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KISALTMALAR 

T4 = Tiroksin 

T 3 = Triiyodotironin 

Tg = Tiroglobulin 

TSH = Tiroid stimülan hormon/Tirotropik hormon 

TRH = Thyrotrophin releasing hormone/Tirotropik hormonu 

uyaran hormon 

Tab = Anti•tiroglobulin antikor 

Mab = Anti•mikrozomal antikor 

RAIU = Radyoaktif iyod uptake 

RIA = Radyoimmunoassay 
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GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 

Tiroid hormonlarının sentezi ve sekresyonu tiroid içi ve tiroid 

dışı mekanizmalar ile kontrol edilir. Tiroid dışı TSH'nın yaptığı düzenleme 

etkili olanıdır. Hipofizden TSH salgılanması tiroid hormonlarının negatif 

feed-back etkisi ile kontrol edilir. Hipofizde başlıca T3 etkilidir ve bu T3 

ün kaynağı da T4 tür. Yani, hipofizde lokal olarak T 4 ün monodeiyodinasyo

nu ile T3 oluşmakta ve böylece TSH yapımını süprese etmektedir. TSH sek

resyonunu kontrol eden nöral faktörler de vardır. Hipotalamusdan salgıla

nan TRH, TSH salınmasını stimüle eder. Tiroidin çeşitli fonksiyonel 

durumlarında TRH'nın plasma konsantrasyonu pek değişmemektedir. Bu 

durum tiroid hormonlarının hipotalamus üzerine direkt feedback etkileri

nin olmadığını ve bu etkinin doğrudan hipofiz bezi üzerine olduğunu düşün

dürmektedir (Şekil 1)(30,35,36,37,43, 74, 75). 
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HtPOT ALAMUS 

Şekil 1: Hipotalamusda yapılan TRH ön hipofizdeki tirotrop hücrelere hipotalamo-bipofi
zer partal sistemden geçerek ulaşır. Hipofizde, TSH'yi inhibe eden özellikle T3 

tür. Gerek perifer dokuda gerekse hipofizde T4 ün monodeiyodinasyonu ile T3 
meydana gelir (30 no'lu kaynaktan alınmıştır). 

Tiroid bezi, TSH'dan bağımsız olarak tiroid içi mekanizmalarla 

iyodu tutmak ve tiroid hormonu sentez etmek yeteneğine sahiptir. Bu duru

ma tiroidin ot oregü la syo n u denir. H ip of izi çıkarılmış ve iyod eksikliğinde 

olan farelerde aktif iyod transportunun arttığı gösterilmiş

tir(32,35,49,74,75). Deneysel olarak hayvanlara fazla miktarda iyod verildi

ği zaman iyod organifikasyonu bloke olur. Bunun sonucunda tiroid hormon 

sentezi azalır. Bu durum Wolff-Chaikoff etkisi olarak bilinir. Normal tiro

id bu etkiden kurtulabilir ve sonuçta hipotiroidi gelişmez. Burada hen üz. 

tam olarak bilinmeyen organik iyod ara ürünleri iyod transport mekanizma

larını in hibe etmektedir. Böylece, aktif iyod transportu engellenmekte, 

tiroid içindeki inorganik iyod konsantrasyonu azalmaktadır. Yani aşırı 

-----
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iyod yüklenmesinden önceki döneme uyan yeni bir denge kurulmaktadır. 

İyod eksikliği durumlarında ise tam aksine olarak iyod transport mekaniz

ması (TSlPdan bağımsız olarak) daha aktiftir(30,35 149 1 62, 74 ). 

Tiroid bezi çeşitli durumlarda bu iki kontrolla olan ilişkisini kay

bettiği anda otonom olarak çalışmaya başlamaktadır. 

J. İyod Eksikliğine Bağlı Otonomi/er 

Tiroid bezinin herhangi bir nedenle büyümesine guatr adı veri

lir. Bu büyüme diffüz olabileceği gibi nodüler karakterde de olabilir. Guat

rın gelişmesinde birçok faktörler ileri sürülmesine karşılık mültinodüler 

guatrın etyolojisi tam olarak anlaşılmamıştır. Ötiroid endemik guatrın en 

önemli sebebinin iyod eksikliği olduğu bildirilmesine rağmen bu büyüme

nin mekanizması henüz açık olarak belli değildir. Endemik guatrda TSl·P

nın pa togenezdeki rolü hala tartışrnahdır(2, 12, 13, 15,25, 73 ). Ağır endemik 

guatr bölgelerinde TSH yüksek bulunmuştur. Bu durum guatrla TSH arasın

da yakın bir ilişkinin olduğunu gösterir. Bunun tersine olarak orta derece

de endemik guatr bölgelerinde büyük guatra rağmen TSH normal sınırlar 

içinde bulunmuştur. Fakat bu değerler de kontrol grubu ile karşılaştırıldığı 

zaman yüksektir. Yapılan bir çalışmada guatrın büyüklüğü arttıkça TSH 

seviyesinin düştüğü, en büyük guatrda en düşük TSH'nın olduğu gösteril• 

miştir(60,83). İlginç olan bu durum, çok büyük guatrlarda bazı foliküllerde . 
zamanla fonksiyonel otonominin başlamış olmasına bağlanabilir. Özellikle 

iyod eksikliği olan bölgelerde hastaların tiroidinde otonom bölgeler geliş

miş olduğu için iyod replasmanı adeta bir hipertiroidi epidemisine yol aça• 

bilir(3 ,20t28,46,83). 

İyod eksikliğinin derecesine göre, hastanın metabolik durumu 

değişiklik gösterir. Ağır iyod eksikliğinde, endemik guatr bölgelerinde 

hipotiroidiye sıklıkla raslanır(22). Ağır iyod eksikliğinin klinik ve biyoşi· 

mik bulguları açıklıkla ortaya konmuştur. Hafif derecedeki iyod eksikliği

nin ise tiroid bezi üzerindeki etkileri ha.la. tartışma konusudur. Tiroid bezi 

hafif iyod eksikliğinde dahi yeterli tiroid hormonu sentez edemeyebilir. 
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Kanda tiroid hormon seviyesi azalınca negatif feed-back'in yetersizliği ile 

hipofizden TSH salınması artarJ artan TSH tiroid bezini uyarır. Bunun 

sonucunda tiroid hücrelerinin sayısı ve fonksiyonu artar. Bu durumda ötiro

idi sağlanmış olur(31,76,81). Hafif iyod eksikliği bölgelerinde klinik ola

rak öt iro id şahıslarda zaman la t iroid h orman la rın ın normallere göre hafif 

olarak yükselebileceği ve TRH 'ya TSH cevabının kaybolabileceği bildir il

miştir ( 40 ,42,56 ,5 9). 

Otonom fonksiyonunun patogenezi hakkında yeterli bilgi yoktur. 

Muhtemelen kronik iyod eksikliğine bağlı ad aptif bir mekanizma olduğu 

düşünülebilir ( 3, 5, 23). Ağır iyod eksi kliği bölgelerinde TS H 'ya bağlı tir o id 

hiperplazisi ve otonom fonksiyon gösteren foliküller bir arada gelişebi

lir(33 ,4 SA8). Normal tiroidin foliküler epitelyumu geniş ölçüde büyüme 

potansiyeline sahiptir. Tiroid hücreleri iyod eksikliğine bir cevap olarak 

otonom olarak da büyüyebilir. Bir taraftan da bazı hücreler TSH'nın uzun 

süreli stimülasyonuna bağlı olarak mitotik çoğalma yeteneğinde olabilir. 

Bu hücre kolonlarının hulunduğu yerlerde nodüller gelişir(45,48,53,59). 

İyod eksikliği guatrında fonksiyonel tiroid otonomisi sıklıkla 

bulunur. Ötiroid durumlarda tiroid otonomisinden dolayı subnormal TSH 

seviyeleri bulunabilir. İyod eksikliği bölgelerinde bu nedenlerle TRH testi

nin hassas iye ti sınırlıdır. Su presyon da olan TSH, TRH uyarısına iyi cevap 

ver eme d iği için TR H testinin fonksiyon el durumu göst e rem ediği anlaşıl

maktadır (38,40, 51). 

2- Tiroidde Tek Nodül 

Otonom tiroid nodülleri, tiroidin fonksiyone eden bir adenomu 

olarak spora dik va kala r halinde görü I ebilece ği gibi, endemik guatr bölgele

rinde bir mültinodüler guatr gelişmesinin dominant nodülü halinde ortaya 

çıkmış olabilir(53,54,65, 71). Bu durumda tiroidde ancak histolojik olarak 

gösterilebilecek mikronodüller görülse bile, bir nodül dominant nodül 

halin de klinik be lir ti verecek büyüklüğe erişmiş olmak ta dır. Tir oid cerrahi

si gibi uzun süreli TSH yüksekliğine yol açan durumlar ve tiroidin ionizan 
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ışınlara maruz kalması da tiroidde nodül oluşmasına yol açabilir. 

Endemik guatr bölgelerinde iyod eksikliği veya onun ya da diğer 

guatrojenlerin yol açtığı TSH fazlalığı sonucu tiroid hücre hiperplazisi ve 

guatrogenezis sırasında iki tip yeni folikül oluştuğu kabul edilebi

lir(40,53,54). Bir grup folikül oluştuğu andan itibaren iyod metabolizması 

bakımından hemen hemen hiçbir aktivite göstermez ve bu foliküllerin 

çoğalması ile oluşan nodüller de soğuk nodül halinde görülür. Bazen foli

küller başlangıçta iyodu kullanma yeteneğinde olduğu halde çoğalma sıra

sında bu yeteneklerini kaybedebilir ve gene soğuk bir nodülün ortaya çık

masına neden olmuş olabilir. Guatrogenezis sırasında yeni oluşan folikülle

rin bir kısmı ise otonom olarak iyodu yakalamak ve kullanmak niteliğinde

dir. Bunlar sıcak foliküllerdir. 

Otonom tiroid nodüllerinin gelişmesi yavaş ve sinsidir. Dekom

panse duruma varıncaya kadar yıllar geçer. Bu süre iki ay ile 40 yıl arasın

da değişebilir(5,45,47). Klinik olarak hipertiroidi yerleştiğinde semptom

lar çarpıcı olabilir. Bu dönemde hipotalamus-hipofiz-tiroid ekseni bozulur. 

Eksenin kaybolması muhtemelen tiroid nodülünde otonominin mevcut oldu

ğu subklinik hipertiroidi döneminde de vardır(20,28,42). Onun için bu 

dönemde tiroid nodüllerinin otonom ve TSH'dan bağımsız olarak çalıştıkla

rınrn tesbiti tanı açısından önemlidir. 

Eğer tiroidde palpe edilen bir nodül varsa bunun otonom folikü

ler fonksiyonunu tanımak kolaydır. tiroid sintigrafisinde "sıcak" nodül ola

rak kendini belli etmesi beklenir. Otonom bölgeler iyi sınırlanmamışsa ve 

çok belirgin değilse bunları palpasyonda bulmak kolay olmayabilir. Başlan

gıçtan itibaren nodül etrafındaki tiroid dokusuna göre daha fazla fonksi

yon gösterebilir. Bu sırada TSH stimülasyonu veya T3 supresyonu yapıla

rak nodül ve normal tiroid dokusu arasındaki fonksiyon farkı netleştirilebi

lir(2,8, 10). 

Ancak kolay gibi görünen tanılarda bile yanılmalar söz konusu 

olabilir. Bu nedenlerle sintigrafide sıcak olarak görülen nodüllerin hepsi 
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otonom fonksiyonlu değildir. Mc Cormack sıcak nüdülü olan sekiz hastanın 

iki tanesinde tiroksin tedavisi ile nodüllerin boylarında küçülme olduğunu, 

hiperfonksiyonlarının durduğunu ve ekstranodüler dokuda fonksiyonun 

geri geldiğini göstermiştir( 45). 

Tiroid otonomisi hastanın yaşı ve guatrının büyüklüğü ile de iliş

kilidir(S,24,34,69). Otonom fonksiyone eden nodüller genellikle yetişkin

lerde olur. Çocuklarda nadiren bulunur. Hamburger'in vakalarının % 

29'undan azı 20 yaşın altındadır. 12 yaşından küçük 4 vaka bildirilmiştir. 

60 yaşından büyük hipertiroid hastaların % 56'sında toksik adenom var

dır(33,34 ). Otonom fonksiyone eden adenomlar kadınlarda daha sıktır. 

Hamburger, nontoksik otonom nodüllerde kadın/ erkek oranını 15 / 1, tok

sik adenomda 5 / 1 gibi bulmuştur(33,34 ). Guatr ağırlığı 50 g.ın üstünde 

olanla~da otonomi prevalansı % 77 iken, 30-50 g arasında ağırlığı olanlar

da% 37'dir(5,34). 

Bir tiroid nodülü otonomi kazanmış folikül topluluklarının bir 

araya gelmesi ile oluşabilir. Ya da tiroid bezi içinde herhangi bir endokrin 

organda meydana gelebilen adenom oluşabilir. Bu adenom bir tümördür ve 

tüm tümörler gibi selim veya habis olabilir. her iki durumda da TSH'ya 

bağımlılığı zayıftır veya yoktur. Otonom olarak çalışır(64,65,66,68). 

Otonom fonksiyone eden nodülde malinite nadirdir. İzleme sıra

sında bazı nodüllerde boyut küçülür, TSH'ya bağımlılık tekrar kazanılır 

veya kistik dejenerasyon olabilir veya gözlem süresinde nodül aynı boyut

larda kalabilir, önemli bir fonksiyonel değişiklik olmayabilir. Çapı üç santi

metreden büyük nodüllerde toksik adenom haline geçmede en büyük faktör 

iyodla karşılaşmadır. 

3- Mültinodüler Guatr 

İyod eksikliğine bağlı olarak gelişen tiroid otonomisi kendini tek 

nodül olarak gösterebilir. Ancak daha sık olarak raslanan durum, birden 

fazla nodülün ortaya çıkması yani mültinodüler guatr gelişmesidir. Tek 
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nodülün etyopatogenezinde rol oynayan faktörler burada da geçerlidir. 

Ancak olay da ha yaygın olarak foli kül t opl ulu kla rın ı tuttuğu için birden faz-

1 a nodül ortaya çıkmaktadır(64,65). 

Mültinodüler guatrda tirotoksikozun gelişmesi için otonom foli

küllerin sayısı ve zamanla gelişen her ün itin ortalama hormon sekrete 

etme kapasitesi ön em lid i r. B asedow-0 ra ves hastalığın da kanda tiroidi sti

m ille eden im mü no glo bü linler vardır ve her bir tire i d hücresi aşırı hormon 

yapar. Bunun aksine olarak mültinodüler guatrda foliküllerin sayısı artar 

ve bu foli küller normal kon trolda n kaçarak aşırı hormon yapmaya başlar

lar. Foliküllerdeki aşırı hormon yapımının sebebi tam olarak bilinmemekte

dir. Eğer hiperfonksiyon gösteren foliküller tek bir nodül halinde kümelen

mişse tok sik adenom denir. Otonom fonksiyone eden foliküller bütün tiro

idde yayılmış olarak bulunabilirler. Bu görüntü nodül oluşturabilir veya 

oluşturmayabilir. Foliküllerin mikroskopik görüntüsü de fonksiyon göster

mede kıymetli bilgi vermez. 

4- Basedow-Graves Hastalığı 

Tiroid otonomisinin en tipik örneği Basedow-Graves Hastalığı

dır. Basedow-Graves otoimmün kökenli ve hipertiroidi ile seyreden birhas

talıktır. Burada tiroidin tüm folikül hücrelerinin tiroidi uyaran immünoglo

bülinlerin etkisi altında aşırı çalışması söz konusudur. Uzun yıllar tiroidin 

diffüz hiperplazisi ile ortaya çıkan hipertiroidi durumuna Basedow-Graves 

Hastalığı adı verilmiştir. Ancak, son yıllarda diffüz hiperplazi ile seyreden 

h ip ert iro idi vak ala rının bir kısmında TS H resöpt örl erini uyaran antikorlar 

bulunmamıştır. Bu hastalarda Basedow-Graves Hastalığına ait göz bulgula

rı da yoktur. Bu va ka lar da o toradyo gr afi çalışmaları ile yaygın bir tir o id 

otonomisi ortaya konmuştur (disseminated thyroid · autonomy). Tiroidin 

folikül hücrelerinin tümünün otonomi kazanması ile immünolojik kökenli 

olmayan bir ta ks ik guatrın arta ya çıka bileceği anlaşılmakta

dır ( 16t 18 ,21,56, 61,66 ). 

Tiroidin otoimmün hastalıklarında Mab (antimikrozomal antikor~ 
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lar) ve Tab (antitiroglobülin antikorlar) pozitif bulunur( 4,6, 7, 11). Otoim

mün tiroid hastalıkları ile otoimmiln kökenli olmayan tiroid hastalıkları 

arasındaki ayırıcı tanıda özellikle antimikrozomal antikorlardan faydalanı

lır. 

İzotop verilerek tiroidin sintigrafik tetkikleri yapıldığı zaman 

değişik sonuçlar ortaya çıkar. Nontoksik diffüz büyümüş guatrlarda genel

likle homojen bir dağılım vardır. Eğer bu diffüz büyümenin altında otono

mi kazanmış foliküller yatıyorsa bu tutulmanın homojen olmadığı görülür. 

Otonomi kazanmış bölgeler izotopu tutar, diğer bölgeler soğuk kalır. 

Normal veya düşük TSH seviyelerini tesbit etmek için hassas 

imm ünoassay metodlar kullanmak gereklidir(l O, 13, 14, 17,44 ). Örneğin; 

daha kaba yöntemlerle hipertiroidik hastaların çoğunda TSH normal seviye

lerde bulunur. TSH otonom fonksiyone eden nodülü olan fakat klinik ola

rak ötiroid hastalarda, kontrol gruplarından daha düşük bulunmuş

tu r(23,28). Bu farklılık muhtemelen otonomisi olan hastalarda kontrol gru

buna oranla daha fazla hormon_ sekresyonu olrnasındandır(31,33,42). Oto

nomiyi araştırmada, TRH ya TSH cevabının aranmasının bir üstünlüğü T3 

supresyonuna göre daha kısa sürede yapılıyor olmasıdır. 

Endemik guatr bölgelerinde oturan insanlarda Tg seviyelerinin 

yüksek olduğu bildirilmiştir(24,26,55). Ağır iyod eksikliğinde guatr olsun 

veya olmasın TSH seviyesi yüksek bulunmuştur. Tiroksinle TSH seviyesi

nin suprese edilmesi Tg seviyelerinde de azalmaya yol açar. Bu gözlem 

TSH stimulasyonunun dolaşıma Tg salgılanmasına neden olduğu düşüncesi

ni verir. Tiroid büyüklüğü ve Tg seviyeleri arasında her zaman anlamlı iliş

ki yoktur(24,40). Bunlara bakarak endemik guatr vakalarında iyod eksikli

ği sonucu proteolizin tam olarak gerçekleşmediğini ve Tg'nin dolaşıma sız

dığını kabul edebiliriz(27). 

Normal bir kişide iyod uptake'i ölçüldükten sonra belirli bir süre 

yeterli dozda tiroid hormonu verilirse bu sürenin sonunda tekrarlanan iyod 

uptake'inin bazal değerin % SO'sinin altına düştüğü görülür(B). Tiroid hor-
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monları verilerek TSH supresyona uğratıldığı zaman tiroid bezi iyodu tuta• 

maz. Böylece tiroid hormonları verilerek yapılan bu supresyon testi, tiroi

din TSH'ya bağımlı olarak çalıştığının bir göstergesidir. Basedow-Graves 

hastalığı ve tiroid foliküllerinin otonomi kazandığı guatr vakalarında, tiro

id bezi TSH'dan bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu nedenle tiroid hormon

ları supresyonuna cevap alınamaz. Tiroid otonomisini araştırmak için kulla

nılan en önemli test tiroid hormonlarına verilen supresyon cevabının değer

lendirilmesidir( 10,28,30,41,43). 

Endemik guatr bölgelerindeki hastalarda tiroid otonomisinin fiz

yopatolojik yonu hücresel seviyede geniş olarak araştırılmış

tır(6, 7, 15,32,63 ). Otoradyografi çalışmaları ilk defa 1948 yılında Dobyns 

ve Lennon tarafından gösterilmiştir. 

Miller ve Block, otoradyografi ile ötiroid guatrlarda mikroskopik 

otonom alanlar bulmuşlardır( 46,4 7 ,48). İyod eksikliği guatrlarının bazıla

rında, TSH'nın yaptığı hipertrofi otonomiye değişmektedir(S,45,4 7). İyod 

eksikliği bölgelerinde, otonom adenom·bulgusu sintigrafide görülmese bile 

ötiroid guatr vakalarının % 10-Z0'sinde tiroid hormonları hafif olarak art

mıştır ve tiroid otonomisi vardır(64,65,66). İyod eksikliği guatrında mala

daptasyonla birlikte bulunan hafif artmış hormon yapımını diffüz hipertiro

ididen (Basedow-Graves Hastalığından) ayırd etmek gerekir. 

Adaptasyon hipertrofisi veya adaptasyon otonomisini önlemek 

için ötiroid guatr mümkün olduğu kadar erken tedavi edilmelidir. İyod 

eksikliği olan bölgelerde, tiroid sintigrafisinde nonhomojen aktivite dağılı

mı ve hastaların TRH'ya normalin altında cevap vermeleri halinde otono

miden şüphe edilir(15,17,20). 

Ötiroid durumda TRH ya subnormal cevap tiroid otonomisinden 

dolayıdır; Bununla birlikte TRH testinin hassasiyeti özellikle iyod eksikliği 

bölgelerinde sınırlıdır(23t3 lt36,40). Tiroid supresyon sintigrafisi otonom 

nodülleri araştırmaya ve lokalize etmeye yarar. Yıllarca araştırma işlemi 

olarak kullanılmıştır. Ağır iyod eksikliği olanlarda supresyonla uptakein 
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azalması normal olabilir. Buna karşılık otonomi mevcut olabilir. Otonom 

fonksiyonu karakterize eden şey, supresyonla trapping fonksiyonunun azal~ 

masından çok suprese edilemeyen tiroidin iyod trapping fonksiyonudur(8). 

Otoradyografi ile guatr içinde yayılmış birçok fonksiyone eden 

nodül otonomisi gösterilmiştir( 46A7 ,48,67). Otonom folikülleri hiperaktif 

olarak düşünmek doğru değildir. Otoradyografi, suprese foliküller tarafın• 

dan çevrelenmiş tek bir ünit olarak meydana gelen otonom fonksiyone 

eden folikülleri göstermektedir. Birçok otoradyografik görüntü olabilir. 

Bunlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

Tip I 

Tip II 

Gland içinde yayılmış mültipl sıcak foliküller 

Sınırları belirgin olmayan dağınık halde sıcak folikül• 

ler 

Tip III : Sınırları belli mikronodüller 

Tip IV : Bütün glandda foliküllerin yaygın otonomisi 

Günümüzde, tek izole folikülün veya folikül topluluklarının nasıl 

otonomi kazandıkları, nasıl aşırı hormon yaptıkları ve onların yanında 

tamamen normal TSH'ya bağımlı foliküllerin nasıl kalabildiği bilinmemek• 

tedir. Işık mikroskobu açık olarak bu iki tip folikülü birbirinden ayırdede

mez. Nodüler toksik guatrda folikülün fonksiyonunu değerlendirmeye yara• 

yacak güvenilir morfolojik kriterler yoktur. Elektron mikroskobu bile bu 

problemi çözemez. Hatta, tiroglobülin sentezinin tayini, iyod transportu

nun tayini gibi folikül aktivitelerindeki farklılığı açıklamaya çalışan çok 

ince biyoşimik tetkikler bile otonomiyi açıklamakta yetersiz kalmaktadır. 

Biz, mültinodüler guatrlı vakalarımızda otonominin katkısını 

araştırmak üzere bu çalışmayı planladık. Otonomiyi, tiroid supresyon testi, 

TRH testi ve otoradyografi yöntemi ile ortaya koymaya çalıştık. Bu testle

rin toplu olarak değerlendirilmeleri tedavi açısından yol gösterici olacak• 

tır. 
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YÖNTEl\1 VE GEREÇLER 

Bu çalışmanın kapsamı içine İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 

Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji, Metabolizma ve 

Beslenme Bilim Dalı Polikliniğine başvuran mültinodüler guatrı bulunan 

ve tedavi için cerrahi müdahele isteyen 14 vaka alındı. bu hastalardan 12 

tanesinde dinamik testler ve T3 supresyonu uygulanarak otoradyografik 

inceleme yapıldı ve iki hastada T 3 supresyonu yapılmadan kontrol vakaları 

olarak incelendi. 

Hastaların hepsi klinik bulgular ve rutin tiroid fonksiyon testleri

ne göre ötiroid idi. sekizi kadın, dördü erkekti. Yaşları 16-40 arasında 

değişiyordu. Median yaş 30,du. 2 kişi olan kontrol vakalarının yaşları 26 

ve 38 olup ikisi de erkekti. 

Hastalara mültinodüler guatr tanısı klinik muayene ve sintigrafi 

ile kondu. Hastaların anamnezleri alınıp muayeneleri yapıldıktan sonra şu 

incelemeler yapıldı: 

1- Rutin tiroid fonksiyon testleri yani T 3, T4, TSH, Tg, Mab ve 

Tab ölçümleri yapıldı. Hastalardan bu ölçümler için alınan kan örneklerin

den serumlar ayrılarak ölçüm gününe kadar -20° C'de saklandı. Daha sonra 

T3, T4, TSH, Tg ölçümleri ticari kitler kullanılarak radioimmünoassay 

(RIA) yöntemi ile, Tab ve Mab tayinleri de yine ticari kitler kullanılarak 
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hemaglütinasyon inhibisyon yöntemi kullanılarak yapıldı. 

Normal değerler şöyledir: T3: 0.5 - 1.8 ng/ml, T4: 4.8 - 12.8 

µg/dl, TSH: O - 5µU/ml, Tg: O - 90 ng/ml, Tab: negatif-1/640 pozitif, 

Mab: negatif - 1/1600 poziıif. 

Bu ölçümler sırasında hipertiroidi veya hipotiroidisi ile otoim

m ün tiroid hastalığı saptananlar çalışma dışı bırakıldı. 

2- Hastalara rutin radyoizotop incelemeleri yapıldı. Bunun için 

!131 ile 24 saatlik radyoaktif iyod uptake'i (RAIU) ölçüldü ve tiroid sintig

rafileri çekildi. Mültinodüler guatr ve nodülasyon gösteren vakalar arasın

dan yamalı görünüm verenler seçildi. Radyoaktif iyod uptake'leri "Simens 

Nücleopan 1" sayıcı, 1131 verilerek yapılan tiroid sintigrafileri 11 Siemens 

Scintimat 2" rektilineer sintigrafi cihaz kullanılarak Nükleer Tıp Anabilim 

Dalında yapıldı. 

3- H?sta!ara TRH uyarı testi uygulandı. Bunun için önce bazal 

TSH ölçümü için kan alındı. Sonra 200 µg TRH damar içine bolus halinde 

verildikten sonra 20. ve 60. dakikalarda kan örnekleri alınarak TSH ölçüm

leri yapıldı. 

TRH testine normal TSH cevabı kriteri olarak erkeklerde 5 

µU/ml, kadınlarda ise 6 µU/ml'lik artış kabul edildi(51). 

4- T3 supresyon testi için hastalara 7-10 gün süre ile günde 3 kez 

25 µg T 3 verildi. Bu sürenin sonunda T4, Tg ve 24. saat RAIU'i tekrarlan

dı. 

5- T3 supresyonu altındaki hastalara 70-90 µCi 1131 verilerek yak

laşık 18 saat kadar sonra ameliyatları yapıldı. Hastaların hepsine subtotal 

bilateral tiroidektomi uygulandı. 

6- Ameliyatta alınan doku materyalinde hem ışık mikroskobunda 

------. 
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histolojik tetkik hem de otoradyografik tetkik yapıldı. Histolojik tanı ince

lemeleri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim 

Dalında yapıldı. 

Ameliyatta alınan doku parçalarındaki morfolojik otonomi değer

lendirmesi otoradyografi ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Histoloji Bilim Dalında yapıldı. Ameliyatta alınan doku parçaları Bouin 

çözeltisiyle tesbit edilerek dehidrate edildi. Bundan sonra toluol ile şeffaf

laştırılarak parafin içine gömüldü. Parafindeki parçalardan 5-6 µm kalınlı

ğında kesitler alınarak bu kesitlerin parafini giderildi. Kesitler 1/ 1 sulandı

rılmış Nuclear Track Emulsion (Kodak) ile kaplanarak 4°C'de 15 gün süre 

ile ekspoze edildiler. Ekspoze süresi sonunda D-19 ile devolope edilen oto

radyogramlar asid fikser ile tesbit edilip kurutularak ve Giemsa veya 

Hematoksilen-Eosin ile boyandılar. Otoradyogramlardaki foliküllerin grain 

(nokta) yoğunluğu araştırılarak otonomi değerlendirildi(52-58). Otoradyog

rafide otonomi varlığı konmuş aynı preparatların Histoloji Bilim Dalı ve 

Patoloji Ana bilim Dalı ilgili öğretim üyelerinin teyidi ile karara bağlandı. 

Bulguları daha iyi karşılaştırabilmek amacı ile hastalar, T3 sup

resyonuna ve otoradyografik değerlendirmeye göre iki gruba ayrıldı. Yani, 

hastalar önce T3 supresyon testine verdikleri cevaba göre otonomisi olan 

veya olmayan grup, sonra da otoradyografik bulgulara göre otonomisi olan 

ve olmayan grup olarak sınıflandırıldı. Hastaların tümüne ait bulgular Tab

lo 1 'de gösterilmektedir. 

İstatistiki değerlendirme yerine göre eşlenmiş ve eşlenmemiş 

seri t testi ile yapıldı. Hesaplar SPSS/PC istatistik paket programı kullanı

larak ACER 500 B personel kompüter yardımı ile gerçekleştirildi{19t50). 
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BULGULAR 

1- Hastaların Cinsiyeti: 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan dört hastanın üçü kadın (% 

75), biri erkekti (% 25). T3 supresyonuna göre otonomisi olmayan sekiz 

hastanın beşi kadın (% 60), üçü erkekti (% 40). 

T3 supresyonuna cevap veren ve vermeyen hastalar arasında cinsi

yet dağılımı bakımından anlamlı bir fark yoktu (t = 0.32 p = O. 758). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan gruptaki altı hastanın dör

dü kadın (% 66. 7), ikis~ erkekti (% 33.3 ). Otoradyografiye göre otonomisi 

olmayan grupta da altı hastanın dördü kadın (% 66. 7), ikisi erkekti (% 

33.3). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan grup arasında 

cinsiyet dağılımı bakımından fark yoktu (t = O, p = 1). 

2- Hastaların Yaşı: 

T 3 supresyonuna göre otonomisi olan hastaların yaşları 25-37 ara

sında değişmekte olup, ortalama yaş 29.25±5.68 olarak bulunmuştur. T3 

supresyonuna göre otonomisi olmayan grubun yaşları 16-40 arasında değiş-
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mekte olup ortalama değer 30.50±7.73 olarak bulunmuştur. 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan ve olmayan grup arasındaki 

yaş farkı anlamlı blunmamıştır (t = 0.28, p = O. 782). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grubun yaşları 16-35 arasın

da değişmekte idi. Ortalama yaş 26.5±6.6 olarak bulunmuştur. Otoradyog

rafiye göre otonomisi olmayan grubun yaşları 25-40 arasında değişmekte 

olup ortalama yaş 33.6±5 bulunmuştur. 

Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan iki grup arasın

daki fark anlamlı bulunmamışt1r (t = 2.06, p = 0,067). 

3-Guatr Süresi: 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan grupta guatr süresi 5-10 yıl 

arasında değişmekte olup ortalama değer 7.7±3.10 yıl olarak bulunmuştur. 

T 3 supresyonuna göre otonomisi olmayan grupta ise guatr süresi 4-1 O yıl 

arasında değişmekte olup ortalama değer 7±3.07 yıl olarak bulunmuştur. 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan ve olmayan iki grup arasın

da anlamlı bir fark bulunmamıilır t = O. 79, p = O. 776). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grupta guatr süresi 4-10 yıl 

arasında idi. Ortalama değer 6.3±2.8 yıl olarak bulunmuştur. Otoradyogra

fiye göre otonomisi olmayan grupta guatr süresi 2-10 yıl arasında değiş

mekte olup ortalama değer 7 .16±4.02 yıl olarak bulunmuştur. 

Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan iki grup arasın

da guatr süresi bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır t = 1. 77, P = 

0.110). 
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4- T3 Değerleri: 

T 3 supresyonuna göre otonomisi olan vakaların T 3 değerleri 

0.70±2.25 ng/ml düzeyleri arasında değişmekte olup> ortalama değer 

1.49±0.63 ng/ml olarak bulunmuştur. T3 supresyonuna göre otonomisi 

olmayan grupta T 3 değerleri O. 70± 1.80 ng/ml arasında değişmekte olup 

ortalama değer 1.22±0.42 ng/ml olarak bulunmuştur. 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan ve olmayan iki grup arasın

da anlamlı bir fark bulunmamıştır (t = 0.89, p = 0.395)(Tablo 10) 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grupta T 3 değerleri 0.98 -

1.6 ng/ml düzeyleri arasında değişmekte idi. Ortalama değer 1.43±0.22 

ng/ml olarak bulunmuştur. Otoradyografiye göre otonomisi olmayan grup

ta T 3 değerleri 0.87 - 2.25 ng/ml düzeyleri arasında olup, ortalama değer 

1.19±0.67 ng/ml olarak bulunmuştur. 

Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan grupların T3 

değerleri ara sın da anlamlı bir fark bulunmamıştır (t = 0.84, p = 0.420)(Tab

lo 12). 

5 • T 4 değerleri: 

T 3 supresyo11;una göre otonomisi olan vakaların T 4 değerleri 2. 10-

11.40 µg/dl arasında değişmekte olup orta)ama değer 8.58±4.34 µg/dl 

olarak bulunmuştur. T3 supresyonuna göre otonomisi olmayan gruptaki T4 
değerleri 3.39 - 10. 70 µ.g/dl arasında değişmekte olup ortalama değer 

8.33±2.30 µg/dl idi. 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan ve olmayan grubun T4 

değerleri karşılaştırıldığı zaman arada anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(t= 1.89, p= 0,l0l)(Tablo 10) 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grupta T4 değerleri 2.1 -

10.4 µ.g/dl düzeyleri arasında değişmekte idi. Ortalama değer 7.79±3.04 

µg/ dl olarak bulunmuştur. Otoradyografiye göre otonomisi olmayan grupta 
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T4 değerleri 3.39 - 11.4 µg/dl düzeyleri arasında, ortalama değer 

9.03±2.93 µg/dl olarak bulunmuştur. 

Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan iki grubun T4 

değerleri birbirleri ile karşılaştırıldığı zaman aradaki fark anlamlı bulun

mamıştır (t =O, 72, p = 0.0.488)(Tablo 12). 

6- Tiroglobuli11 Değerleri: 

T 3 supresyonuna göre otonomisi olan grubun Tg değerleri 21. 90 

_ 69.00 ng/ml düzeyleri arasında değişmekte olup ortalama değer 

4 9 .23 ± 19 .8 7 ng/ ml idi. T 3 supresyonuna göre otonomisi olmayan gruptaki 

Tg değerleri 51-281.90 ng/ml düzeyleri arasında olup ortalama değer 

135.13±86.16 ng/ml idi. 

T 3 supresyonuna göre otonomisi olan ve olmayan iki grubun sup

resyondan önceki tiroglobülin değerleri arasındaki fark anlamlı değildi 

(t = 1.20, p = 0.259)(Tablo 10). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grupta Tg değerleri 21. 9 

281. 9 ng/ml düzeyleri arasında olup ortalama değer 146.5±93. 70 ng/ml 

idi. Otonomisi olmayan grupta ise Tg değerleri 50-120.3 ng/ml düzeyleri 

arasında idi. Ortalama değer 68.35±28.07 ng/ml saptandı. 

Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan iki grup karşı

laştırıldığı zaman aradaki fark anlamlı bulunmadı (t = 1. 77, p = O. ll0)(Tab

lo 12). 

Otoradyografiye göre otonomisi olmayan grubun T3 supresyonun

dan önce ve sonraki Tg değerleri karşılaştırıldığı zaman arada anlamlı bir 

düşüşün olduğu görüldü (t = 2.08, p = 0.036). 
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7- TRH'ya TSH Cevabı: 

T 3 supresyonuna göre otonomisi olan grupta bazal TSH değerleri 

1.20 - 5.00 µU/ml arasında değişmekte olup, ortalama değer 2.45±1.79 

µU /ml idi. TRH verilmesinden 20 dakika sonra alınan TSH değerleri 2.90 

± 43 µU /ml arasında değişmekte olup ortalama değer 17.80± 18.98 µU /ml 

idi. TRH verilmesinden 60 dakika sonra alınan TSH değerleri 2.95-39 

µU /ml arasında olup, ortalama değer 13.34± 17.23 µU /ml olarak bulundu. 

T 3 supresyonuna göre otonomisi olmayan grupta bazal TSH 

değerleri 0.27-2.40 µU/ml arasında değişmekte olup ortalama değer 

ı.s ı ±0.66 µU /ml idi. Bu grupta TSH verilmesinden 20 dakika sonra alınan 

TSH değerleri 3.80-23.90 µU /ml arasında idi ve ortalama değer 1.46±7 .85 

µU /ml bulundu. Yine bu grupta 60. dakikada alınan TRH'ya TSH cevabı 

3-15.20 µU /ml arasında olup ortalama değer 7 .27±4.41 µU /ml olarak 

bulundu. 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grubun bazal TSH değerle

ri ı. 2-5 µ U /ml değerleri arasında değişmekte idi. Ortalama değer 

2.32± t.38 µU /ml olarak bulunmuştur. Otoradyografiye göre otonomisi 

olmayan grubun bazal TSH değerleri 0.27±2.4 µU /ml düzeyleri arasında 

değişmekte olup ortalama değer 1.28±0. 79 µU /mi saptanmıştır. Bu grupta 

TRH verilmesinden 20 dakika sonra bakılan TSH değerleri 7.6-43 µU/ml 

arasında değişmekte cilup ortalama değer 19.57±13.28 µU/rnl bulunmuş

tur. Otonomisi olmayan grupta ise 20. dakikadaki TSH değerleri 2.919.4 

µU /ml düzeyleri arasında olup, ortalama değer 9.60±8.55 µU /mi olarak 

bulunmuştur. Otoradyografiye göre otonomisi olan grupta 60.dakikadaki 

TSH değerleri 3.6-39 µU/ml arasında değişmekte olup, ortalama değer 

11. 73± 13.57 µU /ml olarak bulunmuştur. Otonomisi olmayan grupta ise 60. 

dakikada TSH değerleri 2.95-15.2 µU/rnl düzeyleriarasında değişmekte 

olup ortalama değer 6.77±5.32 µU/ml olarak saptanmıştır. 

8- Antimikrozomal ve Antitiroglobüli,ı Antikorları: 

12 hasta içine sadece bir hastada Tab veMab titresi pozitifti. 
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Düşük titredeki bu pozitiflik hem T3 süpresyonuna, hem de morfolojik kri

terlere göre otonomisi olmayan bir hastaya aitti (Tablo 1 ). 

9- 24. saat Radyoaktif iyot Uptake'leri: 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan grupta 24. saat RAIU 

değerleri % 40 - % 70 arasında değişmekte olup, ortalama değer 

56.50± 16.30 idi. T3 supresyonuna göre otonomisi olmayan grupta 24.saat 

RAIU değerleri % 22-% 87 arasında değişmekte olup ortalama değer 

53±20.74 idi. T3 supresyonuna göre otonomisi olan ve olmayan iki grup kar

şılaştırıldığı zaman arada anlamlı bir fark yoktu. (t=0.79, p=0.776). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grupta 24. saat RAIU 

değerleri % 43-87 arasında değişiyordu. Ortalama değer % 61.67± 18. 76 

olarak bulunmuştur. Otoradyografiye göre otonomisi olmayan grupta ise % 

22-71 arasında değerler vardı. Ortalama değer% 46.67±16.78 olarak bulun

muştur. Otonomisi olan ve olmayan iki grup birbirleri ile karşılaştırıldığı 

zaman aradaki fark anlamlı bulunmamıştır (t = 1.46, p = 0.175). 

1 O- T3 Supresyoııunda,ı Sonraki T4 Değerleri: 

Hastalara 7-10 gün 75 µg T 3/ günde verildikten sonra alınan T4 

değerleri T3 supresyonuna göre otonomisi olan grupta 0.80 - 11.80 µg/dl 

arasında olup, ortalama değer 7.85±5.05 µg/dl idi. T3 supresyonu ile otono

misi olmayan grupta ise T4 değerleri 2.00-8.50 µg/dl arasında olup, ortala

ma değer 5.89±2.62 µg/ dl olarak bulundu. Otonomisi olan ve olmayan 

grup birbiri ile karşılaştırıldığı zaman aradaki fark anlamlı değildi. 

(t = O. 91, p = 0.385)(Tablo 10). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan vakaların T3 supresyonun

dan sonra alınan T4 değerleri 0.8-11.8 µg/ dl arasında değişmekte olup, 

ortalama değer 5. 72±4.00 µg/dl arasında idi. Otoradyografiye göre otono

misi olmayan grupta ise T4 değerleri 2.00-11.00 µg/dl arasında değişmekte 

olup ortalama değer 7.37±3.05 µg/dl olarak saptandı. Bu iki grup birbiri 
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ile karşılaştırıldığı zaman aradaki fark anlamlı bulunmadı (t = 0.80, 

p=0.441)(Tablo 12). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grubun supresyondan önce

ki T 4 değerleri supresyondan sonraki T 4 değerleri ile karşılaştırıldığı 

zaman aradaki fark anlamsız bulundu (t = 2.05, p = 0.096). Otonomisi olma

yan grubun supresyondan önceki T4 değerleri supresyondan sonraki T4 

değerleri ile karşılaştırıldığı zaman arada anlamlı bir fark bulunmadı 

(t = 1.02, p = 0.356). 

11- T3 supresyonundaıı sonraki Tg değerleri: 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan vakalarda T 3 supresyonun

dan sonra bakılan Tg değerleri 23.80-115.60 ng/ dl arasında değişmekte 

olup ortlama değer 58.27±39.81 idi. Otonomisi olmayan gruptaki vakaların 

Tg değerleri 15.50-277 .00 ng/ dl arasında değişmekte olup ortalama değer 

82.71±95.24 ng/dl idi. Bu iki grup birbiri ile karşılaştırıldığı zaman arada

ki fark anlamlı değildi (t=0.48, p=0.639)(Tablo 10). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grupta Tg düzeyleri 

17. 9-277 ng/ dl arasında olup, ortalama değer 112. 75± 100.11 ng/ dl olarak 

saptandı. Otonomisi olmayan grupta ise supresyondan sonraki Tg değerleri 

ı 5 .5-68.5 ng/ dl düzeyleri arasında idi ve ortalama değer 36.38±21.14 

ng/ dl olarak saptandı. Otonomisi olan ve olmayan iki grubun supresyon

dan sonraki Tg değerleri karşılaştırıldığı zaman arada anlamlı bir fark yok

tu (t = 1.83, p = 0.097)(Tablo 12). 

Otonomisi olan grubun supresyondan önceki Tg değerleri supres

yondan sonraki Tg değerleriile karşılaştırıldığı zaman aradaki fark anlam

sız bulundu (t = 1.13, p = 0.308) . 

. Otonomisi olmayan grubun supresyondan önceki Tg değerleri 

supresyondan sonraki Tg değerleri ile karşılaştırıldığı zaman aradaki fark 
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anlamlı bulundu (t = 334, p = 0.020). Otonomisi olmayan grupta T 3 supresyo

nundan sonra Tg düzeylerinde belirgin bir azalma olmuştu. 

12- T3 supresyonundaıı sonraki 24. saat RAIU değerleri: 

T 3 supresyonuna göre otonomisi olan grupta supresyonundan son

raki 24. saat RAIU değerleri % 34-76 arasında değişmekte olup ortalama 

değerleri % 52.50± 19.57 idi. Supresyondan önceki ve sonraki RAIU değer

leri karşılaştırıldığı zaman aradaki fark anlamlı değildi (t = 0.9, p = 0.393 ). 

T3 supresyonuna göre otonomisi olmayan grupta 24. saat RAIU değerleri 

% 10-38 arasında olup, ortalama değer 18.88±9.54 idi. Supresyondan önce

ki ve sonraki RAIU değerleri arasındaki fark anlamlı idi t = 6.29, 

p = 0.00 l)(Tablo 1 O). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grupta T3 supresyonundan 

sonra RAIU değerleri % 11-76 arasında değişiyordu. Ortalama değer 

32.33± 19 olarak saptandı. bu grubun T3 supresyonundan önce ve sonraki 

değerleri karşılaştırıldığı zaman aradaki fark anlamlı değildi (t-0.44, 

p = 0.670). Otoradyografiye göre otonomisi olmayan grupta T3 supresyonun

dan sonraki RAIU değerleri % 10-61 düzeyleri arasında olup, ortalama 

değer 27.33± 19.43 idi. Bu grubun supresyondan önce ve sonraki değerleri 

karşılaştırıldığı zaman aradaki fark anlamlı değildi (t := 0.58, p = 0.891 ). 

Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan vakaların 

RAIU değerleri birbirleri ile karşılaştırıldığı zaman arada anlamlı bir fark 

yoktu (p = 0.S0)(Tablo 12). 



Tablo 1 = Hastalar ile ilgili i.izclliklcrin dökümü. 

Yaş Cins Gu:ıtr 
T3 T4 TSHo TSHzo• TSH6o' TAU MAB Tg 

Süresi 

1 25 K 4 yıl 1.5 2.1 5 43 39 - - 69 

2 16 K 2 yıl 0.89 8 2 23.9 10.2 - - 81.9 

3 23 K 2yıl 1.49 8.55 2.4 10 3.6 - - 209.0 

4 40 E 10 yıl 0.8 8.6 2.10 9.62 6.76 - - 120.3 

5 37 E 8 yıl 2.25 10.5 2.4 3.4 2.95 - - 56 

6 35 K 4 yıl 0.87 3.39 0.94 19.4 15.2 1/5120 1/6400 51 

7 35 E 5 yıl 1.6 10.4 1.8 11 5.4 - - 150 

8 35 K 2yıl 0.7 9.6 0.27 3.8 3 - - 81.3 

9 24 K 3 yıl 0.7 11.4 1.2 2.9 3.8 - - 50 

10 30 K 6 yıl 1.8 10.7 1.6 18.5 8.9 - - 51.5 

11 30 K 3 yıl 1.5 10.3 1.2 21.9 7.6 - - 21.9 

12 30 E 10 yıl 1.5 7.4 1.5 7.6 4.6 - - 146.53 
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Tablo 2 = T3 suprcsyonuna göre otonomisi(-) olan grupta supresyon öncesi değerler 

Yaş Cins T3 T4 TSHo TSHzo• TSH60' TAB MAB Tg 
RAIU 

% 

1 16 K 0.98 8 1.50 23.90 10.20 - - 281.90 87 

2 23 K 149 8.55 2.40 10.00 3.60 - - 209.90 77 

3 35 E 1.60 10.40 1.80 11.00 5.4 - - 150.00 48 

4 30 E 1.50 7.40 1.50 7.60 4.60 - - 146.53 43 

5 40 E 0.80 8.60 2.10 9.62 6.76 - - 120.30 58 

6 35 K 0.87 3.39 0.94 19.40 
+ + 

15.20 
/512( 1/6400 

51.00 22 

7 35 K 0.70 9.60 0.27 3.80 3.00 - - 81.30 48 

8 30 K 1.80 10.70 1.60 18.50 8.90 - - 51.50 41 

Tablo 3 = T3 supresyonuna güre otonomisi(-) grupta suprcsyon sonrası değerler 

Yaş Cins T4 Tg 
RAIU 

% 

1 16 K 2.00 176.20 25 

2 23 K 7.30 277.00 38 

3 35 E 7.20 17.90 13 

4 30 E 5.20 66.00 11 

5 40 E 2.00 68.50 16 

6 35 K 8.50 27.70 10 

7 35 K 8.40 17.90 14 

8 30 K 6.50 15.50 24 
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TabJo 4 = T3 supresyonuna göre otonomisi (+)grupta supresyon öncesi değerler 

Yaş Cins T3 T4 TSHo, TSH20' TSH60' TAB M.AB Tg 
RAIU 

% 

1 25 K 150 2.10 5.00 43.00 39.00 - - 69.00 70 

2 30 K 1.50 10.30 1.20 21.90 7.60 - - 21.90 45 

3 37 E 2.25 10.50 2.40 3.40 2.95 - - 5.600 71 

4 25 K 0.70 11.40 1.20 2.90 3.80 - - 50.00 40 

Tablo 5 = T3 supresyonuna göre otonomisi (+)grupta supresyon sonrası değerler 

Ya$ Cins T4 Tg 
RAIU 

% 

1 25 K 0.80 115.60 76 

2 30 K 11.80 23.80 34 

3 37 E 7.60 50.00 61 

4 25 K 11.20 43.70 39 



25 

Tablo 6 = Otoradyografide otonomisi ( +) olan grupta supresyon öncesi değerleri 

No Yaş Cins T3 T4 TSHo TSH20' TSH6o' TAB MAB Tg 
RAIU 

% 

1 25 K 1.50 2.10 5.00 43.00 39.00 - - 69.00 70 

2 16 K 0.98 8.00 1.50 23.90 10.20 - - 281.90 87 

3 23 K 1.49 8.55 2.40 10.00 3.60 - - 209.90 77 

4 35 E 1.60 10.40 1.80 11.00 5.40 - - 150.00 48 

5 30 K 1.50 10.30 1.20 21.90 7.60 - - 21.90 45 

6 30 E 1.50 7.40 1.50 7.60 4.60 - - 146.53 43 

Tablo 7 = Otoradyogralide otonomisi ( +) olan grupta supresyon sonrası değerleri 
. . 

No Yaş Cins T4 Tg 
RAIU 

% 

1 25 K 0.80 115.60 76 

2 16 K 2.00 176.20 25 

3 23 K 7.30 277.00 38 

4 35 E 7.20 17.90 13 

5 30 K 11.80 23.80 34 

6 30 E 5.20 66.00 11 
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Tablo 8 = Otoradyografik bulgulara göre otonomi(-) grupta supresyon öncesi değerler 

No Yaş Cins T3 T4 TSHo TSH20' TSH6o' TAB MAB Tg 
RAlU 

% 

7 40 E 0.80 8.60 2.10 9.62 6.76 - - 120.30 58 

8 37 E 2.25 10.50 2.40 3.40 2.95 - - 56.00 71 

+ + 
9 35 K 0.87 3.39 0.94 19.40 15.20 

5/5120 1/6400 
51.00 22 

10 35 K 0.70 9.60 0.27 3.80 3.00 - - 81.30 48 

11 25 K 0.70 11.40 1.20 2.90 3.80 - - 50.00 40 

12 30 K 1.80 10.70 1.60 18.50 8.90 - - 51.50 41 

Tablo 9 = Otoradyografik bulgulara göre otonomi(-) grupta supresyon öncesi değerler 

No Yaş Cins T4 Tg 
RAIU 

% 

7 40 E 2.00 68.50 16 

8 37 E 7.60 50.00 61 

9 35 K 8.50 27.70 10 

10 35 K 8.40 17.90 14 

11 25 K 11.20 43.70 39 

12 30 K 6.50 15.50 24 
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TabJo 10 = T3 supresyonuna göre otonomisi olan ve olmayan vakalarda 
laboratuar değerlerinin karşılaştırılması 

Otonomi(+) Otonomi(-) p 

T3 1.49±0.63 1.22±0.42 0.395 

T4 8.58±4.34 8.33±2.30 0.101 

Tiroglobulin 49.23±19.87 135, 13 ±86.16 0.259 

TRH'ya 
o 

2.45±1.47 1.51±0.66 0.309 
dak 

TSH 
20 

17.80±18.98 13.46±7.85 0.504 
dak 

Cevabı 
60 

13.34± 17 .23 7.27±4.41 0.589 
dak 

24 saatlik 
I-131 56.50± 16.30 53±20.74 0.776 
untake 
7 günlük 

.,:--·•· ... :· .. ..... · .. , ... . ' 
.... , . ··. .. . . .. . . 

, .. _ _. .. _"::-·· ...... .... .. .. ,.. ... · .. .. .. 
Tı suoresvonu 

: 
__ :•.-.:-=.-:t._.:====:· ... --~:=·. 

. . . =-t._, .. · ...... : . ' .. ·.·. . . ., . ·. .. ,:--· ,. . .. . .. 

T4 7.85±5.05 5.89±2.62 0.985 

Tiroglobülin 58.27±39.81 82.7±95.24 0.639 

24 saatlik 
I-131 52.50±19.57 18.88±9.54 0.001 
uotake 
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Tablo 11 = T3 supresyonuna göre otonomisi olan ve olmayan vakalarm supresyon 
öncesi ve sonrası değerlerinin karşılaştırılması 

Supresyon Supresyon p 
öncesi sonrası değeri 

Otonomi ( +, 8.58±4.34 7.85±51.05 0.618 
T4 

Otonomi(-) 8.33±2.30 5.89±2.62 0.101 

Otonomi ( + 49.23±19.87 58.27±39.81 0.238 
hTg 

Otonomi(-) 135, 13±86.16 82.71±95.24 0.083 

24 Otonomi ( +: 56.50± 16.30 52.50±19.57 0.393 
saatlik 
1-131 Otonomi (-' 
uptake 

53.00±20.74 18.88±9.54 0.001 
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Tablo 12 ;:; Otoradyografiye göre otonomi görülen ve görülmeyen 
vakalarda laboratuvar değerlerinin kar§ılaştırılması 

Otonomi(+) Otonomi(-) p 

T3 1.43±0.22 1.19±0.67 0.420 

T4 7.79±3.04 9.03±2.93 0.488 

Tiroglobulin 146.5±93. 70 68.35±28.07 0.110 

TRH'ya 
o 

2.32±1.38 1.28±0.79 0.253 dak 

TSH 
20 

19 .57± 13.28 9.60±8.55 0.169 dak 

Cevabı 
60 

11. 73± 13.57 6.77±5.32 0.438 dak 
24 saatlik 
1-131 61.67±18.76 46.67±16.78 0.175 
uotake 
7 günlük 

. . ..... .· ... ... -

. . . 
..... 

.. 
--... 

T~ supresyonu ... ...... - .. :--..... ,-._.._- . 

T4 5.72±4.0 7.37±3.05 0.441 

Tiroglobülin 112. 75± 100.11 36.38±21.14 0.097 

24 saatlik 
I-131 32.83±23. 76 27.33±19.43 0.50 
uotake 
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Tablo 13 = Otoradyografiye göre otonomi görülen ve görülmeyen vakalarda supresyon 
öncesi ve sonrası değerlerinin karşılaştırılması 

Supresyon Supresyon p 
öncesi sonrası değeri 

Otonomi ( +; 7.79±3.04 5.72±4.00 0.096 
T4 

Otonomi(-) 9.03±2.93 7.37±3.06 0.356 

Otonomi ( + 146. 05±93. 70 112.75±100 0.308 
hTg 

Otonomi(-) 68.35±28.07 36.38±21.1 0.20 

24 Otonomi(+, 
saatlik 

61.67 ± 18. 76 32.83±23.76 0.670 

1•131 Otonomi (-' 
uptake 

46.67±16.78 27.33± 19 .43 0.891 
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mg/dl 

10 
8.5 

p=0.618 7.8 
8 

6 

4 

2 

o...ıt------

Şekil 2 

supreayon onceal Supreayon aonraal 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan grubun supresyondan önceki ve sonraki 

T 4 değerlerinin karşılaştırılması 
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Şekil 3 

32 

mg/dl 

8.31 

p=O. 101 

8.1 

Supreayon onceal Supreayon sonrası 

T3 supresyonuna göre otonomisi olmayan grubun supresyondan önceki ve son

raki T4 değerlerinin karşılaştırılması 
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Supreayon onceal Supresyon sonrası 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan grubun supresyondan önceki ve sonraki 

tiroglobulin değeri erinin karşılaştırılması 
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T3 supresyonuna göre otonomisi olan grubun supresyondan önceki ve sonraki 

RAIU değerlerinin karşılaştırılması 
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83 
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Supreayon onceıl Supreayon aonraal 

T3 supresyonuna göre oıonomisi olmayan grubun supresyondan önceki ve son

raki RAIU değerlerinin karşılaştırılması 
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1111 Supreıyon onoeıl a Supreeyon ıonraıl 

Otoradyografiye göre otonomisi o]an ve olmayan grubun supresyondan önce• 

ki ve sonraki T4 değerlerinin karşılaştırılması 
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Şekil 10 : Otoradyografiye göre otonomisi olmayan grupta supresyondan önceki ve son

raki T 4 değerlerinin karşılaştırılması 
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Şekil ı ı : Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan grupta supresyondan önceki 

ve sonraki RAIU değerlerinin karşılaştırılması 
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Tablo 1, Vaka No: 4. 
(Patoloji ProtNo.3951/1988, Hem+ Eozin x 310) 
Otoradyografiy: göre otonomi tesbit edilmeyen vakamn ışık mikroskobundaki görünümü. Kolloid ve 
fo)ikül hücrelennde radyoaktiviteye bağlı nokıalarunalar farkedilemiyor. 

Tablo 1, Vaka No: 4 
(Patoloji Prot.No: 3951/1988, Hem+Ezoin x 1250) 
Resim l'deki hastanın daha büyük büyütme ile görüntüsü. Bu vakanın histopaıolojisi hyalinizasyon 
ve kireçlenme alanları gösteren kistik kolloidal struma idi. Bu nedenle vakanın hisropatolojisine 
göre supresyon altında iken radyoaktif iyodu tutması beklenmiyordu. 



42 

Resim 3. Tablo 1, Yaka No.11. 
(Patoloji Prot.No.139 /1990, Hem+ Eozin x.310) 
Otoradyografıye göre otonomi tesbit edilen bir hastanın ışık mikroskobundaki görünümü. Hisıopaıo
lojisi, kistik makro-mikrofoliküler nodüler kolloidal struma olan vakada bazı folikülJerde akıiviıe 
daha fazla. Bazı hücrelerin ise radyoaktif iyodu daha az aldıkları görülüyor. 

Resim 4. Tablo 1, Yaka No.11 
(Patoloji Prot.No.139 /1990) Hem+ Eozin x 1250) 
Resim 3'teki hastanın ışık mikroskobundaki daha büyük büyütmedek.-i görüntüsü (1250 immcrsion 
büyütme). Radyoaktif noktalanmalann bazı folikül hücrelerinde daha fazla olduğu görülilyor. 
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Resim 5. Tablo 1, Vaka No.2 
(Patoloji Prot.No: 2666/1988, Hem+Eozin x 125) 
Otonomisi olan bir vaka. Bu vakarun .hlstoparolojisinde düzensiz epitel proliferasyonu gösıeren kıs
men hücreden zengin alanlar içeren adenomaröz mikrofoliküller nödül görüntüsü vardı . Otonomisi 
çok kuwetli pozitif bulundu. 

Resim 6. Tablo 1, Vaka No.2 
(Patoloji ProtNo.: 2666/1988, Hem + Eozin x 1250) 
Resim S'tek.i vakanın büyük büyütmedeki görilntüsil. Folikü!On değişik hücrelerinde değişik yoğun
lukta noktalama var. Kolloid içinde radyoaktivite görülmüyor. 
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Resim 7. Tablo 1, Vaka No.3 
(Patoloji Prot.No: 3312/1988, Hem +Eozin x 310) 
Otonomisi olan bir vakada değişik foliküllerde radyoaktivitenin tutulması görülüyor. 

Resim 8. Tablo 1, Vaka No.7 
(Patoloji Prot.No.13370/1988, Hem +Eozin x 310) 
Otoradyografiye göre otonomisi olan başka bir görüntü. Burada noktalanma çok kuvvetli 
değil. İyod dönüşünün çok hızlı olduğu, folikül hücrelerinin tuttuğu iyodu çabuk attığı düşü
nülmektedir. 
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Resim 9. Patoloji Prot.No.886/1990 (Hem+ Eozin x 310) 
Supresyon yapılmayan kontrol grubundan mikromakro foliküler nodül kesiti. 

Resim, 10.Resim 9'daki nodülden suprese edilmeyen hiperaktif bir bölgenin yoğun izotop granüleri 
içeren görüntüsü (izotop granülleri kolloidin perif erik kısmında ve epitel hücrelerinde görü-
lüyor). 
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Resim 11.Patoloji Prot.No.8229 /1990 Hem+ Eozin x 125 
Kontrol grubuna ait bir görüntü. Damardan zengin hiperemik bir bölgede hiperaktif irili 
ufaklı foliküllerde yoğun izotop granülleri görülüyor. 

Resim 12.Patoloji Prot.No.8229/1990 Hem+Eozin x 310. 
Suprese edilmeyen kontrol grubundan bir hastaya ait görüntü. Nodülün inakıif bir bölgesin
de yassı tirositlerle döşeli kolloid içeren foliküllerde izotop granüllerinin bulunmadığı görü
lüyor. 
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TARTIŞ1\1A 

Tiroid hastalıkları arasında, nontoksik nodüler guatr oldukça yay

gın bir şekilde görülmektedir. Tiroidi büyüten sebepler arasında dikkati en 

çok iyod eksikliği çekmektedir(39). İyod eksikliğine bağlı guatrlarda 

zamanla tiroidde TSH'dan bağımsız bir otonom fonksiyonun geliştiği bilin

mektedir(20,28,33 ,45.4 7,67). Bundan daha seyrek olarak da zamanla böyle 

guatr la r da tiroi d ka rsin omu gelişebilmektedir( 9, 5 6, 72, 8 2). 

Otonominin başlaması veya belli bir boyuta ulaşması tedavi açı

sından önemli olabilir. Tiroid otonomisi başladığı zaman replasman tedavi

si ile hipertiroidinin ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Birçok hipertirodi 

de tiroidde tamamiyle veya bölge bölge otonominin ortaya çıkması ile 

olmaktadır. İyod eksikliğine bağlı guatrlar da, yaygın tiroid otonomisi geliş

tiği zaman diffüz tiroid büyümesi ve hipertiroidinin varlığı nedeni ile Base

dow-Graves Hastalığı olarak değerlendirilebilir( 16,21,56,80, 83 ). Bu durum

da iki hastalık arasında ayırıcı tanı yapmak güçleşebilir. İyod eksikliği 

olmayan ülkelerde hipertiroidi vakalarının büyük bir kısmını Basedow-Gra

ves hastalığı oluşturmaktadır. Buna karşılık iyod eksikliği olan ülkelerde 

nodüler guatr vakaları Basedow-Graves Hastalığından daha sık olarak 

görülmektedir. Bunun yanı sıra iyod eksikliğine bağlı olarak gelişen nodü

ler hipertiroidi ve yaygın tiroid otonomisi vakalarının bazı Avrupa ülkele

rinde son zamanlarda daha çok dikkati çektiği bildirilmektedir. Ayrıca, 

aslında Basedow-Graves Hastalığı olarak kabul edilen bazı vakaların ger-
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çekte tiroid otonomisine ait olabileceği ve bu nedenle hipertiroid hastalar

da yapılan çalışmaların çelişkili sonuçlar verdiği ileri sürülmektedir. Nor

mal tiroid içinde, tiroid folikülüllerinde metabolik olarak farklılıklar var

dır. Hatta ayın folikülün değişik hücreleri bile fonksiyon bakımından farklı

lıklar gösterebilir. Bu durum özellikle mültinodüler guatrlarda belirgindir. 

Otoradyografi çalışmaları ile bu farklılığı göstermek mümkündür. Tiroid 

içinde çoğalma ve yeni folikül oluşturma eğiliminde olan hücreler bir araya 

gelerek TSH'dan bağımsız olarak hormon üretmeye başladıkları zaman oto

nomi kazanmış olacaklardır. 

Otonomiyi başlatan olayın ne olduğu henüz bilinmemektedir. 

Ancak uzun süreli uyarı sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu 

uzun süreli uyarılar iyot eksikliğinde devamlı TSH uyarısı veya tiroidi uya

ran antikorlarrn varlığı olabilir. İleri sürülen hipotezlere göre önce büyü

me uyarılmakta ve sonra TSH kontrolundan kopma ile otonomi başlamakta

dır( 13, 15, 16,20,80). 

Kısaca basit guatr adını verdiğimiz nontoksik guatrlar çok farklı 

özelliklere sahip olabilir. Bu guatrların etyopatogenezinde rol oynayan fak

törler ne olursa olsun sonuç tiroid hormonları düzeyindeki hafif bir azalma

ya bağlı olarak TSH'nın yükselmesi ve tiroid bezinin uyarılmasıdır. Burada

ki TSH artışı çoğu kez normal olarak kabul edilen sınırlar içinde kaldığı 

için saptanamaz(14,31,40). Uyarılan tiroid bezi bir yandan fonksiyonunu 

artırırken diğer yandan da hiperplaziye uğrar. Bu olay çoğu kez epizodlar 

halinde tekrarlanır. Zaman içinde TSH'nın sürekli uyarısına maruz kalan 

folikül hücreleri otonomi kazanabilir(60,83). Yani TSH'dan bağımsız ola

rak çalışmaya başlayabilir(20,28,46,83). Bu sürekli uyarılma sonucunda 

tiroid folikül hücrelerinin yavru foliküller meydana getirdiği ve bu yavru 

foliküllerin bir araya gelerek tiroidde nodül oluşmasına yol açtığı bilinmek

tedir(53,54,65). Multinodüler guatrların basit bir tiroid bezi hiperplazisin~ 

den başlayarak sonuçta fonksiyon açısından farklı bölgeler içeren bir pato

lojiyi gösterdiği artık kabul edilmektedir(64,65,68). 
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Ülkemizde guatr sıktır ve buna bağlı olarak multinodüler guatr

larda sıktır. Bu konunun tedavi açısından önemi büyüktür. Çünkü diffüz 

hiperplazi ile seyreden guatrların tiroid hormon tedavisine cevap verdiği, 

buna karşılık multinodüler guatrların tedaviden etkilenmediği ileri sürül

mektedir(47 ,48,56). Multinodüler guatrlı vakalarda otonominin ne derece

ye kadar gelişmiş olduğunu saptayabilmek için yaptığımız bu çalışmada 

aldığımız ilginç sonuçları şöyle sıralayabiliriz. Vakalarımızın sekiz tanesin

de T3 supresyonuna anlamlı bir RAIU'i düşüşü gördük (Tablo 2-3 ). Bu 

durum rnultinodüler guatrlı vakalanmızın ancak dört tanesinde otonominin 

gelişmiş olduğunu bize düşündürttü. Multinodüler guatrı olupta ötiroidik 

kalmış kişilerin bir kısmında TRH'ya TSH cevabınının görülmediği bilin

mektedir(23,28,40). Burada subklinik bir hipertiridinin varolabilcceği akla 

gelir. Araştırıcılar bu testin T3 supresyonunun yerini alabileceğini ileri sür

müşlerdir. TRH'ya TSH cevabı vermeyen üç vakamızın ikisinde T3 supres

yonununda görülmemesi bu görüşü destekler yöndedir. 

Tiroglobülin düzeyi, tiroid bezinin çalışmasını yansıtan bir kriter 

olarak alınabilir(57,79). Tg düzeyinin tek başına bir tiroid fonksiyon testi 

olarak kabul edilmediği bir gerçektir. Tiroid fonksiyonlarındaki değişmele

ri yansıtma açısından ise önemi büyüktür(40,57,79). Tiroid hormonu veril

diği zaman bir yandan TSH supresyonu olmakta, diğer yandan ise tiroid 

bezi aşırı çalışmasına son vermektedir. Bu durumda Tg düzeyinde bir 

düşüş beklenir. Oysaki otonomi kazanmış olan tiroid bezinde Tg sentezi 

TSH'dan bağımsız olarak aynı tempoda salınmaya devam edecektir. Bu 

durumda Tg düzeyinin T3 supresyonuna cevabının araştırılması da otonomi

nin bir kriteri olarak karşımıza çıkmaktadır, T 3 supresyonundan sonra 

vakalarımızın dördünde Tg düzeyinde düşme görülmemiştir. Bu vakaların 

dördü de T 3 supresyonuna RAIU düşüşü ile cevap vermemiştir. Bu duru 01 _ 

da T 3 supresyonu yapıldıktan sonra RAIU'deki düşüşün ölçülmesi kadar 

Tg düzeylerindeki azalmanında otonomiyi gösterme açısından önemli oldu

ğu ortaya çıkmaktadır. Supresyona uğrayan vakaların büyük bir kısmında 

Tg düzeylerinde de anlamlı düşüşün görülmesi bu düşünceyi destekler yön

dedir. 
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T3 supresyonu yapılan kişilerde kanda tiroksin düzeyinin düşme

si beklenir. Ancak toonomi kazanmış olan tiroid bezi T4 yapımına eski tem

posunda devam edebilir. Bu nedenle T3 supresonuna verilen T4 cevabının

da bir otonomi kriteri olarak kabul edilmesi gerekir(S). Vakalarımızın 

ancak üçünde T 4 düzeyini T 3 supresyonunu izleyen dönemde düşük sapta

dık. Oysaki, T3 supresyonuna cevap veren vakaların tümünde bu düşüşü 

görmeyi bekliyorduk. Büyük bir olasılıkla T3 supresyonunun 7-10 gün ara

sında değişen kısa bir süre içinde ya'pılması T4 düzeyinde anlamlı bir düşü

şün ortaya çıkmamasına yol açmıştır. Tiroksin hormonunun yarılanma 

ömrünün 7-10 gün gibi uzun bir süresi olması anlamlı bir düşüşün görülme

mesinden sorumlu olabilir. 

Ötiroidi ile seyreden guatr vakalarının etyopatogenezinde otoim

münitenin de rol aldığı bilinmektedir(4,7,16,77,78), Elimizde thyroid-g

rowth antıbodies (tiroidi büyüten antikorlar) in varlığını saptama olanağı 

yoktur. Bu nedenle vakalarımız bu açıdan incelenmemiştir. Buna karşılık 

guatrlı otoimmün tiroidit diye nitelendirilebilen Hashimoto tiroiditi vakala

rımızın içinde mevcut olabilirdi, Gerçekten de bir kadın vakamız antitiroid 

antikorları açısından müsbet sonuç vermiştir. Düşük titrede ortaya çıkan 

bu pozitif sonuç Hashimoto Hastalığını akla getirmişti. Histopatolojk 

değerlendirmede 12 vakanın biri hariç diğerlerinde kronik otoimmün tiro

iditi bize düşündürtecek bir bulgu mevcut değildi. Hashimoto hastalığına 

özgü histopatolojik bulguları olan tek vaka antikorları açısından da müsbet 

olan vakaydı. 

Otoradyografi, bir tiroid bezinin otonomi kazanıp kazanmadığı

nın anlaşılması açısından önemli bir yardımcıdır(52,67). Otoradyografinin 

otonomi gösterdiği gruptaki vakalarda T3 supresyonuna İyod uptake'i ceva

bının olmamasını beklerdik. Otoradyografiye göre otonomi kazanmış gibi 

görünen 6 vakalık grup içinde dördünün T 3 supresyonu göstermesi bizim 

için şaşırtıcı oldu. Otoradyografiye göre otonomi göstermeyen altı vakanın 

dördünde T3 supresyonu mevcuttu. Bu T3 supresyonu hem iyod uptake'in

de, hem de Tg'de kendini göstermekteydi. İki vakada ise T3 supresyonuna 

cevap yoktu ve bu durumda bu tiroidlerin otonomi kazanmış olduğunu 
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kabul etmek gerekiyordu. 

Otoradyografide, otonomi bulguları saptandığı halde T 3 supresyo• 

nuna RAIU düşüşü ve Tg düzeyinde azalma ile cevap veren vakalarda duru

mu başka bir açıdan açıklamak mümkün olabilir. Otonomi tiroidin tüm foli

küllerinde aynı zamanda başlayan ve gelişen bir olay değildir. Aksine oto

nomi bir folikülün bazı hücrelerinde başlayabilir ve o bölgeye lokalize kala

bilir. Bu konuda yapılan çalışmalarda tiroid içine dağılmış gibi görünen 

küçük küçük otonomi kazanmış folikül topluluklarının varlığı gösterilmiş

tir(67). Hatta folikül hücrelerinin bir kısmının otonomi kazanmış, bir kıs

mının da henüz kazanmamış olduğunu gösteren otoradyografik çalışmalar 

vardır(67). Bizim vakalarımızın hiçbirinde otoradyografi diffüz bir otono

minin varlığını göstermedi. Buna karşılık tiroid foliküllerinin bir kısmının 

hatta aynı folikülün bazı hücrelerinin otonomi kazanmış gibi göründüğü 

hastalarımız mevcuttu. Dağınık bir şekilde gelişmiş olan otonominin yeter

li bir düzeye varmamış olduğunu kabul edebiliriz. Böylece tiroidin otonom 

bölgeleri dışında kalan kitlesinin TSI-l'ya hala bağımlılığını koruduğunu 

düşünmekteyiz. 

Tiroid histolojisi ile otoradyografide elde edilen bulgular karşı

laştırıldığı zaman oldukça ilginç sonuçlar çıktı. Histolojik olarak istirahat 

halinde ve involüsyona uğramış olarak görünen tiroid kesitlerinde radyoak

tif iyodun da genellikle tutulmamış olduğu dikkati çekiyordu. Aktif fonksi

yonuna devam ettiği anlaşılan tiroid bezlerinde ise RAI tutulmasının mev

cut olduğu görülmekte idi. 

Vakalarımızı bir bütün olarak ele aldığımız zaman kadın hasta 

sayısının fazlalığı dikkat çekici idi. Basit guatrın, hatta tiroidin daha başka 

birçok hastalığının kadınlarda sık göründüğü bilindiği için bu bulguyu ola

ğan karşıladık. Vakalarımızın hiçbirinde TSH düzeyi normalin üst sınırını 

aşmamıştı. Bu bulgu da basit guatr etyopatogenezindc TSH'nın hemen 

daima normal sınırlar içinde kaldığını ileri süren çalışmal::ırla uyum göster

mektedir( 14,20). 
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Vakalarımızın yalnız birinde TRH'ya abartılı TSH cevabı görül

müştür. Kandaki tiroid hormonları düzeyi de düşük olan bu vaka dışında 

geri kalan hastalarımızda hipotiroidiye işaret eden değerlere rastlamadık. 

Multinodüler guatrı olan bu vakalarda otonomiyi saptamak için 

çeşitli yöntemler kullandık. Bu yöntemler içinde T 3 supresyonuna verilen 

iyad uptake'i cevabı ile tiroglabülin cevabı arasında tam bir uyum mevcut

tu. Otoradyagrafi diğer iki yöntemle paralellik göstermedi. 

Multinodüler hale gelmiş guatrın seçkin tedavisi genellikle cerra

hidir. Ancak bu vakaların hiç değilse bir kısmında tiraid hormonu tedavisi

nin etkili olabileceği, guatrı küçlütmese dahi daha fazla büyümesini engel

leyeceği bilinmektedir. Otonomi kazanmış olan yani, TSH'dan bağımsız 

çalışan bir tiroid bezinin tiroid hormonu tedavisinden yarar görmeyeceği 

de açıktır. Ayrıca otonomi kazanmış olan bir multinodüler guatr tiraid hor

monu tedavisi sırasında kendi fonksiyonunu azaltamayacağı için kanda tiro

id hormonu düzeyi anormal bir şekilde yükselebilir ve hipertiroidi tablosu 

ortaya çıkabilir. Hangi vakaların tedaviye cevap verebileceğinin önceden 

tahmin edilebilmesi açısından T 3 supresyonuna verilen cevapları araştır

makta yarar vardır. Bu konuda, T 3 supresyonuna verilen tiroidin iyod tut

ma cevabının ölçülmesi kadar tiroglobülin cevaplarının değerlendirilmesi 

de yararlı olacak gibi görünmektedir. 

Multinodüler guatrların ortaya çıkmasında birçok faktör rol oyna

yabildiği gibi, olayın gelişmesi sırasında da birçok farklı mekanizma işle

mektedir. Bu guatrların çeşitli bazal ve dinamik testlerde gösterdikleri 

farklı cevaplar bu görüşümüzü destekler niteliktedir. Yakaların T3 supres

yonuna verdikleri cevaplar birbirinden farklıdır. Ayrıca hiçbirinde belirgin 

hipertiroidi almamasına karşılık TRH'ya verilen TSH cevapları da farklı

dır. Bu cevap normal, normalin altında veya abartılmış olabilir. Dinamiği 

bu kadar farklı olan multinodüler guatrların tedavisinde de tek bir yol izle

menin doğru olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle ötiroidik mültinodü

ler guatrlı vakaların tedavi öncesi dinamik testlerle değerlendirilmesi 

uygundur. Bu testlerin bizi yönelttiği biçimde bir tedavi yöntemini uygula

manın daha doğru olacağını düşünmekteyiz. 
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SONUÇLAR 

Bu çalışmada, mültinodüler guatrı olan 12 hastada serum T3, T 4, 

Tg, TRH testi, antitiroglobülin ve antimikrozamal antikorlara bakılmış ve 

hastaların 1131 ile tiroid sintigrafileri çekilerek radyoaktif iyod uptake'leri 

tesbit edilmiştir. Daha sonra hastalara günde üç defa 25 µg T3 verilerek 10 

gün süre ile supresyon yapılmıştır. Hastalara tiroidektomiden yaklaşık 18 

saat önce 100 mikroküri radyoaktif iyod verilmiş ve çıkarılan dokusunda 

otoradyografik inceleme yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda elde edilen 

değerleri karşılaştırmak üzere hastalar T3 supresyonu ve otoradyografik 

bulgulara göre otonomisi alan ve olmayanlar diye gruplara ayrıldı. Bu grup

lar kendi aralarında karşılaştırıldı. 

- T3 supresyonuna göre otonomisi olan grubun supresyon öncesi 

ve sonrası T 4 değerleri karşılaştırıldığı zaman arada anlamlı fark bulunma

mıştır. Yine aynı şekilde T3 supresyonuna göre otonomisi olmayan grubun 

supresyon öncesi ve sonrası değerleri arasında da anlamlı bir fark yoktur. 

Otoradyografiye göre otonomisi olduğu kabul edilen hastaların 

T3 supresyonundan önceki ve sonraki T 4 değerleri arasında anlamlı bir 

fark yoktu. Yine aynı şekilde otoradyografiye göre otonomisi olmayan gru

bun supresyon öncesi ve sonrası T 4 değerleri de anlamlı bir fark göstermi
yordu. 
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T3 supresyonu yapılan hastalarda kanda tiroksin düzeyinin düş

mesi beklenir. Ancak otonomi kazanmış olan tiroid bezi T 4 yapımına eski 

düzeyde devam edebilir. Bu nedenle de T3 supresyonuna verilen T4 cevabı

nın bir otonom! kriteri olarak kabul edilmesi gerekir. T 4 değerlerinin, oto

nomisi olmayan grupta anlamlı bir fark göstermemesi T3 supresyon süresi

nin kısa olmasına bağlandı. Biz hastalarımıza 10 günlük supresyon yapmış
tık. T/ün yarılanma ömrünün 10-14 gün kadar olması bu sonucu etkileyen 

bir faktör olarak düşünülebilir. 

· T3 supresyonuna göre otonomisi olan grupta supresyon öncesi 

ve sonrası Tg değerleri ar1:lsında anlamlı bir fark yoktu. Yine aynı şekilde 

T3 supresyonuna göre otonomisi olmayan grupta da T3 supresyonundan 

önceki ve sonraki Tg değerleri arasında anlamlı bir fark yoktu. 

Otoradyografiye göre otonomisi olan grupta supresyon öncesi ve 

sonrası Tg değerleri karşılaştırıldığı zaman arada anlamlı bir fark yoktu: 

Burada otonomi kazanmış olan tiroid bezinde Tg sentezi TSH'dan bağımsız 
olarak aynı tempoda salınmaya devam etmektedir. Otoradyografiye göre 

otonomisi olmayan grupta ise supresyon öncesi ve sonrası Tg değerleri ara

sında anlamlı bir fark bulunmuştur. Hastaya tiroid hormonu verildiği 
zaman TSH baskılanmış ve tiroid bezi aşırı çalışmasına son vermiştir. 

Bunun sonucunda da Tg düzeyinde bir düşüş olmuştur. 

- T3 supresyonuna göre otonomisi olan hastalarda supresyon 

öncesi ve sonrası 24 saatlik iyod uptakeleri arasında anlamlı bir fark yok

tu. Bu durum zaten otonomisi olan vakaların iyod uptakelerinde düşme 

, olmayacağı bilgilerimize uygunluk göstermektedir. 

Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan vakalarda sup

resyondan önceki ve sonraki değerler arasında anlamlı bir fark yoktu. Oto

radyografi, tiroid bezinin otonomi kazanıp kazanmadığının anlaşılması açı

sından önemli bir yardımcıdır. Bu nedenle otoradyografinin otonomi gös

terdiği gruptaki hastalarda T3 supresyonuna iyod uptake'i cevabının olma

masını beklerdik. Otoradyografiye göre otonomisi olan altı vakamızın dör-
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dü T 3 supresyonu göstermişti. Bu sonuç bizim için şaşırtıcı oldu. Ancak bu 

vakalardaki RAIU düşüşünü otonominin tiroidin tüm folikül hücrelerinde 

aynı zamanda başlamadığını söyleyerek izah edebiliriz. Zaten bizim vakala

rımızın hiçbirinde de otonomi diffüz bir olay olarak görülemedi. 

Çalışmamızda sonuç olarak şunları özetleyebiliriz. Kısaca basit 

guatr adını verdiğimiz nontoksik guatrlar çok farklı özelliklere sahip olabi

lir. Mültinodüler guatrların basit bir tiroid bezi hiperplazi_sinden başlaya

rak sonuçta fonksiyon açısından farklı bölgeler içeren bir patolojiyi göster

diği artık kabul edilmektedir. Mültinodüler guatrlı vakalarda otonominin 

ne dereceye kadar gelişmiş olduğunu saptayabilmek amacıyla yaptığımız bu 

çalışmada biyoşimik tiroid otonomisinin varlığını araştırmak üzere 2 ayrı 

test kullandık. Bunlardan biri T3 supresyonuna verilen RAIU cevabının 

araştırılması diğeri ise ameliyat piyesler.inde otoradyografik tetkik ile mor

folojik değerlendirmeyi yapmaktı. 

T3 supresyon testine verilen cevap ile morfolojik olarak sağladığı

mız otonomi varlığı arasında bir ilişki bulamadık. 

Otonomi kazanmış olduğu otoradyografi ile daha sonra anlaşılan 

vakalarda 10 günlük Tg supresyanuna cevap olarak Tg düzeyinde anlamlı 

bir düşüş saptanması ilginç bir bulgu olarak göze çarptı. Supresyon tedavi

sinden yararlanacak vakaların seçiminde T3 supresyonuna verilen Tg ceva

bının bir kriter olarak kabul edilmesi çalışmanın sonunda elde ettiğimiz 

pratik bir sonuç olarak görülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada klinik muayene ve sintigrafi ile mültinodüler guatr 

tanısı konmuş sekizi kadın, dördü erkek, yaşları 16-40 arasında, median 

yaşı 30 olan 12 vaka incelemeye alındı. Plasma T 4, T3, TSH düzeyleri tayin 

edilerek ötiroid oldukları saptandı. Antimikrozomal ve antitiroglobülin 

antikorları ölçülerek Hashimoto tiroiditi ekarte edildi. Ayrıca tiroglobulin 

düzeyleri ölçüldü. IV TRH ya TSH cevabı araştırıldı. 24 saatlik 1-131 upta

keleri tayin edildi. Bu incelemelerden sonra hastalara 10 gün süre ile 75 

mikrogram/ gün T 3 verildi. Supresyondan sonraki T 4 ve tiroglobülin düzey

leri ölçüldü. 24 saatlik 1.131 uptakeleri tekrar ölçüldü. Bu sup

resyon altındaki hastalara ameliyattan 18 saat önce 1131 verildi. Subtotal 

tiroidektomi ile alınan dokunun histolojik ve otoradyografik incelemeleri 

yapıldı. 

Hastalar, T3 supresyonu ve otoradyografik bulgulara göre otono

misi olan ve olmayan hastalar olarak gruplara ayrıldı. T3 supresyonuna 

cevap olarak RAİU'inin % 50 ve % 50'nin altındaki azalmalar otonom ola

rak kabul edildi. Otoradyografide ise net olarak radyoaktivite saptanan 

vakalarda tiroidde otonominin geliştiği kabul edildi. 

T3 supresyonuna göre otonomisi olan ve olmayan grupların sup

resyon öncesi ve sonrası T 4, Tg değerleri arasında anlamlı bir fark bulun
madı. 
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Otoradyografiye göre otonomisi olan ve olmayan grupların sup

resyon öncesi ve sonrası T 4 ve 24 saatlik iyod uptakeleri arasında anlamlı 

bir fark yoktu. Sadece, otoradyografiye göre otonomisi olmayan grupta T3 

supresyonundan önceki ve sonraki Tg değerleri arasında anlamlı bir fark 

vardı. 

Supresyon tedavisinden yararlanacak vakaların seçiminde T 3 sup

resyonuna verilen tiroglobülin cevabının bir kriter olarak kabul edilmesi 

çalışmamızın sonunda elde ettiğimiz pratik bir sonuç alarak görülmekte

dir. 
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