde tiroid 
hastalığı öyküsü
(hipotiroidi, hipertiroidi, tiroidit) 

• Tiroid ameliyatı geçirmiş olmak

• Şeker hastalığı

• Guatr

• Kansızlık  

• Kolestrol yüksekliği olması 

• Baş ve boyuna daha önce 
radyasyon almış olmak

• Daha önce düşük veya ölü 
doğum yapmış olan kadınlar 
tiroid hastalıkları açısından risk 
grubundadır.
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Gebelerde hipotiroidi ve düşük riski

Gebelerde tiroid hormonları normal olsa bile 
antikorların yüksek olması, düşük yapma riskini 
arttırmaktadır. Tüp bebek gibi uygulamalarda 
başarısız sonuç elde edilmesi ile anti TPO yüksekliği 
arasında ilişki bulunmuştur. Anti TPO yüksekliği 
olan gebelerde doğacak bebekte hipotiroidi olma 
riski vardır.

Antikorları pozitif olan gebelerde ilk 
aylarda tiroid hormonları normal olsa da, 
ilerleyen aylarda hipotiroidi gelişebilir. Bu 
nedenle 4-6 haftada bir TSH bakılmalıdır. 
Tiroid antikoru pozitif olan kadınlarda 
doğum sonrası da TSH kontrolü 
yapılmalıdır.

Gebelik sırasında hipotiroidi hem anne hem de bebek sağlığı açısından 
çok önemlidir. Hipotiroidi gebelikte bebeğin kaybına neden olabilir. 
Gebelik sırasında tiroid hormon ihtiyacı artar ve tiroid hormonu kullanan 
gebelerde, gebelik sonlanana kadar hormon dozları arttırılır. 

Tiroid hormonları hamilelikte bebeğin beyin gelişimi için hayati önem 
taşır. Gebeliğin ilk aylarında, bebek tiroid hormonlarını sadece anneden 
alır. Tedavi edilmeyen ciddi hipotiroidisi olan annelerin bebeklerinin 
gelişiminde ciddi sorunlar gelişir hatta bebek ölümlerine neden olabilir. 
Annenin tedavi edilmesi ile bu olumsuz etkiler önlenebilir.

Yapılan bir çalışmada tiroid hormonu kullanan iki grup hipotiroidik gebe 
takip edilmiş ve yüksek doz tiroid hormonu kullanan gebelerde düşük 
yapma oranının daha az olduğu bulunmuştur. İlave doz verilmeyen 

gebelerde düşük oranı %36’ iken, ilave doz alan yani yüksek doz tiroid 
hormonu kullanan gebelerde düşük oranı %2.4 olarak bildirilmiştir.

Doğum sonrası gelişen tiroidit (Postpartum)

Gebelik öncesi tiroid hastalığı olmayan 
hastalarda, gebelikten sonraki bir yıl içerisinde 
görülen bir tiroidit’dir. Tiroid bezi ağrısız, sert 
ve küçüktür. Hastalık başlangıçta hipertiroidi 
(tiroid hormon fazlalığı) ilerleyen dönemlerde 
hipotiroidi (tiroid yetmezliği) ile seyreder. 
Hastalığın başlangıcında hücrelerin 
parçalanması nedeni ile tiroid hormonları 
kana salınır ve tiroid hormon fazlalığı gelişir. 
Hastaların bir bölümünde ise hormonlar 
normale döner yani ötiroidik olur. Uzun yıllar 
takip edildiğinde hastaların %50’sinde kalıcı 
hipotiroidi görülür. Antikorlar yüksek bulunur.

Doğum sonrası veya hamilelikte oluşan bu tiroid iltihabı çeşidinde 
gelişen hipertiroidi hücre yıkımına bağlı olduğu için anti tiroid ilaçların 
etkisi yoktur. Hastaların tedavisi çarpıntılarını azaltacak ilaçlar ve bazen 
kortizon kullanılarak yapılır.

Gebelerde hipertiroidi (Zehirli guatr)

Hipertiroidi nedenlerinde biri olan Graves hastalığı özellikle doğurganlık 
çağındaki kadınlarda daha sık görülür. Gebelik dışında tercih edilmesi 
gereken anti tiroid ilaç “Metimazol”dür. Gebelik sırasında ise genellikle 
“Propiltiourasil” tercih edilir. Her iki ilacın yan etkileri vardır ve bu yan 
etkiler özellikle gebelikte bebek anomalilerine ve ölümlerine neden 
olabilir.
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Danimarka’da yapılan bir araştırmada, 
anti tiroid ilaç kullanan Graves’li gebe 

kadınlarda ilaca bağlı gelişen yan 
etkiler incelenmiştir. Anti tiroid ilaca 

bağlı “agranülositoz” %0.1, karaciğer 
yetmezliği %0.03 bulunmuştur. 
Çarpıcı bir sonuç olarak da %3.4 
oranında doğumsal anomali 
saptanmıştır. 

Bu olumsuz etkileri nedeni ile gebelik 
sırasında anti tiroid ilaç kullanımı 

risklidir. Hipertiroidi olan kadınlara gebe 
kalmadan önce “hipertiroidinin kalıcı 

tedavilerinin” (cerrahi veya atom) uygulanması önerilmektedir.

Gebelerde tiroid kanseri

Gebelik ve loğusalık döneminde salgılanan hormonlar mevcut tiroid 
nodülünün veya tiroid kanser odağının büyümesine neden olabilir. 
Hamilelik sırasında tiroid kanseri saptanırsa, kanserin durumuna göre 
tedavi planı yapılır.

• Papiller tiroid kanseri boyutu küçükse ve lenf bezlerine metastaz yoksa 
ameliyat doğum sonrasına ertelenebilir ancak hasta yakın takibe alınır.

• Tiroid kanseri boyutu büyükse gebeliğin ilk üç ayı sonrasında ameliyat 
edilir. Atom tedavisi doğum sonrasına bırakılabilir.

• Tiroid kanseri boyutu ne olursa olsun lenf bezlerine metastaz varsa, 
gebeliğin ilk üç ayı sonrasında ameliyat edilir. Atom tedavisi doğum 
sonrasına bırakılabilir.

• Bu kararlar hasta ve hasta sahipleri ile birlikte verilmelidir.
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Guatr

Tiroid bezi 
karaciğer bağırsak 
gibi bir organdır. 
Tiroid bezinin 
büyümesine guatr 
adı verilir. Tiroid ile 
guatr aynı anlama 
gelmez. Her insanın 
tiroidi yani tiroid 
bezi vardır ama 
her insanda guatr 
yoktur. 

Tiroid bezinin büyümesine “guatr” denir. Bu büyümede nodül gelişimi 
yoksa ve hormonlar normal ise “diffuz guatr” veya “basit guatr” olarak 
adlandırılır. Guatr bir toplumun %10’undan fazlasında bulunursa 
“endemik guatr” adı verilir. Türkiye de endemik bir bölgedir.

Diffuz guatrın en sık nedeni iyot eksikliğidir. İyot eksikliği olduğu zaman 
tiroid hormonlarının yapımı azalır, bunu üzerine beyindeki hipofiz bezi 
TSH hormonunu salgılayarak tiroid bezinin büyümesine neden olur. 
Lahana ve lahana türevi besinler, darı guatr yapan maddeler barındırır 
ancak bu gıdaların kesilmesi veya kısıtlanması önerilmemektedir. Bu 
besinlerin pişirilerek tüketilmesi guatr yapma özellikleri çok azalır. Ayrıca 
bu besinlerin zararlı olması için aşırı tüketmek gerekir. Bunların dışında 
selenyum eksikliği de guatr oluşumuna etkendir.

Tiroid bezinde büyüme nodüllerden olabilir veya tiroid bezi nodül 
olmadan büyür. Muayenede tiroid bezi nodüllü veya nodülsüz yani diffuz 
olarak büyümüştür. Hormonlar genellikle normaldir. Antikorlar negatiftir. 
Hormon (Levotiroksin) tedavisi çocuklar ve gençlerde önerilebilir. Guatr 
büyükse ve bası bulguları varsa ameliyat önerilir. Guatr çeşitleri ayrı 
bölümlerde anlatılacaktır.
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Zehirli guatr

Tiroid hormonlarının fazla sentezlenmesi ve salgılanması ile zehirli guatr 
oluşur. Hipertiroidi yani zehirli guatr acil tedavi edilmesi gereken bir 
hastalıktır. Tedavi edilmemesi veya yetersiz tedavi edilmesi hipertiroidi 
krizine neden olabilir ve ölümle bile sonuçlanabilir. Hipertiroidi 
de hipertansiyon gibi ani kardiyak ölümlerin nedeni olarak kabul 
edilmektedir. Hipertiroidiye bağlı komplikasyonlar; kalpte ritm sorunları 
(Atrial fibrilasyon), kalp yetmezliği, düşükler, ölü doğum, osteoporoz 
(Kemik erimesi) ve kemik kırıklarıdır.

Hipertiroidin kendisi tüm 
metabolizmayı bozan bir 
durumdur. Tedavide kullanılan 
anti tiroid ilaçlar da karaciğer ve 
kemik iliğine zararlı etkileri olan 
ilaçlardır. Bu nedenle hipertiroidi 
olan bir hastanın bu ilaçları 
ömür boyu kullanması mümkün 

değildir. Zehirli guatr hastalarında hormonlar normal hale getirildikten 
sonra kalıcı tedaviler uygulanır. Kalıcı tedaviler ise cerrahi veya atom 
tedavisidir.

Basedow Graves hastalığı

Otoimmun bir tiroid hastalığıdır, hipertiroidinin yani zehirli guatrın en 
sık nedenidir. Hastaların %10’unda göz bulguları vardır. Gözler dışarı 
doğru çıkabilir veya hafif durumlarda gözlerde parlaklık görülür. Göz 
kapaklarında kapanma sorunu yaşanabilir. Göz bulguları göz kaslarında 
gelişen ödem nedeniyle gelişir. 

Halsizlik, sinirlilik, çarpıntı, sıcağa tahammülsüzlük, kilo kaybı, terleme, 
ishal, nefes darlığı, iştah artmasına karşın zayıflama, adet kanamasında 
azalma gibi hipertiroidi bulguları görülür.
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Tiroid hormonları yüksek (T3 ve T4), TSH düşük bulunur. Anti TPO ve 
anti Tg antikorları yüksektir. Tanıyı kesinleştirmek için TSH reseptör 
antikoru istenir, hastaların büyük bölümünde pozitiftir. Diğer zehirli 
guatr türlerinden ayırabilmek için TSH reseptör antikoru istenir. Tiroid 
ultrasonunda tiroid bezinin özel bir görünümü vardır, kanlanması 
artmıştır. Bazı hastalarda yalancı nodül (psödonodül) görülür. Tiroid 
sintigrafisinde radyoaktif madde diffuz ve yoğun olarak tutulur.

Hastalığın tanısı koyulduktan sonra 
ilk olarak anti tiroid ilaçlarla hastanın 
hormonları normal düzeye indirilir. 
Bazı hastalarda bu ilaçlar çok yüksek 
dozda kullanılabilir. İlaçların yan etkileri 
olabileceği için bazı şiddetli zehirli 
guatrlar hastanede yatırılarak tedavi edilir.

Sigara kullanımı hastalığı şiddetlendirir 

ve göz bulgularının artmasına neden olur. 6 ay ile 1 sene arasında anti 
tiroid ilaç kullanılır. Ayrıca kalp hızını azaltıcı beta blokerler de kullanılır. 
İyotlu tuz ve iyot içeren gıdalar yasaklanır. Gebe hastalarda zehirli 
guatrın tedavisi çok özelliklidir. Anne karnındaki bebeğin gelişiminin 
sağlanabilmesi için sık aralıklarla hasta takibi yapılır.

İlaçlar kesildikten sonra hastalık nüks ederse yani yeniden hipertiroidi 
oluşursa kalıcı tedavi seçenekleri gündeme gelir. Kalıcı tedaviler atom 
tedavisi ve cerrahidir.

Graves hastalığında cerrahi ve atom tedavisi

• Göz bulguları varsa ameliyat önerilir 
çünkü atom tedavisi göz bulgularının 
artmasına neden olabilir

• Göz bulguları yoksa ve tiroid bezi 
küçükse atom tedavisi uygundur

• Tiroid büyükse cerrahi önerilir. 
Ameliyatta her iki tiroid bezi çıkarılır 
yani total tiroidektomi yapılır. Ameliyat 
sonrası hasta ömür boyu tiroid 
hormonu kullanır.

• Atom tedavisi ve ameliyat kararı 
hastanın özelliğine göre değişebilir, bu 

kararlar genellikle deneyimli doktorlar tarafından alınmalıdır.

• Nodül gelişimi varsa ve bu nodül iğne biyopsisi ile kuşkulu bulunursa 
ameliyat önerilir.



58 59

Göz bulguları tiroid bezinin 
hastalığından bağımsız hareket 
eder. Otoimmun bir hastalık 
olduğu için tiroid bezi çıkarılsa bile 
göz bulguları tam olarak geçmez. 
Ancak cerrahi tedavi sonrası 
göz bulguları gerilemektedir 
bu nedenle göz bulgusu olan 
hastalara atom tedavisi önerilmez. 
Atom tedavisi veya cerrahi tedavi 
öncesi hormonların normal 
düzeyde olması gerekir. Zehirli 
guatrda ilk tedavi anti tiroid 
ilaçların kullanılmasıdır.

Multinodüler toksik guatr (Çok nodüllü zehirli guatr)

Tiroid bezinde birden çok nodül vardır ve bu nodüllerin bir bölümü 
fazla hormon salgılayarak zehirli guatra neden olur. T3 ve T4 hormonarı 
yüksek, TSH düşüktür. Antikorlar negatiftir. Muayenede tiroid bezindeki 
nodüller ele gelebilir. Nodüllü guatrı olan bir hasta zaman içerisinde 
nodüllü zehirli guatr haline gelebilir. Hipertiroidinin belirtileri bu 
hastalıkta da görülür. Tedavide ilk önce anti tiroid ilaçlarla hormonlar 
normal düzeye getirilir. Çoklu nodüllü zehirli guatrın tedavisi ameliyattır 
ve ameliyatta 2 taraflı tiroid bezi çıkarılır. Tüm zehirli guatrlarda olduğu 
gibi anti tiroid ilaçların ömür boyu kullanılması mümkün olmadığı için 
kalıcı tedavinin uygulanması gerekir. Çoklu nodüllü zehirli guatrda kalıcı 
tedavi iki taraflı tiroid bezinin çıkarılması yani total tiroidektomidir.

Toksik adenom (Tek nodüllü zehirli guatr)

Ender görülür. Tiroid bezinde tek bir nodülün olup, bu nodülden fazla 

hormon salgılanması durumudur. Zehirli guatr oluşturur. T3 ve T4 
hormonarı yüksek, TSH düşüktür. Antikorlar negatiftir. Muayenede 
tiroid bezindeki nodül ele gelebilir. Tedavide ilk önce anti tiroid ilaçlarla 
hormonlar normal düzeye getirilir. Nodül çapı 3 cm’den küçükse atom 
tedavisi uygulanabilir. Nodül çapı 3 cm’den büyükse tek taraflı tiroid 
bezinin çıkarılması yani lobektomi ameliyatı gerçekleştirilir.

Antitiroid 
ilaçların yan 
etkileri

Metimazol ve 
propiltiourasil’in çok 
önemli yan etkileri 
vardır. Agranülositoz, 
toksik hepatit, sarılık, 
kaşıntı, eklem ağrısı 

bunlar arasındadır. İlaç kullanımı sırasında hastalar bu etkiler açısından 
uyarılır.

Periyodik zamanlarda karaciğer enzimleri ve kan sayımı ile hastalar takip 
edilir. Karaciğer enzimleri yükselince ve nötrofil sayısı 1500’ün altına 
inerse ilaçlar kesilir. İlaçlar kullanılırken boğaz ağrısı ve ateş olursa ilaç 
derhal kesilir ve takip eden doktora haber verilmelidir.
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İç guatr
(plonjan guatr, retrosternal guatr)

Plonjan guatr veya retrosternal guatra halk arasında “iç guatr” denir. 
Boyunda büyüyen guatrın bir bölümünün yıllar içerisinde göğüs boşluğu 
içine inmesi ile oluşur. Kısa boyunlu kişilerde guatr büyüdüğü zaman 
boyunda genişleyecek yer bulamayınca, büyümesi göğüs boşluğu 
içerisine doğru olabilir.

Köprücük kemikleri hizasına kadar inen 
guatra da iç guatr denir, göğüsün ortasına 
kadar inen guatra da iç guatr denir. İç guatr 
göğüs boşluğunun ön veya arka tarafına 
doğru uzanabilir. Hastaların yarısında hiçbir 
şikayet yoktur. Nefes darlığı ve yutma güçlüğü 
görülebilir. Akciğer filminde soluk borusunun 
sağa veya sola itildiği izlenir. Bazı hastalarda 
iç guatr soluk borusunu daraltabilir. İç guatr 
kuşkusu olan hastalarda boyun ve toraks 
tomografisi ve MR istenir.

Guatrlı bir hastanın muayenesi 
sırasında, tiroid bezinin alt 
lobunun ucu ele gelmiyorsa 
iç guatrdan şüphelenilir. 
Ultrasonografi ve sintigrafi iç 
guatr tanısını doğrular. Başka 
bir nedenle çekilmiş akciğer 
grafisine dikkatle bakıldığında 
iç guatrın bulguları görülebilir. 
İç guatrın tedavisi cerrahidir. 
Boyundan yapılan kesi ile 
genellikle aşağı inen parça 
çıkarılır. Hastaların %5’inde 
göğüsün açılması gerekebilir.
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Tiroid nodülleri 

Tüm toplumda nodül görülme sıklığı muayene ile %3-7, otopsi 
serilerinde %50-60, yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi ile %50-70’dir. 
Başka nedenlerle ölen kişilerin tiroid bezlerinin incelenmesinde yüksek 
oranda tiroid nodülü bulunmuştur. Bu nodüllerin büyük bir bölümünün 
klinik önemi yoktur, bazılarına tetkik yapmak bile gerekli değildir. Hangi 
nodüle hangi tetkikin yapılması gerektiğine karar verilerek nodüller 
incelenir.

Nodüllerin büyük bir bölümü 
elle muayene ile ele gelmez. 
Büyük bir bölümü küçük nodül 
olup, ultrason taraması sırasında 
tesadüfen belirlenir. Kanser riski 
açısından büyük nodülle küçük 
nodül arasında bir fark yoktur. 
Bu nedenle belirlenen her nodül 

kanser riski açısından değerlendirilmelidir. Bu şekilde yapılan titiz bir 
değerlendirme ile gereksiz tiroid ameliyatları engellenir.

Tiroid nodülü görülme oranı kadınlarda erkeklerden 4 kat fazladır ve 
yaş ilerledikçe bu sıklık artar.  Tiroid nodüllerinde kanser oranı, risk 
faktörlerine bağlı olarak %5-15 arasındadır. Erkeklerde kanser riski daha 
yüksektir. Kanser olasılığı yönünden tek nodül ile 
çoklu nodül arasında belirgin bir ayrıcalık yoktur. 
Belirlenen nodüller büyük oranda çoklu nodül 
olup, tiroid bezinin her iki lobunda bulunur.

Tiroid nodülü belirlendiğinde tiroid 
hormonlarına bakılarak tiroid fonksiyonu 
belirlenir. Sonraki adım ultrasonografi ile 
nodüllerin değerlendirilmesi ve kuşkulu 
nodül varsa iğne biyopsisinin yapılmasıdır. 
Tiroid sintigrafisi nodül belirlenen her hastada 
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istenmez. TSH düzeyi düşük olan hastalarda hipertiroidinin ayırıcı tanısı 
için tiroid sintigrafisi istenmelidir.Tiroid sintigrafisinde “soğuk nodül” 
görülmesi, hastalarda kanser paniği oluşturmamalıdır çünkü iyi huylu 
nodüllerin %80’i soğuk nodül şeklinde görülür.

Günümüzde ultrasonografi, tomografi, MR gibi görüntüleme 
yöntemlerinin çok fazla kullanılması nodüllerin görülme sıklığını 
arttırmıştır. Başka nedenlerle çekilen PET grafide tiroid nodülünde 
tutulum olması, bu nodülde kanser riskinin %30 olduğunu gösterir 
ve biyopsi yapılması gerekir. Tiroid nodüllerinin incelenmesinde 
ultrasonografi ve iğne biyopsisi altın standarttır.

Kötü huylu nodül (kanser) düşündüren bulgular

• İleri yaş ve özellikle erkek cinsiyet

• Çocukluk ve gençlik çağı

• Nodül çapının hızla büyümesi (ağrı ile birlikte olursa nodül içine 
kanama düşünülür)

• Yakın zamanda ortaya çıkan nodül

• Ailede medüller kanser öyküsü

• Ailede papiller tiroid kanseri öyküsü

• Baş ve boyuna yönelik radyoterapi öyküsü

• Sert, yerinden oynamayan nodül  

• Sonradan oluşan ses kısıklığı

• Boyunda tiroid nodülüne ek olarak lenf bezlerinde şişme, büyüme

İyi huylu nodül düşündüren bulgular
• Ailede Hashimoto veya otoimmün tiroid hastalığı öyküsü

• Ailede guatr öyküsü

• Hipotiroidi veya hipertiroidi bulguları

• Ağrılı nodül

• Yumuşak kıvamda, hareket ettirebilen nodül

• Tiroid antikorlarının pozitif olması (Otoimmün tiroid hastalığı)

Tiroid nodüllerinde ne zaman ameliyat
• İğne biyopsisinde kanser veya kanser kuşkusu

• Büyük nodüllerden oluşan guatr ve bu guatrın bası yapması, estetik 
kusur oluşturması

• Nodüllerden fazla hormon salgılanarak hipertiroidi (zehirli guatr 
oluşması

• Tüm iç guatrlar
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Nodüllü guatr hastalarında 
ameliyatta iki taraflı tiroid bezi 
çıkarılır yani total tiroidektomi 
yapılır. Her hasta detaylı olarak 
incelenir ve ameliyat kararı 
verilir.

Nodüllerin büyük bir bölümü 
elle muayene ile ele gelmez. 
Büyük bir bölümü küçük nodül 
olup, ultrason taraması sırasında 
tesadüfen belirlenir. Kanser 
riski açısından büyük nodülle 
küçük nodül arasında bir fark 
yoktur. Bu nedenle belirlenen 
her nodül kanser riski açısından 
değerlendirilmelidir. Bu şekilde 
yapılan titiz bir değerlendirme 
ile gereksiz tiroid ameliyatları 
engellenir.

Tiroid nodülleri incelendikten 
sonra kanser kuşkusu varsa 
ameliyat edilir. Ayrıca tiroid 
nodülleri büyüklüğü nedeni 
ile hastayı rahatsız ediyorsa 
veya zehirli guatr oluşturuyorsa 

ameliyat önerilir. İyi huylu nodüller ise, hasta takip edilir, kontrol altına 
alınır. Senelik ultrasonografi ve hormon tetkikleri ile takip edilir. Tiroid 
hormon tedavisi eski yıllarda yaygın olarak kullanılmakla birlikte 
günümüzde 6 aydan fazla uygulanmamaktadır. Hastanın hormon 
düzeyleri normal ise ilaç tedavisi olmadan takip etmek daha çok kabul 
gören bir yöntemdir.
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Tiroid ultrasonografisi

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde kullanılan çok değerli bir tanı 
aracıdır. Ultrasonografi tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde ilk 
kullanılan tetkiktir ancak bu görüntüleme yönteminin deneyimli ellerde 
yapılması, tanı duyarlılığını arttırır.

Ultrasonografinin ilk tetkik olarak kullanılmasının nedenleri; ulaşım 
ve uygulama kolaylığı, ucuz olması, radyasyon içermemesi, iğne 
biyopsilerde kılavuzluğu, nodüllerin sayısının ve yerinin saptanması, 
nodüllerin yapısı hakkında 
net bilgi vermesi,  
Doppler ile kan akımının 
değerlendirilebilmesidir.

Ultrasonografide 
kanser kuşkusu

Mikrokalsifikasyon: Küçük 
kireçlenme odakları bulgusu 
yüksek oranda kanser 
olabileceğini düşündürür 
(%80) ve bu nodüllere 
mutlaka biyopsi yapılır.

Düzensiz kenar: İyi huylu 
bir nodülün kenarları 
düzenlidir. Tırtıklı kenarın olması veya kenarlarda şekil bozukluğu yüksek 
ihtimalle kanser düşündürür.

Çevre dokuya yayılma: Nodülde kanser geliştiği zaman tiroid dokusu 
içine yayılma eğilimi gösterir. Kanserli nodül büyüdüğü zaman da tiroid 
bezi dışındaki komşu dokulara yayılabilir. Bu bulgular nodülün %100’e 
yakın kanser olduğunun göstergesidir.
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Büyümüş lenf bezleri: Boyunda 600 adet lenf bezi vardır. İnfeksiyonda, 
diş hastalıklarında lenf bezleri büyüyebilir. Ultrasonografi büyüyen lenf 
bezlerinin iyi veya kötü huylu olup olmadığını gösterir. Tiroid nodüllerine 
kuşkulu lenf bezi eşlik ediyorsa, bu nodülde çok yüksek kanser kuşkusu 
vardır.

Hipoekojenite: Ultrasonda bir nodül normal tiroid dokusuna göre daha 
az ekojen yani daha az dalga yansıtıyorsa “hipoekojen” denir. Ancak pek 
çok iyi huylu nodül de hipoekojendir. Kanser kuşkusu açısından yüksek 
tanı değeri yoktur.

Kalın, düzensiz halo veya halo yokluğu: Nodülün çevresinde resim 
çerçevesi gibi bir bant vardır. Bu banttaki değişiklik kanser olabileceğini 
düşündürür.

Nodülün şekli: İyi huylu nodül oval şekildedir. Kötü huylu nodül ise daha 
yuvarlaktır.

Doppler ile akım: Kötü huylu nodül içerisinde kan akımı daha yüksektir.
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Tiroid sintigrafisi, tiroid bezini ve vücudun herhangi bir yerinde fonksiyon 
gösteren tiroid dokusunu görüntüleyen bir nükleer tıp yöntemidir. 
Tiroid sintigrafisi tiroid bezinin anatomisi ve fonksiyonu hakkında bilgi 
verir. Tiroid sintigrafisinde rutin olarak kullanılan radyoaktif maddeler 
Teknesyum-ve İyot’ tur. Çok düşük dozda radyoaktif madde kullanıldığı 
için hiçbir zararı yoktur ancak gebelere sintigrafik tetkik yapılmaz.

Tiroid nodülü belirlendiğinde tiroid hormonlarına bakılarak tiroid 
fonksiyonu belirlenir. Sonraki adım ultrasonografi ile nodüllerin 
değerlendirilmesi ve kuşkulu nodül varsa iğne biyopsisinin yapılmasıdır. 
Tiroid sintigrafisi nodül belirlenen her hastada istenmez. TSH düzeyi 
düşük olan hastalarda hipertiroidnin ayırıcı tanısı için tiroid sintigrafisi 
istenmelidir. Tiroid sintigrafisinde “soğuk nodül” görülmesi, hastalarda 
kanser paniği oluşturmamalıdır çünkü iyi 
huylu nodüllerin %80’i soğuk nodül şeklinde 
görülür.

Tiroid nodülü olan bir hastada TSH 
düzeyi düşük olduğu zaman sintigrafik 
inceleme yapılır. Bu inceleme hipertiroidi 
oluşturabilecek bir nodül/nodüllerin 
görülmesini sağlar. Ayrıca tiroid sintigrafisi 
bazen tiroidit hastalıklarının tanısında da 
istenebilir. Haşimato hastalığında radyoaktif 
madde tutulumu az iken, Graves gibi zehirli 
guatr türlerinde tutulum çok fazladır.

Sıcak (hiperaktif) nodüller

Sintigrafide etraf dokuya göre daha yoğun radyoaktif madde tutulumu 
gösteren nodüllerdir. Tüm nodüllerin %5’ini oluşturur. Tekli veya çoklu 
toksik guatr da sıcak nodüller görülür. Sıcak nodüller hipertiroidiye 

Tiroid sintigrafisi
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neden olabilirler. Her sıcak nodül hipertiroidi oluşturmaz. Kanser riski çok 
düşüktür.

Soğuk (hipoaktif) nodüller

Sintigrafide etraf dokuya göre radyoaktif madde tutulumu göstermeyen 
nodüllerdir ve tüm tiroid nodüllerinin %85’ini oluşturur. Tiroidin iyi huylu 
nodülleri ve tiroid kanserleri soğuk nodül şeklinde görülür. Her soğuk 
nodül kanser değildir. Soğuk nodüllerde malignite oranı %15-20’dir.

Ilık (normoaktif) nodüller

Sintigrafide nodül dışı doku ile aynı oranda aktivite tutulumu gösterir. 
Tüm tiroid nodüllerinin yaklaşık %10’unu oluşturur. Ilık nodüller kanser 
riski açısından soğuk nodül gibidir.
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İğne biyopsisi

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinin amacı bu nodülün iyi 
huylu/kötü huylu ayırımının yapılmasıdır. Tiroid ultrasonografisi ve 
iğne biyopsisi bu ayırımı yapmak için kullanılan “altın standart” bir 
incelemedir. İğne biyopsisi; nodülün içine enjektör iğnesi ile girilerek 
hücre çekilmesi ve mikroskop altında incelenmesidir. Hangi nodüle 
biyopsi yapılması gerektiği kararı ultrasonografi bulgularına göre verilir.

İğne biyopsisinin ultrasonografi eşliği ile yapılması tanı doğruluğunu 
arttırır. Ultrason olmadan el yardımı ile biyopsi yapılması, yeterli hücre 
alınamamasına ve kuşkulu yerlerden biyopsi yapılamamasına neden olur. 
Çünkü bazı nodüllerde sıvı içeriği vardır ve bunların sıvı bölümlerinde 
yeterince hücre olmadığı için tanı koyulamaz.

İğne biyopsisinden hazırlanan camları patologlar inceler. Patoloğun tanı 
koyabilmesi için alınan materyalde yeterli sayıda hücre olması gerekir. 
Biyopsinin ultrason eşliğinde yapılması yeterli hücre alım oranını arttırır. 
En ideali biyopsi yapılırken patoloğun da aynı ortamda olması ve işlem 
bitmeden alınan hücrelerin yeterli sayıda olduğunu bildirmesidir. 
Ancak bu işlemin maliyeti daha fazladır ve daha uzun zaman aldığı için 
tüm dünyada da yaygın 
uygulanamamaktadır.

Hastaların bir bölümünde 
“iğne biyopsisi sonrası 
kanserin yayılacağına” dair 
bir inanış vardır. Bu bilgi 
kesinlikle doğru değildir ve 
böyle bir vaka dünyada hiç 
bildirilmemiştir. Gereksiz 
tiroid ameliyatlarını 
önlemek için tek ve en 
doğru tanı yöntemi iğne 
biyopsisidir.
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Kalın iğne biyopsisi

Kalın iğne (tru-cut) biyopsi çok ender olarak kullanılır, iğne biyopsisine 
üstünlüğü yoktur. Bazı hastalarda tanı koyabilmek için özel boyalar 
yapmak gerekir. Bu durumlarda tiroid dokusu gerekli olduğu için kalın 
iğne biyopsisi istenebilir.

Hangi nodüllere biyopsi yapılmalı

Hipoekojenite, mikrokalsifikasyon, düzensiz sınır, çevre dokulara yayılma, 
boyunda kuşkulu lenf bezi, halo yokluğu, doppler US ile nodül içi akımın 
yüksekliği olan nodüllerden biyopsi yapılır. Boyunda sert nodül, hızla 
büyüyen nodül, ses kısıklığı, boyun bölgesine radyasyon alan kişilerde 
biyopsi mutlaka yapılmalıdır.

Biyopsi sonuçları

• Selim: İyi huylu nodül 
anlamındadır.

• Malign: Habis yani kötü huylu 
anlamındadır, %95 kanser olma 
riski vardır. Ameliyat önerilir.

• Malignite kuşkusu: Habis yani 
kötü huylu anlamındadır, %85-90 
kanser olma riski vardır. Ameliyat önerilir.

• Önemi belirsiz atipi: %5-15 oranında kanser olma riski vardır. 2-3 ay 
sonra biyopsi tekrarlanır aynı sonuç gelirse ameliyat önerilir.

• Foliküler neoplazi: %20-40 kanser riski vardır ameliyat önerilir.



8180

Tiroid kanserleri

Tiroid kanserleri tüm kanserlerin içerisinde %1 i oluşturur. Endokrin 
organlar (tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi, pankreas, testis, 
yumurtalıklar) içerisinde en sık tiroid kanseri görülür. Tiroid kanserlerinin 
genel olarak seyri iyidir. 10 yıllık sağkalım yani hastalıktan 10 sonra 
hayatta kalma oranı %80-90 oranındadır. Bu diğer organ kanserlerine 
göre çok yüksek bir orandır.

Tiroid kanserlerinde kanserin türüne ve evresine göre “lokal nüks” yani 
yakın komşu bölgelere yayılma oranı yüksektir. En sık yayılım boyundaki 
lenf bezlerinedir. Lenf bezlerine metastaz yani sıçrama hastanın ömrünü 
kısaltmaz ancak bu metastazların ameliyatla çıkarılması gerekir.
Hastalığın seyri tümör çapına ve hastanın yaşına bağlıdır. Tümör çapı 
4 cm’in üzerinde olursa ve yaş 45’in üzerinde ise metastaz oranı daha 
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yüksektir. Tiroid kanserlerinin bazı kötü seyirli alt grupları vardır (tall 
cell, sklerozan gibi). Bu alt gruplardaki kanserlerde lokal nüks ve uzak 
metastaz görülme oranı daha yüksektir. Akciğer, kemik, beyin gibi 
organlara yayılıma “uzak metastaz” denir.

Tiroid kanserlerinin çok ender görülen ancak çok kötü seyirli türleri 
de vardır. Bu türler tanı koyulduktan sonra genellikle 8 ay içerisinden 
hastanın ölümüne neden olur. Her kanserde olduğu gibi erken tanı ve 
uygun tedavi hastalığın seyri açısından çok önemlidir.

Tiroid kanseri belirtileri

Aşağıda sıralanan belirtiler tiroid kanserinden kuşkulanılması gereken 
belirtilerdir. Bu belirtiler iyi huylu büyük bir guatrın belirtileri de olabilir.

• Boyunda fark edilen sert kitle

• Mevcut tiroid nodülünde ani büyüme

• Kitlenin rahat hareket etmemesi

• Boyunda şişmiş lenf bezleri

• Ses kısıklığı

• Nefes almada güçlük

• Yutma güçlüğü, takılma hissi

• Seste değişiklik

• İnatçı öksürük (akciğer metastazı)

Tiroid kanseri tanısı

Tiroid kanseri tanısı ultrasonografi ve iğne biyopsisi ile koyulur. Tiroid 
nodüllerinin değerlendirilmesinin amacı bu nodülün iyi huylu/kötü 
huylu ayırımının yapılmasıdır.  Tiroid ultrasonografisi ve iğne biyopsisi 
bu ayırımı yapmak için kullanılan “altın standart” bir incelemedir. İğne 
biyopsisi; nodülün içine enjektör iğnesi ile girilerek hücre çekilmesi 
ve mikroskop altında incelenmesidir. Hangi nodüle biyopsi yapılması 
gerektiği kararı ultrasonografi bulgularına göre verilir.

İğne biyopsisinin ultrasonografi eşliği ile yapılması tanı doğruluğunu 
arttırır. Ultrason olmadan el yordamı ile biyopsi yapılması, yeterli hücre 
alınamamasına ve kuşkulu yerlerden 
biyopsi yapılamamasına neden olur. 
Çünkü bazı nodüllerde sıvı içeriği vardır 
ve bunların sıvı bölümlerinde yeterince 
hücre olmadığı için tanı koyulamaz.

İğne biyopsisinden hazırlanan camları 
patologlar inceler. Patoloğun tanı 
koyabilmesi için alınan materyalde 
yeterli hücre olması gerekir. Biyopsinin 
ultrason eşliğinde yapılması yeterli 
hücre alım oranını arttırır. En ideali 
biyopsi yapılırken patoloğun da aynı 
ortamda olması ve işlem bitmeden 
alınan hücrelerin yeterli sayıda 
olduğunu bildirmesidir. Ancak bu işlemin maliyeti daha fazladır ve daha 
uzun zaman aldığı için tüm dünyada da yaygın uygulanamamaktadır.

Hipoekojenite, mikrokalsifikasyon, düzensiz sınır, çevre dokulara yayılma, 
boyunda kuşkulu lenf bezi, halo yokluğu, doppler US ile nodül içi akımın 
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yüksekliği olan nodüllerden biyopsi yapılır. Boyunda sert nodül, hızla 
büyüyen nodül, ses kısıklığı, boyun bölgesine radyasyon alan kişilerde 
biyopsi mutlaka yapılmalıdır.

Papiller tiroid kanserleri

Papiller tiroid kanserleri (PTK) tüm tiroid 
kanserlerinin %75-80’ni oluşturur. PTK 20-50 
yaş aralığında, kadınlarda ve iyottan zengin 
bölgelerde daha sık görülür. Papiller kanserler 
lenf yolu ile yayılmayı severler. Bu nedenle 
boyundaki lenf bezlerine metastaz yapabilirler. 
Daha önce boyuna radyasyon alma öyküsü 
olanlarda daha sık görülür. İğne biyopsisi ile tanı 
yüzde yüze yakın koyulur.

Genel sağkalım 45 yaşın altında %100’e yakın, 45 yaşın üzerinde %90’ın 
üzerindedir. PTK’de lenf bezlerine metastaz oranı yüksektir. US ve/veya 
klinik muayene ile hastaların %15-30’unda lenf bezi metastazı belirlenir. 
PTK’li hastaların %30-80’inde hastalık multifokaldir yani birden fazla 
tümör vardır. Biyopsi ile sadece bir nodülde kanser belirlenmesine karşın, 
ameliyat sonrası patolojik incelemede küçük odaklı birden fazla tümör 
görülebilir.

Papiller kanserin bazı alt gruplarının (tall cell, sklerozan) seyri kötüdür. 
Lenf bezlerine metastaz oranı daha yüksektir. Papiller kanserler atom 
tedavisine çok duyarlıdır. Tümör çapı 1 veya 2 cm’in üzerinde ise atom 
tedavisi uygulanır. Atom tedavisinin amacı gözle görülmeyen veya 
ultrasonografi ile saptanmamış lenf bezi metastazlarının yok edilmesidir. 
Atom tedavisine hastalığın ve hastanın durumuna göre karar verilir.

Bazı hastalarda ameliyat öncesi belirlenemeyen uzak metastazlar olabilir 

(akciğer metastazı). Atom tedavisi 
muhtemel akciğer metastazlarını da 
tedavi etmek için uygulanır. Uzak 
metastazlar genellikle ilerlemiş, 
ihmal edilmiş büyük tümörlerde ve 
kötü alt grup tümörlerde görülür.

Tümör çapı arttıkça lenf bezlerine 
metastaz oranı 
arttığı için, 1 
cm in üzerinde 
olan papiller 

kanserlere atom tedavisi uygulanır. Hastaların 
takibinde tiroglobulin (Tg) ölçümü yapılır, çok 
hassas bir testtir. Ameliyat sonrası dönemde Tg 
yüksekliği metastaz olabileceğini düşündürür ve 
hastaya ileri inceleme yapılır.

Foliküler tiroid kanserleri

%10 sıklıkla görülür. Kan yolu ile yayılmayı seven kanserlerdir. Lenf bezi 
metastazı oranları daha düşüktür ve atom tedavisine papiller kanser 
kadar duyarlı değildir. İğne biyopsisi ile tanı koyulamaz iğne biyopsisinde 
foliküler neoplazm sonucunda %20-40  foliküler kanser çıkma olasılığı 
vardır.

Medüller tiroid kanserleri

Medüller tiroid kanserler (MTK) tiroid kanserlerinin %5-10’unu oluşturur. 
MTK’lerinin %25’i ailevidir yani genetik geçişlidir. Bunlara çok genç 
yaşta tanı koyulur. Tümör hücreleri kalsitonin sentezler. Ayrıca kalsitonin 
dışında somatostatin serotonin de sentezleyebilirler.
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Serum kalsitonin ölçümü tanıda ve izlemde çok değerlidir. İğne biyopsisi 
ile olguların %80’ine tanı koyulabilir. MTK’da lenfatik metastazlar en sık 
boyunun santral bölgesine olur. Ancak boyunun diğer bölgelerine de 
lenf metastazı görülebilir. Hastaların %50-60’ında lenf ganglion metastazı 
belirlenmektedir. Kan yolu ile yayılım sıklıkla akciğer, karaciğer, kemik, 
beyin ve yumuşak dokularda saptanır. 

Sağkalım yani yaşam süresi hastalığın evresine bağlı olmakla birlikte, 
10 yıllık sağkalım %75-85 olarak bildirilmektedir. Ailevi medüller 
kanserlerde, ailede genetik inceleme yapılır ve kanser gelişimi olmadan 
risk taşıyan bireylerin tiroidleri ameliyatla çıkarılır.

Az diferansiye tiroid kanserleri

Hastaların büyük bölümünde uzun yıllardır var olan guatr ve son 
dönemlerde bu nodüllerde büyüme öyküsü söz konusu olmakla beraber, 
ani ve hızlı büyüme öyküsü daha az görülür. 

Tanı konulduğunda hastaların %60’ında lokal yayılım ve lenf 
ganglionlarına metastaz, %50’sinde uzak metastazlar saptanır. Az 
diferansiye karsinomların %90’ına İİAB ile ameliyat öncesi tanı koyulabilir.

İyot tutulumu olan tüm az diferansiye tümörlerde cerrahi girişim 
sonrası atom tedavisi önerilmektedir. Tümörün tamamen çıkarılamadığı 
hastalarda atom tedavisi öncesi radyoterapi uygulanması önerilir. Cerrahi 
girişim düşünülmeyen hastalarda ise kemoterapi tedavi seçenekleri 
arasındadır. 5 yıllık yaşam süresi oranı %50, 10 yıllık yaşam süresi oranı ise 
%30 olarak bildirilmektedir.

Anaplastik kanserler

Tiroid kanserlerinin %2’sini oluşturur. Hastaların büyük bölümünde 

boyunda hızla büyüyen kitle öyküsü vardır. Kısa sürede bası bulguları 
gelişir. İğne biyopsisi ile %90 oranında tanı koyulabilir. Mevcut bir 
papiller kanserin anaplastik kansere dönüşümünden geliştiği teorisi 
kabul edilmektedir. Ortalama yaşam süresi yaklaşık 12 aydır.

Anaplastik tiroid karsinomlarında cerrahi girişimin sağkalıma etkisinin 
olmadığı bilinmektedir. Solunum 
sıkıntısı yaşanırsa trakeotomi 
(boyuna delik açılması) uygulanır.

Lenf bezlerine metastaz 

Tiroid kanserlerinde lenf bezlerine 
metastaz sık görülür. Ameliyat 
öncesi tiroid kanserli bir hastanın 
iyi bir boyun ultrasonografisi 
ile değerlendirilmesi gerekir. 
Ultrasonografi boyunda ver 
olan lenf metastazlarını görür 
ve kuşkulanır. Biyopsi yapılarak 
tanı kesinleştirilir. Biyopsiden 
daha pratik bir yöntem olan “lenf bezinden tiroglobulin bakma” sık 
kullanılmaktadır. Papiller kanserlerde Tg, medüller kanserlerde kalsitonin 
bakılır.

Ameliyat sırasında da tiroid bezleri çıkarılırken boyunda kuşkulu lenf bezi 
görülebilir. Metastaz olup olmadığından emin olunamıyorsa ameliyat 
sırasında patolojik inceleme (frozen) istenebilir.

Ameliyat sonrasında hastanın takibi sırasında Tg yüksekliği ilk olarak 
boyunda bir lenf metastazı olabileceğini düşündürür. Ultrasonografi ve 
gerekirse diğer tetkikler ile hasta incelenir.
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Çocuklarda görülen tiroid kanserleri

Çocuklarda saptanan tiroid nodüllerinde kanser riski daha yüksek olduğu 
için, tespit edildiği anda tetkik yapmak gerekir. Papiller kanserler iyi 
huylu tümörler olmakla birlikte, çocuk yaşta görülen papiller kanserlerin 
lenf metastazı yapma riskleri çok daha yüksektir.

Çocuk yaşlarda boyunda bir kitle fark edildiği zaman hemen ileri tetkik 
yapılmalıdır. Bu tetkikler sırasında tümörün cinsi belirlenir, genetik bir 
bozukluk olup olmadığı araştırılır ve nasıl bir tedavi yapılacağına karar 
verilir.
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Tiroid ameliyatları

Cerrahi tedavi kararı vermeden önce hastaların detaylı değerlendirilmesi 
gerekir. Ameliyat kararı verildikten sonra hastanın ve hastalığın 
durumuna göre tek taraflı veya iki taraflı tiroid bezi çıkarılmasına karar 
verilir. 

Tiroid nodüllü bir hastada sadece nodül veya nodüllerin çıkarılması gibi 
bir ameliyat yöntemi uygulanmamaktadır. Tiroid dokusunun korunması 
ve hastaların ömür boyu hormon ilacına bağımlı olmaması tercih 
edilecek bir durumdur ancak tek taraflı ameliyatlar hastaların küçük bir 
bölümüne yapılabilir. Ameliyat seçenekleri hasta ile paylaşılmalı ve bu 
kararlar birlikte alınmalıdır.

İki taraflı tiroid ameliyatı

Her iki tiroid lobunun çıkarılması ameliyatıdır. Her iki tiroid bezinde 
nodüllerin olduğu guatr hastalarında, biyopsi ile belirlenen papiller tiroid 
kanseri 1-1.5 cm’den büyükse, zehirli guatr (Graves ve çoklu nodüllü 
toksik guatr) hastalarında, medüller kanserde tümör çapı kaç olursa 
olsun iki taraflı tiroid bezi çıkarılır.
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Bazı hastalarda siniri korumak amaçlı çok çok ufak bir doku kalabilir 
ancak daha fazla tiroid dokusu bırakılarak yapılan ameliyatlar sorun 
oluşturacağı için uygulanmamalıdır. 20 yıl önce tüm dünyada yaygın 
olarak iki tarafta oldukça fazla tiroid dokusu bırakılırdı ve bu ameliyata 
“subtotal” tiroidektomi denirdi. Bu ameliyat çeşidinde patoloji 
sonucunda kanser çıktığı zaman büyük sorunlar yaşanmakta ve ikinci 
kez yapılacak tiroid ameliyatları riskli olmaktadır. Kabul edilmeyen bir 
ameliyat çeşidi olmakla birlikte günümüzde de uygulanmaya devam 
etmektedir.

İki taraflı tiroid ameliyatlarında geride tiroid dokusu bırakılmaz. Geride 
fazla tiroid dokusu kalırsa hastanın TSH düzeyi yükselmez. Bu ameliyatlar 
kanser nedeni ile yapılıyorsa, hastanın TSH’ı yükselmediği için atom 
tedavisi uygulanamaz. Bu hastalar yeniden ameliyat edilip kalan dokular 
çıkarılır. Zehirli guatr ameliyatlarında geride doku bırakılması ile ilerleyen 
yıllarda hastalığın nüks etmesine neden olabilir.

Tek taraflı tiroid ameliyatı

Sağ veya sol tek lobun 
çıkarıldığı hastalıklar çok 
azdır. Bunlardan biri papiller 
tiroid kanserinin 1 cm’den 
küçük olduğu ve diğer lobda 
nodül olmadığı hastalardır. 
Tek nodül olup fazla hormon 
salgıladığı toksik adenom 
hastalarında tek lob çıkarılır.

Tiroid bezinde tek bir 
nodülün olduğu ve biyopsi 
sonucu kesin kanser 

olmayan hastalarda tek taraflı tiroid lobu çıkarılabilir. Ancak ameliyat 
sonrası kanser çıkarsa yeniden ameliyat gerekebileceği hastaya çok iyi bir 
şekilde anlatılmalıdır.

Ameliyat sırasında patolojik inceleme (Frozen)

İğne biyopsisi ile kanser tanısı koyulan hastalarda Frozen yapılmaz. 
“Kanser kuşkusu” olan hastalarda Frozen istenebilir. Ameliyat esnasında 
kuşkulu bir lenf bezi görülürse, Frozen yapılarak ameliyatın şekline karar 
verilir. Frozen’da metastaz bulunursa, hastanın lenf bezleri de çıkarılır.

Tiroid ameliyatlarında sinir monitörü

Ses tellerini hareket ettiren sinirler tiroid bezinin çok yakınından geçer. 
Bazen bu sinir birkaç dala ayrılabilir. Tiroid ameliyatlarında siniri bulmayı 
kolaylaştıran cihazlar kullanılabilir. Bu cihazların kullanımı komplikasyon 
riskini azaltmaz ancak sinirin bulunmasını kolaylaştırır. İkincil boyun 
cerrahisinde bu teknolojinin kullanılması kuvvetle önerilmektedir.
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Ameliyat öncesi dikkat edilecekler

Ameliyat öncesi hastanın hastalığı ile 
ilgili tüm soruları doktoruna sorması 
ve güvenle ameliyata girmesi çok 
önemlidir. Ameliyat olacak hasta 
başka nedenlerle kullandığı tüm 
ilaçları doktoruna söylemelidir. 
Ameliyat öncesi nezle grip olmamaya 
özen göstermelidir. En ufak bir 
şikayet olursa doktora bildirilmelidir. 
Ameliyatının ertelenmesi endişesi 

ile böyle bir durumu saklamak çok tehlikeli 
komplikasyonlarla sonuçlanabilir.

Ameliyat öncesi uçuk çıkması ameliyatın 
iptal edilmesini gerektirir. Çünkü uçuk 
viral bir infeksiyondur ve anestezi alacak 
hastalarda virüsün kana yayılmasına 
neden olabilir. Tiroid hastalığı ile 
ilgili kullandığı ilaçları “nasıl olsa 
ameliyat olacağım” diye kesinlikle 
bırakmamalıdır. Hatta bazı ilaçlar 
ameliyat sabahı erken bir saatte 
çok az bir su ile içilmelidir. Bu 
uyarı doktor tarafından yapılır.

Ameliyattan önceki 
gece saat 02.00’den 
sonra yemek ve içmek 
kesilir, sabah hiçbir şey 
yemeden ameliyata 
girilir. Diyabet yani 
şeker hastalığı gibi özel 
durumları olan hastalara 
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farklı önlemler alınır ve bu önlemler hastaya iletilir.

Kan sulandırıcı kullanan hastaların hazırlığı daha özeldir. Aspirin 
ameliyattan bir hafta önce kesilmelidir. Ağrı kesici olarak kesinlikle 
aspirin kullanılmamalıdır. Kan sulandırıcı olarak kumadin kullanan 
hastaların ilacı ameliyattan önce kesilir ve kan sulandırıcı iğneler başlanır. 
Bu protokol Kardiyoloji konsültasyonu ile düzenlenir.

Allerjisi olan hastalar neye karşı alerjilerinin olduğunu doktoruna 
söylemelidir. Gerekirse ilave testler yapılabilir. El ve ayak parmaklarındaki 
ojeler silinmeli, takma diş varsa çıkarılmalıdır. Vücutta metal bir 
maddenin olmaması gerekir (yüzük, küpe, kolye vs).
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Ameliyat komplikasyonları

Genel Riskler

Genel riskler hastanın kalp, akciğer hastalıklarına ve sistemik 
rahatsızlıklara bağlı risklerdir. Anestezi konsültasyonu sonucu bu riskler 
değerlendirilir ve bazı hastalarda, yoğun bakım koşulları ile ameliyatın 
yapılması gerekebilir. Bu yoğun bakım koşulu, hastanın ameliyat sonrası 
kalp, solunum parametrelerinin çok yakından izlenebilmesi içindir. Yoğun 
Bakım’da genellikle ameliyat günü kalınıp ertesi gün ise normal odaya 
geçilir.

Ses kısıklığı: Ses tellerini hareket ettiren sinir, tiroid bezinin çok 
yakınından geçer. Tiroid ameliyatları sırasında bu sinir aranır ve 
bulunduktan sonra korunarak tiroid bezi çıkartılır. Özel bir risk taşımayan 
hastalarda ses kısıklığı oranı %1’in altındadır. Genellikle bu ses kısıklığı 
ödem sonucu (ameliyat sırasında dokularda gelişen şişlik) gelişir ve 
hastaların %95’inde ödem gerileyince düzelir.
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Sinir etrafında oluşan ödem sinirde geçici felce yol açtığı için, ses 
tellerinin hareketi azalır, bu nedenle de ses kısıklığı oluşur. Bu geçici ses 
kısıklığı 1 hafta ila 1 ay içerisinde genellikle düzelir. Tiroid kanseri, ikincil 

ameliyatlar, iç guatr, hipertiroidi 
(zehirli guatr), dev guatr hastalarında 
bu risk oranları daha fazladır. Kalıcı 
ses kısıklığı çok çok ender görülür. 

Kalsiyum düşüklüğü: Vücudun 
kalsiyum dengesini düzenleyen 
paratiroid bezler, tiroid bezine 
yapışık olarak konumlanmıştır. Tiroid 

ameliyatları sırasında damarların 
bağlanması ile bazı hastalarda 
paratiroid bezlerin kanlanması 
geçici olarak azalabilir. Bu durumda 

paratiroid bezlerden salgılanan 
“parathormon” sentezi azalır ve kan 

kalsiyumu düşer.

Kan kalsiyum miktarının düşmesi 
ile hastanın el ve ayak parmak 
uçlarında, dudak kenarlarında 

uyuşma, karıncalanma bazen de kasılma görülebilir. Ameliyat sonrası 
hastalar uyarılır ve bu tarz 
şikâyetleri olduğu zaman haber 
vermeleri istenir. Serumla veya 
ağızdan kalsiyum verilerek 
kalsiyum düşüklüğü düzeltilir. D 
vitamini eksikliği olan hastalarda 
kalsiyum düşüklüğü riski daha 
fazladır. Özel riskleri olmayan 
hastalarda kalsiyum düşüklüğü 

görülme oranı %5-10’dur ve hemen hemen tüm hastalarda bu durum 
geçicidir, 1-2 hafta içinde düzelir.

Kanama: Tüm ameliyatlarda olabilen ancak çok çok ender görülen bir 
komplikasyondur. Tiroid bezi yoğun kanlanan bir dokudur. Ameliyatta 

tüm damarlar bağlanır veya yeni teknolojik 
cihazlar ile mühürlenir. Çok ender olmakla 
birlikte, bağlanan damarın açılması, ameliyat 
sonrası tansiyon yükselmesi gibi özel durumlar 
sonucunda kanama görülebilir. Bu oran 1000’de 
1 gibi çok düşük olarak kabul edeceğimiz bir 
ihtimaldir.

Yara yeri infeksiyonu: Boyun 
bölgesi kanlanması çok iyi 
olduğu için çok çok ender 
görülür.

Yara yerinde sıvı toplanması 
(Seroma): Yağ dokusu fazla 
olan hastalarda çok ender 
olmakla birlikte yara yerinde 
sıvı (serum) birikebilir. 
Genellikle 1-2 hafta 
içerisinde kendiliğinden 
kaybolur.



103102

Ameliyat sonrası dikkat edilecekler

Ameliyat sonrası yiyecek, içecek ve hareket 
kısıtlaması yoktur. Yemeklerde iyotlu tuz 
kullanılabilir. Genel anestezi sırasında 
soluk borusuna yerleştirilen tüp nedeni 
ile yutkunma sırasında boğazda hafif bir 
ağrı veya batma hissedilebilir. 1-2 günde 
kendiliğinden geçecektir. Yumuşatıcı 
herhangi bir boğaz pastili kullanılabilir.

Ameliyatın 2. günü banyo yapılabilir, yaraya 
su ve sabun temas edebilir (Ameliyatın 
ertesi günü 1. gündür). Ameliyat yarasında 
kendiliğinden eriyen dikiş materyali kullanıldığı için, dikişlerin alınmasına 

gerek yoktur. 7-10 gün sonra denize ve havuza girilebilir.

Yaranın üzerine yapıştırılan ufak bantlar 3-4 gün 
sonra çıkarılabilir. Ameliyat sonrası kalsiyum 

verilen hastalar, bu ilacı her hafta 1 tablet 
azaltarak keser, 3X1doz ile başlanırsa; 
sonraki hafta 2X1, bir sonraki hafta 1X1). 
El ve/veya ayak parmaklarında, dudak 
kenarlarında uyuşma, karıncalanma, 

kasılma gibi şikâyetler olursa doktora 
haber verilmelidir. Bu bulgular kalsiyum 

düşüklüğünün belirtileridir.

Ameliyat yerinde belirgin şişlik, 
kızarıklık, ağrı gibi belirtiler olursa 
doktora haber verilmelidir. Zehirli 
guatr nedeni ile ameliyat olan 
hastalar, ameliyat öncesi kullandığı 
anti-tiroid ilaçlarını (Propycil 
veya Thyromazol) keser. Dideral 
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kullanan hastalar ise, ameliyat sonrası yarı doz kullanmaya bir hafta 
devam eder. Bir hafta sonra Dideral kesilir.

Bir hafta sonra kesinin üzerine “yara izi azaltıcı herhangi bir krem veya 
zeytinyağı” sabah akşam sürülmelidir. Piyasada yara izi azaltılmasını 
sağlayan çeşitli ürünler kullanılabilir. Açık alana çıkıldığı zaman, yüksek 
koruma faktörlü güneş kremi (50 Faktör) bir yıl boyunca ameliyat 
bölgesine sürülmelidir.

Tüm tiroid ameliyatlarında kesi estetik usul ile kapatılır ancak kişinin 
yara iyileşme durumuna göre bazen görünür iz kalabilir. Ameliyattan 
genellikle 6 ay sonra yara izi belirsiz hale gelir. Ameliyat kesileri boyunun 
doğal çizgilerinden yapıldığı için, zamanla yara izi fark edilmez. Yaz 
aylarında ameliyat olan hastalar dışarı çıkarken yüksek koruma faktörü 
kullanmalıdır. Güneşe maruz kalan yaralarda iz kalma riski yüksektir.

İki taraflı tiroid lobu çıkarılan hastalar, her sabah aç karına “Levotiroksin” 
tablet kullanmaya başlar. Ameliyattan bir ay sonra serbest T4 ve TSH 
sonucuna göre doz ayarlaması yapılır. Tek taraflı tiroid lobu alınan 
hastaların genellikle tiroid hormonu kullanmasına gerek kalmaz. 
Ameliyattan bir ay sonra yapılan serbest T4 ve TSH düzeylerine göre 
gerekli durumlarda ilaç başlanır.

Standart bir tiroid ameliyatında bir hafta sonra işe dönülebilir. Bu süre 
kişisel özelliklere ve hastalığın durumuna bağlıdır. Komplikasyon geliştiği 
zaman işe dönüş süresi uzar.

Ameliyat sonrası hormon tedavisi

Tiroid ameliyatları sonrası tiroid bezi iki taraflı çıkarılmışsa, tiroid 
hormonu genellikle ömür boyu kullanılır. Tiroid dokusu tamamen 
çıkarıldığı için, vücudun ihtiyaç duyacağı hormon dışarıdan verilir. 
Genellikle 50-75 micg Levotiroksin başlanıp, daha sonra yapılan hormon 
tetkiklerine göre dozu ayarlanır.

Patoloji sonucunun geç çıkacağı durumlarda, tiroid hormonu düşük 
dozda hemen başlanır. Tiroid hormon azlığı, halsizlik, yorgunluk, saç 
dökülmesi, kilo artışı yapacağı için, 
ameliyattan sonra tiroid hormonuna 
erken dönemde başlanır. Patoloji 
sonucunun bir hafta içinde 
alınabileceği durumlarda, sonucu 
görüp ilaç başlanması uygundur. 
Tiroid kanserlerinde, bazı hastalara 
atom tedavisi gerekeceği için, 
tiroid hormonunun başlanması 
veya kesilmesi takip eden hekim 
tarafından ayarlanmalıdır.
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Tiroid hormon ilacının eksik olan hormon 
yerine verildiği için zararı yoktur. Tiroid 
hormonu sabah aç karına, tek seferde, 
su ile ve ezmeden alınmalıdır. Başka 
ilaç kullanan hastalar, bu ilaçlarını tiroid 
hormonundan en az 4-5 saat sonra 
almalıdır. Hormon tetkiki yapılacağı 
gün ilaç alınmamalıdır. İlaçlarda doz 
değişikliği 8 haftadan önce yapılmamalı, 
doz değişikliğinin kontrolü de en az 6-8 
hafta sonra yapılmalıdır.

Ameliyattan sonra ilk kontrol patoloji 
sonucu çıkınca yapılır. Hasta taburcu 
edilirken tiroid hormonu ilacı 

başlanır. Patoloji sonucu 
görüldükten sonra, 
hormon tetkiki istenerek 
ilacın dozu ayarlanır. Doz 
ayarlaması kontrolü 2 
ay sonra yapılır. Sonra 
ki dönemlerde hastanın 
durumuna göre 3 veya 6 
aylık kontrollere periyodik 
olarak devam edilir. İlacın 
doz ayarlaması yapıldıktan 
sonra yıllık kontrol yeterli 
olur. Hastanın halsizlik, 
yorgunluk, çarpıntı gibi 
şikâyetleri olduğu zaman 
daha erken kontrole 
gelmesi gerekir.

Ameliyat sonrası kilo alımı

Tiroid bezleri tamamen 
alındığı zaman hastada 
kalıcı hipotiroidi gelişir. 
Bunu engellemek için 
dışarıdan sentetik tiroid 
hormonu verilir. Sentetik 
hormonlar ile tiroid hormon 
düzeyleri normal düzeye 
gelene kadar ve bu hormon 
düzeyleri tam olarak 

dengeye oturana kadar kilo alımı olabilir. Hastalar hem ameliyat sonrası 
iyileşme döneminde hareketlerini azaltmaları ve beslenmelerine dikkat 
etmemeleri nedeni ile bu kilo alımı daha fazla olabilir. 

Tiroid kanseri olan hastaların bazılarına atom tedavisi yapılır.
Atom tedavisinin etkili olabilesi için TSH düzeyinin 30’un üzerinde 
olması gerekir. Bu ciddi bir hipotiroidi durumudur. Bu süreçte hasta 
beslenmesine dikkat etmez ise kilo alımı olabilir. Atom tedavisi sonrası 
tiroid hormonuna başlanır ve 1-2 ay içerisinde hasta eski kilosuna döner.
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Radyoaktif iyot tedavisi

Atom tedavisi lokal ve uzak metastazların tedavisi 
için yapılır. Radyoaktif madde ile iyot laboratuar 
ortamında birleştirilerek bir madde elde edilir. 
Hastaya kapsül şeklinde içirilir.

Ameliyat sonrası kalmış olabilecek tiroid hücreleri, 
olası metastazlı lenf bezleri bu iyodu tutmak 
isterken bünyelerine atomu da alır. Bu madde ışın 
salgılayarak kanserli hücreyi öldürür.

Atom tedavisinin etkili olabilmesi için TSH’ın 
30’un üzerinde olması gerekir. Bunun diğer bir anlamı geride tiroid 
dokusu kalmaması gerektiğidir. Geride çok tiroid dokusu kalırsa atom bu 
dokuda toplanır ve gitmesi istenen metastazlı dokulara ulaşamaz. Atom 
tedavisinin papiller kanserlerin akciğer metastazlarına da etkisi vardır ve 
hastanın yaşam süresini uzatır.

Atom tedavisi sonrası vücut tarama sintigrafisi çekilir. Daha önce 
belirlenemeyen metastazlar bu sintigrafide ortaya çıkarılabilir. Atom 
tedavisi gerekli durumlarda tekrarlanır.

Tiroid hormonu kullanan bir hasta atom tedavisi alacağı zaman ilacı 
kesilir ve TSH düzeyinin 30’un üzerine çıkması 
beklenir. İyotlu maddeler ve gıdalardan uzak kalması 
istenir. Bu öneriler Nükleer Tıp Uzmanları tarafından 
hastalara anlatılır.

1-1.5 cm’den büyük papiller tiroid kanserlerinde 
atom tedavisi uygulanır. Genellikle 100 mC’lik doz 
verilir. 1 cm’den küçük kanserlerde atom tedavisi 
uygulanmaz. Foliküler kanserlerde de atom 
tedavisi yapılmaktadır. Medüller ve anaplastik tiroid 
kanserlerinde atom tedavisinin yeri yoktur.
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Tüm vücut tarama sintigrafisi

Tüm vücut tarama sintigrafisi papiller tiroid kanseri ameliyatı olan 
hastalarda çekilir. Atom tedavisi almasına gerek olmayan hastalarda 
tarama sintigrafisi çekilmez. Tiroid kanseri tanısı koyulmuş hastalarda 
ameliyat öncesinde metastaz olup olmadığını taramak için, tüm vücut 
sintigrafisi çekilmez çünkü verilen radyoaktif madde tiroid dokusunda 
toplanır, metastaz olsa bile göstermez. O nedenle tüm vücut tarama 
sintigrafisi tiroid ameliyatı sonrası çekilir.

Atom tedavisi gören hastalarda rutin olarak tarama sintigrafisi yapılır. 
Atom aldıktan 5 gün sonra çekimler gerçekleştirilir. Tiroid kanseri 
ameliyatı sonrası hastalar Tg (tiroglobulin) düzeyi ile takip edilir. Tg 
düzeyi yüksek bulunan hastalarda da tüm vücut tarama sintigrafisi 
istenir. Bu çekim yapılmadan önce 1-1.5 ay tiroid hormonu kesilip TSH’ın 
yükselmesi beklenir ve tarama sintigrafisi çekilir. Bu tetkik özellikle 
ultrasonografi ile görülmeyen metastazları ortaya çıkarmak için kullanılır.
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Robot ile tiroid ameliyatları

Cerrahi ameliyatlarda yaklaşık 20 yıldır endoskopik (laparoskopik) 
yöntemler kullanılmaktadır. Safra kesesi, fıtık, bağırsak, böbrek üstü bezi 
ve prostat cerrahisinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Her organın 
vücutta yerleşimi ve anatomik özellikleri farklı olduğu için, endoskopik 
yöntemler özellikle tiroid ameliyatları için uygun değildir.

Tiroid cerrahisinde yaklaşık 10 yıl önce, koltuk altından boyun bölgesine 
tünel oluşturup tiroid bezinin çıkarılması (Trans-aksiller endoskopik 
tiroid cerrahisi) ve boyun ön bölümünde 2 cm’lik kesi yapılıp ince 
kameralar ile tiroid bezinin çıkarılması (Video yardımlı minimal invazif 
tiroid cerrahisi) tekniği kullanılmıştır.

Bu yöntemler rutin kullanıma girmemiştir. Bunun nedenleri; her hastanın 
bu yöntemlere uygun olmaması (minyon ve zayıf hastaların tercih 
edilmesi), büyük tiroidlerde ve büyük tümörlerde yapılamaması, tekniğin 
cerrah tarafından öğrenilmesinin zorluğu, deneyim sahibi olabilmek 
için en az 50 hastanın ameliyat edilmesinin gerekmesi, kullanılan 
aletlerin fleksibl olmaması, çalışma alanının çok dar olması nedeni ile 
komplikasyonların daha fazla olmasıdır.
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Bu endoskopik yöntemlerin hepsi 
uzak doğuda özellikle Kore’de 
geliştirilmiştir. Bunun nedeni uzak 
doğu kadınlarının ciltlerine aşırı 
önem vermesi ve boyunlarında 
iz kalmasını istememesidir. Açık 
ameliyatlarda çok az olsa da kesi 
yerinde belli belirsiz bir iz kalır. Doğal 
olarak hiç kimse (özellikle kadınlar) 
boynunda iz kalmasını arzu etmez. 
Ancak boyunda iz kalmaması amacı 
ile geliştirilen bu yöntemlerin de 

sakıncaları bilinmelidir.

Son yıllarda “robotik cerrahi” ile başarılı ameliyatlar 
gerçekleştirilmektedir. İlk robotik cerrahi kalp damar cerrahisi alanında 
yapılmıştır. 2000 yılından beri prostat hastalıkları robotik cerrahi ile 
tedavi edilmektedir. Amerika’da prostat cerrahisinin %60’ı robotla 
yapılmaktadır. Robot teknolojisi için geliştirilen aletler fleksibl olup 
cerraha daha rahat bir çalışma olanağı sağlamaktadır. Ancak robotik 
cerrahide başarılı olunabilmesi için, laparoskopik cerrahi deneyiminin 
de olması gerekir. Prostat ve rektum (kalın bağırsağın son kısmı) 
cerrahisinde robot cerrahisi önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu 
avantajlar cinsel ve üriner (idrar ve idrar yolları) fonksiyonlarının hasar 
görmemesidir.

Tiroid cerrahisinde de robotik cerrahi özellikle 
uzak doğuda yapılmaktadır. Uzak doğu 
dışındaki ülkelerde beklenen yaygınlığı 
kazanmamıştır. Endoskopik cerrahide olduğu 
gibi, robotik cerrahi de çok sınırlı hastada 
uygulanabilir. Çok küçük tiroid, minyon vücut 
yapısı gerekliliği, özellikle ülkemiz için kısıtlayıcı 

bir durumdur. Tiroid kanseri cerrahisinde robotla yapılan ameliyatların 
uzun dönem sonuçları belli değildir. Ameliyat süresinin uzunluğu, ses 
kısıklığı ve kalsiyum düşüklüğü komplikasyonlarının daha yüksek olması 
diğer dezavantajları arasındadır. Ayrıca koltuk altından boyun bölgesine 
tünel oluştururken büyük damar ve sinir yaralanmaları yazılarda 
bildirilmiştir.

Açık yöntemle yapılan tiroid cerrahisi 100 yılı aşkın süredir altın 
standarttır. Sinir ve paratiroid bezlerin emniyetle görülmesi ve korunması 
mümkündür. Hastada yara yeri iyileşmesi ile ilgili özel bir sorun yoksa 
ameliyat için yapılan küçük kesiler kolaylıkla iyileşmekte ve rahatsız edici 
iz kalmamaktadır.  

Boyunda iz olmaması isteği hasta tercihi olabilir ancak bu seçim 
yapılmadan önce robot tekniğinin tiroid cerrahisinin temel prensiplerine 
uymadığının bilinmesi gereklidir.
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Tiroid nodüllerinde Radyofrekans ablasyon

Radyofrekans ablasyon tedavisi 
bazı karaciğer tümörleri olmak 
üzere organ tümörlerinde 
kullanılan bir yöntemdir. Bu 
yöntem ameliyata alternatif bir 
tedavi şekli değildir. Ameliyat 
edilmesinde risk olduğu düşünülen 
hastalarda uygulanmaktadır.

İyi huylu tiroid nodüllerinde son yıllarda denenmeye başlamıştır. Ancak 
iyi huylu tiroid nodüllerinin ameliyat edilmesine gerek yoktur bu 
nedenle komplikasyon riski olan radyofrekans ablasyonun kullanılması 
tartışmalıdır.

Yüksek ısı vererek dokunun tahrip edilmesi prensibi ile çalışan bu 
yöntem tiroidin çok yakınından geçen sinirlerde kalıcı hasar oluşturabilir. 
Tiroid kanseri ameliyatları sonrası lenf bezi metastazı gelişen hastalarda, 
ameliyat yerine kullanılabilir. Ancak bu tarz yöntemleri uygulamadan 
önce mutlaka hastanın çok detaylı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Radyofrekans ablasyon 
kalın bir iğne eşliğinde ısı 
oluşturacak dalgaların nodül 
içine verilmesi ile yapılır. 
Resimde de görüldüğü 
gibi damar ve sinir gibi 
hayati yapılara çok yakın bir 
bölgede yüksek ısı verilmesi 
hasara neden olabilir ayrıca 
işlemin uygulaması hasta için 
de ağrılı olabilir. Bu yöntem 
uygulanacak ise hastaların 
çok iyi seçilmesi gerekir.
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Paratiroid bezler yaklaşık 35-40 mg 
ağırlığında olup sarı-kırmızı-kahverengi 
renkler arasındadır. Paratiroid bezler 
her insanda bulunur ve en az 4 tanedir. 
Yapılan otopsi çalışmalarında beş bez 
olma olasılığı %4-6, üç bez olma olasılığı 
ise %5-13’tür.

Paratiroid bezler parathormon (PTH) 
sentezleyerek vücudun kalsiyum dengesini 

ayarlar. Vücut için çok önemlidir. Bu 
hormonun az veya çok salgılanması başta 

kemikler olmak üzere pek çok organın hastalığına neden olur.

Tiroid ameliyatları sırasında bu paratiroid bezlerin korunması çok 
önemlidir. Ameliyat sırasında paratiroid bezi olabilecek yapılar mutlaka 
korunur. Ameliyat sonrası görülebilecek kalsiyum düşüklüğü bu bezlerin 
beslenme bozukluğuna bağlıdır ve geçicidir. Tüm bezler çıkarılırsa 
veya beslenmesi geriye dönüşsüz bozulursa kalıcı kalsiyum düşüklüğü 
gelişir bu hiç istenmeyen bir durumdur. Yetersiz kalsiyum kemiklerde 
osteoporoz yani kemik erimesine neden olur.

Paratiroid bezler
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Parathormon/Kalsiyum/D vitamini

Vücutta PTH, kalsiyum ve D vitamini 
arasında çok hassas bir denge 
vardır. Eksiklikleri de, fazlalıkları 
da metabolizmayı bozar. PTH 
hormonunun fazla salgılanması ile 
kan kalsiyum düzeyi artar, bu durum 
da kemik erimesine neden olur. 
Kalsiyumun hem eksikliği hem de 
fazlalığı kemik erimesi nedenidir.

D vitamini aslında bir hormon 
olarak kabul edilmektedir. Gıdalarla alınan kalsiyumun bağırsaklardan 
emilmesini sağlar. Fazla PTH hormonu salgılanmasını engeller. Bağışıklık 
sistemini kuvvetlendirir. Kemik ve kasların sağlığı için dengede olması 
çok önemlidir. Ülkemizde özellikle kadınlarda D vitamini eksikliği çok 
yaygındır.

D vitamini eksikliğinde kalsiyum dengesini sağlayabilmek için 
paratiroid bezler fazla hormon salgılar ve bu şekilde kalsiyum yükselir 
ve paratiroid bezler büyür. Bu ameliyat gerektiren bir durum değildir 

ancak bu hastalığın tanısı çok iyi 
değerlendirilerek koyulmalıdır.

Kemiklerin büyük bölümü kalsiyumdan 
oluşur ve kalsiyum deposu olarak 
kabul edilir. Bu dengenin bozulması 
kemiklerdeki kalsiyumun atılmasına 
ve kemik erimesine neden olur. Çok 
hassas bir denge ile bu yapılır. D 
vitamini 30 ng/ml ise yeterli kabul 
edilir. 10 ng/ml’den az ise ciddi D 
vitamini eksikliği vardır.



123122

Paratiroid bezler ve kemik erimesi

D vitamini eksikliğinde kalsiyum dengesini 
sağlayabilmek için paratiroid bezler fazla hormon 
salgılar ve bu şekilde kalsiyum yükselir ve paratiroid 
bezler büyür. Bu ameliyat gerektiren bir durum değildir 
ancak bu hastalığın tanısı çok iyi değerlendirilerek 
koyulmalıdır.

Bu durumda da 
kanda kalsiyum ve parathormon 
yükselir. Ancak hastalara D Vitamini 
tedavisi verilince kalsiyum ve 
parathormon düzeyi düşer. Bu şekilde 
kemik erimesine bağlı kalsiyum 
yüksekliği tanısı netleşmiş olur ve 
ameliyata gerek kalmaz. Bu ayırımın 
yapılabilmesi çok önemlidir ve 
Endokrinologların değerlendirmesi 
gereklidir.

Paratiroid bezlerde büyüme adenom 
nedeni ile olabilir. Adenomdan PTH salgılanır ve kalsiyum yükselmesine 
neden olur (hiperkalsemi). Kalsiyumu düşürmek amacı ile kalsiyum 
atılımı artar yani idrarla çıkarılan kalsiyum yükselir. Aynı zamanda 
kemiklerden de kalsiyum atılır. Bunun sonucunda kemik erimesi oluşur.

Ne zaman güneşlenmeli

D vitamini sentezi deride yapılır ve bunun için güneş ışınlarına yani 
ultraviyole ışınlarına ihtiyaç vardır. Gıdalar ile D vitamini düzeyini 
yükseltmek pek mümkün değildir. Ne zaman güneşlenmeli konusunda 

tartışmalar vardır. Güneş ışınlarını dik geldiği 11.00-15.00 arasındaki 
saatler, D vitaminin dönüşümü için en etkili dönemdir. Ancak bu saatler 
cilt kanseri gelişimi için risklidir. Bu nedenle bu saatlerde güneşe 
çıkılacaksa, sadece 10 dakika koruma kremi kullanmadan el, kol, bacak 
ve yüzün güneşlenmek yeterlidir. Esmer kişilerde D vitamini sentezi 
sarışınlara göre daha yavaştır. Bu yüzden esmer kişilerin sarışınlardan 
daha fazla güneşte kalması gerekir.

Dik ışınların olmadığı saatlerde ise (11’den önce ve 15’ten sonra) her gün 
30 dakika el, kol, bacak ve yüzün güneş alması D vitamini sentezi için 
yeterli olacaktır. Tüm vücut güneşlenebilecek ise haftada 2 gün yarım 
saat yeterli olur.

Doğal D vitamini kaynakları güneş 
ışınları dışında yağlı balıklar 
(somon, ton gibi), balık yağı, 
ısırgan otu, maydanoz ve 
yumurtadır. D vitamini eksikliği 
için gerekirse D vitamini ilaçları 
kullanılabilir.

D vitamini düşüklüğünde 
beslenme

D vitamini vücudumuz için elzem bir 
vitamin olup, günümüzde “hormon” 
olarak kabul edilmektedir. Gıdalarla 
alınan kalsiyumun bağırsaklardan 
emilmesini sağlar. Fazla PTH 
hormonu salgılanmasını engeller. 
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. 
Kemik ve kasların sağlığı için 
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dengede olması çok önemlidir. 
Ülkemizde özellikle kadınlarda D 
vitamini eksikliği çok yaygındır. 
D vitamini eksikliğinde kalsiyum 
dengesini sağlayabilmek için 
paratiroid bezler fazla hormon 
salgılar ve bu şekilde kalsiyum 
yükselir ve paratiroid bezler 
büyür. Bu ameliyat gerektiren 
bir durum değildir ancak 
bu hastalığın tanısı çok iyi 
değerlendirilerek koyulmalıdır.

Yağlı balıklar, özellikle 
somon balığı, ton balığı 
(konservesinde de D vitamini 
bulunmaktadır), mantar türleri, 
süt ve yumurta, portakal suyu, 
balık yumurtasında D vitamini 
yüksek oranda bulunur. D 
vitamininin çok düşük olduğu 
durumlarda ise ilaç takviyesi 
önerilmektedir.
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Hiperparatiroidi

Hiperparatiroidi kalsiyumun 
parathormonu kontrol etme 
mekanizmasındaki bozukluk 
sonucunda gelişir. Hiperparatiroidi, 
serumda yüksek parathormon ve 
kalsiyum, düşük fosfor düzeyleri ile 
karakterizedir.

Tanı koymak ve başka hastalıklardan 
ayırmak için 24 saatlik idrarda 
kalsiyum seviyesine bakılmalıdır. 
Hiperparatiroidi 40 yaşın üzerindeki 

kadınlarda sıktır. Kadınlarda erkeklerden 3 kat fazla görülür. Son yıllarda 
yaygınlaşan biyokimyasal tarama testleri sonucu belirti vermeyen 
hiperparatiroidi oranında artış vardır.

Hiperparatiroidi olgularının %20’si ailevidir. Ailevi olanlarda hipofiz, 
pankreas, tiroid, böbrek üstü bezi araştırması yapılır. Hiperparatiroidi 
nedenleri; paratiroid adenomu, paratiroid hiperplazisi ve paratiroid 
kanseridir. Hiperparatiroidi hastalarının %80’ninde paratiroid adenomu 
vardır. Paratiroid hiperplazisi %15-20, çoklu adenom ise %3-10 arasında 
bildirilmektedir. Paratiroid kanseri oranı %1’den düşüktür.

Ameliyat öncesi paratiroid 
adenomun yerinin ultrasonografi ve 
sintigrafi ile ortaya konması ameliyat 
başarısını arttırır. Bazı paratiroid 
adenomları çok güç ulaşılan 
yerlerdedir bu nedenle endokrin 
cerrahisi tecrübesi önemlidir. 
Ameliyatta başarıyı arttırmak için 
bazı hastalarda ileri görüntüleme 
yöntemleri istenir veya mevcut 
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görüntüler tekrarlanır. Ultrasonografide bulunamayan pek çok adenom, 
deneyimli ellerde ultrason yapıldığında bulunabilmektedir.

Hiperparatiroidi belirtileri

Yorgunluk, çok su içme, çok idrara çıkma, 
gece idrara çıkma, kemik ve eklem ağrıları, 
kabızlık, iştah azalması, bulantı, kaşıntı ve 
depresyon daha sık karşılaşılan belirtiler 
arasındadır. Hastaların çoğunda halsizlik, 
çabuk yorulma gibi hastalığa özel olmayan 
belirtiler vardır!!!! Yani bu belirtiler çok 
farklı hastalıklarda da görülebilir.
Hiperparatiroidi’li hastalarda kemik kırığı 
ve kalp hastalığı oranı daha fazladır. 
Hiperparatiroidi böbrek taşları gelişimine 
neden olabilir. Böbrek taşı olan her hastada 
PTH ve kalsiyum bakılmalıdır. Tedavi 
gecikmelerinde kemik yoğunluğunun %30-50’si kaybolabilir !!! Ciddi 
boyutlarda kemik erimesi görülebilir.

İhmal edilen hastalarda kemik tümörleri gelişebilir (Brown tümörü). Bu 
tümörler kanser değildir. Ancak kemik kırıklarına neden olabilirler. Kanda 
yüksek parathormon ve kalsiyum, düşük fosfor düzeyleri hiperparatiroidi 
için tipiktir. 24 saatlik idrar kalsiyumu yüksektir. Paratiroid lezyonlarının 
yerinin belirlenmesinde sıklıkla ultrasonografi ve sestamibi sintigrafisi 
(MIBI) kullanılmaktadır.

Tedavi

Bütün belirti veren hastalar ameliyat adayıdır. Cerrahi başarı, merkezin 
deneyimine ve görüntüleme yöntemlerinin duyarlılığına bağlıdır. 

Paratiroid ameliyatları kolay ameliyatlar değildir. Paratiroid hastalıklarının 
tanısı ve tedavisi tecrübe gerektirir. Ameliyat ile hastalıklı paratiroid bezi 
çıkarılır.

Bazı hastalarda paratiroid adenomu çok farklı yerlerde olabilir. Ameliyat 
öncesi çok titiz bir inceleme ile bu adenomun yerinin belirlenmesi 
gerekir. Ameliyat sonrası kalsiyum düşüklüğü beklenen bir sonuçtur 
ancak aşırı düşüklük hastada kasılmalara yol açabileceği için kontrollü bir 
şekilde hasta takibi yapılmalıdır.

Sekonder Hiperparatiroidi

Düşük kalsiyum veya yüksek fosfor düzeylerine bağlı olarak paratiroid 
bezlerindeki aktivite artışıdır. Sekonder Hiperparatiroidi, kronik böbrek 
yetmezliğinin sık görülen bir komplikasyonudur.

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda gıda ile alınan fosforun idrarla 
atılamaması hiperfosfatemiye ve ardından hipokalsemiye neden olur. 
Hipokalsemi PTH salgılanmasını uyarır ayrıca hiperfosfatemi D vitamini 
sentezini azaltır. Total paratiroidektomi (tüm bezlerin çıkarılması) ve 
ototransplantasyon (Bir parçanın vucuda ekilmesi) ya da 3.5 bez çıkarılır.
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