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GİRİŞ ve AMAÇ 

Endemik guatr sorunu, koruyucu hekimlik hizmetleri açısından önemli olup, bu 

konuyla ilgili epidemiyolojik ve nedene yönelik çalışmalar yapılmakta, önlem ve öneril~ 

geliştirilmektedir. 

Dünyada 200 milyonun üzerinde endemik guatr olgusunun bulunduğu tahmin 

edilmektedir(23,27,59). Tiroid bezi hastalıkları memleketimiz için de özel bir önem 

taşımaktadır. Türkiye'de üç milyonun üzerinde endemik guatr olgusu tahmin 

edilmekte{49), ayrıca endemik guatr prevalens'i gün geçtikçe yükselmektedir(49,65,97). 

1950'1i yıllarda memleketimizde tesbit edilen 4 endemik guatr bölgesi (Doğu Karadeniz 

Bölgesi, Bolu-Kastamonu ve civarı, Isparta-Burdur-Afyon ve civarı, Doğu Anadolu 

Bölgesi), genel yayılma içerisinde artık yerlerini ve özelliklerini 

kaybetmişlerdir(27 ,49,65 ,97). 

Endemik guatr ileri dönem yapısını oluşturan nodüler guatrların hipoaktif ve solid 

olanlarının % 12,5-25 arasında kanserleştiği veya kanser olduğu dikkate alınırsa, konunun 

önemi barizleşmektedir(49). Diğer taraftan nodüler guatrlar eskidikçe otonomi eğilimi 

artmaktadır. Bunların toksik nodüler guatra dönüşümü söz konusudur{33,46,49,59,90). 

Memleketimizde başlayan iyot proflaksisi ile toksik olmayan hiperaktif nodüllerin veya 

otonomi kazanmış endemik guatr olgularının tirotoksikoza dönüşme ihtimali hatırdan . 

çıkarılmamalıdır(3,49,90). Tirotoksikoz olabileceği gibi hiperfonkslyon dönemini bir 

hipofonksiyon dönemi izleyebilir(24). Oluşan hipotiroidizmde yaygın metabolizma 

bozukluğu, özellikle çocuklarda mental gelişim kusurları oluşturması önemli bir sorundur 

(2,7,20,21,37,67,76,81,85). 

Endemik guatrın histopatolojik özellikleri geniş . bir spektrum taşımaktadır. 

Çalışmamızda morfolojik bulgulara ve elde edebildiğimiz klinik bilgilere dayanarak, 

patolojı laboratvarımıza cerrahi kliniklerce gönderilmiş olan tiroidektomileri bu konuda 

değerlendirmeye yöneldik. 
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GENEL BİLGİLER 

Tiroid bezi, boyun ön bölgesine yerleşmiş, 20-40 gr ağırlığında, iki yan lob ile bir 

isthmus kısımlarından oluşmuştur. Trachea'yı cricoid kıkırdağın hemen altında enine 

sarar. insanların %30'unda, sol lob komşuluğunda isthmustan hyoid kemiğe doğru uzanan 

piramidal lob bulunur(18,32,33,63). Bez dışta gevşek, içta daha sıkı bağ dokusu kapsülle 

sarılmıştır(S,46,81, 100}. 

Tiroid, yapısı itibariyle diğer endokrin bezlerden ayrılır. Çünkü, gelişimi ekzokrin 

bir bez olarak başlayan tiroidde, boşaltma kanalının körelmesiyle ekzokrin bez gibi 

follikül boşluğuna salgı yapımı kolloid birikimine neden olur. Ancak, bu salgının 

follikülden alınıp tekrar hücre aracılığı ile kana aktarılması ise endokrin bez gibi 

çalıştığını gösterir(32, 100). 

A. Carotis externa'dan çıkan a thyroidea superior ve truncus thyrocervicalis'ten 

çıkan a thyroidea inferior arterlerini oluşturur. Arcus. aorta bazende truncus. 

brachiocephalicus'tan çıkan a tiroidea ima nadir olarak bulunur. Venler arterleri takip 

eder. Follikül çevresinde başlayan lenfatikler perikapsüler, pretrakeal, paratrakeal ve 

derin servikal lenf nodüllerine dökülür(16,46,63, 100). 

Embriyoda görülen ilk endokrin bez olan tiroid intrauterin hayatın üçüncü 

haftasında ağız boşluğu tabanında trabeculum impar ve copula arasında area 

hypobranchialis'in özel bir biçimde farklılaşmasıyla oluşan endodermal epitel 

tomurcuğundan gelişir. Daha sonra çukurlaşarak diverticulum thyroideum adını alan bu 

yapı aşağı doğru uzanarak mezenkim içine girer. Başlangıç yeri ile kendi arasında duktus 

tiroglossus'u yapar, 3. 4. trakea halkaları hizasına çekilince lsthmus ile sağ ve sol loblar 

oluşur{S,63, 75). Daha sonra, tiroid bezi buradan hyoid kemiğin ve larinks 

kıkırdaklarının önünden iniş yaparak yedinci haftada tracheanın önünde son yerine ulaşır. 

lntrauterin hayatın dördüncü ayı başlarında, follikülerde tiroid için karakteristik olan 

kolloid yapımı başlar(6, 16,75, 100). 

Crista neuralis'ten köken alan C hücrelerinin bir bölümü tiroid içine göç ederken 

bir bölümü corpus ultimobranchiale ile gelir(46,63,75). 

Tiroid bezi. gelişi esnasında bazı malformasyonlar meydana gelebilir. Bunlar 

tiroglossal kist, tiroglossal fistül ve ektopik veya aberan tiroid dokusudur(16,42,63,82). 

Ektopik tiroid dokusunun orta hat boyunca görülmesi yanında servikal lenf bezlerindede 

görmemiz mümkündür(63,81,87, 100). 



Tiroid bezinin histolojik yapısı 

Işık mikroskopu düzeyinde: 
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Bez küresel, kist benzeri, çapları 0,02 ila 0,9 mm arasında değişen folliküllerden 

kuruludur. Follikül içinde kolloid bulunur ve duvarı tek sıra prizmatik hücre ile 

döşenmiştir .. Follikül büyüklükleri değişik dönemlere göre farklılık gösterir(30,32, 100). 

Follikül etrafını ışık mikroskopu ile rutin preparatlarda görülemeyen bazal lamina 

sarar. Ayrıca bu bölgede bulunan retiküler liflerden zengin bir ağ yapısı gümüşleme ile 

gösterilebilir. Çok zengin kapiller damar ağı folliküleri sı~ıca sarmış olup, lenfatik 

damarlar ve sinirlerle birlikte stromada dağılır(6,30,32). 

Follikül epitelin yapısı, organın fonksiyon durumu ile yakından ilgilidir. 

Hiperfonksiyon halinde, prizmatik yapıdadır ve follikül boşluğundaki kolloid miktarı çok 

azdır veya hiç yoktur. Hipofonksiyon halinde ise dışarı verilemeyen kolloidin basıncı ile 

follikül epiteli yassılaşmıştır(30,32, 100). 

Follikülde iki tip hücre bulunuşu dikkati çeker. Bunlar kolloid yapımını ve 

salgılanmasını üstlenmiş tipik follikül epitel hücreleri •ile parafolliküler hücreler (C 

hücreleri) dir. Follikül epiteli hücrelerin yapısı apikal ve bazal yüzleri ile polarite 

gösterirken, parafolliküler hücreler polarite göstermez. Parafolliküler hücrelerin 

stoplazmaları follikül hücrelerinden soluk olduğundan , clear hücreler (C hücreleri) diye 

anı I ı rlar(6,30,32,33 ,91). 

Follikül epitel hücrelerinde nukleus ortada yarleşmiş olup, kromatinden fakir bir 

veya birkaç nukleolus bulunur. Stoplazma bazofiliktlr, periodic acid-schiff (PAS) 

reaksiyonu ile pozitif boyanırlar. Taze kolloid optik bakımdan homojen görünüşlüdür. 

Kolloidde PAS reaksiyonu pozitiftir(6,30,32,69,81,90). 

Ultrastrüktürel yapı: 

Follikül epitel hücrelerin lateral yüzlerinde tipik bağlantı kompleksleri, serbest 

yüzlerinde ise düzensiz kısa ve az sayıda mikrovillus dikkati çeker. Hiperaktif bezlerin 

follikül epitel hücrelerinde çok sayıda mikrovillus bulunur(6,30,32,63). 

Parafolliküler hücreler follikül epiteli içinde tek tek veya follikül dışında 

gruplaşmış olarak bulunurlar. Sitoplazmalarında salgı granüllerinin bulunması önemli bir 

özel liktir(30 ,32 ,44 ,81). 
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Troid bezinin histofizyolojisi 

Tiroid bezi, metabolizmayı düzenleyen triiodotironin (T 3), tiroksin (T 4) ve kan 

kalsiyum seviyesini ayarlayan kalsitonin hormonlarını sentezler, depolar ve kana verir. 

Follikül epitel hücreleri metobolizmayı düzenleyen hormonları yaparken, parafolliküler 

hücreler kan kalsiyum seviyesini ayarlayan hormonları yapar. 

Bu özelliği ile tiroid bezi gerek yapı gerekse fonksiyon bakımından diğer endokrin 

bezlerden ayrılır. Follikül epitel hücreleri hormon sentezledikten sonra apikal yüzleriyle 

lümene salgılarını verirler, sonrada bu salgı ürününü (kolloid) tekrar hücre içine alıp, 

son ürün hormon olarak bazal yüzleriyle komşuluklarındaki kapiller damarlar aracılığı ile 

kana verirler(6,30 ,32,46}. 

Tiroid hormonlarının yapımı tamamen gastrointestinal yolla alınan eksojen iyotun 

varlığına bağlıdır. Gastrointestinal kanala geçen iyot yaklaşık bir saat gibi kısa bir süre 

içinde absorbe olan iyot iyodür halinde ekstrasellüler mesafeye geçer. Plazmadan da tiroid 

bezi ve böbrek tarafından hızla alınır. Bunun dışında, tükrük bezleri, meme glandları, mide 

ve ince barsaklar tarafından da alınırsada, plazma iyödürünün çoğu, ya tiroid bezi 

tarafından tutulur veya idrarla atılır(30,32,77). 

Vücudun iyot depolarının %90'ı tiroid bezindedir ve çoğu organik iyot 

şeklindedir{30}. Normalde tiroid bezindeki iyodür miktarının plazma iyodürüne oranı 

20:1 dır(6}. Tiroid bezindeki iyodürün %1-2'si inorganik şekilde bulunur ve plazma 

iyodürü ile yer değiştirebilir. Toksik guatrda bu oran 500:1'e kadar yükselebilir(30,32). 

lyödür tiroid bezine girdikten sonra okside olur. Bu olay tiourea ve resocinol gibi 

maddelerle engellenebilir(49). TSH ise oksidasyonu hızlandırır. 

Protothyrnglobulin moleküllerinin· thyroxine kökleri iyotla bağlanarak 

monoiodotirozin (MiT) ve diiodotirozin (DIT)'i oluştururlar. MiT ve DiT uygun şekilde 

birleşerek triiodotironin (T 3) ve tiroksin (T 4}'i oluştururlar (Resim 1 ). 



Ek,so!J;İtoz --t-ı--ı--1... 

lyodiir 
Po m pusı --,~'--

Oksidesyon 

1-
iyodür 
Pompası__,.:~ 

iyot 
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Tiroglobulin 

Endosltozis 

Resim-1. Follikü_l epitel hücresinde iyot metabolizması (şematik olarak) 

Hormon olarak aktif özellikte olan T 3 ve T 4 tiroglobuline bağlı olarak depolanır ve 

kolloidin büyük bir kısmını oluşturur. Normal tiroid bezi, hormon sentezi yapmadan 

ötiroid durumunu en az iki ay bozmayacak miktarda T 4 içerir{49). 

T 3 ve T 4 hormonları, protease ·. ve peptidase'ların tiroglobulin'i hidrolize 

uğratmalarıyla dolaşıma katılırlar. TSH bu enzimlerin aktivitesini artırır. Aktif tiroid 

hormonları tiroksin bağlayan globulin (TBG) ve tiroksin bağlayan prealbumin'e (TBPA) 

bağlanarak taşınırlar. T 3 , T 4 •e göre proteine daha zayıf bağlanır ve periferik dokulara daha 

kolay girer. Ayrıca T3 , T4 'e göre 3-4 kat daha aktiftir. T3 'ün yarı ömrü 2-3 gün, T4 'ün 

yarı ömrü 6-11 gündür. lntrasellüler olarak sadece T 3 aktiftir{16,49, 100). 

T 3 ve T 4 karaciğerda glukuronik asit ile konjuge olur ve safrayla atılır. Tiroid 

bezinin fonksiyonları, dolaşımdaki iyot miktarı ve santral sinir sistemi tarafından 

düzenlenir. Hipofiz ön lobunda bazofil hücreler tarafından salgılanan TSH, tiroid bezinin 

aktivitesini düzenleyen en önemli hormondur. TSH'nin hiç salgılanmaması veya salgısındaki 
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azalma, tiroid hormonlarının sekresyonunda azalmaya, follikül epitelinde yassılaşmaya 

glandın vaskülaritesinde azalmaya neden olur. Artış ise glandın vaskülaritesinde artmaya, 

epitel hücrelerinin kuboidal hale geçmesine neden olur. Tiroid hormonlarının yapımı ve 

kana verilmesi artar(32,49, 73,102). 

Hipotalamus "tyhrotrapine-releasing hormona" {TRH) salgılar. ,TRH hipofiz ön 

lobuna etki ederek, TSH salgılanmasını artırır. TSH salgısı aynı zamanda feed-back 

mekanizmasıyla da kontrol edilir. Plazmada tiroid hormonları arttığında TSH sekresyonu 

in hibe olur, azaldığında ise stimüle olur{16,62,77, 100). 

Trioidiçi iyodür konsantrasyonu glandın TSH'ya cevabnı tersine olarak etkiler. Az 

dozda iyot verildiğinde kısa bir süre için tiroid hormonu sekresyonu artar. Farmakolojik 

dozlarda iyot verildiğinde glandüler iyotun açığa çıkışı ve aktif hormon yapımı 

azalır{16,49). 

Organizmada oluşan fizyolojik ve patolojik değişiklikler, tiroid fonksiyonlarında 

değişiklikler meydana getirir. Çocukluktan yaşlılığa kadar esas olarak, T 3 ve T 4 değerleri 

pek değişmesede tiroid glandının 1131 tutulumu, atılımı· ve devir hızı yaşlandıkça giderek 

azalır. Gebelik esnasında da tiroid bezi büyür, 1131 tutulumu artar ve plazmada seviyeleri 

yükselir{49,63, 100). 

Tiroid hormonları vücut metabolizma hızını düzenler. Normal fiziksel, cinsel, 

mental gelişme ve işlevler için tiroidin belli düzeyde hormon salgılaması gereklidir(49}. 

Tiroid hormonundaki düşme metabolizmayı normalin altıncı düşürür. Hipotiroidizm sonucu 

çocuklarda "kretenism" erişkinlerde "rniksödem" ortaya çıkar. Her iki halde de, bazal 

metabolizma azalmıştır(B,30,100). Özellikle çocuklarda zeka. geriliğine neden olması 

önemli bir sorun oluşturur{2,6,20,21 ). Hipertiroidi durumunda ise metabolizma hızı 

artar, "tirotoksikoz" tablosu ortaya çıkar(23,30,63, 100). 

GUATR 

Guatr, Fransızca bir kelime "goitre" olup, latince boğaz anlamına gelen "guttur" 

kelimesinden türetilmiştir(46,63, 100). 

Tiroid bezinin her türlü büyümesi için guatr, tiroid fonksiyonlarının genellikle 

normal hudutlarda bulunduğu, iltihabi reaksiyon veya habis dejenerasyon göstermeyen 

tiroid bezi büyümeleri için de ötiroid guatr veya toksik olmayan guatr deyimleri 

kullan ı im aktadı r(16 ,24,46,49 ,59,81,90). 
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Belirli bir bölge halkının %5-1 0'undan fazlasında görülen ve muayyen bir faktörün 

(genellikle iyot) veya bir guatrojen faktörün etkisine bağlı olarak meydana gelen, tiroid 

fonksiyonlarının olağan olarak normal sınırlarında bulunduğu tiroid hiperplazisi olguları 

endemik guatr deyimi ile tanımlanmaktadır{23,27,48,49,59,70, 100). 

Tiroid hormonu biyosentezi ve aktif forma konversiyonundaki defektlere bağlı 

olarak gelişen tiroid bezi hiperplazisine ise sporadik guatr denmektedir 

(8,11,23,47,49,67). 

Etiyolojik Faktörler 

iyot yetersizliği: iyot eksikliği tiroid hormonlarının yapımında azalmaya neden 

olur, plazma T 3, T 4 seviyesinin düşmesi hipofizden TSH salgılanmasını artırır, arta.n TSH 

da tiroid bezinin hiperplaziye uğramasıa neden olur{10,24,33,49,52,63,90, 100). 

Vücudumuzun dışardan alması gereken günlük iyot ihtiyacı 150 mg 

civarındadır(23,24,49). Endemik guatrda tiroidin iyotu yakalama kapasitesi, radyoaktif 

iyodun tiroidde birikme derecesi ve tiroidin kanı iyoddan arındırma hızı 

artmıştır(11,28,35,36,40,42,92). Endemik guatrda 24 saatte idrarla atılan iyot miktarı 

normalin altında bulunmuştur(77). Endemik guatr bölgelerinde vücuda bir günde giren 

iyodun, iyot metabolizmasının gereksinmesini . karşılayamadığı kesinlikle meydana 

çıkmıştı r(5 ,23 ,27 ,49). 

Doğal guatrojenler: Etki mekanizmaları bakımından iki grupta toplanabilirler. Bu 

gruplardan birisi Thiouracil gibi etki yapan, yani tiroid bezi tarafından yakalanmış 

bulunan iyotun tiroid hormonu sentezine dahil olmasını önleyen guatrojen maddelerdir. Bu 

maddelerin en önemlileri thioglycoside'ler (örneğin goitrin), iso-thiocyanate'ler (örneğin, 

cheilorine), disülfide'ler, polysulfide'ler ve sulardan izole edilen satüre ve ansatüre bir 

kısmı sülfürlü, alifatik hidrokarbonlardır(11,23,49,97). 

Diğer grup "Thiocyanate" gibi etki yapan, yani iyodun tiroid bezi tarafından 

yakalanmasını önleyen guatrojen maddelerdir. Bu maddelerin en önemlileri doğal 

thiocyanateler ve thiocyanate gibi aktivite gösteren bileşiklerdir. Bazı brassıca türü 

bitkiler bu şekilde etki etmektedir. Bazıları her iki etkiyi birarada 

göstermektedir(11,23,49). 

Doğal guatrojenler içinde Cruciferae ailesi nebatlar (Brassica, Raphanus), Liliaceae 

ailesi nebatlar (soğan, sarmısak), Euphorbiaceae ailesi (cassava), süt (goitrin, cheilorine, 

thiocyanate) ve suların antitiroid muhteviyatı (satüre ve ansatüre bir kısmı sülfürlü 
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alifatik hidrokarbonlar ve mikroorganizmalar özellikle E. coli)(23,27,29,49). 

Kalsiyum: Kalsiyumdan zengin bir diyet iyottan fakir bir diyetle beraber tiroid 

hiperplazisini daha da süratlendirmektedir. Kalsiyumun, T 4 sentezini önlemek ve iyotun 

idrarla atılımını artırarak etki yaptığı düşünülmektedir. Ancak iyottan fakir beslenmeye 

çok yüksek yoğunlukta kalsiyum eklendiğinde guatrojen etki ortaya 

çıkmaktadı r(23,49,65). 

Flour: Tiroid bezinin iyotu yakalama kabiliyetini lnhibisyona uğrattığı lehine bazı 

yayınlar vardır{23,25,49). 

Diğer faktörler: Yersinia enterocolitica enfeksiyonunun etiyolojide rol oynadığı ileri 

sürülmüştür. Guatrlı hastalarda Yersinia enterocolitica antikorları yüksek oranda 

bulunmuştur(9, 12,84,90). 

Etiyolojide yer alan genel faktörler 

Cinsiyet: Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Kadınlarda psikonörotik 

zeminin daha sık oluşu, emosyonel travmalara daha musait olmaları, gebelik ve laktasyon 

periyodlarında iyot ihtiyacının artması(14) ve bu durumların ortaya çıkardığı emosyonel 

stressler guatrojen faktörlerle birleşince, kadınlarda tiroid hiperplazisinin daha sık 

olacağını düşünebiliriz(11,23,24,33,49,82,100}. 

Yaş: 20-40 yaşları arasında sıktır{23,24,49, 100). Bu periyod emosyonel 

faktörlerin en sık olduğu periyoddur(49). 

Ruhsal durum: Psikonevrotik zeminli veya emosyonel travma geçiren hastalarda 

daha sık görülür. Emosyonel streslerin anterior hipotalaus yolu ile TSH salgısını artırdığı 

ayrıca tiroidin iyodür pompasının fonksiyonunu azalttığı ileri 

sürü lmektedir{24 ,33 ,49, 100). 

Genetik bozukluk: Aynı aile fertlerinin ve aynı toplumun bir kısmında tlroid 

hiperplazisinin tesbiti bu faktörlerin rol oynadığını göstermektedir. Bazı nodüller 

guatrlarda nodül dışı dokunun tamamiyle normal karakterini muhafaza edebilmesi bir 

kısım nodülün hiperaktif, bir kısmının ise hipoaktif nodüler guatr olarak gelişebilmesi, 

tiroid hiperplazisine sebep olan faktörler arasında genetik karakterlerin de rolünü 

düşündürmektedir( 49,53 ,58, 79,89,90, 103). 

Prevelansı düşük olan sporadik guatrların etiyopatogenezinde genellikle konjenital 

defektlerle meydana gelen ve tiroidin iyodu yakalama, hormonogenez, tiroglobulin 

formasyonu, TSH sentez ve stimulasyon defektleri ve periferik dokuların tiroid hormonuna 
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cevap yetersizliği rol oynayan .faktörlerdir(8, 11,23,47,49,67). 

iyot eksikliği: bölgelerin jeomorfolojik. coğrafik ve klimatik özellikleri ile 

yakından ilişkilidir. Dünyadaki endemik guatr bölgeleri genel olarak Alpler'den 

Himalayalar'a kadar uzanan ve Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinden de geçen "Volkanik 

Kuşak Yayı" üzerinde yer alırlar{65,97}. Türkiye'nin jeomorfolojik karakteri, 

memlekitimizdeki iyot yetersizliğinden sorumludur. Ancak memleketimizin önemli endemik 

guatr bölgelerinden bir kısmı dağlık bölgelerde, bir kısmı sahillerde, bir kısmıda büyük 

nehirlerde civarında yer almaktadır. Bu bölgelerin jeomorfolojik karakterleriyle endemik 

guatr bölgeleri arasında anlamlı bir ilişki kurmak zordur(49,65,97). Bu nedenle 

etiyolojide rol oynayan diğer faktörlerinde unutulmaması gerekir. 
Endemik guatrın oluş mekanizması üzerine değişik fikirler ileri sürülmüştür. 

Bunlardan feed-back yolu ile TRH ve TSH salınımına öncelik veren teori, iyot yetersizliği 

ile düşen tiroid hormonu salınımının TRH ve TSH yapımını uyararak plazmada 

seviyelerinin artmasına, dolayısıyla tiroid bezinin hiperplazisi esasına dayanır(46,49). 

Yapılan araştırmalarda mevcut guatr olgularının bir kısmında TSH yüksek, bir kısmında 

ise düşüktür. Ancak endemik bölgelerle TSH anlamlı olarak yüksek bulunmaktadır. Sonuç 

olarak, TSH \tiroid hiperplazisi için gerekli fakat devamı için zorunlu değildir. özellikle 

ilerlemiş guatr olgularında TSH seviyeleri normalden düşüle bulunınak

tadı r{16,23,24,36,45, 100}. 

Normal tiroid dokusunda kısmi bir otonomi daima mevcuttur. Bu otonomi iyot 

metabolizmasının hiperaktif olduğu hücrelerden kaynaklanan nodüllerde daha belirgindir. 

Normal tiroid bezinde saptanan hafif otonomi eğilimi endemik guatr olgularında 40 yaşın 

üzerinde genellikle artmakta ve bunların bir kısmında toksik olmayan hiperaktif nodüller 

oluşturmaktadırlar(S,11,24,49,64,74). 

Bu nodüllerin iyot metabolizması, genetik olarak yüksek aktivite hududunda bulunan 

ana follikül hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Toksik olmayan sıcak 

nodüller, genellikle bir stresi takiben toksik nodüler guatra dönüşme potansiyeline 

sahiptir(49,73,78,93}. Yine otonomi kazanmış nodüllerin dışardan verilecek iyotla 

tirotoksikoza dönüşme olabileceği unutulmamalıdır{3,27,49,88,90). Tirotoksikoz 

olabileceği gibi, hiperfonksiyon dönemini bir hipofonksiyon dönemi izleye

bilir{20 ,21 ,24 ,37}. 

Tiroid hormonlarının plazma seviyesinin düşmesi sonucu feed-back mekanizmasıyla 

hipotalamus ve hipofiz etkilenerek TSH salınımı artar. Artmış TSH'da tiroid bezinde 

hiperplaziye neden olur. Hiperplazi tüm bezde oluştuğundan dolayı diffüz büyüme gelişir. 
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Diffüz hipeplazi denilen bu evrede, epitel hücrelerinin aşırı çoğalmasıyla çok değişik yapı 

ve işlevi olan yeni folliküler oluşur(15,24,42,63). 

Diffüz hiperplazi dönemi takiben lnvolüsyon dönemi oluşur. Bu dönemde, 

folliküllerin lümeni tıka basa kolloidle doludur(16,24,63). 

Yenileyen hiperplazl ve involusyon siklusları değişen büyüklüklerde nodüller 

oluşturur. Bu nodüller, damarlar üzerine baskı ve damar yatağında daralma sonucu odaksal 

zedelenmeye, dolayısıyla nedbeleşmeye yol açar. Bu durumda yitirilen dokuyu yerine 

koymak için yeni follikül oluşumu ve varolanların büyümesi multinodülariteyi 

oluşturur(24,63,95). Ayrıca multinodüler hiperplazilerde adenom benzeri nodüllerin 

oluştuğu blllnmektedir{63,90). 

Guatr gelişiminin son aşaması olan nodüler kolloldal guatrada, dejenerasyona ait 

bulgulara sıklıkla rastlanılmaktadır. Dejenerasyon bulguları olarak, kanama fibröz bağ 

dokusu gelişimi, kollestorol kristal boşlukları, kalsifikasyon sayılabilir(16,46,63,100). 

Ayrıca bezde fokal lenfoid hücre yı~ılmaları, özellikle folllkül yapısının bozulmasıyla 

kollaidin follikül dışına çıkmasına bağlanmaktadır(63, 100). Papiller karsinomda görülen 

psömmam cisimcikleri, hlperfonksiyone guatr olgularında da görülebileceği ileri 

sürülmüştür(72). Herhangi bir nedenle tiroid dokusunun radyasyona maruz kalmasıyla 

follükül epitel hücrelerinde nükleer atipi görmemiz mümkün olmaktadır(S0,60,61,91 ). 

Amiloidozisin nadir bir tipi olan amllold guatr, daha önce tanımladığımız 

guatrlardan farklıdır. Bu hastalıkta tlroid bezinin genişlemesine doku içerisinde amiloid 

yığılımı sebep olmaktadır. Amilold guatr'ı endemik guatrlardan ayırmak kolaydır. Ayırıcı 

tanısı modüller karsinom ile yapılmalıdır(43). 

Guatr olgularında tiroid bezi, 45 gr'dan başlayarak 1 kg'ın üzerine çıkan değişen 

ağırlıklara ulaşabilmektedir(16,54,90). 

Dlffüz hiperplazl, kollold lnvolüsyonu ve nodüler hlperplazl endemik guatrlarda 

görülebileceği gibi sporadik guatrlarda da görülebilir. Sporadik guatrlarda tanı, defektln 

yer ve türüne göre uygulanan testlerle konabilir. örneğin, iyodür transport defekti, 

tiroidin 1131 tutulumu düşüklüğü ile organifikasyon defekti perklorat boşaltma testi Ue, 

enzim def ekleri spesifik enzimleri araştırılmasıyla, T 4 'Un T 3 'e dönüşüm def ekti, T 4 

yükleme testiyle meydana çıkarılabillr{B,35,49,81 ). Hormon setezinde enzim defektine 

bağlı olan dishormonogenetlk guatrın makroskoplsinde mlkrokistlk yapılar 

karakteristiktir. Genellikle papiller proliferasyon, orta derecede hücresel pleomorfizm 



1 1 

vardır. Bazı olgularda kapsül ve damar invazyonu görülebilir. Dishormonogenetik guatrlı 

hastalarda az sayıda tiroid karsinomu (çoğu folliküler tip olan) bildirilmiştir. 

Tiroid bezinin klinik muayenesi ile saptanan hiperplazi derecesi değişik yöntemlerle 

değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Pan-Amerikan Sağlık Organizasyonunun 

kriterlerine göre 

Stage O : Guatr yok. 

Stage 1 a: Guatr boyna tamamen yayılmış olsa bile gözle görülmeyen fakat palpe 

edilebilen büyüklükte. 

Stage 1 b: Guatr hem palpasyonla saptanabilmekte, hem de boyun ekstansiyon 

durumuna getirildiğinde görülebilmekte. 

Stage 2 : Guatr normal pozisyonda gözlenebilir büyüklükte(23,49,52). 

Daha basit bir yöntemle tiroid bezi hiperplazisi yalnız palpasyonla tesbit 

edilebilir(+}, gözle görülebilir (++}, orta büyüklükte olabilir (+++), veya çok büyük 

bir hacme varabilir (++++). Bu hiperplazi, nodüler veya diffüz olabilir. Yalnız istmusu 

veya loblardan birini ilgilendirebilir. Yutkunma ile hareketlidir. Damarlara baskı yaparsa 

üfürüm duyulabilir(49). 

Tiroidde görülen tek nodülün klinik yorumu oldukça zordur. Bu karsinom, adenom, 

multinodüler guatr içinde tek odak, asimetrik hashimato tiroiditi veya kist olabilir(24}. 

Tiroid bezinin fizik muayenesinde 1 cm'den küçük çaplı nodüller palpasyonla saptamak 

genellikle mümkün değildir. Bu durumda tiroid hiperplazilerinde özellikle tek nodül varsa 

sintigrafinin önemi açığa çıkmaktadır(23,24,46, 100). 

Endemik guatrın en önemli komplikasyonları: 

Kompresyon: Orta ve büyük hacimli, bilhassa nodüler guatrlar, özofagus, trakea 

rekürren sinirler ve damarlar üzerinde baskı yapabilirler. Buna bağlı olarak disfajl, 

disfoni ve stridor, dispne ve syanoz gelişebilir. 

Maligniteye dönüşüm: Soliter ötiroid nodüler guatrlardan sintigratik yöntemlerle 

inaktif veya hipoaktif, ultrasonografik yöntemlerle solid (ekojenik) veya mlkst (solld ve 

kistik) olanlar değişik istatistiklere göre % 12,5-25, normoaktif olanlar ise %5 oranında 

maligniteye dönüşebilirler(22,24,55). Hiperaktif tiroid nodüllerin maligniteye dönüşümü 

çok nadirdir. Kistik nodüllerden çapı 3-4 cm.den daha büyük olanlarında da malignite 

şüpesi vardı r(17 ,31,34,39,83,94,96). 
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Tirodit: Guatrla birlikte bazende guatrın bir komplikasyonu olarak karşımıza 

çı km aktad ı r( 1 , 1 9,38,51 ,56 ,57 ,66, 71 ,98 ,99, 101). 

Tiroid içi kanama : Değişik stresleri takiben ve ani olarak gelişir, ağrılıdır, sponton 

gerileme göstermesi önemli özelliklerindendir. Bununla beraber bir kısmı gerilemeyerek 

sert bir kist veya nodül halinde kalır(49,63,90}. 

Endemik hipotiroidizm: 1131 tutulumunun yüksek bulunması, tiroid antikorlarının 

saptanamamasıyla primer hipotiroidizmden ayrılır. Bu vakaların bir kısmında, mental ve 

somatik yetersizlik, sağırlık ve dilsizlik, spastisite ve motor disfonksiyon 

gelişmektedir(2, 7,20,21,37). 

Toksik nodüler guatr: Hiperaktif nodüller ve multinodüler guatrlar toksik guatra 

doğru bir gelişme gösterebilirler. iyotlu tuz ile yapılan profloksinin eski ve otonomi 

eğilimli nodüler guatrların toksik nodüler guatr'a dönüşümünü 

h ızlandırmaktad ı r(2,63 ,90). 

Endemik guatr olgularını, toksik nodüler guatr veya sporadik guatr olgularından 

ayırmada bir takım laboratuvar testleri (Plazma serbest T 3 ve T 4 değerleri, TSH oranları, 

TRH stimulasyon, T3 süpresyon testleri, antimikrozomal antikorların tayini, tiroidin 

sintigrafik ve ultrasonografik incelemeleri) etkili olabilmektedir. Bu bilgiler ışığında 

tedavi türü belirlenmektedir(41,46,49). 

Tiroid hiperplazisinin diffüz ya da nodüler oluşu tedavinin seçilmesinde etkilidir. 

Tiroidin diffüz hiperplazisinde uygulanacak tedavi öncelikle medikal tedavidir(49,68,86). 

Medikal tedavide esas prensip, hastaya tiroid hormonları vererek endemik guatrda tiroid 

bezi hiperplazisine sebep olduğu kabul edilen TSH salgısını baskılayıp, tiroid bezini 

istirahate sevk etmektir. Gelişmiş bir tiroid bezi hiperplazisine iyotun etkisi 

yoktur(68,86}. Diffuz guatrlarda cerrahi tedavi endikasyonu nadirdir. Nodüler guatrlarda 

ise laboratuvar bulgularına göre, malignite şüphesi göz önüne alınarak tedavi şekli 

belirlenir( 46, 95, 96). 
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MATERYEL VE METOD 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pataloji Anabilim Dalı laboratuvarına 1 Ocak 

1987- 31 Aralık 1990 tarihleri arasında patalojik tanı amacıyla gönderilmiş olan biyopsi 

ve cerrahi rezeksiyonlar içindeki tüm tirold olguları incelendi. Toplam olarak 12652 

patalojik materyal içinde 582 tiroid lezyonu bulunarak bunlardan endemik guatrla uyumlu 

bulgular taşıyan 563 olgu çalışmamız kapsamına alındı. 

Gönderilen tiroidektomilerin %80'inin Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Araştırma Hastanesi Cerrahi kliniklerinden, geri kalanıda öncelikle Erzurum ve Erzincan 

S.S.K. Hastaneleri ve Maraşal Çakmak Askeri Hastanesi olmak üzere çeşitli cerrahi 

kliniklerden gelmekteydi. incelenen olguların cinsiyet ve yaş dağılımı gönderilmiş olan 

biyopsi kağıtlarından elde edildi. Tiroid fonksiyonunu gösteren laboratuvar testleri gibi 

bazı parametrelerin eksik gönderilmiş olmaları nedeniyle, bu gibi bulguların analizi 

yapılamadı. 

Patolojik incelemede gönderilmiş olan materyalin makroskopik özellikleri, 

ağırlıkları ve boyutları değerlendirilerek bunların yaş ve cinsiyetle bağlantıları 

araştırıldı. Ağırlıklar, formalinle tesbit edilmiş olgularda değerlendirildi, alkolde tesbit 

edilmiş olgular bu değerlendirme dışı tutuldu. Histopatolojik inceleme için makroskopide 

belirtilmiş olan özellikleri yansıtan alanlardan kesitler alındı. Bunlar otomatik doku takip 

makinasında (Autotechinocon-ultra, Technicon Co. ABD) hazırlanarak parafin bloklama 

işlemini takiben, histopatolojik inceleme için kesitler alınıp, hematoxylan-eosin (HE) ile 

boyanarak incelendi. Gerek duyulan olgularda PAS reaksiyonu, Van Gieson boyası yöntemleri 

uygulandı. 

Olgularımızda; fibrozis (lobuler veya dağınık), kanama (interfolliküler eski veya 

yeni, intrafolliküler eski veya yeni, yaygın eski veya yeni kanama), folliküllerin yapısı 

(atrofik, normo folliküler, makrofolliküler, kistik genişleme gösteren folliküller) kolloid 

birikimi*, lenfoid hücre yığılması, papiller epitel hiperplazisi, belirgin kalsifikasyon 

odakları ve belirgin kistik yapı bulundurması değerlendirildi. 

Histopatolojik değerlendirmede bir çok araştırıcı tarafından endemik guatr'ın ileri 

dönem bulgusu olarak kabul edilen adenom benzeri nodüler yapılar ayrıca ele alındı. Bu 

nodüllerin değerlendirilmesi, aşağıda gösterilen tablodaki özellikler araştırılarak yapıldı. 

* Bu kolloid birikimi hiç yok, 1 + dan, 4+'e kadar olmak üzere beş grupta incelendi. 
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Tablo 1: Adenom benzeri nodülün histopatolojik özellikleri 

Çevre tiroid dokusu - baskı - Lenfoid hücre yığılması 
- fibrozis - kalsifikasyon 
- atrofi 

Nodülün genel yapısı Hücre dizilimi - Makrofolliküler 
- Mlkrofolliküler 
- Makro ve mlkrofolliküler 
- Trabeküler 

Papiller epitel hlperplazisl - yok 
- fokal 
- yaygın 

Kolloid birikimi - yok 
- fokal 
- yaygın 

Kanama - yok 
- eski kanama 
- yeni kanama 

Fibrozis - yok 
- var 

Hücresel yapı Genel kubik 
silindirik 
basık 

Nukleer pleomorfizm yok 
1 + pleomorfizm 
2+ pleomorf izm 
3+ oleomorfizm 

Stoplazmik Değişiklik yok 
berrak hücre değişikliği (odaksal, yaygın) 
Okslfillk değişiklik (odaksal, yaygın) 

Ayrıca olgularımızda endemik guatr yapısıyla birlikte izlediğimiz spesifik 

tiroiditler (Hashimato tiroiditi, Granulomatöz tirodit, lenfositik tiroidit v.s.) ve tümoral 

gelişmelerinde (gerçek adenomlar ve karsinomlar) analizi yapıldı. 

Tüm olguların değerlendirilmesi birbirinden bağımsız iki ayrı patalogun 

çalışmasıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, IPC-EX marka bilgisayarımızda istatistiksel 

analizleri yapıldı. Chi-square, T test ve Varyans analizi uygulayarak, kadın ve erkeklerde 

yaş gruplarına göre dağılımı belirlenip istatistiksel olarak anlamlı olanlar saptandı. Bu 

anlamlılığın her iki cinstede hangi yaş grubundan kaynaklandığı tesbit edildi. 
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BULGULAR 

Son 4 yılda Patoloji Anabilim Dalı laboratuvarımıza gelen 563 endemik guatr 

olgusunun %75,0 (n=422)'i kadın, %25,0 (n=141)'i erkekti (Şekil 1). 

,, 
-, ... _ ------· -- .,.,,.-

Şekil 1: Olgularımızın cinsiyet dağılımı. 

Olgularda en küçük yaş 12, en büyük yaş 65 olup, ortalama yaş 35±12,95'ti. 

Kadınlarda en küçük yaş 12, en büyük yaş 65, ortalama yaş 37±12,62 olup, erkeklerde en 

küçük yaş 20, en büyük yaş 65, ortalama yaş 30±12,40 bulundu. Olguların yaş gruplarına 

göre dağılımı Şekil 2'de gösterildi. 
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Şekil 2: Yaş gruplarına göre cinsiyetin dağılımı. 
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Makroskopik bulgular: 

Olgularımızda, gelen materyelin kesit yüzeyinin kolloidden zengin veya fakir 

olmasına göre kadın ve erkeklerde yaş gruplarına göre dağılımı tablo 2'de gösterildi. 

Olguların %3,4 {n=18)'ünde, kadınların %3,8 (n=15}inde, erkeklerin %2,2 (n=3)'ünde 

kesit yüzeyinin kolloidden fakir görünümde olduğu belirlendi. Materyalin kesit yüzeyinin 

kolloidden zengin veya fakir olmasına göre her iki cinstede yaş gruplarına dağılımın 

anlamsız olduğu bulundu{P>0,05). 

Tablo 2: Cinsiyet ve yaş gruplarına kesit yüzeyinin kolloidden zengin veya fakir 

görünümünün dağılımı 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 
TOPLAM 

Yaş 

Grupları K E K E K E K E K E K E K E bENEL 

% 7,3 o.o 25,0 65,4 24,5 11,0 19,0 
Kolloidden zengin 

9,6 16,5 9,6 4,0 2,2 96,2 97,8 96,6 

görünüm 
n 29 o 100 89 98 15 76 13 66 13 '16 3 385 133 517 

% o.o o.o 1,0 1,5 0,7 0,7 0,7 0,0 1,0 o.o 0,2 0,0 3,8 2,2 3,4 
Kolloidden fakir 
görünüm o o 

n o o 4 2 3 1 3 4 1 o 15 3 19 

Kadınlar P>0,05 Erkekler P>0,05 

Olgularımızın makroskopide, Kist göstermelerine yönelik dağılım tablo 3'tedir. 

Olguları mızın %28,2 (n=151 )'inde Kadınların %28,5 {n==114)inde, erkeklerin %27,2 

(n=37)'sinde kist tesbit edildi. Kist bulunan olguların kadın ve erkeklerde yaş gruplarına 

göre dağılımı istatistiksel olarak anlamsız bulundu (P>0,05}. 

Olgularımızın makroskopik olarak diffüz, tek nodül veya multinodüler yapı olarak 

kadın ve erkeklerde yaş gruplarına göre dağılımı tablo 4'de gösterildi. istatistiksel olarak 

nodülarite durumunun yaş gruplarına göre dağılımı kadınlarda çok anlamlı (P<0,01) olup, 

erkeklerde anlamsız olduğu tesbit edildi (P>0,05). Kadınlardaki istatistiksel olarak çok 

anlamlık 20-29 yaş grubuna bağlı idi. 
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Tablo 3: Cinsiyet ve yaş gruplarına göre kistlerin dağılımı. 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 TOPLAM 
Yaş 

Grupları K E K E K E K E K E K E K E µENEL 

% 1,7 0,0 8,5 16,9 4,7 2,9 7,8 3,7 4,7 3,7 1,0 o.o 28,5 27,2 28,2 
Kist bulunan 
olgular 

n 7 o 34 23 19 4 31 5 19 5 4 o 114 37 151 

% 5,5 o.o 17,5 50,0 20,5 8,8 12,0 5,9 12,7 5,9 3,3 2,2 71,5 72,8 71,8 Kist olmayan 
olgular 

n 22 o 70 68 82 12 48 8 51 8 13 .3 286 99 385 

Kadınlar P>0,05 Erkekler P>0,05 

Tablo 4: Cinsiyet ve yaş gruplarına göre nodülaritenin dağılımı. 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 TOPLAM 
Yaş 

Grupları K E K E K E K E K E K E K E PENEL 

o/o 2,3 0,0 10,2 26,5 8,8 1,5 4,5 2,9 3,7 2,9 0,3 0,0 29,7 33,8 30,7 
Diffüz 

n 9 o 41 36 35 2 18 4 15 4 1 o 119 46 165 

% 1,7 0,0 4,5 12,5 2,5 3,7 2,3 2,9 2,8 3,7 1,5 o.o 153 22,8 17,2 
Teknodül 

n 7 o 18 17 10 5 9 4 11 5 6 o 61 31 92 

% 
3,3 0,0 11,3 27,9 14,0 6,6 13,0 3,7 11,0 2,9 2,5 2,2 55,0 43,4 52,1 

Multi nodüller 

n 13 o 45 38 56 9 52 5 44 4 10 3 220 59 279 

Kadınlar P<0,01 Erkekler P>0,05 

Olgularımızda en düşük ağırlık 1 o gr, en büyük ağırlık 540 gr olup, ortalama 

ağırlık 106,38±90,87 gr. idi. Kadınlarda en düşük ağırlık 1 O gr. en büyük ağırlık 500 gr. 

ortalama ağırlık 100,83±88,58 gr. olup, erkeklerde en düşük ağırlık 1 O gr. 540 gr. 

ortalama ağırlık 127,54±97,02 gr. idi. Kadın ve erkeklerde ortalama ağırlıkların yaş 

gruplarına göre dağılımı şekil 3'te gösterildi. Ağırlıkların cinsiyetlerine göre dağılımı 

istatistiksel olarak anlamsız idi. Yaş gruplarına göre ağırlık dağılımına uyguladığımız 
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istatistiksel analizde gruplar arasındaki fark çok anlamlı bulundu (F=3, 14, P<0,01 ). 

Yapılan incelemede bu çok anlamlılığın 40-49 yaş grubunda olduğu belirlendi. 

380 -.-----------------------------

i 

]....__ _______________________ _ 
<.2ü 

Şekil 3: Gönderilen tiroidektomilerde ortalama ağırlıkların cinsiyet ve yaş 

gruplarına göre dağılımı. 

Gönderilen tiroidektomilerde ölçülen üç boyuttan en büyük boyut (uzun çap} 

analizimizde; en uzunu 25 cm, en kısası 1 cm olup ortalama 6,90±2,76 cm idi. Kadınlarda 
' 

en uzunu 25, en kısası 1 cm, ortalama 6,73±2,70 cm, erkeklerde en uzunu 15 cm, en 

kısası 2 cm, ortalama 7,40±2,87 cm idi. Cinslere göre büyük boyut uzunlukları yönünden 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (T =2,36 P<0,05). Yaş gruplarına göre 

tiroidektomilerin uzun boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı 

(F=1,90, P>0,05). 

Mikroskopik bulgular 

Olgularımızda intrafolliküler kolloidin bulunmasına göre l+'den (Resim 2), 4+'e 

(Resim 3) kadar derecelendirdik. Olgularımızın %3,2 (n=18}'sinde kolloid olmayıp, 

%17,6 (n=99)'sında I+, %9,2 (n=52)'sinde 2+, %26,3 (n=148)'ünde 3+, %43,7 

(n=246)'sinde 4+ kolloid tesbit edildi. Kadınlarda %3, 1 (n=13)'1nde kolloid yok, 
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% 1 ,9{n=8)'unda I+, %8,5{n=36)'inde 2+, %32,0 (n=135)'ında 3+, %54,5 

(n=230}'inde 4+ olup, erkeklerde %3,6 (n=5)'sında kolloid yok, %64,5 (n=91 )'inde I+, 

% 11,3 (n=16)'ünde 2+, %9,2 (n=13)'sinde 3+, % 11,3 (n=16)'ünde 4+ kolloid 

bulunmuştur. Olgularımızın %5,9 (n=33)'unda follikül kenarı ile kolloid komşuluğunda 

taraklanma tesbit edildi. Kadınlarda ve erkeklerde yaş gruplarına göre bu dağılımın 

istatistiksel analizinde anlamsız olduğu bulundu (P>0,05). 

Olgularımızda folliküllerin yapısal dağılımı: %9,3 (n=50)'ünde atrofik, %69,2 

(n=371 )'sinde normofolliküler, %18,31 (n=98)'ünde makrofollikül %3,2 (n=17)'sinde 

kistik follikül şeklinde idi. Cinsiyet ve yaş gruplarına göre folliküllerin yapısal dağılımı 

tablo 5'te gösterildi. Kadınlarda yaş gruplarına göre follikülün yapısal dağılımı istatistiksel 

olarak çok anlamlı bulundu (P<0,01 ). Yapılan analizde, bu anlamlılığın 50-59 ve 59 

yaşından büyük yaş gruplarından kaynaklandığı tesbit edildi. Erkeklerde ise bu dağılım 

istatistiksel olarak anlamsızdı (P>0,05). 

Resim 2: Folliküllerde 1 + kolloid birikimi ve buna eşlik eden kubik follikül epitel 

yapısı. H E, x 200 (Pro No:473/90) 
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Resim 3: Folliküllerde 4+ kolloid birikimi, basık özellikte follikül epiteliHE, x 40 

(Pro. No: 4030/90) 

Tablo 5: Cinsiyet ve yaş gruplarına göre folliküllerin yapısal dağılımı. 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 TOPLAM 
Yaş 

Grupları K E K E K E K E K E K E K E PENEL 

% 1,2 0,0 1,5 7,4 1,8 0,7 1,8 0,7 1,5 0,7 1,2 0,7 9,0 10,3 9,3 
Atrofık folli.kül 

n 5 o 6 10 7 1 7 1 6 1 5 1 36 14 50 

% 5,5 0,0 17,5 42,6 17,2 10,3 14,0 7,4 12,0 8,1 2,8 1,5 69,0 69,8 69,2 
Nonnofolli.kül 

n 22 o 70 58 69 14 56 10 48 11 11 2 276 95 371 

% 
0,5 0,0 6,3 15,4 5,8 0,7 3,3 0,7 2,5 0,7 0,3 0,0 18,5 17,7 18,3 

Makrofollikül 

n 2 o 25 21 23 1 13 1 10 1 1 o 74 24 98 

% 
0,0 o.o 0,8 1,5 0,5 0,0 0,8 0,7 1,5 0,0 o.o 0,0 3,5 2,2 3,2 

Ki s tik folli.kül 

n o o 3 2 2 o 3 1 6 o o o 14 3 17 

Kadınlar P<0,01 Erkekler P>0,05 



2 1 

Olgularımızın %41,6 (n=234)'sında lobül çevresi fibrozis, %52,0 (n=293)'ında 

düzensiz fibrozis olup, %6,4 (n=36)'ünde fibrozis tesbit edilemedi. Kadınlarda %39,3 

(n=166)'ünde lobül çevresi fibrosiz, %55,5 (n=234)'inde düzensiz fibrozis, %5,2 

(n=22)'sinde fibrozis olmayıp, erkeklerde %48,2 (n=68)'sinde lobül çevresi fibrozis, 

%41,9 (n=59) 'unda düzensiz fibrozis, %9,9 (n=13)'unda fibrozis belirlenmedi. Bu 

verilerin kadın ve erkeklerde yaş gruplarına göre dağılımının istatistiksel analizinin 

anlamsız olduğu belirlendi (P>0,05). 

Olgularımızda lenfoid hücre yığılımı: %75,0 (n=402)'ünde lenfoid hücre yığılımı 

olmayıp %25,0 (n=134)'sinde lenfoid hücre birikimi vardı (Resim 4). 

Resim 4: Kenarda kistik folliküllere sahip bir olguda germinal merkez yapısı 

gösteren lenfoid hücre topluluğu, HE x 40 (Pro.No:2142/90} 

Kadınların %29,5 (n=118)'inde, erkeklerin % 11,8 (n=16)'inde lenfoid hücre 

yığılması tesbit edildi. Kadınlarda ve erkeklerde yaş gruplarına göre lenfoid hücre birikimi 

tablo 6'da gösterildi. Erkeklerde yaş gruplarına göre lenfoid hücre yığılımı çok anlamlı 

olup (P<0,01 ), bu anlamlılığın ise 50-59. yaş grubundan kaynaklandığı belirlendi. 

Kadınlarda yaş gruplarına göre dağılımın anlamsız olduğu tesbit edildi(P>0,05). 
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Tablo 6: Lenfoid hücre yığılımının yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı: 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 
TOPLAM 

Yaş 
Grupları K E K E K E K E K E K E K E GENEL 

% 6,8 0,0 18,8 
Lenfoid hücre 

63,2 17,5 9,5 12,2 8,1 12,0 5,1 3,2 2,2 70,5 88,2 75,0 

yığılımı yok 
75 86 70 n 27 o 13 49 11 48 7 13 3 282 120 402 

% 0,5 o.o 7,2 
Lenfoid hücre 

3,7 7,8 2,2 0,7 1,5 5,5 4,4 1,0 0,0 29,5 11,8 25,0 

yığılımı var 
n 2 o 29 5 31 3 30 2 22 6 4 o 118 16 134 

Kadınlar P>0,05 Erkekler P<0,01 

Olgularımızın %56,5 (n=318)'inde kanama bulgusu olmayıp, %8,3 (n=47)'ünde 

interfolliküler taze kanama (Resim 5), %2,8 (n=16)'inde interfolliküler eski kanama, 

% 16, 7 (n=941 )'sinde intrafolliküler taze kanama (Resim 6). %4,6 (n=26}'sında 

intrafolliküler eski kanama, %9,3 (n=52)'sinde yaygın taze kanama, %1,8 (n=1 0)'inde 

yaygın eski kanama tesbit edildi. Kadınlarda %58,3 (n=246)'ünde kanama olmayıp %7,4 

(n=31 )'ünde interfolliküler taze kanama, %3, 1 (n=13}'inde interfolliküler eski kanama, 

% 15,4 (n,;,.65)'ünde intrafolliküler taze· kanama, %5,5 (n=23) intrafollükeler eski 

kanama, %8,1 (n=34)'inde yaygın taze kanama, %2,4 (n=1 0)'ünde yaygın eski kanama 

tesbit edildi. Erkeklerde %51, 1 (n=72)'inde kanama olmayıp, % 11,4 (n=16)'ünde 

interfolliküler taze kanama, %2, 1 (n=3}'inde interfolliküler eski kanama, %20,6 

(n=29)'sında intrafolliküler taze kanama, %2,1 (n=3)'inde lntrafolliküler eski kanama, 

% 12,8 (n=18)'inde yaygın taze kanama tesbit edilmiştir. Bu dağılımın ·kadın ve erkeklerde 

yaş gruplarına göre dağılımı yapılan istatistiksel analizlerinde anlamsız olduğu bulundu 

(P>0 ,05). 
Olgularımızın % 16,2 (n=91 )'sinde belirgin kalsifikasyon tesbit edildi. Kadınların 

% 18,5 (n= 78)'inde, erkeklerin %9,2 (n=13)'sinde belirgin kalsifikasyon olup, -bu 

bulguların yaş gruplarına göre dağılımı istatistiksel olarak anlamsız olduğu bulundu 

(P>0,05). 
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Resim 5: Kolloidle yüklü geniş folliküller arasında taze kanama. HE, x 40 

(Pro.No:230/87). 

Resim 6: lntrafolliküler taze kanama gösteren bir olgu. HE, x 100 

(Pro.No:2916/89). 
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Olgularımızın %47,2 (n=253)'sinde belirgin papiller epitel hiperplazlsi izlendi. 

Bu oran kadınlarda %47,7 (n=191)'sinde, erkeklerin %45,6 (n=62)'sında bulundu 

{Resim 7). Yaş grupları ve cinsiyete göre papiller epitel hiperplazilerinin dağılımı tablo 

?'de gösterildi. Papiller yapıların kadınlarda yaş gruplarına göre dağılımı çok anlamlı 

{P<0,01) olup, bu anlamlılığın 20-29 ve 30-39 yaş grubundan kaynaklandığı belirlendi. 

Erkeklerde ise yaş gruplarına göre bu dağılımın anlamsız olduğu tesbit edildi (P>0,05). 

Tablo 7: Yaş grupları ve cinsiyete göre belirgin papiller epitel hiperplozisl olan 

olguların dağılımı. 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 TOPLAM 
Yaş 

Grupları K E K E K E K E K E K E K E GENEL 

% 4,5 o.o 15,5 36,0 11,8 4,4 7,3 2,9 7,7 2,2 1,0 o.o 47,7 45,6 47,2 
Belirgin papiller 
epitel hiperplazisi 

18 o 62 49 47 6 29 4 31 var. n 3 4 o 191 62 253 

Belirgin papiller 
% 2,8 o.o 10,5 30,9 13,5 7,4 12,5 6,6 9,8 7,4 3,2 2,2 52,3 54,4 52,8 

epitel hiperplazisi 
yok n 11 o 42 42 54 10 50 9 39 10 13 3 209 74 283 

Kadınlar P<0,01 Erkekler P:>0,05 

Olgularımızın %8,0 (n=45)'ında fibröz duvarlı kistlk yapılar tesblt edildi. 

Kadınların %7,6 (n=32}'sında, erkeklerin %9,2 (n=13)'ünde belirlendi. Bunların kadın 

ve erkeklerde yaş gruplarına göre dağılımının ist_atistiksel analizi anlamsız olarak bulundu 

(P>0,05). 

Olgularımızın %53,3 (n=300}'ünde adenom benzeri nodül tesbit edildi {Resim 8). 

Bunların %53,3 (n=225}'ünün kadınlarda, %53,2 (n=75)'slnln erkeklerde olduğu 

belirlendi. Adenom benzeri nod0llerin cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre dağılımı şekil 

4 ve tablo 8'de gösterildi. Adenom benzeri nodüllerln yaş gruplarına göre dağılımının 

istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlendi .(P>0,05). 
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Resim 7: Follikül lümen ine doğru gelişen papiller epitel hiperplazisi. HE, x 1 oo 
(Pro.No:2483/90). 
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Şekil 4: Adenomatöz nodüllerin kadın ve erkeklerde yaş gruplarına göre dağılımı. 
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Tablo 8: Adenom benzeri nodüllerin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı. 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 
TOPLAM 

Yaş 

Grupları 
K E K E K E K E K E K E K E OENEL 

% 
3,8 0,0 11,5 34,6 15,8 6,6 11;5 4,4 10,5 5,1 1,5 1,5 54,0 52,2 53,2 

Adenom benzeri 
nödül bulunan 
olgular n 15 o 46 47 63 9 46 6 40 7 6 2 216 71 287 

% 
3,5 o.o 14,5 32,4 9,5 5,1 8,3 5,1 7,5 4,4 2,8 0,7 46,0 47,8 56,8 

Diğerleri 

n 14 o 58 44 38 7 33 7 30 6 11 1 184 65 250 

Resim 8: Adenom benzeri nodül'ün çevre tiroid dokusuyla olan ilişkisi ve mikro 

makrofolliküler yapı özelllği i HE x 40 (Pro.No:5713/90) 

Adenom benzeri nodül bulunan olgularda nodülün çevre tiroid dokusunu baskı yapıp 

yapmadığını araştırıldı. Kadın ve erkeklerde tüm olgularda baskı yaptığı tesbit edildi. 

Olguların %82,5 (n=247)'ünde nodül çevresinde fibrozis olduğu (Resim 9), nodül 

bulunan kadınların %86,7 (n=65)'şinde, erkeklerin %80,9 (n=182)'unda fibrozis 
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bulunduğu belirlendi. Yapılan istatistiksel analizde, yaş gruplarına göre dağılımın anlamlı 

olmadığı tesbit edildi (P>0,05). 

Resim 9: Nodülü çevreleyen belirgin fibröz bağ dokusu van Gieson x 40 

(Pro.No:3458/90). 

Nodül çevresinde lenfoid hücre yığılması, nodül bulunan olguların %10,0 

(n=30}'unda olup, kadınlarda % 10,7 (n=24), erkeklerde %8,0 (n=6) oranında bulundu. 

Yapılan istatistiksel analizde yaş gruplarına göre dağılımının anlamsız olduğu tesbit edildi 

(P>0,05). 

Nodül komşuluğunda %61,0(n=183)'ında follik~lerde atrofi belirlendi (Resim 

1 O). Kadınların %57,8 (n=130)'inde, erkeklerin %66,7 (n=SO)'sinde atrofi tesbit 

edildi. Bunların kadın ve erkeklerde yaş gruplarına göre istatistiksel analizinde anlamlı 

olmadıkları bulundu. (P>0,05). 
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Resim 1 O: Adenom benzeri nodülün komşu tiroid dokusunda fibrozis olmaksızın 

baskı bulgusu ve folliküllerde atrofi. HE x 100 (Pro.No:523/90) 

Nodül duvarında toplam 13 (%4,3) olguda belirgin kalsifikasyon olup, kadınlarda 

12 (%5,3) olguda, erkeklerde 1 (% 1,3) olguda belirledi. Bunların yaş gruplarına göre 

dağılımının istatistiksel analizinde anlamlı olmadıkları bulundu (P>0,05). 

Nodülleri oluşturan folliküller; nodüllerin %23,6 (n= 79)'sında makrofollikül 

% 15,7 (n=47)'sinde mikrofollikül, %56,7 (n=170)'sinde (makro - mikrofolliküler), 

%1,3 (n=4)'ünde trabeküler yapı olup, kadınların %26,7 (n=60}'sında makrofollikül, 

% 14,2(n=32}'sinde mikrofollikül, %58,2 (n=131 )'inde makro-mikro folliküler, %0,9 

(n=2)'unda trabeküler, erkeklerin %25,3 (n=19)'ünde makrofollikül %20,0 

(n=15}'ında mikrofollikül, %52,0 (n=39) miks folliküler, %2,7 (n=2)'sinde trabeküler 

dizilim görüldü. Bunların istatistiksel olarak yaş gruplarına göre dağılımının anlamsız 

olduğu bulundu (P>0,05). 

Nodüllerin %34,3 (n=103}'ünde papiller epitel hiperplazisi olup, kadınlarda 

%35,5 (n=80}, erkeklerde %30,7 (n=23} oranında tesbit edildi. Bunların yaş gruplarına 

göre dağılımı kadın ve erkeklerde istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlendi (P>0,05). 



29 

Resim 11 : Adenom benzeri nodülü oluşturan folliküllerde trabeküler dizilim ve 

follikül hücrelerinde oksifilik değişiklik. HE x 100 (Pro.No:5741/90). 

Nodüllerin %7,7 (n=23)'sinde kolloid yok, %17,0 (n=51 )'ında fokal kolloid 

%75,3 (n=226)'ünde yaygın kolloid olup, erkeklerde %14,7 (n=11 )'sinde kolloid yok, 

% 16,0 (n=12)'ında fokal kolloid, %69,3 (n=52)'ünde yaygın kolloid, kadınların, %5,3 

(n=12)'ünde kolloid yok, % 17,3 (n=39)'ünde fokal kolloid, %77,4 (n=174)'ünde yaygın 

kolloid olduğu belirlendi. Yaş gruplarına göre istatistiksel analizinde anlamlı olmadıkları 

bulundu (P>0,05). 

Nodüllerin %8,3 (n=25)'ünde eski kanama, %30,7 (n=92}'sinde yeni kanama 

olup, kadınlarda %6,7 (n=15)'inde eski kanama, · %29,8 (n=67)'inde yeni kanama, 

erkeklerde % 13,3 (n=1 0)'ünde eski kanama, %33,3 (n=25)'ünde yeni kanama belirlendi. 

Bu değerlerin yaş gruplarına göre dağılımının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tesbit 

edildi (P>0,05). 

Nödül bulunan olgularda, %24,6 (n= 71 )'sında nodül içi belirgin fibröz bağ dokusu 

gelişimi olup, kadınların %29,2 (n=21 )'sinde, erkeklerin 23, 1 (n=50)'inde fibröz bağ 

dokusu gelişimi tesbit edildi. Bu olguların yaş gruplarına göre dağılımı tablo 8'de 

gösterildi. Nodül iç belirgin fibröz bağ dokusu gelişiminin yaş gruplarına göre dağılımı 
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kadınlardp. anlamlı (P<0,05), erkeklerde anlamsız olduğu belirlendi. Bu anlamlılık ise 

50-59 yaş grubundan kaynaklandığı tesbit edildi. 

1 

Tablo 9: Yaş grupları ve cinsiyete göre nodülde fibröz bağ dokusu gelişiminin 

dağılımı. 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 TOPLAM 
Yaş 

Grupları K E K E K E K E K E K E K E PENEL 

% 
2,3 o.o 2,8 19,4 4,6 4,2 5,1 4,2 7,4 1,4 0,9 0,0 23,1 29,2 24,6 Fibröz bağ· 

d. gelişimi 
var n 5 o 6 14 10 3 11 3 16 1 2 o 50 21 71 

Fibröz bağ % 
4,6 o.o 18,5 47,2 24,5 8,3 16,2 4,2 11,1 8,3 1,9 2,8 76,9 70,8 75,4 

d. gelişimi 
yok n 10 o 40 34 53 6 35 3 24 6 4 2 166 51 217 

Kadınlarda P<0,05 Erkeklerde P>0,05 

Nodülde follikül epitel hücreleri %92,0(n=276)'ında kubik, %4,7 (n=14)'sinde 

silindirik, %3,3 (n=1 0)'ünde basık olup, kadınlarda %91,6 (n=206)'sında kubik, %4,0 

(n=9)'unda silindirik, %4,4 (n=1 0)'ünde basık, erkeklerde %93,3 (n=70)'ünde kubik, 

%6,7 (n==5)'sinde silindirik, %0,0 (n=0)'ında basık epitel izlendi. Bu verilerin yaş 

gruplarına göre dağılımının istatistiksel analizleri anlamsız olarak bulundu (P>0,05). 

Nodülü oluşturan hücrelerin %43,7 (n=126)'sinde nükleer pleomorfizm olmayıp, 

%36,1 (n=104)'inde 1+ (Resim 12), %18,1 (n=52)'inde 2+ (Resim 13), %2,1 

(n=6)'inde 3+ pleomorfizm tesbit edildi. Kadınlarda -%43,5 (n=94)'inde nukleer 

pleomorfizm olmayıp, %36,6 (n=79)'sında /+, % 18,5 (n=40)'inde 2+, % 1,4 (n=3)'ünde 

3+, erkeklerde %44,4 (n=126)'ünde nükleer pleomorfizm yok, %36,1 (n=104)'inde 

1 +, %18, 1 (n=52)'inde 2+, %2, 1 (n=6)'inde 3+ nükleer pleomorfizm belirlendi. 

Adenom benzeri nodülde yaş ve cinsiyete göre nükleer pleomorfizm'in dağılım tablo 9'da 

gösterildi. Kadın ve erkeklerde yaş gruplarına göre dağılımı çok anlamlı bulundu (P<0,01). 

Kadınlarda bu anlamlılık 20 yaşın altındaki olgulardan, erkeklerde ise 30-39 yaş 

grubundan kaynaklandığı tesbit edildi. 
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Tablo 1 O: Adenom benzeri nodülde nükleer pleomorfizm yaş ve cinsiyete göre 

dağılımı. 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 ' TOPLAM Yaş 

Grupları K E K E K E K E K E K E K E GENEL 

Nükleer pleo- % 
1,4 o.o 9,3 37,S 15,7 o.o 7,9 0,0 7,4 4,2 1,9 2,8 43,5 44,4 43,7 

morfizm 
yok n 3 o 20 27 34 o 17 o 16 3 4 2 94 32 126 

% 1,4 0,0 8,8 1 + 22,2 9,7 5,6 7,4 4,2 8,3 2,8 0,9 0,0 36,6 34,7 36,1 
P!eomorfizm 

n 3 o 19 16 21 4 16 3 18 2 2 o 79 25 104 

% 
4,2 o.o 2,3 2+ 5,6 3,2 4,2 6,0 4,2 2,8 2,8 0,0 0,0 18,5 16,7 18, 1 

Pleomorfizm 
n 9 o 5 4 7 3 13 3 6 2 o o 40 12 52 

% o.o o.o 0,9 1,4 0,5 2,8 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 4,2 2, 1 3+ 
Pleomorfızm 

n o o 2 1 1 2 o o o o o o 3 3 6 

Kadınlar P<0,01 Erkekler P>0,01 

Resim 12: Adenom benzeri nodülde follikül epitelinde 1 + nükleer pleomorfizm, HE 

x 200 (Pro.No:2219/90). 
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Resim 13: Adenomatöz nodulde follikül epitelinde 2+ nükleer pleomorfizm, HE 

x 200, (Pro.No: 2590/90) 

Resim 14: Adenomatöz nodülde 3+ nükleer pleomorfizm, HE x 400 

(Pro. No: 4906/90) 
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Adenomatöz nodülde follikül epitel hücrelerin stoplazmalarında % 1,0 (n=3)'ında 

odaksa! berrak hücre değişikliği, %0,7 (n=2)'sinde yaygın berrak hücre değişikliği %3,3 

(n=1 0)'unda fokal oksifilik değişiklik, %2,3 (n=7)'ünde yaygın oksiflllk değişiklik 

(Resim 13) olup, kadınların %1,3 (n=3)'ünde odaksa! berrak hücre değişikliği %0,4 

(n=1 )'ünde yaygın berrak hücre değişikliği %4,4 (n=1 0)'ünde fokal oksifilik değişiklik, 

%2,2 (n=5)'sinde yaygın oksifillk değişiklik, erkeklerde odaksal berrak hücre değişikliği 

ve oksifilik değişiklik olmayıp, %1,3 (n=1)'ünde yaygın berrak hücre değişikliği, %2,7 

(n=2)'sinde yaygın oksifilik değişiklik belirlendi. Bu stoplazmik değişiklerin yaş 

gruplarına göre dağılımının anlamsız olduğu bulundu (P>0,05). Berrak hücre yapısını 

açığa çıkarmak için yapılan histokimyasal yöntemlerin düzenli sonuçlar vermediğini 

izledik. 

Oksifilik değişiklik bulunan nodüllerin nükleer yapılarında %14,3 (n=3)'ünde 

nükleer pleomorfizm olmayıp, %14,3 (n=3)'ünde 1+, %47,6 (n=10}'sında 2+, %23,8 

(n=5)'inde 3+ nükleer pleomorfizm belirlendi. Adenomatöz nödül bulunan olgularda, 

nükleer pleomorfizm % 83,3 (n=S)'ünü oksifillk değişiklik bulunduran hücreler 

oluşturmakta idi. 

Endemik guatra eşlik eden ek patolojilerin yaş gruplarına göre dağılımı tablo 1 0'da 

gösterildi. Olgularımızın %5,4 (n=29)'ünde adenom, %3,9 (n=21)'unda karsinom, %2,2 

(n=12)'sinde spesifik tlroidit belirlendi. Kadınların %5,3 (n=21 )'inde adenom, %5,0 

(n=20)'ında karsinom, %3,0 (n=12)'ında spesifik tlroidit, erkeklerde %5,9 (n=S)'unda 

adenom, %0,7 (n=1)'sinde karsinom tesbit edildi. Erkeklerde endemik guatr ile birlikte 

spesifik tiroidit izlenmedi. 

Endemik guatra eşlik eden adenomların hepsi folliküler tipte idi. Karsinom bulunan 

olgularımızın 14'ünde papiller karsinom (Resim 15)'4'ünde folliküler karslnom, 3'ünde 

anaplastik karsinom olduğu belirlendi. Spesifik tiroidit bulunan olgularımızın birinde 

granülomatöz tirodit, (Resim 16) birinde Hashlmato tlroldltionunda le~fositlk tlroldit 

tesbit edildi. 
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Tablo 11: Olgularda guatrla birlikte adenom, karsinom, spesifik tiroiditin yaş 

grupları ve cinsiyete göre dağılımı. 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 TOPLAM 
Yaş 

Grııplan K E K E K E K E K E K E K E PENEL 

% 
6,8 o.o 22,8 62,5 22,2 11,0 16,5 9,6 15,0 8,1 3,5 2,2 86,7 93,4 88,4 

Guatr 

n 27 o 91 85 89 15 66 13 60 11 14 3 347 127 474 

% 
0,5 o.o 2,0 4,4 0,8 0,7 1,0 o.o 0,8 0,7 0,2 o.o 5,3 5,9 5,4 

Guatr 
+Adenom 

n 2 o 8 6 3 1 4 o 3 1 1 o 21 8 29 

% o.o o.o 0,8 o.o 1,5 o.o 1,5 0,0 1.2 0,7 o.o o.o 5,0 0,7 3,9 
Guatr 
+Karsinom 

n o o 3 o 6 o 6 o 5 1 o o 20 1 21 

% 
0,0 0,0 0,5 o.o 0.8 o.o 0,8 o.o 0,5 0,0 0,5 o.o 3,0 o.o 2,2 Guatr 

+ S.tiroidit 
n o o 2 o 3 o 3 o 2 o 2 o 12 o 12 

Resim 15: Papiller karsinom olgusunda nukleuslarında buzlu cam görünümü ve 

üst üste binme. HE x 400 (Pro.No:126/90). 
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Resim 16: Endemik guatrla birlikte izlenen granulomatöz tiroidit olgusu HE X 40 

(Pro.No:3228/90). 
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TARTIŞMA 

Bir yerleşim bölgesinde popülasyonun %5-1 0'unda tiroid bezi büyemesinin 

(hiperplazisinin) bulunması halinde endemik guatr söz konusu 

olmaktadır(23,27,42,49,100). Bu tablo genellikle çevresel iyot yoksunluğuyla 

uyumluysa da çeşitli diğer etkenlerin varlığıda söz konusudur. örneğin: suların sertliği, 

flour, magnezyum, bakır miktarı, gıdayla alınan guatrojen bileşikler, 

v.b.(5,8,24,49,81,82). Böyle bir toplum sağlık sorununun dünyada 200 milyondan fazla 

insanı etkilediği(23,27,42, 100), hatta bu sayının 400-450 milyonu aştığı ileri 

sürülmüştür(40,54). Ülkemiz içinde sorunun ortadan kaldırılamadığı ve endemik, 

subendemik bölgelerin yıllardır bilinmesine karşılık devam ettiği, bariz bir şekile 

karşımıza çıkmaktadır(23,27,49,65,97). Ülkemiz için söz konusu bölgeler: Doğu 

Karadeniz Bölgesi, Bolu-Kastamonu ve civarı, Isparta-Burdur-Afyon ve civarı, Doğu 

Anadolu bölgesi şeklinde belirtilmektedir(23,49). Olgularımızın geldiği Erzurum ve 

çevresi endemik guatr bölgesi içinde yer . almaktadır(49). Ele aldığımız 563 tiroid 

rezeksiyonun hepsi, artmış TSH uyarısını yansıtan histopatolojik değişiklikler 

göstermektedir(4 ,5, 11,24,27,81 ). 

Muhtemel ameliyat endikasyonları: çevre organlara bası, tümör şüpesi, kadınlarda 

estetik görünümün düzeltilmesi ve rahatlıkla tesbit edemediğimiz bir şekilde hipertiroidi 

semptomları nede niyledir(23,33 ,46,86 ,95,96). · Kli'nik bilgilerin patoloji 

loboratuvarımıza eksik yansıtılmasından dolayı (olgularımızın 1/5'1 laboratuvarımıza 

uzak kliniklerden gelmiştir) bu irdelemeyi açıklıkla ortaya koyamıyoruz. 

Olgularımızın cinsiyet dağılımında, çok belirgin bir kadın hasta hakimiyeti 

mevcuttur. Kadın-erkek oranı: 3/1 dir. Bu bulgu, endemik guatr'ın izlendiği diğer 

yörelerdeki dağılıma benzemektedir(11,49,76,85,90,97). Koloğlu ve arkadaşları 

Türkiye'de ki genel dağılımda K/E=4,5(49), Tümerdem ve arkadaşlarının Bolu endemik 

guatr bölgesinde K/E = 1,6 olarak vermektedirler(97). Murray ve arkadaşları Kanada'da 

K/E = 2,8 olarak bellrtmektedirler(70). Genelde tirold hastalığının kadınlarda daha çok 

görüldüğü bilinmektedlr(24,33,42,49, 100). Endemik guatr nedeniyle cerrahi kliniklere 

baş vuran hastalarda kadınların daha yüksek oluşunu estetik açıdan sıkıntı yaratmış 

olmasıyla da etkilenmiş olduğunu düşünebiliriz. Tümerdem ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmalarda kadınlarda evlilik ve doğurganlığın da böyle bir tirold hiperplazislni artırdığı 

ileri sürülmüştür(97). Olgularımızda yeterli demogrofik veri olmadığı için böyle bir 
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incelemeye girmedik. 

Olgularımızın en ~ık görüldüğü yaş 20-39 olup, ortalama yaş 35 bulundu. Bu 

bulgular literatürle uyumludur(11,27,49,97). 20 yaşın altındaki olgularımızda -her yaş 

grubunda olduğu gibi- kadınların belirgin bir şekilde dikkati çekmesi de sorunun ne kadar 

erken bir dönemde ortaya çıktığını vurgulamaktadır. 12 yaşın altında ve neonatal dönemde 

guatrlı olgu bulunmayışı, materyalimizin endemik guatr populasyonunu yansıttığını 

göstermektedi r(8 ,35 ,49,53 ,67). 

Patolojik incelemede makroskoplk bulgularımız içinde, tüm yaş gruplarında 

kolloidden zengin görünüm dikkati çektiği ve genel yüzdede %96,6'1ik orana ulaştığı 

görüldü. Kistleşmenin genelde %28,6 olduğu ve kolloidden zengin yapının yanı sıra 

kistleşmeninde her iki cinste birbirine yakın olması, kişilerin sürekli olarak tiroid bezini 

etkileyen mekanizmaların altında kaldığını düşündürmektedlr(24,27 ,90, 100). 

lnvolusyonel değişiklik olarak kabul edilen bu bulguların yaş gruplarına göre dağılımının 

anlamlı olmamasıda yukardaki düşünceyi desteklemektedir. 

Makroskopide bezde belirgin nodüler yapı genelde %52,0, kadınlarda %55,0, 

erkeklerde %43,4 görüldü. Kadınlarda nodülaritenin yaş gruplarına göre dağılımı çok 

anlamlı olup {P<0,01 ), bu anlamlılık 20-29 yaş grubundan kaynaklanmakta idi. Bilindiği 

gibi, endemik guatrda, nodüler görünümün meydana gelmesi, hastalığın ağırlığını ve 

süresini yansıtan paramatre olarak kabul·· edllmektedir(42,46,63,81,82,90, 100). 

Böylece dolaylı bir bulgu olmasına karşılık, kadınlarda endemik guatr'ın etyolojik 

faktörleri daha erken yaşta ve daha ağır bir şekilde ortaya çıktığı söylenebilir. 

Tiroid rezeksiyonlarındaki ağırlıklar, genelde olgularımızda net bir şekilde 

fizyolojik hudutların üstüne çıkmaktadır. Tiroid bezinin total ağırlığı genelde 20.40 gr. 

arasında oynadığı kabul edilmektedir(16,32,33,81,90,100). Son yıllarda iyotlu tuzların 

kullanılmasına bağlı olarak guatrlara bağlı tiroidektomilerin ağırlığında düşme dikkati 

çekmektedir(27,49,63). Ülkemizde otopsiye yönelik 71 olgunluk lncelemede(23), tüm 

bezin ortalama ağırlığı 27±7,0 gr. bulunmuş olup, yüksek irtifada oturanlarda 40 gr. 

üzerine çıktığı bildirilmiştir.· Bu çalışmanın günümüz verilerini yansıtmadığı aşikarsada, 

yakın zamanda yapılmış kıyaslanabilecek bir otopsi serisi mevcut değildir. Aynı şekilde, 

ülkemiz içinde, bizim çalışmamıza uyan kıyaslanabilecek bir derleme bulunamamıştır. 

Sporadik nodüler guatra ait hiperplazilerde ve tiroidin normal olduğu kişilerdeki 

postmortem ağırlıklarının yaşla birlikte her iki cinstede bizim bulgularımıza uyan bir 

tarzda artış gösterdiği bildirilmiştir(11,54,69). Aynı şekilde nodüler yapılarında, buna 
1 
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uygun bir şekilde yaşla birlikte ortaya çıktığı görülmüştür(54,69)'. Çalışmamızın 

kıyaslanabileceği bir derleme mevcut değilsede, endemik guatr gelişimi esnasında böyle bir 

paralelliğin olduğu kabul edilmektedir{16,23,24,33,42,63). 

Yaşla birlikte oluşan bu değişiklikler, tiroid hormonlarına olan gereksinmeye karşı 

salgının yetersizliği sonucu hipotalamus-hipofiz-tiroid aksındaki feed-back 

mekanizmasıyla artan, TSH uyarısı sorumlu tutulmaktadır(4,5, 15,24,33,48,63, 102). 

Buna karşılık, böyle bir TSH uyarısının tümüyle geçerli olup olmadığı hakkında 

tartışmalar mevcuttur(1 O, 15,36, 101 ). 

Rezeksiyonlarımızın boyutlarıyla ilgili araştırmamızda, cinslere göre büyük 

boyutun dağılımı, istatistiksel olarak anlamlı olup, erkeklerde ortalama 7,40±2,87 cm 

kadınlarda 6, 73±270 cm idi. Bunun yorumunu yine estetik açıdan kadınların daha erken 

cerrahi kliniğe gelmesiyle yapabiliriz. 

Patolojik incelememizde, mikroskopik bulgularda diffüz toksik guatrı anımsatan 

derecede bulgular verebilecek, belirgin epitel hiperplazisine sahip, kolloidden tümüyle 

fakir bir histolojik yapı tesbit edilemedi. Klasik bilgilerimize göre böyle bir dönem, 

endemik guatrın en erken bulgusudur(23,24,42,81 ). Doğal olarak, böyle bir bulguya 

cerrahi rezeksiyonlarda değilde postmortem incelemede görmemiz beklenirdi. Kolloidden 

fakir folliküllerin izlendiği olgularımız, kist duvarına uyan atrofik folliküllerin bulunduğu 

olgular idi. Makroskopide fark edildiği gibi, kolloid birikiminin folllkül içinde belirgin bir 

şekilde dikkati çektiği görüldü. Bu birikmeyi derecelendirdiğimizde, tüm olgularda %43,7 

oranında 4+ kolloid birikimi (kadınlarda %54,5, erkeklerde %11,3) izlendi. Buna · 

karşılık 1 + kolloid birikimi, kadınlarda %1,9, erkeklerde %64,5'ti. Bu bulgularımız 

makroskopideki görünümlere paralellik göstermekte ve özellikle nodüllerle 

birleştirildiğinde, kolloid involusyonu olarak ifade edilen dönemden daha ilerlemiş bir 

tablonun kadınlarda daha sık ortaya çıktığını söyleyebiliriz(11, 14,23,24, 100). 

Follikül epiteli ile kolloid arasındaki taraklanmanın tlroid fonksiyonları ile 

paralellik göstermeyen bir bulgu olduğunu biliyoruz{23,33,42,63}. Taraklanmayı, özgül 

olmayan bir bulgu olarak tüm olgularımızın %5,9'unda izledik. Kadınlarda ve erkeklerde 

istatistiksel dağılımı anlamsızdı. Follikül yapısı {atrofik, kistik follikül)beklenlldiği gibi, 

kolloid birikimine paralel seyrettiği görüldü. Kadınlarda yaş gruplarına göre dağılımı 

anlamlı idi. Özellikle kadınlarda yaşla birlikte kistik folliküllerin attığını söyleyebiliriz. 

Endemik guatrın ilerlemesiyle oluşulabilen düzensiz fibrozis, her iki cinste de yaş 
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gruplarında farklılık göstermeyecek şekilde, kadınlarda %55,5, erkeklerde %41,9 

oranında izlendi. Her iki cinste de birbirine yakın oranda (kadınlarda %55,5, erkeklerde 

%41,9) lobüler yapıyı belirginleştiren türden bir fibrozis görüldü. Yaş gruplarıyla bir 

bağlantının kurulmayışı, böyle bir gelişmenin endemik guatrın ilk dönemlerinden itibaren 

başladığını düşündürmektedir(13,23,63, 100). 

Olgularımızın %25'inde lenfoid hücre yığılımı olup, bu oran kadınlarda %29,5, 

erkeklerde % 11,8 idi. Erkeklerde lenfoid hücre birikiminin yaş gruplarına göre dağılımı 

çok anlamlı olup (P<0,01), bu anlamlılığın 50-59 yaş grubundan kaynaklandığı 

belirlendi. Çeşitli tiroid lezyonlarında, organda lenfoid hücre yığılması olabildiği 

bilinmektedir(1, 19,23,51, 101). Bunların başında otoimmun tiroidit başlığı rıda 

toplanabilen fokal lenfositik tiroldit, Hashimato tiroiditi ve atrofik tlroidit gelmektedir. 

Bunlarda izlenen . önemli bir değişiklikte, follikül epltellnde oksifil hücre 

değişikliğidir(99}. Atrofik tiroidit son dönem kabul edildiği ıçın 

gözlenemez(1,33,38,56,66,98, 101 ). Buna karşılık, bazılarının kabul ettiği gibi hafif 

oksifil değişiklik göstermesine rağmen follikül epitelinin sağlam kaldığı fokal lenfositik 

tiroidit görünümü, otopsi incelemelerinde kadınlarda % 54, erkeklerde %24 oranında 

izlenmektedir. Ayrıca, herhangi bir patoloji gösteren tiroid bezlerinde, böyle bir tiroiditin 

iki misli sık görüldüğü bildirilmektedir(33). ·çocukluk döneminde guatr etyolojisi olarak 

lenfositik tiroiditin diffüz hiperplaziden daha sık görülebildiği bildirilmiştir(41,66,99). 

Bizim bulgularımızda lenfoid hücre yığılımı kadınlarda yüksek olmasına rağmen, 

erkeklerde 50-59 yaş grubunda belirgin bir artış dikkati çekmektedir. 

Guatrla birlikte· bir olguda granülomatöz tiroidit, bir olguda hashimato tiroiditi, on 

olguda ise lenfositik tiroidit tesblt edildi. Spesifik tiroiditler içinde granülomatöz tiroiditin 

bulunması ilgi çekici bir özelliktir. Bu hastalığın cerrahi rezeksiyonlarda oldukça nadir 

olması nedeniyle(98,99), kanımızca, primer olarak ameliyat nedeni endemik guatr olan 

hastaya bir rastlantı sonucu ilave olduğunu söyleyebiliriz. Tüm olgularda rastlanan spesifik 

tiroiditlerin kadınlarda bulunmuş olması· da, bu tür lezyonların kadınlarda sık görüldüğünü 

destekler tarzdadır. 

Tirotoksikoz nedeniyle ameliyat edilmiş hastalarda, lenfold hücre yığılımı görülen 

olguların postoperatif dönemde hipotiroidi gösterebildikleri tesbit edilmiştir(38}. 

Kanımızca, bu bilginin geçerliliği açısından, lenfold hücre birikimi gösteren olguların 

hipotiroidi yönünden takip edilmesi gereklidir. Çeşitli tiroid hastalıklarındaki otoimmun 

bağlantının kurulabilmesine yol açan immunolojik profillerin bu hasta grubunda da detaylı 
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incelenmesi gerekmektedir(19,23,49, 101,102). Böylece endemik guatr oluşumunda 

immunitenin ne oranda rol oynadığı anlaşılabilecektir(101 ). 

Gerek follikül içi gerekse folliküller arası kanamanın bulunması endemik ve 

sporadik guatrın tabi seyrinde ileri dönem morfolojik bulguların ortaya çıkışında önemli 

bir etken olarak düşünülmektedir. Bu varsayıma göre kanamayı takiben gelişen fibrozis 

(lobüler, düzensiz) içinde kaba nodülariteye yol açan bir hiperplazi söz konusu 

olmaktadır(23,24,33,63,78,100). Olgularımızın %56,5'inde (kadınların %58,3, 

erkeklerin %51, 1) kanama bulgusu olmayıp yaş gruplarına göre dağılımında istatistiksel 

olarak anlamsız olduğu görüldü. Bu bulgularımıza göre kanamanın, yaşa paralellik gösteren 

nodüler yapıya eşlik etmediği, daha önce değindiğimiz fibrozis gibi guatr gelişiminin ilk 

dönemlerinden itibaren yer alabildiğini gördük. Böylece nodüler görünümün ortaya 

çıkmasında daha sonra değineceğimiz diğer varsayımların (otonom büyüme özelliği kazanan 

heterojen tiroid hücre populasyonu varsayımı) ön plana çıktığı 

söylenebilir(5, 11,73,74,88,93). 

Olgularımızın %16,2'sinde (kadınlarda %18,5, erkeklerde %9,2) belirgin 

mikroskopik kalsifikasyon izlendi. Yaş gruplarına göre dağılımı anlamsız olmakla birlikte 

kadınlarda daha yüksek oranda görülmesi, regressif değişikliklerinin bu cinste daha ön 

plana çıktığını düşündürmektedir. 

Follikül epitel hücrelerinin, entjemik guatrda klasik tanımlanan türde, papiller 

epitel hiperplazisi tüm olguların %47'2'sinde (kadınlarda %47,7, erkeklerde %45,6) 

izlendi. Kadınlarda yaş dağılımı çok anlamlı olup (P<0,01 ), bu anlamlılık 20-29 yaş · 

grubundan kaynaklanmakta idi. Daha önce belirttiğimiz değişikliklerin eşlik etmesi 

nedeniyle endemik guatrın erken dönem bulgusu değil, involusyon dönemindeki bir özellik 

olarak görüyoruz(63, 100). Burada önemli bir nokta, bu tür lezyonların endemik guatr 

zemininde daha az görüldüğü söylenen papiller tiroid karsinomlarından ayırıcı tanısının 

yapı lmasıdır(13, 17,26,31,34,39,80,94). 

Mikroskopide fibröz duvarlı kistik yapılar, olguların %8,0'ında (kadınlarda %7,6, 

erkeklerde %9,2) izlendi. istatistiksel_ olarak yaş gruplarına göre anlamsız dağılım 

göstermekteydi. Makroskopide belirtildiği gibi, gross kistleşmeye paralellik taşıyan bir 

bulgudur. 

Komşu tiroid dokusundan farklı olarak ayırt edilebilen, lobüler yapısını kaybetmiş, 

çevrede tam anlamıyla kapsül olmasada fibrozis gösterebilen, follikül dizilimi kollold 

içersede genelde kubik bazen de belirgin nukleer büyüme gösteren epitel hücrelerine sahip 
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nodüler gelişmeler (Adenomatöz nodül); genelde endemik guatrın ilerlemiş döneminde 

karşımıza çıkmaktadır(23,24,33,42,63,81, 100). Bunlar ileri derecede tiroid bezi 

adenomlarını andıran yapı gösterebilirler. Bu nedenle eski kaynaklarda adonom olarak ele 

alınmışlardır(23,42, 100). Günümüzde ise, Meissner ve Warren'in ortaya koyduğu 

özellikler çerçevesinde, gerçek adenomlardan ayırt edilmeleri konusunda bir uyum 

sağlanmıştır(63). Bu ayırıcı tanı tablo 12'de gösterildi. 

Tablo 12: Adenom benzeri nodülle, gerçek adenomun farkları 

Adenom benzeri nodül 

Multipl nodül 
ince ve tam olmayan kapsül 
Değişik yapı 
Çevre tiroid folliküllerine benzer büyüme 

Geçek adenom 

Soliter nodül 
Belirgin kapsül 
Uniform yapı · 
Farklı büyüme 

Adenom benzeri nodüllerimizin analizinde, tüm olgularda çevre tiroid dokusunda 

baskı izlendi. Ayrıca nodüllerin %61,0'ında (kadınlarda %57,8, erkeklerde %66,7) 

atrofik folliküler baskının ne derecede etkili olduğunu vurgulamaktadır. Nodül duvarındaki 

%4,3 (kadınlarda %5,3, erkeklerde %1,3) belirgin kalsifikasyon, %10,0 oranında 

(kadınlarda % 10,7, erkeklerde %8,0) lenfoid hücre yığılması izlendi. 

Makroskopik incelemede tek nodül olarak izlenilen olguların oranı daha önce 

değindiğimiz gibi %17,4 (kadınlarda %15,4, erkeklerde %23,4) şeklindeydi. Tüm bu 

veriler birlikte ele alındığında, Meissner ve Warren'in{63} kabul edile gelen ayırıcı tanı 

özellikleri içinde komşu tiroid bezinin baskı altında olup olmayışının geçerli olmayacağı 

kanısındayız. Ayrıca önemli ayırıcı tanı özelliklerinden olan tek veya bir kaç nodül 

kriteride kanımızca endemik veya subendemik guatr bölgelerinde geçerli olmamalıdır. Tüm 

olgularımız içinde %17,4 oranında soliter adenom benzeri nodül izledik. Gerek diğer 

ayırıcı tanı özellikleri, gerekse araştırdığımız yukarda belirtilen mikroskopik bulguların 

olgularımızda önem taşıdığını izledik. 

Böyle bir görünümün ortaya çıkışından dolayı multinodüler hiperplazller adenom 

benzeri nodüller nedeniyle adenomatöz hiperplazi olarakta tanımlanabilir. Bu tür nodüller 

özellikle çeşitli doğumsal tiroid hormonu sentezi defektteriyle ilgili guatrlarda ön plana 

çıkmaktadır. Bu nödüllerde oluşabilecek histopatolojik değişikliklerin yorumlanmasıyla söz 
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konusu defekt anlaşılabllir{8,33,47,63,67,81,90, 100). Bu olguların, çevresel 

guatrojenlerin etkisiyle, popülasyonda bariz bir şekilde ortaya çıkabilmeleri söz 

konusudur. (33,63). Histopatolojik olarak tanınabilen bu olgular için hormon sentezinin 

detektif oluşu nedeniyle dishormongenetik guatr değimi kullanılmaktadır(33, 42, 81 ). 

Bizim olgularımızda da adenom benzeri nodüllerin detaylı bir histopatolojik incelenmesi 

yapılarak dishormongenetik olguların incelenmesini yaptık. Dishormonogenetik guatrlarda 

görülmesi beklenilen özellikler arasından öncelikle az miktarda kolloid içeren trabeküler 

ve mikrofolliküler yapı, papller odaklar ve kayda değer ölçüde hücresel pleomorfizmin 

bulunmasını araştırdık. 

Olgularımızın hiçbirinde dishormongenetik guatr özelliği olarak belirtilen 

mikrokistik yapı (makroskopik incelemede) lzlenmedi(47,81). Tüm olgularda %1,3 

trabeküler · yapı (kadınlarda %0,9, erkeklerde %2,7), %15,7 mikrofolliküler 

yapı(kadınlarda %14,2 erkeklerde %20,0) vardı. Nodüllerin %7,7'sinde (kadınlarda 

%5,3 erkeklerde %17,0) kolloid bulunmamakta; %17,0'ında (kadınların %17,3, 

erkeklerin %30,7) papiler epitel hiperlazisi vardı. Nodüllerin %44,7'sinde nükleer 

pleomorfizm izlenmeyip, % 18,0'inde (kadınların %18,5 ·, erkeklerin %166,6) 2+, 

%2,0'ında (kadınların % 1,4 , erkeklerin %4·, 1) 3+ pleomorfizm tesblt edildi. Bu 

bulgular içinde nükleer pleomorfizmin kadınlarda yaş gruplarına göre dağılımı anlamlı 

olup (P<0,01) bu anlamlılık 20-29 yaş grubundan kaynaklanmaktadır. 

Tüm bu veriler ele alındığında; histopatolojik olarak olgularımızın belli bir 

kısmında dishormonogenetik guatr yapısının söz konusu olduğu görülmektedir. Böylesi 

olguların histopatolojik incelemeyi takiben klinik olarak aydınlatabilmesi gerekir. Böyle 

bir varsayıma prospektif çalışmalara yönelerek kesinlik kazandırabiliriz. Bu nedenle, 

endemik guatr olarak rezeke edilmiş olgularda, histopatolojik incelemenin böylebir 

yorumuda kapsayarak bildirilmesinde yarar görmekteyiz. Dishormonogenetik guatrların 

bahsedilen özellikleri yanı sıra damar ve kapsül invazyonu gösterebilmeleri, kanseri 

yakından taklit eden özelliğidir. Ayrıca, tanıda daima akılda tutulmalıdır(26, 31, 47, 81, 

94). 

Tiroid follikül epitel hücrelerinde ileri derecede nükleer pleomorfizmin gerek 

diffüz hiperplazi zemininde gerekse nodüler hiperplazide izlenebilmesi radyasyonundan 

etkilenebilmeyl akla getirmektedlr(S0, 61, 63, 81, 83}. Böylesi olgularda, bu olguya 

eşlik eden veya daha sonra ortaya çıkan kanserleşme olabileceği düşünülerek histopatolojik 

inceleme sonucu klinik uyarılmalıdır. Kanımızca ileri derecede (3+) nükleer pleomorfizm 

l 
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taşıyan adenomatöz nodüllerin bulunduğu olgularımız bu yönden araştırılmalıdır. 

Bulgularımız içinde yer alan %3,8 oranında eski, %30,7 oranında yeni kanamanın 

yaş gruplarına göre dağılımı anlamsız idi(P>0,05). Nodül içi fibröz bağ dokusu gelişimi 

%24,6 oranında (kadınlarda %23, 1 , erkeklerde %29,2)idi. Bu bulgunun kadınlarda ön 

plana çıkması ve genç yaş grubunda (20-29) anlamlı bir dağılım göstermesi, daha önce 

değindiğimiz gibi {63, 78), nodüllerin skarlaşma ve kanamayı takip ederek gelişmediği, 

tıroid hücreleri içinde farklı gelişme potansiyeli olan ve özellikle immunolojik olarak 

transplantasyonu kabul edilebilen fare türlerine verilmekle otonom aktiviteleri 

desteklenebilen hücre klonlarının nodülleri olduğunu göstermektedlr(5, 11, 45, 74, 88, 

95). Bu nedenle endemik guatr tedavisinde uygulanan cerrahide tüm nodüler dokunun eksize 

edilmesi ve böylece postoparatif nükslerin önlenebileceği düşünülmektedir(95). 

Adenom benzeri nodülleri oluşturan follikül epitel hücrelerinde; % 1, 7 oranında 

(kadınlarda %1,8 , erkeklerde %1,3) berrak hücre değişikliği, %5,6 oranında 

(kadınlarda %6,6 erkeklerde. %2,7) oksifilik değişiklik izlendi. Oksifilik hücre 

değişikliğinin özellikle otolmmun tiroitlerde karşımıza çıkan stoplazmaları mitokondriden 

zengin hücreler olduğunu bllmekteyiz(24, 63, 81, 100). Buna karşılık berrak hücre 

değişikliğinin yorumu net bir şekilde yapılamamıştır. Bu hücrelerde değişik oranlarda PAS 

reaksiyonu pozitif olabilirsede, böyle bir özelliğin homojen olarak izlenemediği 

bilinmektedir(81, 90). Bizim · olgularımızda da özellikle tesbit sıvılarının (alkol, 

formolin v.b.) farklı etkisinin ön plana çıktığını düşünüyoruz. Bu konuda ilginç bir bulgu 

oksifilik değişiklik izlediğimiz nodüllerin nükleer pleomorfizm yönüyle ön plana 

çıkmalarıdır. Belirgin pleomorfizm bulunan olgularımızın %83,3'ünde oksifillk değişiklik 

tesbit edildi. Bu bulgu, eskiden beri bilinen bir birlikteliği vurgulamaktadır(24, 33, 63, 

81). 

Tüm bu morfolojik özelliklerin değerlendirilmesiyle endemik guatr olguları tablo 

13'deki gibi sınıflandırılabileceği görülmektedir. 

Tablo 13: Artmış TSH uyarısına bağlı hiperplazi 

1- Diffüz Hiperplazi 

(Sinonim : Diffüz Basit Guatr, Diffüz N_ontoksik Guatr) 

2- Kolloid lnvolusyonu 

(Sinonim : Kolloidal Guatr) 

3- Multinodüler Hiperplazi 

(Sinonim : Nodüller Guatr, Nodüller Kolloidal Guatr) 

1'1. 
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a- Adenomatöz Hiperplazi 

b- Nan adenomatöz Hiperplazi 

563 endemik guatr olgularında izlediğimiz ek patolojiler : %5,4'ünde (kadınlarda 

%5,2 , erkeklerde %5,9) adenom, %3,9'unda (kadınlarda %5,0 , erkeklerde %0,7) 

karsinom, %2,2'sinde (kadınlarda %3.0 , erkeklerde %0,0) spesifik tiroidit şeklindedir. 

Adenom tanısı için daha önce belirttiğimiz şekilde Meissner ve Warren'in (63) belirttiği 

özellikleri aradık. Olguların tümü tipik folliküler adenom türünde olup, atipik veya 

anjioinvaziv özellikleri yoktu. Bazı kaynaklarda belirtilen, pratik uygulamada çok nadir 

olduğu bilinen papiller adenom tesbit edemedik(24, 63, 90). 

Kanser bulunan olgularda %71,4'0 papiller karsinom, %19,0'ında folliküler 

karsinom (biri oksifilik değişiklik göstermekte), %9,S'inde anaplastik karsinom saptandı. 

Bu bulgular endemik guatr bölgelerinde beklenen türden bir dağılımı vermemektedir. iyot 

eksikliği bölgelerinde folliküler ve anaplastik karsinomun ön plana çıktığı iyottan zengin 

bölgelerde papiller karslnomun sık görüldüğü bilinmektedir(17, 31, 34, 39, 81, 94). 

Bizim tesbit ettiğimiz oranlar endemik bölge dışında izlenebilen bir dağılıma yakındır{24, 

31, 39, 94). De Groot tiroid karsinomları üzerine yaptığı araştırmalarda %70 oranında 

papiller karsinom olduğunu (26), Canda bu oranın %60-70 olduğunu belirtmiştir{l6). 

Anaplastik karsinom bir miktar artmış gözüküyorsa da, böylesi bir seride yorum yapmak 

için yeterli olgu sayısı yoktur. Olgularımızda medüller karsinom, tesbit edilmedi. Tiroid 

karsinomlarının tanısında çeşitli güçlüklerin olduğu bilinmektedir. Özellikle adenomları 

taklit eden folliküler kanserler patolojik incelemelerde hassasiyetle aranmalı ve damar 

invazyonu açısından değerlendirilmelidir(24, 33, 81, 100). Olgularımızda anjiolnvazlv 

özellik özel boya yöntemleride dahil edilerek titizlikle incelendiysede, damar invazyonu için 

vasküler yapıları aydınlatmada daha spesifik immunohistokimyasal yöntemlerin yararlı 

olduğu bildirilmektedir(81 ). 

_, 
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SONUÇ 

1- 563 endemik guatr olgusunun, %75'1 kadınlarda, %25'1 erkeklerde (K/E=3) 

bulunmuş olup, ortalama yaş 35, en sık 30-39 yaş grubunda görülmüştür. 

2- Nodüler yapı kazanma, kadınlarda 20-29 yaş grubu şeklinde erken dönemde 

ortaya çıkmaktadır. 

3- Olgularımızda, yaşla paralel, 40-49 yaş grubunda belirgin olarak artan ağırlık 

dağılımı görülmüştür. 

4- Olgularımızda, yaşla artan şekilde makrofollikül ve kistik folliküller özellikle 

kadınlarda 50-59 yaş grubundaki dağılım anlam kazanmaktadır. 

5- Erkeklerde özgül olmayan bir şekilde lenfoid hücre yığılımı 50-59 yaş 

grubundan kaynaklanan çok anlamlı bir dağılımı varken, spesifik tiroditlere sadece 

kadınlarda rastlanılmıştır. Tüm olgular içinde spesifik tiroditler %2,2 (n=12) oranında 

görülmüştür. 

6- Adenom benzeri (adenomatöz) nodüllerin çevre tiroid dokusunu baskı yapması 

tüm olgularda izlenen bir bulgu olup, sollter nodül olarak ortaya çıkmalarıda %17,6 

oranındadır. Bu özelliklerin adenomla ayrıca tanıda öneminin azaldığını söyleyebiliriz. 

7- Adenomatöz nodüllerin patogenezinde kanama ve nedbeleşme dışında tlriod 

hiperpazisi sürecinde belirginleşen otonomi kazanmış hücre popülasyonlarının etken 

olduğu yönünde bulgular vardır. 

8- Adenomatöz nodüllerin bir kısmında izlediğimiz belirgin nükleer pleomorfizm 

(%2, 1) dishormonogenetik guatr ve radyasyon etkisinin araştırılması gerektiğini 

düşündürmektedir. 

9- Endemik guatra eşlik eden ek lezyonlardan papiller karsinom türünün diğer 

karsinomlara nazaran ön planda oluşu, kaynak verilerinin dışına çıkan bir bulguyu 

oluşturmaktadır. 
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ÖZET 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pataloji Anabilim Dalı laboratuvarına 

1987-1990 yılları arasındaki 4 yıllık süre içinde gönderilmiş olan 582 tiroidektominden 

endemik guatr özellikleri taşıyan 563 olgu incelendi. 

Olgularda belirgin bir kadın hakimiyeti (K/E=3) yanısıra nodüler yapı kazanmada , 

kadınlarda 20-29 yaş grubunda bir belirginlik (P<0,01) dikkati çekti. Adenomatöz 

nodüllerden çevre dokuya bası ve soliter nodül özelliklerinin adenomla ayrıca tanıda 

öneminin azaldığı görüldü. 

Ek patalojiler içinde spesifik tiroiditler sadece kadınlarda izlendi (%2,2). 

Karsinom bulunan olgularda da papiller karslnom diğerlerine nazaran belirgin şekilde daha 

fazla bulundu. 

SUMMARY 

THE HİSTOPATHOLOGİCAL FEATURES OF ENDEMIC GOİTRE CASES 

Among 582 thyroidectomies submitted to the Department of Anotomic Pathology, 

Atatürk University School of Medicine, Erzurum 563 cases were found to posses endemic 

goitre features and were reevaluated. 

Besides a praminent female predominance (F/M=3), nodularity was found to be 

significant in women between 20-29 age group (P<0,01). Compresslon of the adjacent 

thyroid tissue and solitary nodule features were found to be less significant in 

differentiating adenomatous nodules from adenomos. 

Among associated pathological fındings specific thyroiditis were consitently found in 

women (2,2%). Papillary thyroid carcinoma was the most frequent cancer in comparison 

to others. 
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