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ÖZET 

 

Tiroid bezinin hastalıkları toplumda sık görülmektedir. Tiroid bezinin 

büyümesinde değişik faktörler rol oynar. Tiroidektomi endemik bölgelerde en sık 

yapılan ameliyatlardan birisidir. Ameliyatlardan sonra çeşitli komplikasyonlar 

olabilmektedir. Biz ses bozukluğunun tiroid hacmi ile bir bağlantısı olup olmadığını 

araştırmak için bu çalışmayı planlandık. Mayıs 2008 ve Mayıs 2009 tarihleri arasında 

guatr nedeniyle total tiroidektomi ve near total tiroidektomi yapılan 60 hastada çıkarılan 

tiroid bezi hacmi ve postoperatif ses bozukluğu arasındaki ilişkiyi inceledik. Rezeke 

edilen tiroid bezi hacimleri elipsoid formül ile hesaplandı. Postoperatif ses değişiklikleri 

indirekt laringoskopi ve subjektif ses değerlendirme anketi ile değerlendirildi. 5 hastada 

ses bozukluğu saptandı. Ses bozukluğu saptanan hastalar ve saptanmayan hastalar 

ortalama tiroid hacimleri yönü ile karşılaştırıldı. Aralarında istatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (P=0.972). Tiroidektomi sonrası geçici hipokalsemi gelişen hastalar  tiroid 

hacimleri yönü ile karşılaştırıldı anlamlı fark bulunmadı (P=0.613). Operasyondaki 

kanama miktarı tiroid hacimleri ile karşılaştırıldı. İstatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (P=0.784). 

Sonuç olarak tiroidektomi sonrası bazı komplikasyonlar olabilmektedir. Bunlar 

arasında ses bozukluğu  da yaşanabilir. Bu komplikasyon riskinin bizim çalışmamızda  

tiroid bezi hacmine bağlı olmadığı tesbit edildi. Vaka sayısının geniş olduğu serilerde 

istatiksel olarak anlamlı sonuçlar alınabileceği kanısındayız. En önemli sonuç 

komplikasyonları en aza indirmek için azami tedbirleri almaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Tiroid, Hacim, Ses, Subjektif Değerlendirme 
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RELATİON BETWEEN RESECTED THYROİD GLAND VOLUME AND 

POSTOPERATİVE VOİCE DİSORDERS İN PATİENTS WİTH TOTAL 

THYROİDECTOMY 

 

ABSTRACT 

Thyroid gland diseases are seen more frequently in population. Different kinds 

of factors play role on the enlargement of the thyroid gland. Thyroidectomy is the most 

constant operation made in endemic regions. After this operation, various complications 

can occur. We planned such a study in order to search whether voice distortion is 

related with thyroid volume or not. For this aim, we have examined thyroidectomized 

thyroid glands of 60 patients made total thyroidectomy and near total thyroidectomy 

owing to goiter between May 2008 and May 2009 to understand the relations between 

thyroid gland volume and postoperative voice distortion. Resected thyroid gland 

volumes were calculated with the ellipsoid formula. Postoperative voice changes were 

assessed with indirect laryngoscopy and subjective voice rating inquiry. Voice 

distortion was detected for 5 patients. The patients detected voice distortion or not were 

compared in terms of their mean thyroid volumes. It was not found any difference 

statistically among them (P=0.972). The patients developing temporary hypocalcaemia 

after the thyroidectomy were compared in the way of their thyroid volumes and not 

found any significant difference (P=0.613). The amount of haemorrhage in the 

operation was compared with thyroid volumes. There was not found any statistically 

significant difference (P=0.784). 

İn conclusion, some complications can be seen after thyroidectomy. Among 

them, voice distortion can also be experienced. It was not found in our study that this 

complication risk depended on thyroid gland volume. However, we believe that it can 

be found statistically significant outcomes in series having more cases. The important 

point is taking necessary precautions to minimize complications. 

 

Keywords: Thyroid, Volume, Voice, Subjective Assessment 
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1. GİRİŞ 

Tiroid bezinin iyi huylu büyümesi (guatr) sık rastlanan endokrin bir hastalıktır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya nüfusunun %5’inin guatr’dan etkilendiğini ve 

bunlarında %75’inin iyot eksikliği olan bölgelerde olduğunu bildirmektedir. İyot 

eksikliği olan bölgelerde guatr sıklığı erkeklerde %23’e kadınlarda kadınlarda %46’ya 

ulaşır (1). 

Doğru preoperatif değerlendirme, iyi planlanmış bir cerrahi, dikkatli diseksiyon 

intraoperatif ayrıntılara dikkat edilmesi ile komplikasyon oranı en aza indirilebilir. 

Sırasıyla Rekürren laringeal sinir yaralanması, süperior laringeal sinirin eksternal 

dalının yaralanması, paratiroid bezlerinin beslenmesinin bozulması veya iatrojenik 

olarak yaralanması, yara komplikasyonları (flep ödemi, seroma, enfeksiyon ve kozmetik 

bozukluklar, hemoraji) en sık rastlanan komplikasyonlardır. Çok daha seyrek olarak 

emboli, pnömotoraks, nervus phrenikus yaralanması, boyun sempatiklerinin 

zedelenmesi, duktus thoracicus yaralanması, trakeomalaziye bağlı sorunlar görülebilir 

(2). 

Tiroid bezinin anatomik yerleşimi ve komşu dokularla olan ilişkisi nedeniyle 

cerrahisi özel bilgi, beceri ve deneyim gerektirmektedir. Tiroidektomi 

komplikasyonlarının önemlilerinden biri rekürren laringeal sinir yaralanması ve bunun 

yol açtığı ses bozukluğu, solunum sıkıntısı ve hatta solunum yolu obstrüksüyonları 

hayati önem taşıyan sonuçlara neden olur. 

Hastalarda 1 yıldan uzun süren vokal kord paralizisi kalıcı sinir hasarı olarak 

kabul edilir. Sinirin görülememesi, tiroid bezinin histolojik özellikleri, hemostazın iyi 

yapılmaması, anatomik varyasyonlar, ameliyat ekibinin yetersizliği sinir zedelenme 
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riskini artırır. Sinirin rutin olarak gözlenmesi rekürren sinir yaralanması riskini en aza 

indirir (3,4). 

Literatürde tiroidektomi sonrası rekürren laringeal sinir yaralanmaları % 0.3-14 

arasında değişmekle beraber, deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığı zaman bu oran 

%0.2-0.3’lere yaklaşmaktadır (5). 

Tiroidektomilerden sonra ses değişikliklerine neden olan bir faktörde eksternal 

laringeal sinir yaralanmalarıdır. Moosman ve ark. kadavralar üzerinde yaptıkları 400 

tiroid lobu diseksiyonu ile süperior laringeal sinirin normal ve aberan seyirlerini izlemiş 

ve bu sinirin nasıl korunacağı hakkında ilk çalışmaları yayınlamışlardır (6). 

Bizim çalışmamızın amacı total tiroidektomi yapılan hastalarda tiroid bezi hacmi 

ile ses bozukluğu arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 

 

1.a. Tarihçe 

Tiroid ve paratiroid cerrahisinin tarihi yüzyıllar öncesine dayanır. Fakat modern 

gelişmeler tiroid cerrahisi için yüzyıl önce başlamıştır. Leanardo Da Vinci (1500) 

Andreas Versalius (1543) tiroidi anatomik olarak tanımlamışlardır (7,8). 

Tiroid bezi ismi ilk defa Bortholemeus Eustacius tarafından kullanılmış ve yazılı 

kayıtlarda Thomas Whorton’un Adenographia adlı eserinde geçmiştir (7). 

İlk cerrahi girişim 1170 yılında Roger Frugardi tarafından tanımlanmıştır. Tiroid 

cerrahisi 19. yy. ortalarına kadar, tehlikeli ameliyat olarak kabul edilmiştir  (7). 

1846’da anestezi, 1867’de antisepsi ve 1870’de hemostaz alanındaki 

gelişmelerle daha güvenli ameliyatlar yapılabilmiştir (7). 

Thedor Kocher (1841-1917) Nobel ödülünü aldığı çalışmasında (1909) sinir ve 

paratiroid hasarını önlemek için kapsül dışı diseksiyon yöntemini tarif etmiştir (6). Bu 
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teknikle başarı oranı yüksek binlerce tiroidektomi ameliyatı yapmış, tiroidektomi 

sonrası mortalite oranı %4’ün altında olmuştur (7). 

Emil Theodor Kocher, Billroth’un bir öğrencisi olarak modern tiroid cerrahisinin 

öncüsü olarak haklı bir itibar görmüştür. Günümüzde hala uygulanan standart cerrahi 

prosedürlerin oluşmasını sağlayan birçok ameliyat yapmıştır. Kocher’in dokuyu 

koruyarak travmadan kaçınması, temiz ve titiz çalışma özelliği onun operatif teknikte 

bir lider olmasını sağlamıştır ve titiz ve dikkatli şekilde yaptığı diseksiyon yöntem 

olarak kabul edilmiştir. Kocher yaptığı total tiroidektomilerden sonra miksödem 

geliştiğini saptamış ve bu tabloya miksödem (cochexia strumipriva) adını vermiştir (8). 

Yeni milenyumda ise teknolojik gelişmelerle video yardımlı tiroidektomi, MRI, 

PET görüntüleme teknikleri tiroidin tanı ve tedavisinde uygulanan yeni teknikler olarak 

günümüzde kullanılmaktadır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Embriyoloji 

Embriyolojik olarak tiroid dokusu fetal gelişim esnasında gebeliğin 4. haftasının 

sonunda, birinci ve ikinci arklar arasında farinks ön yüzünde, orta hatta endodermden 

kaynaklanan divertikül şeklinde meydana gelir. Tiroid bezinin primitif farinks (median 

taslak) ve nöral krest (lateral taslak) olmak üzere iki kaynağı vardır. Tiroid bezinin esas 

gövdesi primitif farinksin endoderminin epitel hücrelerinden oluşur. Bu hücreler tiroid 

dokusunun foliküler elamanlarının büyük bir kısmını oluşturur. Median tiroid 

divertikülü zamanla büyür ve tiroglossal duktus olarak isimlendirilen ve aşağıya doğru 

uzanan içi boş bir tüp şeklini alır. Bu duktus dil kökündeki foremen çekumdan doğar, 

aşağıda hyoid kemik tarafından sarılır ve daha sonra öne doğru yön değiştirir. Orta hatta 

aşağı doğru inen median tiroid divertikülü, embriyonun yedinci haftasında, tiroid 

kartilajı hizasına gelince her iki yana doğru gelişmeye başlar ve bu gelişme sonucu 

tiroid glandının lobları oluşur. Tiroglossal duktusun distal ucundan piramidal lob gelişir. 

Normal olarak tiroglossal duktusun epiteli dejenere olarak atrofiye uğrar ve kaybolur. 

Bazen tiroglossal duktusun epiteli atrofiye olmaz ve duktus boyunca herhangi bir yerde 

kist, fistül veya ektopik tiroid dokusu gelişebilir. Yedinci haftanın sonunda tiroid yarım 

ay şeklini alır ve gelişmekte olan trakeadaki düzeyine lokalize olur. Tiroid foliküllerinin 

oluşması embriyolojik gelişmenin sekizinci haftasında gerçekleşir. 

Nöral krest (lateral taslak) dördüncü faringeal ceplerin uç kısımlarından gelişir. 

Kalsitonin salgılayan parafoliküler hücrelerin veya C hücrelerinin kaynağıdır. 

Altıncı haftadan itibaren, üçüncü faringeal poşun dorsal bölgeleri alt 

paratiroidlere, ventral bölgeleri ise primitif timusa döner. Yedinci haftada tiroid son 

şeklini alır. 



 5 

Boyun operasyonları sırasında karşılaşılan anatomik varyasyonları tahmin 

etmenin ilk aşaması embriyogenezi anlamaktır (9-12). 

 

2.2. Anatomi 

Tiroid bezi boyun ön tarafında iki lobtan oluşur. İsthmus ile birbirine bağlanır 

(9,13). Yaklaşık olarak 15-25 gram ağırlığındadır. İnsanların yaklaşık %50 sinde 

tiroglossal duktusun kalıntısı olan isthmustan yukarıya doğru uzanan piramidal lob 

bulunur ve piramidal lob genellikle sol lobun uzantısı şeklindedir (10,13). 

Erişkinlerde her lob yaklaşık 5 cm uzunluğunda 2 cm eninde ve 2 cm 

kalınlığındadır (11). Her bir lob trakea lateralinde yer alır. Arka iç tarafta trakea ve 

özafagus, arka dış tarafta karotis kılıfı, ön dışta sternoklaidomastoid kas ve strep kasları 

(sternohyoid, sternotiroid, omohiyoid ventral süperior) ile sınırlandırılmıştır (9,14). 

Tiroid bezi yumuşak ince bir kapsülle sarılıdır. Bağ dokusundan oluşan bu 

kapsül bezin içine doğru septalar halinde uzanır. Bu tiroid bezinin gerçek kapsülü olarak 

adlandırılır. Gerçek kapsülün dışında, pretrakeal fasyadan köken alan bir fasya tabakası 

daha vardır. Buna yalancı kapsül veya cerrahi kapsül denir. Bu kapsül lobların arkadan 

krikoid kıkırdağa tutundukları bir bölgede yeniden kalınlaşır. Bu kalınlaşmalara Berry 

ligamenti adı verilir. Berry ligamenti önemlidir, çünkü rekurren laringeal sinir (RLS) ile 

lokalizasyon olarak ilişkilidir. RLS ligamentin altından geçerek larinkse doğru seyreder. 

İnferior tiroid arterin dalı sıklıkla bu ligamenti çaprazlar. Bu bölgede diseksiyon 

sırasında kanamalar oluşabilir, dikkatsizce yapılan kanama kontrolü RLS yaralanmasına 

yol açabilir (9,14). 
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2.2.a. Tiroid Bezinin Arterleri 

Tiroidin kanlanmasını sağlayan dört ana arter olduğundan kanlanması oldukça 

iyidir. Bunlar; İki üst tiroid arteri ve iki alt tiroid arteridir. Süperior tiroid arter, eksternal 

karotis arterin ilk dalıdır (11-13). Tiroid üst polünde ön ve arka dallara ayrılarak beze 

girer. İnferior tiroid arter beze posteriordan girer. Subklavian arterin tiroservikal 

dallarından köken alır. Bazen İnnominant arter veya aortadan köken alan tiroidea ima, 

isthmus altından tiroide girer. 

Süperior tiroid arter, eksternal karotid arterden ana karotid arterin ikiye ayrıldığı 

noktadan veya bifurkasyonun biraz üstünden veya altından ayrılır. Süperior tiroid arter 

inferior faringeal kasın medialinde inferiora doğru seyreder. Ön ve arka dallara ayrılarak 

anteromedial yüzden her bir tiroid lobunun üst polüne girer. Süperor laringeal sinirin 

eksternal dalı ile yakın ilişki içerisindedir (12,13). 

İnferior tiroid arter genellikle subklavian arterin tiroservikal dallarından köken 

alır. Krikoid kıkırdak seviyesinde karotis kılıfının arkasında aşağı ve içe doğru 

seyrederek her bir tiroid lobuna ulaşırlar. İnferior tiroid arter ayrıca superior ve inferior 

paratiroid bezlerinin kanlanmasını sağlar (11,13). Şekil-1’de tiroid bezinin arter, ven ve 

sinirlerle olan ilişkisi görülmektedir (14). 
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Şekil 1. Tiroid Anatomisi ve Tiroidi Çevreleyen Servikal Yapılarla İlişkisi. 

 

2.2.b. Tiroid Bezinin Venleri 

Üç ayrı ana ven tarafından drene olurlar. Vena tiroidea süperior, a.tiroidea 

süperiorun anterior ve lateralinden internal juguler vene drene olur. V.tiroidea media, 

direkt olarak internal juguler vene drene olur. Tiroidektomi sırasında bulunup 

bağlanması gereken bir damardır. İnferior tiroid veni, tiroidin inferior polünü bir veya 

birkaç dal şeklinde ya da karşı tarafın venleriyle birleşerek pleksus halinde drene eder. 

İnternal juguler vene ve bazende doğrudan doğruya innominat vene drene 

olur.(9,11,12,15) 
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2.2.c. Tiroid Bezinin Lenfatik Drenajı 

Tiroid bezinin lenfatik drenajı tiroid kanserlerinin cerrahi tedavisi açısından 

önemlidir. Tiroidin lenfatik sisteminin önemli bir özelliği; yaygın olması ve her yöne 

doğru bir lenf akımının bulunmasıdır. Bu akım vertikal olarak mediastene veya boynun 

üst kısmına ve horizontal olarak boynun yan kısmına veya retrofaringeal sahaya ve hatta 

karşı tarafa olabilir (9,11). Şekil-2’de tiroid bezi, larinks ve lenfatik drenaj arasındaki 

ilişki görülmektedir (10). 

 

2.2.c.1. Median süperior drenaj 

İsthmusun süperior ve lateral lobların medial kenarlarından 3-6 adet lenf damarı 

çıkar. Bu damarlar larinksin önünden yukarı doğru ilerler ve digastrik lenf nodüllerinde 

sonlanırlar. Bunlardan bazıları isthmusun hemen yukarısında bulunan bir veya birden 

fazla sayıdaki prelaringeal nodüllere girerler. Lenfatik akım buradan sonra ya her iki 

taraftaki üst juguler nodüllere ya da delphian nodüllerden çıkıp, tiroidin önünden aşağı 

doğru geçen bir damar yoluyla tiroidin aşağısında yer alan pretrakeal nodüllere gider 

(9,15). 

 

2.2.c.2. Median inferior drenaj 

İsthmusun alt bölümü lateral lobların inferomedial bölgelerinin lenfatik drenajı 

birkaç lenf damarı tarafından sağlanır. Bu damarlar inferior tiroid venleri izleyerek 

ilerler ve pretrakeal ve brakiosefalik nodüllerde sonlanırlar (9,16). 

 

2.2.c.3. Sağ ve sol drenaj 

Her iki lobun lateral kenarlarından lenfatik trunkuslar çıkar yukarı doğru 

süperior tiroid arter ve veniyle birlikte ilerler ve aşağı yönde de inferior tiroid arterlerini 
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izlerler. Bu iki grup arasında kalan bazı damarlarda karotid kılıfının yanından, önünden 

veya arkasından geçip internal juguler lenf zincirinin nodüllerinde sonlanırlar (9,16). 

 

2.2.c.4. Posterior drenaj 

Posterior lenfatik damarlar lateral lobların inferomedial yüzlerinden çıkıp 

rekürrent laringeal sinir boyunca yer alan lenf nodüllerine dökülürler. Bazende lobun 

üst bölümünden başlayıp, yukarı doğru çıkan bir trunkus retrofaringeal lenf nodüllerine 

ulaşırlar (16). 

 

 

 
Şekil 2. Tiroid Bezi, Larinks ve Lenfatik Drenaj Arasındaki İlişki. 



 10 

2.2.d.1. N. Laringeus süperior 

Süperior laringeal sinir orijinini N.Vagustan alır ve kafatasında foremen 

jugulareden çıkar. Karotis damarlarının medialinden aşağı doğru iner, hyoid kemik 

civarında 2 dala ayrılır (9,16). İnternal dal tirohyoid membranı delerek larinkse girer. 

Eksternal süperior laringeal sinirin dalı krikotiroid kasın motor dalıdır ve vokal 

kordların gerilimini düzenler. Normal sesin sağlanmasında önemi büyüktür (16,17). 

Amalita Galli Gurci adı verilen eksternal dalın tek taraflı yaralanmasında hastalar ses 

yüksekliğini koruyamazlar ve tiz sesleri çıkaramazlar (9). İki taraflı zedelenmesi sesin 

monoton boğuk ve yetersiz olmasına yol açar. Süperior laringeal sinirin internal dalı 

tiroidektomi esnasında nadiren yaralanır. Süperior tiroid arter ve ven bağlanırken sinire 

zarar verilebilir. Epiglottun sensitif duyusunu sağlayan internal dalın yaralanması yutma 

güçlüğüne ve aspirasyon pnömonisine yol açabilir (9,11,18). 

 

2.2.d.2. N. Laringeus rekürrens 

Sağ ve sol olmak üzere iki dalı vardır. Sağ rekürren sinir, vagustan sağ 

subklavian arterin önünden geçerken ayrılır, sağ subklavian arterin çevresini arkadan 

öne doğru dolandıktan sonra sağ ana karotid arterin arkasından, trakeoözafagial oluğun 

içinden veya çok yakınından yukarı doğru yükselir. Tiroid bezinin sağ lobunun arkasına 

geçip krikotiroid eklem ve tiroid kıkırdağın inferior boynuzunun arkasından larinkse 

girer. Sol rekürrent sinir nervus vagusun aort kavsini çaprazladığı yerde bu sinirden 

ayrılır, sonra arkus aortanın bir kavis çizerek sağ rekürren laringeal sinire nazaran daha 

medial bir pozisyonda, trakeoözafagial aralıkta yukarıya doğru seyreder ve nihayet 

laringeal kaslara girer. Her iki sinirde tiroid bezinin orta kesimlerine karşılık gelen 

yerde inferior tiroid arterleri çaprazlarlar (12,19). 



 11 

Rekürren sinirlerin standart ve değişmez bir rota izlememesi tiroid cerrahisi 

sırasında sinirin yaralanma riskini artıran bir unsurdur (20). 

Skandalakis ve ark. 102 kadavrada 204 rekürren laringeal sinir trasesini 

incelemişlerdir. Spesimenlerin yaklaşık yarısında sinirin trakeoözafajial oluğun içinde 

seyrettiğini saptamışlardır. Diğer yarısının büyük bir kısmında sinirin trakeoözafajial 

oluğun anteriorunda (pretrakeal) çok küçük bir bölümünde oluğun posteriorunda 

(paraözafajial) uzanmakta olduğunu 204 spesimeninde 8’inde sinirin tiroid bezi içinde 

seyrettiğini görmüşlerdir (16). 

Rekürrent laringeal sinir (RLS) pretrakeal fasyanın altından yukarı doğru 

tırmanırken yolculuğu sırasında alt 1/3’ü hafifçe açılanarak trakeoözafajial oluğa girer. 

Sinir rotasının 1/3’ünü tiroid bezinin asıcı ligamentinin (Berry ligamenti) medialinde 

veya içinde geçirebilir (16,21). 

Trakeoözafagial olukta seyreden RLS belki çok güvenli bir yerde 

bulunmaktadır, ama burası aynı zamanda sinirin en zor görülebileceği lokalizasyondur. 

Berry ligamenti içinde veya yakınında seyreden rekürren sinirler, bağ kesilmeden önce 

ortaya çıkarılmalı ve korunmalıdır (16). 

Rekürren laringeal sinir inferior tiroid arterini, tiroid bezinin ortalarına karşılık 

gelen bir düzeyde çaprazlar. Sinir bu noktada arterin önünde arkasında veya dalları 

arasında seyreder (16,20). 

Tek taraflı RLS yaralanması seste önemli ölçüde değişikliğe neden olur ve 

yutma mekanizmasını da anlamlı derecede etkiler. Seste yükseltme siddetini ayarlama 

yeteneği tamamen kaybolmuş, yumuşak, fısıldar tarzda bir sesle, neredeyse normal 

çıkan ama bağırmaya kadar yükselemeyen bir ses arasındadır. Sesler arasındaki fark 

karşı taraftaki kordun orta hattı geçebilme ve etkilenmiş taraftaki kordu kompanse etme 
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yeteneğine dayanmaktadır. Eğer kordlar bir araya gelebiliyorsa konuşma sesi normal 

olacak ancak etkilenmiş olan kord havayolu basıncının artmasıyla prolabe olacaktır. 

Böylece bağırma yetisi kaybolacaktır. Yutma işlevide etkilenmiştir, sıvıların aspire 

edilmesi RLS paralizisinin bir işaretidir (22). 

Bilateral RLS yaralanmasi her iki kordun paralizisine neden olur ve genellikle 

kordlarda oldukça sınırlanmış bir havayolu lümeni meydana gelmesiyle sonuçlanır. Bu 

hastaların konuşma sesleri genellikle normaldir ancak ventilasyonun idame ettirilmesi 

için sıklıkla re-entübasyona ihtiyaç duyarlar (9). 

İnsanların yaklaşık %1’inde sağ rekürrent sinir vagustan ayrıldıktan sonra 

subklavian arterin çevresini dönmeden medialden, doğrudan larinks önünde yükselir 

(non rekürren sinir). Bu olgularda Non-rekürren sinir sağ subklavian arter düzeyinde, 

desenden aortadan ayrılır ve sağ tarafa özafagusun arkasından geçer. Bu anomali 

asemptomatik olduğundan cerrahın ameliyat öncesinde bu durumdan haberdar olması 

olası değildir. Dahada seyrek rastlanan bir durum da sağ aortik arkus ve retroözafagial 

bir sol subklavian venle birlikte non rekürrent sinirin varlığıdır (9,16). Bu anamoli 

embriyonel hayatta gelişen anomaliler sonucu ortaya çıkar. % 0.3-%0.8 oranında 

görülür. Sol non-rekürren laringeal sinire eşlik eden anomaliler situs inversus ve sağ 

yerleşimli arkus aortadır. Sağ non-rekürren laringeal sinirle beraber görülen anomaliler 

aberran subklavian arter varlığı ve innominat arter yokluğudur (9). 

 

2.2.e. Paratiroidler 

Paratiroid bezleri genellikle tiroidin arka yüzünde bağ dokusundan oluşan kendi 

kapsülleri içinde bulunurlar. Zaman zaman tiroid kapsülü içinde bulunabilirler. Hatta bir 
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tiroid damarını izleyerek tiroidin sulkuslarından birinin derinliklerinde de yeralabilirler 

(16). 

Paratiroid bezleri üçüncü ve dördüncü brankial poşların dorsal endoderminde 

epitelyal kalınlaşmalar şeklinde belirirler. Bunlar daha sonra göç ederek, üçüncü poştan 

gelişenler, alt paratiroidleri (Paratiroid 3) dördüncü poştan gelişenlerde, üst 

paratiroidleri (Paratiroid 4) oluştururlar. Her iki primordiumdan kaynaklandıkları 

seviyeden aşağı doğru inerler. Ancak alt paratiroidler, üçüncü poşun ventral 

bölümünden gelişen timus bezi ile çok yakın komşudurlar. Bu yakın ilişki 8. haftanın 

sonunda sona erer ve paratiroidler, tiroidin alt kenarı düzeyine yerleşirler (16,23). 

İnsanlarda genellikle 4 paratiroid bezi vardır. Ama bezlerin sayısı alışılmışın 

dışında bundan daha az veya daha fazla olabilir. Sayının dörtten az olduğu durumlarda 

paratiroid bezinin ektopik yerleşim göstermiş olabileceğinin ekarte edilmesi zordur. 

Bazen iki paratiroid bezi birbirine yapışıp, çift loblu tek bir paratiroid bezi izlenimi 

verebilir (16,23). 

 

2.3. Ses Fizyolojisi ve Anatomisi 

Ses ve konuşma basit bir biyolojik fonksiyon olmayıp insanlar arasındaki 

iletişimi sağlayan en önemli medyalardan biridir. Normal fizyolojik insan sesinin 

meydana gelişinde esas fonksiyonu aerodinamik enerjiyi geliştirip, glottik seviyeye 

ulaştıran solunum sistemi (akciğer, solunum kasları) üstlenir (24). 

Vokal kordlar (ses telleri) aerodinamik enerjiyi nöral fonksiyonla akustik 

enerjiye (sese) dönüştüren bir transduser görevi üstlenerek, sesi meydana getiren ana 

yapılardır. Şekil-3’de larinks ve vokal kordların yapısı gösterilmiştir (25). Sesin fonatik 

özelliklerini ventrikülden başlayıp supraglottik bölgeden dudaklara kadar uzanan 
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rezonans bolgesi sağlar. Rezonans bölgesi, hipofarenks, orofarenks, nazofarenks, burun 

ve paranazal bölge, dil, diş, damak ve dudakları içerir. Santral sinir sistemi larenks 

fonksiyonları ve reflekslerini düzenleyen sistem olarak fonasyona iştirak eder. Solunum 

sistemi, larenks nazomotor bölgeler ve santral sinir sistemi ile ilgili tüm patolojiler 

fonasyonu etkiler (24). 

Larinks bir vibratör yapısına sahiptir. Titreşen elementi oluşturan ses bandları 

larinksin yan duvarlarındaki kısımlardan ibarettir. Bunların gerim ve durumları larinksin 

özel kasları ile düzenlenir. Her bir ses bandı tiroid kıkırdağın önü ile aritenoid 

kıkırdağın arkası arasında gerilmiştir. Posterior krikoaritenoid kasların kontraksiyonu 

aritenoid kıkırdağı tiroid kıkırdaktan uzaklaştırarak ses bandlarının gerilmesini sağlar. 

Transvers aritenoid kas, iki kıkırdağı birlikte çekerek iki ses bandını yakınlaştırır. 

Böylece ekspirasyon hava akımının bu bantları titreştirmesi mümkün olur (24). 

Lateral krikoaritenoid kasların kontraksiyonu aritenoid kıkırdakları ileri çeker ve 

normal solunum yolu açılır (26). 

Tiroaritenoid kaslar birçok küçük kas demetinden yapılmıştır. Demetlerin her 

biri ayrı sinir lifi ile kontrol edilir. Ses tellerine komşu olan lifler larinks çeperine bitişik 

olanlardan ayrı kontraksiyon yapabildiği gibi kasların öteki bölümleride birbirinden 

bağımsız olarak kasılabilir, bu kontraksiyonlar ses bandlarının şeklini farklı seslerin 

çıkarılması sırasında kontrol eder. Ses bandlarının serbest kenarlarını kalın, ince, keskin 

yada künt duruma geçirebilir (26). 
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Şekil 3: 52 Yaşında Bir Erkeğe Ait Larinks İskeleti , Horizontal Kesitte Vokal Ligametlerin Yapısı. (th. 

tiroid, c. krikoid, a. arytenoid, rnv. vokal kaslar, ne. elastik nodül, lv. vocal ligament). 
 

 

2.4. Ses Değerlendirilmesi 

Sesin tam değerlendirmesi konuşmacının sesini tipik olarak nasıl kullandığı ve 

hasta ses kapasitesini saptamaktır. Ses bozukluğunun saptanmasında birçok semptom 

bulunmasına karşın deneyimli klinisyenler tarafından en çok kullanılan üç değişken 

bulunmaktadır. Bunlardaki sapmaları saptamak suretiyle tanıya gitmede kolaylık elde 

edilmiş olur, bunlar seste hava kaçağı, gerginlik ve kitlesel lezyon etkisi olmaktadır 

(27). 

Hava kaçağı boş hava çıkarmadır ve organik yada fonksiyonel bir nedene bağlı 

olabilir. Örneğin; tek taraflı kord paralizisi. 
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Ses gerginliği kendini ses kısıklığı ile belli eder, bu da çoğunlukla kas gerilimine 

bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer hasta ses çıkarırken efor sarfediyorsa ses gergin 

ve hava kaçaklı olacaktır. Vokal nodüller ses gerginliği sonucu ortaya çıkmaktadır (27). 

Kitlesel lezyonlar sıklıkla kabul edilebilir ses değişiklikleri ile birlikte temel 

frekansta düşme, şiddet düzensizliği ve ses kısıklığı ile ortaya çıkmaktadır. Sigara 

kullanımı ve sesin kötü kullanimi sonucunda ses tellerinin üst yüzeylerinin içinin 

jelatinöz bir sıvı ile dolmasıyla birlikte gelişen Reinke ödemi kitlesel lezyon sesinin 

karakteristik örneğidir. Hasta sesi kısık, cızırtılı ve boğuktur ses kalınlaşmıştır  (27,28). 

Bu parametreleri tanımlayarak tecrübeli klinisyenler genellikle birçok sesi 

sınıflandırıp laringeal muayene yapmadan laringeal bulgular konusunda tahminde 

bulunabilirler. Ayrıca temelde bu parametreler dikkate alınarak, sesi algısal olarak 

değerlendiren skalalar ortaya konmuştur  (27,28). 

 

2.4.1. Subjektif Değerlendirme Testleri 

Konuşma – dil patologları ses kalitesinin klinik değerlendirmesi için sesin işitsel 

algısal değerlendirmesi konusundaki yeni konsensusu (The new consensus autitory-

perceptual evaluation of avoice), (CAPE-V) kullanmaları konusunda daha fazla 

yönlendirilmektedir (29). 

 

2.4.1.a. Subjektif skala tipleri 

Kategoriksel puanlamalar: Bu skalalar konuşma veya ses örneklerinin ayrı, 

belli parametreye bağlı olmadan değerlendirilmesi ile oluşturulmuşlardır. 

Eşit görünen aralıklı (Equal-appearin interval; EAİ) skalalarının esası 

dinleyicilerin ses örneklerine 1 ve n arasında numara vermesinden geçmektedir. EAI 
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skalası üzerindeki noktalar eşit aralıklı olarak hesaplanması ve istatistikler uygulanması 

esasına dayanmaktadır (27). 

Görsel analog (Visual Analog ‘VA’) skalaları değişken olmayan çizgilerdir ve 

genellikle 100 mm uzunluğundadır. Dinleyicilerin seslere ait çizgi üzerinde bir nokta 

yapması suretiyle sesin verilen hangi özelliklere uyduğu bulunur. 

Direkt büyüklük yorumunda (Direct Magnitude Estimation; DME) ses örneğine 

bir numara vermek sureti ile ses kalitesinin nereye ait olduğuna karar verilir. Olası 

numaralar genel olarak kısıtlanmamıştır. İşaretli DME ‘de diğerlerinden farklı olarak 

özel bir büyüklüğü olan referans ses örneği bulunmaktadır (genellikle 100). İşaretlenmiş 

DME’de ise dinleyiciler kararlarını kendi kriterlerine göre vermektedirler. Sonuç olarak 

çiftleştirilmiş karşılaştırmada dinleyiciler iki uyarıyı karşılaştırırlar, bazı boyutlarda 

farklılığın uzanımı konusunda benzerlik ve değişkenlik açısından karar verebilirler (27). 

Bunlardan Japon foniatri derneği tarafından ileri sürülen en sık kullanılan 

subjektif disfoni değerlendirme skalası, bir EAI skalası olan GRBAS skalasıdır. Bu 

skala sesin grade of severity (disfoni derecesinin önemi), boughness (kabalık, frekans 

tutarlılığının bulunup, bulunmaması), breathiness (hava sesi olması), asthenicity 

(güçsüzlük, hipokinetik özellikte olma) gibi özelliklerinin subjektif olarak 

değerlendirilmesini içermektedir (27). Çalışmamızda Zaatar ve ark.’nın ses 

fonksiyonlarını değerlendirdiği, subjektif ses değerlendirme yöntemi kullanılmıştır (30). 

Ses bozuklukları kulakla değerlendirilirken deneyimli bir uzman tarafından patoloji 

saptanabilmektedir. 
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2.5. Tiroidektomi Tekniği 

Total lobektomi tiroidin bir lobunun gerçek kapsülü ile birlikte cerrahi olarak 

çıkarılmasıdır. Total tiroidektomi her iki tiroid lobunun, varsa istmus ve piramidal lobun 

tümünün, gerçek kapsülle birlikte çıkarılmasıdır. Subtotal lobektomi, bir lobun geride 

bir kısım tiroid dokusu bırakılarak çıkarılmasıdır. Klasik subtotal lobektomide, 

lobektomi yapılan tarafta, geride 3-5 gramdan fazla tiroid dokusu bırakılmamalıdır. 

Subtotal lobektomide tiroidin gerçek kapsülünün posterior kısmı, yerinde bırakılan 

tiroid dokusu ile beraber korunur. Subtotal tiroidektomi, iki taraflı subtotal lobektomiye 

ek olarak, istmusun ve varsa piramidal lobun tamamının çıkarılmasıdır (23). 

Tiroidektomilerde yaygın tercih genel anestezidir. Lokal anestezi veya servikal 

blokta yapılabilir. Bazı hastalarda büyük guatrlarda trakeaya bası belirtileri mevcuttur. 

Bu durumda havayolu problemi olabilir. Deneyimli anestezistler larinks ödemi veya 

spazm yaratmadan bu problemi fiberoptik entübasyonla aşabilirler. Genel anestezinin 

indüksiyonundan sonra skapulalar arasına, skapulaları yalnızca omuzlar geriye düşecek 

kadar kaldıran bir yastık yerleştirilir. Başın sağa sola oynamasını engellemek için başın 

altına simit şeklinde hazırlanmış bir destek konulur. Yatay duran masaya yaklaşık 10-15 

derece ters trendelenburg pozisyonu verilir. Her iki kol hastanın her iki yanında 

olmalıdır. Kolların abdüksiyonda olması ve omuzların yükseltilmesi brakial pleksus 

yaralanmalarına yol açabilir (9,31). 

Tiroidektomilerde en sık kullanılan kesi boyun çizgilerine paralel olarak yapılan 

kocher insizyonudur. Bu insizyon suprasternal çentiğin yaklaşık 1-2 cm üzerinden 

yapılır. Cilt, ciltaltı geçilir, platisma kası geçilince altındaki derin fasyanın yüzeyel 

tabakası ortaya çıkar. Daha sonra flep diseksiyonuna geçilir. Üst flep süperiorda tiroid 

kıkırdağa kadar, yanlarda sternoklaidomastoid (SCM) kasına, altta juguler çentik ve 
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klavikulalara kadar diseke edilir. Orta hattaki derin boyun fasyasının yüzeyel tabakası 

tiroid kıkırdaktan juguler çentiğe vertikal insizyonla açılır. Strep Kasları (sternohyoid, 

sternotiroid, omohyoid ventral süperior) tiroid kapsülünden cerrahi ve künt diseksiyonla 

ayrılır (9,31,32). 

Süperior polün yeterince eksplore edilemediği durumlarda strep kasları 

kesilebilirler. Bu kaslar ansa servikalis tarafından inerve edilirler. Diseksiyona tiroid üst 

kutbundan veya lateralden başlanılır. Bu bölgede diseksiyon yapılırken, eksternal 

süperior laringeal sinir ile süperior tiroid arter arasındaki varyasyonlar akılda 

tutulmalıdır. Ayrıca üst paratiroid bezleri de bazen süperior tiroid arterinden kanlandığı 

için bu damar dalları bağlanırken dikkatli olunmalıdır (9,31). 

Tiroid üst pol damarlarını tek seferde bağlamaya çalışmak süperior laringeal 

sinir yaralanmasına yol açabilir (9,31). 

Krikotiroid kasın fasyası etrafında bulunan süperomedial ligament kesilir ve 

avasküler olan krikotiroid alana ulaşılır. Üst kutup mediale çekildikten sonra diseksiyon 

sırası alt ve lateral kutuplara gelir. Tiroid bezi mediale çekilerek posterolateral yüzün 

görülmesi sağlanır. Middle tiroid ven ortaya konur, bağlanır ve kesilir. Tiroid bezinin 

mediale strep kaslarının laterale çekilmesi paratiroid bezlerinin ve rekürren laringeal 

sinirin ortaya konulmasını sağlar. Günümüzde çoğu cerrah RLS’den kaçmak yerine 

izole edilmesini önerir. Her iki RLS’de inferior tiroid arter ile yakın ilişki içerisindedir 

(31,32). RLS inferior tiroid arterin dalları arasından veya önünden geçebilir. RLS 

genellikle trakea dış köşe üzerinden ve Zuckerkandl tüberkülünün altından seyreder. 

Pek çok vakada RLS trakeozafagial olukta, Bery ligamanının altından seyreder. Bunun 

dışında ligamentin lifleri arasındada seyredebilir. Burada hemostaz sağlanırken dikkatli 
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olunmalıdır. İstenilmeyen RLS yaralanmalarına yol açılabilir. Parmakla hafifçe palpe 

edildiğinde gergin bir kord gibi hissedilebilir ve seyri anlaşılabilir (31,32). 

Bu anatomik yapılar cerrah tarafından anlaşıldıktan sonra, tiroid bezinin alt 

kutup venleri ortaya konur bağlanır ve kesilir. Tiroid lobu mobilize edildikten sonra 

tiroid lobu anterolateral yüzü üst tiroid halkalarından ayrılır. Diseksiyon esnasında 

dikkatli olunmalıdır. Hastaların %50’sinde sağ lob, sol lob veya isthmustan 

kaynaklanan piramidal lob bulunabilir. Tiroid lobu altındaki krikotiroid membrandan 

yukardan aşağıya doğru serbestleştirilir. Tiroid bezi, isthmusla beraber kaldırılır, tiroid 

kıkırdak veya daha yüksekse bulunduğu yere doğru serbestçe diseke edilir. Lobektomi 

uygulanacağı zaman isthmus, trakea üzerinden kaldırılarak karşı taraftan ayrılır ve diğer 

diğer taraf sütüre edilir. Total tiroidektomi uygulanacak ise karşı tarafada aynı işlemler 

uygulanır (31,32). 

Tiroidektomiden sonra en yaygın olarak üst kutup, Berry ligamenti civarında 

rezidü doku veya piramidal lob rezidü doku olarak kalabilir. Anestezi yüzeyelleştirilip 

kan basıncı yeterli seviyede tutulmalıdır. RLS etrafında veya yakınında hemostazı 

sağlamak için koter kullanımından kaçınılmalıdır. Emici bir dren konularak kapama 

aşamasına geçilir. Derin servikal fasyanın infrahyoid kısmı orta çizgide emilebilen 

sütürle birbirine dikilir. Platisma kasının birbirine dikilmesinden sonra cilt subkutiküler 

sütürle kapatılır (31.32). 
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2.6. Tiroidektomi Komplikasyonları 

2.6.1. Hematom 

Operasyon sonrası tekrar ameliyat gerektiren bir boyun hematomu %1 -%2 

oranında görülür (33). Postoperatif hematom ameliyattan sonra 5 dakikadan 5 güne 

kadar görülebilsede genellikle postoperatif 6 saat içinde meydana gelir (31). 

Hematomun önlenmesi için en iyi yol cerrahi esnasında uygun hemostaz, 

irrigasyon yapmak ve dren tatbik etmektir. Gecikmiş venöz kanamalar valsalva 

manevrası veya pozitif basınç sağlanarak ortaya çıkarılabilir. 

Küçük hematom ve seromalar kolayca ince iğne aspirasyonu ile kontrol 

edilebilirler. Hava yolu obstrüksiyonuna neden olan hematomlar ameliyathane 

şartlarında boşaltılırlar (9,31). 

 

2.6.2. Hipopoparatiroidizm 

Tiroidektomilerde iatrojenik paratiroid bezi yaralanmasına bağlı 

hipoparatiroidizm %5-25 oranındadır (31). Çoğu hastada geçici hipokalsemi 

asemptomatiktir. Ağız çevresinde uyuşukluk, kulak çınlaması, karın ağrısı, parestezi, 

kas spazmı (özellikle üst ekstremitelerde) görülebilir. Artmış sinir iritabilitesine bağlı 

olarak fasyal kas kontraksiyonunu göstermek için yanağın lateral bölgesine 

(preauraküler) nazikçe vurmak sureti ile kas spazmı oluşturulabilir (Chovastec bulgusu) 

ya da üst kola bir sfingomanometre yerleştirilerek, manşon sistolik basınca kadar 

şişirilir, birkaç dakika içerisinde hastada, el bileğinin ve parmakların fleksiyonu ve 

başparmağın abdüksiyonu şeklinde karpopedal spazm gelişir (Trosseau bulgusu).. 

Tedavi edilmeyen hipokalsemi kardiyak aritmilere yol açabilir (9,31,34,35). 
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Kalsiyum seviyeleri genellikle ameliyattan sonra 8-12 saatten, 20 -22 saate kadar 

düşer (31). Postoperatif dönemde akut hipokalsemi tedavisi hipokalseminin şiddetine ve 

semptomlara göre değişir. Hafif hipokalsemide oral kalsiyum desteği verilir (400-500 

mg oral 2x1, 3 gün kalsiyum). Daha şiddetli olan hipokalsemide tedaviye vitamin D 

eklenir (Yalnızca 0.25-0.5 µg, 1 veya 2 gün). Vitamin D’ nin eklenmesi gastrointestinal 

kanaldan kalsiyum absorbsiyonunu artıracaktır. Bununla beraber D vitamininin etki 

gösterebilmesi için 2 veya 3 gün geçmesi gerekmektedir. Bu yüzden bu zamana kadar 

intravenöz kalsiyum takviyesi gerekebilir (31,36). 

Kalıcı hipokalsemi total tiroidektomi sonrası hastaların yaklaşık %0.7-%4 

oranında meydana gelir (9). 

Tiroidektomi sırasında her bir paratiroid bezine gelen kan dolaşımı belirlenmeli 

ve dikkat edilmelidir. Paratiroid bezi kan dolaşımı bozulursa paratiroid ada 

transplantasyonu önerilir (9). 

 

2.6.3. Rekürren Sinir Yaralamaları 

Tiroidektomi komplikasyonlarının önemlilerinden biri rekürren laringeal sinir 

yaralanmalarıdır. Bunun yol açtığı ses kısıklığı, solunum sıkıntısı ve hatta solunum yolu 

obstrüksiyonları hayati önem taşıyan sonuçlardır. Geçici sinir yaralanması %5’ ten az 

vakada, kalıcı sinir yaralanması ve vokal kord paralizisi %2-3’ten az hastada 

saptanmıştır (31). 

RLS ‘nin rutin diseksiyonu ve görülmesi geçmişte tartışmalı bir yaklaşımdı. 

Günümüzde tiroid cerrahisinde sinirin saptanılması bir zorunluluk olarak kabul 

edilmektedir. Karlan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sinir diseksiyonu yapıldığında 

RLS yaralanma riskinin % 5.9 dan %0.8’e düştüğünü tesbit etmişlerdir (37). Bu oranlar 
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tiroidin reoperasyonlarında daha da artmaktadır (9). Rekürren sinirle inferior tiroid 

arterin yakın komşuluklarından dolayı bu bölgenin diseksiyonu sırasında rekürren sinir 

yaralanma tehlikesi vardır. Sinirin yüksek oranda arterin posteriorundan, daha düşük 

oranda anteriorundan ve dalları arasından seyretmekte olduğu belirtilmektedir (12). 

RLS’nin tek taraflı yaralanmalarında etkilenmesi beklenen vokal kord 

krikotiroid kasın vokal ligament üzerinde oluşturduğu, gerginlik nedeniyle paramedian 

pozisyonunu korur. Hastanın sesinde herhangi bir değişiklik olmaz. Tek taraflı RLS ve 

birlikte süperior laringeal sinir yaralanmasında vokal kord intermediate pozisyondadır. 

Bu durum hastanın sesinin kısılmasına ve öksürmekte zorlanmasına neden olur. 

Etkilelenen vokal kord, zamanla orta hatta yaklaşacak ve ses düzelmeye başlayacaktır, 

ancak bu arada hava yolu daralacaktır (16). 

RLS’nin her iki tarafta birden yaralanması halinde, krikotiroid kaslara karşı 

koyulamadığı için hava yolu trakeostomi gerektirecek kadar daralabilir (16). 

Süperior laringeal sinir zedelenmesinde, larinks ve priform çukurların 

duyularının yok olmasına yol açarak, öksürük refleksinin kaybına, hava yolunun zor 

temizlenmesine ve aspirasyona yol açar (16). 

Literatürde n.laryngeus superior’un eksternal dalının (NLSED) a. ve v.thyroidea 

süperior ile çok yakın bir komşuluk yaptığı bildirilmiştir. Bacci ve ark. Nervus laringeus 

superior’un eksternal dalının %88.1 vakada a.thyroidea süperiorun arkasında 

seyrettiğini, %11.9 vakada ise a.thyroidea süperior ile NLSED’nin çaprazlaştığını 

belirtmişlerdir. Williams n.laringeus superior ramus eksternus’unun, a.thyroidea 

süperior’un medialinde bulunduğunu ifade etmiştir. Durhan ve Moosman %6 vakada 

NLSED’nın a.thyroidea süperior’un anterior ve posterior dalları arasından geçtiğini 

bulmuşlardır (18). Tiroidektomiler sırasında a.v.thyroidea süperiorlar bağlanırken 
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NLSED ‘nı zedeleme riski fazla olur. Sinir yaralanırsa m.krikotiroideus felcine bağlı 

olarak ses bozukluğu yüksek ve alçak seslerin çıkarılmasında zorluk, sesin boğuk ve 

monoton çıkması gibi komplikasyonlara yol açabilir (30). Tiroid bezi üst kutbundaki 

damarlar (a.v.thyroidea süperior) dikkatlice ortaya çıkarılmalı ve NLSED korunmalıdır 

(18,38,39). 

 

2.6.4. Servikal Sempatik Zincir Yaralaması 

Büyük guatrlar için yapılan tiroidektomilerde, diseksiyonu kolaylaştırmak için 

infrahyoid kasların kesilmesi (yüksek, orta, alçak) gerekebilir. Ancak bu işlem 

esnasında ansa servikalisin yaralanması riski vardır. 

Servikal sempatik sinirler yaralandığında Horner sendromuna neden olabilir 

(pupillanın konstrüksiyonu, üst göz kapağının parsiyel pitozisi, belirgin enoftalmi, 

retina damarlarının dilatasyonu, yüzün etkilenen tarafında kızarma ve kuruluk) 

(9,32,35). 

 

2.6.5. Duktus Torasikus Yaralaması 

Duktus torasikus sisterna şiliden başlar, sol subklavian vende sonlanır. Sisterna 

şilinin mevcut olmadığı insanlarda (insanların %50’sinde sisterna şili doğuştan yoktur.) 

sağ ve sol lomber trunkusların ve intestinal lenf trunkusunun birleşim yerinden başlar, 

yukarı doğru orta hattın sağından torasik vertebra gövdelerinin ön yüzeyleri üzerinden 

yükselir. 7. ve 5. torasik vertebralar arasında sol tarafa geçer ve özafagusun sol tarafında 

yükselmeye başlar. Duktus torasikus 7. servikal vertebra düzeyinde büyük damarların 

arkasından geçer, vertebral arteri önden çaprazlar ve ana karotid arterin arkasından 

geçerken hafifçe aşağı doğru döner ve sol subklavian vene, sol internal juguler venle 



 25 

birleştiği noktada dökülür. Supraklaviküler lenf nodu diseksiyonu sırasında yaralanması 

aşırı lenf kaçağı, dehidratasyon, protein ve elektrolit kaybıyla sonuçlanır. Duktusun 

bağlanması sorunu ortadan kaldırır (16). 

 

2.6.6. Trakea Yaralanması 

Trakeal yaralanmalar özellikle geniş invaziv tümörlerin çıkarılması sırasında 

meydana gelebilir. Absorbabl sütürlerle tamir edilebilir. Nadiren trakeostomi gerekebilir 

(33). 

 

2.6.7. Özafagus Yaralanması 

Özafagus yaralanması tiroidektomi esnasında nadiren gelişebilir. Özafagus 

lümenine girilirse primer tamir edilir ve dren tatbik edilir (33). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Mayıs 2008-

Mayıs 2009 tarihleri arasında cerrahi tedavi gören guatr hastalarında 60 olgu prospektif 

olarak değerlendirilmiştir. Olguların çalışmaya alınma ve alınmama kriterleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

A-Çalışmamıza daha önce opere edilmemiş hastalar dahil edildi. 

B-Daha önce boyun bölgesine ışın almış olanlar ve tiroid kanseri nedeniyle 

ameliyat edilecek olanlar bu çalışmadan çıkartılmışlardır. 

C-Bilateral total tiroidektomi ve near total tiroidektomi dışında ameliyat tekniği 

kullanılan hastalar çalışmadan çıkartıldılar. 

D-Operasyondan önce yapılan subjektif ses değerlendirme testi ile ses 

bozukluğu saptanan hastalar ve preoperatif indirekt laringoskopide vokal kord paralizisi 

saptanan hastalar çalışma dışı tutuldular. 

E-Hastalar postoperatif 1. gün, 1. ay ve ses bozukluğu devam eden hastalar 6. ay 

tekrar çağrılarak değerlendirildiler. 

F-Hastalar postoperatif tiroid bezi hacimlerine göre tiroid bezi hacmi 100 ml’nin 

üzerinde olanlar ve 100 ml’nin altında tesbit edilenler olmak üzere 2 gruba ayrıldılar. 

Çalışmada kullanılan subjektif ses değerlendirme anketi soruları tablo-1’de 

verilmiştir (30).  
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Tablo 1: Ses Değerlendirmesi Anket Soruları 

 
1.Ay Ses Değerlendirmesi Anket Soruları 
 
 
1-Ameliyat olmadan önce sesiniz nasıldı? 
 
 Normal ( ) Kısık ( ) Alçak ( ) Boğuk İnce veya Kalın ( ) 
 
2-Ameliyattan sonra sesinizde değişme oldu mu ? Olduysa nasıl değerlendirirsiniz? 
 
 Olmadı ( ) Kısık ( )  Alçak ( ) Boğuk İnce veya kalın ( ) 
 
3-Ameliyattan ne kadar sonra sesiniz normale döndü? 
 
 2 Hafta ( )  1 Ay (  ) 3 Ay ( ) 6 Ay ( ) 
 
4-Operasyondan sonra ses bozukluğu olduysa nerelerde problem yaşadınız? 
 
 Evde ( )  Telefonda ( )  Gürültülü ( )  Ortamda ( )  İşyerinde ( ) 
 
 

 
6.Ay Ses Değerlendirmesi Anket Soruları 
 
 
1-Ameliyat olmadan önce sesiniz nasıldı? 
 
 Normal ( ) Kısık ( ) Alçak ( ) Boğuk İnce veya Kalın ( ) 
 
2-Ameliyattan sonra sesinizde değişme oldu mu ? Olduysa nasıl değerlendirirsiniz? 
 
 Olmadı ( ) Kısık ( )  Alçak ( ) Boğuk İnce veya kalın ( ) 
 
3-Ameliyattan ne kadar sonra sesiniz normale döndü? 
 
 2 Hafta ( )  1 Ay (  ) 3 Ay ( ) 6 Ay ( ) 
 
4-Operasyondan sonra ses bozukluğu olduysa nerelerde problem yaşadınız? 
 
 Evde ( )  Telefonda ( )  Gürültülü ( )  Ortamda ( )  İşyerinde ( ) 
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Çalışmaya alınan hastaların ses fonksiyonları operasyondan önce subjektif 

olarak yapılan standart anket soruları ile değerlendirildi. Ses bozukluğu saptanan 

hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Vokal kordların durumu preoperatif indirekt 

laringoskopi ile değerlendirildi. Kord paralizisi saptanan hastalar çalışmaya dahil 

edilmedi. 

Çalışmaya alınan hastaların tiroid fonksiyon testleri, tiroid ultrasonografisi ve 

gerek varsa diğer görüntüleme yöntemleri yapıldı 

Bilateral total tiroidektomi ve near total tiroidektomi yapılan hastalar çalışmaya 

dahil edildi. Bilateral subtotal tiroidektomi, unilateral subtotal tiroidektomi, unilateral 

total tiroidektomi, yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 

Operasyonda RLS ve paratiroid bezlerinin korunması için azami dikkat 

gösterildi. RLS diseksiyonu yapılan olgularda RLS trakeoözafagial olukta bulunarak, 

larenkse girdiği yere kadar izlendi. Ancak sinir diseksiyon esnasında yerinden 

kaldırılmadı, askıya alınmadı ve gerilmesinden kaçınıldı. Trasesi açıkça ortaya konan 

sinir tiroidektomi, hemostaz ve kapitonaj işlemleri sırasında gözle görülerek korundu. 

Paratiroid bezleri cerrahi işlem esnasında korundu. Ameliyat sahasında görünen 

paratiroid görünümü veren yağlı dokularda operasyon boyunca paratiroid muamelesi 

yapılarak özenle korundu. 

Operasyonda çıkarılan tiroid bezi hacmi her lob için ayrı ayrı standart elipsoid 

formül (miccoli formülü: en x boy x yükseklik x  /6 ) ile hesaplandı ve toplandı 

(40,41). Operasyonda rezeke edilen dokular %10’ luk formal solüsyonu içine konularak 

muhafaza edildi ve AÜTF patoloji A.D.’da histopatolojik olarak incelendi. 

Postoperatif dönemde 2. günde hastalar subjektif ses değerlendirme testi ile 

tekrar değerlendirildi. Ses bozukluğu saptanan hastalar ses tipine göre sınıflandırıldı, 
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kayıt altına alındı. Postoperatif 1. ayda hastalar subjektif ses değerlendirme testi ile 

tekrar değerlendirildi. Operasyondan sonra ses bozukluğu yaşamış, semptomları geçmiş 

veya devam eden hastalar indirekt laringoskopi ile değerlendirildi. Postoperatif 1. aydan 

sonra ses bozukluğu devam eden hastalar postoperatif 6. ayda tekrar çağrılarak 

değerlendirildiler. 

Olgular çıkarılan tiroid bezi hacmi ile ses bozukluğu arasındaki ilişki istatiksel 

yönden incelendi. 

Çalışmamın istatiksel değerlendirmesi, Office 2007 SPSS 13 programı ile 

varyans analizi ve ki-kare testleri kullanılarak yapıldı. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya alınan 60 hastanın 14’ü erkek, 46’sı kadın idi. Erkek hastaların yaş 

ortalaması 56, kadın hastaların yaş ortalaması 52 idi. Kadın erkek oranı 3.2/1 idi. 

Çalışmaya alınan hastaların tamamına total ve near total tiroidektomi yapıldı. 

Tüm hastalara preoperatif indirekt laringoskopi yapıldı. Preoperatif indirekt 

laringoskopide ve subjektif ses değerlendirme testi (anket soruları) ile patoloji saptanan 

hastalar çalışmaya alınmadı. 

Ön tanıda olguların 23’ü (%38.3) Multinodiler guatr, 21’i ( %35) Nodüler Guatr, 

13’ü (%21.7) Toksik nodüler Guatr, 3’ü (%5) Tiroidit ile opere edildi (Bkz. Şekil-4). 
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Şekil 4: Ön Tanılarına Göre Hasta Dağılımı 

 

Ameliyat sonrası histopatolojik incelemede; 60 olgunun 34’ünde (%56.7) 

Adenamatöz guatr, 10’unda (%16.7) Hashimato Tiroiditi, 8’inde (%13.4) Tiroid 

Papiller Ca, 4’ünde (%6,6) Lenfositik Tiroidit, 2’sinde (%3,3) Hurtle Hücreli Adenom, 

2’sinde (%3,3) Kolloidal Guatr tesbit edildi. 
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Ön tanılarına göre opere edilen hastalardan Multinodüler Guatr (MNG) Toksik 

Nodüler Guatr (TNG) olan olguların ortalama tiroid hacimlerinin diğerlerinden büyük 

olduğu görüldü ve istatiksel olarak anlamlı bulundu. (Bkz:Tablo 2 ve 3) 

 

Tablo-2:Ön Tanılarına Göre Ortalama Hacimler 

Ön Tanı Mean (ort.hacim) Std. Deviation Std. Error 
NG 51,43757 18,685635 4,077540 
MNG 170,34274 120,783554 25,185112 
Tiroidit 49,36600 13,888546 8,018556 
TNG 140,41192 95,903736 26,598911 
Total 116,19208 102,114231 13,182890 

[NG (Nodüler Guatr), MNG (Multi Nodüler Guatr ), TNG (Toksik Nodüler Guatr)] 

 

Tablo 3: Ön Tanılarına Göre Hacim Karşılaştırmaları 

Tanı Tanı Mean Difference Std. Error Sig. 
MNG 118,90517 26,713915 ,000 
Tiroidit 2,071571 54,628606 ,970 NG 
TNG 88,974352 31,235100 ,006 
NG 118,905168 26,713915 ,000 
Tirodit 120,976739 54,330900 ,030 MNG 
TNG 29,930816 30,711457 ,334 
NG 2,071571 54,628606 ,970 
MNG 120,97674 54,330900 ,030 Tirodit 
TNG 91,045923 56,690783 ,114 
NG 88,974352 31,235100 ,006 
MNG 29,930816 30,711457 ,334 TNG 
Tirodit 91,045923 56,690783 ,114 

[NG (Nodüler Guatr), MNG (Multi Nodüler Guatr ), TNG (Toksik Nodüler Guatr)] 

 

Opere edilen olguların 15’i (%25) preoperatif antitiroid ilaç alıyordu. 45’i (%75) 

ilaç kullanmıyordu. 

Antitiroid ilaç kullananlarda ortalama tiroid hacmi 118,997 ml. antitiroid ilaç 

kullanmayanlarda 138,209 ml idi. 
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Antitiroid ilaç kullananlar ve kullanmayanlar tiroid hacimleri yönüyle 

karşılaştırıldı. Aralarında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (P =0.698). 

Benign nedenlerle opere edilen 60 hastanın 10’unun (%16), histopatolojik 

incelemesinde maligniteye rastlandı. 

60 hastanın tiroid hacmi göz önüne alındığında en düşük olgunun hacmi 18,838 

ml., en yüksek olgunun, 604,449 ml., tüm olguların ortalama tiroid hacmi 116,192 ml. 

idi. 

Erkek olgularda tiroid hacmi en yüksek 387,265 ml., kadın olgularda en yüksek 

tiroid hacmi 604,449 ml. idi. Her iki cinsiyet arasında istatiksel analiz yapıldığında 

anlamlı fark bulunmadı (P=0.930). 

Olgular yaş gruplarına göre dört gruba ayrıldı. (29-40, 41-50, 51-60, 61-74) Yaş 

arttıkça tiroid hacimlerinin arttığı tesbit edildi (Bkz.Tablo-4). Fakat yaş ile tiroid bezi 

arasındaki ilişki incelendiğinde gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(Bkz. Tablo 5 ). 

 

Tablo-4:Yaş Gruplarına Göre Ortalama Hacimler 

Yaş Mean (ort.hacim) Std. Deviation Std. Error 
29-40 85,06778 54,387142 18,129047 
41-50 99,67121 55,818317 14,918073 
51-60 122,76783 93,899077 19,167069 
61-74 143,39154 164,584644 45,647567 
Total 116,19208 102,114231 13,182890 
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Tablo 5:Yaş Gruplarına Göre Hacim Karşılaştırmaları 

Bölünmüş Yaş Bölünmüş Yaş Mean Difference Std. Error Sig. 
41-50 -14,603437 43,929030 ,741 
51-60 -37,700056 40,188617 ,352 29-40 
61-74 -58,323761 44,585267 ,196 
29-40 14,603437 43,929030 ,741 
51-60 -23,096619 34,577622 ,507 41-50 
61-74 -43,720324 39,602185 ,274 
29-40 37,700056 40,188617 ,352 
41-50 23,096619 34,577622 ,507 51-60 
61-74 -20,623705 35,407603 ,563 
29-40 58,323761 44,585267 ,196 
41-50 43,720324 39,602185 ,274 61-74 
51-60 20,623705 35,407603 ,563 

 

 

60 olgudan 56’sı ötiroid 4’ü hipertiroidikti. Ötiroid olgularda ortalama tiroid 

hacmi 118,997 ml., hipertiroidili olguların ortalama tiroid hacmi 76,928 ml idi. Gruplar 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (P =0.431). 

Olguların hiçbirisinde RLS yaralanması meydana gelmedi. 60 olgudan 10’una 

tek taraflı RLS diseksiyonu 50’sine çift taraflı RLS diseksiyonu yapıldı. Tek taraflı sinir 

diseksiyonu yapılan olgularda ortalama tiroid hacmi 144,648 ml., iki taraflı sinir 

diseksiyonu yapılan olguların ortalama tiroid hacmi 117,997 ml idi. 2 grup arasında 

istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (P 0.931). 

Olgular postoperatif patolojilerine göre 6 gruba ayrıldı. Bunlar; Adenamatöz 

guatr, Hashimato Tiroiditi, Tiroid Papiller Ca, Hurtle hücreli Adenom, Kollajen Guatr, 

Kr.lenfositik tiroidit. Grupların tiroid hacimleri karşılaştırıldığında aralarında istatiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı (Bkz.Tablo-6-7). 
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Tablo 6: Patolojik Tanılarına Göre Ortalama Hacimler 

Patolojik Tanı Mean (ort.hacim) Std. Deviation Std. Error 
Adenamatöz guatr 125,69029 122,436592 20,997702 
Hashimato tiroidit 113,89440 83,374627 26,365372 
Papiller ca 88,82150 51,496601 18,206798 
Hurtle Hücreli 128,21500 9,620895 6,803000 
Kr.Lenfositik tiroidit 84,71300 63,370037 31,685018 
Kollogen guatr 126,62850 116,913742 82,670500 
Total 116,19208 102,114231 13,182890 

 

 

Tablo 7:Patolojik Tanılarına Göre Ortalama Hacim Karşılaştırmaları 

pataloji Pataloji Mean Difference Std. Error Sig. 
Hashimato 11,795894 37,971163 ,757 
Papiller ca 36,868794 41,476988 ,378 
hurtle hücreli -2,524706 76,800458 ,974 
kr. lenfositik tiroidit 40,977294 55,794239 ,466 

Adenamatöz 

kollagen guatr -,938206 76,800458 ,990 
Adenamatöz -11,795894 37,971163 ,757 
Papiller ca 25,072900 50,067773 ,619 
hurtle hücreli -14,320600 81,760331 ,862 
kr. lenfositik tiroidit 29,181400 62,445484 ,642 

Hashimato 

kollagen guatr -12,734100 81,760331 ,877 
Adenamatöz -36,868794 41,476988 ,378 
Hashimato -25,072900 50,067773 ,619 
hurtle hücreli -39,393500 83,446288 ,639 
kr. lenfositik tiroidit 4,108500 64,637217 ,950 

papiller ca 

Kollagen guatr- -37,807000 83,446288 ,652 
Adenamatöz 2,524706 76,800458 ,974 
Hashimato 14,320600 81,760331 ,862 
Papiller ca 39,393500 83,446288 ,639 
kr. lenfositik tiroidit 43,502000 91,410829 ,636 

hurtle hücreli 

kollagen guatr 1,586500 105,5521 ,988 
Adenamatöz -40,977294 55,794239 ,466 
Hashimato -29,181400 62,445484 ,642 
Papiller ca -4,108500 64,637217 ,950 
hurtle hücreli -43,502000 91,410829 ,636 

kr. lenfositik tiroidit 

kollagen guatr -41,915500 91,410829 ,648 
Adenamatöz ,938206 76,800458 ,990 
Hashimato 12,734100 81,760331 ,877 
Papiller ca 37,807000 83,446288 ,652 
hurtle hücreli -1,586500 105,5521 ,988 

kollagen guatr 

kr. lenfositik tiroidit 41,915500 91,410829 ,648 
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Olgular operasyondaki kanama miktarlarına göre (50 ml., 100 ml.) gruplara 

ayrıldı. Bu gruplar istatiksel olarak tiroid hacimleri ile karşılaştırıldığında anlamlı fark 

bulunmadı (P=0.784). 

Postoperatif 5 olguda ses bozukluğu saptandı. Bu olgulardan en düşük tiroid bezi 

hacmi 50,238 ml., en yüksek hacim 254,198 ml. idi. Ses bozukluğu saptanan hastaların 

ortalama tiroid hacmi 117,72 ml. idi. 

Postoperatif ses bozukluğu saptanmayan hastalardan en düşük tiroid hacmi 

18,838 ml., en yüksek tiroid hacmi 604,449 ml. idi. Ses bozukluğu saptanmayan 

hastalarda 116,05 ml. ortalama tiroid hacmi mevcuttu. Ses bozukluğu saptananlar ve ses 

bozukluğu saptanmayan hastalar karşılaştırıldığında aralarında istatiksel olarak fark 

bulunmadı (P=0.972). 

Olgular tiroid hacimlerine göre 100 ml’nin üzerinde olanlar ve altında olanlar 

diye iki gruba ayrıldılar. 33 hastanın tiroid hacmi 100 ml’nin altında 27 hastanın tiroid 

bezi hacmi 100 ml’nin üzerinde idi. Bu gruplarda ses bozukluğu saptanan hastaların 

3’ünün tiroid bezi hacmi 100 ml’nin altında, 2’sinin hacmi 100 ml’nin üzerinde idi. 

2 grup istatiksel olarak karşılaştırıldığında ses bozukluğu yönü ile aralarında 

istatiksel olarak fark bulunmadı (P=0.814). 

Ses bozukluğu saptanan 5 hastanın 2 sinde 2 haftadan kısa süreli ses kısıklığı, 2’ 

sinde 1 ay süreli ses bozukluğu (ince veya kalın ses), 1 olguda 3 ay süreli, ses 

bozukluğu (boğukluk) saptandı. Olguların tümüne 1. ayda indirekt laringoskopi yapıldı. 

İndirekt laringoskopide patoloji saptanmadı. 3 ay süre ile ses bozukluğu saptanan olgu 

6. ayda tekrar değerlendirildi. Subjektif ses değerlendirme testinde ve indirekt 

laringoskopide patoloji saptanmadı. Olguların hiç birisinde kalıcı ses bozukluğu 



 36 

saptanmadı. Ses bozukluğu saptanan olguların histopatolojik incelemesinde tümü 

adenamatöz guatr idi. 

Postoperatif olguların 4’ünde (%6.6) hipokalsemi saptandı. Hipokalsemi 

saptanan hastaların hiç birisinde ses bozukluğu saptanmadı. Hipokalsemi saptanan ve 

saptanmayan hastaların tiroid hacimleri istatiksel olarak analiz edildiğinde ikisi arasında 

anlamlı ilişki tesbit edilmedi (P=0.613). 
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5. TARTIŞMA 

Tiroide bağlı hastalıklar, günümüzde karşılaştığımız en önemli endokrin 

sorunlardan biridir. Tiroidektomi tanımı fonksiyonel, tümöral, enflamatuar veya 

kozmetik nedenlerle tiroid bezinin tamamının veya bir kısmının çıkarılmasıdır ve en sık 

uygulanan genel cerrahi ameliyatlarındandır. 19. yüzyıl başlarında tiroidektomi 

ameliyatı yapan cerrahlar çılgın olarak nitelendirilirken, bu işlemden hayatlarını 

kaybetmeden çıkan hastalar kendilerini şanslı sayıyorlardı (36). Cerrahi tekniklerdeki 

gelişmeler ve hipertiroidizmin preoperatif tıbbi tedavisi ile bu endişeler ortadan 

kalkmıştır. 

Literatürde çeşitli araştırmacılara göre tiroidektomi yapılan hastaların 

kadın/erkek oranı 3,4-6,3 olarak bildirilmiştir (42). Çalışmamızda bu oran 3.2’dir. 

Tiroid cerrahisinden önce ve sonra mutlaka ses değerlendirmesi yapılmalıdır 

(43). Preoperatif ses bozuklukları tiroid malignitelerinde olduğu kadar benign 

hastalıklara da bağlı olabilir. Bundan dolayı hastalar preoperatif indirekt laringoskopi ile 

değerlendirilmektedir. 

Ses oluşumu nöromuskuler mekanizmaların rol aldığı kompleks bir antitedir. 

Laringeal sinirler ses fonksiyonlarının idame ettirilmesinde kritik öneme sahiptir. Tiroid 

bezi ile yakından ilişkili olan bu sinirlerin tiroidektomi esnasında yaralanması, en 

korktuğumuz komplikasyonlardan biridir. RLS yaralanması riski ve süperior laringeal 

sinir yaralanması riskinin %2-13’ten %30’ a kadar değiştiği çeşitli yayınlarda rapor 

edilmiştir (44). 

Normal ses fonksiyonlarının sürdürülmesinde tiroidektomi esnasında RLS ve 

süperior laringeal sinir yaralanmalarının önlenmesi şüphesiz ki çok önemlidir. Bununla 

beraber sinir yaralanması olmadan da yaygın olarak tiroidektomilerden sonra ses 
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bozukluğu olduğu gösterilmiştir. Çeşitli yayınlarda majör sinir yaralanması olmadan, 

operasyondan sonra yaklaşık olarak %25-75 hastada ilk birkaç hafta , %11-15’inde 3-6 

aya kadar ses bozukluğu rapor edilmiştir (9,44). 

Sinir yaralanması olmadan meydana gelen ses değişikliklerinde çeşitli non-

nörojenik mekanizmalar sorumlu tutulmuştur ( Endotrakeal entübasyon, cricotiroid kas 

yaralanması, venöz ligasyonu takiben mukozal konjesyon, strep kaslarının kesilmesi) 

(44). Preoperatif vokal kord paralizisinin tesbiti paralizinin tiroidle ilgili olmayan 

nedenlerini de düşündürmelidir. Akciğer kanserlerine bağlı Pancoast tümörleri, 

nörolojik hastalıklar, enfeksiyonlar, endokrinolojik hastalıklar, kollajen vasküler 

hastalıklar akılda bulundurulmalıdır. Preoperatif değerlendirmenin bir yararı da, bir 

vokal kord paralitik ise diğerini korumak için daha temkinli davranmaktır (33). 

Tiroid bezinin benign hastalıkları yaygındır. Polikliniklere başvuran  hastaların 

pek çoğunda boynunda şişlik şikayeti vardır. Tiroid glandındaki değişimler kist, nodül 

yada herhangi bir patolojik olay olmadan meydana gelebilir. Bu hastalarda tiroid bezi 

diffüz olarak büyür Bunlar; puberta, gebelik ve aşırı stresin arttığı durumlardır. Tiroid 

bezinde büyümeye neden olan pek çok hastalıkta mevcuttur. Endemik guatr, Graves 

hastalığı, Hashimato tiroiditi, De quervan tiroiditi, Riedel tiroiditi gibi (45). 

Büyük guatrlarda bezin aşırı büyümesi konusunda çeşitli hipotezler vardır. 

Bunlardan bir tanesi intrinsik veya ekstrinsik faktörlere bağlı olarak uzun süre devam 

eden TSH seviyeleridir. Bir diğeri herediter nedenli guatrlardır. Guatrların ölçüleri 

konusunda genel bir görüş birliği yoktur. Son zamanlarda 100 gr veya 100 ml’nin 

üzerinde olanlar büyük veya çok büyük olarak sınıflandırılmaktadır. Alternatif olarak 

kısa bir zamanda 2,5 katına ulaşan tiroid bezide büyük olarak sınıflandırılmıştır 

(9,46,47). 
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Büyük guatrlar RLS’ye bası yaparak veya seyrini değiştirerek sesin 

fonksiyonlarını etkilerler ve solunum zorluğu semptomlarını daha da artırabilirler. 

Özafagus basısına neden olarak yutma güçlüğü semptomlarına da neden olabilirler 

(9,48-50). 

Daha seyrek olarak büyük retrosternal guatrlar vena kava süperior sendromuna 

veya fasyal ödeme neden olabilirler. Son olarak büyük guatrın süperior sagital sinüs 

trombozuna neden olduğu bildirilmiştir (9,50). 

Tiroid bezi boyutları ile fonksiyonları arasında ilişki yoktur. MNG’lı hastaların 

%80’i ötiroidiktir. Çok büyük guatrlar sıklıkla bası semptomlarına neden olurlar. Bası 

semptomlarına benign hastalıklardan kolloidal guatrlar ve tiroiditler daha çok yol 

açarlar. Buna ilaveten malignite, büyük retrosternal guatrlar en çok solunum yolu 

problemleri ile kendilerini gösterirler. Trakea basısı dispne ve inspiratuar stridora neden 

olur. Solunum semptomları trakeostomi ihtiyacı belirene kadar hastalar tarafından iyi 

tolere edildiği için fark edilmez (50). Çalışmamızda bası semptomlarına sahip olan olgu 

yoktu. MNG ve TNG ön tanıları ile opere edilen olguların tiroid hacimlerinin 

diğerlerinden büyük olduğu ve istatiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. 

Tiroid boyutları ile cinsiyetler arasındaki ilişki tartışmalıdır. Yayınlarda özellikle 

iyot eksikliğinin olduğu ülkelerde (Çek, Slovakya, İsviçre) sonografik olarak yapılan 

çalışmalarda kadınlarda tiroid bezi büyüklüğünün erkeklerden daha büyük olduğu 

bildirilmiştir (Gerber 1980, Slink ve Reisenauer 1966) (51).  Bizim çalışmamızda 

tiroidektomi sonrası yapılan ölçümlerde cinsiyetler arasında hacim yönü ile istatiksel 

olarak anlamlı fark görülmedi. 

Literatürde tiroid bezi hacmi ile yaş ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalar mevcuttur. Mayo kliniğinde normal tiroid glandı bulunan 1000 kişiden 
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oluşan bir otopsi serisinde yaşa bağlı olarak her iki cinstede tiroid bezi ağırlığında, 

hacminde artış olduğu ve otopsi vakalarının %50’sinde tek veya birden fazla nodülün 

saptandığı bildirilmiştir (52). Dong he lee ve ark. 2004 yılında yaptıkları bir çalışmada, 

tiroid hastalığı bulunmayan kadın, erkek, çeşitli yaş gruplarındaki olguların tiroid bezi 

boyutlarını bilgisayarlı tomografi ile tesbit ederek, tiroid bezi hacimlerini ölçmüşler tüm 

yaş gruplarında kadın ve erkek cinsiyetler arasında (51-64 yaş arası hariç) fark 

bulamamışlardır. 51-64 yaş grubundaki erkeklerin tiroid bezi hacimleri aynı yaş 

grubundaki kadınlardan anlamlı olarak büyük bulunmuştur (45). Bir çok çalışmada 

artan yaşla iyot uptake’i azalmıştır ve bununla beraber artan TSH tiroid bezi hacmini 

artırır. Dong Lee ve ark. dördüncü dekada kadar yaşla tiroid bezi hacminin arttığını 

göstermişlerdir. Hegedus ve arkadaşları da yaptıkları çalışmada Avrupa 

popülasyonunda artan yaşla beraber tiroid bezi hacminin arttığını göstermişlerdir (45). 

Çalışmamızda olgular yaşlarına göre gruplara ayrıldı. Yaşla beraber tiroid bezi 

hacminin arttığı görüldü, fakat gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark tesbit 

edilmedi. 

Melliere ve arkadaşları yaptıkları çalışmada çok büyük guatrlarda yapılan 

tiroidektomilerde 3 probleme dikkat çekmişlerdir. Hemostazın sağlanması, süperior 

laringeal sinirin eksternal dalının yaralanmasının önlenmesi, süperior paratiroid 

bezlerinin kanlanmasının bozulmasının engellenmesidir. Retrospektif çalışmalarda 

büyük guatrlarla, küçük guatrlar karşılaştırıldığında RLS yaralanma oranında büyük 

guatrlarda risk faktörlerinde her zaman artış olmadığı gösterilmiştir (9). Çalışmamızda 

tüm olgularda tek veya iki taraflı RLS diseksiyonu yapıldı. Tiroid bezi hacmi ile tek 

veya çift taraflı RLS diseksiyonu yapılanlar arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki 

görülmedi. 
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Literatürdeki istatistiki çalışmalara dayanarak organizmadaki karsinomaların %1 

veya %2 kadarını meydana getirdiği bildirilen tiroid karsinomalarının seyrek görülme 

oranı bu patolojik antitenin önem derecesinin küçümsenmesine neden olamaz. 1940’ lı 

yıllardan sonra Dr.Gole ve ark. tiroid cerrahi rezeksiyon materyallerinin histopatolojik 

incelemesinde multinodüler guatr’ lı vakalarda %17, nodüler guatrlı vakalarda %24 

oranında olmak üzere tiroid karsinomu sıklığı bildirilmiştir (53). Bizimde çalışmamızda 

Nodüler guatrlı vakalarda %28, multinodüler guatrlı vakalarda %17 oranında 

maligniteye rastladık. 

Ünal ve ark.’nın yaptıkları çalışmada tiroid bezi hacmi arttıkça peroperatif 

kanama miktarının arttığını bulmuşlardır (40). Çalışmamızda hacim ile kanama miktarı 

arasında anlamlı ilişki tesbit edilmedi. 

Hermann ve ark. Tiroidektomi yapılan 16.443 hastada yaptıkları çalışmalarda 

RLS identifikasyonu yapıldıkça postoperatif RLS paralizisi insidansının azaldığını 

göstermişlerdir. Postoperatif RLS yaralanma oranları sinirin sadece lokalizasyonun 

görülerek yapılan tiroidektomilerde %0,9, parsiyel diseksiyon yapılanlarda %0,3, tam 

diseksiyon yapılanlarda %0,1’ dir (54). Çalışmamızda tüm vakalarda tek veya iki taraflı 

tam sinir diseksiyonu yapıldı. Ancak indirekt laringoskopide vokal kord paralizisi 

görülmemesine rağmen subjetif değerlendirme testinde ses değişiklikleri oluştu. 

Cernea ve ark. büyük guatrlı hastaların yarıdan fazlasında süperior laringeal 

sinirin eksternal dalının yaralanma riski oranının yükseldiğini tesbit etmişlerdir. 

Özellikle bu risk tiroid üst polünün çapının genişlediği vakalarda daha fazladır. 

Yaptıkları bu tiroidektomilerde ortalama en geniş tiroid çapı 10 cm ve ortalama tiroid 

ağırlığı 471 gram’dır (9). Çalışmamızda ses bozukluğu saptanan hastalarda tiroid bezi 
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büyüklüğü arttıkça ses veya sinir yaralanması riski arasında anlamlı bir ilişki tesbit 

edilmedi. 

Literatürde eksternal laringeal sinir yaralanma riskini araştıran çalışmalar 

yapılmıştır. Aina ve ark. bu riski %56, Kierner ve Ark. %13, Reeve ve ark. %12 Bacchi 

ve ark. %41, Bliss ve ark. %19, Lennquist ve ark. %78 olarak bulmuşlardır. Büyük 

guatrlarda anatomik varyasyonlar artar ve buna bağlı olarak eksternal laringeal sinir 

yaralanma oranı artar. Cernea ve ark. bu riski büyük guatrlarda %75, Aina ve ark. %51 

olarak bulmuşlardır (55). Çalışmamızda subjektif ses bozukluğu gelişen hastaların 

postoperatif dönemde yapılan indirekt laringoskopilerinde vokal kord paralizisi 

saptanmadı. Dolayısıyla ses bozukluğu gelişen olgularımızda sinir yaralanması tesbit 

edilmedi. 

Ünal ve ark. 2008’de yaptıkları çalışmada tiroid bezi hacmi arttıkça RLS 

yaralanma riskinin dolayısıyla ses bozukluğu riskinin arttığını tesbit etmişlerdir (40). 

Çalıştığımız olgularda ses bozukluğu olan olguları değerlendirdiğimizde doğrudan 

rezeke edilen tiroid bezi hacmi ile ses fonksiyonları arasında istatiksel olarak anlamlı bir 

ilişki tesbit edilmedi ve RLS yaralanması meydana gelmedi. 

Vakalarımızda paratiroid kanlanmasını bozmamak için hiçbir hastada inferior 

tiroid arteri gövdesinden bağlanmamıştır, cerrahi sırasında paratiroid bezleri bulunarak 

korunmaya çalışılmıştır. Literatürde geçici hipokalsemi sıklığı total tiroidektomi sonrası 

%0,4-13,8’dır (56). Bizim çalışmamızda %6.6 idi. Hipoparatiroidi sıklığı altta yatan 

tiroid hastalığına, cerrahi deneyime ve uygulanan tekniğe bağlı olarak değişmektedir, 

vakalarımızın tümü deneyimli cerrahlar tarafından total ve near total tiroidektomi 

tekniği uygulanarak yapıldı. Ünal ve ark. 2008’de yaptıkları çalışmada tiroid bezi hacmi 
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azaldıkça postoperatif hipokalsemi riskinin arttığını tesbit etmişlerdir (40). 

Çalışmamızda hacim ile hipokalsemi arasında anlamlı bir ilişki tesbit edilmedi. 

Sonuç olarak tiroidektomi ameliyatı geçiren hastalarda postoperatif çeşitli 

komplikasyonlar olabilmektedir. Ses bozukluğu bunlardan birisidir. Nörojenik veya 

non-nörojenik mekanizmalarla meydana gelebilmektedir. Çalışmamızda tiroid hacmi ile 

ses bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki tesbit edilemedi, ancak vaka sayısının daha 

geniş olduğu serilerde istatiksel değerlendirmeler daha anlamlı olabilir. 
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6. SONUÇLAR 

 Tiroidektomi sonrası en sık komplikasyon ses bozukluğu ve hipoparatiroididir 

 Yaş arttıkça tiroid bezi hacminin arttığı saptandı. 

 Tiroid bezi hacmi ile ses bozukluğu arasında ilişki saptanmadı. 

 Kadın ve erkek cinsiyetler arasında hacim yönü ile fark bulunmadı. 

 Geçici hipokalsemi oranı % 6.6 bulundu. 

 Tiroid bezi hacmi ile geçici hipokalsemi arasında ilişki saptanmadı. 

 Tiroid bezi hacmi ile kanama miktarı arasında ilişki saptanmadı. 
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