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GtRtŞ VE AMAÇ 

Ultrasound tanı yöntemi klinik uygulamada son yıllarda 

hızlı bir ilerleme göstermiştir. Ultrasound akcijer gibi hava 

ihtiva eden organlar haricinde yumuşak dokuların incelenmesinde 

kullanılmaktadır. Büyük avantajları· nan. invaziv, non 

destrüktif, ağrısız, nispeten ucuz bir teknik olmasıdır (1), 

Ultrasonografi {US) yaklaşık ·25 yıldır diagnostik olarak 

kullanılmaktadır. Bu süre içinde teknolojideki hızlı gelişme 

ile basit grafik gösterimden, iyi. detaylı görüntülere 

gelinmiştir. 1970'lerde statik scanerler yaygın olarak 

kullanılmıştır. Son zamanlarda ise real time teknoloji US 

teşhiste kullanılmaya başlamıştır. Böylece kan damarlarının 

pulzasyonları, uterustaki fetus hareketleri gibi hareketler 

gözlenebilmektedir. Statik incelemede tornografik kesitler 

arasında atlanabilecek küçük lezyonlar real time US ile 

gösterilebilmektedir (2). 

Pulsed Doppler Ultrasound cihazları ile tübüler bir yapı 

içerisindeki frekans değişiklikleri kaydedilebilir. Frekans 

değişikliği şekilli kan elemanları gibi damar içindeki 

yansıtıcı maddelerin hızı ile orantılıdır. Görüntü ile birlikte 

hız zaman eğrisi elde edilmesini sağlayan cihazlara duplex 

imager denir. Karotid arter gibi yüzeye! damarlar veya partal 

ven ve vena cava gibi büyük abdominal damarlarda kolay 

uygulanabilir. Fakat küçük abdominal arterleri incelemek çok 

güçtür. lnceleme yeni geliştirilen renkli sistemle daha kolay 
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hale gelmiştir. Böylece kan akımının iki boyutlu 

haritasının çıkarılması mümkün olmuştur (3). 

Real 

l:,ransducer. 

time scanerlerin gelişmesine 

teknolojisinde de birçok ilerleme 

· paralel olarak 

kaydedilmiştir. 

Transducer bütün US muayenelerinin temelini oluşturmaktadır. 

Ses dalgalarını hem veren hem de alan bir kristaldir. Yüksek 

frekanslı transducerlerin yapılması ile sonografik rezolüsyonda 

artma olmuştur. Bu yüksek rezolü~yonlu transducerlerin real 

time scanning sistemlere dahil edilmesi US de birçok yeni 

diagnostik işlemlerin oluşmasına neden olmuştur (2). 

Yüksek rezolüsyonlu real time US detaylı muayene, manevra 

kolaylığı nedeni ile vücudun yüzeyel kısımlarının muayenesinde 

üstün bir yöntemdir. Tiroid, paratiroid, scrotum ve diğer 

yüzeyel yapıların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 

Frekans arttıkça sesin vücut içine penetre ~lma yeteneği 

azalır. Bundan dolayı her ne kadar yüksek frekanslı 

transducerler iyi detaylı görüntü oluştursalar da, vizüalize 

ettiği yapılar deri yüzeyinin birkaç cm altında sınırlıdırlar 

( 2 ) . 

Girişimsel radyoloji alanında, ultrason rehberliğinde 

biopsi ve direnaj yapılmakta, operasyon alanına uygulanan 5 

veya 7.5 MHz lik real time küçük probe başlıkları ile 

intraoperatif ultrasonografi yapılabilmektedir. Ayrıca 

endoluminal amaçla endorektal problar, özafagial ve gastrik 

problar, transvajinal problar kullanılmaktadır (3). 

Bu çalışmamızın amacı tiroid bezi hastalıklarında US nin 

tanısal değerini, güvenilirliğini ve geçerliliğini 
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belirlemektir. Bu amaçla değişik Liroid patolojilerindeki 

soııografik inceleme ve cerrahi sonucu patoloji neticeleri 

karşılaştırılarak 

araştırılm1ştır. 

us nin 
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GENEL B!LGILER 

EMBRIYOLOJ!: 

Tiroid bezi embriyoncl hayatın 3. haftasında ağız boşluğu 

döşemesinin yaptığı küçük bir çöküntüden meydana gelir. 

Çöküntünün yeri, sonradan dil üzerinde ve foraınen caecum adı 

verilen kilçük bir çukur şeklinde görülür. Epitel hücrelerinin 

çoğalması sonucunda taslak ince bir boru şeklinde aşağıya doğru 

büyür. Ductus thyroglossus adı verilen bu taslağın alt ucunun 

yan taraflarında sağlı sollu birer çıkıntı ortaya çıkar. Bu 

çıkıntılar fazla büyür ve bezin yan loblarını meydana 

getirirler. !ki çıkıntı arasındaki parça daha az gelişir ve 

bezin isthmus denilen dar parçasını meydana getirir. Bir müddet 

sonra ductus thyroglossus birkaç parçaya ayrılır ve çoğunlukla 

bu parçalar tamamen yok olurlar. Bazen parçalardan biri veya 

birkaçı kaybolmaz ve aksesuar tiroid bezlerini meydana 

getirirler. Bu gibi aksesuar bezler bazen temel tiroid bezi 

gibi normal salgı yaparlar, bazen de dejenerasyona uğrayarak 

urların meydana gelmesine sebep olabilirler. Bazı vakalarda 

taslağın isthmusa bitişik olan bir bölümü parçalanmaz ve 

gelişerek bezin lobus piramidalis adı verilen parçasını meydana 

getirir (4). 

ANATOM1: 

Tiroid bezi çoğunlukla iki yan lob ve önde yan lobları 

birbirine bağlayan isthmus parçası olmak üzere üç parçadan 
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meydana gel_ir. Bazı valrnlarda (%25-30) p:irarnidal 

dördüncü parçası da bulunur. 

lob denilen 

lsthmus trakeanın önünde 3. ve 4.. kıkırdak halkı:ılar1 

yiHtsekliğinde bulunur. Her biı- lobun anterior yüzü sternohioid, 

sternotiroid ve omohioid kasları ile kapl1.dır. Daha lateralde 

ise sternokleidomastoid kas bulunur. Yan lobların arka iç 

yüzleri aşnüıda trakea ve özafagus, yukarıda tiroid ve krikoid 

kıkırdakların yan kısımları ile komşuluk yaparlar. Posteriorde 

prevertebral kaslar, posterolateralde ise common karotid arter, 

internal juguler ven ve nervus vagusu ihtiva eden karotid kılıf 

bulunur. Sağ lob genellikle biraz daha büyüktür. Bezin ağırlığı 

30-60 gr. dır. 

Arterleri: A. thyroidea superior n.karotis externanın 

dalıdır. A.t,hyroidea inferior ise a. subclaviadan çıkan 

truncus thyrocervikalisin dalıdır. 

Venleri: Tiroidin venleri bezin yüzeyinde ve trakeanın 

önünde bir pleksus oluştururlar. Bu pleksustan ilst, orta ve alt 

tiroid venleri çıkar. llk ikisi, internal juguler ven ile, 

diğeri ise brakiosefalik ven ile birleşir. 

Lenfatikleri: Tiroid bezinin lenfatikleri, interlobiller 

konnektif doku ve kapsül içerisinde bir ağ oluştururlar. 

Lenfatikler, torasik ve sağ lenfatik kanal ile birleşirler. 

Sinirleri: Parasem~atik sinir liflerini N.Vagustan alır. 

Sempatik sinir lifleri boyun sempatik ganglionlarından, 

arterleri izleyerek beze gelirler. Sempatik liflerin çıkış 

merkezleri centrum ciliospinalede bulunurlar (4) (Şekil 1-2). 
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Superior 
tıroid arter 

Suporior 
tiroid von 

!-nternal 
juguleı;: 

Orta _..ı;;:........,,n 
tıro.:!:d ven 

Ortak --~~-; 
karotfd arte'r 

Tiroid 
kıkırdağı 

Krikoid 
kıkırdak 

I'aratıroid 
bezi 
1 

!nf~rior -:::::~~~~~~~~it1~~~iLJ. 
tırofd ven 

Şekil 1- Tiroid ve paratiroid bölgesinin önden görünüşü (5}. 

Tiroid bezi 

Trakea 

!. 

Ortak 
karotid ar.ter 

RekUrrcn -
laringeal oını:r· 

!nfarior 
tıroid nrtcr . 

-!-!'ı~r'c',r-St~rnokleido
m::!ato.id kası 

:,ı.u...ı;...;+;~r'rl"-Damar~sinir 
koti . 

Ôzo:ragu.a 

~)!::'!~~~~~-,;:'-.;~'\""~ongu.o kolli 
;::.;..~~A~~M."t-s-;:--,:;:'ı;:'",;:"-ı;;:~~q5:vertebra 

korpuou, 

Şekil 2- Beşinci servikal vertebra korpusu seviyesinden geçen 

ve tiroid bezinin diğer organ ve oluşumlarla ilişkisini 

gösteren kesit (5). 
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H!S'l'OLOJt: 

Parankiın yuvarlak, ovoid 0.02-0.5 mm çapında kolloid 

içeren keseciklerden yapılmıştır. Bunlara tiroid follikülleri 

denir. Follikül epiteli, çoğu kez yavaş tempo ile çalışan 

organda kübik şekildedir. Epitel hücrelerinde meydana getirilen 

salgı maddesi (tiroid hormonu) tiroglobulin, iyotlu bir 

glikoproteindir, Salgı maddesi apikal veziküllerden hücrelerin 

serbest yüzleri boyunca lümene geçer. 

Follikül lümeninde toplanan salgı maddesi kolloid adını 

alır. Kolloid içinde glikoproteine bağlı olarak tiroglobulin 

halinde depolanan tiroid hormonu {mono-diiodotirozin, 

triiodotironin ve tiroksin yani tetraiodotironin) tiroglobulin 

moleküllerinin proteoliz ile parçalanması sonucunda serbest 

kalır ve epitel hücrelerinin bazal tarafından kan 

kapillerlerine geçer, Boşalan aktif hormon %90 tetraiodotironin 

yani tiroksindir. 

Tiroid folliküllerinin bu esas epitel hücreleri arasında 

yer yer az miktarda bulunan başka bir hücre tipi daha 

mevcuttur. Bunlara parafolliküler hücreler veya C hücreleri 

denir. Bu hücreler kanın kalsiyum düzeyinin düşürülmesinde rol 

oynayan bir hipokalsemik faktör olan kalsitonin salgılarlar 

( 6 ) . 

F!ZYOLOJ!: 

Besinler ile ve suyla alınan iyodürler, tiroid bezi 

tarafından aktif olarak konsantre hale getirilirler, organik 
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iyoda dönilştürülürler ve tiroglobulin içerisinde Llro2iı1le 

birleşLirilirler. Tirozinler bir veya iki yeı·den iyot ile 

birleşjrler (monoiodotirozin ve diiodotirozin ) daha sonra bir 

araya gelerek tiroidin aktif hormonlarını meydana getirirler. 

tki diiodotirozinin birbiri ile birleşmesi sonucunda 

tetraiodotironin (tiroksin, T4), bir diiodo tirozinin bir 

monoiodotirozinle birleşmesi sonucunda triiodotironin {T3) 

meydana gelir. T3 ve T4 ün önemli bir bölümü kan akımına geçer 

ve burada taşınmasını sağlayacak bazı belirli 

.bağlanır. % 80 ini "tiroksin bağlayan globulin" 

proteinlere 

(TBG) taşır. 

Yaklaşık olarak serumdaki toplam T4 ün% 0.05 i, toplam T3 ün 

ise% 0.5 i serbest olarak bulunur. 

T3 ve T4 meydana gelmesi için gerekli bütün reaksiyonlar 

hipofizden salgılanan thyroid-stimulating hormone {TSH) un 

etkisi ve kontrolü ile oluşur. Hifofizden salgılanan TSH 

miktarı dolaşımdaki serbest T3 ve serbest T4 düieyi tarafından 

bir negatif feedback mekanizması ile düzenlenir. TSH 

salgılanması aynı zamanda hipotalamusta sentezi yapılan 

kontrol thyrotropin-releasing 

edilmektedir. 

hormone (TRH) tarafından 

Tiroid hormonlarının başlıca iki fizyolojik etkisi vardır. 

Birincisi, bu lıormonlar vücudun bütün dokularındaki protein 

sentezini artırırlar, ikincisi ise oksijenin dohularda 

tüketilmesinin artışına yol açarlar (7). 

8 



'I'!IW!D PATOLOJlLER!: 

Guatr terimi tiroid bezinde büyümeyi belirlir. Büyfime 

diffüz ya da nodüler olabilir. Guatr yetersiz (hipotiroidizm), 

normal (ötiroidizm) ya da aşırı hormon yapımı (hipertiroidizm) 

ile birlikte olabilir. Guatr denilince 5 ana tip tanımlanabilir 

1 8 ) : 

1- Basit (kolloidal) guatr: Kökeni genellikle iyot 

eksikliğidir. Belirli bölgelerde endemik olarak görülür, 

2- Hipertiroidizm ile birlikte diffüz guatr (Eksoftalmik guatr, 

Graves hastalığı, Basedow hastalığı) 

3- Nodüler {Adenomatöz) guatr 

Hipertiroidizm ile 

Hipotiroidizm ile 

4- tltihabi Guatr 

toksik nodüler guatr) 

Kretenizm, miksödem) 

Subakut (Granülomatöz) tiroidit 

Hashimoto hastalığı 

Riedel Struması 

Lenfositik tiroidit 

5- Neoplastik Guatr 

Benign 

Malign 

Adenom) 

Karsinom) 

BAS!T (KOLLO!DAL ) GUATR: 

Dünyanın bazı bölgelerinde guatr endemiktir. Bu bölgeler 

özellikle dağlık alanlardır. Bu tip tiroid büyümeleri, bu 

bölgelerin toprak ve suyundaki iyot eksikliğinden kaynaklanan 
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yetersiz iyot alıınırıa bağlıdır. Endcmilt guatı· yemeklere a2 

milttarda iyot eltlenerek öı1lenebilir. Bu amaçla iyotlu tuz 

kulln.nı.lmaktadır, 

Büyüme başlangıçta hemen dnima bezin her yanıııda .eşittir. 

Ancak olay devam ettikçe biı·birini izleyen hiperplazi ve 

gerileme (involilsyon) dönemleı·i nodüllcrin gelişimine neden 

olur. Kanama, kist oluşumu ve kalsifikasyon gibi dejeneratif 

de~işiklikler özellikle nodüler guatrlarda sık görülür. 

H!PERT!RO!D!ZM 

HASTALIGI): 

!LE B!RL!KTE D!FFOZ GUATR (GRAVES 

Jlipertiroidizmin en akut ve en ağır tipidir. Endemik 

dağılım göstermez, sporadiktir. Eksoftalmus, taşikardi, 

sinirlilik görülür. Follikülleri döşeyen epitel hücreleri 

yüksek ve silendrik olup, çekirdekleri bazal membrana yakın 

olarak yerleşmiştir. Folliküllerin kolloid içeriği azalmıştır. 

H!PER1'!RO!D!ZM !LE B!RL!KTE NODOLER GUATR: 

Nodüler yapı tiroid bezini düzensiz olarak etltileyen 

tekrarlayıcı hipertrofi- hiperplazi dönemleri sonucudur, 

Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar. Ilipertiroidi hafiftir ve 

eksoftalrni genellikle yoktur. 

H!POT!RO!D1ZM !LE B!RL!KTE NODULER GUATR: 

Tiroid bezinin yetersiz çalışması yaşamın erken 

dönemlerinde kretenizme, erişkin yaşamda ise miksödeme neden 

olur. 
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!LT!HAIIİ GUA'rR 

SUBAKUT ( GRAN()LOMATöZ, DEQUERVA!N) TtRO!D!T: Başlıca 

U.roi.d erişkin kadınlarda görülür. Hastalılc boğaz ağrısı, 

bezinde ağrılı büyüme, hassasiyet ve yüksek ateşle birden 

başlar. Sedimentasyon hızı yükselmiştir. Serum proteinine bağlı 

iyot düzeyi normalin üst sınırındadır, ya da yükselmiştir. 

Ancak tiroidin radyoiot tutması azalmıştır, Tiroid hafifçe ya 

da orta derecede büyümüştür. Mikroskopik değişiklikler bezin 

her tarafında aynı olmayıp, genellikle yereldir. Bu 

değişiklikler folliküllerde dejenerasyon, lökosit infiltrasyonu 

(lenfosit, plazma hücreleri} ve fibrozistir. Histiyositler ve 

dev hücrelerden yapılı odaklar tüberkülozu anımsatan bir 

görünüm verirler, ancak kazeifikasyon nekrozu görülmez. 

Subakut tiroidit genellikle kendiliğinden iyileşen bir 

hastalık olup, 1-3 ay sürer. 

HASH!MOTO T!RO!D!T!: Tiroid bezinde 

follikülü oluşumu ve asinüslerin yerini alacak 

belirgin 

şekilde 

lenf 

artan 

lenfoid doku gelişimi ile seyreden bir hastalıktır. Ayırdedici 

özelliği tiroid asinüslerini döşeyen epitelin geniş 

si topl azmal ı oksifil hücrelere dönüşmesidir. Değişiklik 

gösteren follikül hücrelerine Azkanazy hücreleri denir. En sık 

40 yaş üzerindeki kadınlarda görülür. Tiroid bezinin fazla 

büyük boyutlara erişmeden yaygın büyümesi sık görülen bir 

bulgudur. Uzun süren olgularda hastalığın geç dönemlerinde 

hipotiroidizm {Miksödem) ortaya çıkabilir. 
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R!EDEL T1R01D1T1: Tiroid be;dnin aşırı derecede 

sertleşmesi ile ayırdedilen, az görülen bir hastalıktır. Olay 

tiroid dokusunun yerini ilerleyici bir şekilde nedbe dokusunun 

almasıdır. Hastalığa hafif bir hipotiroidizm eşlik edebilir. 

LENFOS1T1K T!RO!D!T: Çocuklar ve genç kadınlarda bazı 

sporadik guatr olguları yoğun lenfosit infiltrasyonu ile 

kendini gösterir. Tiroid bezi yaygın olarak büyümüştür. 

ADENOM: 

Nodüler guatrlarda adenomatöz nodül olarak tanımlanan 

yapılar gerçek tümörler olmayıp, sınırlı hiperplazi ya da 

involüsyon alanlarıdır. Gerçek bir adenomun ayırıcı özellikleri 

şöyle sıralanabilir. 

1- Adenomun tümünün kapsül ile çevrili olması. 

2- Kist oluşumu, kanama,. hiyalinizasyon gibi dejeneratif 

değişikliklere rağmen adenomun her alanındaki yapının homojen 

olması. 

3- Adenomu oluşturan dokunun kapsül dışındaki tiroid dokusundan 

tamamen farklı olması, 

4- Adenorna komşu tiroid dokusunda adenomun basıncına bağlı 

değişiklikler görülmesi. 

Papiller adenom, papiller ya da kistadenomatöz yapılardan 

oluşmuştur.Tiroidin en 

adenorndur. Folliküler 

sık görülen benign 

adenomlar normal 

folliküllerini anımsatan, 
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follikül1erden 

{mikrofollikül), 

oluşur. Bu folliküller ya küçüktür 

ya da büyükLür (ınakrofollikül). Diğer tiroid 

adenomları eınbriyonal, fötal ve hurthle hücreli ndenoınlardır. 

Embriyonal tip, kordon ve trabekül oluşturan tiroid 

hücrelerinden oluşmuştur. Fötal adenom ise epitel ile döşeli 

küçük folliküllerden oluşmuştur. Hurthle hücreli tümörler 

belirgin granüllü çekirdekler, soluk eozinofilik sitoplazmalar 

ihtiva eden çok köşeli, büyük hüctelerden oluşurlar. Hurthle 

hücreli tümörlerin benign ve malign şekilleri vardır. En önemli 

malignite bulgularından biri şüphesiz damar invazyonunun 

varlığıdır. 

PAP!LLER KARS!NOM: 

Tiroid karsinomlarının en sık rastlanan tipi papiller 

karsinomdur. Papillaların stromalarının 

psammoma cisimcikleri gelişir. Tiroid 

hiyalinize olmasıyla 

papiller karsinomaları 

malignite derecesi düşük tümörler olup, yavaş gelişirler. Yerel 

yayılma ve servikal lenf düğümlerine metastaz yapmaya 

yatkındırlar. Lenf damarı invazyonu kan damarı invazyonuna göre 

daha sıktır ve tipik sayılır. Diğer tiplere oranla daha genç 

yaşlarda görülürler. 

FOLL!KOLER KARS!NOM: 

Çoğu kapsüllüdürler ve adenomlara benzeyen lezyonlardır. 

Bu tümörlerde kapsül ve damar invazyonunun ınikroskopik olarak 

saptanması ile tanı konulur. Folliküller karsinomlar boyun lenf 

düğümlerine, akciğerlere ve kemiklere metastaz yaparlar. 
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MEDULLER KARS!NOM: 

Parafollikülcr C hücrelerinden kaynaklanırlar. Türnı:.ir 

hücreleri genellikle pozitif amiloid reaksiyonu veren bir 

stroma içinde 

oluştururlar. 

dağılan solid l,itleler 

50 yaşın üzerindeki 

ve trabeküler yapılar 

kişilerde görülürler. 

Metastazlarını kan ve lenf yolu ile yaparlar. 

Tümör dokusunda kalsitonin varlığı gösterilebilir. 

Hastaların serumunda yüksek konsatrasyonda kalsitonin hormonu 

bulunabilir. 

ANAPLAST!K KARS!NOM: 

!leri yaş gruplarında görülürler. Hem bulundukları yerde 

yerel yayılma hem de kan yolu ile yayılma gösterirler. Hızla 

ilerler ve bir yıl içinde ölümle sonlanırlar. 
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T1HO!D BEZ!N!N UL'l'RASONOGRAF!K DEGERLEND!R1LMES! 

Yüksek rezolüsyonlu, gerçek zamanlı ultrasonografi 

cihazlarının teşhis alanına girmesi ile son yıllarda 

ultrasonografi, tiroid gibi yüzeye! doku ve organların 

tetkikinde yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir (9). 

Tiroidin 

veya ıniks 

ultrason 

yapıda 

muayenesi 

olduklarını 

nodüllerin 

büyük bir 

kistik, solid 

doğrulukla 

göstermektedir (10). 

Muayene hasta supine pozisyonda ve boyun 

hiperekstansiyonda iken, transducerin başı direk olarak jel ile 

kaplı boyun derisine temas ettirilerek yapılır. Her iki lobdan 

geçen sagittal ve transvers kesitler yapılır. Eksternal rehber 

noktalar laringeal kartilaj ve suprasternal çentiktir. Trakeal 

kartilajlar, common carotid arterler ve kollabe juguler vcnler 

ise internal referans noktalarıdır (11). 

Tiroid ekojenitesi aşağıda sayılan 3 faktöre bağlıdır. 

1- Folliküllerin sayı ve büyüklüğü 

2- Kolloid içeriği 

3- Tiroid içindeki konnektif dokunun miktar ve niteliği 

Normal bez uniform ekojeniktir. Solid hiperekoik 

lezyonlarda makrofolliküler doku hakimdir. Halbuki azalmış 

ekojenite, mikrofolliküler yapıya karşılıktır (11). 

Tiroid US muayenesi ile bezin boyutları, nodül sayısı ve 

nodülün boyutları doğru bir şekilde gösterilebilir (10). 

Normalde her bir tiroid lobu yaklaşık olarak 5 cm 

uzunluğunda, 2 cm genişliğinde ve 2 cm kalınlığındadır (12}. 
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Retrosternal yerleşimli guatrlarda alt hudutların 

görülebilmesi için hastaya yutkunma hareketi yaptırılmalıdır 

(9). Böyle olgularda CT ve MRI US ye göre daha yararlı 

olmaktadır (13,14,15,16). 

Tiroid nodüllerinin supressif hormon tedavisine verdiltleri 

cevabı değerlendirmede US yararlıdır (17). 

Yüksek rezolüsyonlu, gerçek zamanlı US rehberliğinde 

yapılan ince iğne aspirasyon biopsisi ucuz olması, kolay 

yapılması ve verimli sonuçlar vermesi nedeniyle yaygın olarak 

kullanılmaya başlamıştır (2). 

Daha önceden boyun bölgesine röntgen ışını almış 

hastalara tiroid karsinomu yönünden, belirli aralıklarla 

ultrasonografi yapılması önerilmektedir (9,13). 

Mendonça benign ve malign tiroid nodülleri için aşağıdaki 

sonografik kriterleri tanımlamıştır (18): 

Benign tiroid nodülleri: 

1. Düzgün iyi seçilebilir kenar olması 

2. Nodülün tümü ile hipoekoik hale ile çevrili olması 

3. Nodülün normal tiroid dokusuna göre daha hiperekoik olması 

4. tntranodüler kistik alanların varlığı (özellikle multipl ve 

çok küçük olması) 

5. Makrokalsifikasyon 

periferinde 

kalsifikasyon). 

lokalize 

Malign tiroid nodülleri: 

mevcudiyeti, 

olduğu zaman 

1. trregüler, belirsiz kenar olması 
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2. Lezyonu çevreleyen halo bulunmaması 

3. Nodül normal tiroid dokusuna göre daha hipoekoiktir ve küçük 

ltalsifikasyonlar ihtiva eder. 

4. Lolcal invazyon 

5. Bölgesel lenfadenopati (LAP) (genellikle boyunda nodülün 

olduğu tarafta) 

6. Uzak metastaz, özellikle akciğer ve kemik. 

Halo işareti solid lezyonu çevreleyen ince sonolusen 

(10). Patolojik olarak haloyu oluşturan, nodülün yapıdır 

kapsülü 

varlığı 

ve çevre perikapsüler infiltratdır. Her ne kadar hala 

benign tiroid nodüllerinde sıklıkla görülürse de 

benign nodüller için spesifik değildir {18). 

T!RO!D BEZ! PATOLOJ!LER!N!N ULTRASONOGRAF!K GöRUNUMLER! 

Basit nontoksik guatr: Başlangıçta bezde diffüz bir büyüme 

vardır. Ekojenitesi normaldir, veya hafifçe artmıştır. Uzun 

süren guatrlarda birbirini izleyen hiperplazi ve involüsyon 

fazları neticesinde fibroz septa oluşumuna, dilate foliküllere, 

kolloid yoğunlaşmasına ve küçük kalsifikasyonlara bağlı olarak 

kompleks nodüler görünüm oluşur (11). 

Graves hastalığı ve Hashimoto tiroiditi: Birbirlerine 

benzerler. Bez büyümüştür. Homojen eko azalması görülür (11). 

Subakut tiroidit: Normal parankim yapısı hakim olmakla 

beraber multipl, düzensiz sınırlı, normal sahalar arasında yer 

alan hipoekoik sahalar görülür (11). 
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Folliküler adenoma: Çoğu hipoekoik olmak üzere hiperekoik 

veya izoekoik olabilirler, kistilt lezyon şeklinde de 

gBrülebilirler. Hala sıklıkla bulunur (19). 

Soliter nodül: 

ı. Tiroid kistleri: Basit kistler arka duvar parlaklığı 

(posterior enhancement) gBsteren ekosuz lezyonlardır. Düzgün 

sınırlıdırlar. Bundan başka solia lezyonlar içinde kistik 

dejenerasyon görülebilir. Kistlerde malignensi ihtimali¾ 1-2 

dir (12). 

2. Solid nodüller: Büyüklük ve internal eko yapısı değişir. 

Hemoraji veya kistik de,jenerasyon, kalsifikasyon bulunabilir 

1 12 I . 

Multinodüler Guatr: Bez genellikle büyümüştür. Sıklıkla 

asimetriktir. Solid, kistik veya miks eko yapısında nodüller 

ihtiva eder. Kalsifikasyon bulunabilir. Genellikle· bezin 

ekojenitesi artmıştır {12). 
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GEREÇ VE YüN'I'EM 

Bıl çalışma Ekim 1989-Mayıs 1991 yılları arasında yapıldı. 

Tiroid bezi hastal1ğı nedeni ile Atatürh üniversitesi Tıp 

Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde muayene ve tedavi edilen 100 

hastanın cerrahi öncesi ultrnsonografi bulguları incelendi. Bu 

hastaların 11 'i { %11) erkek, 89' u -{ %89) ise kadın hastalar idi. 

Genel yaş ortalamaları 37.6 idi, Ortalama yaş erkeklerde 39.7, 

ltadınlarda 37.3 bulundu. 

us incelemeleri Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi 

Radyodiognostik Anabilim Dalında bulunan Toshiba Sal 38 B ve 

Toshiba Sal 77 B real time gray Scale US cihazları ile yapıldı. 

!ncelemelerde 3.75 MHz + Su torbası ve 7.5 MHz problar 

kullanıldı. Hasta muayene masasına sırt üstü yatırılarak boyun 

hiperekstansiyona getiril~i. Tetkik sırasında ultrason jeli 

kullanıld). Tiroid bezinin her iki lobu ve isthmusu transvers 

ve longitudinal kesitlerle incelendi. Patolojiyi en iyi 

gösteren görüntüler ekranda donduruldu ve aygıta bağlı poloroid 

kamera veya printer cihazı ile örneklendi. 

Çalışmamızda tiroid lezyonları, aşağıdaki sonografik 

6zellikler kriter alınarak değerlendirildi. 

ı. Nodül etrafında halo varlığı 

2. Kistik nodül 

3. Miks eko yapısında nodül 

4. Hiperekoik solid nodül 
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5. Hipoekoik solid nodül 

6. tzoekoik solid nodül 

7. Heterojen eko yapısında solid nodül 

8. Nodülde kalsifikasyon varlığı 

9. Eggshell kalsifikasyon 

ıo. Nodül sayısı 

11. NodUldeki belirsiz kenar 

12. Bölgesel LAP 

13. Massif ekstratiroideal ekstansiyon 

14. Tiroid parankiminde yer yer hipoekoik alanlar bulunması 

15. Tiroid de diffüz büyüme ile beraber heterojen eko yapısı ve 

yer yer sınırları tam seçilemeyen kistik alanlar bulunması. 
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BULGULAR VE OLGU ÖRNEKLER! 

Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde 

ultrasonografik olarak incelenen ve cerrahi sonrası sonuçları 

histopatolojik olarak kanıtlanmış 100 olgu bu çalışma kapsamına 

alınmıştır. 

Olgularımızın cinsiyet dağılımı 89 (%89) kadın, 11 (%11) 

erkektir. Olguların genel yaş ortalaması 37.6 dır. Ortalama yaş 

kadınlarda 37.3, erkeklerde ise 39.7 olarak bulunmuştur. En 

küçük olgumuz kadınlarda 13, erkeklerde 26 yaşında, en büyük 

olgumuz kadınlarda 68, erkeklerde 64 yaşında idi. 

Malign olgularımızın hepsi kadın hastalardı. En küçük 

malign olgumuz 22 yaşında, en büyük malign olgumuz 57 yaşında 

idi. 

Ultrasonografide en büyük nodül 90x42x44 mm, en küçük 

nodül lxlx2 mm boyutlarında ölçüldü. 

Tablo: I Olguların histopatoloji neticeleri 

OLGULAR 

NKG (Nodüler Kolloidal Guatr) 
Kolloidal Guatr 
Kistik Kolloidal Guatr 
Diffüz Kolloidal Guatr 
Folliküler Adenom 
Hurthle Hücreli Adenom 
Papiller Karsinom 
Follikiller Karsinom 
Subakut Tiroidit 
Lenfositi}~ 'l'iı·oidit (Folrnl) 
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Histopatoloji neticelerine göre 95 (%95) olgu benign, 5 

(%5) olgu malign olarak değerlendirildi. 10 olgu 2 patolojik 

tanı aldığı için tablo I de olgu sayısı fazla gösterilmiştir. 

Ultrasonografi, ameliyat ve histopatoloji sonuçları tablo 

II de gösterilmiştir. 

Çalışmamızda hala varlığı 58 olguda (%58), kistik nodül 9 

olguda (%9), miks eko yapısında nodül 88 olguda ( %88), 

hiperekoik solid nodül 3 olguda {%3), hipoekoik solid nodül 22 

olguda (%22), izoekoik solid nodül 28 olguda {%28), heterojen 

eko yapısında solid nodül 6 olguda (%6), nodülde kalsifikasyon 

varlığı 25 olguda (%25), eggshell kalsifikasyon 1 olguda (%1), 

soliter lezyon 27 olguda (%27), multinodüler lezyon 73 olguda 

(%73), nodüldeki belirsiz kenar 31 olguda {%31), tiroid 

paranlüminde yer yer hipoekoik alanlar 5 olguda {%5}, diffüz 

büyüme ile heterojen eko yapısı ve yer yer kistik alanlar 12 

olguda {%12) görüldü. Bölgesel LAP ve massif ekstratiroideal 

ekstansiyon hiçbir olguda görülmedi. 

Folliküler adenom tanısı konan 8 olgunun 7 sinde (%87) 

hala varlığı, 8 inde (%100) miks eko yapısında nodül mevcut 

idi. 

Kolloidal guatr tanısı konan 91 olgunun 52 sinde (%57) 

hala varlığı, 80 inde(% 87) miks eko yapısında nodül görüldü. 

Toplam 9 pure kistik lezyonun 8 i (%88) kolloidal guatrlı 

olgularda görüldü. Miks eko yapısında nodül görüleıı toplam 88 

olgunun 80 i (%90), hala varlığı görülen toplam 58 olgunun 52 

si (%88), hiperekoik solid nodül göı·ülen toplam 3 olgunun 2 sl 
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1 %66 I, hipoekoik solid nodül görülen toplam 22 olgunun 20 s, 

1%901, izoekoik solid nodül görülen toplam 28 olgunun 25 i 

1%891, hctero.jen cko yapısında solid nodül görülen 6 olgunun 5 

i (%83), nodülde kalsifikasyon görülen toplam 25 olgunun 22 si 

(%88), eggshell kalsifilrnsyon görülen 1 olgu ( %100), nodülde 

belirsiz kenar görülen toplam 31 olgunun hepsi (%100) kolloidal 

guatr tanısı aldı. Diffüz büyüme ile heterojen eko yapısı ve 

yer yer kistik alanlar 12 olguda görüldü ve bunların hepsi 

(¾100) yalnızca kolloidal guatr tanısı aldı. Kolloidal guatr 

tanısı konan 91 olgunun 68 inde (%75) multinodüler lezyon, 23 

ünde (%25) soliter lezyon görüldü. 

Tiroidit tanısı konan 5 olgunun 4 ünde (%80) hala varlığı 

görüldü. Tiroid paranltiminde yer yer hipoekoik alanlar g6rülen 

5 olgunun hepsi (%100) tiroidit tanısı aldı. 

Papiller karsinom tanısı konan 1 olgunun 2 

sinde (%50) hala varlığı, 4 ünde (%100) miks eko yapısında 

nodül g6rüldü. Papiller karsinom tanısı konan olguların 1 inde 

[%25) soliter lezyon, 3 ünde (%75) multinodüler lezyon g6rüldü. 

Folliküler karsinom tanısı konan 1 olguda sağ lobda 

etrafında hala bulunan miks eko yapısında nodül, sol lobda ise 

etrafında hala bulunan izoekoik solid nodül gbrüldü. Bu hastaya 

sağ subtotal tiroidektomi yapıldı. 

Hurth1e hücreli adenom tanısl konan 1 olguda miks eko 

yapısında soliter nodül g6rüldü. 

Sonuçlar değerlendirilcrelt tiroid lezyonlarında us 

duyarlılık ve özgüllük değerleri saptanmaya çalışıldı, 
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Doğru pozitif olgu sayısı 
Duyarlılık = 

Doğru pozitif olgu sayısi+Yanlış negatif olgu sayısı 

Doğru negatif olgu sayısı 
özgüllük = 

Doğru negatif olgu sayısı+Yanlış pozitif olgu sayısı 

Ultrasonografideki doğru pozitif olgular, US bulguları ile 

cerrahi bulgularının uyumlu olduğu olgulardır. Yani hem US, hem 

de cerrahide soliter nodül veya hem US hem de cerrahide birden 

fazla nodül tespit edilen olgulardır. 

us nin yanlış negatif olguları, incelemede nodül 

saptanmayan ve operasyonda nodül saptanan olgulardır. Yani US 

de soliter nodül görüldüğü halde, cerrahide birden fazla nodül 

tespit edilen olgular veya US de nodül görülmeyen fakat 

cerrahide nodül olarak değerlendirilen olgulardır. 

US deki yanlış pozitif olgular.ise US de nodül saptanan 

ancak operasyon ile doğrulanmayan olgulardır. Yani US de birden 

fazla nodül görüldüğü halde, cerrahide soliter nodül tespit 

edilen olgular veya US de soliter nodül görüldüğü halde, 

cerrahide nodül tespit edilmeyen olgulardır. 

US deki doğru negatif olgular hem US, hem de 

nodül görülmeyen olgulardır. 

cerrahide 

US de 11 vakada nodül sayısı eksik gösterildi (yanlış 
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negatif). US bulgularının cerrahi bulguları ile 

karşılaştırılmasında 84 olgunun uyumlu olduğu {doğru pozitif) 

görüldü. 5 olguda nodül sayısı fazla gösterildi (yanlış 

pozitif). 

US normal olup operasy~na alınan vaka olmadığından doğru 

negatif olgu sayısı O idi. Bu yüzden özgüllük %100 olarak kabul 

edildi. 

Operasyon bulgularına göre ultrasonografinin'tanı tutarlılığı: 

Doğru pozitif 84 

Yanlış negatif 11 

Yanlış pozitif 5 

Ultrasonografinin duyarlılık ve özgtillük oranları 

Duyarlılık % 88 

özgüllük % 100 

Değerlendirmede ultrasanografinin duyarlılığı 

özgüllüğü %100 bulundu. 
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Tablo II OLGULAR 

o 
"' 

l A,K ıı: 44 + 

4 11,S K 60 
5 S,A ıı: 47 

6 A,Ş E 56 + 

9 V,:B E 40 + 

ıojs,o K 

ll S, T E 

12 G,Y K 

24 + 

J5 

lJ D,M E 27 + 

U G,i K 24 

15 l!.Ç K 4t.ı + 

16 11,T K ~O 
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+ 
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+ + + 

+ 
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+ + 
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+ + + 
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+ + 

16 N,O X 25 +, + .+ + 

19 il. 1 K :lO + + + 

20 il,) X 42 + 

21 N,K K )2 +,~ + + + 

22 F,Ö K 50 +,• + + 

2) O,L K )9 +,- + + 

24 S, O K 56 +, + ... + 

25 A,A K 55 +, + + + + 

26 K,K ıı: )O +,- + .+ 

27 N.ll K JS +,- + + 

26 :ıı. Y X 4!1 +, • + 

29 ~. Y K 50 + 

)O R,K K 40 +, - + + 

Jl Z,0 K 160 + + + 

J2 IN,S K 27 + + 

JJ lc,s ıı: 24 +,- + + + + 

J4 1,D K 57 +,~ 
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+ 
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14 15 

+ 
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+ 

OP::::ıusIOND~ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ııts:rou.ıoLOJ 1 tıİYl:CEr.L!R 

+ 

l' o:ı.ı ıı.:uı ı r Ad u.ocıı Dcıltrıı ( +) 

+ NodUl,r Kollo1dııl Guatr Dcıltru(+) 

Hıı.rthl ı HU crı li Ad eı:ı OIQ 

+ NodUlır Kolloidııl Guatr Yan1lı(-) 

+ NodUlır ıı:cııc1daı Guatr Doltru(+) 

+ NodUler Kclloidal Guatr Dolru(+l 

+ NodUlır Kclloidal Cuatr Yaı:ıllt(-) 

+ 

+ 

+ 

.. 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

FollikUlır Adınom 
Kelle 1dııl Guatr 
NodUlır Kolloidnl Guatr 

NodUlır Kclloidııl Gu.o.tr 

Koduı,r Kollo1dal Ouatr Delru(+) 

Follik!ll•r Adına~ Yanlı,(-) 

NodUlar KolloUal Guatr-~)-

NodUlır Kolloidal Guatr Doltru(+) 

NodUlır Kolloidal Ouatr !anl11(+) 

NodUlır Kolloidal Guatr Ianl11(+) 

Kolloidal Cuatr Doıtrıı(+) 

NcdUlır Kollcidal Guatr Yanl.11(+) 

NcdUlır Kollcidal Guatr Yaı:ıl11(+) 

NodUler Kolloidal Ouatr Dolru(+) 

NcdUler Kcllo1dal Oustr tıotru(+l 

NodUlir Koll oi~.ıı.l Cua tr Do,tru( +) 

+ hpilUr JCauhom ...... ~ ( ) 
•-·~-~---•--~.ı.......ı._.ı... __ .,_ __ .,__ __ ı.,__+_, __ J....!N~o~d~~l~•~r'-.!!K~ol~l~a~t~d~~~O~u~•t~rio-i,._=_•_r_u_+_ 
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Tablo: II (Devam) OLGULAR 

nTRASONllJı. OP = YON DA 

l 2 J 4 s 6 1 o 9 10 ll 12 lJ 14 15 
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J6 IT.A K 28 +,- + + + +,- + Nod'.llor JColloidııl Guatr Do~ru( +) 

J7 l<ı.! K 22 + + + ~odUlor Kolloidııl Guıı.t,:- Yıı..-ıll~(-) 

:ıe ~ıT K 17 ı-,- + + ~t- + NodUl•r KolloidııJ. Cı.ıatr !loğru ( +/ 

J9 tL. o K J7 t + 
1 

+ . ' + NodUlor KolloJdlll Ount1' Do~ru (+) 

40 ~ .. K K 54 + t t JColloidııJ. Guatr Jlolru(+) 

41 ),I.I' K oJ t + + +,- + + PollikUl•r Adono~ Do~ru(+J 

42 E.A K 22 + + + +· + PollixUlor Karsino~ Jla~ru (+) 

4J H.~ K 50 + ft,- + + + + NodUlır Kolloidııl Guatr Do~r,:(+) 

44 A.K K J6 + t + + NodUlor Kolloidıı.1 Gu.rıt:ı::- Dotru(+J 

,45 N.A K :ıe +,- + + + t +,- + NodUlır KalloidııJ. CuatI" llo!;ru(+) 

46 Ş.K K 46 1 .+ + + + NodUlor Kolloidal Guatr Do~ru( t) 

47 1 :..A K 25 I+ + t + NodUl•r Kolloidal Guatr Jlo~ru(+J 

48 1 r.l( K 50 + + +,- + N odUı ■ r KolloHal Guatr ııofrıı [ +) 

49 1 R.~ K 50 +,- t + t + + NodUlor Kolloid&l Guatr Dofru(+J 

5o[A.Y X J6 + + + + + NodUl•r Kolloid&l Guatr Yo.nlı~ ( t) ,, 

51 Ş.Ş l( 36 + + t ft,- t + l!odUl•r Kolloidal Ouatr Do~ru (+) 

5ıj..ı.ıı K 31 + t + NodUlor Kollo1dal Guatr :ıolru(+J 

5J A.AıK JJ t t t + PolllkUlor Adono~ :ıcfru(+) 
Kolloi dal Gu& tr 

54 ı.K K 40 + + + t NodUlır Xolloidal Guatr Do~%"u( +J 

55 z.K K 42 + + 1 + + 1 

+ ı:ı~~n~ ~ ı tı~, r~r~!f1 ~ .• h 
Do~ru(t) 

56 E.A K 4~ + + t NodUltr Kolloidnl Guatr fü/i;ru( +) 

57 G 0 S K 49 + + + + Nodlll•r Kolloidal Guatr ;Jofru(t) 

58 Y.Y K :ıe +,- t + + + + .ra.p.:t ... ı ıı r Ka;.-ıı:ı inoı:ı:ı: Dol';ru(+) No dUl •~ Kn1 ı oidal r,,ıAtr 

59 C<.B 
1 

K J8 + + + + Kolloidal Cuntr Yonll~(-) 

GO .c K 17 + + ıt,- .. Kclloldnl Guntr Da/tru{+) 

61 ~-? 1( Jl 
-- 7' iiji 11 l trl<ar'iil n cnı t + + + Jlo~ru(+J NodU~•r Kollcidal Guntr 

62 Ş.t K J8 >,- + t +, + NodUlor Kollo!dnl Guatr Do~ru(+) 

GJ ıı.; K 50 t + + + NodUl•r Kollo1da1 Guatr Do~ru(+J 

64 c.ı K 18 + t +,- + +, + NodUHr Koll oidnl r.un t.- Po~ru( +) 

65 )(.f K 40 t + + NodUltr Kolloidal Guntr IJQreru ( +) 

66 i li.Ç K 28 ''+- + + DU!U• Kolloldal Cuatr Y&nJ.ış (-/ 

67 i P.K E 26 + + + + + NodUlor Kolloidal. Guatr Yanlı,(-) 

68 G,Y K 50 + + 1 + + NodUlır Kolloidal Gı.uıt:rı Do~ru (+) 

69 ?.A K 60 t ., + ., ' + NoJlll ı r 
; 

Kollohlıı.l Guııtr Doaru( +) 

?O A.K K 25j .. i + t NodUlor ~olloidnl Gue.tr Dogr.,(+J --
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Tablo: II {Devam) OLGULAR 

o 
"' 

ıı 
~ 

71 H,E K )2 

, 72 K.U K 26 

ULTRASO!lllA. 

l2J456789 ıo ll l2 l) 

NODUL ~ 
SAJISI le -,--

+ + 

+ + 

IOP ERAS ~OM llA 

l4 ıs 

UİB:OPA:Or.oJ t IIİ:CECi:ıt!.ER 

+ NodUlır Kollo1dal Ou&tr Dolrı.ı(+l 

+ NodUler Kollo1dnl Guotr Do!rı.ı(t) 

7) L.Y K 25 + 

'ı----t-+-ır+-ı--ı--t--ı--t--ı--t--ı--t--ı---r--ı---r----r----ı---+--+---ı.----------+--"""'.""--ı 
: 74 G,Ç lC b.6 + + + +, + + Kollo1dal Cuı.tr Dojtrı.ı(+) 

+ + NodUlır Kolloidııl Cı;ntr Doirı.ı(+) 

75 M,D lC 16 

: 76 tt,.ı E 27 + + 

77 ı.,ı; K 60 +, + + 

78 S .~ K 22 +, + + 

79 N ,C K 5-0 + + 

81 1,J E 5) 

82 S, I lC 17 + 

6J E,J K 44 + 

84 Z,~- K 25 

86 C,J K 4) + 

87 S, l K 19 +, 

... 
89 F,I JC l) + 

90 11,J K 45 +,• 

'~N,K-E 41 + 

92 E,Ö K 66 +, 

9) !!,T K 64 

94 ıı.c ıc 22 

95 ll,K K 22 +,-

+ + ., 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ 
-+-----+--1·-
+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ +,• 

+ 
+ 

+ + +, 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+,- + 

+ 

+ 
.. ~ ... - -- - ,._,.,. 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

96 E,U E 64 + + + 

97 K,T E 28 + 

96 Z,K K )5 ~ + + + 

199 İ, A K 25 + + + 

~00 N,A K 48 + + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+, 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

NodUler Kolloidnl Guatr Dolru(+) 

NodUlır Kolloid&l Guatr Dolru(+) 

NodlUır Kolloidal Gu~tr Dolrı.ı(+) 

NodUl•r Kolloidal Cuotr ııo!ru(+l 

NodUl•r KolloidoJ. cuatr Dolru(+) 
NodUler ilou.oıoa.ı. ı;ua tr Dolru ( +) 
Lıotoaitilı: T1ro1dit 

ModUltr Kolloidııl Guatr Yıınl.1~(-) 

NodUler Kolloldal ouatr Dolru(+) 

NodUlır Kolloidal Ouatr Dolru(+) 

:ııoı111ı:nu· Adınoıa Do!ru(+) 

+ NodUlır Kollo1dol Cuatr Dolru(+) 

• .. ,w. --· ... -- ---- --♦- ----.. 1~ ·N-;duı.:r:ı Kolloid.ol ~ M~(;r-
+ NodUltr Kollcldal Ouatr Dolru(+) 

+ + Lıntcait1k Tiroidlt 

+ NodUler Kollo1dal Ouatr ranJ.11(-) 

+ NodUl•r Xolloidıı.1 Guatr Dolru(+) 

+ Kcllo1dl\l Cuo. tr Dol!rıı( + l 
+ ııııru~ Kollo1dal Guatr Yıınlıı(-) 

+ 

+ + NcdUhr Kolloidal Cua tr Dol!ru ( +) 

+ llodUl er JColloidcıl (luatr Ool!ru ( +) 
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Olgu No 53 

A. A. 33 y . K 

Patoloji sonucu 

öRNEK OLGULARIN SUNULMASI 

1. Folliküler adenom 

2. Kolloidal guatr 

R s im 1. Sağ lobdan geçen l ongi. tudi na l kesit . 69x33. 45 mm 

ho yu l arında etrafında halo bu l un , n mi ks e ko yapısında nodOl 

göJ"l m kt e di r . 
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Ol g u No : 22 

F.ö . 5 0 y. I< 

Pa oloji sonu c u 1. Granülomatöz iroidit 

2. Kolloidal guatr 

Resim 2 : Sağ lob ve sol lobdan geçen longitudinal k itlerde 

sol lo bd a daha beli gin olmak ü~ere her iki lol:;>da hipoekoil 

alanl a r dikk ti çekmektedir. Ayrıca sağ lobd iki adet m' ks eko 

yapıs ında , sol lobda ise iki adet izoekoik solid nodül 

görülme kted ir . 
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Ol gu o 42 

E.ı'\. 22 y . K 

Pa olo ji s onuc u Folliklıl r karsinom 

R .sim 3 : S ağ lob ve sol lobdan geçen longitudinal kesitlerde 

s ğ l o bda 54x30x41 mm boyutlarında trafında halo bulunan, 

ge ı lde heteroj n eko yapısında olmakl birlikt y r yer kuç ülc 

l is k l an l ar içeren, miks eko yapısında nodül görülmektedir. 

Sol lobda 4x10xll mm boyu larında izoekoik solid nod ' l dikk ti 

,.. km k ted i r. 
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Ol gu No : 52 

A. B . 31 y. K 

Patolo j i sonu c u Nodüler kolloidal guatr 

Re sim ~ : Sol lobdan geçen longitudinal ve transvers keeitlerde 

3 4x1 8x28 mm boyutlarında eggshell kalsifikasyon görülmekt edir. 
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Olgu No : 58 

Y. Y. 39 Y. K 

Patoloji sonucu: 1. Papiller Karsinom 
2. Nodüler kolloidal guatr 

Resim 5 : Sağ ve sol lobdan geçen longitudinal kesitlerde sağ 

lobda 36x17x26 mm boyutlarında etrafında hala bulunan miks eko 

yapısında nodül, sol lobda ise 10x6x7 mm boyutlarında iki adet 

hipoekoik soli d nodül görülmektedir. 

Resim 6 : Sol lobdan geçen longitudinal kesiL l erde 14x7x8 mm 

boyutlarında miks eko yapısında nodül, 14x8x9 mm boyutlar nda 

et.rufındıı halo bulunan izo lrnil\ solid nodül görülmelttcdir. 
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Olgu Na : 65 

M. K. 45 Y. K 

Patoloji sonucu Nodüler kolloidal guatr 

Resim 7 : Sağ ve sol lobdan geçen longitudinal kesitlerde ileri 

derecede büyük olan tir~id bezinde heterojen eke yapısı ve yer 

yer sınırları tam seçilemeyen kistik alanlar dikkati 

çekmektedir. 
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•rARTIŞMA 

Tiroid nodüllerinde halo varlığı ilk olarak Hassani ve 

Bard tarafından tarif edilmiştir. Bunlar tarafından 45 soliter 

tiroid nodülü üzerinde yapılan çalışmalarda hiçbir malignensi 

vakasında hala varlığına rastlanmamıştır (18}, Bizim soliter 

lezyon bulunan 27 olgumuzun 1 inde malignensi görüldü ve bunda 

da hale varlığı mevcut değildi. 

Hayashi ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada halo 

varlığı 84 benign lezyonun 35 inde {%42}, 57 malign lezyonun 12 

sinde (%21), 58 folliküler adenomun 33 ünde (%57), 41 papiller 

karsinomun 10 unda (%24) gösterilmiştir (20}. 

Bizim çalışmamızda 95 benign lezyonun 55 inde (%57), 5 

malign lezyonun 3 ünde (%60), 8 folliküler adenomun 7 sinde 

(%87), 4 papiller karsinomun 2 sinde {%50) görüldü. Bizim 

çalışmamızdaki benign lezyonlara ait yUzdeler literatürle uyum 

göstermekte, malign lezyonlara ait yüzdeler ise literatür ile 

uyum göstermemektedir. Bu uyumsuz 1 uk muhtemelen çalışmamı zdald 

malign olgu sayısının azlığına bağlı olarak yorumlanmıştır. 

Simeone ve arkadaşları yaklaşık 500 hasta içinde yalnızca 

1 tane (%0.2) pure kistik lezyona rastlamışlardır. Bunun 

patolojik tanısı benign çıkmıştır [19}. 

Bizim 

kistik 

çalışmamızda benign vakaların 9 unda (%9.4) 

lezy-ona rastlanmıştır. Malign vakalarda 

pure kistik lezyon g6rillmeıniştir. 

35 

pure 

ise 
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malign lezyonların 1 tanesinde (%20) hiperekoik solid nodül 

görülmüştür. Çalışmamızda folliküler adenom olgularında bu 

özelliğe rastlanmamıştır. 

Simeone ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 17 

malign lezyonun 16 sının (%94), 79 folliküler adenomun 64 ünün 

(% 81) hipoekoik olduğu bildirilmiştir (19). 

Hayashi ve. arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 

hipoekoik lezyonlar 84 benign olgunun 21 inde {%25), 57 malign 

olgunun 18 inde(% 32), 58 folliküler adenomun 12 sinde (%21), 

41 papiller karsinomun 13 ünde (%32) görülmüştür {20). 

Bizim çalışmamızda 95 benign olgunun 21 inde (%22), 5 

malign olgunun 1 inde (%20), 8 folliküler adenomun 1 inde 

(%12), 4 papiller karsinomun 1 inde (% 25) hipoekok solid nodül 

görülmüştür. Bizim çalışmamızdaki yüzdeler Simeone ve 

arkadaşlarının çalışmasındakilerle uyum göstermemekle birlikte 

Hayashi ve arkadaşlarının bulduğu değerlere yakındır. 

Simeone ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 79 

folliküler adenomun 5 inde (%6), 17 tiroid malignensisinin 1 

inde {%5), 9 papiller karsinomun 1 inde (%11) izoekoik solid 

nodül görülmüştür (19). 

Bizim çalışmamızda 95 benign olgunun 26 sında (%27.3), 5 

malign olgunun 2 sinde (¾40), folliküler adenom tanısı konulan 

8 olgunun 2 sinde 

konulan 4 olgunun 1 inde 

konulan 1 olguda (%100) 

(%25), papiller 

(%25) ve folliküler 

izoelrnih solid nodül 

karsinom 

karsinom 

görüldü. 

tanısı 

tanısı 

Bizim 

çnlışmamızdaki yüzdelerin literatürdeki yüzdeler ile uyum 

göstermemesjnin, muhtemelen bölge, ırk ve çevre faktörlerine 
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bağlı olabileceği düşünülmektedir. 

Hayashi ve arkadaşları heterojenitenin malignite işareti 

sayılabileceğini, bununla .beraber bazı benign nodüllerin 

hetero,jen eko gösterdiklerini ve malign lezyonlarda da 

heterojenite görünümünün fazla olmadığını bildirmişlerdir (20), 

Bu araştırmacıların yaptıkları bir çalışmada heterojen eko 

yapısında nodüller 84 benign olgunun 7 sinde { %8), 57 malign 

olgunun 13 ünde.(%23), 58 folliküler adenomun 5 inde (%9), 41 

papiller karsinomun 5 inde (%12) görülmüştür (20). 

Bizim çalışmamızda 95 benign olgunun 5 inde (%5), 5 malign 

olgunun 1 inde (%20), papiller karsinom tanısı konan 4 olgunun 

1 inde {%25), folliküler adenom tanısı konan 8 olgunun 1 inde 

{%12) heterojen eko yapısında solid nodül görülmüştür. 

Çalışmamızdaki papiller karsinom olgusunda yer yer hipoekoik, 

yer yer hiperekoik alanlar içeren heterojen eko yapısında solid 

nodül görüldü. Bu sonuçlar literatür bulguları ile 

göstermektedir. 

uyum 

Nodülde kalsifikasyon varlığı Hayashi ve arkadaşları 

tarafından yapılan çalışmada 84 benign olgunun 15 inde (%18), 

57 malign olgunun 40 ında {%70), 58 folliküler adenomun 9 unda 

{%16) gösterilmiştir {20). 

Bizim çalışmamızda fse 95 benign olgunun 25 inde (%2 6 ), 8 

folliküler adenom olgusunun 3 ünde(% 37) rastlanmıştır. Bizim 

malign olgularımızın hiçbirisinde nodülde kalsifikasyon varlı~ı 

görülemedi, 

Mendonça tarafından eggshell kalsifikasyon varlığınııı, 

belki de benign tiroid nodülünün en güvenilir tek işareti 

olduğu, kendi çalışmasında malign olguların 
hiçbirisinde 
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görülmediği, bununla beraber benign nodüllerde de 

görülen bir bulgu olduğu bildirilmiştir (18). 

seyrek 

Bizim çalışmamızda eggshell kalsifikasyon gösteren bir 

olgunun patoloji neticesi, benign lezyon olarak rapor edilmiştir. 

Krenning ve arkadaşları tarafından soliter nodüllerde 

malignensi görü~me oranının% 11, multipl nodüllerde ise % 3 

olduğu bildirilmiştir (22). 

Bizim çalışmamızda 27 sol iter lez'yonun 1 inde (%3), 73 

mul tinodüler lezyonun 4 ünde ( %5) mali.gni te görülmüştür. 

Hayashi ve arkadaşları nodülde belirsiz kenar görülmesinin 

malignite işareti olabileceğini belirtmişlerdir. Yaptıkları bir 

çalışmada nodüldeki belirsiz kenar 84 benign lezyonun 13 ünde 

(%15), 57 malign lezyonun 28 inde {%49), 58 folliküler adenomun 

3 ünde (%5) görülmüştür (20). 

Bizim çalışmamızda ise 95 benign lezyonun 31 inde (%32), 8 

folliküler adenom olgusunun 1 inde (%12) görülmüştür. Malign 

lezyonlarda ise rastlanmamıştır. Nodülde belirsiz kenar görülen 

31 olgunun hepsi kolloidal guatr tanısı almıştır. 

Bölgesel LAP Sirneone ve arkadaşları tarafından yapılan 

çalışmada 17 malign lezyo.nun 10 unda (%58), 9 papiller karsinom 

vakasının 7 sinde (%77), 2 anaplastik karsinom valrnsının 1 

inde (%50), 2 folliküler adenokarsinom vakasının 2 sinde 

(%100) görüldü (19). 

Bizim çalışmamızda hiçbir olguda bölgesel LAP 

görülmemiştir. 

Hayashi ve arkadaşları massif ekstrntiroi<lcıll ek 5 Lansiyon 

veya invazi.v gelişimin tiroid nıalignensisi için 

39 



patognomonik old~ğunu belirtmişlerdir. Yaptıkları bir çalışmada 

57 malign olgunun 15 inde (%26) görülmüştür {20), 

_Bizim çalışmamızda massif eksratiroideal 

rastlanmamıştır. Bu uyumsuzluk muhtemelen 

ekstansiyona 

çalışmamızdaki 

malign olgu sayısının azlığına bağlı olarak yorumlanmıştır. 

Tokuda ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada subakut 

tiroiditli 15 hastanın hepsinde (%100) lokal hipoekoik alanlar 

görülmüştür { 23). Bizim çalışmamızda 2 si subakut tiroidit 

olmalı; üzere toplam 5 tiroidit olgusunun hepsinde (%100) yer yer 

hipoekoik alanlar görüldü. Bizim çalışmamızdaki sonuçlar 

literatür bulguları ile tam uyum göstermektedir. 

Çalışmamızda 12 vakada tiroidde bilateral diffüz büyüme ·ve 

heterojen eko yapısı ile yer yer sınırları tam seçilemeyen 

kistik alanlar görüldü. Patoloji sonuçları, 11 i nodüler 

kolloidal guatr, 1 i kolloidal guatr olarak rapor edildi. 

Literatür çalışmalarında diffilz büyüme ve heterojen eko yapısı 

ile yer yer sınırları tam seçilemeyen kistik alanlar ihtiva 

eden olgulara rastlayamadık. 

Benign ve malign folliküler neoplazmların histopatolojik 

ayırımında kapsül veya damar invazyonu bulunması malignensi 

tanısı için gereklidir (10). Bizim ı folliküler karsinom 

vakasında damar invazyonu mevcut idi. 

Scheible ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 1 mm 

çapındaki kistik lezyonlar gösterilmiştir ( 1 7) . Bizim 

çalışmamızda en küçük lezyon lxlx2 mm idi. 
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SONUÇ 

Yaptığımız çalışmadan elde ettiğimiz sonuçları 

sıralayabiliriz. 

ı. Tiroid .hastalığ.ı düşünülen her olguda 

ultrasonografisi yapılmalıdır. 

şöyle 

tiroid 

2. Tiroidin ul trasonografi muayenesi bezin boyutlarını, 

nodüllerin sayısını, nodül boyutlarını doğru olarak 

göstermektedir. 

3. Ul trasonografi solid, kistik, miks yapıdaki lezyonların 

ayırımında değerli bir yöntemdir; 

4. Tiroid sonografisi metastatik lezyonları bulunan hastalarda 

primer odağı ararken yapılabilir. 

5. Benign nodülleri, malign nodüllerden ayırmada spesifik bir 

ultrasonografi kriteri yoktur. 

6. Retrosternal guatrların incelenmesinde MRI veya CT ye 

başvurulmalıdır. 

7. Ultrason eşliğinde ince iğne biopsisi ucuz, kolay 

yapılabilir bir uygulamadır. 

8. 'I'iroid bezi patolo,iisi olan hastaların takibinde 

ultrasonografi de yapılmalıdır. 
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ôZET 

Yüksek rezolüsyonlu, gerçek zamanlı ultrasonografi 

Cihazlarının teşhis alanına girmesi ile son yıllarda 

ultrasonografi, tiroid gibi yüzeye! doku ve organların 

tetkikinde yayg~n olara~ kullanılır hale gelmiştir. 

Ekim 1989-Mayıs 1991 yılları arasında yapılan ve 100 olgu 

içeren çalışmamızda tiroid ultrasonografi tanıları, 

sonu patolojik tanılar ile karşılaştırıldı. 

operasyon 

Tiroid lezyonlarının değerlendirilmesinde_ 15 sonografik 

özellik kriter olarak alındı. Elde edilen sonuçlar ilgili 

literatür gözden geçirilerek tartışıldı. Ultrasonografinin 

tiroid kitle lezyonlarının değerlendirilmesinde kullanışlı ve 

yaygın bir metod olmasına rağmen, 

sınır·lı olduğu kanısına varıldı. 
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Yüksek 

cihazlarının 

OZET 

rezolüsyonlu, gerçek zamanlı 

teşhis alanına girmesi ile 

ultrasonografi 

son yıllarda 

ultrasonografi, tiroid gibi yüzeyel doku ve organların 

tetkikinde yayg~n olara~ kullanılır hale gelmiştir. 

Ekim 1989-Mayıs 1991 yılları arasında yapılan ve 100 olgu 

içeren çalışmamızda tiroid ultrasonografi tanıları, operasyon 

sonu patolojik tanılar ile karşılaştırıldı. 

Tiroid lezyonlarının değerlendirilmesinde 15 sonografik 

özellik kriter olarak alındı. Elde edilen sonuçlar ilgili 

literatür gözden geçirilerek tartışıldı. Ultrasonografinin 

tiroid kitle lezyonlarının değerlendirilmesinde kullanışlı ve 

yaygın bir metod olmasına rağmen, ayırıcı tanıdaki yerinin 

sınıı·lı olduiu kanısına varıldı. 
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