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biLimsEL Program
25 nisan 2013 PErŞEmbE

13.00-14.15 kUrs:  ToTaL TiroidEkTomi kUrsU 
 Kurs Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet Uludağ 
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Tamer Akça, Doç. Dr. Dursun Ali Sakin
 -  Tiroid ve paratiroid anatomisi
  Doç. Dr. Aziz Sümer
 - Total tiroidektomi tekniği
  Doç. Dr. Atakan Sezer 
 -  reküren larengeal sinir eksplorasyon yöntemleri 
  Doç. Dr. Haluk Recai Ünalp
 -  komplikasyonlar ve komplikasyonlardan kaçınma 
  Doç. Dr. Gürkan Yetkin

14.15-15.00 kUrs: sinir moniToriZasYonU kUrsU 
 Kurs Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet Uludağ 
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Recep Özgültekin, Op. Dr. Selahattin Vural
 - sinir monitorizasyon tekniği
  Doç. Dr. Ali İlker Filiz
 - sinir monitorizasyonunda karşılaşılabilecek sorunlar ve 
  monitorizasyonun tiroidektomiye katkısı
  Doç. Dr. Mehmet Uludağ 

15.00-15.30 Kahve Arası

15.30-16.30 kUrs: sanTraL boYUn disEksiYonU kUrsU  
 Kurs Yöneticisi: Doç. Dr. Fatih Tunca
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Doç. Dr. Mutlu Doğanay
 - santral boyun diseksiyonunda anatomi ve tanımlar 
  Op. Dr. İsmail Cem Sormaz
 - santral boyun diseksiyonu tekniği 
  Doç. Dr. Özer Makay
 - ikincil santral diseksiyonda uygulanabilecek teknik yaklaşım 
  farklılıkları
  Doç. Dr. Fatih Tunca

16.30-17.30 kUrs: LaTEraL boYUn disEksiYonU kUrsU
 Kurs Yöneticisi: Doç. Dr. Fatih Tunca 
 Oturum Başkanları : Doç. Dr. Ercüment Tarcan, Doç. Dr. Ali Uğur Emre
 -  Lateral boyun anatomisi ve bölge sınırları 
  Op. Dr. Serkan Teksöz
 -  selektif posterolateral boyun diseksiyonu tekniği
  Prof. Dr. Yusuf Bükey
 -  Lateral boyun diseksiyonunda komplikasyonlar
  Doç. Dr. Erkan Öztürk

17.30-18.30 konFErans: Tiroid cerrahisinde medikolegal problemler 
 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yusuf Bükey
 Konuşmacı : Doç. Dr. Ali Rıza Tümer

18.30 aÇILIŞ TörEni
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26 nisan 2013 CUma

salON -a-
08.00-08.30 konFErans: genel cerrah olarak iiab’nin klinik değerlendirilmesi 
 (Clinical evaluation of FNAB as a general surgeon) 
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Savaş Koçak, Prof. Dr. Serdar Özbaş
 Konuşmacı : Prof. Dr. Jean-Louis Kraimps

08.30-09.30 PanEL: rastlantısal tiroid kanserlerine yaklaşım
 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mete Düren
 Tartışmacılar : Prof. Dr. Zafer Cantürk, Prof. Dr. Emin Gürleyik, 
        Prof. Dr. Gürsel Soybir, Prof. Dr. Cumhur Arıcı

09.30-10.00 konFErans: multinodüler guatrda ne zaman tedavi?
 (Multinodulary goiter. When to treat?) 
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Nusret Korun, Prof. Dr. Abut Kebudi
 Konuşmacı : Prof. Dr. Jean-Louis Kraimps

10.00-10.30 Kahve Arası

10.30-11.00 konFErans: sekonder ve tersiyer hiperparatiroidide tedavi. 
 Cerrahi mi? medikal mi? 
 (Therapy in secondary and tertiary hyperparathyroidism. Surgical 
 or medical?)
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Serdar Tezelman, Prof. Dr. Orhan Demircan
 Konuşmacı : Prof. Dr. Bruno Niederle

11.00-11.30 konFErans: Primer hiperparatiroidi: Preoperatif lokalizasyon
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Enis Yetkin, Prof. Dr. Nusret Korun
 Konuşmacı : Doç. Dr. Mehmet Hacıyanlı

11.30-12.30 PanEL: Primer hiperparatiroidide cerrahi tedavi seçenekleri
 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek
 Tartışmacılar : Prof. Dr. Serdar Özbaş, Doç. Dr. Mehmet Uludağ,
        Doç. Dr. Türkay Kırdak, Doç. Dr. Murat Akın

12.30-13.30 Öğle Arası

13.30-14.00 konFErans: Fonksiyonel surrenal kitlelerde tanı ve preoperatif hazırlık
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Mahir Akyıldız, Prof. Dr. Zafer Cantürk
 Konuşmacı : Doç. Dr. Volkan Genç

14.00-15.00 PanEL: surrenal kitlelerde cerrahi tedavi (açık, laparoskopik, standart, 
 retroperitoneal, siLs, robotik)     
 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek
 Tartışmacılar : Prof. Dr. Seher Demirer, Doç. Dr. Umut Barbaros,
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        Doç. Dr. Fatih Tunca, Doç. Dr. Ayhan Mesci
15.00-15.30 konFErans: adrenokortikal kanserde yeni tedaviler ve cerrahinin yeri
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Müfide Akçay, Prof. Dr. Emin Gürleyik
 Konuşmacı : Prof. Dr. Semih Görgülü
15.30-16.00 Kahve Arası

16.00-16.30 konFErans: sporadik medüller tiroid kanseri tedavisi 
 (Treatment of sporadic medullary thyroid cancer) 
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu, Doç. Dr. Orhan Yalçın
 Konuşmacı : Prof. Dr. Bruno Niederle

16.30-17.00 konFErans : ailesel medüller tiroid kanserinde tarama ve proflaktik  
 tiroidektomi 
 (Screening and prophylactic thyroidectomy in hereditary medullary thyroid  
 cancer) 
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu, Prof. Dr. Serdar Tezelman
 Konuşmacı : Prof. Dr. Elektron Kebebew

17.00-18.00 PanEL: multinoduler guatrda cerrahi tedavinin genişliği ne olmalı?
 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Tarık Terzioğlu
 Tartışmacılar : Prof. Dr. M. Ali Koçdor, Prof. Dr. Bekir Kuru, 
        Prof. Dr. Erhan Reis, Doç. Dr. Orhan Yalçın

salON - B-
10.30-12.30 VidEo oTUrUmU
 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Müfide Akçay, Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı 
 -  minimal invaziv tiroidektomi 
  Prof. Dr. Mete Düren
 -  santral boyun diseksiyonu 
  Prof. Dr. Gökhan İçöz
 -  Lateral boyun diseksiyonu 
  Prof. Dr. Seher Demirer
 -  minimal invaziv paratiroidektomi 
   Doç. Dr. Mehmet Erikoğlu
 -  Paratiroidektomide bilateral eksplorasyon 
  Doç. Dr. Mehmet Hacıyanlı
 -  nöroendokrin pankreas tümörlerinde minimal invaziv girişimler 
  Doç. Dr. Umut Barbaros
 -  Laparoskopik surrenal cerrahisi 
  Doç. Dr. Yavuz Kurt
 -  robotik surrenal cerrahisi 
  Doç. Dr. Özer Makay 
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13.30-15.30 söZLü biLdiri oTUrUmU I
 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serdar Saydam, Doç. Dr. Faruk Coşkun
 
 s1  Uluslararası bilimsel dergilerdeki Türk Endokrin Cerrahisi   
   Yayınları güncelleme
   Batuhan Halit Demir, Erman Alçı, Ruslan Hasanov, Kilongo Mulailua,   
   Özer Makay, Savaş Koçak

 s2  Tiroid ince iğne aspirasyon biopsisinin güvenilirliğine nodül   
   büyüklüğünün Etkisi
   Seyit Muhsin Sarıkaya, Ali Erkan Uçar, Ömer Parlak, Ahmet Kuşdemir,  
   Samet Yalçın

 s3  Tiroid iiab’sinde belirsiz sitoloji saptanan hastalarda    
   kalsifikasyon Varlığının Tiroid Papiller kanseri ile birlikteliği
   İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Ferman Özyalvaç,   
   Hakan Baysal, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu

 s4  iki Cm’den küçük, Ultrasonografik bulguları kuşkulu, ince iğne   
   biyopsisi bening Tiroid nodüllerinde ne Yapmalı?
   Mevlut Cahalov, Özer Makay, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız, 
   Mustafa Yılmaz

 s5  büyük Tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin   
   güvenilirliği
   Osman Bozbıyık, Şafak Öztürk, Varlık Erol, Mutlu Ünver, Ümit Bayol,  
   Cengiz Aydın

 s6  2266 Tiroidektomize hastanın retrospektif analizi
   Nuraydın Özlem, Umut Yılmazyıldırım, Kadir Yıldırım, Sadık Keşmer,  
   Murat Sencer Özsoy

 s7  Tiroid bezi hastalıkları Cerrahisi: bakırköy Eğitim ve araştırma   
   hastanesi sonuçları
   Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, İlhan Gök, M. Abdussamet Bozkurt,  
   Murat Çikot, Filiz İslim, Aysun F. Erbahçeci Salık, Selin Kapan, 
   Halil Alış

 s8  Total Tiroidektomi olgularımızdaki Papiller kanserler
   Fuat İpekçi, Dilek Kuzukıran, Yasemin Akyüz, Emre Turgut, 
   Berk Geroğu, Barış Türker, Ferdi Ertaş

 s9  retrosternal guatrda Cerrahi deneyimimiz
   Derya Salim Uymaz, Serhat Meriç, Muhammet Zübeyir Üçüncü, 
   Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu
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 s10 Yirmi Yaş altı Papiller Tiroid kanserli hastalarda Tanı anında   
   klinik özellikler ve Prognoz
   Serhat Meriç, Ahmet Yalın İşcan, İsmail Cem Sormaz, Fatih Tunca,   
   Yasemin Giles Şenyürek, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu, Firdevs Baş

 s11 Toplumumuzda hashimoto Tiroiditi Varlığı diferansiye Tiroid   
   kanser gelişiminde Etkili bir Faktör müdür?
   İbrahim Ali Özemir, Haydar Yalman, Barış Bayraktar, Ender Anılır,   
   Mustafa Demir, Hakan Baysal, Salih Tosun, Rafet Yiğitbaşı, 
   Orhan Alimoğlu

 s12 iyi diferansiye Tiroid karsinomları ile hashimato Tiroiditi   
   birlikteliği; kanser daha mı agresif seyreder?
   Ela Ekmekcigil, Özer Makay, Varlık Erol, Yeşim Ertan, Mehmet Odun,  
   Gülruh Emiroğlu, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz, 
   Enis Yetkin

 s13  braF (V600E) mutasyonu iyi diferansiye Tiroid kanserinde   
    agresif davranış ile ilişkili midir? klinik Çalışmanın Erken   
    dönem sonuçları
    Ayşegül Aktaş, Mutlu Ünver, Özer Makay, Gökhan İçöz, 
    Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz, Arzu Kısım, Burçak Karaca, 
    Yeşim Ertan, Gülruh Emiroğlu

 s14  Papiller Tiroid kanserinde histolojik alt Tiplerin kliniğe   
    Yansımaları: 62 hastanın ortalama 6 Yıllık Takip sonuçları
    Özer Makay, Varlık Erol, Yeşim Ertan, Timur Köse, Gülruh Emiroğlu,  
    Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz

 s15  Tiroid Papiller mikrokarsinomlarının klinik davranışı: 
    54 hastanın 13 Yıllık Takip sonuçları
    Tufan Gümüş, Varlık Erol, Özer Makay, Özgür Ömür, Timur Köse,   
    Yeşim Ertan, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

 s16  iyi diferansiye Tiroid kanserlerinde dr-70: Yeni bir Tümör   
    belirteci mi?
    Serhat Buldur, Özer Makay, Nurcan Paker, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

 s17  diferansiye Tiroid karsinomlarında boyun disseksiyonu   
    deneyimlerimiz
    Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Süleyman Büyükaşık, Ali Kocataş,  
    Pınar Karakaya, Hürriyet Turgut, Hakan Yiğitbaş, Murat Gönenç, 
    Halil Alış
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27 nisan 2013 CUmarTEsi

salON - a-
08.00-08.30 konFErans: Tiroid cerrahisinde sinir monitorizasyonu 
 (Nerve monitorization in thyroid surgery) 
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Tarık Terzioğlu, Prof. Dr. Savaş Koçak
 Konuşmacı : Prof. Dr. Gregory W. Randolph

08.30-09.30 PanEL: mikropapiller tiroid kanserinde cerrahi yaklaşım
 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Gökhan İçöz
 Tartışmacılar : Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, Prof. Dr. Göktürk Maralcan, 
        Doç. Dr. Fatih Tunca, Doç. Dr. Güldeniz Karadeniz

09.30-10.00 konFErans: Tiroid kanserinde genetik analiz ve hedefe yönelik yeni  
 tedaviler 
 (Genetic analysis and the targeted new therapy in thyroid cancer) 
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Adnan İşgör, Prof. Dr. Gürsel Soybir 
 Konuşmacı : Prof. Dr. Elektron Kebebew 

10.00-10.30 Kahve Arası

10.30-11.00 konFErans: Papiller tiroid kanserinde nodal hastalığın preoperatif 
 değerlendirilmesi 
 (Preoperative evaluation of nodal disease for papillary cancer of thyroid) 
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Mete Düren, Prof. Dr. Mehmet Ali Koçdor
 Konuşmacı : Prof. Dr. Gregory W. Randolph

11.00-11.30 konFErans: diferansiye tiroit kanserinde cerrahi tedavi 
 (Surgical treatment of differentiated thyroid cancer)
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Prof. Dr. Bekir Kuru
 Konuşmacı : Prof. Dr. Elektron Kebebew

11.30-12.30 PanEL: diferansiye tiroid kanserinde santral boyun diseksiyonu 
 (4n1k- nedir? nasıl? niçin? ne zaman? kime?)
 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Adnan İşgör
 Tartışmacılar : Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek, 
        Prof. Dr. Orhan Demircan, Doç. Dr. Türkay Kırdak,
        Doç. Dr. Ali İlker Filiz

12.30-13.30 Öğle Arası

13.30-15.30 sEÇkin biLdiri oTUrUmU
 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abut Kebudi, Doç. Dr. Orhan Yalçın

 sB1  süperior Laringeal sinirin bulunmasına intraoperatif sinir   
    monitorizasyonunun katkısı
    Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Ebru Şen Oran, Nurcihan Aygün,   
    Mehmet Mihmanlı, Fevzi Celayir,  Evren Peker, Adnan İşgör
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 sB2  intraoperatif sinir monitorizasyonunda normal Uyarı gecikme   
    Zamanı ve dalga amplitüd değişimleri 
    Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Ebru Şen Oran, Nurcihan Aygün,   
    Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanlı, Evren Peker, Adnan İşgör

 sB3  Total Tiroidektomi sonrası gelişebilecek hipokalseminin Erken   
    Tanısında Parathormon ölçümü
    Hasan Çalış, Ayşe Gülbin Arıcı, Volkan Doğru, Cumhur Arıcı
 
 sB4  Total Tiroidektomi Uygulanan hastalarda ortaya Çıkan   
    hipokalsemi Postoperatif Erken dönemde öngörülebilir mi?   
    Prospektif bir Çalışma
    Selahattin Vural, Metin Kement, Nejdet Bildik, Fatih Yeğen
 
 sB5  bağlamasız Tiroidektomi: Cerrahpaşa deneyimi, 470 Vaka
    Serkan Teksöz, Akif Enes Arıkan, Yusuf Bükey, Murat Özcan, 
    Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

 sB6  iyi diferansiye Tiroid kanserlerinde nükse ve sağkalıma Etkili   
    Prognostik Faktörler
    Varlık Erol, Özer Makay, Gökhan İçöz, Timur Köse, Ülkem Yararbaş,  
    Kamil Kumanlıoğlu, Mahir Akyıldız

 sB7  Tiroid kanser hastalarında boyun diseksiyonu öncesi Lokal nüks  
    veya Lenf nodu metastazının saptanmasında Tanı metodlarının   
    karşılaştırılması
    Muammer Urhan, Hüseyin Şan, Ergün Yücel, Ali İlker Filiz, Yavuz Kurt

 sB8  hibrid görüntüleme Yöntemlerinin (131ı-spect/bt ve Fdg-Pet/bt)   
    Tiroid kanseli hastaların Evreleme, Tedavi Planlaması ve nükslerin  
    saptanmasında rolü
    Bengül Günalp, Özdeş Emer, Engin Alagöz, Semra İnce, 
    Özgür Karaçalıoğlu, Semih Görgülü

 sB9  reoperatif Tiroid ve Paratiroid Cerrahisinde radioguided okült   
    Lezyon Lokalizasyonu (roll) Tekniğinin Etkinliği
    Muhammed Zübeyir Üçüncü, İsmail Cem Sormaz, Gözde Özkan, 
    Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu

 sB10 Primer hiperparatiroidide Lokalizasyon Yöntemlerinin odaklanmış  
    Cerrahiye Uygun hasta seçimi üzerine Etkisi
    Ahmet Yalın İşcan, İlker Özgür, Burçin Batman, İsmail Cem Sormaz,  
    Ebru Yılmaz, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek, Serdar Tezelman,  
    Tarık Terzioğlu
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 sB11 Türkiye’de Primer hpt hastalarının klinikopatolojik özellikleri   
    Coğrafi bölgelere göre değişiklik gösteriyor mu?
    Özer Makay, Beyza Özçınar, Turgay Şimşek, Cumhur Arıcı, 
    Bülent Güngör, Serdar Özbaş, Tamer Akça, Ali Uğur Emre, 
    Müfide Akçay, Bülent Ünal, Mustafa Girgin, Sadullah Girgin, 
    Semih Görgülü, Y. Atakan Sezer, Adem Karataş, İbrahim Ali Özemir,   
    Nihat Aksakal,  Serap Erel, M. Ümit Uğurlu, Ali İlker Filiz, Can Atalay,  
    Ali Uzunköy, Abut Kebudi, Çetin Kotan, Gökhan İçöz,
    N. Zafer Cantürk, Yeşim Erbil, Rumen Pandev, Bahadır M. Güllüoğlu  
    ve TURK-ECAG grubu.

 sB12 minimal invaziv adrenalektomi: robotik Cerrahinin    
    konvansiyonel Laparoskopik Cerrahi ile karşılaştırılması
    Özer Makay, Ela Ekmekçigil, Osman Bozbıyık, Varlık Erol, 
    Mahir Akyıldız

15.30-16.00 Kahve Arası

16.00-16.30 konFErans:  diferansiye tiroid kanserlerinde evreleme ve risk   
 belirleme sistemleri: Tnm evreleme sisteminin kliniğe yansımaları
 Oturum Başkanları : Prof. Dr. Mahir Akyıldız, Prof. Dr. Göktürk Maralcan
 Konuşmacı : Doç. Dr. Mehmet Uludağ

16.30-17.30 PanEL: diferansiye tiroid kanserlerinde tamamlayıcı tiroidektomi: 
 riskler ve stratejiler
 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yusuf Bükey
 Tartışmacılar : Prof. Dr. Tamer Akça, Doç. Dr. Yavuz Kurt, 
        Doç. Dr. Ali Uğur Emre, Doç. Dr. Özer Makay

17.30-18.00 kaPanIŞ

salON - B-

12.30-12.45 akılcı ilaç kullanımı
 Konuşmacı : Prof. Dr. Savaş Koçak

13.30-15.30 söZLü biLdiri oTUrUmU II
 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan Kulaçoğlu, Doç. Dr. Gürkan Yetkin
 
 s18  bilgiye Erişmek için, Endokrin Cerrahisi hastaları internetten ne  
    ölçüde Yararlanıyorlar?
    Zeynep Kolçak, Ayşegül Aktaş, Özer Makay, Gökhan İçöz, 
    Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz
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 s19  Tiroid kanseri Cerrahisinde radioguided okült Lezyon    
    Lokalizasyon (roLL) Tekniğinin Yeri
    Oğuz Uğur Aydın, Sezai Aydın, Lütfi Soylu, Serdar Özbaş, 
    Seyfettin Ilgan, Savaş Koçak

 s20  Lateral Yaklaşımla minimal invaziv Paratiroidektomi 
    Bülent Çitgez, Mehmet Mihmanlı, İsmail Akgün, Gürkan Yetkin, 
    Ferhat Ferhatoğlu, Mehmet Uludağ

 s21  minimal invaziv Paratiroidektomi: ilk deneyimlerimiz
    Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Mahmut Doğan, Abbas Aras,   
    Özlem Selçukbiricik, Aysel Koyuncu, Burçak Yılmaz Güneş, 
    Mustafa Uygar Kalaycı, Halil Alış

 s22  anterior servikal blok ile minimal invaziv Paratiroidektomi   
    deneyimlerimiz
    Mehmet Erikoğlu, Bayram Çolak, Mustafa Kulaksızoğlu, 
    Gülsüm Gönülalan, Şakir Tavlı, Ahmet Kaya

 s23  nüks/Persistan Primer hiperparatiroidi Cerrahisinde Ultrason   
    Eşliğinde aspirasyon ve metilen mavisi Enjeksiyonu ile    
    Lokalizasyon
    Mehmet Hacıyanlı, Melike Koruyucu, Nezahat Erdoğan, Özcan Dere,  
    Erdem Sarı, Yusuf Kumkumoğlu

 s24  minimal invaziv Paratiroidektomide radioguided okült Lezyon   
    Lokalizasyon (roLL) Tekniğinin Yeri: ilk sonuçlarımız
    Oğuz Uğur Aydın, Lütfi Soylu, Sezai Aydın, Seyfettin Ilgan, 
    Serdar Özbaş, Savaş Koçak

 s25  Paratiroid kanseri Tedavisinde Eş Zamanlı Tiroidektomi gerekli mi?
    Salim İlksen Başçeken, Şiyar Ersöz, Ferit Aydın, Cihangir Akyol, 
    Erkin Orozakunov, İlknur Kepenekçi Bayram, Volkan Genç

 s26  Paratiroidektomi sonrasında gördüğümüz komplikasyon   
    sonuçlarımız
    Murat Akın, Harun Karabacak, Aydın Yavuz, Onur Ertunç, Özgür Ekinci,  
    Ümit Özgür Akdemir, Ferit Taneri

 s27  Primer hiperaparatiroidi Cerrahi Tedavisi sonrası normokalsemik  
    Yüksek Parathormon düzeyi saptanan hastalarda Etken Faktörler  
    ve klinik seyir
    İsmail Cem Sormaz, İlker Özgür, Ayşe Kubat Üzüm, Refik Tanakol, 
    Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu
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 s28  rekürren Laringeal sinirin Ekstralaringeal dallanma mesafesi
    Ebru Oran, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Fevzi Celayir, 
    Nurcihan Aygün, Bestegül Çoruh, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ

 s29  rekürren Laringeal sinirin anatomik Varyasyonları
    İsmail Cem Sormaz, Burçin Batman, İlker Özgür, Derya Salim Uymaz,  
    Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek

 s30  intraoperatif sinir monitorizasyonunda Eşik akım değeri ve   
    maksimum Uyarı değerine göre Uygulanan akım azaltılabilir mi?
    Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Ebru Şen Oran, Nurcihan Aygün, 
    Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanlı, Evren Peker, Adnan İşgör

 s31  adrenal metastazları ortaya koyarken Pozitron Emisyon   
    Tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme bize ne kadar   
    Yardımcı oluyor?
    Ruslan Hasanov, Özer Makay, Özgür Samancılar, Zaza İakobadze,   
    Özgür Fırat, Mahir Akyıldız

 s32  robotik adrenalektomide ilk sonuçlarımız
    Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Burak Kankaya, Osman Köneş,   
    Meral Mert, Süleyman Bademler, Yaşar Doğan, 
    Mustafa Uygar Kalaycı, Halil Alış

 s33  nöroendokrin Tümörlerde Patolojik Evreleme ile Lokal ve   
    sistemik Yayılım arasındaki ilişki: 30 Vakanın analizi
    Ali Kocataş, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Murat Gönenç, 
    Selin Kapan, Nurten Sever, Mahmut Doğan, Osman Köneş, 
    Mustafa Uygar Kalaycı, Halil Alış

 s34  nöroendokrin Tümörün Foregut olması iyi Prognoz sağlar mı?
    Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ali Kocataş, Selin Kapan, 
    Mehmet Karabulut, Ahmet Cem Dural, Kaplan Baha Temizgönül,   
    Mustafa Uygar Kalaycı, Halil Alış
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PosTEr biLdiri LisTEsi
26 nisan 2013 

P1 Tiroid Papiller kanserli hastalarda Preoperatif boyun Ultrasonografisi 
Cerrahi Tekniği Etkiler mi?
Öztekin Çıkman, Ömer Faruk Özkan, Betül Kızıldağ, Muammer Karaayvaz

P2 akut solunum Yetmezliği ile seyreden bir anaplastik Tiroid kanser olgusu
Tuna Bilecik, Burhan Mayir, Ramazan Eryılmaz

P3 Tiroid Patolojisi nedeniyle Cerrahi girişim Planlanan hastaların ilk başvuru 
sırasında Uygulanacak Cerrahi hakkındaki bilgi düzeyleri
Aykut Soyder, Murat Aksu, Mustafa Ünübol, Ethem Bilgiç, Hakan Erpek, 
Ali Doğan Bozdağ, Serdar Özbaş

P4 Tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi sonuçlarımızın bethesda sınıflamasına 
göre değerlendirilmesi
Salih Tosun, İbrahim Ali Özemir, Şeyma Özkan, Ercüment Tombalak

P5 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinde ‘Foliküler neoplazi’ olarak 
raporlanmış hastaların retrospektif analizi
Ahmet Oktay, Yavuz Özdemir, Ahmet Ziya Balta, Ergün Yücel, Ali İlker Filiz,   

 Yavuz Kurt, Mehmet Levhi Akın

P6 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonrası nadir görülen bir 
komplikasyon: bası semptomları oluşturan hematom
Yavuz Özdemir, Ahmet Oktay, Ahmet Ziya Balta, Ergün Yücel, Ali İlker Filiz,   

 Yavuz Kurt

P7 Tiroidektomi sırasında Paratiroid ototransplantasyonu Yapılan hastalarda  
 hipokalsemi riski

Ebru Oran, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Fevzi Celayir, Nurcihan Aygün, 
Bestegül Çoruh, Evren Peker, Mehmet Uludağ

P8 Total Tiroidektomi Uygulamaları ve sonuçlarımız
Mustafa Özbağrıaçık, Adnan Özpek, Mustafa Kaya, Müjgan Çalışkan Evren,   

 Süleyman Kalcan, Metin Yücel, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu

P9 Tiroidektomi Lojuna adrenalin Uygulaması kanamayı azaltır mı?-   
 Prospektif klinik Çalışma

Yeliz Emine Ersoy, Erhan Mustafa Ayşan, Ayşenur Meriç, Hüseyin Kadıoğlu, 
Merve Büşra Cengiz, Süleyman Bozkurt, Naim Memmi, Gökhan Çipe, 
Mahmut Müslümanoğlu
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P10 nadir görülen bir olgu: Paratiroidektomi sonrası insidental olarak Eksize 
Edilen Lenf nodunda Papiller mikrokarsinom metastazı
Şiyar Ersöz, Salim İlksen Başçeken, Can Konca, Nurian Ohri, Fırat Kocaay,   

 Volkan Genç

P11 Tiroid hemiagenezisi ile birlikte seyreden retrosternal Uzanımlı nodüler   
 guatr

Barış Gülcü, Türkay Kırdak, Nusret Korun

P12 insüler Tiroid karsinomlu hastada boyunda subkutan kanser Yayılımı:   
 olgu sunumu

Pınar Sarkut, Baris Gülcü, Türkay Kırdak, Özlem Saraydaroglu, Nusret Korun

P13 Endemik bölgede Tiroidin benign hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208   
 hastanın retrospektif analizi

Öztekin Çıkman, Faruk Özkul, M. Kasım Arık, Şükrü Taş, Cumhur Çakır,   
 Muammer Karaayvaz

P14 neartotal ve subtotal Tiroidektomi sonrası geride ne bırakıyoruz: 
 sadece doku mu Yoksa hastalık mı?

Rojbin Karakoyun, Nurullah Bülbüller, Savaş Koçak, Mani Habibi, 
Umut Rıza Gündüz, Bekir Erol, Osman Zekai Öner, Dinç Sürer, Şükrü Özdemir,  

 Hakan Gülkesen

P15 Endemik bir bölgede multinodüler guatr Tedavisinde Total ve subtotal   
 Tirodiektominin karşılaştırılması

Burhan Mayir, Tuna Bilecik, Alkan Sakar, Cemal Özben Ensari, 
Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

P16 nodüler guatr Tanısı ile ameliyat Edilen Vakalarda malignite sıklığı
Hakan Şarlar, Enver İlhan, Abdullah Şenlikci, Mehmet Akif Üstüner

P17 Eradike Edilmemiş bir antite olarak dev guatr: olgu sunumu
Cevher Akarsu, Muhammet Ferhat Çelik, İrfan Başoğlu, Mehmet Karabulut,
Ahmet Cem Dural, Mustafa Gökhan Ünsal, Gülsüm Oya Hergünsel, 
Deniz Güzey, Halil Alış

P18 Tiroidektomi Uygulanan hipertiroidili hastalarda Tiroid kanser Prevalansı
Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Bülent Çitgez, Ebru Şen Oran, 
 Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Uludağ

P19 selim Tiroid hastalığı nedeniyle Tiroidektomi Uygulanan hipertiroid ve 
ötiroid hastalarda insidental Tiroid kanser oranları
Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Bülent Çitgez, Mustafa Fevzi Celayir,   

 Ebru Şen Oran, Mehmet Uludağ
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P20 hipertiroid hastalarda Tirodektomi sonrası hipokalsemi riski Yüksek mi?
Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Ebru Oran, Bülent Çitgez, 
Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Uludağ

P21 sternotomiye ihtiyaç duyan Tiroidektomi: karinaya Uzanan guatr
Fehmi Çelebi, Orhan Veli Özkan, Yasemin Gündüz, Ömer Yalkın, 
Fatih Altıntoprak, İbrahim Kara, Enis Dikicier, İsmail Zengin

P22 retrosternal guatrlı hastaların Patoloji sonuçlarının incelemesi
Bülent Çitgez, Sıtkı Gürkan Yetkin, İsmail Ethem Akgün, Abdulcabbar Kartal,   

 Murat Ferhat Ferhatoğlu, Banu Yılmaz Özgüven, Adem Akçakaya, 
 Mehmet Mihmanlı

P23 retrosternal guatrlı hastaları opere Etmek riskli mi?
Bülent Çitgez, Sıtkı Gürkan Yetkin, İsmail Ethem Akgün, Muharrem Battal, 
Adem Akçakaya, Mehmet Mihmanlı

P24 Tekrarlayan guatr hastalığında Cerrahi Tedavi
Burhan Mayir, Alkan Sakar, Tuna Bilecik, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

P25 Ender görülen hipotiroidi nedeni olarak Tiroid hemiagenezisi: iki olgu
Hakan Yiğitbaş, Gülçin Ercan, Meltem Küçükyılmaz, Sultan Enhoş, 
Sinan Binboğa, Aynur Özen, Atilla Çelik, Hakan Güven

P26 izole Tiroid isthmus agenezine Eşlik Eden bilateral Ve multisentrik “Clear  
 Cell Varyant Papiller kanser” olgusu

İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Kıvılcım Orhun, Tunç Eren, Ender Anılır,   
 Berrin Güçlüer, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu, Rafet Yiğitbaşı

P27 iyi diferansiye Tiroid kanserlerinde artmış Preoperatif nötrofil/Lenfosit   
 oranının multifokalite ve santral Lenf nodu metastazı üzerine Prediktif   
 değeri

Aykut Soyder, Berke Manoğlu, Oğuz Uğur Aydın, Serdar Özbaş, Savaş Koçak

P28 ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu Foliküler neoplazi olarak    
 değerlendirilen olgularda Preoperatif nötrofil / Lenfosit oranının malignite  
 üzerine Prediktif değeri

Aykut Soyder, Şadi Ballı, Serdar Özbaş

P29 sıcak nodülde Tiroid kanser riski artıyor mu? retrospektif bir Çalışmanın  
 sonuçları

Azer İsmayılov, Özer Makay, Tayfun Yoldaş, Varlık Erol, Aylin Oral, Gökhan İçöz,  
 Mahir Akyıldız

P30 Folliküler adenom ile Papiller Tiroid karsinom birlikteliği
Bülent Çitgez, Sıtkı Gürkan Yetkin, İsmail Ethem Akgün, Abdulcabbar Kartal,   

 Murat Ferhat Ferhatoğlu, Adem Akçakaya, Mehmet Mihmanlı
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P31 nadir bir Vaka sunumu; Tiroidin hiyalinize Trabeküler Tümörü
Erkan Öztürk, Ramazan Yıldız, Yaşar Subutay Peker, Zafer Kılbaş, Semih Görgülü

P32 Frontal kemik metastazı ile ortaya Çıkan Papiller Tiroid kanseri
Gül Bayrakçı, Orhan Yalçın, Nüvit Duraker, İhsan Gündüz, Semra Günay

 
P33 medüller Tiroid kanseri deneyimimiz-retrospektif inceleme

Orhan Yalçın, Gül Bayrakçı, İhsan Gündüz, Semra Günay
 
P34 üçüncü basamak bir hastanede Tiroidektomi ameliyatları için hastanenin  
 Fatura Ettiği ve hastaneye ödenen miktarların karşılaştırılması

Orhan Veli Özkan, Fatih Altıntoprak, Ömer Yalkın, Enis Dikicier, Fehmi Çelebi

27 nisan 2013

P35 Paratiroid kisti: nadir bir hiperparatiroidi nedeni
Öztekin Çıkman, Ömer Faruk Özkan, Hacer Şen, Nilsen Erdoğan, Umut Ercan,   

 Muammer Karaayvaz

P36 Primer hiperparatiroidili hastalarda Preoperatif görüntüleme    
 Yöntemlerinin doğruluğu  

Ebru Oran, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Nurcihan Akgün, Fevzi Celayir,   
 Mehmet Uludağ

P37 Primer hiperparatiroidide Paratiroid sintigrafisinin negatifliği sonuçları   
 olumsuz Etkiler mi?

Ebru Oran, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Nurcihan Akgün, Bestegül Çoruh,  
 Evren Peker, Fevzi Celayir, Mehmet Uludağ

P38 Primer hiperparatiroidinin Cerrahi Tedavisinde Uzun dönem sonuçlar
Ebru Oran, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Fevzi Celayir, Nurcihan Akgün,   

 Bestegül Çoruh, Evren Peker, Mehmet Uludağ

P39 Primer hiperparatiroidi sonrası gelişen Erken hipokalseminin belirteçleri
Ebru Oran, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Fevzi Celayir, Nurcihan Aygün,   

 Bestegül Çoruh, Evren Peker, Mehmet Uludağ

P40 hiperparatiroidizm nedeni ile ameliyat Edilen hastalarımızın sonuçları
Bülent Çalık, Eyüp Kebapçı, Cem Tuğmen, Cem Karaali, Cezmi Karaca, 
Cengiz Aydın

P41 Paratiroid kanseri: servikal ve mediastinal nükste Cerrahi Tedavi
Uğur Temel,  Gürkan Yetkin, Feyza Yener Öztürk, Mehmet Mihmanlı, 
Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
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P42 Primer hiperparatiroidizmde Cerrahi Tedavi sonuçlarımız
Dinçer Özgör, Hüseyin Yönder, Serdar Karakaş, Mustafa Ateş, Abuzer Dirican,   

 Bülent Ünal, Bahri Evren, İbrahim Şahin

P43 rekürren hiperparatiroidizmin nadir bir sebebi Paratiromatozis, 2 olgu
Mehmet Hacıyanlı, Erdem Sarı, Özcan Dere, Yusuf Kumkumoğlu, Özlem Gür,   

 Nezahat Erdoğan Karaca, Melike Bedel Koruyucu, Hüdai Genç, 
Arzu Avcı, Ayşegül Aksoy Altınboğa

P44 Primer hiperparatiroidizm hastalarında Preoperatif Paratiroid    
 karsinomunu düşündüren klinik bulgular

Mehmet Hacıyanlı, Erdem Sarı, Yusuf Kumkumoğlu, Cengiz Tavusbay, 
Özlem Gür, İbrahim Kokulu, Hüdai Genç

P45 Total Paratiroidektomi ve ön kola Paratiroid bez ototransplantasyonu   
 sonrası görülen Persistan hiperparatiroidizm olgusu

Erdem Sarı, Mehmet Hacıyanlı, Melike Bedel Koruyucu, Özcan Dere, 
Yusuf Kumkumoğlu, Özlem Gür

P46 Lokal anestezi altında Cerrah Tarafından Uygulanan intraoperatif   
 Ultrasonografi rehberliğinde gerçekleştirilen minimal invaziv    
 Paratiroidektomi
 Güldeniz Karadeniz Çakmak, Ali Uğur Emre, Taner Bayraktaroğlu, Fatih Kuzu,   
 Burak Bahadır, Murat Can

P47 Paratiroid adenomu Cerrahisinde declipse ile 3 boyutlu haritalama; 
 bize neler katabilir?

Şiyar Ersöz, Salim İlksen Başçeken, Akın Fırat Kocaay, Kamil Gülpınar, 
Elgin Kanık Özkan, Volkan Genç

P48 intratiroidal nonfonksiyonel Paratiroid adenomu: olgu sunumu
Öztekin Çıkman, Ömer Faruk Özkan, Faruk Özkul, Şükrü Taş, M. Kasım Arık,   

 Muammer Karaayvaz

P49 radyolojik olarak görüntülenemeyen dev multiple Paratiroid adenomu;   
 Vaka sunumu

Erkan Öztürk, Ramazan Yıldız, Yaşar Subutay Peker, Mehmet Fatih Can, 
Semih Görgülü

P50 Panik atak Tedavisi gören hastada Etiyoloji: Paratiroid adenomu
Şükrü Taş, Öztekin Çıkman, Faruk Özkul, Ömer Faruk Özkan, 
Muhammet Kasım Arık, Mehmet Yımaz Akgün

P51 hiperkalsemik krizle seyreden dev Paratiroid adenomu: olgu sunum
Şükrü Taş, Ömer Faruk Özkan, Faruk Özkul, Öztekin Çıkman, 
Muhammet Kasım Arık, Mehmet Yımaz Akgün
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P52 minimal invaziv Paratiroidektomi
Türker Karabuğa, İsmail Özsan, Haluk Recai Ünalp

P53 interrekürren serbest sinir grefti kullanımı ile Yapılan sinir    
 Transpozisyonunun Vokal kord hareketlerine Etkisi

Bülent Çalık, Ömer Engin, Aslı Muratlı, Can Ahmet Kulan, Buket Topçu, 
Fuat İpekçi, Gökçe Aksoy Yıldırım

P54 Tiroidektomi sonrası gliserol ve keten Tohumu Yağının anti-adezyon   
 bariyeri olarak Etkinliği

Ufuk Oğuz İdiz, Erhan Ayşan, Yurdakul Deniz Fırat, Erkan Yardımcı, 
Yeliz Emine Ersoy, Nur Büyükpınarbaşılı, Mahmut Müslümanoğlu

P55 Tiroidektomi ameliyatı sonrası gelişen Yüksek debili Şilöz Fistül: 
 olgu sunumu

Cemal Kaya, Mehmet Uludağ, Rıza Gürhan Işıl, Uygar Demir, Mehmet Mihmanlı

P56 ihmal Edilmiş Tiroid kanserine sekonder Preop horner syn
Nuraydın Özlem, Sadık Keşmer, Kadir Yıldırım, Umut Yılmazyıldırım

P57 Papiller Tiroit kanserinde santral boyun diseksiyonunda komplikasyon   
 riski
 Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Ebru Şen Oran, Nurcihan Aygün, Fevzi Celayir,  
 Mehmet Mihmanlı, Evren Peker, Adnan İşgör

P58 Papiller Tiroit kanserinde Lenf nodu metastazı ve metastaz gelişimine   
 Etkili klinikopatolojik Faktörler

Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Ebru Şen Oran, Nurcihan Aygün, Fevzi Celayir,  
 Mehmet Mihmanlı, Evren Peker, Adnan İşgör

P59 Laparoskopik Cerrahinin Tiroid Fonksiyonlar üzerine Etkisi
Ali Uzunköy, Abdurrahim Koçyiğit

P60 Laparoskopik Transabdominal sağ sol surrenalektomi: non-Fonksiyonel   
 adrenal kist

İbrahim Aydın, Ahmet Pergel, Ahmet Fikret Yücel, Dursun Ali Şahin

P61 dev Feokromositoma olgusu
Gül Bayrakçı, İhsan Gündüz, Orhan Yalçın, Semra Günay

P62 büyük adrenal onkositomada robot Yardımlı Laparoskopik adrenalektomi:  
 bir olgunun Video-Poster sunumu

 Mehmet Üstün, Özer Makay, Samed Cin, Osman Bozbıyık, Varlık Erol, 
Yeşim Ertan, Mahir Akyıldız
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P63 Primer adrenal non-hodgkin Lenfoma;olgu sunumu
Turan Acar, Kemal Erdinç Kamer, Ahmet Er, Mehmet Hacıyanlı, Özcan Dere,   

 Kürşat Yemez, Salih Can Çelik

P64 Feokromasitomalı olgularda Transabdominal Laparoskopik adrenalektomi
Abdullah Bahadır Öz, Erdoğan Sözüer, Alper Akcan, Muhammet Akyüz, 
 Hızır Akyıldız, Rıdvan Kulu, Engin Ok

P65 Conn sendromunda Venöz örnekleme sonrası Laparoskopik sol    
 sürrenalektomi: olgu sunumu

Öztekin Çıkman, Ömer Faruk Özkan, Hacer Şen, Gürhan Adam, Faruk Özkul,   
 Şükrü Taş, Umut Ercan, Muammer Karaayvaz

P66 meme kanserinde nadir bir antite: nöroendokrin Tümör
Ali Kocataş, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ahmet Cem Dural, Deniz Guzey,   

 Ahmet Sürek, Yasemin Özkan, Mustafa Uygar Kalaycı, Halil Alış

P67 FaP’lı bir olguda görülen iki ayrı Tümör: nöroendokrin Tümör ve   
 adenokarsinom birlikteliği

Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ali Kocataş, Murat Gönenç, Cevher Akarsu, 
Burak Kankaya, Muhammet Arif Karakaya, Mustafa Uygar Kalaycı, Halil Alış

P68 Laparoskopik sleeve gastrektomi: 52 hastanın Erken dönem sonuçları
Türker Karabuğa, İsmail Özsan, Barış Akıncı, Tarkan Amuk, Erkan Şahin, 
Haluk Recai Ünalp

P69 aydınlatılmış onam alınan Endokrin Cerrahisi hastaları, ameliyatın   
 riskleri hakkında ne kadar bilgili?

Yiğit Türk, Özer Makay, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız
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sB1
süPErior LaringEaL sinirin bULUnmasIna 
inTraoPEraTiF sinir moniToriZasYonUnUn kaTkIsI
Mehmet Uludağ1, Gürkan Yetkin1, Ebru Şen Oran1, Nurcihan Aygün1, Mehmet Mihmanlı1, 
Fevzi Celayir1,  Evren Peker1, Adnan İşgör2

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

giriş
Tiroidektomi sırasında superior laringeal sinirin eksternal dalı (SLSE)’nın yaralanması 
ses kalitesinde bozulmaya neden olmasına rağmen, postoperatif muaynede vokal kordda 
belirgin bir patoloji saptanmayabilir. SLSE yaralanmalarında özellikle yüksek frekanslı 
seslerin çıkarılmasında bozukluk  olmaktadır. SLSE yaralanma riskini en aza indirmek 
için birkaç teknik ayrıntı tanımlamış olup, bunlar superior tiroit damarlarının tiroit kapsülü 
üzerinde bağlanması, damarlar bağlanmadan önce sinirin bulunması ve intraoperatif sinir 
monitorizasyonu (IONM) kullanılmasıdır. Biz de bu çalışmada SLSE’nin bulunmasında 
IONM’nin katkısını değerlendirmeyi amaçladık.

metod
IONM uygulanarak tiroidektomi yapılan son 50 hastanın verileri prospektif olarak 
kaydedilerek sonuçlar değerlendirildi. Tiroidektomi sırasında üst pol damarları diseke 
edilmeden önce krikotiroid aralık diseke edilerek inferior faringeal konstrüktör kasın üzerinde 
sinir görülmeye çalışıldı. Sinir gözle görüldüğünde IONM probu ile uyarı verilip krikotiroid 
kasta kasılma gözlenerek SLSE dalı olduğu teyit edildi. Sinir gözle görülemediğinde bu bölge 
IONM probu ile uyarılarak sinir bulunmaya çalışıldı. Sinir bulunamaz ise üst pol damarları 
tiroit kapsülü üzerinde bağlanırken bağlanan her yapı IONM probu ile kontrol edildi. Sinir 
bulunamadığında üst pol düşürüldükten sonra sternotiroid kasın üst yapışma bölgesinin 
inferomedialinde  SLSE inferior konstriktör kas üzerinde önce gözle sonra da IONM probu 
ile arandı. IONM ile krikotiroid kasta kasılma görülmesi pozitif kabul edildi. Bazı hastalarda 
da vokal korddan pozitif sinyal alındı.

bulgu
Tiroidektomi uygulanan 50 hastanın 46’sıne total tiroidektomi, 4’üne tek taraflı lobektomi 
uygulandı. Toplam risk altındaki 96 sinir (49 sol, 47 sağ) değerlendirildi. 41 sinir IONM 
öncesi direkt gözle görüldü (% 42.7). IONM ile 86 (% 89.6) SLSE bulunabildi ve bunların 43 
(%50)’ünde vokal korttan pozitif sinyal alındı. SLSE ile bulunduktan sonra 25 (% 26) sinir 
daha gözle görülebildi. 20 (% 20.8) sinir ise IONM bulunmasına rağmen, kas lifleri arasında 
görülemedi. IONM SLSE bulunmasına (p<0.001) ve bulunup gözle görülmesine (p<0.05) 
anlamlı katkı sağladı.

Tartışma ve sonuç
IONM SLSE bulunmasına ve fonksiyonunun korunmasına önemli katkı sağlamaktadır. 
Tiroidektomide IONM kullanıldığında, SLSE yaralanma riskini en aza indirmek için SLSE 
dalı da rutin monitorize edilmelidir.
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sB2
inTraoPEraTiF sinir moniToriZasYonUnda 
normaL UYarI gECikmE ZamanI VE daLga amPLiTüd 
dEğiŞimLEri 
Mehmet Uludağ1, Gürkan Yetkin1, Ebru Şen Oran1, Nurcihan Aygün1, Fevzi Celayir1, 
Mehmet Mihmanlı1, Evren Peker1, Adnan İşgör2

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

giriş
İntraoperatif vagus ve reküren laringeal sinir (RLS) stimulasyonunda elde edilen dalga 
formlarında normal amplitüt, gecikme zamanı (latency) ile ilgili tanımlar ilk defa Uluslararası 
İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Çalışma Grubu tarafından yapılmıştır. Amplitüd; insan 
RLS ve vagus sinirinin uyarılması ile oluşan bifazik veya trifazik temel dalga formunun. 
pozitif en yüksek noktası ile negatif en alt noktası arasında kalan büyüklük olarak 
tanımlanmıştır. Gecikme (Latency) zamanı ise dalga oluşurken sıfır çizgisinden dalganın 
sapması çok değişken olabileceğiden, sinir uyarısının yapıldığı anda oluşan sivri dalga ucu 
ile EMG dalgasının sıfır çizgisinden saptıktan sonra ilk tepe noktası (negatif veya pozitif) 
arasındaki süre kabul edilmektedir. İntraoperatif monitorizasyonda elde edilen normal 
değerler önemli olup, bu konuda çok az çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada intraoperatif sinir 
monitorizasyonundaki normal değerleri değerlendirmek ve bu tanımlara dikkat çekmeyi 
amaçladık.

metod
İntraoperatif sinir monitorizasyonu uygulanan hastaların verileri prospektif olarak 
değerlendirildi. İntraoperatif sinir monitorizasyonunda monopolar uyarı elektrotlu 
Medtronic Xomed NIM 3 cihazı kullanıldı. Hastalar vokal korttan kayıt alan yüzey elektrotlu 
endotrakeal tüp ile entübe edildi. Tüm sinir uyarıları 1 miliamper (mA) uyarıyla elde edildi 
ve 100 mikrovolt eşik değerinin üzerindeki amplitüdler  pozitif kabul edildi. Preoperatif ve 
postoperatif vokal kord fonksiyonları normal olan 13 hastada 11 sol, 10 sağ vagus ve RLS 
uyarısı ile vokal korddan EMG kayıtları elde edildi. Vagus uyarıları her iki tarafta krikoid 
kıkırdak düzeyinden, RLS uyarıları 1 veya 2. trakeal halka düzeyinden kaydedildi. EMG 
kayıtlarından gecikme zamanı (milisaniye -mS-) ve amplitüd (microvolt -µV-) değerleri 
ölçüldü. Her iki RLS uyarısı, sağ ve sol vagus siniri uyarıları, sağ RLS ve sağ vagus, sol RLS 
ve sol vagus siniri gecikme süreleri ve amplitüdleri karşılaştırıldı.

bulgu
Hastaların verileri tablo 1’de verildi. Gecikme zamanı ortalaması ve median amplitüd değerleri 
sol RLS’de 3,7+0,8 mS (2,5-5), 835 µV (180-1605), sağ RLS’de 3,8+0,6 mS (3-4.5),  722 µV 
(165-4262), sol vagusta 8+1 mS (6-9), 668 µV  (107-1171), sağ vagusta  6,45+0,8 mS (5-8), 
995 µV  (262-3497) olarak saptandı. Amplitüd değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı.  
Her iki RLS gecikme zamanı arasında anlamlı fark saptanmadı. Sol vagus gecikme zamanı 
sağ vagus (p<0.05) ve sol RLS’ye (p<0.001) göre anlamlı olarak uzundu. Sağ vagus gecikme 
zamanı da sağ RLS gecikme zamanından anlamlı olarak uzundu (p<0.001).
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Tartışma ve sonuç
Vagusun RLS’ye göre hedef kasa olan uzaklığı daha fazla olduğu için gecikme zamanı 
vagusta RLS’ye göre daha uzundur.  Ayrıca anatomik olarak sol RLS daha uzun olduğu 
için olduğu için, boyunda yapılan vagus uyarısında sol vagus gecikme zamanı sağdan 
daha uzundur. Gecikme zamanı normal sinir uyarısı ile artefaktları ve uyarılan sinirlerin 
RLS veya vagus olduğunu ayırmada önemli bir parametredir. Amplitüd değerleri geniş bir 
aralıkta saptanabilir. Aynı hastada sağ, sol arasında ve hastalar arasında önemli amplitüd 
farkları olabilir. Kaydedilen amplitüd probun sinire dokunma basıncı değişikliklerine, sinirin 
üzerinde olabilecek yumuşak doku veya fasya varlığına, ameliyat alanında kan veya vücut 
sıvısı varlığı ve bunların miktarına, laringeal tüpteki pozisyon değişiklikleri ve buna bağlı 
olarak elektrotlarda oluşabilen pozisyon değişikliklerine bağlı olarak da değişebilir. 

Hasta 
No

Sol RLS
Amplitüdü

 (µV)

Sol RLS
Gecikme

(mS)

Sol Vagus
Amplitüdü

(µV)

Sol Vagus
Gecikme

(mS)

Sağ RLS
Amplitüdü

(µV)

Sağ RLS
Gecikme

(mS)

Sağ Vagus
Amplitüdü

(µV)

Sağ Vagus
Gecikme

(mS)

1 165 3,5 270 6,5

2 180 4 107 6,5 563 3,5 834 7,5

3 835 4 732 8,5 295 3,5 262 6

4 396 3 441 8,5 429 3 465 5

5 1374 2,5 1171 8 770 4,5 1108 6,5

6 1120 5 668 9 1852 4 1730 6

7 527 3,5 243 8,5

8 1120 5 668 8,5 1804 4,5 1804 6

9 595 3 715 6

10 1605 3,5 676 9 4262 4 3497 6,5

11 485 4 350 8

12 675 4,5 881 8

13 1190 3 669 7 1690 3 1802 6,5

Tablo 1: Hastaların sinir uyarısı gecikme zamanı ve dalga amplitüd değerleri 
(RLS: Reküren Laringeal Sinir, mS: Milisaniye, µV: Mikrovolt)
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sB3
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giriş
Tiroidektomi sonrası hipokalsemi, son yüzyılda tiroid cerrahisinde gerek cerrahi tekniğin 
ilerlemesi gerek tiroid anatomi ve fizyolojisinin daha iyi anlaşılması ile anlamlı derecede 
azalmıştır.Tiroid cerrahisinin bugün için başlıca komplikasyonları inferior ve süperior 
laringeal sinirlerin yaralanması, hipokalsemi ve kanamadır. Postoperatif hipokalseminin 
en önemli nedeni hipoparatiroididir. Bu araştırmada prospektif randomize bir çalışma 
planlayarak, total tiroidektomi sonrası semptomatik hipoparatiroidi ve hipokalsemi açısından 
riskli hastaları erken dönemde belirlemek, bu hastalarda erken tedaviye başlamak ve risk 
taşımayan hastaları da erken taburcu ederek hastanede kalış süresini azaltmak amaçlanmıştır

metod
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Ocak 2011-Haziran 
2011 tarihleri arasında 18 yaş üzeri, daha önceden tiroid ve/veya paratiroid cerrahisi 
geçirmemiş olan, benign veya malign tiroid hastalıkları nedeniyle 5 farklı öğretim üyesi 
sorumluluğunda total tiroidektomi uygulanan 85 hasta prospektif olarak incelendi. Hastaların 
preoperatif, postoperatif 20. dakika, 4. saat, 24. saat, 10. gün ve 6. ay kalsiyum değerleriyle 
20. dakika, 4. saat ve 24. saat parathormon değerleri kaydedildi.Hastalar taburcu edilmeden 
önce chvostek ve trousseau bulguları için değerlendirilip 24. saat PTH düzeyine göre taburcu 
edilme kararı verildi. Parathormon düzeyi (15-65 pg/ml) < 10 pg/ml olan hastalar bir gün daha 
hospitalize edilip intravenöz (IV) kalsiyum replasmanı yapıldıktan sonra 2-5 g/gün kalsiyum 
karbonat ve 0,5-1 µg/gün kalsitriol ile taburcu edildi. PTH düzeyi 10-20 pg/ml olanlar sadece 
kalsiyum karbonatla taburcu edildi. PTH düzeyi 20 pg/ml üzerinde olanlara ise herhangi bir 
tedavi verilmedi. Hastalara hipokalsemi semptomları; ekstremitelerde uyuşma, karıncalanma 
ve kramp gelişimi şeklinde tarif edildi. Ameliyat sonrası 2. haftadaki kalsiyum değerlerine 
göre doz düzenlemesi yapıldı. 6. ay venöz kan örneklemesi ile hipokalsemisi devam eden 
olgularda kalıcı hipokalsemi geliştiği kabul edildi.

bulgu
14 hastada (%16.5) taburculuk sırasında hipokalsemi mevcuttu. 6 aylık takiplerinde, 4 hastada 
(%4.7) kalıcı hipokalsemi geliştiği saptandı. Geçici hipokalsemi gelişen hastaların zamana 
göre ortalama PTH değerlerinde zaman ile doğru orantılı yükselme olduğu saptandı.Kalıcı 
hipokalsemi gelişen hastaların zamana göre ortalama PTH değerlerinde ise zaman ile doğru 
orantılı yükselme saptanmadı.Hipokalsemi tayininde postoperatif 20. dakika, 4. saat ve 24. 
saat PTH değerleri istatistiksel olarak anlamlı saptanırken (p:0,0001) 20. dakika PTH değeri 
postoperatif hipokalseminin belirlenmesinde daha duyarlı bulundu. (%91.5). 24. saat PTH 
değeri ise özgüllüğü en düşük değer olarak saptandı (%85.7). Zamana göre kalsiyum değerlerinin 
duyarlılıkları karşılaştırılınca anlamlı fark bulunmazken, zamanla birlikte özgüllükte artış 
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saptanmıştır.Postoperatif hipokalsemi gelişen 14 hastanın sadece 3’ünde ekstremitelerde 
uyuşma, karıncalanma şeklinde semptomatik hipokalsemi mevcuttu. Hiçbir hastada tetani 
gelişmedi. Semptomatik hipokalsemisi olan 3 hastada da PTH < 10 pg/ml olarak bulundu.  
Tartışma: Semptomatik hipokalsemi %5-30 hastada geçici, %1-4 hastada kalıcı olabilir. 
Çalışmamızda geçici hipokalsemi oranı %16,5 iken, kalıcı hipokalsemi oranı %4,7 olarak 
bulunmuş olup, literatürdeki oranlara benzemektedir. Total tiroidektomi uygulanan hastalarda 
erken postoperatif dönemde parathormon ölçümü etkili bir parametre olup hastaların en geç 
24 saat sonunda güvenli bir şekilde eve çıkarılabilmelerini sağlamaktadır. Semptomatik 
hipokalseminin tanısında kalsiyum ölçümünün, parathormon ölçümüne göre daha ekonomik 
olmasına rağmen çalışmamızda PTH ölçümü ile takip, kalsiyum ölçümü ile takibe göre daha 
efektif olarak bulunmuştur. 

Tartışma ve sonuç
Postoperatif 20. dakikada ölçülecek PTH değeri ile hastaların 24. saatte güvenle taburcu 
edilebileceğini ve 10 pg/ml den büyük PTH değerleri varlığında postoperatif hipokalsemi 
semptomlarıyla karşılaşılmayacağı kanaatindeyiz.



6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

30

sB4
ToTaL TiroidEkTomi UYgULanan hasTaLarda orTaYa 
ÇIkan hiPokaLsEmi PosToPEraTiF ErkEn dönEmdE 
öngörüLEbiLir mi? ProsPEkTiF bir ÇaLIŞma
Selahattin Vural, Metin Kement, Nejdet Bildik, Fatih Yeğen
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
 
giriş
Bu çalışmanın amacı kliniğimizde total tiroidektomi uygulanan hastalarda ortaya çıkan 
hipokalseminin postoperatif erken dönemde öngörülebilirliğini araştırmaktır. 

metod
Prospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmaya kliniğimizde Mart 2012 tarihinden itibaren 
total tiroidektomi uygulanan toplam 90 hasta ardışık olarak dahil edilmişdir Ameliyat öncesi 
bilinen veya tespit edilen kalsiyum bozuklukları (Vit D eksikliği, paratiroid hastalıkları, kronik 
böbrek yetmezliği, hipoalbuminemi) dışlanma kriteri olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda 
cilt kapatılır kapatılmaz hasta ekstübe edilmeden Ca, fosfor ve iPTH bakılmak üzere venöz 
kan örnekleri alınmıştır ve postoperatif 24. saatte tüm hastaların Ca değerleri tespit edilmiştir. 
Çalışmamızda 8 mg/dl›in a altındaki kalsiyum değerleri hipokalsemi, 10 pg/dl altındaki 
iPTH değerleri ise normalin altında iPTH değerleri olarak kabul edilmiştir.Hipokalsemi 
gelişen hastalar ile gelişmeyen hastaların postoperatif erken dönem iPTH, fosfor ve kalsiyum 
değerleri karşılaştırılmıştır.

bulgu
Çalışmamıza dahil edilen toplam 90 hastanın 33 (%36,7) ‹ünde postoperatif 24. saatte 
hipokalsemi gelişmiştir. Hipokalsemi gelişmeyen hastalar ile gelişen hastaların postoperatif 
erken dönem ortalama iPTH değerleri sırasıyla 48,8±30,8 – 26,6±32,2 pg/dl; p<0,05, 
kalsiyum değerleri sırasıyla 8,9±0,7-8,4±0,6 mg/dl; p<0,05 ve fosfor değerleri 3,2±0,6-
3,4±0,7 mg/dl; p=0,2 olarak ölçülmüştür. Çalışmamızda iPTH değeri 10 pg/dl ‘in altında 
toplam 21 hasta tespit edilmiş olup bunların 15 (%71,4) ‘inde 24. saatte hipokalsemi 
gelişmiştir (p<0,01). Postoperatif erken dönemde Ca değeri 8 mg/dl’in altında toplam 9 hasta 
tespit edilmiş bunların 4(%44,4) ‘ünde 24. saatte hipokalsemi gelişmiş, 5 (%55,6) hastada 
ise değerler normal sınırlara dönmüştür (p=0,6). Bunun yanında çalışmamızda potop erken 
dönemde iPTH değeri 10 pg/dl altında olup Ca değeri de 8 mg/dl ‘in altında toplam 3 hasta 
tespit edilmiştir. Bu 3 (%100) hastanın tamamında postop 24. saatte hipokalseminin devam 
ettiği görülmüştür (p<0,01).

Tartışma ve sonuç
Çalışmamızın bulguları doğrultusunda total tiroidektomiler sonrası postoperatif erken 
dönemde düşük ölçülen iPTH değerlerinin daha sonra hipokalsemi gelişebilecek hastaları 
tahmin etmede kullanılabileceği ve erken dönemde tespit edilen düşük kalsiyum değerlerinin 
de İPTH ile beraber kullanılırsa bu tahminde yardımcı olabileceği söylenebilir. Bunun yanında 
Ca değerlerinin tek başına kullanılmasının bu tahminde yeterli olmayacağı söylenebilir.
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sB5
bağLamasIZ TiroidEkTomi: 
CErrahPaŞa dEnEYimi, 470 Vaka
Serkan Teksöz, Akif Enes Arıkan, Yusuf Bükey, Murat Özcan, Recep Özgültekin, 
Ateş Özyeğin
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
 
giriş
Tiroidektomi vakalarının büyük çoğunluğunu total tiroidektomi oluşturmaktadır. Vasküler 
pediküllerin kontrolü için son yıllarda gelişen enerji tabanlı gelişmiş damar-mühürleme 
cihazları tiroid cerrahisinde aşikâr bir gelişmeye imkân sağlamışlardır. Bu çalışma iki 
enerji tabanlı damar mühürleme cihazlarının (Ligasure™ LF1212 ve Harmonic FOCUS®) 
bağlamasız tiroidektomide etkinliğini ve güvenliğini karşılaştırmak için tasarlanmıştır.

metod
Ekim 2011 Ocak 2013 tarihleri arasında bağlamasız total tiroidektomi işlemi uygulanan 
dört yüz yetmiş ardışık hasta değerlendirmeye alındı. Hastalar Ligasure™ LF1212 (n=328) 
veya Harmonic FOCUS® (n=142) için randomize edildi. Demografik parametreler, cerrahi 
endikasyonlar, morbidite, insizyon uzunluğu, ameliyat süresi, spesimen ağırlığı, drenaj 
miktarı, ameliyat sonrası ağrı, hastanede kalış süresi ve spesimenin histopatolojisi kaydedildi.

bulgu
Ortalama ameliyat süresi 39,43±13,75 dk. (15–92 dk.) olarak tespit edildi ve FOCUS® 
grubunda ameliyat süresi belirgin olarak daha kısaydı (p<0,001). Ortalama hastanede kalış 
süresi 1,07±0,3 (1–4) gün olarak bulundu ve iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. 
Çalışmada mortalite gözlenmedi, morbidite oranları FOCUS® grubunda %10,6, Ligasure 
LF1212 grubunda %21,9 saptandı (p=0,004). Hipokalsemi görülme oranı FOCUS® grubunda 
%3,5 Ligasure™ LF1212 grubunda %13,4 (p=0,001), rekürren sinir paralizisi görülme oranı 
FOCUS® grubunda %7,1, Ligasure™ LF1212 grubunda %8,8 (p=0,662) saptandı. FOCUS® 
grubunda ameliyat sonrası hemoraji ve yara yeri enfeksiyonu görülmezken, Ligasure™ 
LF1212 grubunda sırasıyla %0,3 ve %0,6 oranında görüldü (her ikisi için de p=1). Her iki 
grupta ameliyat sonrası verilen rutin analjezi dışında analjezik ihtiyacı gerçekleşmedi.

Tartışma ve sonuç
Tecrübemize göre bağlamasız tiroidektomi düşük morbidite oranları ile güvenli ve etkili bir 
şekilde uygulanabilir.
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sB6
iYi diFEransiYE Tiroid kansErLErindE nüksE VE 
sağkaLIma ETkiLi PrognosTik FakTörLEr
Varlık Erol1, Özer Makay1, Gökhan İçöz1, Timur Köse2, Ülkem Yararbaş3, 
Kamil Kumanlıoğlu3, Mahir Akyıldız1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir
 
giriş
Bu çalışmada, kliniğimizde ameliyat edilen ve iyi diferansiye tiroid kanseri (İDTK) tanısı 
alan hastalar retrospektif olarak incelenerek, İDTK’lerinde prognoza etkili faktörlerin 
belirlenmesi amaçlandı. 

metod
Aralık 1996-2007 tarihleri arasında iyi diferansiye tiroid kanseri nedeniyle opere edilen 596 
hastadan, verilerine tam olarak ulaşılabilen 181 hasta çalışma kapsamına alındı. < 45 yaş 
ve >45 yaş olarak 2 gruba ayrılan hastalardan, 72 (%39,8) hasta 45 yaş ve altı grupta iken 
109 (%60,2) hasta 45 yaşından büyük olarak belirlendi. Hastalardan 42’si (%23,2) erkek, 
139’u (%76,8) kadın idi. Ortalama takip süresi 7,08 (3,1-14,9) yıl olarak belirlendi. Çok 
değişkenli analize dahil edilen parametreler; yaş, cinsiyet, başvuru yakınması, tümör boyutu, 
cerrahi yöntem, tümör invazyonu (kapsül, çevre yumuşak doku), tümörün histopatolojik tipi, 
TNM skorları, lenf nod metastazı, lokorejyonel nüks ve uzak metastaz olarak belirlendi. 
İstatistiksel analiz için; SPSS (sürüm 19.0), hastalıksız sağkalım analizi için Kaplan-Meier, 
değişkenlerin hastalıksız sağkalıma olan etkisini belirlemek için log-rank testleri kullanıldı.

bulgu
Toplam 181 hastadan 164’ünde (%90,6) papiller kanser, 14 (%7,7) hastada folliküler 
kanser, 2 (%1,1) hastada İDTK (papiller ve folliküler dışı) ve 1 (%0,6) hastada Hürthle 
hücreli karsinom tespit edildi. Hastalardan 5’inde (%2,7) mortalite ve 42 (%22,6) hastada 
lokorejyonel nüks geliştiği belirlendi. İstatistiksel analiz sonucunda; başvuru semptomu, 
ultrasonografik ve patolojik nodül boyutu, cerrahi yöntem, tümörün histopatolojik tipi, 
metastatik lenf nodu sayısı, kapsül dışı invazyon ve TNM evresi prognoza etkili değişkenler 
olarak belirlendi (p<0.05). 

Tartışma ve sonuç
Tiroid kanseri, endokrin organ kanserleri içinde en sık görülenidir. İDTK’leri erken 
saptandığında ve uygun tedavi edildiğinde prognozu iyi seyreden kanserlerdir. Prognozu iyi 
seyretsede doğru tedavi yöntemini uygulayabilmek, nüks ve mortalite oranlarını azaltabilmek 
için prognoza etkili faktörler iyi bilinmelidir.
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sB7
Tiroid kansEr hasTaLarInda boYUn disEksiYonU 
önCEsi LokaL nüks VEYa LEnF nodU mETasTaZInIn 
saPTanmasInda TanI mETodLarInIn karŞILaŞTIrILmasI
Muammer Urhan1, Hüseyin Şan1, Ergün Yücel2, Ali İlker Filiz2, Yavuz Kurt2

1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nükleer Tıp Servisi 
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi
 
giriş
Tiroid kanseri nedeniyle total tiroidektomi yapılan hastalarda takip döneminde yaklaşık 
%30’nda lokal nüks veya lenf nodu metastazı görülebilmektedir. Radyoaktif iyot tedavisi 
daha çok mikrometastazların yok edilmesinde etkin olduğu için kesin tedavi bu lezyonlarının 
cerrahi girişimle çıkartılması ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada şüpheli nüks 
nedeniyle izlenen diferansiye tiroid kanser hastalarında cerrahi öncesi yapılan boyun USG 
ve beraberinde yapılan ince iğne aspirasyon biopsisi, boyun BT veya MRI görüntüleme, 
tanısal tüm vücut radyoaktif iyot tarama ve FDG PET/BT tetkiklerinin tanıya olan katkıları 
değerlendirilmiştir. 

metod
Çalışmaya tiroid kanseri nedeniyle 1-14 yıl öncesinde bilateral total tiroidektomi ameliyatı 
olan ve RAI tedavisi almış olan ve takiplerinde serum Tg/ATg ölçümleri yükselen 40 
hasta (32 bayan, 8 erkek, yaş aralığı 19-80) dâhil edilmiştir. Hastaların tamamına sırasıyla 
boyun USG ve boyun MRI/BT, tanısal tüm vücut radyoaktif iyot tarama ve FDG PET/BT 
yapılmıştır. Cerrahi öncesi tüm hastalarda iğne aspirasyon biyopsisi veya eksizyonel biopsi 
ile malignite varlığı kanıtlanmıştır. 

bulgu
Cerrahi ile 66 lenf nodu eksize edilmiş, bunların 48’nde histopatolojik olarak tümör varlığı 
gösterilmiştir. Bunlardan USG ile 41 lenf nodu grubu cerrahi öncesi tanımlanabilmiş olup, 
tekniğin hassasiyeti %86, özgüllüğü %60 olarak hesaplanmıştır. USG beraberinde ince iğne 
biopsisinin yapılması uygulamanın özgüllüğünü %89’a çıkarmıştır. Anatomik görüntüleme 
metodlarından MRI/BT ile 32 lenf nodu patolojik boyutlarda olarak raporlanmıştır (hassasiyet; 
%66). Tanısal radyoaktif tüm vücut tarama ile sadece 9 hastada lokal nüks saptanmıştır, ancak 
hiç yanlış pozitif sonuç alınmamıştır (hassasiyet %19, özgüllük %100). PET tetkikinde 34 
lenf nodunda metabolizma artışı saptanmış, bunlardan 30’nda malignite tesbit edilmiş olup 
tetkikin hassasiyeti %63, özgüllüğü %77 olarak hesaplanmıştır. 

Tartışma ve sonuç
Serum Tg değerleri yüksek diferansiye tiroid kanserli hastalarda seçilecek ilk tetkik boyun 
USG’dir. Beraberinde ince iğne aspirasyon biopsisinin yapılması uygulamanın özgüllüğünü 
belirgin olarak arttıracaktır. Anatomik görüntüleme metodları BT veya MRI orta derecede 
hassas tetkikler olup, özgüllükleri düşük olduğu için tanısal değerleri düşüktür. Bir 
fonksiyonel görüntüleme metodu olan FDG PET/BT ile anatomik görüntüleme metodlarına 
göre boyun lezyonları nisbeten daha yüksek özgüllükle lokalize edilebilmekle beraber tetkikin 
esas katkısı tüm vücut taramaya imkan tanıması nedeniyle cerrahi öncesi uzak metastazları 
saptayabilmesi ve hastanın evresini değiştirebilmesidir.
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sB8
hibrid görünTüLEmE YönTEmLErinin (131I-sPECT/bT VE 
Fdg-PET/bT) Tiroid kansELi hasTaLarIn EVrELEmE, 
TEdaVi PLanLamasI VE nüksLErin saPTanmasInda roLü
Bengül Günalp1, Özdeş Emer1, Engin Alagöz1, Semra İnce1, Özgür Karaçalıoğlu1, 
Semih Görgülü2

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
 
giriş
Hibrid görüntüleme yöntemleri olan SPECT/BT ve PET/BT fonksiyonel ve anatomik bilgiyi 
aynı görüntüde birleştirerek, başta onkoloji olmak üzere pek çok alanda konvansiyonel 
görüntüleme yöntemleri ile elde edilemeyen çok değerli ek bilgiler sağlamaktadır. Bu 
çalışmanın amacı tiroid kanserli hastaların evrelemesinde, risk belirlemesinde, tedavi 
yönteminin seçiminde, 131I ablasyon/tedavi dozunun hesaplanmasında ve nükslerin 
saptanmasında 131I- SPECT/BT ve Florodeoksiglukoz (FDG)-PET/BT’nin katkılarını 
belirlemektir. 

metod
Post-operatif radyoiyot ablasyonu veya tedavisi için gönderilmiş 24 hastaya 1mCi 131I ile 
SPECT/BT, yüksek riskli histopatolojiye sahip 4 hastaya ayrıca FDG-PET/BT, 11 hastaya 
I-131 ablasyon/tedavi sonrası 5-7. günde SPECT/BT ve radyoiyot ablasyonu/tedavisi 
sonrası takip periyodunda tiroglobulin (Tg) seviyeleri yükselen ancak 131I planar tüm vücut 
görüntülemesi negatif olan 56 hastaya FDG-PET/BT yapıldı. 

bulgu
Radyoiyot ablasyon/tedavi öncesi 1mCi 131I ile yapılan SPECT/BT 2 hastada daha önceden 
bilinmeyen servikal lenf nodu metastazlarını, 2 hastada tiroid yatağı dışındaki tümör 
invazyonlarını göstererek verilecek I-131 tedavi dozunun yükseltilmesini sağladı, bir 
hasta yeniden cerrahiye gönderildi. Cerrahi sonrası beyin metastazı saptanan ve radyoiyot 
tedavisi için gönderilen bir olguda radyoiyot tedavisi öncesi yapılan 131I tüm vücut taramada 
metastatik odakların iyot tutmadığının tespit edilmesi üzerine FDG-PET/BT yapıldı ve beyin, 
kemik, karaciğerde multiple metastatik lezyonlar gösterildi. Radyoiyot ablasyon/tedavi 
sonrası 5-7. günde yapılan SPECT/BT I-131 tutulum yerlerinin (tiroid yatağı, lenf nodu, 
fizyolojik tutulumlar) doğru anatomik lokalizasyonlarınının yapılmasını sağlayarak planar 
görüntülemenin özgüllüğünü arttırdı ve hastaların doğru risk gruplarına ayrılmasını sağladı. 
Takip periodunda Tg yüksekliği saptanan 131I negatif 56 hastanın 18’inde (%32) FDG-PET/
BT’de servikal nodal veya uzak metastaz saptandı.

Tartışma ve sonuç
Diferansiye tiroid karsinomlu hastalarda radyoiyot tutan metastazların saptanması 
konvansiyonel olarak planar 131I sintigrafi ile yapılmaktadır. Ancak bu görüntülemede 
anatomik detayın olmaması tutulum alanlarının doğru lokalizasyonunun yapılamamasına 
neden olmaktadır. Bu nedenle fonksiyonel bilgi (131I sintigrafi) ile yüksek rezolusyonlu 
anatomik bilgi (BT)’yi birleştiren SPECT/BT, planar görüntülemeye oranla benign tutulum 
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alanlarından malign odakların ayırd edilemesini sağlayarak özgüllüğü arttırmasının yanı sıra, 
fizyolojik yüksek radyoiyot tutum alanlarının gizlediği metastatik odakların gösterilmesini 
sağlayarak duyarlılığın artmasına neden olmaktadır. Ayrıca iyot tutmayan metastazlar 
BT komponenti ile saptanabilmektedir. İyot tutmayan metastazlar ise FDG PET/BT ile 
artmış glukoz metabolizmarının (artmış FDG tutulumu) görüntülenmesi ile saptanmıştır. 
Sonuç olarak hibrid görüntüleme yöntemlerinin tiroid kanserli hastaların doğru 
evrelemesinde, risk belirlemesinde ve uzak metastazların saptanmasında konvansiyonel 
planar görüntülemeye üstün olduğu gösterilerek, hastaya özgü tedavi planlamasında, doz 
belirlenmesinde ve tedavi takibinde önemli rolleri olduğu değerlendirildi.
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sB9
rEoPEraTiF Tiroid VE ParaTiroid CErrahisindE 
radiogUidEd oküLT LEZYon LokaLiZasYonU (roLL) 
TEkniğinin ETkinLiği
Muhammed Zübeyir Üçüncü1, İsmail Cem Sormaz1, Gözde Özkan2, Fatih Tunca1, 
Yasemin Giles Şenyürek1, Serdar Tezelman1, Tarık Terzioğlu1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 
giriş
Bu çalışmanın amacı, tiroid veya paratiroid hastalığı için önceden boyun eksplorasyonu 
geçirmiş hastalarda radioguided okült lezyon lokalizasyonu (ROLL)tekniğinin reoperatif 
tiroid ve paratiroid cerrahisinde etkinliğini araştırmaktır.

metod
Reoperatif tiroid veya paratiroid cerrahisi planlanan 31 ardışık hasta çalışmaya alındı. 
Reoperasyon endikasyonları; tamamlayıcı tiroidektomi (n=10), nüks papiller tiroid kanseri 
(n=15), nüks medüller tiroid kanseri(n=2) ve primer hiperparatiroidi (n=4) idi. Ameliyattan 90 
dakika önce 0.1 mL Teknesyum-99m (0.2 mCi) etiketli makroagrege albumin ultrasonografi 
eşliğinde lezyon içine enjekte edildi. Ameliyat sırasında lezyon lokalizasyonu için gama prob 
kullanıldı. Yüksek sayım saptanan alanlar ekplore edilerek eksizyon uygulandı. Eksizyon 
sonrası eksizyon alanında gama sayımında düşme saptanması ile eksizyon yeterliliği kontrol 
edilidi. Ameliyathane ortamındaki radyasyon dozu, ameliyat süresi ve ameliyat sonrası 
komplikasyon oranları tüm hastalar değerlendirildi. Nüks tiroid kanseri olan hastalarda tümör 
belirteçlerinde ameliyat öncesi değere göre % 50 den fazla düşme, tamamlayıcı tiroidektomi 
yapılan hastalarda serum TSH düzeyinin> 30 mU/L olması ve primer hiperparatiroidili 
hastalarda ise normal parathormon düzeyi ile normokalsemi sağlanması etkin rezeksiyon 
olarak kabul edildi. 

bulgu
Otuz bir hastada toplam 47 lezyon işaretlendi ve eksize edildi. Eksizyon sonrası yatakta 
gama sayımları (610 ± 141) eksizyon öncesi sayımlar(21,415.8 ± 4993,4; p = 0.0001) ile 
karşılaştırıldığında anlamlı olarak azaldığı görüldü. Ortalama ameliyat süresi 53.3 ± 7.5 
dakika idi. Cerrahın eli tarafından absorbe edilen doz tek veya üç lezyon işaretlenmesine 
göre sırasıyla 0.07 ± 0.02 ve 0.15 ± 0.005 milisievert / h olduğu tahmin edilmiştir. Geçici 
hipoparatiroidi ve ses kısıklığının her ikisinin de oranı % 3 bulundu. Nüks tiroid kanseri tanısı 
ile ameliyat edilen hastaların %76’sında (13/17) tümör belirteç düzeylerinde preoperatif 
değere göre % 50 den fazla azalma saptandı. Paratirodektomi yapılan hastaların %100’ünde 
(4/4) serum parathormon değerleri normal seviyesine geriledi. Tamamlayıcı tiroidektomi 
yapılan hastaların tümünde serum TSH düzeyi >30 mU/L bulundu.

Tartışma ve sonuç
ROLL tekniği boyun bölgesindeki reoperatif girişimlerde nüks tiroid kanserine bağlı lezyonlar 
veya paratiroid patolojilerinin etkin ve emniyetli rezekisyonunu sağlayan bir yöntemdir.
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sB10
PrimEr hiPErParaTiroididE LokaLiZasYon 
YönTEmLErinin odakLanmIŞ CErrahiYE UYgUn hasTa 
sEÇimi üZErinE ETkisi
Ahmet Yalın İşcan1, İlker Özgür1, Burçin Batman1, İsmail Cem Sormaz1, Ebru Yılmaz2, 
Fatih Tunca1, Yasemin Giles Şenyürek1, Serdar Tezelman1, Tarık Terzioğlu1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 
giriş
Bu çalışmanın amacı primer hiperparatiroidi (PHPT)’de ameliyat öncesi ultrasonografi 
(USG) ve sestamibi (MIBI) sintigrafi bulgularının odaklanmış cerrahiye uygun doğru hasta 
seçimi üzerine etkisi araştırmaktır. 

metod
Ocak 1990- Ocak 2011 arasında PHPT tanısıyla ameliyat edilen 183 hastanın verileri 
retrospektif olarak incelendi. Ameliyat öncesi tüm hastalara USG ve MIBI sintigrafi yapıldı. 
Yüz seksen üç hastanın 161(%88)’inde tek adenom, 22 (%12)’sinde ise paratiroid hiperplazisi 
saptandı. Tek adenom saptanan hastalarda 10’nunda (%6) üst mediastende ektopik yerleşim 
bulundu. Elli dokuz (%32) hastada eşlik eden tiroid nodülü mevcuttu. Hastaların % 58.5’ine 
(n=107) bilateral eksplorasyon, % 41.5’ine ise (n=76) odaklanmış cerrahi uygulandı. Ameliyat 
öncesi görüntüleme bulguları ile ameliyat bulguları ve histopatolojik sonuçlar karşılaştırıldı. 
USG ve MIBI’nin tek başına ve kombine olarak lokalizasyon açısından duyarlılığı incelendi. 
Ayrıca 1990-2000 yılları ve 2001-2011 yılları arası bilateral eksplorasyon veya odaklanmış 
cerrahi oranları ve her iki yöntemin cerrahi tedavi başarı oranı karşılaştırıldı. 

bulgu
Tek başına USG’nin lokalizasyon açısından duyarlılığı % 70 bulundu. Duyarlılık tek adenom 
saptanan hastalarda hiperplazi olan hastalara oranla anlamlı olarak daha yüksek bulundu 
(%75 vs %36.4;P=0.0001). Eşlik eden tiroid nodülleri veya ektopik adenom olan hastalarda 
olmayanlara göre USG’nin duyarlılığının daha düşük olduğu saptandı (P= 0.002 ve P=0.0001).  
Tek başına MIBI’nin doğru lokalizasyon bakımından duyarlılığı % 75 bulundu. 
Tek adenom ve hiperplazi saptanan hastalarda duyarlılık sırasıyla % 81 ve 
%36.4 bulundu (P=0.0001). Ektopik olarak üst mediastende adenom bulunan 
10 hastanın tümünde MIBI ile doğru lokalizasyon saptandı. Eşlik eden tiroid 
nodüllerinin MIBI’nin duyarlılığı üzerine anlamlı etkisi bulunmadı (P=0.1).  
MIBI ve USG bulguları kombine edildiğinde 121 hastada her iki yöntemin uyumlu olarak 
aynı lokalizasyonu gösterdiği, 62 hastada ise sonuçların uyumsuz veya negatif olduğu 
saptandı. Her iki yöntemin aynı lokalizasyonu gösterdiği durumda doğru lokalizasyon 
bakımından duyarlılık tüm grup için % 91, hiperplazi olan hastalar dışlandığında 
ise % 95 bulundu. USG ve MIBI sonuçlarının uyumsuz veya negatif olduğu 62 
hastanın 23’ünde USG negatif, 15’inde MIBI negatif, 18’inde her iki yöntemle farklı 
lokalizasyon ve 6’sında ise her iki yöntemle de patolojik görüntü olmadığı görüldü. 
Bulgular kombine edildiğinde 62 hastanın 40’ında lokalizasyonun sağlandığı ve özellikle 
hiperplazi ve ektopik adenom olgularında lokalizasyon duyarlılığının arttığı izlendi.  
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USG ve MIBI’nin uyumlu olarak aynı lokalizasyonu gösterdiği hastalarda odaklanmış cerrahi 
oranı, görüntüleme sonuçlarının uyumsuz olduğu hastalarda ki orana göre anlamlı olarak 
daha yüksek bulundu (%47 vs %31; P=0.03). Çalışmanın ilk 10 yıllık döneminde odaklanmış 
cerrahi oranı % 28 iken, ikinci 10 yıllık dönemde %56.5 olarak saptandı(P=0.0001). 
Odaklanmış cerrahi ve bilateral eksplorasyon uygulanan hastalarda nüks veya dirençli 
hiperparatiroidi oranları sırasıyla %1,3 ve %0,9 olarak bulundu (p=0.8).

Tartışma ve sonuç
PHPT’li hastalarda ameliyat öncesi USG ve MIBI görüntülemede her iki yöntem uyumlu 
olarak aynı lokalizasyonu gösterdiğinde doğru lokalizasyon bakımından duyarlılık % 
90’nın üzerindedir. USG ve MIBI sonuçlarının uyumlu olarak aynı lokalizasyonu gösterdiği 
hastalarda, sonuçların uyumsuz olduğu hastalara göre odaklanmış cerrahi uygulanma oranı 
daha yüksektir. USG ve MIBI sonuçları kombine edildiğinde lokalizasyon duyarlılığı artar. 
Bu şekilde seçilmiş hasta grubunda odaklanmış cerrahi uygulandığı takdirde tedavi başarısı 
bilateral eksplorasyon ile aynıdır.
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sB11
TürkiYE’dE PrimEr hPT hasTaLarInIn 
kLinikoPaToLojik öZELLikLEri CoğraFi böLgELErE 
görE dEğiŞikLik gösTEriYor mU?
Özer Makay, Beyza Özçınar, Turgay Şimşek, Cumhur Arıcı, Bülent Güngör, Serdar Özbaş, 
Tamer Akça, Ali Uğur Emre, Müfide Akçay, Bülent Ünal, Mustafa Girgin, Sadullah Girgin, 
Semih Görgülü, Y. Atakan Sezer, Adem Karataş, İbrahim Ali Özemir, Nihat Aksakal, 
Serap Erel, M. Ümit Uğurlu, Ali İlker Filiz, Can Atalay, Ali Uzunköy, Abut Kebudi, 
Çetin Kotan, Gökhan İçöz, N. Zafer Cantürk, Yeşim Erbil, Rumen Pandev, 
Bahadır M. Güllüoğlu ve TURK-ECAG grubu.

giriş
Türkiye’de 7 ayrı coğrafi bölgede yaşayan primer hiperparatiroidi hastalarının preoperatif, 
intraoperatif ve postoperatif morfolojik, klinik ve biyokimyasal bulgularını karşılaştırmaktır.

metod
Ocak 2010 – Aralık 2012 yıllları arasında, primer hiperparatiroidizm (HPT) tanısı 
kesinleştirilmiş, ilk kez ameliyat edilmiş ve ülkenin farklı 7 coğrafi bölgesinde yaşayan 
hastaların çalışmanın örneklemini oluşturması planlandı. Hastaların, çalışma bölgesinde 
en az 10 yıl yaşamış olmaları şart koşuldu. 22 merkezden toplanan veriler geriye dönük 
olarak incelendi. Veritabanına şu değişkenler kaydedildi: demografik veriler, ikamet 
bilgisi, yakınma, serum Ca, P, ALP & kreatinin düzeyleri, PTH (preoperatif, intraoperatif, 
postoperatif), serum 1,25-OH Vit D düzeyi, kemik dansitometresi, Brown tumor varlığı, 
paratiroid adenom ağırlığı, histolojisi, çapı, ektopi varlığı, geçirilmiş cerrahi öyküsü, dual 
adenom varlığı, MEN veya ilşkili ailevi hastalık öyküsü, preoperatif lokalizasyon yöntemi, 
cerrahi şekli, anestezi şekli ve komplikasyonlar.            

bulgu
Toplam 680 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %81’i kadın, %19’u erkek, ortanca yaşı 
54 (16 – 86) idi. Olguların %24’ü ‘asemptomatik’ idi. Vit D düzeyi %46 olguda düşük iken, 
ameliyat öncesi serum PTH ve Ca düzeyleri ortanca değerleri sırasıyla 230.5 pg/dL (70-8068) 
ve 11.4 mg/dL (7.6-16.2) idi. Preoperatif lokalizasyon amaçlı %89 hastaya ultrasonografi, 
%86 hastaya sintigrafi uygulanmıştı. Adenom çapı ortancası 16 mm (5-60) olarak hesaplandı. 
Konvansiyonel insizyon ile tek veya çift taraflı eksplorasyon %66 hastada, minimal invaziv 
yaklaşımlardan birisi %34 hastada uygulanmıştı. %2 hasta lokal anestezi altında ameliyat 
edilmişti. Dual adenom %6, >2 hastalıklı bez ise %4 oranda saptandı. Histopatolojik olarak 
adenom, hiperplazi, atipik adenom ve kanser oranları sırasıyla %86.6, %11.6, %0.4 ve %1.4 
idi. Adenom ağırlığı ortanca değeri 18000 mg (5000- 80000) idi. Yakınma, kan kalsiyum 
ve fosfor düzeyleri, adenom çapı bölgeler arası anlamlı farklılık gösteren değişkenler 
olarak belirlendi (p<0.05). Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm hastalar semptomatik iken 
(%100), kalsiyum düzeyi ortalaması en yüksek bölge Karadeniz (11.7 mg/dL), fosfor düzeyi 
ortalaması en düşük bölge Doğu Anadolu (2.4 mg/dL) ve adenom boyutu ortalaması en 
yüksek olan bölge Akdeniz (22 mm) idi.   

Tartışma ve sonuç
Habitat koşullarının bölgelerarası değişkenlik gösterdiği ülkemizde, koşulların primer HPT 
hastalarının klinikopatolojik özelliklerini de etkilediği saptanmıştır. 
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sB12
minimaL inVaZiV adrEnaLEkTomi: roboTik CErrahinin 
konVansiYonEL LaParoskoPik CErrahi iLE 
karŞILaŞTIrILmasI
Özer Makay1, Ela Ekmekçigil1, Osman Bozbıyık2, Varlık Erol2, Mahir Akyıldız1

1Ege Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir 
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
 
giriş
Robot yardımlı laparoskopik adrenalektomi uyguladığımız hastaları, konvansiyonel 
transabdominal laparoskopik adrenalektomi uyguladığımız hastalarla karşılaştırarak robotik 
cerrahinin etkinliğini irdelemek.

metod
Haziran 2008 - Şubat 2013 döneminde, minimal invaziv adrenalektomi uygulanan 83 hastanın 
36’sı bu olgu kontrol çalışmasına dahil edildi. Merkezimizde robotik cerrahi programı Mayıs 
2012’de başladı. Çalışmaya dahil edilen olguların 18’ine robot yardımlı transabdominal 
laparoskopik adrenalektomi (RA) gerçekleştirdi ve konvansiyonel transabdominal 
laparoskopik adrenalektomi (KLA) uygulanan 18 hasta rastgele seçilerek kontrol grubunu 
oluşturdu. Demografik, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif değişkenler geriye dönük 
olarak değerlendirildi ve gruplar arası karşılaştırıldı.

bulgu
Demografik değişkenler, tümör tipi ve vücut kitle indeksi açısından homojen dağıldığı görülen 
RA ve KLA gruplarında yaş ortalaması sırasıyla 42±15’e karşın 49±13 (p>0.05) iken kadın/
erkek oranı 12/6 ve 11/7 idi. Ortalama tümör çapları 36±17 ve 38±18mm idi (p>0.05). Açığa 
geçiş oranı, kanama miktarı, ameliyat sonrası hastanede kalış süresi, ek analjezi ihtiyacı ve 
komplikasyon açısından gruplar arası fark saptanmaz iken ameliyat süresinin RA grubunda 
daha uzun olduğu gözlendi (155±48dk’ya karşın 96±32dk ve p<0.01). 

Tartışma ve sonuç
Bilgimize göre bu çalışma, adrenal bez yönetiminde robotik cerrahiyi konvansiyonel 
laparoskopik cerrahi ile karşılaştıran, ulusal platformdaki ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. 
Öğrenim eğrisi içerisinde robotik yöntemin daha uzun sürdüğü, ancak güvenle uygulanabilir 
olduğu görülse de sonuçların olgunlaştırılması gerektiği düşüncesindeyiz.
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s1
ULUsLararasI biLimsEL dErgiLErdEki Türk Endokrin 
CErrahisi YaYInLarI günCELLEmE
Batuhan Halit Demir1, Erman Alçı1, Ruslan Hasanov1, Kilongo Mulailua1, Özer Makay1, 
Savaş Koçak2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

giriş
Tüm dünyada olduğu gibi, son yıllarda Türkiye’de de endokrin cerrahisi alanında yapılan 
yayınlarda önemli bir artış göze çarpmaktadı. Bu çalışmanın amacı, daha önce Türkiye’den 
endokrin cerrahisi alanında yapılmış olan yayınların taranarak ülkemiz genel cerrahların 
endokrin cerrahisi deneyimlerinin dünya bilimine katkısını belirlemek ve uluslararası 
platformda endokrin cerrahisi alanında Türkiye’nin rolünü ortaya koymak için yapılan 
irdelemeyi güncellemektir.

metod
Türkiye’deki üniversite hastanelerinin Genel Cerrahi Anabilim dallarında görev yapan 
öğretim üyelerinin isimleri, üniversitelerin resmi web sitelerinden belirlenerek alfabetik 
sıraya göre listelendi. Ardından bu isimlerin geçtiği ve İngilizce yazılmış tüm yayınlar 
Pubmed veri ağı eşliğinde tarandı. Bu yayınlar içerisinden endokrin cerrahisi ile ilgili olanlar 
ayrılarak Endokrin Cerrahisi Derneğinin web sitesinde kronolojik sıraya göre listelendi. 
Pubmed taraması ile saptanamayan yayınlara erişebilmek amacıyla Endokrin Cerrahisi 
Derneğinin web sitesinden birer ay arayla 2 kez duyuru yapılarak, endokrin cerrahisi alanında 
yayın yapmış olduğu halde bu listede yayını görünmeyen cerrahların da elektronik posta 
ile çalışmalarını veri tabanına dahil etmeleri sağlandı. Ardından Pubmed arama motoruna, 
‘thyroid surgery’, ‘adrenal surgery’, ‘parathyroid surgery’ ve ‘endocrine tumor, surgery’ 
ve ‘Turkey’ anahtar kelimeleri girilerek tarama gerçekleştirildi. Makalelerin yayınlandığı 
dergilere göre dağılımı değerlendirildi ve bu dergilerin son yıldaki etki değerleri (impak 
faktörleri) karşılaştırıldı. Makalelerin kanyank aldığı hastane tipine göre sıralama yapıldı. 

bulgu
Yapılan irdelemede endokrin cerrahisi alanında ülkemiz genel cerrahi kliniklerinden 1976-
2012 yılları arasında yayınlanmış toplam 497 makale olduğu belirlendi. Yayınların yıllara 
göre dağılımına bakıldığında ise ilk yayının 1976 yılında yapıldığı, %82’sinin son on yılda 
yapıldığı ve en fazla yayın yapılan yılın 2009 olduğu göze çarpmaktadır. Ülkemizden, 1976-
2001 yılları arasında toplam 90 makale mevcut iken, 2002-2011 yılları arasında bu rakamın 
407’ye çıktığı belirlendi. Makalelerin dergilere göre dağılımına bakıldığında, en çok yayının 
Surgery Today dergisinde yayınlandığı saptandı. Bunu International Journal of Surgery ve 
Acta Chirurgica Belgica takip etmekte. Makalelerin yayınladığı dergilerin etki değeri 1.981 
olarak hesaplandı. (13,853-0,100). Makalelerin dağılımına bakıldığında tiroid ile ilgili 
%69, paratiroid ile ilgili %10, adrenal ile ilgili %15 ve nöroendokrin tümörlerle ile ilgili 
%6 makalenin yayınlandığı görüldü. Yayınlanan makalelerin hastanelere göre dağılımına 
bakıldığında üniversite hastanelerinden 406, eğitim araştırma hastanelerinden 87, devlet ve 
özel hastanelerden 2’şer yayının yer aldığı görüldü.
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Tartışma ve sonuç
Bugüne dek endokrin cerrahisi alanında yapılan yayınlar incelendiğinde, özellikle 2002 yılından 
itibaren endokrin cerrahisi alanında yapılan yayınların sayısının giderek artmasıyla birlikte, 
mevcut ivmelenme nedeniyle endokrin cerrahisi alanında uluslararası platformda Türkiye’nin 
önemi de giderek artmaktadır. Ancak, makale sayısında 2010 yılından sonraki düşme eğiliminin 
olması ve makalelerin etki faktörü düşük dergilerde yayınlanmış olması dikkat çekicidir. 
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s2
Tiroid inCE iğnE asPirasYon bioPsisinin 
güVEniLirLiğinE nodüL büYükLüğünün ETkisi
Seyit Muhsin Sarıkaya1, Ali Erkan Uçar2, Ömer Parlak3, Ahmet Kuşdemir2, Samet Yalçın4

1Develi HMK Devlet Hastanesi 
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 
3Türkiye KHK Ankara 1. Bölge Genel Sekreterliği 
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.
 
giriş
TİİAB Tiroid Nodüllerinin maliğnite değerlendirilmesinde altın standart başlangıç aşamasıdır. 
Ve tanısal amaçla yapılan gereksiz operasyon sayısını önemli ölçüde azaltmıştır. 

metod
Retrospektif

bulgu
Çalışmaya 402 hasta alındı ve bu hastalarda 1466 nodül tesbit edildi. Yapılan TİİAB 
sonucunda, bu nodüllerin %73,38 i benign, %11,94 şüpheli, %9,20 malign ve %5,47 si ise, 
yetersiz olduğu görülmüştür. Postoperatif sonuçlar ile karşılaştırıldığında ise, bu nodüllerin 
%74,38 benign, % 25,62 nin malign oldoğu görülmüştür.

Tartışma ve sonuç
Sonuç olarak,Tiroid nodüllerinde nodül boyutu arttıkça malignite görülme sıklığı artmaktadır. 
Ayrıca postoperatif patoloji sonuçlarındaki benign sonuç ile TİİAB deki benign sonuç oranları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü. Ancak postoperatif patoloji sonuçlarında malign 
sonuç elde edilmiş pek çok hastanın, TİİAB’de malign olarak raporlanmadığı görülmüştür. 
Bu yalancı negatifliğin boyut ile ilişkili olup olmadığı araştırmak için, nodüllerin 
ultrasonografik olarak ölçülen boyutlara göre gruplandırması yapıldı. Her bir grupta yalancı 
negatiflik oranları hesaplanarak gruplar birbirleri ile karşılaştırıldı.Sonuçta, nodül büyüklüğü 
arttıkça, yalancı negatifliğin artmış olduğunu görüldü. Yani, 30 mm altı ile üstü arasında 
yalancı negatiflik oranı arasında bariz bir farklılık olduğu ve bu farklılığın istatistiki olarak 
anlamlı olduğu tespit edildi. Bu sonuçlar ışığında, USG de nodül büyüklüğü 30 mm den fazla 
tespit edildiğinde, TİİAB›nin yalancı negatiflik oranının da fazla olduğu ve malign hastaların 
gözden kaçabileceğine dikkat edilmesi gerektiği, belki de 30 mm üzeri nodüle sahip hastalar 
için direkt olarak ameliyata yönlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldı.
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s3
Tiroid iiab’sindE bELirsiZ siToLoji saPTanan 
hasTaLarda kaLsiFikasYon VarLIğInIn Tiroid 
PaPiLLEr kansEri iLE birLikTELiği
İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Ferman Özyalvaç, Hakan Baysal, 
Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 
İstanbul
 
giriş
Tiroid malignitelerinde, özellikle de tiroid papiller kanserlerinde(PK) kalsifikasyon 
oranlarının yüksekliği çeşitli yayınlarda bildirilmiştir. İnce iğne aspirasyon biopsisi(İİAB) 
sonucunda «Belirsiz sitoloji(BS)» tespit edilen hastalarda da malignite oranı %15-50 arasında 
değişmektedir. Bu çalışmada ince iğne aspirasyon biopsisi(İİAB) sonucu BS saptanan 
hastalarda kalsifikasyon varlığının PK ile birlikteliği araştırılmıştır.

metod
Ocak 2010-2013 tarihleri arasındaki 3 yıllık süreçte tiroidektomi uygulanan 473 hastanın 
patoloji raporları ve radyolojik bulguları retrospektif olarak incelendi. Bethesta sınıflamasına 
göre «Foliküler lezyon/önemi belirsiz atipi», «Foliküler neoplazi/neoplazi şüphesi» veya 
«Malignite şüphesi» saptanan hastalar «BS» olarak kabul edildi. Bu hastalardaki PK varlığı 
ve kalsifikasyon ile birliktelik oranları karşılaştırıldı.

bulgu
Ultrasonografi(USG) bulgularına göre 473 hastadan 95›inde kalsifikasyon saptanmış ve 
bunların da 23›ünde(%24.2) PK tespit edilmiştir. Kalsifikasyon bulunmayan 378 hastadan ise 
50›inde(%13.2) PK saptanmıştır(p:0.008). İİAB sonuçları incelendiğinde 135(%28.5) hasta 
BS olarak değerlendirildi. 25›i erkek, 110›u kadın olan hastaların, yaş ortalamaları 49.16 
olarak saptandı. USG›de kalsifikasyon saptanan 27(%20) hasta «1.Grup», kalsifikasyon 
saptanmayan 108(%80) hasta ise «2.Grup» olarak adlandırıldı. 1. Grupta yer alan 27 hastanın 
13›ünde(%48.1), 2.Grupta yer alan 108 hastanın ise 29›unda (%26.8) malignite tespit 
edildi(p:0.033). 

Tartışma ve sonuç
Özellikle BS grupta yer alan hastalarda olmak üzere kalsifikasyon varlığı, tüm nodüllerdeki 
kanser riskini istatistiksel yönden anlamlı olacak şekilde artıran bir gösterge olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İİAB sonucu BS olarak değerlendirilen hastalarda kalsifikasyon varlığında PK 
ihtimalinin %48›lere yükselmekte olduğu akılda tutulmalıdır.
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s4
iki Cm’dEn küÇük, ULTrasonograFik bULgULarI 
kUŞkULU, inCE iğnE biYoPsisi bEning Tiroid 
nodüLLErindE nE YaPmaLI?
Mevlut Cahalov, Özer Makay, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
 
giriş
Tiroid nodülü değerlendirmesinde, her ne kadar ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)’nin 
duyarlılığı yüksek olduğu kabul edilse de, ultrasonografi (US) bulguları gözardı edilmemelidir. 
Bu çalışma ile, 2 cm’den küçük nodüllerin değerlendirilmesinde, benign İİAB ancak kuşkulu 
US özellikleri taşıyan nodülleri irdelemeyi amaçladık. 

metod
Çalışmaya retrospektif olarak incelenen ve Ocak 2009 - Ocak 2013 arası tiroidektomi 
uygulanan 31 hasta dahil edildi. Otuzbir hastanın tiroid ultrasonografi ve tiroid İİAB 
sonuçları incelendi. Hastaların hepsinde tiroid ultrasonografisinde multinodüler doku 
formasyonu mevcuttu ve bu nodüllerin malignite açısından kuşkulu oldukları (hipoekoik, 
sınırları düzensiz, halosu bulunmayan, boyu eninden uzun olan, vaskülaritesi artmış ve/veya 
mikrokalsifikasyonlar içeren nodüllerin olduğu) tespit edildi. En büyük nodül boyutu 2 cm 
idi. Tüm İİAB’ler US eşliğinde gerçekleştirildi. Sitoloji, tüm hastalarda ‘benign’ olarak rapor 
edildi. US’da malignite kuşkusu beraberinde klinik kuşku mevcut olduğundan, kozmetik 
sebeplerden veya hasta isteğinden dolayı hastalar opere edildi. 

bulgu
Tümüne total tiroidektomi uygulanan 27’si kadın, 4’ü erkek olan hasta grubunun yaş ortalaması 
49,5 idi. Dört hastada ailede tiroid veya başka organ kanseri öyküsü mevcut idi. Hastalar, 
patoloji sonuçları açısından irdelendiğinde, 13 hastada multinodüler guatr (%41,9), 2 hastada 
folikuler adenom (%6,4), 1 hastada Hashimoto tiroiditi (%3,2) ve 15 (%48,3) hastada tiroid 
kanseri (9 hastada papiller karsinom ve 6 hastada papiller mikrokarsinom) saptandı. Papiller 
mikrokarsinomlu 5 hastadan, İİAB’nin dominant nodülden alındığı tespit edildi. Dominant 
olan bu nodüllerin US özelliklerine bakıldığında, hepsinin en az 2 kuşkulu US bulguları 
taşıdığı görülse de kanser dominant nodül dışı nodül(-ler)de saptandı. Bununla birlikte, diğer 
kanserli olgularda en az 2 kuşkulu US bulgusu mevcuttu. Tiroid kanserli hastaların 6’sında 
(tiroid kanserli hastaların %42,8’inde) tümör multisentrik yerleşimli idi. İki hastada kapsül 
invazyonu mevcut idi. Kanser, 1 hasta dışında, kuşkulu US bulguları taşıyan nodüllerde 
ortaya çıktığı gözlendi. Ailesinde kanser olduğu bilinen 4 hastadan 2’sinde patoloji sonucu 
malign, diğerlerinde benign olarak rapor edildi.

Tartışma ve sonuç
Literatürde, 2 cm’den küçük ve US’de malignite açısından kuşkulu tiroid nodüllerinin 
varlığında İİAB altın standardını korumaktadır. Ancak, kuşkulu US bulgularının varlığında, 
duyarlılığın yüksek olması nedeniyle, klinik kuşku durumunda maligniteyi düşündüren en 
az 2 US bulgusu varlığında cerrahi tedavi seçeneğinin gündeme gelebileceği kanısındayız.
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s5
büYük Tiroid nodüLLErindE inCE ignE asPirasYon 
biYoPsisinin güVEniLirLiği
Osman Bozbıyık, Şafak Öztürk, Varlık Erol, Mutlu Ünver, Ümit Bayol, Cengiz Aydın
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
giriş
Tiroid nodüllerinde tedavi yaklaşımını belirleyen en önemli verilerden biri ince iğne 
aspirasyon biyopsisidir.Ancak büyük nodüllerde ince iğne aspirasyon biyopsisinin 
güvenilirliliği tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı 4 cm ve daha büyük tiroid nodüllerinde 
ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeterliliğini değerlendirmektir. 

metod
Mayıs 2007- Aralık 2012 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
tiroidektomi uygulanmış, 4 cm ve daha büyük nodülü olan 219 hastanın dosyaları retrospektif 
olarak incelendi. Hipertiroidisi olan 74 hasta dışlandı.Ameliyat öncesi sitoloji sonuçları ile 
tiroidektomi sonrası histopatolojik sonuçları karşılaştırılarak duyarlılık, özgüllük ve yanlış 
negatiflik oranları hesaplandı.

bulgu
Rastlantısal olarak saptananlar dahil 145 hastanın otuzunda(%20,6) tiroid kanseri saptandı. 
Sadece 4 cm ve üzeri nodüllerde ise tiroid kanseri prevelansı % 16,5(n:24) idi. İnce iğne 
aspirasyon biyopsisinin yanlış negatiflik oranı %9,7, özgüllüğü %85,0, duyarlılığı %55,5 
olarak bulundu.

Tartışma ve sonuç
Bu çalışmada büyük tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin duyarlılığının 
düşük; yanlış negatiflik oranının yüksek olduğu saptandı. Büyük tiroid nodüllerinin tedavi 
yaklaşımında ince iğne aspirasyon biyopsisinin kısıtlılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
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s6
2266 TiroidEkTomiZE hasTanIn rETrosPEkTiF anaLiZi
Nuraydın Özlem, Umut Yılmazyıldırım, Kadir Yıldırım, Sadık Keşmer, 
Murat Sencer Özsoy
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Samsun
 
giriş
Tiroid hastalığı çok yaygındır ve çoğunluğunu nodüler guatr hastalığı oluşturmaktadır. 
Benign ve malign lezyonlarda tedavi seçeneği total tiroidektomidir. Bu çalışmanın amacı 
tiroidektomi ameliyatı olmuş hastaların geriye dönük incelenerek, yaş,cinsiyet, ortalama 
operasyon süresi, ortalama yatış süresi, komplikasyon gelişimi, mortalite oranı, patoloji 
sonuçlarıyla benign ve malign oranları ve malignite türlerinin dağılımı değerlendirilecektir.

metod
Veriler çift merkezli farklı zaman aralığında opere edilen retrospektif olarak incelenen hasta 
gruplarını içermektedir. Mart 1992 – Şubat 2004 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde tiroidektomi olmuş 1133 hasta ve Ocak 2008 – Şubat 2013 tarihleri 
arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tiroidektomi olmuş 1133 hasta geriye 
dönük incelendi. 

bulgu
2266 hastanın %16,2’si erkek %83,8’i kadın idi. Yaş ortalaması 44,6 (E:47,9-K:44) 
idi. Malign hastaların yaş ortalaması 48,1 (E:54,7 - K:46,8) idi. Ortalama operasyon 
süresi 95,6 dk, patolojik tanısın malign olarak raporlanan hastaların operasyon süresi 
105,2 idi. Hastalar ortalama 3,3 gün hastanede yattı. 11 hasta (%0,49) hemotom 
nedeniyle reopere edildi. 3 hastaya (%0,1) bilateral rekküren laringeal sinir paralizi 
nedeniyle yattığı dönemde trakeostomi açıldı. 160 hastanın (%7,06) patoloji raporu 
malignite olarak raporlandı. (E:K=1/5). Bir hasta obstrüksiyon nedeniyle acil opere 
oldu ex oldu ve bir hasta da hemotom oluşması sonrası ex oldu. Mortalite oranı %0,8. 
Patoloji raporları doğrultusunda sitolojik tanı;
%80,8 papiller karsinom 
%8,1 folikuler karsinom
%2,6 anaplastik karsinom
%2,6 meduller karsinom
%2,1 malign lenfoma
%1,3 andiferansiye karsinom
%1,3 mukoepidermoid karsinom

Tartışma ve sonuç
Bu çalışmada verilerin toplandığı bölgelerdeki tiroidektomize hastaların dağılımı ve 
malignite sitolojik türlerinin dağılımı litaratür ile benzer olarak bulunmuştur. Fakat 
tiroidektomi sonrasında histopatolojik ve/veya sitopatolojik olarak malignite tanısı alan 
hasta oranı litaratürden daha düşüktür. Bu veriler ışığında tiroid hastalığı nedeniyle opere 
edilen hastalarda daha seçici olunması ve takiplerin hastalara daha iyi yönlendirmeler ile, 
hastalığına ışık tutması sağlanarak bu oran daha yukarılara çekilebileceği düşünülmektedir.
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s7
Tiroid bEZi hasTaLIkLarI CErrahisi: bakIrköY EğiTim 
VE araŞTIrma hasTanEsi sonUÇLarI
Cevher Akarsu1, Ahmet Cem Dural1, İlhan Gök1, Mehmet Abdussamet Bozkurt1, 
Murat Çikot1, Filiz İslim2, Aysun F. Erbahçeci Salık2, Selin Kapan1, Halil Alış1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Kliniği, İstanbul
 
giriş
Kliniğimizdeki tiroid bezi hastalıklarına yönelik cerrahi sonuçlarımızı paylaşmayı amaçladık.

metod
Tiroid bezi cerrahisi uygulanan olgular; demografi, ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), 
ameliyat, histopatoloji, laboratuar değerleri ve komplikasyonlar incelenerek retrospektif 
olarak değerlendirildi.

bulgu
Ocak 2009-Aralık 2012 arasında ameliyat edilen 420 olgunun yaş ortalaması 46,7 (14-81) 
idi. Ultrasonografide (US) 7’si diffüz hiperplazi, 38’i soliter, 230’u multinoduler guatr idi 
(MNG). Nüks nedeniyle başvuru oranı %5,9’u (n=25) olup 11’i malignite tanılı idi. US 
eşliğinde İİAB oranı %91 idi. Nodüllerin %68,5’inde İİAB benign (n=288), %9,5’inde malign 
(n=40), %7,3’ünde (n=31) “foliküler” veya “Hurtle hücreli neoplazi”, %5,4’ünde (n=23) 
şüpheli idi. Benign MNG’lı ve diffüz hiperplazili tüm olgulara bilateral total tiroidektomi 
(BTT) (n=237), benign soliter olgulara unilateral total tiroidektomi ve istmektomi (UTT) 
(n=38). Malign İİAB’li olguların %32,5’inde (n=13) profilaktik unilateral veya bilateral 
santral boyun disseksiyonu (BD) ile birlikte olmak üzere BTT uygulandı. Tüm seride sinir 
disseksiyonu standart olarak yapıldı. Benign sitolojilerde malign histopatoloji oranı %8,6 
olup; şüpheli, foliküler veya Hurtle hücreli neoplazi tanılı sitopatolojilerde ise %46,3 idi. Bu 
olgulardan BTT yapılmamış olan %7,4’üne (n=4) tamamlayıcı cerrahi uygulandı. İİAB veya 
histopatolojisi malign olguların (n=74) toplam %52,7’sine (n=39) santral ve/veya fonksiyonel 
lateral BD yapıldı. Toplam morbidite oranı %12,6 (n=53) olup, kalıcı hipokalsemi oranı 
%2,3, kalıcı ses kısıklığı oranı ise %1,1 idi. 

Tartışma ve sonuç
Kliniğimizde tiroid bezi cerrahisi uygulanan olgularda komplikasyon oranları 
değerlendirildiğinde sonuçlar literatür ile benzer olup sitolojik incelemesi şüpheli veya 
atipi bulunan olgulardaki yüksek malignite riski nedeniyle tamamlayıcı cerrahi girişimi 
gerekebileceği göz ardı edilmemelidir.
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ToTaL TiroidEkTomi oLgULarImIZdaki PaPiLLEr 
kaNserler
Fuat İpekçi, Dilek Kuzukıran, Yasemin Akyüz, Emre Turgut, Berk Geroğu, Barış Türker, 
Ferdi Ertaş
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi anabilim dalı B servisi.İzmir
 
giriş
Tiroidin malign epitelyal iyi diferansiye tümörü olan papiller kanserlerin görülme sıklığı 
günümüzde tiroid nodüllerine uygulanan cerrahi sıklığı sayesinde giderek artmaktadır. 
Biz de tiroid nodülleri nedeniyle total tiroidektomi yapılan bu olguları ve bunların 
histopatolojik incelemelerinde papiller kanser tanısı konanları geriye dönük incelemeyi 
amaçladık. 

metod
1Ocak2010-2013 arasında tiroid nodülleri nedeniyle bileteral tiroidektomi yapılmış 845 
olgu ve bunların içersinden papiller kanser tanısı alan 88 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. 
Bu çalışmamızda “yaş dekatlarına göre total tiroidektomililerin erkek kadın ayırımı ve 
oranı, yaş dilimlerinin karşılaştırılması,yaş dilimlerindeki papiller kanser ve dilimlerin 
karşılaştırılması”şeklindeki parametreler ortaya konmuştur.

bulgu
845 Total tiroidektomili olgunun 678’i kadın,167’si erkek olup,erkek kadın oranı ¼ tür. 
845 olgunun 414’ü 20-50 yaş toplam yaş grubunu oluştururken 431 olgu ise 50 ve üzeri 
yaş grubundaydı.88 Papiller kanser olgusunun 73’ü kadın 15’i erkek olup bunlardan 20 yaş 
altındaki 5 total tiridektomili olgunun 4’ünü(3 kadın 1 erkek) pailler kanser oluşturuyordu. 
59 papiller kanser olgusu 40 ve üzeri yaş grubundaydı.

Tartışma ve sonuç
Tiroid nodüllerinin gerek görüntülenme kolaylığı gerek bu nodüllere uygulnan İİAB 
sayesinde tiroid ameliyatları her gecen gün artmaktadır.Keza bu nodüllere uygulanan bileteral 
total tiroidektomiler sayesinde papiller kanser tanıları da artmıştır.Bu nedenlerle tiroidin iyi 
diferansiye tümörlerinden olan papiller kanserlerin insidansı,erken yaşlarda görülme sıklığı 
gün gectikçe artmakta ve 20-50 yaş aralığında olan görülme fazlalığı yerini 50 yaşından 
sonraki gruba bırakmaktadır.
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rETrosTErnaL gUaTrda CErrahi dEnEYimimiZ
Derya Salim Uymaz, Serhat Meriç, Muhammet Zübeyir Üçüncü, Fatih Tunca, 
Yasemin Giles Şenyürek, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 
giriş
İntratorasik uzanım gösteren guatr cerrahi terminolojide retrosternal, substernal, intratorasik 
ve plonjan olarak farklı isimlerle adlandırılmıştır. Retrosternal guatrlı olguların büyük 
bölümünde tiroidektomi için servikal insizyon yeterli olurken bir kısım hastada sternotomi 
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı retrosternal guatr tanısı ile tiroidektomi uygulanan 
hastalarda cerrahi girişim şekli, komplikasyon oranı ve histopatolojik sonuçları incelemek ve 
sternotomi uygulanan ve uygulanmayan hastalarda ki komplikasyon oranını karşılaştırmaktır. 

metod
Ocak 1987 ile Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD’da 
retrosternal guatr tanısı ile tiroidektomi yapılan 174 hastanın verileri retrospektif olarak 
incelendi. Tanı anındaki semptomlar, cerrahi yaklaşım şekli, komplikasyon oranı, 
histopatolojik sonuçlar ve nüks oranı değerlendirildi. 

bulgu
Hastaların 66’sı (%37.9) erkek ve 108’i (%62.1) kadın olup ortalama yaş 55.06 ±12.8 
saptandı. Ortalama şikayet süresi 41.45 ± 30.9 ay idi. Hastaların 21’inde (%12) geçirilmiş 
tiroidektomi öyküsü olduğu bulundu. Tanı anında hastaların 72’sinde (%41) nefes darlığı, 
42’sinde (%24.1) yutma güçlüğü ve 33’ünde (%19) ise ses kısıklığı saptandı. Doksan üç 
(%53.4) hastada ameliyat öncesi laboratuar incelemede subklinik veya klinik hipertiroidi 
mevcuttu. Doksan yedi (%55.7) hastada total/totale yakın tiroidektomi ve 77’sinde ise 
(%44.3) subtotal tiroidektomi uygulandı. Sternotomi 14 (%8) hastada gerekli oldu. 
Geçirilmiş tiroid cerrahisi olan 21 hastada olmayanlara oranla sternotomi uygulanma oranı 
daha yüksek bulundu (%28.5 vs %5.2 p=0.002). Ortalama yatış süresi 3.9 ± 0.76 gün olarak 
saptandı. Histopatolojik incelemede tiroid kanseri oranı %8 (n=14) olarak saptandı. Ameliyat 
sonrası geçici hipokalsemi ve geçici ses kısıklığı oranı sırasıyla %17.8 (n=31) ve %3.4 (n=6) 
saptanırken, 4 hastada (% 2.3) tekrar cerrahi girişim gerektiren hematom gelişti. Geçici vokal 
kord paralizisi, sternotomi yapılan hastalarda sternotomi yapılmayanlara oranla istatistiksel 
olarak yüksek saptandı (%14 vs %2.5, p=0.021). Medyan takip süresi 158.4 ay (2-288 
ay) olup bu süre içinde (%2.9) hastada nüks izlendi. Nüks gelişen olguların tümü subtotal 
tirodektomi uygulanmış hastalar olup, hiç birinde nüks nedeniyle ikincil girişim yapılmadı.

Tartışma ve sonuç
Retrosternal guatrlı hastaların yaklaşık 1/3 ünde tanı anında basıya bağlı nefes darlığı, yutma 
güçlüğü veya ses kısıklığı gibi semptomlar veya yaklaşık % 50’sinde biyokimyasal olarak 
subklinik veya klinik hipertiroidi görülebilir. Retrosternal guatrlı olguların büyük bölümünde 
tirodektomi servikal insizyondan gerçekleştirilebilir. Ancak geçirilmiş tirodektomi öyküsü 
olan hastalarda primer olgulara göre sternotomi oranı daha yüksektir.
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Yirmi YaŞ aLTI PaPiLLEr Tiroid kansErLi hasTaLarda 
TanI anInda kLinik öZELLikLEr VE PrognoZ
Serhat Meriç1, Ahmet Yalın İşcan1, İsmail Cem Sormaz1, Fatih Tunca1, 
Yasemin Giles Şenyürek1, Serdar Tezelman1, Tarık Terzioğlu1, Firdevs Baş2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı
 
giriş
Papiller tiroid kanseri (PTK) çocukluk çağında görülen tüm baş boyun tümörlerinin yaklaşık 
% 7’sini oluşturur. Bu çalışmanın amacı 20 yaş altı PTK’lı hastalarda tanı anındaki klinik 
özellikler ve prognozun incelenmesidir. 

metod
Çalışma kapsamına İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı A servisinde Mart 
1990 ile Kasım 2012 tarihleri PTK tanısı ile cerrahi girişim uygulanan 20 yaş altı 43 hasta 
alındı. Demografik özellikler, ameliyat öncesi bulgular, tümörün histopatolojik özellikleri, 
komplikasyon ve nüks oranları retrospektif olarak değerlendirildi. 

bulgu
Hastaların 38’i (%88.3) kadın ve 5’i (%11.7) erkek olup ortalama yaş 16.6 ± 2.8 olarak saptandı. 
Toplam 43 hastanın 32’sinde preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsisi ile PTK tanısı kondu. 
Kalan 11 hastada ise ameliyat öncesi klinik ve radyolojik malignite şüphesi saptanmadı. Tanı 
anında 15 (%35) hastada palpable metastatik lateral servikal lenfadenopati ve bir hastada ise 
uzak metastaz (%2.3) mevcuttu. Tüm hastalara total tiroidektomi uygulanırken, 25 (%58) 
hastada ipsilateral santral (n=10) veya ipsilateral santral ve lateral lenf diseksiyonu yapıldı. 
Geçici hipoparatiroidi ve geçici vokal kord paralizisi sırasıyla 8 (%18.6) ve 1 (%2.3) hastada 
izlendi. Histopatolojik incelemede ortalama tümör çapı 2.2±0.8 cm olarak saptandı. Dört 
hastada (%9) hastada tiroid papiller mikrokanser saptandı. Beş hastada (%11.6) ise agresif 
histolojik alt grup olan diffüz skleroz varyant PTK bulundu. Radyoaktif iyod ablasyon 
tedavisi 39 (%91) hastaya uygulandı. Ortalama takip süresi 8.3±5.4 yıl olup, bu süre içinde 
8 (%18.6) hastada nüks gelişti. Lokal nüks oranı %16 (n=7), uzak metastaz oranı ise %2.3 
(n=1) saptandı. 

Tartışma ve sonuç
Yirmi yaş altı PTK’lı hastalarda tanı anında bölgesel lenf gangliyon metastazı veya 
uzak metastaz oranı yüksektir. Bu hasta grubunda hastaların yarısından fazla kısmında 
tiroidektomiye ek olarak santral veya lateral lenf diseksiyonu gerekebilir. Yeterli primer 
cerrahi girişim ve ablasyon tedavisine rağmen takip esnasında lokal nüks veya uzak metastaz 
oranı yüksektir.
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ToPLUmUmUZda hashimoTo TiroidiTi VarLIğI 
diFEransiYE Tiroid kansEr gELiŞimindE ETkiLi bir 
FakTör müdür?
İbrahim Ali Özemir, Haydar Yalman, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Mustafa Demir, 
Hakan Baysal, Salih Tosun, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 
İstanbul
 
giriş
Diferansiye tiroid kanserleri(DTK) en sık görülen endokrin sistem kanserleridir. Moleküler 
analizler sonucu DTK›lerde sıkça tespit edilen lenfositik infiltrasyonun tümör gelişiminde 
etkili olduğu düşünülmektedir. Hashimoto tiroiditi(HT) hipotiroidizmin ve enflamatuar 
tiroid hastalıklarının en sık sebebidir. HT›li hastalardaki DTK prevalansı hakkındaki 
tartışmalar günümüzde halen devam etmektedir. Bu çalışmada toplumumuzda HT›i ile DTK 
birlikteliğinin klinik ve patolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

metod
Ocak 2009- Haziran 2012 tarihleri arasındaki 3.5 yıllık süreçte çeşitli endikasyonlar ile 
tiroidektomi uygulanan 607 olgunun klinik verileri ve patoloji raporları retrospektif olarak 
incelendi. HT›i saptanan 114 hasta 1. Grup, HT›i bulunmayan 493 hasta ise 2. Grup olarak 
adlandırıldı. Gruplar arasındaki DTK oranları, tümör çapları ve invazyon özellikleri 
değerlendirildi.

bulgu
Üç yıllık süreçte tiroidektomi uygulanan 607 hastadan 71(%11.7)›inde diferansiye tiroid 
kanseri(DTK), 114(%18.8)›ünde ise Hashimato tiroiditi(HT) tespit edildi. HT›li hastaların 
9›u erkek, 105›i kadın olup, yaş ortalaması 51.42 olarak belirlendi. 1.Gruptaki 114 
hastadan 19›unda(%16.7) DTK saptanırken, 2.Gruptaki 493 hastadan 52›sinde(%10.5) 
DTK tespit edildi(p:0.067). 2.Gruptaki DTK›li hastaların 31›inde(%43.7) mikropapiller 
kanser saptanırken 1.Grupta 12(%63.2) hastada mikropapiller kanser tespit edildi(p:0.078). 
2. Gruptaki hastaların 9›unda(%12.7) damar veya kapsül invazyonu, 7›sinde(%9.85) ise 
multisentrik tümör odakları saptandı. 1.Grupta ise damar veya kapsül invazyonu sadece 
1(%5.3) hastada ve multisentrik tümör varlığı ise 2(%10.5) hastada tespit edildi. 

Tartışma ve sonuç
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, tüm dünyada HT ile DTK arasında yakın bir 
ilişki söz konusudur. HT›i olan hastalarda hipotiroidi sebebiyle oluşan yüksek TSH 
seviyelerine bağlı olarak DTK gelişiminin tetiklendiği düşünülmektedir. Buna karşın bu 
iki hastalık grubu arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirten yayınlar da mevcuttur.  
Toplumumuzda, literatürde belirtildiği kadar yüksek oranlarda olmamak kaydıyla HT olan 
hastalarda DTK›i istatistiksel olarak anlamlı olmamak kaydıyla daha yüksek oranlarda 
görülmektedir. HT›li hastalarda gelişen DTK›lerinin gerek tümör boyutu açısından, gerekse 
invazyon özellikleri bakımından daha iyi prognostik değerler taşıdığı görülmüştür. Yapılacak 
çok merkezli çalışmalarla HT ve DTK ilişkisinin ülkemizde daha net bir şekilde ortaya 
çıkartılması mümkün olacaktır.
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iYi diFEransiYE Tiroid karsinomLarI iLE hashimaTo 
TiroidiTi birLikTELiği; kansEr daha mI agrEsiF 
sEYrEdEr?
Ela Ekmekcigil1, Özer Makay1, Varlık Erol2, Yeşim Ertan3, Mehmet Odun4, 
Gülruh Emiroğlu3, Gökhan İçöz1, Mahir Akyıldız1, Mustafa Yılmaz1, Enis Yetkin1

1Ege Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,İzmir 
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği 
3Ege Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı,İzmir 
4Ege Üniversitesi,Fen Fakültesi İstatistik Bölümü,İzmir
 
giriş
Literatürde, iyi diferansiye tiroid karsinomlarının Hashimoto tiroiditi ile birlikteliğinde, 
prognozun daha iyi seyirli olması beklendiği bildirilmektedir. Bu çalışmada klinikopatolojik 
parametreleri değerlendirerek iyi diferansiye tiroid karsinomları ile Hashimoto tiroiditi 
birlikteliğinin prognoza etkisini belirlemeyi amaçladık.

metod
Tiroid karsinomu nedeniyle opere olmuş, verilerine tam ulaşılabilen hasta sayısı 181idi. 
Yaş, cinsiyet, tümör çapı, invazyon durumu, lenf nodu metastazı, nüks durumu, tümörün 
multisentrik olması gibi klinikopatolojik parametreler aynı zamanda tümör evrelendirme 
sistemleri ile analiz edilerek, Hashimato tiroiditinin eşlik ettiği ve etmediği iki grup 
karşılaştırıldı.

bulgu
İyi diferansiye tiroid karsinomu 181 hasta içerisinde, Hashimoto tiroiditi birlikteliği 
görülenlerin oranı 17.7% idi. İstatiksel olarak anlamlı olarak değerlendirilmese de Hashimato 
tiroiditi birlikteliği gözlenen tiroid karsinomu olgularında yaş ortalamasının daha düşük 
olduğu (<45y, 52%’e karşın 45% ), daha küçük tümör çapına sahip olduğu (1.1’e karşın 
1.3cm) ve radyoablasyon tedavisi için daha düşük doza gereksinim duydukları (127’e karşın 
172 mCi) gözlendi. Aynı zamanda her 2 grup karşılaştırıldığında, cinsiyet, multisentrisite, 
lokorejyonel invazyon, lenf nodu metastazı ve nüks açısından, ortalama 7.1 yıllık izlem 
süresinde, anlamlı farklılık olmadığı gözlendi. DeGroot, MACIS, TNM ve EORTC tümör 
evreleme sistemleri ile yapılan analizlerde, Hashimato tiroiditi birlikteliği olan hastaların 
çoğunlukla erken evrede ortaya çıktığı gözlemlendi (p<0.05, EORTC ve MACIS için).

Tartışma ve sonuç
İyi differansiye tiroid karsinomu ve Hashimato tiroiditi birlikteliğinde hastalığın klinik 
seyrinin daha iyi olduğu kanısındayız.



6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

56

s13
braF (V600E) mUTasYonU iYi diFEransiYE Tiroid 
kansErindE agrEsiF daVranIŞ iLE iLiŞkiLi midir? 
kLinik ÇaLIŞmanIn ErkEn dönEm sonUÇLarI
Ayşegül Aktaş1, Mutlu Ünver1, Özer Makay1, Gökhan İçöz1, Mahir Akyıldız1, 
Mustafa Yılmaz1, Arzu Kısım2, Burçak Karaca2, Yeşim Ertan3, Gülruh Emiroğlu3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
 
giriş
BRAF (V600E) mutasyonu, iyi diferansiye tiroid kanserleri (İDTK)’nde en sık saptanan genetik 
değişikliktir. Bazı klinik çalışmalar, BRAF (V600E) mutasyonu ile agresif klinikopatolojik 
özellikler arasında bağlantı göstermiş olsa da, diğer bazı çalışmaların sonuçları buna karşı 
çıkmaktadır. Bununla birlikte, klinik pratikte biyolojik belirteçlerin kullanımı tartışmalıdır. 
Bu çalışmanın amacı, tiroid kanserli hastalarda BRAF (V600E) mutasyonunun prevalansını 
değerlendirmek ve yüksek riskli klinikopatolojik özellikleri ile olan bağlantısını irdelemektir.

metod
Ocak 2000-Aralık 2007 arasında endokrin cerrahisi birimimizde tiroidektomi uygulanan ve 
incelenmesi planlanan 80 İDTK hastasından şu ana dek 39’u retrospektif olarak incelendi. 
Parafin bloklardan DNA izole edilerek BRAF geninin 15. exonu PCR ile amplifiye edildi. 
Tekli ve çoklu analizler BRAF (V600E) mutasyonu ile klinikopatolojik özelliklerin 
birlikteliğini incelemek için yapıldı.

bulgu
Median takip süresi 96 ay idi. Ortalama yaş 44.4 (16-80) olarak belirlenen popülasyonda 
tanı anında 22 hasta (%56,4) >=45 yaş, 17 hasta (%43,6) <45 yaş idi. BRAF (V600E) 
mutasyonu 13 hastada (%33,3) saptandı. Yaş, cinsiyet, lenf nodu, multifokalite, tiroid dışı 
yayılım, tümör çapı, bölgesel nüks gibi prognostik faktörlerin hiçbiri tekli ve çoklu analizler 
ile değelendirildiğinde BRAF (V600E) mutasyonunun varlığı ile korele değildi. 

Tartışma ve sonuç
BRAF (V600E) mutasyonunun İDTK’de tümör agresivitesi ile ilişkili olmadığı kanısındayız.
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PaPiLLEr Tiroid kansErindE hisToLojik aLT TiPLErin 
kLiniğE YansImaLarI: 62 hasTanIn orTaLama 6 YILLIk 
TakiP sonUÇLarI
Özer Makay, Varlık Erol, Yeşim Ertan, Timur Köse, Gülruh Emiroğlu, Gökhan İçöz, 
Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
 
giriş
Papiller tiroid kanserinde, histolojik alt tipleri arasındaki klinikopatolojik farklılıkları ortaya 
koymak. 

metod
Aralık 1996-2007 tarihleri arasında ameliyat olup patoloji sonucu ‘papiller kanser’ gelen ve 
takipte olup verilerine tam olarak ulaşılabilen 62 hasta çalışma kapsamına alındı. Histolojik 
alt gruplar olarak klasik, foliküler, makrofoliküler, solid, onkositik ve tall cell varyantları ele 
alındı. Gruplar, kendi aralarında yaş, cinsiyet, cerrahi yöntem, tümör çapı, multisentrisite, 
invazyon, radyoaktif iyot ablasyon sayısı, TNM evresi, lokorejyonel nüks ve hastalıksız 
geçen süre açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için; SPSS (sürüm 19.0), hastalıksız 
sağkalım analizi için Kaplan-Meier, hastalıksız sağkalım açısından grupların karşılaştırılması 
için log-rank ve diğer değişkenler açısından grupların karşılaştırılması için Ki-kare testleri 
kullanıldı. 

bulgu
Ortalama takip süresi 6±2 yıl olarak belirlenen hasta grubunun yaş ortalaması 46±13 ve 
kadın/erkek oranı 7/3 idi. Klasik, foliküler, makrofoliküler, solid, onkositik ve tall cell 
varyantları, sırasıyla %34, %51, %8, %3, %2 ve %2 olarak dağıldı. Onkositik ve tall cell 
varyant gruplarında 1’er hasta olması nedeniyle analize dahil edilmedi. Yaş, cinsiyet, cerrahi 
yöntem, tümör çapı, multisentrisite, invazyon, radyoaktif iyot ablasyon sayısı ve TNM evresi 
açısından varyantlar arası fark saptanmadı (p>0.05). Bir hastada ölüm ve 8 (%13) hastada 
nüks gelişti. Tüm grup ele alındığında 7 yıllık hastalıksız sağkalım %75 olarak belirlendi. 
Hastalıksız geçen süre, makrofoliküler varyant grubunda foliküler varyant grubuna göre 
belirgin daha kısa idi (p<0.05). 

Tartışma ve sonuç
Bu çalışma ile, makrofoliküler varyantlı papiller kanser daha erken nüks ediyor gibi 
görünüyor olsa da, tüm varyantların birlikte değerlendirildiği benzer takip süreli, ancak daha 
geniş popülasyonlu hasta gruplarında değerlendirme yapılması gerektiği inancındayız.
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s15
Tiroid PaPiLLEr mikrokarsinomLarInIn kLinik 
daVranIŞI: 54 hasTanIn 13 YILLIk TakiP sonUÇLarI
Tufan Gümüş1, Varlık Erol2, Özer Makay1, Özgür Ömür3, Timur Köse4, Yeşim Ertan5, 
Gökhan İçöz1, Mahir Akyıldız1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, İzmir 
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İzmir 
3Ege üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD. İzmir 
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, İzmir 
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, İzmir
 
giriş
Tiroidin papiller mikrokarsinomlarında tedavi sonrasında nükse ve sağkalıma etki eden 
faktörleri ortaya koymak. 

metod
Aralık 1996-2007 tarihleri arasında iyi diferansiye tiroid kanseri nedeniyle opere edilen 596 
hastadan verilerine tam olarak ulaşılabilen papiller mikrokarsinom tanısı almış olan 54 hasta 
çalışma kapsamına alındı ve geriye dönük olarak incelendi. Takibi tam olan hastalarda çoklu 
analiz ile yaş, cinsiyet, aile öyküsü, tümör çapı (<=2mm, 2<x<=5, >5mm), multisentrisite, 
multifokalite, lenf nodu metastazı, tiroid kapsül ve çevre yumuşak doku invazyonu, ve serum 
tiroglobulin düzeyi değerlerinin nükse etkisi araştırıldı.

bulgu
En uzun takip süresi 161 ay olan hasta grubunda nüks olmadan geçen hastalıksız ortalama 
süre 131 ay olarak hesaplandı. Toplam 8 (%14.8) hastada nüks saptandı ve 1 hasta hastalık 
dışı nedenlerle eksitus oldu. Birinci yılda hastalıksız sağkalım %89 oranında idi. Nüks eden 
hastalar irdelendiğinde, 6 hastada lokorejyonel metastaz saptandı ve 2’sinde uzak organ 
metastazı izlendi. Lenf nodu metastazı olan hastaların %50’sinde nüks gelişti. Nüks eden 
ve nüks etmeyen olgular gruplandırılarak parametreler açısından karşılaştırıldığında, lenf 
nodu metastazı açısından gruplar arası anlamlı fark saptandı (p<0.01). Çoklu analizde diğer 
parametrelerin nükse etkisi olmadığı görüldü (p>0.05). 

Tartışma ve sonuç
Tümor çapı 1.0 cm‘in altında olan papiller tiroid kanserinde lenf nodu metastazının varlığı 
takipte nüks gelişme riskini arttırır.
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s16
iYi diFEransiYE Tiroid kansErLErindE dr-70: YEni bir 
Tümör bELirTECi mi?
Serhat Buldur1, Özer Makay1, Nurcan Paker2, Gökhan İçöz1, Mahir Akyıldız1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi A.B.D, İzmir 
2Düzen Laboratuvarlar Grubu, İstanbul
 
giriş
Serumdaki fibrin yıkım ürünlerini özel bir antikor vasıtasıyla tanımlayan ve kolorektal, 
karaciğer, mide, akciğer, pankreas ile over kanserlerin tespitinde yüksek duyarlılık ve 
özgünlük saptanan tümör belirteci DR-70’in tiroid kanserini saptamadaki yerini ortaya 
koymak.

metod
Prospektif olan bu çalışmaya, kanser, kanser kuşkusu veya multinodülaer guatr nedeniyle 
total tiroidektomi uygulanan toplam 38 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların onamı 
alındıktan sonra, ameliyat öncesi hastalardan 2 ml kan alınarak 30 dakika oda havasında 
bekletildikten sonra santrifüj edildi. Elde edilen serum örnekleri çalışılmak üzere -20 derecede 
saklandı. Standart sandviç tipi ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assey) yöntemi olan 
DR-70 ile serumlar analiz edildi. Olgular, benign ve malign olmak üzere, 2 gruba ayrıldı. 
Demografik değişkenlerin yanı sıra hastalığa ait değişkenler ve DR-70 sonuçları gruplar arası 
karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için SPSS (sürüm 16.0) istatistik programı ve Student-t testi 
kullanıldı. 

bulgu
Yirmialtısı kadın, 12’si erkek olan hasta grubunun yaş ortalaması 52±11 idi. Malign ve 
benign gruplar ayrıldığında, demografik veriler açısından grupların homojen dağıldığı ve 
hem malign grupta hem benign grupta 19’ar hastanın olduğu görüldü. DR-70 duyarlılığı ve 
özgünlüğüne yönelik yapılan analizde, malign grupta ortalama DR-70 değeri daha yüksek 
olarak hesaplandı, ancak her 2 grup ortalamaları arasında istatistiksel fark saptanmadı 
(benign’e karşın malign = 0.47±0.27 mikrog/mL’ye karşın 0.60±0.38 mikrog/mL ve p>0.05). 
Her iki grubu ayıracak kestirim değeri belirlenemedi. 

Tartışma ve sonuç
Erken dönem bulgularına göre, DR-70, kanserli hastalarda daha yüksek çıkıyor gibi 
görünmektedir. DR-70’in tiroid kanserlerinin taramasında yüksek duyarlılık ve özgüllüğe 
sahip olup olmayacağı ileriki çalışmalarla daha netlik kazanacaktır.
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s17
diFEransiYE Tiroid karsinomLarInda boYUn 
dissEksiYonU dEnEYimLErimiZ
Ahmet Cem Dural1, Cevher Akarsu1, Süleyman Büyükaşık1, Ali Kocataş1, Pınar Karakaya2, 
Hürriyet Turgut3, Hakan Yiğitbaş4, Murat Gönenç1, Halil Alış1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, İstanbul 
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul 
4Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
giriş
Kliniğimizde diferansiye tiroid karsinomu tanısı ile boyun disseksiyonu (BD) uygulanan 
olgularımız paylaşmak.

metod
Nisan 2007-Şubat 2013 tarihleri arasında yapılan BD olguları; demografi, cerrahi ve medikal 
özgeçmiş, ameliyat, histopatoloji sonuçları, nüks, ikincil girişim, morbidite ve mortalite 
sonuçları ile retrospektif olarak değerlendirildi.

bulgu
Otuz dokuz olgunun yaş ortalaması 43,1 (14-79), K/E: 30/9 idi. Olguların 27’si ilk başvuru 
idi. Papiller tiroid karsinomu (PTK) oranı %89,7 idi. Profilaktik santral BD oranı %33,4 
idi. Preoperatif bulgulara göre olguların 15’inde (%38,4) unilateral veya bilateral santral 
BD, 6’sında (%15,4) unilateral, 5’inde (%12,8) bilateral fonksiyonel lateral BD yapıldı. 
Histopatolojik incelemede, çıkartılan ortalama lenf nodu sayısı unilateral santral BD için 
7±4,5, unilateral fonksiyonel lateral BD için 15,8±4,1 adetti. Ameliyat sonrası PTK için 
ortalama tiroglobulin (Tg) değeri 2,1ng/ml (0,2-9), MTK olgularının ikisinde kalsitonin 
değeri <2 ve 9,5pg/ml olup mediasten ve akciğerde metastazları olan üçüncü olguda 2000pg/
ml üzerinde idi. Beş olguya ulaşılamamakla beraber ortalama takip süresi 27,2 ay (1-71) idi. 
Olguların ikisinde takipleri sırasında nüks, ikisinde nükleer görüntülemede tutulum görüldü, 
tamamlayıcı cerrahi uygulandı. Görülen komplikasyonlar sırasıyla; geçici hipokalsemi 
(n=5), unilateral vokal kord paralizisi (n=4), kalıcı hipokalsemi (n=2), proksimal özofagus 
yaralanması (n=1), Carotis Communis arter yaralanması (n=1), pnömotoraks ve lenforaji 
(n=1) olup, bir olguya bilateral vokal kord paralizisi nedeniyle trakeostomi gerekti. 
Perioperatuar mortalite görülmedi. 

Tartışma ve sonuç
Hastanemizde multidisipliner endokrin konseyi kurulmasından sonra daha kompleks 
diferansiye tiroid kanseri olguları değerlendirilmekte ve daha çok sayıda boyun disseksiyonu 
yapılmakta, fonksiyonel morbidite oranlarımız artan deneyime bağlı olarak gerilemektedir.
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s18
biLgiYE EriŞmEk iÇin, Endokrin CErrahisi hasTaLarI 
inTErnETTEn nE öLÇüdE YararLanIYorLar ?
Zeynep Kolçak, Ayşegül Aktaş, Özer Makay, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız, 
Mustafa Yılmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilimdalı İzmir
 
giriş
Sağlık alanında internetin kullanımı gün geçtikçe artmakta. Bu sayede, örneğin endokrin 
hastalığı olan bir kişi, hastalığı ile ilgili olan web siteleri yardımıyla araştırma yapabilmekte 
ve ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Sanal ortamdaki bilgiler güvenilir 
olmayabilir. Bu çalışma ile, endokrin cerrahisi polikliniğine başvuran hastaların, hastalıkları 
konusunda aydınlanmak üzere, interneti ne denli ve hangi siteleri kullandıklarını ve ideal bir 
websitesinden beklentilerini belirlemeyi amaçladık. 

metod
Kasım 2012 – Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Endokrin Cerrahisi Polikliniği’ne başvuran 18 
yaş ve üstü, okur-yazar toplam 128 hasta katıldı. Çalışmaya katılmaya gönüllü hastalardan 
sağlık için internet kullanımı, interneti seçme nedenleri, sağlık sitesinden beklentileri ve 
ziyaret ettikleri siteler ile ilgili soruları içeren anketi yanıtlamaları istendi. Anket, çoktan 
seçmeli sorular içeren, toplam 16 sorudan oluşmakta idi. Veriler, SPSS (sürüm 16.0) istatistik 
programı aracılığı ile değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistikler için sayı ve yüzde kullanıldı.

bulgu
Tüm hastalar çalışmaya katılmayı kabul etti. Yüzde %60’ı kadın ve %40’ı erkek olan hastaların 
%48’i 36-55 yaş grubunda idi. Hastaların % 54 ‘ü üniversite mezunu idi. Yalnızca %10 hastada 
evde internet bulunmadığı belirlendi. Sağlık bilgisine ulaşmak için interneti tercih etme oranı 
%87 idi. İnterneti tercih eden hastalar, interneti en sık bilgiye ulaşmanın kolay, ucuz, hızlı 
ve internetin çok çeşit bilgi içermesi nedeniyle tercih ettiklerini bildirdiler. Web tabanlı bir 
sağlık sitesinden temel beklentiler ise sitenin anlaşılır, hızlı ve ulaşılabilir olmasının yanı sıra 
sitenin düzenli aralıklarla güncellenmesi gerektiği idi. Bilgi içeriği açısından ise, hastaların 
en sık hastalığa ait tedavi yöntemleri ve riskler hakkında bilgi istediği ve en az alternatif 
tedavileri merak ettikleri görüldü. Hastalara göre güvenilir bir sitenin, içerdiği bilgilerin 
kaynağı belirtilmeli. Reklamın, sitenin güvenilirliğini artırmadığını düşünen hasta oranı %55 
idi. Hastaların çoğu kullandıkları siteleri hatırlamadıkları, hatırlayanların ise en sık uzmantv.
com ve doktorum.kanald.com.tr’yi kullandıkları tespit edildi. 

Tartışma ve sonuç
İnternet, sınırsız ve kontrolsüz bir bilgi kaynağıdır. İnternet kullanımının giderek arttığı 
günümüzde, kanıta dayalı ve kaliteli bilgilendirme içeren güvenilir websitelerine ihtiyaç 
vardır.
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s19
Tiroid kansEri CErrahisindE radiogUidEd oküLT 
LEZYon LokaLiZasYon (roLL) TEkniğinin YEri
Oğuz Uğur Aydın1, Sezai Aydın1, Lütfi Soylu1, Serdar Özbaş1, Seyfettin Ilgan2, 
Savaş Koçak1

1Özel Ankara Güven Hastanesi Genel Cerrahi 
2Özel Ankara Güven Hastanesi Nükleer Tıp
 
giriş
ROLL tekniğinin tiroid kanserlerinde kullanımı yeni bir teknik olarak dikkat çekmektedir. 
Özellikle metastatik tiroid kanseri cerrahisinde lenf nodu diseksiyon sınırlarının belirlenmesi 
ve santral ve/veya lateral servikal lenf nodu nükslerinde yardımcı teknik olarak kullanımı 
ümit vaad etmektedir. Bu çalışmanın amacı tiroid kanseri cerrahisinde ROLL tekniği ile ilgili 
ilk tecrübelerimizin paylaşılmasıdır.

metod
Ekim 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında tiroid kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve operasyon 
sırasında farklı nedenlerle ROLL tekniği kullanılmış olan 10 hastaya ait veriler incelenmiştir. 
Bu hastalardan 2 tanesi yeterli takip süresi olmadığında çalışma dışı tutulmuşlardır. Hastalara 
ait histopatolojik inceleme sonuçları, ROLL kullanım gerekçesi ve radyoaktif iyot tedavisi 
öncesi ve supresyon altındaki TSH ve tiroglobulin (Tg) değerleri incelenmiştir. ROLL 
yöntemi için operasyon sabahı tüm hastalarda 0.1 mCi Tc-99 m MAA 0.15 cc volümde, 
malign olduğu düşünülen lenf nodu veya nodları ve nüks tiroid dokusu içine uygulanmıştır.

bulgu
Hastaların hepsinde patoloji papiller kanserdi. Bir hastaya nüks papiller kanser nedeniyle 
tamamlayıcı tiroidektomi ve profilaktik santral lenf nodu disseksiyonu, 1 hastaya sadece 
santral lenf nodu diseksiyonu, diğer hastalara ise bilateral total tiroidektomi ve profilaktik 
santral lenf nodu disseksiyonu yapıldı. RAI tedavi öncesi hastaların ortalama Tg değerleri:3.70, 
TSH:96.105 olarak hesaplandı. 

Tartışma ve sonuç
ROLL tekniği tiroid kanseri cerrahisinde değişik avantajlara sahiptir. Tamamlayıcı 
tiroidektomide remnant dokunun veya nüks cerrahisinde tümörün veya metastatik lenf 
nodunun işaretlenmesi operasyon sırasında işlemin başarısını artırmaktadır. Ayrıca sınırlı 
tümör yükü olan lateral servikal lenf nodu metastazlarında, kompartman bazlı diseksiyon 
seviyesini belirlemede yardımcı olmaktadır.
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s20
LaTEraL YakLaŞImLa minimaL inVaZiV 
ParaTiroidEkTomi 
Bülent Çitgez, Mehmet Mihmanlı, İsmail Akgün, Gürkan Yetkin, Ferhat Ferhatoğlu, 
Mehmet Uludağ
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 

giriş
Primer hiperparatiroidinin sebebi % 90 oranında paratiroid adenomudur. Paratiroid 
adenomu bulunan hastalarda görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla minimal invaziv 
paratiroidektomi son yıllarda rutin uygulamalar arasına girmiştir. Bu çalışmada minimal 
invaziv  paratiroidektomi yapılan olgularımızı sunmayı amaçladık.

metod
Ocak 2011-Şubat 2013 yılında kliniğimizde aynı cerrahi ekip tarafından paratiroidektomi 
yapılan 39 olgu çalışmaya alındı. Hastaların hepsine operasyon öncesi ve paratiroid sintigrafisi 
ve boyun ultrasonu çekildi. Paratiroid sintigrafisi ve/veya ultrasonda tek paratiroid patolojisi 
saptanan seçilmiş olgularda minimal invaziv paratiroidektomi uygulandı.  Cerrahi girişim 
sternokleidomastoid kasın ön kenarından lateral yaklaşımla minimal invaziv paratiroidektomi 
uygulandı. Paratiroidektomi yapılan tüm olgulara intraoperatif parathormon bakıldı.

bulgu
Yandaş tiroid hastalığı veya başka nedenle boyun eksplorasyonu yapılan 13 hasta çalışma 
dışı bırakıldı. Toplam 26 hastaya minimal invaziv paratiroidektomi uygulandı. Hastaların 
yaş ortalaması 54 olup, 21’i kadın, 5’i erkekti. Hastaların hepsinde MIBI yada USG’nin 
birinde adenom görüntüsü mevcuttu. Tüm olgularda paratiroidektomi esnasında bakılan 
parathormon değerinde eksizyon öncesi değere göre % 50 veya daha fazla düşüş gözlendi. 
Olguların hepsi operasyon sonrası birinci gün taburcu edildi. Olguların altı aylık takiplerinde 
nüks saptanmadı.

Tartışma ve sonuç
Minimal invaziv paratiroidektomi preoperatif görüntüleme yöntemlerinde tek adenom olduğu 
düşünülen seçilmiş olgularda kısa yatış ve kozmetik üstünlüğü nedeniyle tercih edilmekte ve 
güvenle yapılabilmektedir.
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s21
minimaL inVaZiV ParaTiroidEkTomi: iLk 
dEnEYimLErimiZ
Ahmet Cem Dural1, Cevher Akarsu1, Mahmut Doğan1, Abbas Aras1, Özlem Selçukbiricik2, 
Aysel Koyuncu3, Burçak Yılmaz Güneş3, Mustafa Uygar Kalaycı1, Halil Alış1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, İstanbul 
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul
 
giriş
Kliniğimize primer hiperparatiroidi tanısı ile endokrinoloji kliniği tarafından refere edilen, 
görüntüleme yöntemleri ile lokalize edilen paratiroid lezyonlarına yönelik minimal invaziv 
cerrahi deneyimimizi paylaşmak.

metod
Ocak 2012 – Subat 2013 tarihleri arasında kliniğimizde paratiroid adenomu ön tanısı ile 
minimal invaziv yöntem ile ameliyat edilen olgular, demografi, preoperatuar laboratuar 
ve görüntüleme yöntemleri, ameliyat bulguları,histopatoloji raporları, komplikasyon ve 
ikincil girişimler incelenerek retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların ameliyat öncesi 
ve sonrası parathormon (PTH), kalsiyum (Ca) değerlerindeki değişimler Wilcoxon testi ile 
değerlendirildi.

bulgu
Minimal invaziv paratiroidektomi yapılan 17 olgunun yaş ortalaması 55,1 (44-70) olup 
preoperatif ortalama PTH: 319,6pg/ml (113-1046), Ca: 11,3±0,8mg/dl, Fosfor:2,2±0,4mg/
dl idi. Olguların %58,9’unda (n=10) ultrasonda adenom şüphesi olup, 14 olguda Sestamibi 
sintigrafisinde adenom lokalize edilirken, bir olguda boyun manyetik rezonans, bir olguda 
ise boyun bilgisayarlı tomografi ile lokalizasyon belirlendi. Ortalama kesi boyu 2,1±0,6 cm, 
ortalama ameliyat süresi 32,2±6,7 dakika idi. Bir olgu görüntüleme yöntemleri ile lokalize 
edilemediğinden gama prob ile ameliyat edildi. İki olguda 2 ve 7. ay kontrollerinde PTH ve 
Ca düzeylerinin yüksek olması ve kontrol sestamibi görüntülemelerinde paratiroid adenom 
ile uyumlu lokal aktivite artışı olması nedeniyle gama prob eşliğinde ikincil girişim gerekli 
oldu. Ameliyata bağlı perioperatif morbidite görülmedi. Olguların ortalama kontrol PTH: 
26,84pg/ml (3-84,8) ve Ca: 9,1±0,8mg/dl (sırasıyla p=0,001, p<0,001) olup histopatolojik 
inceleme sonuçları paratiroid adenomu ile uyumlu bulundu. 

Tartışma ve sonuç
Kliniğimizde olgular multidisipliner yaklaşım ile değerlendirilmekte olup, gama prob 
ve benzeri yardımcı tanısal yöntemlerin rutin kullanılması ile minimal invaziv cerrahi 
uygulamalarımız artmakta, sonrasında ikincil girişim gereksinimi azalmaktadır.
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s22
anTErior sErVikaL bLok iLE minimaL inVaZiV 
ParaTiroidEkTomi dEnEYimLErimiZ
Mehmet Erikoğlu1, Bayram Çolak3, Mustafa Kulaksızoğlu2, Gülsüm Gönülalan2, 
Şakir Tavlı1, Ahmet Kaya2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji 
3Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi Genel Cerrahi
 
giriş
Primer hiperparatiroidinin % 85-90 nedeni tek bezde görülen paratiroid adenomudur. 
Çalışmamızda anterior servikal blok anestezisi ile ultrason ve gama prob rehberliğinde 
yapılan minimal invaziv paratiroidektomi olgularımızı sunmayı amaçladık.

method
Son 5 yıl içerisinde anterior servikal blok anestezisi ile ultrason ve gama prob rehberliğinde 
minimal invaziv paratiroidektomi yaptığımız 44 hasta yaş, cinsiyet, laboratuar değerleri, 
görüntüleme yöntemleri ve operasyon bulgularına göre değerlendirildi. 

bulgu
Hastaların 12’si erkek 32’si kadın idi. 28 hastaya ultrason, 16 hastaya gama prob rehberliğinde 
paratiroidektomi yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 50,3 (19-67)idi. Hastalara anterior 
yüzeyel servikal blok anestezisi eşliğinde sedasyon uygulandı. Derin yerleşimli adenomu 
olan iki hastada operasyon sırasında ağrı nedeniyle genel anesteziye geçildi. Hastaların 
ameliyat öncesi ortalama serum kalsiyum değerleri 11,5 mg/dL, fosfor seviyeleri 2,8 mg/
dL, parathormon seviyeleri 416 pg/ml idi. Hastaların tümünde operasyon sonrası dönemde 
kalsiyum normal seviyelere geriledi. Postoperatif dönemde ortalama hastanede kalış süresi 
1.3 (1-4) gün idi.

Tartışma ve sonuç
Anterior servikal blok anetstezisi ile ultrasonografi ve gama prob rehberliğinde yapılan 
minimal invaziv paratiroidektomi; lokal anestezi ile yapılabilmesi, komplikasyon riskinin 
düşük olması, operasyon sonrası hasta konforunun daha iyi olması nedeniyle preoperatif 
dönemde iyi lokalize edilmiş paratiroid adenomlarının tedavisinde güvenle kullanılabilecek 
bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
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s23
nüks/PErsisTan PrimEr hiPErParaTiroidi 
CErrahisindE ULTrason EŞLiğindE asPirasYon VE 
mETiLEn maVisi EnjEksiYonU iLE LokaLiZasYon
Mehmet Hacıyanlı1, Melike Koruyucu2, Nezahat Erdoğan2, Özcan Dere1, Erdem Sarı1,
Yusuf Kumkumoğlu1 
1İKÇ Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ABD, İzmir
2İKÇ Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Klinikleri, İzmir

giriş
Nüks / persistans paratiroid cerrahisinde, fazla çalışan bez/bezlerin preoperatif lokalizasyonu 
başarılı bir cerrahi için mutlaka gereklidir. Bu çalışmada basit ve orjinal bir preoperatif 
lokalizasyon tekniği tanımlanmıştır. 

metod
Ocak 2012- Mart 2013 tarihleri arasında kliniğimize nüks/persistans sporadik primer 
hiperparatiroidi nedeni ile başvuran hastalar incelendi. Tüm hastalara 99mTc Sestamibi 
sintigrafisi ve ultrasonografi (USG) ile görüntüleme yapıldı. Net hiperfonksiyone paratiroid 
dokusu ayrımlanamayan 5 hastada önce USG-İnce İğne Aspirasyonu (İİA) ile parathormon 
(PTH) çalışılarak bez lokalize edildi ve operasyon öncesi 0,1 cc metilen mavisi USG eşliğinde 
tümör  içerisine enjekte edildi. Minimal invaziv olarak tümörler çıkarıldı ve posteksizyon 10. 
dk intraoperatif (IO)  PTH çalışıldı. IOPTH’ın % 50 den fazla düşmesi kür için yeterli  kabul 
edildi. 

bulgu
Dört hastada toplam 9 şüpheli dokuya İİA yapıldı ve her hastada tek tümör tespit edildi. 
İİA’da ortalama PTH değeri 5998 (1522-11476) pg/dl  idi. Tüm hastalarda metilen mavisi 
ile işaretli doku çıkarıldı, frozen çalışıldı ve ortalama IOPTH  düşüşü %86 (%78-%90) oldu 
ve frozenda prolifere partiroid dokusu tespit edildi. Ortalama tümör boyutu 7,2 mm (5,1-9,8) 
mm idi . Tüm hastalarda postoperatif birinci gün normokalsemi ve normal PTH düzeyleri 
sağlandı. İzlemde nüks ya da persistansa rastlanmadı.

Tartışma ve sonuç
Nüks / persistans primer hiperparatiroidi nedeni ile opere edilecek olgularda özellikle 1 cm’ 
nin altındaki tümörlerde tümör yerinin saptanmasında USG-İİA ve USG eşliğinde metilen 
mavisi ile işaretleme tekniği ucuz ve efektif bir yöntem olarak bulundu. 
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s24
minimaL inVaZiV ParaTiroidEkTomidE radiogUidEd 
oküLT LEZYon LokaLiZasYon (roLL) TEkniğinin 
YEri:iLk sonUÇLarImIZ
Oğuz Uğur Aydın1, Lütfi Soylu1, Sezai Aydın1, Seyfettin Ilgan2, Serdar Özbaş1, 
Savaş Koçak1

1Özel Ankara Güven Hastanesi Genel Cerrahi 
2Özel Ankara Güven Hastanesi Nükleer Tıp
 
giriş
Literatüre bakıldığında değişik yöntemlerle uygulanan minimal invaziv paratiroidektominin, 
tecrübeli ellerde yapılan klasik boyun eksplorasyonuna eşdeğer başarı sağladığı görülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı operasyon sabahı ultrasonografi (USG) kılavuzluğunda teknisyum 
enjeksiyonu ile işaretleme yapılarak (ROLL-radioguided okült lezyon lokalizasyon 
tekniği) gerçekleştirilen minimal invaziv paratiroidektomi (MİP) olgularına ait sonuçların 
değerlendirilmesidir.

metod
Bu çalışmaya son 16 aylık dönemde primer hiperparatiroidizm tanısı almış ve operasyon 
öncesi yapılan USG ve MIBI sintigrafisinde tek bir bezde paratiroid adenomu düşünülen 
14 olgu dahil edilmiştir. Operasyon sabahı 0.1 mCi Tc-99m MAA 0.15 cc volümde, USG 
kılavuzluğunda adenom düşünülen lezyon içine uygulandı. Gama prob yardımıyla cilt kesisi 
yapılmadan ve daha sonra operasyon sırasında sayımlar alınarak, operasyon tamamlandı. 
Tüm hastalar için operasyon süresi (cilt kesisinden adenomun çıkarılmasına kadar geçen 
süre), adenom boyutu, adenomun lokalizasyonu, operasyon sonrası 1. Günde bakılan 
kalsiyum değerleri ve hastaların takiplerine ait veriler değerlendirildi. 

bulgu
ROLL ile MİP ortalama operasyon süresi 39 dakikadır. Histopatolojik inceleme sonucunda 
olguların hepsi paratiroid adenomu ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Adenom boyutunun 
ortalaması 1.68+/-0.88 cm’dir. Adenomların lokalizasyonuna bakıldığında; %50’nün sol 
alt, %42’nın sağ alt ve %8’nin sol-üst yerleşimli olduğu görülmüştür. Olguların hiçbirinde 
persistan hiperparatiroidi görülmemiştir. Operasyon sonrası 1. günde bakılan ortalama 
kalsiyum değerleri 9,4 mg/dl’dir. Hastaların hepsi 24 saat içerisinde taburcu edilmiştir.

Tartışma ve sonuç
Literatüre bakıldığında sistemik uygulama sonrasında gama prob yardımıyla gerçekleştirilen 
MİP girişimlerinin eski popülaritesini kaybettiği görülmektedir. Ancak operasyon öncesi 
USG ve MIBI sintigrafisi ile tek bir adenom düşünülen olgularda, hızlı parathormon ölçümü 
yapılmaksızın, ameliyat sabahı ROLL tekniği ile uygulanan MİP’nin başarısı oldukça 
yüksektir. Bu işlem operasyon süresini kısaltmakta ve özellikle boyunda derin yerleşimli veya 
mediastene doğru uzanan veya küçük boyuttaki adenomlarda cerrahiyi kolaylaştırmaktadır. 
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s25
ParaTiroid kansEri TEdaVisindE EŞ ZamanLI 
TiroidEkTomi gErEkLi mi?
Salim İlksen Başçeken, Şiyar Ersöz, Ferit Aydın, Cihangir Akyol, Erkin Orozakunov, 
İlknur Kepenekçi Bayram, Volkan Genç
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
 
giriş
Paratiroid karsinomu nadir görülen bir endokrin tümör olup çeşitli yayınlara göre tüm 
hiperparatiroidiye bağlı hiperkalsemilerin % 0.4 ile % 5 ‘ini oluşturmaktadır. Hastalığın 
belirgin bir klinik bulgusu olmadığından dolayı tanı genellikle paratiroidektomi sonrası 
patolojik inceleme sonucunda insidental olarak konulmaktadır. Hastalığın özellikleri ve doğal 
seyri hakkındaki veriler yetersiz olduğundan tedavi seçenekleri halen tartışılmaktadır. Biz 
bu çalışmada kliniğimizde tanı koyulan ve tedavi edilen 9 paratiroid karsinomu olgusunun 
tedavi seçeneklerinin hastalıksız sağkalıma olan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

metod
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.’da 2000- 2010 yılları arasında 
yapılan 413 paratiroidektomi olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. 9 hastada (%2.2) 
paratiroid karsinomu olduğu saptandı. Bu olgular yaş, cinsiyet, hastalıksız sağkalım, takip 
süresi ve mortalite açısından sınıflandırıldı.

bulgu
Dokuz hastanın 6’sı erkek (%66), 3’ü kadındır (%33). Yaş ortalaması 47.4 (19-65), erkeklerin 
yaş ortalaması 52(36-65), kadınların yaş ortalaması 38.3 (19-54)’tür. Ortalama takip süreleri 
105.6 ay (67-137)’dır. Hastaların 1’i tanı anında yaygın kemik metastazları ile başvurmuş olup 
ilk tanı anından itibaren 3 yıl hastalıklı olarak yaşamış ve hastalığa bağlı komplikasyonlar 
nedeniyle ( hiperkalsemi, pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği) kaybedilmiştir. Diğer 
8 hastada takiplerde metastaz veya lokal nüks bulgusu olmamıştır. 2 hastada preoperatif 
olarak eş zamanlı papiller tiroid kanseri saptandığından dolayı total tiroidektomi yapılmıştır. 
Hastalar lokal hastalık, invaziv hastalık ve metastatik hastalık olarak evrelendirilmiştir. 
Makroskopik çevre doku invazyonu olanlar invaziv hastalık olarak değerlendirilmiştir.

Tartışma ve sonuç
Paratiroid karsinomunun patolojik davranışı tam olarak bilinmediğinden dolayı kesin 
olarak tedavi yaklaşımı ve nüksler üzerine olan etkisi henüz anlaşılamamıştır. Klasik 
olarak tedavi yaklaşımı paratiroidektomi ve aynı tarafa tiroidektomi şeklinde olmakla 
birlikte, lenf nodu metastazı olan hastalara boyun diseksiyonu da eklendiği bilinmektedir. 
Hastalarımızın 2’sine sadece paratiroidektomi yapılmış olup bunların 2’sinde de kapsül 
invazyonu olmasına rağmen hastaların ikinci ameliyatı kabul etmeyip takip edilmek 
istenmesi üzerine bu hastalara lobektomi yapılmamıştır. Hastalardan birisi 67 ay, birisi 
137 aydır takip edilmekte olup herhangi bir nüks hastalık bulgusu bulunmamaktadır. Bu 
veri paratiroidektomi ile birlikte tiroidektominin yapılma gerekliliğini sorgulatmaktadır. 
Olguların değerlendirilmesinde paratiroidektomi ve lobektomi-total tiroidektomi yapılması 
da lokal nüks veya metastaz açısından sadece paratiroidektomi yapılanlardan farklı değildir. 
1 metastatik ve 1 invaziv paratiroid karsinomu saptanan 2 hastaya eş zamanlı santral lenf 
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nodu diseksiyonu uygulanmış olup bu hastalarda lenf nodu metastazına rastlanmamıştır.  
Kısıtlı hasta sayısına rağmen tanı anında metastatik hastalık varlığı en önemli kötü prognostik 
faktör olarak görülmektedir. 2 hastada (%2.2) eş zamanlı papiller tiroid kanseri saptanmasıda 
senkron tiroid tümörü açısından dikkatli değerlendirme gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Ayrıca paratiroid karsinomlarında eş zamanlı lobektomi-tiroidektominin yeri bizce hala 
tartışmalıdır. Serilerde hasta sayılarının az olması net tedavi yaklaşımlarının ortaya konmasını 
engelleyen en önemli sorun olarak görülmektedir.
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s26
ParaTiroidEkTomi sonrasInda gördüğümüZ 
komPLikasYon sonUÇLarImIZ
Murat Akın1, Harun Karabacak2, Aydın Yavuz1, Onur Ertunç3, Özgür Ekinci3, 
Ümit Özgür Akdemir4, Ferit Taneri1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 
Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
 
Gazi üniversitesi tıp fakültesi genel cerrahi anabilim dalı olarak Haziran 
2006-Aralık 2012 tarihkeri arasında primer ve sekonder hiperparatirodi olarak 
opere edilen hastaların postoperatif komplikasyon oranlarımızı sunmak istedik. 
Primer hiperparatiroidi nedeniyle opere edilen 182 hastanın 142 tanesi kadın 40 
tanesi erkek hastadır. Ortalama yaşa baktıgımız zaman kadınlarda 55,6 erkeklerde 
51,1 idi. Aynı seansta tiroidektomi oranımız %20,5 idi. Komplikasyon oranlarımızı 
irdelediğimizde geçici Hipokalsemi 13 hastada(%7.14), Geçici Sinir hasarı 6 hastada 
(%3.29) (3 tanesi Persistan HPT li hasta), Seroma 1 hastada (%0.54), enfeksiyon 
hemoraji hiçbir hastamızda görülmezken yetersiz verrahi 2 hastamızda görüldü(%1.09). 
Sekonde hiperparatiroidi nedeniyle opere ettiğimiz 95 hastanın 55 tanesi kadın 44 tanesi erkek 
hasta idi. Ortalama yaş kadınlarda 41,6 iken erkekelerde 37,1 idi. Yine aynı seansta yaptığımız 
tiroidektomi oranımız %10,4 idi. Komplikasyon oranlarına baktıgımızda geçici hipokalsemi 13 
hastada (%13.68), geçici sinir hasarı 3 hastada (%3.15), seroma ve enfeksiyon hiç bir hastamızda 
görülmezken hemoraji 1 hastamızda(%1.05); yetersiz cerrahi 8 hastada (%8.42) görüldü. 
Sonuç olarak literature baktıgımızda primer hiperparatiroidi nedeniyle paratiroidektomi 
yapılan hastalarda ensık geçici hipokalsemi ve geçici sinir hasarı görülürken, sekonde 
hiperparatiroidi cerrahisi sonrasında ise geçici hipokalsemi ve yetersiz cerrahi en sık 
komplikasyon olarak bildirilmektedir.
 
Primer ve sekonder hpt paratitodektomi komplikasyon sonuçlarımız

primer hpt sekonder hpt (n:95)
Geçici Hipokalsemi 13 13
Geçici sinir hasarı 6(3---persistan hpt) 3
seroma 1 0
enfeksiyon 0 0
hemoraji 0 1
yetersiz cerrahi 2 8
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s27
PrimEr hiPEraParaTiroidi CErrahi TEdaVisi sonrasI 
normokaLsEmik YüksEk ParaThormon düZEYi 
saPTanan hasTaLarda ETkEn FakTörLEr VE kLinik 
sEYir
İsmail Cem Sormaz1, İlker Özgür1, Ayşe Kubat Üzüm2, Refik Tanakol2, Fatih Tunca1, 
Yasemin Giles Şenyürek1, Serdar Tezelman1, Tarık Terzioğlu1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı
 
giriş
Primer hiperparatiroidi (PHPT) tanısı ile paratiroidektomi uygulanan hastalarda ameliyat 
sonrası normokalsemi sağlanmasına rağmen parathormon yüksek kalabilir. Bu çalışmanın 
amacı başarılı paratiroidektomi sonrası normokalsemi sağlanmasına rağmen PTH düzeyi 
yüksek kalan hastalarda PTH yüksekliğini etkileyen faktörler ve klinik seyiri incelemektir.

metod
Ocak 2008 ve Ocak 2011 arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD’da 
primer PHT tanısı ile paratiroidektomi uygulanan 154 hasta retrospektif olarak incelendi. 
Bu 154 hastadan preoperatif ve postoperatif biyokimyasal takibi eksiksiz olan ve en az 2 
sene düzenli takibi esnasında nüks saptanmayan 77 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastalar 
paratiroidektomi sonrası 1. ayda serum PTH düzeyine göre iki gruba ayrıldı. Ameliyat sonrası 
1. ayda PTH düzeyi yüksek olan 27 hasta grup 1 ve PTH düzeyi normal olan 50 hasta ise 
grup 2 olarak sınıflandırıldı. Grup 1 ve 2 arasında demografik veriler, preoperatif D vitamini 
düzeyi ve grup 2 de D vitamini replasmanı sonucu PTH değişiklikleri incelendi.

bulgu
Her iki grup arasında yaş ve cins bakımından anlamlı fark saptanmadı (Tablo1). 
Her iki grup arasında ameliyat öncesi D vitamini düzeyi ve PTH düzeyi 
bakımından da anlamlı fark görülmedi (Tablo 1). Grup 1 ve 2 de postoperatif 1. 
gün PTH düzeyinde preoperatif değere göre anlamlı düşme saptandı. (P=0.0001). 
Grup 1 ve 2 de ameliyat öncesi D vitamini düzeyi bakımından anlamlı fark saptanmadı. D 
vitamini düzeyi <= 30 ng/ml olan hasta oranı Grup 1 de %70 (n=19) ve grup 2 de ise %74 
(n=37) bulundu (p=0.1). Her iki grup arasında preoperatif D vitamini ve parathormon düzeyi 
bakımından anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1). Her iki grupta da paratroidektomi sonrası PTH 
düzeyinde anlamlı düşme saptandı. Her iki grupta da postoperatif 1. ay ölçülen PTH değerleri 
postoperatif 1. gün ölçülen değerlere göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. (Grup 1 
P=0.0001, grup 2 P= 0.03). Ancak postoperatif 1. ay grup 2 de PTH düzeyleri yükselmesine 
rağmen normal sınırlarda iken, grup 2 de tüm hastalarda yüksek bulundu. Grup 1 de PTH 
değeri artışı preoperatif D vitamini düzeyi <= 30 ng/ml olan hastalarda istatistiksel olarak daha 
anlamlı bulunurken, D vitamini düzeyi > 30 ng/ml olan hastalarda sınırda anlamlılık saptandı. 
Grup 1 de hastalara postoperatif dönemde D vitamini replasmanı yapıldı. Replasman 
sonrası Grup 1 de 3. ay (PTH 72±28 pg/ml) ve 6. Ay (PTH:67±30 pg/ml) PTH düzeylerinde 
paratiroidektomi sonrası 1. ayda saptanan değerlere göre anlamlı düşme saptandı (P=0.0001). 
Ameliyat sonrası 12. ayda grup 1 de tüm hastalarda serum PTH düzeyi normal sınırlarda 
saptandı. 
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Tartışma ve sonuç
Ülkemizde PHPT nedeniyle yeterli cerrahi girişim sonrası normokalsemiye rağmen serum 
PTH yüksekliği izlenmesinin en önemli nedenlerinden biri D vitamini eksikliğidir. Replasman 
sonrası ameliyattan sonra 6 ay-1 sene içinde PTH düzeyi normalleşebilir.

Tablo 1
Grup 1 Grup 2 P

Yaş 51±14 52±11 0.6
K/E 21/6 40/10 1
Preop D vit (ng/ml) 21.3±13.8 20±18.3 0.7
Preop PTH (pg/ml) 220.7±124 194.3±142 0.4
Postop 1. Gün PTH (pg/ml) 44±37 19±17 0.0001
Postop 1. Ay PTH (pg/ml) 82±28 38±16
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s28
rEkürrEn LaringEaL sinirin EksTraLaringEaL 
daLLanma mEsaFEsi
Ebru Oran1, Gürkan Yetkin1, Mehmet Mihmanlı1, Fevzi Celayir1, Nurcihan Aygün1, 
Bestegül Çoruh2, Adnan İşgör3, Mehmet Uludağ1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölüm, İstanbul 
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

giriş
Rekürren laringeal sinirin dallanmasının tespit edilmesi sinir fonksiyonlarının korunması 
açısından önemlidir. Bu çalışmada amaç, sinirin larinkse girmeden önceki dallanma 
mesafesini ortaya koymaktır. 

metod
Ocak 2012 - Mart 2013 tarihleri arasında sinir monitorizasyonu eşliğinde tiroid ve paratiroid 
cerrahisi uygulanan hastalarda RLS’in dallanması araştırılarak, dallanan sinirlerde sinirin 
dallanma noktası ile krikofaringeal kasın altına girdiği nokta arasındaki mesafe kaydedildi. 

bulgu
Bu süre içinde 168 hastada 303 sinir eksplore edildi. Hastaların 124’ü kadın, 42’si erkekti. 
137 hastaya tiroidektomi, 31 hasta paratiroidektomi uygulandı. 135 hastada bilateral, 33 
hastada tek taraflı sinir eksplorasyonu yapıldı. Sağda 100, solda 94 rekürren sinir tek dal 
halinde seyrederken, sağda 54, solda 55 sinir dallanma gösteriyordu. 109 dallanan sinirin 
28’inde (%25) dallanma larinse girişe ilk 10 mm mesafede; 52 sinir (% 48) 10-20 mm 
arasında; 27 sinir (% 25) 20-40 mm mesafede; 2 sinir ise 40 mm’den daha uzaktaydı. Tabloda 
lateralizasyona göre dallanma mesafeleri belirtilmiştir. 

Tartışma ve sonuç
Tiroid cerrahisinde RLS’in korunması için altın standart sinirin görülmesidir. Sinir en 
sık son 2 cm’lik bölümünde yaralanmakta olup, sinirlerin yaklaşık ¼’ü bu noktadan 
önce dallanmaktadır. Bazı cerrahlar siniri Berry ligamanı çevresinde araştırmayı tercih 
etmektedirler ve bu durumda sinirin bir dalı görülüp diğer dal fark edilmeyebilir. Ancak sinir, 
dallanmanın sıklıkla meydana geldiği  alanın öncesinde inferior tiroid arterle çaprazlandığı 
yerde bulunup, larinkse giriş noktasına kadar takip edilirse postoperatif sinir fonksiyonlarının 
korunması açısından daha güvenli yöntem olduğu kanısındayız.

Tablo 1: Sağ ve sol RLS’in dallanma mesafeleri

Dallanma mesafesi Sağ (n=54) Sol (n=55)
<10 mm 10 18
10-20 mm 33 19
20-40 mm 11 16
>40 mm - 2
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s29
rEkürrEn LaringEaL sinirin anaTomik 
VarYasYonLarI
İsmail Cem Sormaz, Burçin Batman, İlker Özgür, Derya Salim Uymaz, Fatih Tunca, 
Yasemin Giles Şenyürek
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 
giriş
Rekürren laringeal sinir (RLS)’in anatomik varyasyonları tiroidektomi esnasında yaralanma 
riskini arttırabilir. Bu çalışmada tiroidektomi uygulanan hastalarda rekürren laringeal sinirin 
(RLS) ekstralaringeal dallanması açısından anatomik varyasyonların incelenmesi amaçlandı. 

metod
Ağustos 2012-Şubat 2013 arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD’da tiroidektomi 
uygulanan 63 ardışık hastada 125 sinirin anatomik varyasyonları prospektif olarak kaydedildi. 
Sinir eksplorasyonu ilk olarak sinir inferior tiroid seviyesinde eksplore edilip bulunduktan 
sonra Berry ligamanına doğru kaudal yönde sinir trasesi takip edilerek uygulandı. Altmışiki 
hastada bilateral girişim uygulanırken, 1 hastada sağ lobektomi yapıldı. 

bulgu
Hastaların 48’i (%76) kadın, 15’i (%24) erkek olup ortalama yaş 46,3 bulundu. Hastaların 
28’i (%44) selim tiroid patolojisi, 35’i ise (%56) de tiroid papiller kanseri nedeniyle ameliyat 
edildi. Diseke edilen 63 sağ RLS’in 41’i (%65) tek trunkus, 21’i (%33) bifurke ve 1 (%1) 
sinir ise trifurke olarak izlendi. Diseke edilen 62 sol RLS’de tek trunkus, bifurkasyon ve 
trifukasyon oranları sırasıyla %66 (n=41), %29 (n=18) ve %4 (n=3) saptandı. Hastaların 
hiçbirinde geçici veya kalıcı ses kısıklığı gelişmedi. 

Tartışma ve sonuç
RLN sinir olguların yaklaşık % 65’inde tek trunkus olarak bulunmaktadır. Ancak yaklaşık % 
35 olguda sinir larinkse girmeden önce iki veya daha fazla dala ayrılabilir. RLS’in anatomik 
yapısını saptamak için sinir larinkse girene dek tüm trasesi boyunca diseke edilmelidir. Bu 
şekilde ekstralaringeal dalların yaralanması riski en aza indirilebilir.
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s30
inTraoPEraTiF sinir moniToriZasYonUnda EŞik 
akIm dEğEri VE maksimUm UYarI dEğErinE görE 
UYgULanan akIm aZaLTILabiLir mi?
Mehmet Uludağ1, Gürkan Yetkin1, Ebru Şen Oran1, Nurcihan Aygün1, Fevzi Celayir1, 
Mehmet Mihmanlı1, Evren Peker1, Adnan İşgör2

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

giriş 
Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonunda genelde sinir aranırken 1-2 
miliamper (mA), sinir bulunduktan sonra yapılan monitorizasyonda ise 0.8-1 mA arası 
akım  ile sinir uyarılmaktadır. Genelde insanda reküren laringeal sinir ve vagustan uyarı 
elde edebilmek için gereken eşik değer bu akım değerlerinin altındadır. Eşik değer; 
monitorizasyonda görülebilir. EMG aktivitesi oluşturan en küçük elektrik akımı değeridir. 
Eşik değerden sonra uyarı düzeyi arttıkça dalganın amplitüdü de maksimum uyarı değerine 
kadar artar. Maksimum uyarı değerinde bütün sinir lifleri depolarize olmakta, maksium uyarı 
ve dalga amplitüdü ile sonuçlanmaktadır. Maksimum uyarının alındığı değerlerin üzerindeki 
akım değerlerinde ise dalganın amplitüdünde artış olmaz. Eşik değer ve maksimum uyarı 
akım değeri ile ilgili çalışma sayısı sınırlıdır.  Bu çalışmada reküren laringel sinir eşik değeri 
ve maksimum uyarı değerlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

metod
İntraoperatif sinir monitorizasyonu yapılan ardışık 13 hastanın verileri prospektif olarak 
değerlendirildi. İntraoperatif sinir monitorizasyonu  Medtronic Xomed NIM 3 cihazı ile  
vokal korddan kayıt alan yüzeyel endotrakeal tüp sistemi ve monopolar uyarı elektrotu 
kullanılarak yapıldı. Reküren laringeal sinir bulunup, diseke edildi ve monitorizasyonla 
da teyit edildi. Her sinir 1 veya 2. trakeal halka düzeyinde 0.1 mA’dan başlayan akımlarla 
uyarıldı. 1 mA’ya kadar 0.1 mA’lik artışlarla sinir kontrol edildi. İlk uyarının alındığı eşik 
değerden itibaren her değerde elde edilen dalga amplitüdleri kaydedildi. En son olarak 2 
mA uyarı ile kayıt alındı. Çoklu grupların karşılaştırılmasında tekrarlayan ölçümlü varyans 
analizi (ANOVA) kullanıldı. ANOVA sonucunda elde edilen tablonun değerlendimesi Tukey 
HSD testi yapılarak maksimum uyarının elde edildiği uyarı değeri saptandı.

bulgu
13 hastada 12 sağ, 11 sol reküren laringeal sinir değerlendirildi. Hastaların verileri tablo 
1’de verilmiştir. Eşik değer median 3 mA (2-4) olup, maksimum uyarının elde edildiği akım 
değeri 5 mA olarak saptandı. 5 mA üzerinde akım değerlerinde amplitüd değerinde anlamlı 
artış olmadı (Grafik 1).

Tartışma ve sonuç
Maksimum amplitud değeri genelde kullanılan 0.8-1 mA değerinin altında bir değerde 
elde edilmektedir. Günümüzde sinir uyarısına bağlı sinir yorgunluğu gelişmesi tartışmalı 
olmasına rağmen, sinir bulunduktan sonra eşik uyarı ve maksimum uyarı değerine göre akım 
azaltılabilir ve uyarı düzeyi 0.5 mA düzeyine çekilebilir.
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Hasta No/Sinir 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2
1/ sol RLS   103 160 202 205 280 278 280 279 277
1/ sağ RLS  127 120 156 155 105 202 211 214 221 219
2/ sol RLS   659 952 746 772 761 844 859 845 865
2/ sağ RLS  1138 1781 1972 1856 1920 2132 1812 1976 2159 1805
3/ sol RLS    145 890 902 944 730 912 922 973
4/ sol RLS    165 273 266 261 269 284 297 301
4/ sağ RLS  295 301 298 296 292 298 289 285 288 279
5/ sol RLS   396 422 465 533 507 524 526 522 580
5/ sağ RLS   113 408 288 879 563 473 416 365 411
6/ sol RLS   282 1525 1476 1718 1744 1724 1746 1734 1767
6/ sağ RLS   1633 1783 1798 1805 1766 1764 1781 1780 1791
7/ sol RLS    185 184 416 374 472 547 637 637
7/ sağ RLS    542 518 608 903 828 1046 1027 1046
8/ sol RLS   307 485 852 860 881 783 772 771 770
8/ sağ RLS   248 305 295 300 302 284 305 309 307
9/ sol RLS    414 575 653 638 635 539 611 643
9/ sağ RLS    396 455 456 481 563 491 491 575
10/ sağ RLS  162 166 167 198 186 213 204 206 205 210
11/sağ RLS    550 1549 1500 1489 1872 1889 1894 1898
12/sol RLS   200 204 244 259 276 257 250 276 271
12/sağ RLS    146 271 311 311 309 297 296 303
13/sol RLS   616 743 727 749 707 759 731 722 729
13/sağ  RLS  369 496 549 409 433 389 425 436 412 422

Tablo 1: Reküren laringeal sinirin uyarıldığı akım değerlerinde elde edilen dalga amplitüdleri 
(Akım değerleri miliAmper, amplitüd değeri microvolt)

grafik 1: Akıma değerine göre elde edilen amplitüd değerleri
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adrEnaL mETasTaZLarI orTaYa koYarkEn PoZiTron 
EmisYon TomograFisi VE manYETik rEZonans 
görünTüLEmE biZE nE kadar YardImCI oLUYor?
Ruslan Hasanov, Özer Makay, Özgür Samancılar, Zaza İakobadze, Özgür Fırat, 
Mahir Akyıldız
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir
 
giriş
Primer tümörü kontrol altında, adrenal bezde metastaz kuşkusu olup adrenal dışı hastalığı 
olmayan hastaların yönetiminde, terapötik karar vermede pozitron emisyon tomografisi 
(PET)’in ve manyetik rezonanslı görüntüleme (MRG)’nin etkinliğini gözden geçirmek ve bu 
hastalarda uygulanan adrenal cerrahinin sağkalıma etkisini irdelemek.

metod
Adrenal dışı malignitesi nedeniyle primer tümörü cerrahi ve adjuvan tedavi ile kontrol 
altında olan ve sistemik tarama sırasında adrenal metastaz kuşkusu nedeniyle adrenalektomi 
uygulanan 10 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalarda, takip sırasında uygulanan 
PET ve/veya MRG ile adrenal kitle saptanmış olup, özellikleri itibarıyla metastaz lehine 
olduğu rapor edildi. 

bulgu
Ocak 2009 - Kasım2012 tarihleri arasında yaş ortalaması 58.5 (31-75) olan toplam 10 hastaya (8 
erkek, 2 kadın) adrenal bezde metastaz kuşkusuyla adrenalektomi uygulandı. Adrenalektomi 
piyesinin histopatolojik incelemesinde 4 hastada adrenal metastaz saptanırken, diğer 6 
hastanın patolojisi adenom olarak rapor edildi. Metastaz saptanan iki hasta adrenalektomiden 
sonra sırasıyla 13. ve 17. ayda, metastatik hastalık nedeniyle exitus oldu. Primer malignite, 7 
hastada akciğer, 1 hasta mide, 1 hasta meme ve 1 hasta malign melanom kökenli idi. Adrenal 
kitlelerin ortalama boyutu 20.7 mm (15-31mm) idi. Uygulanan ameliyat tipi incelendiğinde 
hastaların 5’ine konvansiyonel, 2’sine tek trokardan, 1’ine robot yardımlı laparskopik 
adrenalektomi ve 2’sine açık adrenalektomi uygulandı. Adrenal bez metastazı saptanmadan 
önce, primer tümör -TNM sınıflamasına göre- hastaların 4’ünde Evre 1, 4’ünde Evre 2 ve 
2’sinde Evre 3 idi. Yedi olguda adrenal kitle ipsilateral, 3 olguda kontrlateral yerleşimli idi. 
Dokuz olguda postoperatif komplikasyon izlenmez iken, eşzamanlı gastrektomi uygulanan 
bir olguda bride bağlı mekanik barsak obstrüksiyonu gelişti. 

Tartışma ve sonuç
PET veya MR bulguları, adrenal metastazı saptamada yanıltıcı olabilir. Metastazı yüksek 
duyarlılıkla belirleyecek kriterlere ihtiyaç vardır. Ancak yine de, kuşku durumunda, minimal 
invaziv olmaları nedeniyle, konvansiyonel ve robot yardımlı laparoskopik adrenalektomi 
güvenle uygulanabilir.
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roboTik adrEnaLEkTomidE iLk sonUÇLarImIZ
Cevher Akarsu1, Ahmet Cem Dural1, Burak Kankaya1, Osman Köneş1, Meral Mert2, 
Süleyman Bademler1, Yaşar Doğan1, Mustafa Uygar Kalaycı1, Halil Alış1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, İstanbul
 
giriş
Robotik adrenalektomi üç boyutlu görüntü sistemi ve aletlerin ergonomik üstünlüklerinden 
dolayı adrenal kitlelerin cerrahi tedavisinde kullanılan minimal invaziv cerrahi yöntemlerden 
biridir. Hastanemizde adrenal tümor nedeniyle robotik adrenalektomi uygulanan olgularımıza 
ait ilk verilerimizi sunmayı amaçladık. 

metod
Ocak 2011-2013 arasında adrenal kitle nedeniyle robotik adrenalektomi uygulanan olguların 
demografik özellikleri, Vücut Kitle İndeksi (VKİ), ön tanı, kitle çapı ve lokalizasyonu, ASA 
skoru, ameliyat süresi, ameliyattaki kanama miktarları, açığa geçme oranı, komplikasyonlar, 
hastanede kalış süresi, toplam maliyet, mortalite oranı ve histopatolojik tanıları retrospektif 
olarak değerlendirildi. 

bulgu
Sekiz olgunun yaş ortalaması 43 (26-61) olup K/E: 6/2 idi. Ortalama VKİ 29 (21-34), altı 
olguda adrenal kitle sağda, iki olguda solda lokalize idi. Kitle çapı ortalama 53 mm (20-90) 
mm olup ortalama ameliyat süresi 78 dk (docking süresi ile birlikte), ortalama kan kaybı 50 
ml idi. Olgularda ek laparoskopik port gerekmezken hiçbir olguda açık cerrahi gereksinimi 
olmadı. Hastanede kalış süresi ortalama 4,6 gündü. Bir olguda diyafram yaralanması meydan 
geldi ve robotik olarak onarıldı, sekiz olguluk seride perioperatuar mortalite görülmedi.

Tartışma ve sonuç
Robotik adrenalektomi minimal invaziv adrenalektomide laparaskopik adrenalektomiye 
alternatif, etkili ve güvenilir bir cerrahi yöntem olup yüksek maliyeti en büyük dezavantajıdır.
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nöroEndokrin TümörLErdE PaToLojik EVrELEmE 
iLE LokaL VE sisTEmik YaYILIm arasIndaki iLiŞki: 30 
VakanIn anaLiZi
Ali Kocataş1, Mehmet Abdussamet Bozkurt1, Murat Gönenç1, Selin Kapan1, Nurten Sever2, 
Mahmut Doğan1, Osman Köneş1, Mustafa Uygar Kalaycı1, Halil Alış1

1Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
 
giriş
Nöroendokrin tümörler (NET); vücudun herhangi bir yerinde nöroendokrin sistemden köken 
alan tümörlerdir. Bazı klinik ve patolojik evrelendirmeler kullanılsa da standart bir sınıflaması 
bulunmamaktadır. Biz çalışmamızda gastrointestinal sistemde görülen nöroendokrin 
tümörleri inceledik

metod
Ocak 2008 ile Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemiz Genel Cerrahi kliniğinde tetkik ve 
tedavi edilen hastalar incelendi. Hastalar tümörün lokal ve sistemik yayılımı ile WHO 2010 
sınıflandırmasına göre yapılan patolojik evrelemeye göre karşılaştırıldı.

bulgu
Çalışmaya 31 hasta dahil edildi. Klinik izlemde ilk yapılan işlem sonrasında 2 hastada karaciğerde 
metastaz 1 hastada lokal nüks ve karaciğer metastazı 1 hastada ise lenf nodu metastazı izlendi. WHO 
sınıflamasına göre yapılan sınıflamada ise 20 hasta G1, 4 hasta G2 ve 7 hasta G3 olarak sınıflandı. 
Karaciğerde metastaz saptanan 2 hastanın evresi G1 iken lokal nüks ve lenfnodu metaztazı 
izlenen 2 hasta ise G3 idi.

Tartışma ve sonuç
WHO 2010 pataolojik sınıflaması her ne kadar tümörün seyrini tahmin etmemize yardımcı 
olacaksa da çalışmamızda patoloji ile tümör yayılımı arasında ilişki görülememiştir.
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nöroEndokrin Tümörün ForEgUT oLmasI iYi PrognoZ 
sağLar mI?
Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ali Kocataş, Selin Kapan, Mehmet Karabulut, 
Ahmet Cem Dural, Kaplan Baha Temizgönül, Mustafa Uygar Kalaycı, Halil Alış
Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul
 
giriş
Nöroendokrin tümörler foregut, midgut, hindgut diye üç ayrı gruba ayrılarak sınıflandırılabilir. 
Foregut tümörler diğer gruplara göre daha iyi prognozlu olduğu yönünde çalışmalar mevcuttur. 
Biz kliniğimizde foregut saptanan nöroendokrin tümörleri prognoz yönünden inceledik.

metod
Ocak 2010-Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemiz genel cerrahi kliniğine başvurup foregut 
nöroendokrin tümör saptanan hastalar demografik özellikler, yapılan ameliyat, morbidite ve 
mortalite yönünden inceledik.

bulgu
22 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 11’i erkek 11’ i kadındı. Hastaların yaşı 52 
idi.7 hastaya gastrik polipektomi, 7 hastaya gastrektomi, 1 hastaya endoskopik mukozal 
rezeksiyon, 1 hastaya papilladan kitle eksizyonu, 4 hastaya whipple operasyonu, 2 hastaya 
ince barsak rezeksyonu yapıldı. 2 hastada morbidite 1 hastada mortalite gelişti.

Tartışma ve sonuç
Foregut nöroendokrin tümörler diğer gruplara göre daha iyi prognozlu diyebilmek için daha 
geniş serilere ihtiyaç vardır.
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P1
Tiroid PaPiLLEr kansErLi hasTaLarda PrEoPEraTiF 
boYUn ULTrasonograFisi CErrahi TEkniği ETkiLEr 
mi?
Öztekin Çıkman1, Ömer Faruk Özkan1, Betül Kızıldağ2, Muammer Karaayvaz1

1Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale 
2Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Çanakkale
 
giriş
Papiller tiroid kanserleri (PTK), diferansiye tiroid kanserlerinin %90’ını oluşturmaktadır. 
PTK’lerinin genellikle multifokal ve multisentrik olmalarının yanı sıra, lokal invaziv 
yayılım ve lenf nodu metastazı yaptığı bilinmektedir. PTK’inde USG ve klinik muayene ile 
hastaların yaklaşık %30’unda lenf ganglion metastazı belirlenebilmektedir. PTK’de çapı 2-4 
cm arasındaki tümörlerde santral lenf nodu diseksiyonu önerilmekte, 4 cm ve üzerindekilerde 
ise TT+SLND rutin olarak yapılmaktadır. PTK’li hastalarda cerrahi girişimin hemen 
öncesinde mevcut lenf nodlarının değerlendirilmesi için boyun USG tekrarı önerilmektedir. 
Çalışmamızda PTK tanısıyla ameliyat edilen olgularda preoperatif çekilen boyun USG’sinin 
lenf nodlarını değerlendirmedeki etkinliğini ve yapılan cerrahi girişimler ile santral lenf 
nodlarının durumunu sunmak amaçlandı.

metod
Kliniğimizde PTK tanısıyla ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak taranarak, her hastaya 
bir form oluşturuldu. Hastalarda yaş, cinsiyet, tanı sırasındaki USG, preoperatif boyun 
USG, uygulanan cerrahi tedavi kaydedildi. Postoperatif histopatoloji raporlarından tümörün 
büyüklüğü ve lenf nodu metastazları kaydedildi. Preoperatif yapılan boyun USG ile patoloji 
sonuçları karşılaştırıldı.

bulgu
PTK nedeniyle opere edilen 32 hastanın 6’(%18.75) sı erkek, 26’(%81.25)sı kadın olup, yaş 
ortalaması 42.4 (20-55) idi. Yapılan cerrahi girişimler: 1(%3.1) hastaya TT+ sağ modifiye 
radikal boyun disseksiyonu+sol SLND; 4(%12.5) hastaya TT+ ipsilateral lateral boyun 
disseksiyonu; 27(%84.4) hastaya da TT+SLND. Preoperatif boyun USG’sinde: 4(%12.5) 
hastanın, servikal ön zincirde ve peritrakeal bölgede; 1(%3.1) hastanın ise ön ve arka servikal 
zincirde, submandibuler, juguler ve peritrakeal bölgesinde patolojik karakterde olduğu 
düşünülen lenfadenopatiler(LAP) tespit edilmişti. Bu 5(%15.6) hastanın da histopatolojisinde 
metastaz tespit edilmişti. Reaktif servikal lenf nodları tespit edilen 12(%37.5) hasta ile 
patolojik veya reaktif lenf nodu tespit edilmeyen 15(%46.9) hastanın ise histopatolojisinde 
metastaz tespit edilmemişti. Preoperatif USG’de reaktif LAP tespit edilen ve TT+SLND 
uygulanan hastaların 2(%6.2)’sinde SLND materyali normal olarak değerlendirilirken, 
5(%15.6) hastada lenfositik tiroidit+adenomatöz hiperplazi, 5(%15.6) hastada da lenfositik 
tiroidit ile uyumlu LAP’lerin olduğu rapor edilmişti. Preoperatif USG’de patolojik veya 
reaktif LAP rastlanmayan ve TT+SLND uygulanan hastaların 3(%9.4)’ünde SLND 
materyalinde lenfositik tiroidit tespit edilmişti; 12(%37.5)’sinde ise herhangi bir patolojiye 
rastlanılmamıştı.
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Tartışma ve sonuç
PTK’lerinde makroskopik lenf metastazı olmayan T1-T2 tümörlerde sadece TT’nin 
yeterli olacağı bildirilirken, T3-T4 tümörlerde TT+SLND önerilmektedir. Proflaktik 
SLND’unu savunan yazarlar, SLN’larına mikroskopik metastazların ileride nükse sebep 
olacağını; nüks durumunda yapılacak cerrahi girişimde komplikasyon riskinin yüksek 
olacağını belirtmektedirler. Karşıt görüşteki yazarlar ise, lenf nodlarındaki mikroskopik 
metastazların sağ kalımı etkilemediğini, RAI ile tedavisinin mümkün olduğunu, nüks 
durumunda cerrahi girişimin güvenli olarak yapılabileceğini belirtmektedirler. PTK’lerinde 
lenf nodu metastazları öncelikle bölgesel santral lenf nodlarına olmaktadır. Hastalarımızın 
5(%15.6)’inde preoperatif boyun USG’de patolojik LAP’ler ve bu 5(%15.6) hastanın da 
histopatolojik olarak LAP’lerinde metastaz tespit edilmişti. Preoperatif boyun USG’de 
reaktif LAP tespit edilen 12(%37.5) hasta ile herhangi bir LAP tespit edilmeyen 15(%46.9) 
hasta olmak üzere toplam 27(%84.4) hastanın hiçbirinin histopatolojik incelemesinde 
metastaz olmamıştı. Preoperatif boyun USG ile LAP’lerin patolojik veya reaktif karakterde 
olmasının belirlenmesi önemlidir. Reaktif LAP’de metastaz olmaması, reaksiyoner tiroidit 
olması SLND’u gerektirmez. TT’ye ilaveten SLND’u için karar vermede preoperatif boyun 
US’nin yol gösterici olduğunu düşünmekteyiz.
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P2
akUT soLUnUm YETmEZLiği iLE sEYrEdEn bir 
anaPLasTik Tiroid kansEr oLgUsU
Tuna Bilecik, Burhan Mayir, Ramazan Eryılmaz
Antalya Egitim ve Arastirma Hastanesi,Genel Cerrahi Klinigi
 
giriş
Anaplastik tiroid kanseri tiroid hormonlarının üretildiği folikül hücrelerinden gelişir.Çok 
kötü bir seyre sahip olmasına karşın tüm tiroid kanserleri içindeki oranı %1 dolayındadır. 
Bu kanser tipi direkt olarak ortaya çıkabileceği gibi papiller ya da folliküler kanserden de 
gelişebilir. Etiyolojide radyasyon bir etken olabilir. Oldukça kötü seyreden hızlı büyüyen bir 
karakteri vardır. Buna bağlı olarak çok kısa sürede çok büyüyüp çevre dokulara yayılır ve 
başta solunum yolu ve yemek borusuna bası yaparak solunum güçlüğü ve yutma güçlüğüne 
neden olur. Yaşam süresi oldukça kısadır. Genellikle tanı konduğunda hastalık ileri evrededir. 
Özellikle çok sert hareketsiz nodül varlığında veya bu türdeki nodülün çok hızlı büyüdüğü 
durumlarda anaplastik kanserden şüphelenilmelidir. 

olgu
Bizim olgumuz, Yetmiş üç yaşında bayan hasta, son üç ayda ani başlayan ve giderek artan 
solunum sıkıntısı,boyunda ağrılı kitle ve son zamanlarda ortaya çıkan yutma güçlüğü,çarpıntı 
ve sinirlilik nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde Nodüler Guatr nedeniyle 
yaklaşık 30 yıl önce medikal tedavi aldığı ve tedavi sonucunda şikayetlerinin gerilediğini 
öğrenildi. Daha sonra düzenli olarak takiplerine gitmemiş.Yapılan fizik incelemesinde genel 
durumu orta idi. İleri derecede dispnesi ve stridoru mevcuttu.Tiroid istmus lokalizasyonunda 
yaklaşık 3x3cm, sağ lob lokalizasyonunda yaklasık 4 cm ve sol lob lokalizasyonunda 
yaklaşık 4cm lik sert kıvamda hareketsiz kitle palpe edildi. Ayrıca solda anterior servikal 
zincirde yaklaşık 3x3cm lik LAP palpe edildi. Solunum sistemi muayenesinde göğüs 
ön arka çapı artmış, ekspiryumu uzun, solunum sesleri derinden geliyordu.Diğer sistem 
incelemeleri yapılabildiği kadarıyla normal olarak değerlendirildi.Boyun USG de; Tiroid 
sağ lob 59x59x85mm boyutlarda, sol lob 37x57x69mm boyutlarında olup,en büyükleri 
sağda 33.9mm çapında,solda 27mm çapında istmusta 35 mm çapında izoekoik yapıda 
hipoekoik halolu multiple nodüller mevcut.sT3: 10.56 sT4:4.01 TSH<0.005 Anti TPO (-) 
AntiTGB (-)Preoperatif takibinde giderek artan solunum sıkıntısı olması üzerine acil olarak 
operasyona alınan hastanın entübasyonu sırasında tm ün sol vokal korda bası yaptığı tespit 
edildi. Bilateral total tiroidektomi yapıldı,trakeostomi açıldı. Histopatolojik inceleme sonucu 
anaplastik karsinom,cerrahi sınırlarda tm pozitif olarak izlendi.

Tartışma ve sonuç
Tiroid karsinomu tüm kanserler içinde %1 oranında görülürken, anaplastik tiroid kanseri de 
tüm tiroid tümörlerinin yaklaşık %1 ini oluşturmaktadır. Anaplastik Ca nadir, ama oldukça 
ölümcül bir kanser tipidir. Tanı anında 8 aydan az sağkalım vardır. Sıklıkla 60 yaş üstünde 
görülür. İyi differansiye tiroidkanserinin dedifferansiyasyonu ile olduğu konusunda kanıtlar 
vardır. Bunun yanı sıra hikayede benign guatr hastalıkları (endemik iyot eksikliği), iyi 
differansiye kanser, radyasyon anamnezi saptanmıştır. En önemli klinik bulgu hızlı büyüyen 
kitle ve bası semptomlarıdır (ses kısıklığı, disfaji, dispne, süperior vena kava sendromu).Bu 
hastaların ancak bir kısmında cerrahi girişim yapılabilir ve çoğunda geride kanserli doku 
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kalır. Dolayısıyla ameliyatttan kısa bir süre sonra hastalık tekrarlar. Radyoaktif iyot etkisizdir. 
Ayrıca bunun dışında kalan radyasyon tedavisi ve kemoterapi gibi ek tedavilerin hastalarda 
yaşam süresini uzatmada yetersiz kalır. Biz bu olgu sunumunda temel olarak malign özellikte 
ve hızlı bir seyir gösterdiği kabul edilen anaplastik tiroid kanserinin, ekstratiroidal invazyon 
özelliğini ve klinik seyrini irdelemeye çalıştık.
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P3
Tiroid PaToLojisi nEdEniYLE CErrahi giriŞim 
PLanLanan hasTaLarIn iLk baŞVUrU sIrasInda 
UYgULanaCak CErrahi hakkIndaki biLgi düZEYLEri
Aykut Soyder1, Murat Aksu2, Mustafa Ünübol3, Ethem Bilgiç1, Hakan Erpek1, 
Ali Doğan Bozdağ1, Serdar Özbaş4

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın 
2İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir 
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, 
Aydın 
4Güven Hastanesi, Şimşek Sokak, No:29, Ankara
 
giriş
Tiroid patolojisi dünya genelinde popülasyonun %3-5’inde görülmektedir. Günümüz tiroid 
cerrahi sinde deneyim ve cerrahi teknikteki gelişmeler sonucu mortalite ve morbidite oranları 
önemli derecede azalmış olmakla birlikte, istenmeyen sonuçlarla karşılaşma riski hâlen 
mevcuttur. Bu çalışmada farklı endikasyonlar sonucu tiroid cerrahisi planlanan hastaların 
poliklinik ilk başvuruları sırasında tarafımızca bilgilendirme yapılmadan önce cerrahi 
hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemeyi hedefledik.

metod
2012 yılı içerisinde tiroid bezi patolojisi nedeniyle cerrahi karar alınan ardışık 60 hastanın 
genel cerrahi polikliniğine ilk başvuruları sırasında herhangi bir bilgilendirme yapılmadan 
önce demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumu, yaşadığı yer), planlanan 
cerrahi girişime ve komplikasyonlarına ait bilgi düzeylerini ve bilgi kaynaklarını belirlemek 
amacıyla toplam 29 sorudan oluşan anket formunu çalışma onamı alındıktan sonra 
doldurmaları istendi. 

bulgu
Hastaların yaş ortalaması 48,6 ± 11,4 (21-80), E/K oranı ise 12 / 48 olarak belirlendi. 42 
(%70) hastanın ilk ve orta öğrenim, 6 (%10)’sının üniversite mezunu olduğu, 12 (%20)’sinin 
ise okur – yazar olmadığı görüldü. 16 (%26,7) hasta düşük, 42 (%70) ‘si orta ve 2 (%3,3)’si 
yüksek gelir düzeyine sahipti. İkamet yeri sorusuna ise 18 (%30) hasta şehir merkezinde, 41 
(%68,4)’i ilçe ve köyde,1 (%1,7) hastanın ise diğer şıkkını işaretlediği görüldü. Hastaların 
bilgi kaynağı olarak uzman doktor şeklindeki yanıtları refere edildikleri endokrin kliniği 
hekimleri olarak değerlendirildi.18 (%30) hastanın ailesinde tiroid cerrahisi geçiren en az 
bir kişinin olduğu ve 11 (%61,1) hastanın ameliyat olma kararı almasında etkili olmadığı, 
30 (%50) hastanın hem cerrahi işlem hem de hastalıkla ilgili sonuçlar nedeniyle endişe 
yaşadığı görüldü. Planlanan cerrahi işlem ve komplikasyonlar açısından hastaların bilgi 
düzeyleri değerlendirildiğinde yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumu arasında istatistiksel 
anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Hastaların yaşadıkları bölgelere göre bilgi düzeyleri 
değerlendirildiğinde özellikle şehir merkezinde ve ilçede ikamet edenlerin kısmen cerrahi 
hakkında bazı bilgileri olduğu, fakat komplikasyonlar açısından bilgi sahibi olmadıkları 
görüldü (p<0.05). Tüm hastalara ait yanıtlar değerlendirildiğinde; 51 (%85) hasta bilgi sahibi 
olduklarını belirtse de kanama (%45), sinir yaralanması (%45), trakeostomi riski (%56,7), 
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hipokalsemi gelişimi (%56,7) gibi majör komplikasyonlar hakkında ve insidental kanser 
saptanması veya doku bırakılması neticesinde 2. bir cerrahinin gerekebileceği (%31,7), 
bununda mevcut risk oranlarını arttırdığı (%55) konusu ile ilgili sorulara fikrim yok şeklinde 
cevap verdikleri, normal şartlarda 1 gün hastanede yatış süresi ön görüldüğü (%68,3), düşük 
yara yeri enfeksiyon riskinin varlığı (%71,7) ve cerrahi sonrası tiroid hormon replasman 
tedavisinin uygulanacağı (%63,3) ile ilgili sorulara ise doğru cevap verdikleri görüldü.

Tartışma ve sonuç
Hastaların demografik özellikleri ile bilgi düzeyleri arasında bir korelasyonun mevcut 
olmadığı, uygulanması planlanan cerrahi girişime ve gelişebilecek komplikasyonlara ait 
sınırlı bilgilerinin olduğu açık olarak görülmüştür. Hastaların cerrahi öncesi yazılı ve sözlü 
olarak onam formlarının kullanımı ile yapılacak işlem hakkında detaylı bir şekilde mutlaka 
bilgilendirilmesi gerektiğini, bu sayede hasta ile cerrah arasında medikolegal sorunların daha 
az yaşanacağını düşünmekteyiz.



6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

89

P4
Tiroid inCE iğnE asPirasYon bioPsisi sonUÇLarImIZIn 
bEThEsda sInIFLamasIna görE dEğErLEndiriLmEsi
Salih Tosun1, İbrahim Ali Özemir1, Şeyma Özkan2, Ercüment Tombalak1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe EAH, Genel Cerrahi ABD, İstanbul 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe EAH, Patoloji ABD, İstanbul
 
giriş
Tiroid nodülü olan hastaların %5 inde tiroid kanseri görülmektedir. Bu yüzden tiroid 
nodüllerine yaklaşımda ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB) günümüzde 
önerilmektedir. Bethesda sınıflaması ile tiroid nodülleri için daha matematiksel bir yaklaşıma 
kavuşulduğu düşünülmüştür. Tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi benign lezyon ile malign 
lezyonun ayrımında oldukça yüksek doğruluk, spesifite ve sensitivite göstermektedir. İİAB 
tiroid nodüllerinde cerrahi tedavinin planlamasında da yol göstericidir.

metod
Bir yıllık süreçte yapılan İİAB sayısı ve sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Patolojik 
sonuçlar incelenerek Bethesda sınıflamasına göre gruplandırıldı.

bulgu
01.01.2012 -31.12.2012 arasında görüntüleme eşliğinde yapılan 2026 İİAB sonuçları 
retrograd olarak incelendiğinde 112(%5.6) hastada non diagnostik (Bethesda 1); 1626(%80.2) 
hastada benign patoloji (Bethesda 2); 258(%12.7) hastada önemi bilinmeyen atipi (Bethesda 
3); 24(%1.8) hastada foliküler neoplazi veya foliküler neoplazi şüphesi -Hurtle hc neoplazi 
veya neoplazi şüphesi grubu dahil-( Bethesda 4); 6(%0.3) hastada malignite şüphesi veya 
malign lezyon (Bethesda 5-6) tespit edildi.

Tartışma ve sonuç
İİAB ve sonuçlarına göre Bethesda sınıflaması,cerrahi tedaviyi planlamada en sık başvurulan 
sınıflama olarak kabul edilmektedir. Bethesda 3 grubu %5-15 oranında malignite görülmesi 
nedeniyle en heterojen gruptur. Serimizdeki Bethesda-3 grubunun(%12.7), Bethesda-4,5 
ve6 gruplarına(%2.1) oranla daha fazla hastayı kapsaması, İİAB tekrarlarının ve gereksiz 
tiroidektomilerin artmasına, buna bağlı olarak da hastalarda stres faktörünün artmasına yol 
açmaktadır. Bethesda-3 grubu hastaların değerlendirilmesinde ek verilere ihtiyac olduğu 
ortadadır.



6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

90

P5
Tiroid inCE iğnE asPirasYon biYoPsisindE ‘FoLiküLEr 
nEoPLaZi’ oLarak raPorLanmIŞ hasTaLarIn 
rETrosPEkTiF anaLiZi
Ahmet Oktay, Yavuz Özdemir, Ahmet Ziya Balta, Ergün Yücel, Ali İlker Filiz, Yavuz Kurt, 
Mehmet Levhi Akın
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul
 
giriş
Tiroid bezinin foliküler lezyonlarında ince iğne aspirasyonu sonrası yapılan sitopatolojik 
incelemede benign malign ayrımı yapmak genellikle çok zor olmaktadır. Bu lezyonlar 
foliküler neoplazi olarak adlandırılmakta ve çoğunlukla cerrahiye yönlendirilmektedir. Bu 
yazıda tiroid ince iğne aspirasyonunda foliküler neoplazi olarak rapor edilmiş ardışık 8 hasta 
incelenmiştir.

metod
Nisan 2011 ile Aralık 2012 tarihleri arasında foliküler neoplazi nedeni ile operasyona alınmış 
8 hastanın klinik ve patolojik özellikleri retrospektif olarak incelendi.

bulgu
Beş hasta kadın, 3 hasta erkek olup ortanca yaş 47.5 yıl (24-65 yıl) idi. Beş hastada aktif bir 
preoperatif şikayet yokken 2 hastada ağrı ve 1 hastada bası semptomları mevcuttu. Hastaların 
tamamının preoperatif dönemde hormon profili normaldi. Üç hastada tek nodül varken diğer 
hastalarda birden fazla nodül mevcuttu. Tek nodülü olan 3 hastaya aynı taraf lobektomi 
operasyonu uygulandı ve histopatolojik inceleme sonrasında papiller karsinoma tespit 
edilmesi üzerine bir hastaya tamamlayıcı tiroidektomi uygulandı. Dört hastada foliküler 
adenoma, 2 hastada papiller karsinoma ve 2 hastada foliküler karsinoma tespit edildi.

Tartışma ve sonuç
Foliküler tiroid lezyonlarında tanı ve tedavi konusunda yaşanmakta olan zorluklar devam 
etmekte olup benign malign ayrımını yapmakta kullanılabilecek spesifik bir parametre 
yoktur. Serimizde de görüldüğü gibi yüksek malignite oranları nedeni ile bu hastalarda 
cerrahi çoğunlukla gerekmektedir.
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P6
Tiroid inCE iğnE asPirasYon biYoPsisi sonrasI nadir 
görüLEn bir komPLikasYon: basI sEmPTomLarI 
oLUŞTUran hEmaTom
Yavuz Özdemir, Ahmet Oktay, Ahmet Ziya Balta, Ergün Yücel, Ali İlker Filiz, Yavuz Kurt
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul
 
giriş
İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) tiroidin nodüler patolojilerinde sıklıkla kullanılan 
basit, ucuz ve genellikle güvenli bir şekilde uygulanabilen bir tanı aracıdır. Biyopsi sonrası 
hafif ağrı ve minör kanamalar en sık gözlenen komplikasyonları olmakla birlikte ciddi yan 
etkiler oldukça seyrek olarak görülmektedir. Burada tiroid ince iğne biyopsisi sonrası hastada 
solunum sıkıntısına neden olacak derecede kanama oluşan bir hasta takdim edilecektir.

Vaka Takdimi
Boyunda şişlik şikayeti ile polikliniğimize müracaat eden 71 yaşında bayan hastada, yapılan 
ultrasonografi sonucunda en büyük nodülü 11 mm çapında olan birden fazla nodüle sahip 
guatr tespit edildi. Hormon profili normal sınırlar içerisindeydi. Büyük nodüldeki şüpheli 
ultrasonografik görünüm nedeni ile hastaya tiroid İİAB planlandı. Ultrasonografi eşliğinde 
baskın nodülden biyopsi yapıldıktan sonra hastanın boynundaki şişlikte artma ve solunum 
sıkıntısı gelişmesi üzerine hasta hospitalize edilerek ultrasonografi tekrarlandı. Sol lob 
komşuluğunda 6x5 cm boyutlarında hematom tespit edildi. Takibin birinci gününde şikayetleri 
gerileyen hastanın kontrol ultrasonografisinde hematomun cilde parallel yaygınlaşmasına 
karşın derinliğinde azalma olduğu görüldü. Takibin ikinci gününde şikayetleri tamamen 
gerileyen hasta taburcu edildi. Biyopsi sonucu benign sitoloji olarak rapor edildi.

Tartışma ve sonuç
Tiroidin nodüler hastalıklarında tanısal amaçlı olarak sıklıkla kullanılan İİAB sonrası, 
havayolu darlıklarına yol açabilecek derecede ciddi boyutlara ulaşabilen hematom gelişebilir. 
İşlem sonrası erken dönemde hastaların kurumda ayaktan bir süre takip edildikten sonra 
evlerine gönderilmeleri uygun olacaktır. 

resim-1
 

Biyopsi Sonrası Hastanın Görünümü
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P7
TiroidEkTomi sIrasInda ParaTiroid 
oToTransPLanTasYonU YaPILan hasTaLarda 
hiPokaLsEmi riski
Ebru Oran1, Gürkan Yetkin1, Mehmet Mihmanlı1, Fevzi Celayir1, Nurcihan Aygün1, 
Bestegül Çoruh2, Evren Peker1, Mehmet Uludağ1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul 
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

giriş
Tiroidektomi sırasında beslenmesi bozulan veya istenmeden çıkarılan paratiroid bezlerinin 
ekilmesi rutin bir yöntem olmasına rağmen, bazı çalışmalarda paratiroid ototransplantasyonunun 
geçici hipokalsemi riskini arttırabileceği bildirilmektedir. Bu çalışmada tiroid ameliyatları 
sırasında paratiroid ototransplantasyonu yapılan  hastaları irdelemek ve bu hasta grubunda 
erken hipokalsemi gelişim oranını değerlendirmeyi amaçladık. 

metod
2008-2012 yılları arasında tiroidektomi ameliyatı yapılan 543 hastadan 43’ünde paratiroid 
ototransplantasyonu yapıldı. Ototransplantasyon aynı taraf sternokleidomastoid kası içine 
uygulandı. Paratiroid en büyüğü 1 mm olan parçalara ayrıldı ve sternokleidomastoid kasta 
oluşturulan birkaç cebe ekildi. Ekilen bölgeler 4/0 veya 5/0 prolen sütür ile işaretlendi. 
Paratiroid bez ototransplantasyonu yapılan hastaların özellikleri incelendi. 

bulgu
Hastaların 36’sı kadın, 7’si erkekti. Yaş ortalaması 47 (30-68) idi. 33 hasta multinodüler 
guatr, 8 hasta tiroid kanseri, 2 hasta soliter nodül nedeniyle opere oldu. İki hastaya lobektomi, 
41 hastaya total tiroidektomi uygulandı. Altı hastaya santral veya lateral boyun diseksiyonu 
da eklendi. Ekilen paratiroid bezlerinin 15’i sağ alt, 13’ü sol alt, 9’u sağ üst, 5’i sol üst, 
2’si ektopik yerleşimliydi. Bir hastada iki paratiroid bezin ekimi yapıldı. Ototransplantasyon 
uygulanan 44 paratiroid bezin 39’inde vasküler yetmezlik şüphesi mevcuttu. 2 paratiroid bezi 
tiroid üzerinden tam ayrılamadığından, 3 paratiroid bezi ise şüpheli olarak değerlendirilip 
frozen inceleme yapılmasını takiben kas içine transplante edildi. Ototransplantasyon yapılan 
43 hastanın 16’sında (%37) postoperatif ilk 2 gün içinde hipokalsemi gelişti, 11’inde IV 
kalsiyum infüzyonu ihtiyacı oldu, 5 hasta oral kalsiyum tedavisi ile düzeldi. Hipokalsemi 
gelişen hastalarda ortalama kalsiyum değeri 7,2 mg/dL (6,1-7,9 mg/dL) ve parathormon 
değeri 16,1 pg/L (1-69 pg/L) idi. Hastaların 6 aylık takiplerinde ise kalıcı hipokalsemi 
gözlenmedi. 

Tartışma ve sonuç
Tiroidektomi sırasında  paratiroid ototransplantasyonu yapılan hastalarda geçici 
hipoparatiroidi riski yüksektir. Ancak, beslenmesi bozulan veya istenmeden çıkarılan 
paratiroid bezlerinin ekilmesi kalıcı hipoparatiroidizm insidansını azaltmada etkili ve en iyi 
yoldur. Paratiroid ototransplantasyonu yapılan hastalar geçici hipokalsemi açısından daha 
dikkatli takip edilmelidir. 
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P8
ToTaL TiroidEkTomi UYgULamaLarI VE sonUÇLarImIZ
Mustafa Özbağrıaçık1, Adnan Özpek1, Mustafa Kaya1, Müjgan Çalışkan Evren1, 
Süleyman Kalcan1, Metin Yücel1, Gürhan Baş1, Orhan Alimoğlu2

1Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İstanbul 
2Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 
Anabilimdalı İstanbul
 
giriş
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi kliniğinde tiroidektomi uygulanan 
hastaların tedavi ve takip sonuçlarının çok yönlü analizini yapmak

metod
Ocak 2009- Ocak 2013 arasında kliniğimizde oluşturduğumuz algoritmaya uygun olarak 
tiroidektomi uyguladığımız hastaları ve sonuçlarını prospektif veri tabanında inceledik. 
Ultrasonografide tespit edilen 1 cm. ve üstü veya şüpheli nodüllere görüntüleme eşliğinde 
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) uygulandı. İİAB sonucuna göre; malign veya şüpheli 
olarak değerlendirilenler, İİAB benign olsa bile 4 cm. den büyük nodülleri olanlar, bası 
semptomları olanlar, ilaçla veya radyoaktif iyot (RAI) tedavisi ile kontrol altına alınamayan 
toksik multinoduler guatr (MNG) hastaları, Basedow-Graves veoksik adenomu bulunan 
hastalara cerrahi tedavi uygulandı. Tüm hastalara bilateral total veya tek taraflı total 
tiroidektomi uygulandı. Hastalar postoperatif dönemde 3-48 ay takip edildiler

bulgu
Toplam 264 hastaya cerrahi tedavi uygulandı. Hastaların 215’u (%81.4) kadın, 49’ü 
(%18.6) erkek olup yaş ortalaması 46.22 (14-78) idi. Hastaların139’i 4 cm. üzeri nodül, 16’i 
substernal guatr, 54’sı toksik MNG, 14’u toksik adenom, 7’i Basedow-Graves, 58’ü şüpheli 
İİAB,19’si malign İİAB nedeniyle opere edildiler. İİAB sonucu; benign olan 160 hastanın 
9’unda (%5.62), şüpheli olan 59 hastanın 15’sinde (%25.42), malign olan 19 hastanın 
19’sinde (%100), yetersiz olan 13 hastanın 1’inde (%7.69) kesin patoloji sonucu malign 
olarak rapor edildi. Toplam 46 hastaya (%17.42) tiroid kanseri tanısı kondu. Bu hastalardan 
18’sında Papiller Tiroid Mikro Karsinomu (PTMC) tespit edildi.24 Sekiz hastada papiller, 
3 hastada foliküler, 1 hastada ise medüller tiroid kanseri tespit edildi. Postoperatif dönemde 
bilateral total yada tamamlayıcı total yapılan 210 hastada 24( % 11.42 ) geçici hipokalsemi, 2 
(%0.95) hastada kalıcı hipokalsemiye rastlandı. Opere edilen 264 vakanın 16’sında (%6.06) 
hastada geçici vokal kord paralizisi, 3 (%1.13) hastada tek taraflı kalıcı vokal kord paralizisi, 
3 (%1.13) hastada seroma, 3 (%1.13) hastada hemoraji ve 2(%0.75) hastada cerrahi alan 
infeksiyonu gelişti.

Tartışma ve sonuç
Tiroid cerrahisine bağlı morbidite azalmaya rağmen ciddi komplikasyonlar halen 
görülmektedir (1). Hematom, reküren larengeal sinir paralizisi, hipoparatiroidizm en 
sık görülen komplikasyonlardır (2). Hasta grubumuzda postoperatif dönemde 2 (%0.95) 
hastada kalıcı hipokalsemi, 3 (%1.13) hastada tek taraflı kalıcı vokal kord paralizisi 
gelişti. Bu oran literatürle uyumludur. Geçici hipoparatiroidi total tiroidektomi sonrası 
en sık görülen komplikasyonlardandır(3). Hasta grubumuzda bu oran %11 olarak tespit 
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edildi. Tiroid nodülleri genel popülasyonda sıktır ve palpe edilen tiroid nodül oranı %4-7 
arasında verilmektedir (4,5). Medikal tedavi edilemeyen, bası semptomları olan, kozmetik 
problemler oluşturan ve malignite şüphesi cerrahi endikasyonlardır (6). Ayrıca benign 
nodüler guatr en sık cerrahi uygulanan endokrin bozukluktur (7). Hasta grubumuzda 
ağırlıklı olarak benign tiroid nodülleri ameliyat endikasyonunu oluşturdu ancak bu 
kararda nodüllerin boyutu ve İİAB sonuçları endikasyonu belirlemede yol gösterici oldu. 
Hastaların %42.44’ i büyük nodül, %28.4’ü hipertiroidi, %29.16’u şüpheli veya malign 
İİAB, nedeniyle opere edildiler. Ayrıca total tiroidektomiye bağlı komplikasyonların, 
subtotal ile benzer olduğu gösterilmiştir (9). Hastaların %77.2’sına bilateral total, 
%20.4’üne tek taraflı total ve %2.4 hastaya ise tamamlayıcı tiroidektomi uygulandı.  
Sonuç: Tiroid nodüllerinin ve fonksiyonlarının yanısıra İİAB sonuçlarının daha seçici 
değerlendirilmesiyle belirlenen tiroidektomi endikasyonları malignite tespit edilme oranını 
arttırmıştır. Deneyimli radyolog, patolog ve cerrah işbirliği ile konulan endikasyon sonrası 
uygulanan cerrahi, benign nedenlerle yapılan ameliyat sayısını ve psotoperatif dönemde 
görülen komplikasyon oranlarının düşmesine neden olmuştur. 
 
Patoloji sonuçları ve tümör oranlarının dağılımı
iiab sonucu kesin patoloji sonucu tümöroanı %
benign 160 9 5.6
şüpheli 59 15 25.4
malign 19 19 100
yetersiz 13 1 7.6



6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

95

P9
TiroidEkTomi LojUna adrEnaLin UYgULamasI 
kanamaYI aZaLTIr mI?- ProsPEkTiF kLinik ÇaLIŞma
Yeliz Emine Ersoy1, Erhan Mustafa Ayşan1, Ayşenur Meriç2, Hüseyin Kadıoğlu1, 
Merve Büşra Cengiz1, Süleyman Bozkurt1, Naim Memmi1, Gökhan Çipe1, 
Mahmut Müslümanoğlu1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul
 
giriş
Tiroidektomi genel cerrahinin en sık yapılan ameliyatlarındandır ve en önemli hususlardan 
biri de ameliyat sırası ve sonrasındaki kanamaların kontrolüdür. Literatürde tiroidektomi 
sonrası kanamalar %0.49-4.3 arasında çeşitli oranlarda bildirilmektedir ve cerrahi gelişim 
sürecinde bu kanamaların önlenmesi için sütürler ve koter ile başlayıp çeşitli hemostatik 
ajanlarla devam eden ve günümüzdeki damar mühürleme ve ultrasonik makaslara kadar 
süregelen birçok yöntem kullanılmıştır. Fakat literatürde vazokonstrüktör bir ajan olan 
adrenalinin tiroidektomi sonrası kanamaların önlenmesindeki rolü konusunda bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu nedenle biz bu çalışmada tiroidektomi sonrası loju adrenalin solusyonu 
ile yıkayarak kanamada azalma olup olmadığını görmeyi amaçladık.

metod
Prospektif olarak planlanan çalışmada 80 hastaya Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı’nda aynı cerrahi prensipleri uygulayan iki genel cerrah tarafından 
total tiroidektomi yapıldı. “Adrenalin (-) Grup”taki 40 hastanın standart tiroidektomi ve 
kanama kontrolü sonrası dren konularak insizyonu kapatıldı. “Adrenalin (+) Grup”a dahil 
edilen diğer 40 hastanın ise standart tiroidektomi ve kanama kontrolü sonrası enjektör ile 
operasyon lojuna serum fizyolojik ile 10 ml.ye tamamlanmış 1 mg/ml adrenalin solusyonu 
püskürtüldü. Yaklaşık 1 dakika sonra fazla solusyon aspire edilerek dren kondu ve insizyon 
kapatıldı. Tüm tiroidektomi materyalleri tartıldı ve ameliyat sonrası 24 saatlik dren miktarları 
kaydedildi. 

bulgu
Çalışmaya dahil edilen 80 hastanın 66’sı (%82,5) bayan, 14’ü (%17,5) ise erkekti. Ortalama 
yaş 48.75 (aralık 28-72) yıl, ortalama tiroid ağırlığı 83.33 (aralık 24-747) gram idi. 24 saatlik 
dren miktarları ise Adrenaline (+) ve Adrenaline (-) Gruplarda sırasıyla 36.65 ml ve 51.75 ml 
olarak ölçüldü. İstatistiksel hesaplamalara göre; Adrenalin (+) Grup’taki hastaların günlük 
dren miktarları, “Adrenalin (-) Grup”takilere göre anlamlı olarak düşüktü(p<0.05). Her iki 
gruptaki tiroid gramajları ile drenaj miktarları arasında anlamlı korelasyon mevcuttu. “p” 
değerleri Adrenalin (+) ve Adrenalin (-) Gruplarda sırasıyla 0.008 ve <0,001 idi.

Tartışma ve sonuç
Günümüzde birçok cerrahi işlemde (örn. çeşitli burun, meme, göz ameliyatları, birçok 
ürolojik, ortopedik ve endoskopik girişimlerde) adrenalinin vazokonstrüksiyon yoluyla 
kanamayı azaltıcı rolünden faydalanılmaktadır. Bizim ilk tecrübelerimiz de adrenalinin 
tiroidektomi sonrası kanamayı önleme ve azaltma amacıyla kullanılması yönünde cesaret 
verici olmuştur. Ancak, bu konuda daha fazla hasta üzerinde, daha farklı dozlarla yapılacak 
randomize klinik çalışmalara da ihtiyaç bulunmaktadır.
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P10
nadir görüLEn bir oLgU: ParaTiroidEkTomi sonrasI 
insidEnTaL oLarak EksiZE EdiLEn LEnF nodUnda 
PaPiLLEr mikrokarsinom mETasTaZI
Şiyar Ersöz, Salim İlksen Başçeken, Can Konca, Nurian Ohri, Fırat Kocaay, Volkan Genç
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
giriş
Son dönem böbrek yetmezliğine bağlı gelişen sekonder hiperparatiroidizm ciddi 
bir sorun olup, osteitis fibroza ve kardiyovasküler komplikasyonlarla yüksek 
mortaliteye yol açabilmektedir. Sekonder hiperparatiroidizm, son dönem böbrek 
yetmezliği hastalarında oluşan metabolik değişiklikler sonucunda görülen en sık 
komplikasyondur. Tedavide subtotal paratiroidektomi, total paratiroidektomi ile 
beraber ön kola paratiroid ototransplantasyonu gibi yöntemler kullanılmaktadır.  
Tiroid kanseri, endokrin organ kaynaklı kanserler arasında en sık görülenidir. Tiroid 
kanserlerinin yaklaşık %85’ini papiller tiroid kanseri oluşturmaktadır. Papiller kanserlerin 
bir alt grubu olarak sınıflandırılan ve <=10mm tümörler olan papiller mikrokarsinomlar tüm 
papiller kanserlerin %30’unu oluşturmakta ve daha az agresif davrandıkları kabul edilmektedir. 
Mikrokarsinomlar genellikle palpe edilemez ve klinik olarak sessiz seyretmektedir. Çoğu 
mikrokarsinom tanısı ise tesadüfi olarak benign davranışlı tiroid hastalığı nedeniyle ameliyat 
edilen hastanın piyesinin patolojik incelemesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

metod
Ankara Üniversitesi Tıp Fak.› nde opere edilen sekonder hiperparatiroidi nedeniyle opere 
edilen bir hastanın klinik verileri ve tedavisi sunulmuştur.

bulgu
34 yaşında erkek hastaya son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle Mayıs 2012 de dış 
merkezde canlı vericiden böbrek transplantasyonu yapılıyor. Postoperatif dönemde yüksek 
kan kalsiyum değerleri nedeniyle tetkik edilip sekonder hiperparatiroidi tanısı koyuluyor. 
Eylül 2012 de operasyon için merkezimize başvuran hastanın kan kalsiyum değeri 12.7 mg/dl 
parathormon değeri 352 pg/ml, tiroid USG si normal olarak saptandı. Hasta transplantasyon 
nedeniyle cellcept ve prograf kullanmakta idi. Sekonder hiperparatiroidi tanısı ile subtotal 
paratiroidektomi için operasyona alındı. Frozen section ve intraoperatif parathormon tayini 
yapılarak n.recurrensler tüm trasesi boyunca görülüp korunarak 3,5 paratiroidektomi yapıldı. 
Postoperatif birinci gün parathormon düzeyi 40 pg/ml ve kan kalsiyum düzeyi 8.9 mg/dl ye indi. 
Postoperatif normokalsemik seyreden hasta patoloji sonucu ile kontrole geldi. İnsidental olarak 
çıkarılan paratiroide komşu 3 mm çapında bir adet lenf nodunda papiller karsinom metastazı 
rapor edildi. Preoperatif USG de patoloji olmaması ve intraoperatif tiroid nodülü bulgusu 
olmamasına rağmen hastaya total tiroidektomi ve sol santral lenf nodu diseksiyonu yapıldı.  
Patoloji sonucu tiroid sol lobda 2 mm ve 1 mm olmak üzere iki odakta papiller mikrokarsinom 
saptandı. Sol santral lenf nodu diseksiyon materyalinde ise metastatik lenf nodu saptanmadı. 
Postoperatif 2. haftada boyunda şişlik, kızarıklık, ödem ve solunum güçlüğü nedeniyle 
başvurdu. Yapılan değerlendirmede operasyon lojunda apse saptandı ve drene edildi. Bu 
durum immünsupresif tedaviye bağlandı. Devamında hasta sorunsuz bir şekilde taburcu 
edildi.
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Tartışma ve sonuç
Papiller mikrokarsinomlar tüm papiller kanserlerin %30’unu oluşturmakta ve daha az 
agresif davrandıkları kabul edilmektedir. Mikrokarsinomlar genellikle palpe edilememekte 
ve klinik olarak sessiz seyretmektedir. Çoğu mikrokarsinom tanısı ise tesadüfi olarak 
benign davranışlı tiroid hastalığı nedeniyle ameliyat edilen hastanın piyesinin patolojik 
incelemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Metastaz yapmaları az rastlanan bir durumdur. 
Hastamıza yaptığımız subtotal paratiroidektomi sırasında tesadüfen ve farkına varılmadan 
eksize edilen milimetrik bir lenf nodülünde papiller karsinom metastazı olması ve bunların 2 
ve 1 mm lik tümörlerden kaynaklanması, preoperatif tetkiklerde tiroid patolojisi saptanmaması 
olgumuzu ilginç kılan özelliklerdendir. Yine tiroidektomi sonrası operasyon lojunda apse 
gelişimi çok nadir olan bir durumdur. İmmünsüpresif tedavi altındaki hastalarda bu durumun 
ortaya çıkabileceği gözardı edilmemelidir.

Tiroidektomi sonrası Enfeksiyon

 İmmünsupresif tedavi kullanan hastada operasyon lojunda gelişen apse
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P11
Tiroid hEmiagEnEZisi iLE birLikTE sEYrEdEn 
rETrosTErnaL UZanImLI nodüLEr gUaTr
Barış Gülcü, Türkay Kırdak, Nusret Korun
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Bursa
 
olgu
Elli dokuz yaşında, erkek hasta, 5-6 yıldır olan boyunda şişlik nedeni ile cerrahi polikliniğine 
başvurdu. Şişliğin son 3 aydır giderek büyüdüğünü ifade ediyordu. Zaman zaman olan yutma 
güçlüğü dışında belirgin bası ya da hipertiroidiye ait yakınması yoktu. Fizik muayenede; tiroid 
sağ lobu tama yakın dolduran ve retrosternal uzanım gösteren, yutkunmakla hareketli, hassas 
olmayan kitle saptandı. Tiroid fonksiyon testleri incelendiğinde subklinik hipertiroidisi saptandı.  
Direk Akciğer grafisinde trakea sola itilmiş olarak görülüyordu. Tiroid ultrasonografisinde 
Tiroid bezi sağ lob kalınlığı 43 mm ve içerisinde kistik dejenerasyon alanları içeren 63 mm 
boyutlarında semisolid nodül saptandı. Tiroid sağ lobu retrosternal bölgeye uzanım gösteriyordu. 
Tiroid sol lobu ise görülemedi. Bu bulgularla tiroid sol lobunda hemiagenezis olabileceği 
düşünüldü. Tc-99m perteknetat ile çekilen tiroid sintigrafisinde; tiroid sağ lob normalden 
büyük boyutlarda idi. Lobun hemen tamamını kaplayan ve içerisinde kistik dejenerasyona ait 
yer yer hipoaktif alanların bulunduğu hiperaktif nodül saptandı. Tiroid sol lobuna ait aktivite 
tutulumu izlenmedi. Retrosternal uzanım nedeniyle çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde; 
tiroid bezi sağ lob boyutları artmış ve retrosternal bölgeye uzanım gösteriyordu. Sağ lob 
içerisinde kontrast madde ile boyanmayan alanlar mevcuttu. Tiroid bezi sol lobu ise izlenemedi.  
Tiroid sağ lobundaki nodülden yapılan İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) sonucu 
benign olarak rapor edildi. Hasta klasik Kocher-Kollar kesi ile ameliyata alındı. 
Ameliyatta sağ lob boyutları 10x6x4 cm ve lobun orta-alt kısmını dolduran 6 cm 
boyutunda nodül vardı. Retrosternal bölgeye 3-4 cm kadar uzanıyordu. İstmus vardı 
ve trakeanın üzerinde tiroid dokusu sonlanıyordu. Tiroid dokusu sternotomiye 
gerek kalmadan total olarak çıkarıldı. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişmedi.  
Bugüne kadar literatürde hemiagenezis nedeni ile yayınlanmış 300 civarında olgu 
bulunmaktadır. Bu olgulara papiller kanser, hiperparatiroidizm, tiroidit, benign 
nodüler guatr eşlik ettiği bildirilmiştir. Ancak tiroid hemiagenezisi ile birlikte 
retrosternal uzanım gösteren benign nodüler hastalık literatürde saptanamamıştır.  
Sonuç olarak; tiroid loblarından birinin gelişmediği ender konjenital anomalilerden olan 
tiroid hemiagenezisi retrosternal uzanımlı benign nodüler guatr ile birlikte bulunabilir.
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P12
insüLEr Tiroid karsinomLU hasTada boYUnda 
sUbkUTan kansEr YaYILImI: oLgU sUnUmU
Pınar Sarkut1, Baris Gülcü1, Türkay Kırdak1, Özlem Saraydaroglu2, Nusret Korun1

1Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Bursa 
2Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
 
olgu
64 yaşında kadın hasta son 5 aydır boyunda şişlik yakınması ile kliniğimize başvurdu. Hasta 
yaklaşık 18 aydır olan nefes darlığı nedeniyle araştırılırken yapılan toraks tomografisinde 
tiroid sağ lob boyutlarında artma saptanmış. Bu nedenle yapılan dış merkezli tiroid 
ultrasonografide; sağ tiroid lobunun tamamını kaplayan yaklaşık 33mm boyutunda, kistik 
alanlar içeren nodül saptanmış. Lenfadenomegali saptanmamış. Hastaya dış merkezde sağ 
tiroid lobundaki nodülden İnce İğne Aspirasyon Biopsisi (İİAB) yapılmış ve sitolojik tanı 
foliküler neoplazi şüphesi olarak raporlanmış. Biopsiden bir ay sonra boyun sağ, ön tarafta 
cilt altında giderek büyüyen bir şişlik oluşmuş (Şekil 1). Hasta kliniğimize sevk edilmiş. 
Fizik muayenede; boyunda orta hattın sağında tiroid sağ lob ön tarafında, cilt altında 
yaklaşık 4 cm’lik lobülasyon gösteren, kısmen hareketli, ağrısız kitle mevcuttu. Ayrıca tiroid 
sağ lobda da yaklaşık 3.5 cm çapında nodül vardı. Palpasyonda boyunda lenf bezi yoktu.  
Hastanın tiroid fonksiyon testleri normaldi. Hastaya merkezimizde cilt 
altındaki lezyondan yapılan İİAB sonucu tiroid malinitesi olarak rapor edildi. 
Hasta foliküler tiroid kanseri ve ciltaltında metastaz öntanısı ile ameliyata alındı. Cilt altındaki 
kitle subkutan dokudan disseke edilerek ayrıldı. Kitle cilt altında sağ sternokleidomastoid 
adele üzerine uzanıyordu ve yaklaşık 50x30x23mm boyutlarındaydı. Tiroid öngrup kaslara da 
invazyon gösteriyordu. Kitle total olarak çıkarılarak patolojik değerlendirme için frozen çalışıldı. 
Frozen tanısı foliküler neoplazi şüphesi olarak raporlandı. Ameliyata devam edildiğinde tiroid 
sağ lobu tama yakın dolduran 5 cm boyunda kitle mevcuttu. Hastaya total tiroidektomi yapıldı. 
Ameliyat sırasında peritiroidal bölgede lenf bezi saptanmadı. Hasta ameliyat sonrası birinci 
günde taburcu edildi. Cilt nekrozu veya ameliyata bağlı başka bir komplikasyon gelişmedi. 
Hastaya ameliyat sonrası İyod-131 (100 miliküri) ile radyoaktif iyod ablasyonu 
uygulandı. Çekilen tüm vücut İyod-131 tarama sintigrafisinde ameliyat lojunda 
minimal tutulum dışında patoloji yoktu. Levotiroksin 150 µg/gün kullanan hastanın 
ameliyattan 3 ay sonraki kontrolünde fizik muayenede patoloji saptanmadı. 
Tiroglobulin değeri <2,6 ng/ml idi. Ultrasonografide ameliyat bölgesinde rezidü 
doku ya da boyunda patolojik boyut ve görünümde lenf nodu saptanmadı. 
Sonuç olarak, tiroid insüler karsinomu boyun bölgesinde cilt altına yayılabilir. Bu yayılıma 
ince iğne aspirasyon biopsisi yol açmış olabilir. Bu olgu literatürde ilk olması açısından 
önemlidir.

resim-1
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P13
EndEmik böLgEdE Tiroidin bEnign hasTaLIkLarInda 
ToTaL TiroidEkTomi, 208 hasTanIn rETrosPEkTiF 
anaLiZi
Öztekin Çıkman1, Faruk Özkul1, M. Kasım Arık1, Şükrü Taş1, Cumhur Çakır2, 
Muammer Karaayvaz1

1Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Çanakkale 
2Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa
 
giriş
Benign tiroid hastalıklarında total tiroidektomi en çok tercih edilen cerrahi prosedürdür. 
Çalışmamızda, endemik olarak benign tiroid hastalıklarının görüldüğü Van ilinin Muradiye 
ilçesinde total tiroidektomi yapılan hastalarda gelişen komplikasyonlar ve insidental olarak 
saptanan tiroid karsinom oranlarını belirleyerek tartışmak amaçlanmıştır

metod
Van ilinin Muradiye ilçesinde 2003-2010 arasında benign tiroid hastalıkları nedeniyle total 
tiroidektomi operasyonu geçiren hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 
yaş, cinsiyet, ameliyat endikasyonu, hematom, geçiçi-kalıcı hipopartiroidi, geçici- kalıcı 
vokal kord paralizisi oranları kaydedildi. Postoperatif patoloji raporlarından insidental tiroid 
kanser sıklığı belirlendi

bulgu
Benign tiroid hastalıkları tanısıyla total tiroidektomi yapılan 208 hasta çalışmamıza dahil 
edildi. Postoperatif, bir(%0.48) hastada hematom, bir (%0.48) hastada geçici vokal kord 
paralizisi, 24 (%11.53) hastada geçici hipoparatiroidizm, bir(%0.48) hastada ise kalıcı 
hipoparatiroidizm saptandı. İnsidental tiroid kanseri 23 (%11.0) hastada saptandı.

Tartışma ve sonuç
Endemik bölgelerde insidental kanser ve rekürrens oranlarının daha yüksek olması nedeniyle, 
benign tiroid hastalıklarında total tiroidektominin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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P14
nEarToTaL VE sUbToTaL TiroidEkTomi sonrasI gEridE 
nE bIrakIYorUZ: sadECE dokU mU Yoksa hasTaLIk mI?
Rojbin Karakoyun1, Nurullah Bülbüller1, Savaş Koçak2, Mani Habibi1, Umut Rıza Gündüz1, 
Bekir Erol3, Osman Zekai Öner1, Dinç Sürer4, Şükrü Özdemir1, Hakan Gülkesen5

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Antalya 
4Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Antalya 
5Akdeniz Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Antalya
 
giriş
Multinodüler guatrda (MNG) cerrahi prosedür seçimi halen tartışmalıdır. Subtotal 
tiroidektomi (STT) ve neartotal tirodektomi (NTT) tercih edilen cerrahi prosedürlerdendir. 
ancak bu prosedürler sonrası geride kalan dokuda mikroskopik patolojik bulgu olup 
olmadığı bilinmemektedir.Bu çalışmanın amacı, MNG de STT ve NTT cerrahi prosedürleri 
uygulandığında geride bırakılan dokuda mikroskopik patolojik bulgu varlığını ve büyük 
nodülün karşı tarafındaki subtotal ve neartotal remnand dokudaki patolojik bulguları 
değerlendirmektir.

metod
Kliniğimizde Ocak 2010 Ağustos 2011 tarihleri arasında MNG tanısıyla TT yapılan 50 
hastanın tiroid doku örnekleri incelendi. Operasyon sırasında tiroid dokusu üzerinde STT 
ve NTT sınırı belirlendi. Piyes çıkarıldıktan sonra, operasyon sırasında işaretlenen subtotal 
sınırından doku eksize edildi. Dokular hassas tartı ile tartıldı ve her iki lobda yaklaşık ikişer 
gram doku STT için rezidüel doku olarak kabul edildi. Daha sonra operasyon sırasında near 
total sınırı olarak işaretlenen doku, eksize edilen subtotal rezidüel dokudan ayrıştırıldı. Bu 
dokular da hassas tartı ile tartıldı ve her iki lob için yaklaşık birer gramlık doku rezidüel near 
total doku olarak kabul edildi. Rezidüel dokular histopatolojik olarak incelendi. hastalar 1 yıl 
takip edildi. 

bulgu
Hastaların 43›ü (%86) kadın, 7›si (%14) erkek hasta idi. Ortalama yaş 50.5(23-77) idi. 
ana spesimende 5 hastada (%10) insidental papiller tiroid ca tespit edildi. subtotal rezidüel 
dokuların 31›inde(%62) neartotal rezdüel dokuların 28›sinde(%56) patoloji saptandı. subtotal 
rezidüel dokuların 3›ünde (%9.7), neartotal rezidüel dokuların 2›sinde (%7.1) papiller 
mikrokarsinoma tespit edildi. patolojik bulgu varlığı açısından subtotal ve neartotal dokular 
arasında anlamlı farklılık saptanmadı. (p>0.05). büyük nodülün karşı tarafındaki neartotal 
ve subtotal rezidüel dokular arasında patolojik bulgu varlığı açısından anlamlı farklılık 
saptanmadı. (p>0.05). 1(%2) hastada seroma 1 (%2) hastada geçici reccurent laringeal sinir 
hasarı, 2 (%4) hastada geçici hipokalsemi gelişti.

Tartışma ve sonuç
Hem STT hem de NTT sonrası remnand dokuda yüksek oranda mikroskopik patolojik bulgu 
mevcuttur.
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P15
EndEmik bir böLgEdE mULTinodüLEr gUaTr 
TEdaVisindE ToTaL VE sUbToTaL TirodiEkTominin 
karŞILaŞTIrILmasI
Burhan Mayir, Tuna Bilecik, Alkan Sakar, Cemal Özben Ensari, Mehmet Tahir Oruç, 
Ramazan Eryılmaz
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
giriş
Tiroid hastalıklarının ülkemizde % 5-56 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Benign tiroid 
hastalıkları cerrahisinde subtotal tiroidektomi (STT) yaklaşımı yakın zamana kadar standart 
tedavi olarak uygulanmıştır. Subtotal tiroidektomiden sonra gelişen yüksek tekrarlayan 
hastalık oranları, bu sebeple yapılan cerrahilerdeki yüksek komplikasyon oranları ve total 
tiroidektominin (TT) düşük komplikasyon oranları ile yapılabildiğinin görülmesi sebebiyle 
son yıllarda benign tiroid hastalıklarında da total tiroidektomiye bir eğilim vardır. Fakat 
standart cerrahi yaklaşım konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada endemik 
bir bölgede multinodüler guatr (MNG) hastalığı için yapılan TT ve STT yaklaşımlarına ait 
sonuçlar karşılaştırılmıştır.

metod
Multinodüler guatr tanısıyla tiroidektomi yapılan olguların bilgileri dosyalarından geriye 
dönük olarak alındı. Hastalar total tiroidektomi yapılan ve total olmayan tiroidektomi yapılan 
hastalar olarak iki gruba ayırılarak sonuçlar bu iki grup arasında karşılaştırıldı.

bulgu
Toplam 195 hasta opere edildi. 150 (%77) hastaya TT, 24 (%12) hastaya tek taraf total tek taraf 
subtotal tiroidektomi, 18 (%9) hastaya tek taraflı total tiroidektomi ve 3 (%2) hastaya iki taraflı STT 
uygulandı. hastaların 167’si (%86) bayan, 28’i (%14) bay idi. Hasta yaşları 22-75 (ort 49) arasında 
idi. Onüç hasta tekrarlayan hastalık sebebiyle opere edildi. 28 (%16) hasta preop hipertiroidik idi.  
Toplam 7 hastada operasyon sonrası kalıcı hipokalsemi, 30 hastada geçici hipokalsemi 
gelişti. Total tiroidektomi uygulanan hastalarda geçici hipokalsemi diğer hasta grubuna göre 
istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p=0,01). Kalıcı hipokalsemi oranları benzer idi. Bir 
hastada kalıcı, 4 hastada geçici tek taraflı rekürren laringeal sinir hasarı oldu.

Tartışma ve sonuç
Subtotal tiroidektomilerden sonra hastalığın tekrarlama riskinin yüksek olması, tüm hastalıklı 
dokunun çıkarılmaması ve tekrarlayan tiroidektomi operasyonlarında komplikasyon 
oranlarının yüksek olması sebebiyle MNG tedavisinde STT yapılması uygun bir yaklaşım 
değildir. Total tiroidektomide komplikasyon oranları STT’ye benzer olarak düşüktür. 
Multinodüler guatrlı hastalarda titiz bir cerrahiyle TT yapılması, düşük komplikasyon riski 
ile uygulanabilir, güvenli bir yöntemdir.
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P16
nodüLEr gUaTr TanIsI iLE amELiYaT EdiLEn VakaLarda 
maLigniTE sIkLIğI
Hakan Şarlar1, Enver İlhan2, Abdullah Şenlikci2, Mehmet Akif Üstüner2

1SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hatanesi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir 
2SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hatanesi Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
 
giriş
Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin kanserlerdir. Bütün kanserler içinde yaklasık % 
1 oranında görülmektedir, Özellikle kadınlarda son yıllarda artış göstermektedir. Diğer 
kanserlerle karsılaştırıldıgında en iyi kür, uzun yaşam oranı ve genellikle iyi diferansiye 
histolojik özellikler gösteren kanserler olarak bilinmektedir.

metod
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel cerrahi Kliniği’nde Ocak 200- 
Mayıs 2012 tarihleri arasında nodüler guatr tanısıyla ameliyat edilen olgular yaş, cinsiyet, 
nodül sayısı ve boyutu, uygulanan ameliyat tipi, tiroid fonksiyon durumu, hormon profili ve 
histopatoloji sonuçlarına göre retrospektif olarak değerlendirildi.

bulgu
Toplam 179 olgunun 147(%82.1)’si kadın, 32(%17.9)’si erkek idi. Ortalama yaş 
51.3(aralık 22-81) idi. Olguların çoğunluğu (%69.3) 30-60 yaş grubundaydı. Olguların 
142(%79.3)’si multinodüler guatra, 37(%20.7)‘si soliter nodüle sahipti. Toplam 41 
hastaya ameliyat öncesi İİAB yapıldı. Bunlardan 19(%46.3)’u yetersiz materyal olarak 
değerlendirildi. Geri kalan 22(%53.7) olgunun 15’i benign, 5’i şüpheli malign ve 2’si 
malign tanısı aldı. Malign grupta bulunan 27 hastanın ancak beşine İİAB yapılmıştı. 
Bunların İİAB sonuçları ikisi malign, ikisi yetersiz ve biri benign olarak rapor edildi.  
Malignite saptanan 27 olgunun; 15(%55.6)‘inde papiller karsinom, 3(%11.1)’ünde papiller 
mikrokarsinom, 6(%22.2)’sında folliküler karsinom, 3(%11.1)’ünde Hurthle hücreli karsinom 
tesbit edildi. Malignite tesbit edilen 27 olgunun 21(%77.8)‘i multinodüler, 6(%22.2)’sı 
soliter nodülü olan hastalardı. Sintigrafik tetkik yapılan toplam 88 olgunun 29(%33)’unda 
hiperaktif, 59(%67)’unda hipoaktif nodül saptandı. Hiperaktif nodülü bulunan 29 olgunun 
3(%10.3)’ünde, hipoaktif nodülü bulunan 59 olgunun 9(%15.2)’unda malignite saptandı.
Hormonal profili değerlendirmede 22(%12.3) olgunun hipertiroidi, 157(%87.7) olgunun 
ötiroidi olduğu görüldü. Hipertroidi grubunda malignite oranı %4.5, ötiroidi grubunda 
malignite oranı %16.5 bulundu. Histopatoloji sonucu benign rapor edilen olgularda ortalama 
nodül boyutu 26.9(7-70) mm, malign olgularda 26.8(10-52) mm bulundu. Olguların 
29(%16.2)’una tek taraflı total troidektomi, 2(%1.1)‘sine tek taraflı subtotal troidektomi, 
15(%8.4) ‘ine iki taraflı subtotal troidektomi,104(%58.1)’ine iki taraflı total troidektomi, 
29(%16.2)’una bir taraf total karşı taraf subtotal troidektomi ameliyatı yapıldı. Malignite en 
çok (%70.4) iki taraflı total troidektomi yapılan olgularda tesbit edildi.

Tartışma ve sonuç
Çalışmamızda histopatolojik sonuçlarla yaş, cinsiyet, nodül sayısı ve boyutu, tiroid fonksiyon 
durumu, hormon profili, sitoloji ve ameliyat tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmadı. Ancak sitolojik tetkik yapılan hasta sayısı azdır. Tiroidektominin yan etkilerinden 
kaçınmak için nodüler guatrlı hastaya yaklaşımda cerrah, radyolog ve patolog işbirliği ile 
sitolojik tetkik uygulama ve değerlendirmede başarı ve beceriyi geliştirmek için gerekli çaba 
sarfedilmelidir.
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P17
EradikE EdiLmEmiŞ bir anTiTE oLarak dEV gUaTr: 
oLgU sUnUmU
Cevher Akarsu1, Muhammet Ferhat Çelik1, İrfan Başoğlu1, Mehmet Karabulut1, 
Ahmet Cem Dural1, Mustafa Gökhan Ünsal1, Gülsüm Oya Hergünsel2, 
Deniz Güzey1, Halil Alış1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezyoloji Kliniği, İstanbul
 
giriş
Günümüz cerrahi pratiğinden daha çok cerrahi kitaplarında siyah-beyaz fotoğraflarını 
gördüğümüz dev guatr olgumuzu paylaşmak.

olgu
Seksen bir yaşında 20 yıllık hikayesi olan erkek olgu boyunda dev kitle şikayeti ile 
kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde boyunda 15x20 cm, sağda posterior auriküler 
alana uzanan mobil kitle ve orta hat solunda kitle uzerinde bir adet kütanöz fistül traktı 
görüldü. Asemptomatik olan hastanın; TSH: 0,38 µIU/ml, sT4: 0,75 ng/dl, Ca: 10,8 mg/dl, 
vücut kitle indeksi: 25,4 idi. ASA skoru II idi. PA akciğer grafisinde trakeada ileri derecede 
sola deviasyon görüldü, dev multinoduler guatr tanısı ile ameliyat planlandı. Mallampati 
skoru 4 olarak değerlendirilen olgunun entübasyonu video-laringoskopi kılavuzluğunda 
gerçekleştirildi. Eksplorasyonda A. Carotis ve hemen altında N. Vagus’un sağ loba inferiordan 
superior-mediale doğru oblik olarak yapışık olduğu görüldü. Keskin disseksiyonla vasküler 
yapılar ve N.vagus sağ lobdan ayrıldı. Fistül traktının uzandığı cilt de sağ lob ile birlikte en-
bloc çıkartılacak şekilde bilateral total tiroidektomi yapıldı. Çıkartılan tiroid dokusu 1260 
gr idi. Ekstübasyonu ve ameliyat sonrası takibi sorunsuz olan olgu ikinci gününde taburcu 
edildi. Histopatolojik değerlendirmesinde malignite bulgusu saptanmadı. 

Tartışma ve sonuç
Batı literatüründe artık nadir görülen, bir kilogramın üzeri dev guatr olguları ile ilgili 
karşılaşılan en önemli iki sorun zor entübasyon ve ameliyat sonrasında görülebilen 
trakeomalazidir. Video-laringoskopi eşliğinde entübasyonu güvenli bir şekilde yapılan 
olgumuzun takiplerinde trakeomalazi görülmemiştir.



6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

105

P18
TiroidEkTomi UYgULanan hiPErTiroidiLi hasTaLarda 
Tiroid kansEr PrEVaLansI
Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Bülent Çitgez, Ebru Şen Oran, 
Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Uludağ
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi, Genel Cerrahi kliniği
 
giriş
Tiroid kanserinin hipertiroidizm ile birliktelik göstermesinin sık olmadığı kabul edilmektedir. 
Çalışmamızda hipertiroidi nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda, tiroid kanseri 
görülme oranları araştırıldı.

metod
Son beş yılda hipertiroidi nedeniyle tiroidektomi uygulanan 136 hasta retrospektif olarak 
incelendi. Bu hastalardan 102’ sinde toksik mültinodüler guatr, 21’inde toksik soliter adenom, 
13 ‘ünde Basedow Graves saptandı. 

bulgu
15 hastada (% 11.03) tiroid kanseri bulundu. Bu hastaların 12’sinde papiller karsinom, 
2’sinde papiller mikrokarsinom ve 1 hastada foliküler karsinom mevcutdu.Malignite bulunan 
hastaların 14’ü toksik mültinodüler guatrlı hastaydı.1 hasta ise Basedow graves nedeniyle 
opere edilmişti.

Tartışma ve sonuç
Hipertiroid hastalarda tedavinin amacı toksik klinik tablonun kontrolüdür. Antitiroid ilaçlar, 
radyoaktif iyod ile tiroid ablasyonu ve tiroidektomi yöntemlerinden biri tedavide seçilebilir. 
Hastanın yaşı, tiroidin büyüklüğü, eşlik eden oftalmopati, hastanın gebelik arzusu ve hastanın 
tercihi yöntemin belirlenmesinde etkili olur. Ayrıca bu hastalarda tedavi planlanırken, 
tiroid kanserinin de azımsanmayacak ölçüde hipertiroidi ile birliktelik gösterebileceği, 
cerrahi tedavinin insidental tiroid kanserini de tedavi edebileceği akılda tutulmalidır. Diğer 
taraftan cerrahi dışı tedavi planlanan hastalar tedavi öncesi malignite açısından dikkatle 
değerlendirilmelidir.
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P19
sELim Tiroid hasTaLIğI nEdEniYLE TiroidEkTomi 
UYgULanan hiPErTiroid VE öTiroid hasTaLarda 
insidEnTaL Tiroid kansEr oranLarI
Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Bülent Çitgez, Mustafa Fevzi Celayir, 
Ebru Şen Oran, Mehmet Uludağ
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi kliniği, İstanbul
 
giriş
Tiroid kanserleri,over kanserinden sonra en sık görülen endokrin sistem kanseridir. Aile öyküsü, 
boyuna radyasyon öyküsünün yanı sıra tiroid kanserinin gelişiminde serum TSH seviyesinin 
etkili olduğu düşünülmektedir. TSH’ın normal ve neoplastik hücrelerin proliferasyonuna 
yol açacağı, benzer şekilde Graves’li hastalarda TSI ( tiroid stimulan immungloblin) lerin 
tiroid karsinomu gelişiminde etkili olabileceği öne sürülmüştür. Çalışmamızda bening tiroid 
hastalığı nedeniyle tiroidektomi uygulanmış ötiroid ve hipertiroid hastalarda insidental tiroid 
karsinom sıklığı karşılaştırıldı

metod
Son beş yılda, selim tiroid hastalığı nedeniyle tiroidektomi uygulanmış 515 hasta retrospektif 
olarak değerlendirildi. Hastalar ötiroid ve hipertiroid olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Ötiroid 
grupta 379 hasta, hipertiroid grupta ise 136 hasta mevcutdu. Her grupta insidental tiroid 
kanser oranları saptandı. Gruplar arasındaki fark chi-square testi kullanılarak değerlendirildi.

bulgu
Ötiriod gruptaki 379 hastanın 77 (%20.31) sinde, hipertiroid grupta ise 136 hastanın 15 
(%11.03) inde tiroid kanseri saptandı. Malignite bulunan hastaların 14’ü toksik mültinodüler 
guatrlı hastaydı.1 hasta ise Basedow graves nedeniyle opere edilmişti. Gruplar arasındaki 
fark istatistiki olarak anlamlı bulundu. ( p= 0.0217)

Tartışma ve sonuç
Çalışmamızda hipertiroid hasta grubunda insidental tiroid kanseri, ötiroid gruba göre 
daha az sıklıkta görülmüştür. Bu durum literatürle uyumluluk göstermektedir. Hipertiroid 
grupta da Graves’ li hastalarda insidental tiroid kanseri çok daha az görülmüştür.Bu durum 
literatürde Graves’teki otoimmunitenin neoplastik hastalık gelişimini engellediği şeklinde 
açıklanmaktadır. Toksik mültinodüler hastalarda ise ötiroid gruba göre insidental kanser 
görülme oranı daha az olsada, serimizde % 11.03 gibi önemli bir orana sahiptir ve hipertiroid 
hastalarda tiroid nodullerinin ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biopsisi ile titizlikle 
incelenmesinin gerektiğini düşündürmektedir.
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P20
hiPErTiroid hasTaLarda TirodEkTomi sonrasI 
hiPokaLsEmi riski YüksEk mi?
Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Ebru Oran, Bülent Çitgez, Mustafa Fevzi Celayir, 
Mehmet Uludağ
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
giriş
Bening bilateral nodüler hastalıkta total tiroidektomi standart cerrahi yöntemdir. Hipokalsemi 
ise total tiroidektomi sonrası en sık görülen komplikasyondur. Çalışmamızda hipertiroidik 
hastalarda tiroidektomi sonrası hipokalsemi gelişme riski incelendi.

metod
2010–2012 yılları arasında tiroidektomi uygulanan 264 hasta geriye dönük olarak incelendi. 
Hastalar hipertiroid ve ötiroid olarak 2 gruba ayrıldı. Gruplardaki hipokalsemi gelişme 
oranları saptandı. Chi square testi ile karşılaştırıldı.

bulgu
Tiroidektomi yapılan 264 hastanın 202 si ötiroid grupta, 62 hasta ise hipertiroid grupta idi. 
Ötiroid gruptaki 202 hastanın 20 (%9,9) sinde ve hipertiroid gruptaki 62 hastanın 12 ( % 
19.35) sinde hipokalsemi gelişti. Gruplar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulundu. 
(p=0,0432)

Tartışma ve sonuç
Hipertiroidik hastalarda total tiroidektomi sonrası hipokalsemi gelişme oranları, ötiroidik 
hastalara göre anlamlı olarak yüksektir. Bu da hem hastanede yatış süresini uzatmakta hem 
de hasta konforunu olumsuz etkilemektedir. Bu durumu önlemede; hipertiroid hastalarda 
tiroidektomi sonrası erken dönemde rutin parathormon seviyesi saptanması ve klinik 
hipokalsemi gelişmeden tedaviye başlanması etkili bir yöntem olabilir.
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P21
sTErnoTomiYE ihTiYaÇ dUYan TiroidEkTomi: karinaYa 
UZanan gUaTr
Fehmi Çelebi1, Orhan Veli Özkan1, Yasemin Gündüz2, Ömer Yalkın1, Fatih Altıntoprak1, 
İbrahim Kara3, Enis Dikicier1, İsmail Zengin1

1T.C. Sağlık Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya. 
2T.C. Sağlık Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji 
Anabilim Dalı, Sakarya. 
3T.C. Sağlık Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp 
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sakarya.
 
giriş
Retrosternal guatr veya intratorasik guatr tiroid bezinin torasik kavite içerisine uzanımını 
ifade eden bir tanımlamadır. Retrosternal yerleşimli tiroidler az görülse de klinik olarak 
önemli semptomlara yol açabilirler. Hastalar kesin tanı öncesinde intratorasik uzanımın 
meydana getirdiği respiratuar semptomlar nedeniyle farklı klinik tanılar alabilmektedir. Bu 
çalışmada üç yıl boyunca kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astım tanıları ile tedavi almış 
retrosternal guatrlı hasta sunulmuştur.

olgu
Hasta, 64 yaşında erkek ve solunum sıkıntısı şikayeti ile ilgili tetkik ve tedavi edilirken 
retrosternal guatr saptanması üzerine genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Hastanın 
özgeçmişinde üç yıl önce başlayan nefes darlığı şikayeti ile başvurduğu merkezde uzun 
süre kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astım nedeniyle takip edildiği, bu nedenle 
medikal tedavi kullandığı ve şikayetlerinde gerileme olmadığı öğrenildi. Özgeçmişinde 
bunun dışında başka bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde boyun önyüzde klavikula ve 
sternum arkasına uzanan kitle palpe edildi. Hastanın yapılan boyun ultrasonografisinde 
troid bezinin her iki lobunun boyutlarının arttığı sağda daha belirgin olmak üzere her iki 
lobun retrosternal uzanım gösterdiği tespit edildi. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde 
torasik giriş düzeyinde trakeayı çevreleyen, sağ yan duvarda kompresyon oluşturan lümeni 
belirgin şekilde daraltan, pretrakeal aralıkta bifürkasyon düzeyine dek devamlılık gösteren, 
milimetrik boyutlarda kalsifikasyonlar içeren hiperdens lezyon görüldü. Hastanın yapılan 
laboratuar tetkiklerinde, FT3: 4.44(2.63-5.70)pmol/L, FT4: 15.06( 9.01-19.04)pmol/L, 
TSH:2.51(0.35-4.94) uIU/ml olarak belirlendi. Hasta retrosternal guatr nedeni ile ameliyata 
alındı. Operasyonda önce sol lobun yaklaşık 8x7x7cm boyutunda ve retrosternal olduğu 
görüldü. Sol loba Kocher insizyonunda total lobektomi uygulandı. Sağ lobun yaklaşık olarak 
12x6x7cm ebadında olduğu ancak Kocher insizyonundan ulaşılamayacak kadar toraksa 
uzandığı görüldü. Bunun üzerine parsiyel sternotomi yapılarak total lobektomi uygulandı. 
Hasta postoperatif dönemde birinci gün yoğun bakımda takip edildi ve sorunsuz olarak üçüncü 
günde taburcu edildi. Takipte hastanın respiratuar şikayetlerinin tamamen gerilediği görüldü. 
 
Tartışma ve sonuç
Retrosternal guatrlar, primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılırlar. Primer olgular, 
mediastende konjenital veya aberran olarak bulunan tiroid dokusundan kaynaklanır.
Boyundaki yapılar ile ilişkisi yoktur ve beslenmesi de mediastinal damarlar yoluyla 
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sağlanır. Tiroidin, boyun bölgesindeki normal anatomik yerleşiminden uzanımı 
sonucu oluşan intratorasik kitleler sekonder olarak değerlendirilir. Retrosternal guatr 
toraks girişinde tespit edilen kitlelerin %50’den fazlasının nedenini oluşturmaktadır. 
İntratorasik guatr, asemptomatik olabileceği gibi nadiren respiratuar semptomlarla kendini 
gösterebilen bir klinik durumdur. Semptomatik retrosternal guatr tedavisi cerrahidir. 
Sternotomi, retrosternal guatrlarda, gerektiği durumlarda komplikasyonları arttırmayan ve 
güvenle tiroidektomiye ilave edilebilecek cerrahi girişimdir.
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P22
rETrosTErnaL gUaTrLI hasTaLarIn PaToLoji 
sonUÇLarInIn inCELEmEsi
Bülent Çitgez1, Sıtkı Gürkan Yetkin1, İsmail Ethem Akgün1, Abdulcabbar Kartal1, 
Murat Ferhat Ferhatoğlu1, Banu Yılmaz Özgüven2, Adem Akçakaya3, Mehmet Mihmanlı1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 
giriş
Retrosternal guatr mediastene doğru uzanmış büyük, iri hacimli guatrı tanımlar. Ameliyat 
endikasyonları diğer guatrlı hastalarla aynı olmakla beraber solunum sıkıntısıda eşlik 
etmektedir. Bu çalışmamızda retrosternal guatr nedeniyle opere edilen olgularımızın patoloji 
sonuçlarını incelemeyi amaçladık.

metod
Son 2 yılda radyolojik olarak yada operasyon esnasında fark edilen klavikula altına doğru 
büyümüş 22 hasta çalışmaya alındı. Patoloji raporlarından glandın uzun aksına göre 
büyüklüğü ve histopatolik sonuçları kayıt edildi.

bulgu
Belirtilen dönemde toplam 22 hasta retrosternal guatr tanısı ile opere edildi. Ortalama yaş 
57.5 (34-78), kadın erkek oranı 2/1 idi. Gland büyüklüğü ortalama 9,2 cm (7cm-13 cm) 
Nodüllerin ortalama büyüklüğü 4,2cm (1.8 cm-7.0 cm) bulundu. Histopatolojik inceleme 
sonucu: kolloidal hiperplazi 2 ( %9), adenomatöz hiperplazi 19 ( %87,5) ve malignite 
(papiller ca) 1 hastada (%4.5) saptandı. Malignite olan hastada dominant nodül 2,5 cm idi.

Tartışma ve sonuç
Retrosternal guatrlı hastaların patolojileride diğer nedenlerle opere edilen guatrlı hastalar ile 
benzerlik göstermektedir.
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P23
rETrosTErnaL gUaTrLI hasTaLarI oPErE ETmEk riskLi 
mi?
Bülent Çitgez1, Sıtkı Gürkan Yetkin1, İsmail Ethem Akgün1, Muharrem Battal1, 
Adem Akçakaya2, Mehmet Mihmanlı1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 
giriş
Retrosternal guatr mediastene doğru uzanmış büyük, iri hacimli guatrı tanımlar. Hacimsel 
olarak büyük olduğundan komplikasyon riskinin yüksek olmasından korkulur. Bu 
çalışmamızda retrosternal guatr nedeniyle opere edilen hastaların sonuçlarını incelemeyi 
amaçladık.

metod
Son 2 yılda retrosternal guatr tanısı ile opere edilen hasta dosyaları retrospektif olarak 
değerlendirildi. Hastaların postoperatif kalsiyum, diren ve vokal kord muayenelerine bakıldı. 

bulgu
Belirtilen dönemde toplam 22 hasta retrosternal guatr tanısı ile opere edildi. Ortalama yaş 
57.5 (34-78), kadın erkek oranı 2/1 idi. Beş hastada hipertiroidi (%22,7) 17 hastada eutiroidi 
(% 77,3) saptandı. Postoperatif bir hastada (%4,5) hipokalsemi gelişti. Postoperatif 1.gün 
hemovak diren 70 cc (50-150), 2.gün 50 (30-70) bulundu. Hiçbir hastada vokal kord paralizisi 
ve hematom olmadı.

Tartışma ve sonuç
Retrosternal guatr nedeniyle opere edilen hastaların postoperatif komplikasyonları diğer 
nedenlerle opere edilen guatrlarla benzerlik göstermektedir. Retrosternal Guatrlı hastalarda 
güvenle opere edilebilmektedir.
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P24
TEkrarLaYan gUaTr hasTaLIğInda CErrahi TEdaVi
Burhan Mayir, Alkan Sakar, Tuna Bilecik, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
giriş
Tiroid cerrahisi sık uygulanan cerrahilerdendir. Subtotal tiroidektomilerden sonra % 2,5-42 
oranında tekrarlayan hastalık görüldüğü ve % 10-15 hastaya tekrar cerrahi girişim gerektiği 
bildirilmektedir. Bu çalışmada tekrarlayan guatr hastalığı sebebiyle opere edilen hastalara ait 
sonuçlar literatür bilgileri eşliğinde değerlendirilmiştir.

metod
Bu çalışmaya tekrarlayan nodüler guatr tanısıyla tiroidektomi yapılan hastalar dahil edilmiştir. 
Hasta dosyalarından retrospektif olarak hasta bilgileri, operasyon bilgileri ve operasyon 
görülen komplikasyonlar kaydedildi. 

bulgu
Klinikte tiroidektomi yapılan toplam 195 hastanın 13 (%6,7)’ü tekrarlayan guatr sebebiyle 
opere edildi. Hastaların tümü bayan idi. Hasta yaşları 33-72 (ort 49) arasında idi. Bir hastada 
hipertiroidi, iki hastada intratorasik guatr vardı. Operasyon sonrası 4 (%31) hastada geçici 
hipokalsemi görüldü. Kalıcı hipokalsemi ve geçici ya da kalıcı RLS hasarı izlenmedi. 
Hastaların ilk operasyon zamanları hastalardan alınan bilgilere göre değerlendirildi. 
Hastaların tümü bu süreyi yaklaşık olarak bildirdi. Buna göre ilk operasyon tarihleri 5-20 
(ort:13,9) yıl önce idi. 

Tartışma ve sonuç
Tekrarlayan guatrı önlemek için ilk operasyonda total tiroidektomi uygulanmalıdır. 
Tekrarlayan guatr cerrahisinde ise komplikasyonlar ilk cerrahiye göre yüksek olmakla 
birlikte deneyimli cerrahlar tarafından düşük morbidite ile yapılabilir.
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P25
EndEr görüLEn hiPoTiroidi nEdEni oLarak Tiroid 
hEmiagEnEZisi: iki oLgU
Hakan Yiğitbaş1, Gülçin Ercan1, Meltem Küçükyılmaz2, Sultan Enhoş1, Sinan Binboğa1, 
Aynur Özen4, Atilla Çelik1, Hakan Güven3

1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
4Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul
 
giriş
Nadir görülen bir hipotiroidi nedeni olarak tiroid hemiagenezisini iki olgu üzerinden sunmayı 
amaçladık.

olgu 1
41 yaşında kadın hasta Genel Cerrahi polikliniğine boyun ağrısı ve kilo verememe şikayeti 
ile başvurdu. Fizik muayenede tiroid sol lobu normal büyüklükte ve homojen iken sağ lob 
palpe edilmedi. Ultrasonografik(USG) incelemede Sol lob homojen olarak 44x15x15 mm 
iken operasyon anamnezi olmayan hastada sağ lob izlenmedi. Biyokimyasal olarak subklinik 
hipotriroidik olan hastanın tiriod sintigrafisinde (TS) ve boyun MR ında sağ lob vizualize 
edilemedi. Medikal tedavi ile sorunsuz olarak takip edilmektedir.

olgu 2
38 yaşında kadın hasta boyun ağrısı ve boyunda şişlik nedeniyle genel cerrahi polikliniğine 
başvurdu. Fizik muayenede sağ lobda 2 adet yaklaşık 1,5 cm lik nodül palpe edildi.USG 
de 20x13 mm ve 22x12 mm lik hipoekoik heterojen karakterde nodüller ve isthmus 
komşuluğunda 14x7 mm nodül izlendi. TS ve boyun MR bulguları paralel idi. Dominant 
nodüle yapılan İİAB sonucu benign olarak raporlandı. Medikal tedavi ile takip edilmektedir.

Tartışma ve sonuç
Tiroid hemiagenezisi bir tiroid lobunun konjenital olarak gelişmemesidir. İlk olarak 
Handfield-Jones tarafından rapor edilmiştir. Gerçek prevalansi net olarak bilinmemektedir. 
Sıklıkla hipotiroidi tablosu ile presente olur. Paratiroid adenomları ile beraberliği literatürde 
yayınlanmıştır. Tiroid hemiagenezisi genellikle başka nedenlerle yapılan tetkikler geçirilmiş 
cerrahi anamnezi olmayanlarda karşımıza çıkan nadir bir gelişim bozukluğudur. Görüntüleme 
yöntemlerinin daha sıklıkla kullanıldığı çağımızda daha sıklıkla karşımıza çıkacağı 
düşünülmektedir.

boyun mr görüntü 

Tiroid hemiagenezi
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P26
iZoLE Tiroid isThmUs agEnEZinE EŞLik EdEn biLaTEraL 
VE mULTisEnTrik “CLEar CELL VarYanT PaPiLLEr 
kansEr” oLgUsU
İbrahim Ali Özemir1, Barış Bayraktar1, Kıvılcım Orhun1, Tunç Eren1, Ender Anılır1, 
Berrin Güçlüer2, Haydar Yalman1, Orhan Alimoğlu1, Rafet Yiğitbaşı1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Has., Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
 
giriş
Tiroid bezinin çeşitli konjenital anomalileri tariflenmiş olmakla beraber izole tiroid istmus 
agenezi(İTİA) oldukça nadir görülen bir durumdur. Tiroglossal kanalın yüksek seviyeden 
bölünmesi sonucu geliştiği kabul edilmektedir. İTİA klinik semptom oluşturmadığından 
anomalinin gerçek insidansını saptamak güç olup yaklaşık 1/2000 olguda rastlanmaktadır. 
Tanı genellikle diğer tiroid hastalıkları nedeniyle opere edilen hastalarda insidental olarak 
konulmaktadır. Peroperatif İTİA tespit ettiğimiz ve buna eşlik eden her iki tiroid lobunda 
«clear cell varyant papiller kanser» saptanan literatürdeki ilk olguyu sunmaktayız.

olgu
Boyunda şişlik nedeniyle endokrin cerrahi polikliniğimize başvuran 45 yaşında bayan hastanın 
fizik muayenesinde tiroid sağ lobu büyümüş olarak palpe ediliyor. Boyun ultrasonografisinde 
tiroid sağ lobda alt pole yakın yerleşimli 10.2*6.5 mm boyutunda, kaba kalsifikasyonlar 
içeren hipoekoik nodülle beraber bilateral milimetrik multiple nodüller tarifleniyor. 
İğne biopsisinde sağ lobdaki lezyonda «Malignite Şüphesi» saptanması üzerine hastaya 
«Bilateral Total Tiroidektomi» planlandı. Operasyonda semifowler pozisyonda Kocherin 
kolye insizyonuyla katlar geçilerek, strep kasları aralandığında Trakea ön yüz üzerinde 
tiroid isthmusuna ait doku olmadığı ve tiroid trakeanın heriki yanında iki ayrı lob şeklinde 
geliştiği görülerek İTİA olarak tanımlandı. Sağ lobdan çıkan piramidal lobun tiroid kartilaj 
üst seviyesine dek uzandığı ve bu noktada sonlandığı gözlendi. Her iki tarafta da Rekküren 
larengeal sinirler ve paratiroid bezler görülerek korundu ve Bilateral Total Tiroidektomi 
uygulandı. Postop dönemde ses ve solunum patolojisi olmayan hastanın kalsiyum değeri 8.3 
olarak saptandı. Herhangi bir şikayeti olmayan hasta postop 1. gün taburcu edildi. Piyesin 
patoloji incelemesinde tiroid sağ lobda 11 mm çaplı «clear cell varyant papiller kanser», 
sol lobda ise 2 mm ve 4.5 mm çaplı 2 ayrı odakta «clear cell varyant mikropapiller kanser» 
saptandı. Tiroid kapsül invazyonu ve ekstratiroidal yayılım saptanmayan hasta RAI tedavisi 
için Nükleer Tıp Kliniğine yönlendirildi.

Tartışma ve sonuç
Literatürde tiroide ait gelişimsel anomalinin büyük kısmını tiroid hemiagenezi 
oluşturmaktadır. İTİA ise daha nadir saptanan bir anomalidir.. İsthmus agenezinin etyolojik 
sebepleri tam olarak aydınlatılamamış olup TITFI-2 gen mutasyonunun ve trizomi 22›nin 
İTİA ile ilişkili olduğuna dair vaka sunumları vardır. Tiroglossal kanalın yüksek seviyeden 
bölünmesi sonucu İTİA meydana gelmektedir Kadavra çalışmalarına göre isthmus agenezi 
%3-10 arasında değişmekte olup bunların çoğu hemiageneziye eşlik etmektedir. Mirkosh ve 
arkadaşlarının 9 yıllık süreçte 71.500 hastayı kapsayan çalışmalarında sadece 10 hastada İTİA 
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saptamışlar. Diğer çalışmalarda insidansın yaklaşık 2000›de 1 olduğu bildirilmiştir. Literatür 
tarandığında 2000 yılına dek 250 kadar hemiagenezi olgusu tespit edilmiş ve bunlarında 
%50›sinde isthmus agenezi saptanmıştır. Olgumuz İTİA›ne eşlik eden her iki tiroid lobunda 
multisentrik «clear cell varyant papiller kanser» saptanan literatürdeki ilk olgudur. İTİA 
cerrahi esnasında, özellikle de tiroid lojuna giriş aşamasında çeşitli komplikasyonlara yol 
açabileceğinden akılda tutulması gereken bir gelişimsel anamolidir.

Figür-1 izole Tiroid 

İsthmus Agenezine bağlı ayrı iki lob şeklinde tiroid bezi
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P27
iYi diFEransiYE Tiroid kansErLErindE arTmIŞ 
PrEoPEraTiF nöTroFiL/LEnFosiT oranInIn 
mULTiFokaLiTE VE sanTraL LEnF nodU mETasTaZI 
üZErinE PrEdikTiF dEğEri
Aykut Soyder1, Berke Manoğlu1, Oğuz Uğur Aydın2, Serdar Özbaş2, Savaş Koçak2

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın 
2Özel Güven Hastanesi, Ankara
 
giriş
İyi diferansiye tiroid kanserlerinin (İDTK) büyük kısmını papiller tiroid kanserleri 
oluşturmaktadır. Papiller tiroid kanserlerinde multifokalite oranı %18-87 arasında 
değişmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu hastalarda santral lenf nodlarında 
metastaz saptanma oranının ise %40 ile %60 arasında olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar 
doğrultusunda terapötik santral lenf nodu diseksiyonunun (TSLND) cerrahi tedavideki etkinliği 
kanıtlanmıştır ancak profilaktik amaçla bu işlemin uygulanabilirliği ve endikasyonları halen 
tartışmalıdır. Bazı solid organ kanserlerinde yapılan çalışmalarda, nötrofil lenfosit oranındaki 
(NLO) yükselmenin olumsuz prognostik faktör olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada İDTK 
nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmış hastalarda, NLO’nın multifokalite ve santral lenf nodu 
metastazı açısından prediktif önemi değerlendirilmiştir. 

metod
İDTK tanısıyla total tiroidektomi (TT) ve eş zamanlı santral lenf nodu diseksiyonu (SLND) 
yapılmış 125 olguya ait veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu olgulara ait 
operasyon öncesi nötrofil ve lenfosit değerleri ve operasyon sonrası histopatolojik inceleme 
sonucu multifokalite ve santral lenf nodu metastazı varlığı kaydedilmiştir. İstatistiksel analiz 
Mann-Whitney U testi ile gerçekleştirildi. Tanımlayıcı istatistikler medyan (25-75 persantil) 
biçiminde gösterildi.

bulgu
Çalışmaya dahil edilen 125 olgunun histopatolojik inceleme sonucunda tümör tipi; 122 
(%97,6) olguda papiller kanser ve 3 (%2,4) olguda ise foliküler kanserdir. Hastaların 51’inde 
(%40,8) multifokalite ve 41’inde (%32,8) santral lenf nodu metastazı saptandı. Multifokal 
tümör saptanan olguların NLO: 2,4 (1,62-3,04) iken, tek odak tespit edilen olguların NLO: 
1,66 (1,34-2,14) olarak bulundu (p<0,001). Santral lenf nodu metastaz varlığı saptanan 
olguların ise NLO: 2,68 (2,07-3,47) ve metastaz saptanmayan olguların NLO: 1,65 (1,35-
2,11) olduğu görüldü (p<0,001).

Tartışma ve sonuç
Bu çalışmada operasyon öncesi NLO’ındaki rölatif yükselmenin, İDTK tanılı olgularda 
multifokalite ve santral lenf nodu metastazı üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif 
prediktif değeri olduğu görüldü. NLO’ındaki artışın profilaktik santral lenf nodu diseksiyonu 
yapılacak hastaların seçiminde kullanılabilirliği ve hangi eşik değerin üzerinde anlamlı kabul 
edilebileceği konusunda daha detaylı çalışmaların sonuçlarının görülmesi gerekecektir.
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P28
inCE iğnE asPirasYon biYoPsi sonUCU FoLiküLEr 
nEoPLaZi oLarak dEğErLEndiriLEn oLgULarda 
PrEoPEraTiF nöTroFiL / LEnFosiT oranInIn maLigniTE 
üZErinE PrEdikTiF dEğEri
Aykut Soyder1, Şadi Ballı1, Serdar Özbaş2

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın 
2Özel Güven Hastanesi, Ankara
 
giriş
Solid tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) sonucu foliküler neoplazi 
(FN) veya hurthle hücreli neoplazi (HHN) olarak raporlanan lezyonlarda malignite riski 
yaklaşık %20’dir. Adenom veya karsinom ayırımı ise ancak histopatolojik inceleme ile 
yapılabilmektedir. Nötrofil lenfosit oranı (NLO), inflamatuvar durumun bir göstergesi olup, 
yüksekliği birçok malignitede olumsuz prognostik faktör olarak gösterilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı İİAB sonucu FN olarak raporlanan olguların operasyon öncesi NLO’nın, operasyon 
sonrası histopatolojik değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılması ve malignite üzerine 
prediktif değerinin belirlenmesidir.

metod
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Ocak 2003- 
Aralık 2012 yılları arasında İİAB sonucu FN/HHN olarak raporlanan 63 olguya ait sonuçlar 
retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalara ait operasyon öncesi nötrofil ve lenfosit 
değerleri hasta kayıtlarından elde edildi. İstatistiksel analiz Mann-Whitney U testi ile yapıldı. 
Tanımlayıcı istatistikler medyan (25-75 persantil) biçiminde gösterildi.

bulgu
Bu çalışmaya dahil edilen 63 hastanın operasyon sonrası histopatolojik incelemesi 
sonucunda; 53 (%84,1) olgu benign (foliküler adenom veya kolloid nodül), 10 (%15,9) olgu 
ise malign (5 olgu foliküler kanser, diğer 5 olgu ise papiller kanser foliküler varyant) olarak 
değerlendirilmiştir. Benign histopatolojiye sahip olguların cerrahi öncesi yapılan venöz kan 
örneklemesinde NLO: 1,59 (1,30-1,74) iken; malign olgularda NLO: 2,73 (2,39-2,98) olarak 
bulunmuştur (p<0,001).

Tartışma ve sonuç
Bu çalışmada inflamatuvar yanıtın bir göstergesi olarak kullanılan ve bazı malignitelerde 
artmış olduğu gösterilmiş olan NLO’nın; tiroid nodüllerinin değerlendirilmesi sırasında 
yapılan İİAB sonucu FN/HHN tanılı olgularda, malignite üzerine istatistiksel olarak anlamlı 
bir pozitif prediktif değerinin olduğu saptandı. Bu konuda daha net bir yargıya varabilmek 
için, daha geniş hasta sayısı içeren prospektif çalışmalarda bu verilerin kanıtlanması 
gerekecektir.
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P29
sICak nodüLdE Tiroid kansEr riski arTIYor mU? 
rETrosPEkTiF bir ÇaLIŞmanIn sonUÇLarI
Azer İsmayılov, Özer Makay, Tayfun Yoldaş, Varlık Erol, Aylin Oral, Gökhan İçöz, 
Mahir Akyıldız
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir
 
giriş
Literatürde kanser riskinin <%1 olarak bildirilen hiperfonksiyone tiroid nodüllerindeki 
kanser riskini, kliniğimizde tiroidektomi uygulanan hastalarda ortaya koymak.

metod
Ocak 1996 – Aralık 2007 tarihleri arasında tiroidektomi uygulanmış tiroid nodüllü ve 
preoperatif değerlendirmede Tc99m tiroid sintigrafisi olan 1259 hasta retrospektif olarak 
incelendi. Diffüz hiperplazisi, hem sıcak, hem soğuk nodülü olan, nodül çapı <1cm olan ve 
patoloji sonucu mikrokarsinom çıkan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

bulgu
Yaş ortancası 47±12 olan hasta grubunun %82.5’i kadın %17.5’i erkek idi. Olguların 
%13’ünde hiperaktif nodüller izlenirken, %87 olguda nodüller hipoaktif idi. Kanser, olguların 
%9’unda saptandı. Hiperfonksiyone nodüllerde kanser riski % 1 olarak hesaplandı. 

Tartışma ve sonuç
Bu çalışma ile elde edilen bulgular, dünyada artan tiroid kanser insidansına rağmen, 
hiperfonksiyone tiroid nodüllerinde kanser prevalansının artmadığını düşündürtmektedir.



6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

119

P30
FoLLiküLEr adEnom iLE PaPiLLEr Tiroid karsinom 
birLikTELiği
Bülent Çitgez1, Sıtkı Gürkan Yetkin1, İsmail Ethem Akgün1, Abdulcabbar Kartal1, 
Murat Ferhat Ferhatoğlu1, Adem Akçakaya2, Mehmet Mihmanlı1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 
giriş
Foliküler neoplazi tiroid follikül epitelinden köken alıp folliküler gelişim gösteren benign ve 
malign lezyonları kapsar. Folliküler adenomlar, tiroidin en yaygın neoplazmı olup kapsüllü 
ve genellikle soliter lezyonlardır. Bu çalışmamızda amacımız; kliniğimizde son iki yılda 
yapılmış tiroid ameliyatlarının içinde histopatolojik inceleme sonucu foliküler adenom gelen 
hastaları değerlendirmek ve papiller tiroid karsinomu ile foliküler adenom arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır.

metod
Son 2 yılda Anabilim Dalımızda yapılan 228 tiroid ameliyatı içinde, ameliyat sonrası patolojik 
inceleme sonucunda foliküler adenom saptanan 41 hasta değerlendirildi. 

bulgu
Hastaların 35›i (%85,3) kadın, 6 ‘sı (%14,7) erkek idi. Ameliyat sonrası foliküler adenom 
saptanan hastaların patoloji raporları değerlendirildiğinde, 11 hastada (%26.8) foliküler 
adenom ile papiller karsinom birlikteliği tespit edildi. Foliküler adenom ile papiller 
karsinomun birlikte görüldüğü 11 hastanın altısında (%54,5) karsinom bir santimetrenin 
altında (mikropapiller tiroid karsinomu), beşinde (%46,5) ise bir santimetreden büyük 
papiller karsinom saptandı. (p>0,05)

Tartışma ve sonuç
Çalışmamızda patolojik incelemede foliküler adenom saptanan hastalarda papiller karsinomun 
sık görüldüğü tespit edildi. Bu nedenle foliküler neoplazi tespit edilmiş hastalarda eğer aynı 
ya da karşı tiroid lobunda da nodüller tespit edilmiş ise cerrahi tedavinin total tiroidektomi 
olması gerektiğini düşünmekteyiz.
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P31
nadir bir Vaka sUnUmU; Tiroidin hiYaLiniZE 
TrabEküLEr Tümörü
Erkan Öztürk, Ramazan Yıldız, Yaşar Subutay Peker, Zafer Kılbaş, Semih Görgülü
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
 
giriş
Papiller tiroid karsinom (PTK) tiroidin sık karşılaşılan bir hastalığı olması yanında, tiroidin 
hiyalinize trabeküler tümörü (HTT) PTK ile histoatolojik benzerlikleri olan ve sıklıkla 
tanısal olarak karıştırılan nadir bir antitedir. HTT› nin literatürde bildirilen ve bilinen tek 
histopatolojik farklılığı fibriller-hyalin materyal varlığı ve nükleer pseudoinklüzyonlardır. 
Ayrıca bildirilmiş immünokimyasal (MIB1 immünoboyama) ve moleküler (RET/PTC1 
translokasyonu) farklılıklar da mevcuttur. HTT ayrıca medüller tiroid karsinomun bir 
varyantı olduğu da literatürde bldirilmiştir. HTT›de bizim akamızda olduğu gibi, Hashimoto 
hastalığının (HH) insidansının arttığı vaka sunumlarında bildirilmiştir. Bu vaka sunumunda, 
HTT ve hHTT›nin HH ile ilişkisi ile ilgili olarak tecrübelerimizi paylaşmayı hedefledik.

metod
Literatür bilgileri ışığında vaka sunumu.

bulgu
12 yıldır HH hikayesi olan 58-yaşında bayan hastaya kliniğimizde, normal T3-T4-TSH 
seviyeleri ile 7x5mm boyutunda hipoekoik subkapsüler tiroid nodülü öntanısı kondu. İnce 
iğne aspirasyon biyopsisi sonucunda hastaya PTK tanısı kondu. Hastaya bilateral total 
tiroidektomi uygulandı. Postoperatih histopatolojik inceleme sonucunda bir adet reaktif 
lenf nodu ile birlikte, HH›nın eşlik ettiği HTT tanısı rapor edildi. Literatür bilgileri ışığında 
hastaya adjuvan tedavi planlanmadan takip önerildi.

Tartışma ve sonuç
HTT, çok nadiren nüks ettiği için ve benign olduğuna inanıldığı için aynı zamanda adenom 
olarak da adlandırılmaktadır ve adjuvan tedavi gerektirmemektedir, ancak hastalara düzenli 
takip önerilmelidir PTK ile benzer histopaolojik özelliklerinden dolayı endokrin cerrahları, 
HH hikayesi olan hastalarada PTK ön tanısında HTT›i akıllarında tutmaları tarafımızca 
önerilir.
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P32
FronTaL kEmik mETasTaZI iLE orTaYa ÇIkan PaPiLLEr 
Tiroid kansEri
Gül Bayrakçı, Orhan Yalçın, Nüvit Duraker, İhsan Gündüz, Semra Günay
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
giriş
Tiroid papiller karsinomu tiroidin en sık rastlanan malignitesidir. Genellikle lenfatik metastaz 
yapar. Uzak metastaz en sık akciğer ve kemikte saptanır. Nadir olarak karaciğer, beyin ve 
diğer uzak organ metastazları da yapabilirler.

bulgu
60 yaşında kadın hasta, boyunda şişlik yakınması ile kliniğimize başvurdu. Hastanın 
hikayesinden 15 yıl önce guatr nedeni ile ameliyat olduğu ve tiroid hormon replasmanı 
almadığı öğrenildi. Ameliyata ait hiçbir dökümana ulaşılamadı. 2 yıl önce sağ gözünde şişlik 
nedeni ile dış merkezde tetkik edilen hastaya frontal kemikte kitle nedeni ile frontal kemik 
rezeksiyonu yapılmış. Patoloji frontal kemikte 4cm çapında tümöral lezyon, tiroid foliküler 
tipte papiller karsinom metastazı, tümör hücreleri tiroglobulin pozitif, TTF-1 pozitif olarak 
rapor edilmiş. Bu tarihten sonra hasta kontrole gitmemiş. Frontal kemik rezeksiyonundan 
18 ay sonra boyunda şişlik yakınması ile aynı dış merkeze tekrar başvuran hasta hastanemiz 
onkoloji kliniğine yönlendirilmiş. Çekilen tiroid sintigrafisinde sağ lobda bakiye tiroid 
dokusu olduğu görüldü, PET-CT›de karaciğer, akciğer, beyin ve kemiklerde metastaz ile 
uyumlu olduğu düşünülen multipl odaklar tespit edildi. Boyun BT›de infrahyoid tiroid 
lojunu tamamen dolduran tiroid glandı görüldü. Palyatif kemik radyoterapisi alan olguya 
radyoaktif iyot ablasyon tedavisi planlandı. RAİ öncesinde hastaya tamamlayıcı tiroidektomi 
yapıldı. Peroperatuar tiroid sağ lobda yaklaşık 4cm çapında orta sertlikte tiroid dokusu 
olduğu görüldü, sol lobda doku görülmedi. Sağ taraf tamamlayıcı tiroidektomi yapıldı. 
Sağ taraf santral lenf nodlarında en büyüğü yaklaşık 1cm boyutunda multipl lenf bezleri 
görüldü, santral boyun diseksiyonu yapıldı. Üst, orta ve alt juguler zincirde lenf nodu tespit 
edilmedi. Patoloji raporunda rezeke edilen bakiye tiroid dokusunda ve santral lenf nodlarında 
maligniteye rastlanmadı. Hasta postoperatif 2. gününde taburcu edildi.

Tartışma ve sonuç
Papiller tiroid kanseri tiroidin en sık görülen, genelde lenfatik metastaz yapan, uzak metastaz 
saptanması nadir olan kanser türüdür. Bu çalışmada 15 yıl önce subtotal tiroidektomi yapılmış, 
operasyondan sonra tedavi almamış, postoperatif 13. yılda frontal kemik metastazı ele alınan 
bir hasta sunuldu. Hastaya tamamlayıcı tiroidektomi sonrası radyoaktif iyot tedavisi önerildi, 
ancak hasta tedaviyi reddetti.
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P33
mEdüLLEr Tiroid kansEri dEnEYimimiZ-rETrosPEkTiF 
inCELEmE
Orhan Yalçın, Gül Bayrakçı, İhsan Gündüz, Semra Günay
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
giriş
Medüller tiroid kanseri tiroidin parafoliküler C hücrelerinden kaynaklanan bir nöroendokrin 
tümördür. Tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %2-5›ini oluşturur. En sık 50-60 yaşlarda ve 
kadınlarda erkeklere oranla 1.5 kat daha fazla görülür.

metod
Bu çalışmada 2005-2012 yılları arasında SB Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi›nde 
medüller tiroid kanseri tanısı ile ameliyat edilmiş 34 hasta retrospektif olarak incelendi.

bulgu
Hastaların 20›si kadın 14›ü erkekti. Ortalama yaş 49.4, ortalama takip süresi 38 aydı. 27 
hasta sporadik, 1 hasta familial, 6 hasta MEN-2A ailesine mensuptu. Ameliyat öncesi yapılan 
İİAB›de 15 hastada malignite şüphesi taşıyan tirositler, 10 hastada benign bulgular, 5 hastada 
yetersiz bulgular saptandı.4 hastanın İİAB sonucuna ulaşılamadı. İİAB›de yetersiz bulgular 
saptanan hasta grubuna tekrar İİAB önerildi. 1 hasta familial grupta olduğundan tekrar İİAB›yi 
reddetti, ameliyat öncesi kalsitonin seviyesi yüksek olan hastaya total tiroidektomi yapıldı. 
Diğer 4 hastanın 2›sinde tekrar edilen İİAB›lerde malignite şüphesi taşıyan tirositlere rastlandı. 
2 hastada tekrar edilen İİAB›lerde malignite bulgusu saptanmadığı halde mevcut nodüllerin 
radyolojik ve klinik olarak şüpheli olması üzerine operasyon kararı alındı. 13 hasta multinodüler 
guatr tanısı ile ameliyat edilmiş ve medüller kanser tanısı almıştı. İİAB sonucuna ulaşılamayan 
4 hasta dış merkezlerde multinodüler guatr tanısı ile ameliyat edilmiş, patoloji raporu medüller 
kanser gelince tamamlayıcı tedavi ve takip için tarafımıza yönlendirilmiş olan hastalardı. 
Toplam 9 hasta ilk ameliyatını dış merkezlerde olmuştu. Bu grubun ortak özelliği ilk 
ameliyatlarında sadece total tiroidektomi yapılmış olmalarıydı ve ilk 24 ay içinde hepsi 
servikal lenf nodu metastazı ile başvurmuşlardı. Bu hastaların tümüne tek taraflı modifiye 
radikal boyun diseksiyonu yapıldı. İlk ameliyatı tarafımızca yapılmış 25 hastayla birlikte bu 
grup birlikte incelendiğinde hastaların %39›unun tanı anında evre 4-A, %33›ünün evre-1, 
%14›ünün evre-2, %14›ünün evre-3 olduğu belirlendi. ATA sınıflamasına göre tanı anında 
26 hasta orta risk, 5 hasta düşük risk, 3 hasta yüksek risk taşıyan grupta yeralıyordu. 8 
hastaya total tiroidektomi, 8 hastaya total tiroidektomi ve bilateral modifiye radikal boyun 
diseksiyonu, 18 hastaya total tiroidektomi ve unilateral modifiye radikal boyun diseksiyonu 
yapıldı. Sporadik olguların %19›unda, MEN2-A ailesinin %100›ünde bilateral medüller 
kanser tespit edildi. 3 hastada eşzamanlı papiller tiroid karsinomu odağı veya odakları olduğu 
görüldü. Bu 3 hasta tekrarlayan nüksler sebebi ile herbiri 3 defa ameliyat edildi. Bu 3 hastanın 
servikal lenf nodu metastazları medüller karsinom metastazı idi. 3 hastada mediastinal lenf 
nodu tutulumu nedeni ile sternotomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. 

Tartışma ve sonuç
Tiroid medüller kanseri %50-80 oranlarında İİAB ile tanı alır. Bizim deneyimimizde bu oran 
%50›dir. Hastaların %50›sine preoperatif tanı konamamıştır. Bu da ameliyat endikasyonu 
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konan hastalarda kalsitonin bakılmasının ameliyat planlamasında yararlı olabileceğini 
düşündürmektedir. Sporadik olgularda multisentrisite oranı literatürde %20 olarak 
bildirilmiştir.Bizim deneyimimiz de literatürle uyumlu bulundu. MEN-2 hastalarının tümü 
maalesef hiperplazi aşamasında ameliyat edilememiş, hiçbirine profilaktik tiroidektomi 
yapılamamıştır. Tanı anındaki evreleri değerlendirildiğinde hastaların %70›inden fazlasının 
evre-1 ve evre4-A olduğunun görülmesi, hastaların ya erken evrede tesadüfen bulunduğunu 
yada servikal lenf nodu metastazı yaptıktan sonra tanı alabildiklerini düşündürmektedir.
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P34
üÇünCü basamak bir hasTanEdE TiroidEkTomi 
amELiYaTLarI iÇin hasTanEnin FaTUra ETTiği VE 
hasTanEYE ödEnEn mikTarLarIn karŞILaŞTIrILmasI
Orhan Veli Özkan, Fatih Altıntoprak, Ömer Yalkın, Enis Dikicier, Fehmi Çelebi
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya
 
giriş
Hastanelerde verilen sağlık bakım hizmetlerinin maliyetini hesaplamak, hastaneler ve hizmeti 
satın alan kurumlar için çok önemlidir. Türkiye’de hem hastane yönetimi hem de sağlık güvencesi 
sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun(SGK) en önemli sorunlarından birisi maliyetlerin doğru 
olarak belirlenememesidir. Ülkemizin kendi şartları içinde maliyet analizine yönelik çalışmaların 
azlığı bu konularda karar vericileri yabancı yayınları baz almak zorunda bırakmaktadır.  
Türkiye’de sağlık masraflarını karşılayan SGK bazı işlemler için paket fiyat üzerinden 
ödeme yapmaktadır. Bu uygulama, daha kolay, hızlı, kontrollü ve ekonomik bir 
ödeme sistemi olarak düşünülmektedir. Bazı istisnalar paket dışı olarak ödenmektedir.  
Bu çalışmada genel cerrahi kliniklerinde en sık uygulanan ameliyatlardan olan tiroidektomi 
ameliyatlarının paket fiyat uygulaması baz alınarak ödenen ve riskli hastaların ameliyat 
edildiği üçüncü basamak bir hastanenin fatura ettiği fiyatların karşılaştırılması amaçlanmıştır.

metod
T. C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Genel Cerrahi Kliniği’nde 01.01.2012 ve 31.12.2012 tarihleri arasında yapılan tiroidektomi 
ameliyatlarına ait kayıtlar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların cinsiyetlerine, 
yaşlarına, yatış sürelerine, yapılan tiroidektomi tipine, hastanenin bu ameliyat için düzenlediği 
fatura miktarına ve bu ameliyat için gerçekleşen ödeme miktarlarına bakılmıştır. 

bulgu
Hastanemizde belirtilen bir yıllık dönemde 143 tiroidektomi ameliyatı yapılmış ve 
bu hastaların 30’u erkek ve 113’ü kadın olup yaş ortalaması 50 (20-75) bulunmuştur. 
Hastalar ortalama 2.26 gün yatmıştır. Bilateral total tiroidektomi 113 (%79,02), tek taraflı 
total tiroidektomi 23(%16,08) tek taraflı total karşı tarafa subtotal tiroidektomi 4(%2,79), 
tamamlayıcı trioidektomi 3(%2,09) hastaya uygulanmıştır. Bu hastalar için hastanemiz 
ortalama 2514 TL fatura etmiş ancak ortalama 1249 TL ödeme gerçekleşmiştir. Fatura edilen 
miktar ile gerçekleşen ödeme miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır.

Tartışma ve sonuç
Ülkemizin önemli bütçe giderlerinden birini oluşturan sağlık harcamalarının verimli 
yapılması, sağlık kurumlarında yapılan performans ve etkinlik analizlerin tümünde 
maliyet analizlerinden yararlanılması, sağlık hizmetlerinin maliyet denetiminin yapılması 
ve hastanelerin ekonomik amaçlı işletmeler haline dönüşmesi çabalarının yoğunlaşması, 
hastaların ve çalışanların memnuniyeti gibi konuların ön plana çıkması nedeniyle sağlık 
kurumları için maliyet muhasebesi çok önemli hale gelmiştir. Bu maliyet muhasebesi 
özellikle tıbbi problem ve risklerin yüksek olduğu üçüncü basamak hastanelerde yapılan 
fiyatlandırmalarda daha gerçekçi uygulamalara gidilmesi gerektiğini göstermektedir.
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Tablo

Tiroidektomi ameliyatları paket fiyatları ve fatura edilen maliyet
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P35
ParaTiroid kisTi: nadir bir hiPErParaTiroidi nEdEni
Öztekin Çıkman1, Ömer Faruk Özkan1, Hacer Şen2, Nilsen Erdoğan3, Umut Ercan1, 
Muammer Karaayvaz1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Çanakkale 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çanakkale 
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale
 
giriş
Üçüncü veya dördüncü brankial arkın, embriyonal kalıntısı veya paratiroid adenomlarının 
kistik dejenarasyonu sonrası ortaya çıkan paratiroid kistleri hiperkalsemiye neden olmasına 
göre fonksiyonel ve nonfonksiyonel olmak üzere ikiye ayrılır. Çalışmamızda asemptomatik 
hiperkalsemi nedeni ile tetkik edilen ve fonksiyonel paratiroid kisti saptanan olgunun 
sunulması amaçlanmıştır. 

olgu
46 yaşında erkek hasta, yapılan rutin tetkikleri sırasında serum Kalsium düzeyinin yüksek 
olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan tetkiklerinde, serum Ca:10.9 mg/
dl, fosfor 3.4 mg/dl, Parathormon130 pg/ml olarak saptandı. Tiroid fonksiyon testleri normal 
sınırlardaydı. Yapılan boyun USG’sinde tiroid sol alt polde sol tiroid lobuyla ileri derecede 
iştiraklı 2x1 cm lik kistik lezyon görüldü. Tiroid sağ lobda 2 cm’ye ulaşan solid komponenti 
olan nodüller saptandı. Hastaya cerrahi tedavi planlanarak sağ total tiroidektomi yapılarak 
frozena gönderildi. Frozen sonucu benign olarak rapor edildi. Sağ taraftaki paratiroid 
bezlerinin eksplorasyonu sonrası sol tarafa geçildi. Tiroid sol alt polde tiroid bezi ile yakın 
iştiraklı 2x2 cm’lik kistik lezyon görülerek, total olarak eksize edildi. 

Tartışma ve sonuç
Asemptomatik hiperkalsemi nedeniyle kliniğimize başvuran hastada fonksiyonel paratiroid 
kisti saptanmıştır. Paratiroid kistleri boyunda nadir görülen lezyonlardan olup, literatürde 
%90 nonfonksiyonel, daha nadir olarak fonsiyonel olduğu bildirilmiştir. Büyük boyutlara 
ulaşanlar haricinde genellikle cerrahi eksplorasyon ile tanı konmaktadır. Tedavi seçenekleri 
arasında aspirasyon ve sıvıda parathormon düzeyine göre tanı konulabildiği bildirilse 
de şüpheli durumlarda ilk tedavi seçeneğinin cerrahi olarak belirten çalışmalar da vardır.  
Sonuç olarak boyunda insidenatal olarak saptanan kitlelerde paratiroid kisti olası tanılarda 
düşünülmeli ve tedavi seçenekleri arasında aspirasyon ilk planda yapılması gereken yöntem 
olup, uygulanamayan hastalarda cerrahi eksizyon düşünülmelidir.
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P36
PrimEr hiPErParaTiroidiLi hasTaLarda PrEoPEraTiF 
görünTüLEmE YönTEmLErinin doğrULUğU  
Ebru Oran, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Nurcihan Akgün, Fevzi Celayir, 
Mehmet Uludağ
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul

giriş
Primer hiperparatiroidili hastalarda ameliyat öncesi görüntüleme yöntemlerinin etkinliğini 
araştırmaktır. 

metod
Ocak 2011- Aralık 2012 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemde 88 hastaya primer hiperparatiroidi 
tanısıyla operasyon uygulandı. Tüm hastalara ameliyat öncesi boyun ultrasonografisi (USG) 
ve 99mTc-sestamibi sintigrafisi yapıldı. USG ve sintigrafisi uyumlu olan hastalara lateral 
yaklaşımla tek taraflı ya da fokal eksplorasyon, görüntüleme yöntemleri negatif olan ya da 
uyumsuz olan hastalara bilateral eksplorasyon yada hızlı PTH tayini yapılarak öncelikle 
sintigrafinin bildirdiği yöne odaklanmış cerrahi yapıldı. Hastaların preoperatif radyolojik 
incelemeleri ile preoperatif bulguları kıyaslandı. 

bulgu
Hastaların 13’ü erkek, 75’i kadındı. Yaş ortalaması 57 (20-86) idi. 38 (% 43) hastada hem 
USG hem sintigrafi paratiroid lokalizasyonu tam olarak belirlerken; 4 (% 4,5) hastada USG, 
31 (% 35) hastada sintigrafi paratiroid lokalizasonunu aydınlattı. 46 hastada USG yetersiz 
kalırken, 6 hastada sadece sağ sol lateralizasyonunu doğru bildirdi, ancak alt üst paratiroid 
ayrımını yapamadı. Sintigrafi ise 8 hastada sadece lateralizasyonu belirledi, 19 hastada 
yetersiz kaldı. 37 hastada bilateral, 51 hastada tek taraflı eksplorasyon uygulandı. 79 hastada 
tek adenom, 4 hastada çift adenom, 5 hastada hiperplazi bulundu. Patolojik paratiroid bezin 
ortalama çapı 1,5 cm  (1-4 cm) idi. 34 hastada patolojik bez sağ altta, 25 hastada sol altta, 
17 hastada sağ üstte, 15 hastada sol üstte, 4 hastada ektopik olarak timus yada paraözefageal 
alanda bulundu. 

Tartışma ve sonuç
Primer hiperparatiroidide preoperatif görüntüleme yöntemi olarak sintigrafinin duyarlılığı 
USG’ye göre daha yüksektir. Ultrasonografiyi yapan kişinin deneyimi, lezyonu 
saptayabilmede önemli faktördür. Pozitif görüntüleme yöntemleri klavuzluğunda uygulanan 
odaklanmış cerrahi ile yüksek kür oranları sağlanabilir. 
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P37
PrimEr hiPErParaTiroididE ParaTiroid 
sinTigraFisinin nEgaTiFLiği sonUÇLarI oLUmsUZ 
ETkiLEr mi?
Ebru Oran1, Gürkan Yetkin1, Mehmet Mihmanlı1, Nurcihan Akgün1, Bestegül Çoruh2, 
Evren Peker1, Fevzi Celayir1, Mehmet Uludağ1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul 
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

giriş
Primer hiperparatiroidide paratiroid sintigrafisinin negatif olmasının ameliyat başarısına 
etkisini araştırmaktır. 

metod
Ocak 2011- Aralık 2012 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemde 88 hastaya primer 
hiperparatiroidi tanısıyla operasyon uygulandı. Kontrolleri düzenli yapılan ve en az 6 aylık 
takibi olan 64 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Sintigrafisi negatif olan 13 hasta ile 
pozitif olan 51 hasta demografik, klinik, patolojik ve biokimyasal özellikleri karşılaştırıldı. 
Analizlerde kesikli değişkenlerin karşılaştrırılması için ki-kare test, süreklilik gösteren ve 
normal dağılıma uyan ve iki grup arasında karşılaştırmalar için bağımsız gruplarda t test, 
süreklilik gösteren ve normal dağılıma uymayan ve iki grup arasında karşılaştırmalar için 
Mann Whitney U test kullanılmıştır. İstastiksel anlamlılık iki yönlü ve p<0,05 olarak kabul 
edilmiştir. 

bulgu
Hastaların 55’si kadın, 9’u erkekti. Yaş ortalaması 58 (24-82) idi. 25 hastada bilateral, 39 
hastada tek taraflı eksplorasyon uygulandı. 58 hastada tek adenom, 2 hastada çift adenom, 4 
hastada hiperplazi bulundu. Ortalama preoperatif kalsiyum düzeyi 11,7 mg/dL (10,3- 14 mg/
dL), parathormon ise 365 pg/dL (85-1850 pg/dL) idi. Takip süresi ortalama 10 ay (6- 20 ay) 
idi. Ortalama postoperatif kalsiyum 9,2 mg/dL (8,2- 10 mg/dL), parathormon ise 59,6 pg/
dL (12-156 pg/dL) idi. 10 hastada erken dönemde hipokalsemi izlendi. Ancak hiçbir hastada 
persistans yada nüks gelişmedi. Sintigrafisi pozitif olan grupta lateral yaklaşımla girişim 
istatistiksel anlamlı olarak daha sık uygulandı. Bunun dışında gruplar arasında farklılık 
bulunmadı (Tablo 1).    

Tartışma ve sonuç
Pozitif paratiroid sintigrafisi odaklanmış cerrahi uygulama olanağı sağlamakla birlikte, 
sintigrafinin negatif olması cerrahinin başarısını azaltan bir faktör değildir. Negatif sintigrafili 
hastalarda bilateral eksplorayonla yüksek cerrahi kür oranları elde edilebildiğinden, bu 
hastalarda negatif sintigrafi cerrahi seçeneğini engelleyecek veya  geciktirecek bir faktör 
olmamalıdır. 
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Tablo 1: Paratiroid sintigrafisi pozitif ve negatif grupların karşılaştırılması
sintigrafi -  (N: 13) sintigrafi  + (N: 51) anlamlılık

k
e

9
4

46
5

X2=3,75 p=0,06

ortalama yaş
(min-mak)

61,54±9,56
 (43-77)                                

55,63±13,61
(24-82)

t=1,50 p=0,13

bilateral yaklaşım
Lateral yaklaşım

13
-

11
40

X2=22,51 p<0,001

Tek adenom
> 1 adenom
hiperplazi

11
-
2

47
2
2

X2=2,75 p=0,25

Patolojik paratiroid 
bezin ortalama boyutu

1,44±0,83 1.74±0,80 t=1,17 p=0,24

Preop ca

Preop PTh

 11,64±0,88 
 (10,5-12,9)

 
180,54±100,58

 (85-428)

11,40±0,75  
(10,3-14)

337,92±316,30
(92-1850)

t=0,91 p=0,36

Z=0,26 p=0,78

Postop ca

Postop PTh

9,13±0,41
   (8,2-10)

57 +30,11
(22-114)

9,39±0,41
  (8,5-10)

60,53+25,80
 (12-156)

t=1,96 p=0,05

Z=0,26 p=0,78

nüks
Persistans

-
-

-
-

Erken hipokalsemi
kalıcı hipokalsemi

1
-

9
-

X2=0,54 p=0,45
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P38
PrimEr hiPErParaTiroidinin CErrahi TEdaVisindE 
UZUn dönEm sonUÇLar
Ebru Oran1, Gürkan Yetkin1, Mehmet Mihmanlı1, Fevzi Celayir1, Nurcihan Akgün1, 
Bestegül Çoruh2, Evren Peker1, Mehmet Uludağ1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul 
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

giriş
Primer hiperparatiroidi poliklinik hastalarında hiperkalseminin en sık sebebidir. Primer 
hiperparatiroidinin kesin tedavisi cerrahi olup, deneyimli merkezlerde cerrahinin başarı 
oranı yüksektir. Bu çalışmada primer hiperparatiroidi tanısıyla ameliyat edilen hastaların 
sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

metod
2000-2012 yılları arasında kliniğimizde primer hiperparatiroidi tanısıyla 243 hasta opere 
edildi. Bunlardan kontrolleri yapılan ve en az 6 aylık takipleri olan 178 hasta preoperatif 
biyokimyasal değerleri, uygulanan ameliyat yöntemi, patolojik inceleme sonuçları ve 
postoperatif kalsiyum ve PTH sonuçlarına göre değerlendirildi.  

bulgu
Hastaların 149’u kadın, 29’u erkekti. Yaş ortalaması 51 (20-86) idi. Ortalama preoperatif 
kalsiyum düzeyi 11,9 mg/dL (9,3- 15,9 mg/dL), parathormon değeri ise 380 pg/dL (92-2788 
pg/dL) idi. 126 hastada lateral yaklaşımla tek taraflı veya fokal eksplorasyon, 52 hastada 
bilateral eksplorasyon yapıldı. Hastaların 159’unda tek adenom, 7’sinde çift adenom, 
12’sinde hiperplazi bulundu. Takip süresi ortalama 27 ay (6-133 ay) idi. Postoperatif ortalama 
kalsiyum düzeyi 9,3 mg/dL (7,4- 11,4 mg/dL), parathormon değeri ise 62 pg/dL (2-203 pg/
dL) idi. Sekiz hastada persistan hiperparatiroidi, 4 hastada nüks hiperparatiroidi gelişti. 
Persistan olan hastaların 7’si erken dönemde ikinci defa opere edilip kür sağlandı. Bir hasta 
ameliyatı kabul etmedi. 2 hastada kalıcı hipoparatiroidi ortaya çıktı. Erken dönemdeki ilk 
ameliyat başarısı % 95,5 (8/178) bulundu. Geç dönemdeki ameliyat başarısı ise % 97,2 idi. 
 
Tartışma ve sonuç
Preoperatif görüntüleme yöntemlerine göre iyi planlanan cerrahi girişim ile primer 
hiperparatiroidide % 95’in üzerinde kalıcı kür elde edilebilir. Preoperatif lokalize edilebilen 
lezyonlarda fokal ekplorasyon ilk seçenek olmasına rağmen, görüntüleme ile saptanamayan 
veya görüntülemede uyumsuz bulguları olan hastalarda bilateral eksplorasyon tercih 
edilmelidir. 
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P39
PrimEr hiPErParaTiroidi sonrasI gELiŞEn ErkEn 
hiPokaLsEminin bELirTEÇLEri
Ebru Oran1, Gürkan Yetkin1, Mehmet Mihmanlı1, Fevzi Celayir1, Nurcihan Aygün1, 
Bestegül Çoruh2, Evren Peker1, Mehmet Uludağ1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul 
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

giriş
Paratiroidektomi sonrası geçici hipokalsemi % 12 oranında görülmektedir. Bu çalışmada 
amaç paratiroidektomi sonrası erken hipokalsemi gelişecebilecek hasta grubunu tayin 
etmektir. 

metod
Ocak 2011- Aralık 2012 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemde 88 hastaya primer 
hiperparatiroidi tanısıyla operasyon uygulandı. Hastaların retrospektif değerlendirmeleri 
sonucunda, paratiroidektomi sonrası erken dönemde hipokalsemi gelişen hastalarda 
hipokalsemi gelişimi üzerine etkili olabilecek yaş, preoperatif kalsiyum, fosfor PTH, ALP 
düzeyleri, yapılan cerrahi girişim, paratiroid patolojisinin tipi ve patolojik bezin boyutu gibi 
faktörler incelendi.  

bulgu
Hastaların 13’ü erkek, 75’i kadındı. Yaş ortalaması 57 (20-86) idi.  37 hastada bilateral, 
51 hastada tek taraflı eksplorasyon uygulandı. 79 hastada tek adenom, 4 hastada çift 
adenom, 5 hastada hiperplazi bulundu. Paratiroidektomi sonrası erken dönemde 14 hastada 
hipokalsemi gelişti. 8 hastada oral kalsiyum ve D vitamini replasmanı yapılırken, 6 vakada 
IV kalsiyum tedavisi gerekli oldu. Hipokalsemi gelişen hastaların yaş ortalaması 45 (24-79) 
idi. Hastaların biri hariç hepsi kadındı. Hastalardan 3’ünde hiperplazi, ikisinde çift adenom, 
diğerlerinde tek adenom vardı. Patolojik bezin ortalama büyüklüğü 1,9 cm (1-3,5 cm) idi. 
Bu hastalarda ortalama postoperatif kalsiyum değeri 6,9 mg/dL (6,2-7,9) idi. Postoperatif 
hipokalsemi gelişimi için preoperatif kalsiyum değerinin 11’in  altında olması riski 6 kat 
arttıran faktör olarak bulundu. Preoperatif bu kalsiyum değeri için sensitivite 0,75; spesifite 
0,65 olarak bulundu. Ultrasonografisi negatif olan hastalarda hipokalsemi gelişme riski 3,5 
kat; paratiroid hiperplazisi olanlarda risk 10 kat fazla bulundu.
 
Tartışma ve sonuç
Preoperatif kalsiyum değeri 11’in altında olanlarda hipokalsemi gelişme riskinin 
daha yüksek olması, primer hiperparatiroidide kalsiyum değeri ile hastalığın ciddiyeti 
arasında ilişki olmaması bulgusu ile uyumlu gözükmektedir. Kalsiyum değeri düşük olan 
hastalarda hastalığın daha hafif seyirli olabileceği ve daha az komplikasyon gelişebileceği 
düşünülmemelidir. Hiperplazili hastalarda postoperatif hipokalsemi riskinin yüksek olması, 
bu hastalarda görüntüleme yöntemlerinin sıklıkla negatif olması ve daha sık bilateral 
ekplorasyon uygulanması ile ilişkili olabilir.
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P40
hiPErParaTiroidiZm nEdEni iLE amELiYaT EdiLEn 
hasTaLarImIZIn sonUÇLarI
Bülent Çalık, Eyüp Kebapçı, Cem Tuğmen, Cem Karaali, Cezmi Karaca, Cengiz Aydın
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
giriş
Hiperparatiroidizm yüksek parathormon ve kalsiyum, düşük fosfat düzeyleri ile karakterize 
klinik tablodur. Bu çalışmada kliniğimizde son 5 yılda hiperparatiroidizm nedeniyle tanı alıp 
tedavi edilmiş hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

metod
2008-2013 yılları arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi kliniğinde 
hiperparatiroidi nedeniyle 43 hasta ameliyat edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, şikayetler, ameliyat 
öncesi ve sonrası laboratuvar değerleri, preoperatif lokalizasyon çalışmaları ve komorbiditeler 
yönünden değerlendirildi.

bulgu
Hastaların 37›si(%86) kadın 6›sı(14) erkekti. Yaş ortalaması 56,84(24-77) idi. En sık 
rastalan şikayetler halsizlik ve eklem ağrısı idi. Lokalizasyon amaçlı olarak tüm hastalara 
boyun usg ve 99mTc-MİBİ ile paratiroid sintigrafisi yapıldı. İlk ameliyat esnasında adenomu 
bulunamayan 6 hastada BT ve MR ile yeniden lokalilazyon çalışmaları yapıldı. Hastalar bu 
tetkiklerden sonra tekrar opere edildi. Tüm hastalarda kan kalsiyum, parathormon, alkalen 
fosfataz ve fosfor değerlerine bakıldı. 38 hastada tek bez adenomu mevcuttu. Bunların 21 
tanesi sol inferior, 2 tanesi sol süperior, 13 tanesi sağ inferior, 2 tanesi sağ süperior bezde idi. 
5 hastada ise birden fazla bez hastalığı mevcuttu. 3 tanesi birden fazla adenom 2 tanesi diffüz 
hiperplazi idi. 16 hastada eş zamanlı olarak nodüler guatr mevcuttu. 12 hastada multinodüler 
guatr, 3 hastada tek taraflı nodüler guatr, 1 hastada graves hastalığı mevcuttu. Multinodüler 
guatrlı hastalardan 3 tanesinde patoloji papiller mikrokarsinom olarak geldi. 8 hasta ise 
kronik böbrek yatmezliği nedeniyle uzun süredir diyalize giren hasta idi. Kronik böbrek 
yetmezlikli 2 hastada diffüz hiperplazi, 2 hastada birden fazla adenom, 4 hastada ise tek 
adenom mevcuttu. Hastaların hepsinde postoperatif dönemde kan kalsiyum ve parathormon 
değerlerinde anlamlı düşüşler oldu.

Tartışma ve sonuç
Poliklinik hastalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer 
hiperparatiroidi, hastanede yatan hastalarda ise malignitedir. Genel olarak 1/500-1/1000 
sıklığında görülmekte olup kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla oranda görülür. 
Önceleri hastalık böbrek ve kemik kaynaklı şikayetler nedeni ile tanınırken rutin laboratuar 
tetkiklerinde kalsiyumun daha sık istenmesi ve hekimlerin hastalık konusunda daha fazla 
bilgi sahibi olmaları nedeni ile günümüzde tanı sıklığı giderek artmıştır. PHPT’de standart 
cerrahi tedavi; iki taraflı boyun eksplorasyonu ile tüm paratiroid bezlerinin görülmesi ve 
hastalıklı bez ya da bezlerin çıkarılmasıdır. Ancak özellikle son 10 yıl içerisinde PHPT 
varlığında uygulanacak cerrahi tedavinin seçimi konusunda önemli değişiklikler olmuştur. İki 
taraflı boyun eksplorasyonun sinir hasarı ve hipoparatiroidizm riskini arttırdığı bilinmektedir. 
Komplikasyonları azaltması ve ameliyat süresini kısaltması açısından tek taraflı yaklaşım ve 
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lezyonun saptandığı yerin eksplorasyonu, PHPT tedavisinde son zamanlarda kabul görmeye 
başladı. Bu yaklaşım lokalizasyon çalısmalarının önemini arttırdı. Bu amaç için kullanılan 
görüntüleme yöntemleri yüksek rezolüsyonlu USG, 99mTc-MİBİ sintigrafisi, BT ve MR’dır. 
USG ilk seçilen görüntüleme yöntemidir. Sestamibi sintigrafisi ve USG operasyondan 
önce yapılması önerilen lokalizasyon çalışmalarıdır. 99mTc-MİBİ sintigrafisi, günümüzde 
hastalıklı paratiroid bezlerine ait lezyonların görüntülenmesinde yüksek duyarlılık ve 
özgüllüğü nedeniyle en sık kullanılan yöntemdir. Sestamibi’nin en önemli avantajları minimal 
invaziv bir girişim olması ve ektopik adenomların tespitinde duyarlılığının yüksek olmasıdır. 
Eğer USG ve sestamibi sintigrafisi aynı lokalizasyonu gösteriyor ise başka lokalizasyon 
çalışmasına gerek olmadan tek taraflı cerrahi yaklaşım ile patolojik bezin çıkarılmasının 
uygun yaklaşım olduğunu düşünmekteyiz. Ancak lezyonun görüntülenemediği, ektopik 
yerleşimli olduğu düşünülen veya rekürren hastalarda, BT ve MR gibi ilave görüntüleme 
yöntemleri ve ameliyat esnasında gama-prob uygulaması yapılmalıdır.
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P41
ParaTiroid kansEri: sErVikaL VE mEdiasTinaL nüksTE 
CErrahi TEdaVi
Uğur Temel2,  Gürkan Yetkin1, Feyza Yener Öztürk3, Mehmet Mihmanlı1, Nurcihan Aygün1, 

Mehmet Uludağ1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği

giriş
Primer hiperparatiroidin % 85-90 nedeni paratiroid adenomu olup, paratiroid kanserlerinin 
oranı % 1’den azdır. Paratiroid kanserinde esas tedavi cerrahi olup, cerrahi ile uzun survi 
elde edilebilir. Bununla birlikte uygun rezeksiyon sonrasında rekürens oranı yüksek olup, 
% 40-100 arasında değiştiği bildirilmektedir. Biz de multipl rekürens gelişen ve malign 
hiperkalsemiye neden olan bir olguyu sunmayı amaçladık.

olgu
54 yaşında erkek hasta Endokrinoloji Kliniği’ne malign hiperkalsemi nedeni ile başvurmuş. 
Hastanın özgeçmişinde 2006’da başka bir merkezde akciğer adenokarsinom nedeniyle sol alt 
lobektomi, bir ay sonra primer hiperparatiroidi tanısı ile eksplorasyon uygulandığı belirlendi. 
Paratiroid ameliyatı sırasında intraoperatif tümor şüphesi nedeni ile sağ altta lokalize 
paratiroid tümörü, total tiroidektomi ile birlikte blok olarak çıkarılmış ve normokalsemi 
sağlanmış. Patolojik incelemede paratiroid kanseri saptanmış. Ameliyattan 1 yıl sonra 
hiperkalseminin nüks etmesi nedeni ile yapılan incelemelerinde sağ lateral boyun bölge 
IV’te lenf bezi metastazı saptanması üzerine sağ bölge III ve IV’ü içeren kompartmanal 
boyun diseksiyonu uygulanmış. Normokalsemi sağlanan hastada 2 yıl sonra hiperkalsemi 
tekrar nüks etmiş. Hastanın preoperatif tetkiklerinde sol lateral boyun bölge IV’te lenf bezi 
metastazı saptanarak sol lateral boyun diseksiyonu uygulanmış. Normokalsemi sağlanan 
hastada 4 yıl sonra tekrar hiperkalsemi gelişmiş olup, kalsiyum 17 mg/dl, PTH 1560 pg/
ml düzeylerine kadar yükselmiş. Hastaya diuretik, bifosfonat (zolendronik asit) tedavi ve 
kalsimimetik (Mimpara (Amgen Europe B.V- Hollanda, Eczacıbaşı -sinakalset-) (360 mg/
gün) başlanarak kalsiyum düzeyleri 12 mg/dl seviyelerine düşürülmüş. Yapılan tetkiklerinde 
USG’de santral ve sağ lateral boyunda multipl büyük, metastaz açısından şüpheli lenf 
bezi saptanmış ve lateral boyundan yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi washoutunda 
PTH düzeyi 15000 pg/ml olarak saptanarak, metastazla uyumlu bulunmuş. Çekilen toraks 
BT’de ön mediastende 2.5 cm’lik düzensiz sınırlı kitle saptanmış.  Çekilen paratiroid MIBI 
sintigrafisinde BT’de görülen ön mediastendeki kitlede yoğun tutulum saptanmış olup, 
metastaz ile uyumlu bulunmuş. Hasta ameliyatı kabul etmediği için 360 mg/gün sinakalset 
tedavisi ile taburcu edilmiş. Sinakalset aşırı bulantı kusma yaptığı için hasta tedaviyi 
kesmek zorunda kalmış. Tedaviyi kestikten 3 ay sonra aşırı halsizlik, yürme zorluğu ve uyku 
hali ile tekrar Endokrinoloji Kiniği’ne başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde tekrar 17 mg/dl 
düzeylerine çıkan kalsiyum saptanmış. Hastanın tekrarlanan BT’de mediastendeki kitlenin 
5 cm’e ulaştığı saptandı. Hastanın kalsiyum düzeyi bifosfanat ve diuretik tedavisi ile normal 
sınırlara düşürüldü. Hastaya cerrahi tedaviyi kabul etti. Hastaya santral, sağ posterolateral 
ve sternotomi ile ön orta mediastinal diseksiyon uygulandı. Ayrıca mediastende plevrada 
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multipl milier metastazlar saptandı ve bunlardan biyopsi alındı. Postoperatif PTH düzeyi 10 
pg/ml düzeyine geriledi ve hastada hipokalsemi gelişti. Hastaya aktif D vitamini ve kalsiyum 
tedavisi uygulanarak normokalsemi sağlandı. Patolojik incelemede santral ve lateral boyunda 
paratiroid kanserine bağlı multipl lenf bezi metastazı saptandı. Ön mediastendeki kitlenin de 
yumuşak doku invazyonuna neden olan paratiroid kanserine bağlı metastaz olduğu belirlendi. 
Ayrıca plevradaki milier odakların akciğer kanseri metastazı olduğu saptandı. Hasta akciğer 
kanserinin ek tedavisi için Onkoloji’ye yönlendirildi.

Tartışma ve sonuç
Paratiroid kanseri yavaş seyirli olmasına rağmen rekürens riski yüksektir.  Paratiroid 
kanserinde ölüm genelde tümörün metastazlarından değil, hiperkalsemi ve hiperkalsemiye 
bağlı metabolik komplikasyonlardan gelişmektedir. Paratiroid kanserinin en etkili tedavisi 
cerrahi olduğu için, rekürenslerde kür sağlama olasılığı düşükte olsa palyatif tedavi için de 
cerrahi tedavi tercih edilmelidir. Rekürenslere uygulanan cerrahi tedavi sonrası uzun sureli 
palyasyon sağlanabilir.
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P42
PrimEr hiPErParaTiroidiZmdE CErrahi TEdaVi 
sonUÇLarImIZ
Dinçer Özgör1, Hüseyin Yönder1, Serdar Karakaş1, Mustafa Ateş1, Abuzer Dirican1, 
Bülent Ünal1, Bahri Evren2, İbrahim Şahin2

1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Genel Cerrahi A.D 
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Endokrinoloji ve Metabolizma B.D
 
giriş
Primer hiperparatiroidizm, paratiroid bezlerinin aşırı çalışması sonucu serum parathormon 
ve kalsiyum seviyesinin artışıyla karakterize bir tablodur. Sebepleri paratiroid bezinin 
hiperplazisi, adenomu veya kanseri olabilir. Bu çalışmada, primer hiperparatirodizm tanısı 
ile kliniğimizde cerrahi olarak tedavi edilen hastaların sonuçlarını incelemeyi amaçladık. 

metod
2009-2012 yılları arasında kliniğimizde primer hiperparatiroidizm tanısı almış ve ameliyat 
edilmiş 36 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. 

bulgu
Hastaların 31’i kadın, 5’i erkekti ve yaş ortalaması 52.2’ydi. Hastalarda en sık görülen 
semptom halsizlikti (n=20). Hastaların preoperatif laboratuar incelemelerinde ortalama 
parathormon düzeyleri 421.1(35-2500) pg/ml ve ortalama kalsiyum 10.5(8.4-13.3) mg/dl 
idi. Patolojik paratiroid bezlerinin lokalizasyon çalışması için boyun USG (n=36), tiroid 
sintigrafisi(n=13) ve peroperatif gama prob (n=6) kullanıldı. Ameliyatlar sırasında hastaların 
22’sinde (%63.8) eşlik eden nodüler guatr sebebiyle bilateral boyun eksplorasyonu yapılarak, 
total (n=15) veya subtotal tiroidektomi (n=7) yapılırken tüm paratiroid bezler eksplore 
edilerek, makroskopik olarak hiperplazik görünümde olanlar çıkarıldı ve gerekli durumlarda 
frozen çalışıldı. Ondört hastaya (% 36.2) izole paratiroid hastalığı olmasından dolayı sadece 
paratiroid adenomu ya da hiperplazisine yönelik girişimde bulunuldu. Ortalama ameliyat 
süresi 84 ± 45 dakikaydı. Ameliyat sonrası dört hasta postoparatif parathormonun düzeyinin 
düşmemesi üzerine reopere edildi. Bu hastalardan üçünde peroperatif gama probu yardımı ile 
paratiroid adenom lokalizasyonu yapıldı. Postoperatif komplikasyon olarak bir hastamızda 
hipokalsemi ve bir hastamızda hematom gelişti. Ortalama hastanede kalış süresi 3,4 ± 1,6 
gündü. 

Tartışma ve sonuç
Primer hiperparatiroidinin uzun dönemde meydana getiriçeği komplikasyonlarlar 
nedeni ile semptomatik hastalarda cerrahinin vazgeçilmez tedavi modalitesi olarak 
önemini sürdüreceğine inanmaktayız. Lokalizasyon tespiti güç olan primer paratiroid 
adenom hastalarında intraoperatif gamaprob ile yeterli eksplorasyon yapılması sayesinde 
ameliyatlardan elde edilen başarının artacağına inanmaktayız.
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P43
rEkürrEn hiPErParaTiroidiZmin nadir bir sEbEbi 
ParaTiromaToZis,2 oLgU
Mehmet Hacıyanlı1, Erdem Sarı1, Özcan Dere1, Yusuf Kumkumoğlu1, Özlem Gür1, 
Nezahat Erdoğan Karaca2, Melike Bedel Koruyucu2, Hüdai Genç3, Arzu Avcı4, 
Ayşegül Aksoy Altınboğa5

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir 
3İzmir Özel Egepol Hastanesi Genel Cerrahi,İzmir 
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir 
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
 
giriş 
Rekürren hiperparatiroidizmin nadir görülen nedenlerinden birisi de paratiromatozistir. 
Paratiromatozis,boyun veya mediastende bulunabilen birbirinden bağımsız hiperfonksiyonel 
paratiroid dokularını ifade eder. Etyolojisinde en çok kabul gören teori paratiroid cerrahisi 
esnasında bez kapsülünün yırtılması sonrası paratiroid dokusundan ekilim olmasıdır. 
Sekonder hiperparatiroidizm nedeniyle paratiroid cerrahisi geçirmiş iki hastada saptanan 
paratiromatozis olgularının birimimizde yapılan tanı ve tedavisi özetlenmiştir.

OlGU-1
Kronik böbrek yetmezliği olan 41 yaşındaki erkek hastaya, 5 yıl önce yüksek seyreden 
serum kalsiyum (11mg/dl) ve parathormon (1520pg/dl) değerleri nedeniyle paratiroidektomi 
yapılmış. İlk operasyondan sonra serum kalsiyum ve parathormon değerleri 7.3mg/dl ve 
211pg/dl’ye düşmüş. 5 yıl sonra hiperkalsemi (11,1mg/dl) ve hiperparatiroidizm (1814pg/
dl) saptanan hastanın yapılan boyun ultrasonografisinde sol tiroid lobu çevresinde boyutları 
8mm ile 20 mm arasında değişen multiple paratiroid nodülü saptandı. Hasta paratiromatozis 
ön tanısı ile opere edildi ve sol tiroid lobu, çevresinde gato halindeki lezyonlarla birlikte 
en- blok çıkarıldı. Patolojik incelemede sol tiroid lobu içerisinde, çevre yumuşak dokuda ve 
çizgili kas içinde multiple mikroskobik ve makroskobik nodüller şeklinde paratiroid dokuları 
izlendi. Kapsüler ya da vasküler invazyon,fibröz bant, trabeküler patern veya mitotoik şekiller 
gibi paratiroid karsinomuna özgü bulgular saptanmadı. Postoperatif dönemde parathormon 
değeri 11.5pg/dl’ye,serum kalsiyum değeri de 9.4’e geriledi. 12 aylık izlemde rekürrens 
saptanmadı.

OlGU-2
Kronik böbrek yetmezliği olan 72 yaşında bayan hastaya, 5 yıl önce yüksek seyreden 
serum kalsiyum(11,1mg/dl) ve parathormon(1632pg/dl) değerleri nedeniyle sekonder 
hiperparatiroidizm tanısıyla paratiroidektomi yapıldı. Histopatolojik incelemede bu bezler 
hiperplastik nodüler paratiroid dokusu olarak tanımlandı. Beş yıl sonra hasta yeniden 
sekonder hiperparatiroidizm (serum kalsiyum düzeyi:9.9 mg/dl ve PTH:2354pg/dl) tanısı 
ile kliniğimize refere edildi. Yapılan boyun ultrasonda sağ tiroid lobu komşuluğunda büyüğü 
9mm olan çok sayıda ovoid ve yuvarlak yapıda kitlesel lezyon saptandı. Hasta tekrar opere 
edildi. Şüpheli lezyonlar, sınırlar net ayrımlanamadığı için sağ tiroid lobu ile beraber en-
blok rezeke edildi. Histopatolojik incelemede tiroid içinde nodüler yayılım paterni nedeniyle 
paratiromatozis düşünüldü. Bütün paratiroid kitleleri benign karakterdeydi. Postoperatif 
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dönemde parathormon değeri 158pg/dl’ye,serum kalsiyum değeri 7.7 mg/dl ye geriledi. 

Tartışma ve sonuç
Paratiromatozis, sekonder hiperparatiroidizm nedeniyle paratiroidektomi yapılan hastalarda 
rekürren hiperparatiroidinin önemli nedenlerinden birisi olup ultrasonda birbirinden ayrı 
multipl nodüller olarak görülür ancak operasyonda çevre dokudan ayrımlanamayan gato kitle 
saptandığından tedavisi çevre doku ile birlikte en-blok rezeksiyondur.
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P44
PrimEr hiPErParaTiroidiZm hasTaLarInda 
PrEoPEraTiF ParaTiroid karsinomUnU düŞündürEn 
kLinik bULgULar
Mehmet Hacıyanlı1, Erdem Sarı1, Yusuf Kumkumoğlu1, Cengiz Tavusbay1, Özlem Gür1, 
İbrahim Kokulu1, Hüdai Genç2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği Gepol 
Hastanesi, İzmir
 
giriş 
Paratiroid karsinomu nadir görülen bir malignitedir ve doğal seyri ve prognostik faktörleri 
hakkında çok az bilgi vardır.Preoperatif tanısı zordur.Bazı biyokimyasal ve görüntüleme 
bulguları paratiroid karsinomu için şüphe oluşturabilir.Klinik şüphe durumunda yapılacak 
olan enblok rezeksiyon kür şansını arttıracaktır.

method
2001-2013 yılları arasında birimimizde opere edilen 166 primer hiperparatiroidi vakası 
retrospektif incelendi.Hastaların preoperatif serum kalsiyum, serum parathormon değerleri 
ile ultrasonik olarak saptanan patolojik bez boyutu ve patolojik bezin post operatif ölçülen 
ağırlığı kriter olarak alınarak benign ve malign bezler karşılaştırıldı.

bulgu
Paratiroid karsinomu saptanan hastanemizde opere edilen 3 hastadan 1’inde (%33) 
preoperatif Ca değeri 14mg/dl üzerinde saptanmıştır,3 hastada (%100) pre operatif PTH 
değeri 4 kat artış olan 260 pg/ml üzerinde saptanmıştır,2 hastada(%66) bez çapı 3.2 cm 
üzerinde saptanmıştır,bez ağırlığı hesaplanan 2 hastadan 1 tanesinde (%50) ağırlık 1.9 gr 
üzerinde saptanmıştır. Benign patolojiye sahip 162 hastanın 7 tanesinde (%4,3) Ca değeri 
14mg/dl üzerinde saptanmıştır,48 (%29,6) hastada PTH değeri 4 kat artış olan 260 pg/ml 
üzerinde saptanmıştır, 11 (%6,8) hastada bez çapı 3.2cm üzerinde saptanmıştır,19(%11,7) 
hastada bez ağırlığı 1.9gr üzerinde saptanmıştır.

Tartışma ve sonuç
Paratiroid karsinomunun preoperatif tanısı zordur ve biyokimyasal parametreler çok 
yönlendirici değildir. Büyük benign paratiroid patolojilerinde de benzer değerleri görmek 
mümkündür.
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P45
ToTaL ParaTiroidEkTomi VE ön koLa ParaTiroid bEZ 
oToTransPLanTasYonU sonrasI görüLEn PErsisTan 
hiPErParaTiroidiZm oLgUsU
Erdem Sarı1, Mehmet Hacıyanlı1, Melike Bedel Koruyucu2, Özcan Dere1, 
Yusuf Kumkumoğlu1, Özlem Gür1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir
 
giriş 
Sekonder hiperparatiroidizm(HPT), postoperatif dönemde bakiye veya ototransplante 
paratiroid dokusuna bağlı olarak persistans veya rekürrens ile seyredebilir. Ayrıntılı yapılmış 
bir fizik muayene ve tecrübeli klinisyenlerce yapılan görüntüleme yöntemleri bu hastaların 
tedavisinde önem arz etmektedir.

olgu
Kronik böbrek yetmezliğine bağlı Sekonder HPT nedeniyle total paratiroidektomi ve sol 
önkola ototransplantasyon yapılmış 57 yaşında bayan hastada 2. yılda görülen rekürrens 
nedeni ile görüntüleme yapıldı ve boyun bölgesinde USG ve sestamibi görüntüleme negatif 
hastada önkol ekimi akılda tutularak yeniden yapılan tüm vucut imajlarında önkoldaki 
hiperfoksiyone paratiroid dokusu görüntülendi. Lokal anestezi altında hiperfoksiyone 
paratiroid dokusu total eksize edildi ve PTH normalize oldu.

Tartışma ve sonuç
Sekonder HPT nedeniyle total paratiroidektomi ve ototransplantasyon yapılan hastalardan 
rekürens ototransplante paratiroid dokusunda gelişebilir ve görüntülemede akılda tutulmalıdır.
 

resim 

 
Ön koldan paratiroidektomi
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P46
LokaL anEsTEZi aLTInda CErrah TaraFIndan 
UYgULanan inTraoPEraTiF ULTrasonograFi 
rEhbErLiğindE gErÇEkLEŞTiriLEn minimaL inVaZiV 
ParaTiroidEkTomi
Güldeniz Karadeniz Çakmak1, Ali Uğur Emre1, Taner Bayraktaroğlu2, Fatih Kuzu2, 
Burak Bahadır3, Murat Can4

1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak 
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Zonguldak 
3Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak 
4Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
 
giriş
Günümüzde preoperatif görüntüleme yöntemleriyle lokalize edilebilen sporadik paratiroid 
adenomlarının tedavisinde minimal invaziv paratiroidektomi etkin bir tedavi seçeneği 
olarak bildirilmektedir. Geleneksel bilateral servikal eksplorasyonla karşılaştırıldığında 
geniş cerrahi diseksiyon gerektirmemesi, doku travmasının daha az olması ve maliyet 
etkinlik gibi avantajları mevcuttur. Ancak; bu girişim için adenomun ameliyat öncesi kesin 
olarak lokalize edilmesi gerekmektedir. Son yirmi yıl içinde görüntüleme yöntemlerindeki 
teknolojik gelişim paratiroid adenom lokalizasyonunun ameliyat öncesi belirlenmesine 
olanak sağlamıştır. Bu amaçla 99mTc-sestamibi sintigrafisi, ultrasonografi, intraoperatif 
parathormon monitörizasyonu gibi yöntemler uygulanmaktadır. Ultrasonografi paratiroid 
adenomlarının lokalize edilmesinde yüksek sensitiviteye sahip bir yöntemdir. Minimal 
invaziv paratiroidektomi lokal veya genel anestezi altında uygulanabilir. Intraoperatif cerrah 
tarafından uygulanan ultrasonografi rehberliği, adenom lokalizasyonun gerçek zamanlı 
tespitine ve insizyonun bu veri doğrultusunda belirlenerek lokal anestezi altında hedeflenmiş 
eksizyon yapılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle yaşlı hastalarda genel anestezinin 
cerrahiye eklediği morbidite göz önünde bulundurulduğunda, yeri kesin olarak tespit edilmiş 
adenomun lokal anestezi altında eksize edilmesi paratiroid cerrahisinde önemli bir adım 
niteliği taşımaktadır. 

metod
Çalışmamızda ameliyat öncesi ultrasonografik olarak lokalize edilen paratiroid adenomu 
bulunan ve ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak örnekte 
parathormon düzeyi yüksek saptanan sekiz hastaya lokal anestezi altında intraoperatif 
ultrasonografi rehberliğinde minimal invaziv paratiroidektomi uygulandı. 

bulgu
Hastaların hepsi kadındı. Ortalama yaş 68.45 ± 8.24 olarak belirlendi. Ortalama insizyon 
uzunluğu 2.5 cm ve ortalama ameliyat süresi 15±3 dakika olarak bulundu. Tüm vakalarda 
intraoperatif frozen incelemede spesmenin paratiroid dokusu ile uyumlu olduğu bildirildi. 
Hastaların hiç birinde komplikasyon gelişmezken, tamamı postoperatif 2. günde taburcu 
edildi. Histopatolojik inceleme sonuçları vakaların tümünde paratiroid adenomu olarak 
raporlandı. Takip sürecinde vakalarda tekrar hiperkalsemi gelişimi görülmedi. 
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Tartışma ve sonuç
Yeri ameliyat öncesi ultrasonografik olarak belirlenen paratiroid adenomlarının tedavisinde, 
hedeflenmiş paratiroidektominin intraoperatif cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi 
eşliğinde gerçekleştirilmesi, hem insizyonun planlanması hem de gerçek zamanlı olarak 
adenomum görüntülenerek cerrahi diseksiyon ve ameliyat süresinin en aza indirilmesi adına 
büyük yarar sağlamaktadır. Ayrıca ameliyatın lokal anestezi altında uygulanabilmesi olanağı 
doğurması, genel anestezi açısından riski yüksek ileri yaş grubunda, hasta ve cerrah açısından 
son derece konforlu, güvenli ve etkin bir seçenek olma potansiyeline sahiptir.
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P47
ParaTiroid adEnomU CErrahisindE dECLiPsE iLE 3 
boYUTLU hariTaLama; biZE nELEr kaTabiLir?
Şiyar Ersöz1, Salim İlksen Başçeken1, Akın Fırat Kocaay1, Kamil Gülpınar2, 
Elgin Kanık Özkan3, Volkan Genç1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı
 
giriş
Primer hiperparatiroidizm (PHPT) paratiroid bezlerinden otonom olarak aşırı parathormon 
salgısı sonucunda gelişen klinik tabloya verilen addır. Primer hiperparatiroidi, % 
15-20 olguda hiperplaziye, %1 olguda paratiroid kanserine bağlı ortaya çıkarken, 
olguların % 80-85’inde asıl sebep paratiroid adenomudur. PHPT tedavisinde geleneksel 
cerrahi tedavi yaklaşımı bilateral boyun eksplorasyonu ile tüm paratiroid bezlerinin 
değerlendirilmesini ve patolojik olanların çıkarılmasına dayanmaktadır. Pre-operatif 
olarak adenomun lokalizasyonu cerrahın ve dolayısıyla hastanın işini kolaylaştırmaktadır. 
Her ne kadar sıklıkla ultrasonografi yöntemi kullanılsa da bu yöntemin bazı adenomları 
tespit edemediği ve subjektif lokalizasyon ve değerlendirmeye neden olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle Tc-99m MIBI(Technetium-99m- hexakis-2-methoxy-
isobutyl-isonitrile) ile işaretli paratiroid sintigrafileri lokalizasyon çalışmalarında yaygın 
olarak kullanıma girmiştir. Ayrıca gama-probe rehberliğide cerraha yol göstermektedir. 
Tüm bu teknolojik gelişmelerin ışığında intraoperatif kullanılabilecek üç boyutlu görüntüleme 
ve navigasyon sistemlerinin eklenmesi ile el yardımlı kullanılabilecek bir SPECT cihazı 
geliştirilmiştir. Bu cihaz önceden Tc-99 ile işaretlenmiş olan paratiroid bezinin, tüm boyun 
taranarak 3 boyutlu görüntü oluşturulup yerini tespit etme ilkesine dayanmaktadır.

metod
Primer hiperparatiroidi nedeniyle kliniğimize refere edilen 60 yaşında bayan hastaya peri-
operatif 3 boyutlu görüntüleme sağlayan DeclipsSPECT cihazı kullanılmış ve bulgularımız 
paylaşılmıştır.

bulgu
60 yaşında kadın hasta hiperkalsemi sebebiyle endokrinoloji kliniğinde takip edilirken yapılan 
tetkiklerde kan kalsiyum düzeyi 11.8 mg/dl, parathormon düzeyi 242 pg/ml olarak saptanmıştır. 
Yapılan USG de sağ alt paratiroid adenomu tespit edilmiştir. Hasta sağ alt paratiroidektomi 
kararı verilerek kliniğimize yatırıldı. Nükleer tıp ile beraber değerlendirilen hastaya Declipse 
(3-D görüntüleme yardımlı SPECT) ile paratiroidektomi kararı verildi. Önceden intravenöz 
Tc-99m MIBI verilen hasta operasyona alındı. Declipse cihazı hazırlanarak boyun taraması 
yapıldı. Önceden sağ altta olduğu belirlenen paratiroid adenomunun alınan görüntülerde sağ 
üstte olduğu görüldü. Bu nedenle önce sağ alt paratiroid bezi bulunarak değerlendirildi ve 
normal olabileceği düşünüldü. Declipse cihazının lokalize ettiği alanda yapılan diseksiyonda 
yaklaşık 3x1 cm boyutlarında adenom saptanarak eksize edildi. Eksizyon sonrası hastadan 
perioperatif gönderilen juguler ven kan örneğinde Parathormon düzeyinin 15.9 pg/ml 
saptanması üzerine operasyona son verildi. 
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Tartışma ve sonuç
Her ne kadar hastamızın pre-operatif ultrasonografik görüntülemesinde sağ alt 
paratiroid adenomu saptanmış olsa da operasyon sırasında eksplore edilen sağ alt 
paratiroid bezi normal olarak görülmüştür. Operasyon sırasında DeclipsSPECT 
cihazının bize gösterdiği alan diseke edildiğinde ise adenom tespit edilmiştir. 
Ayrıca diğer alanlarda herhangi bir aktivite tutulumu görülmemiş ancak sol 
paratiroid bezleride explore edilerek patalojik büyüme olmadığı doğrulanmıştır.  
Declipse SPECT cihazı radyoaktif madde ile işaretlenmiş yapıların ameliyat sırasında 
3-boyutlu görüntülerini ve navigasyonla yerini tespit etmek için geliştirimiş bir cihazdır. Bu 
cihaz her ne kadar primer olarak meme ve benzeri tümörlerde sentinal lenf nodu biopsilerine 
yardım amacıyla geliştirilmiş olsa da bu cihazın paratiroid cerrahisinde daha yararlı 
olabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü paratiroid adenomları sentinal lenf nodlarından farklı 
olarak genellikle lokalizasyonu preoperatif tam olarak tespit edilemeyebilen lezyonlardır. 
Bu cihazın klinikte kullanımının artması ile paratiroidektomilerde gereksiz ve aşırı boyun 
eksplorasyonu oranlarının azalacağını düşünmekteyiz.
 

declipse ile tarama 
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P48
inTraTiroidaL nonFonksiYonEL ParaTiroid adEnomU: 
oLgU sUnUmU
Öztekin Çıkman, Ömer Faruk Özkan, Faruk Özkul, Şükrü Taş, M. Kasım Arık, 
Muammer Karaayvaz
Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale
 
giriş
Günümüzde semptomatik-asemptomatik, normokalsemik-hiperkalsemik primer 
hiperparatiroidi kliniğiyle karşımıza çıkan paratiroid adenomları, kan kalsium ve parathorman 
ve görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla teşhis edilirler. Paratiroid adenomları düşük 
oranda insidentaldir. İnsidental paratiroid adenomları tiroidin benign ve malign hastalıklarına 
eşlik edebilmekle beraber, literatürde %0.2-5.8 oranında saptandığı bildirilmektedir. Toksik 
multinoduler guatr ile insidental paratiroid adenomunun birlikte görülmesi nadirdir. 
Çalışmamızda, toksik multinodüler guatr (TMNG) nedeniyle total tiroidektomi uyguladığımız 
insidental, normokalsemik, nonfonksiyonel ve atipik yerleşimli paratiroid adenom vakasını 
sunmayı ve cerrahi yaklaşımı tartışmayı amaçladık. 

metod 
Boyunda şişlik, çarpıntı, terleme, sinirlilik şikayeti ile başvuran, fizik muayene ve tetkikler 
sonrası TMNG tanısı konulan 46 yaşında kadın hasta, 6 aylık antihipertiroidik tedaviden 
sonra ötiroidi sağlanarak operasyon için kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayanesinde, 
tiroid grade 3 palpabl, ultrasonografide tiroid her iki lobta multiple solid ve kistik nodüller 
mevcuttu. Biokimyasal tetkiklerde ötiroidi, kalsiyum değeri 9.2 mg/dl., parathormon değeri 
56 pg/dl idi. İntraoperatif tiroid sol lobun posteriorunda multiple solid- kistik noduller 
ve inferiorda nodüllerle yakın iştiraklı, ancak diğer nodüllerden farklı renkte, yaklaşık 
1x1 cm’lik yumuşak kıvamlı kitle, tiroid dokusu ile birlikte enblok olarak eksize edildi. 
Eksplorasyonda sol inferior paratiroid gland bulunamadı. Eksize edilen kitle işaretlenerek 
patolojiye gönderildi. Kalan üç paratiroid glandı vizualize edildi, makroskopik olarak normal 
büyüklük ve görünümde idiler. Postoperatif, patoloji sonucu paratiroid adenomu olarak rapor 
edildi. 

Tartışma ve sonuç
Paratiroid adenomları her ne kadar hiperparatiroidi semptom ve kliniğine neden olsa da, nadiren 
nonfonksiyonel de olabilmektedir. Paratiroid adenomlarının, tiroidin benign hastalıkları, 
özellikle de TMNG ile birlikte görülmesi nadirdir. Literatürde, paratiroid adenomları, her 
ne kadar nonfonsiyonel ve atipik yerleşimli olsalar bile ileride fonksiyonel hale gelme, daha 
büyük boyutlara ulaşma ihtimallerinin olduğu, bu nedenle de adenomun eksize edilmesi 
gerektiği önerilmektedir. TMNG ile birlikte insidental, normokalsemik, nonfonksiyone ve 
atipik yerleşim gösteren paratiroid adenomlarının, hem ileride adenomun fonksiyonel hal 
alma ve daha da büyüme ihtimali hem de ikinci bir operasyonda yüksek komplikasyon 
riskine karşı total tiroidektomi ile birlikte eksize edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
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P49
radYoLojik oLarak görünTüLEnEmEYEn dEV 
mULTiPLE ParaTiroid adEnomU; Vaka sUnUmU
Erkan Öztürk, Ramazan Yıldız, Yaşar Subutay Peker, Mehmet Fatih Can, Semih Görgülü
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
 
giriş
Paratiroid adenomu (PA), lokalizasyonunun tespiti ve zorlu disseksiyonu nedeniyle hala 
endokrin cerrahlar için zorlu bir cerrahidir. Bu nedenle USG, sintigrafi gibi farklı radyolojik 
tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak yine de en değerli yöntem tecrübeli cerrahın 
elleridir. Bu vaka sunumunda preoperatif süreçte radyolojik olarak tespit edilemeyen ancak 
intraoperatif olarak 2 adet paraözefageal yerleşimli PA olan hastayla ilgili tecrübelerimizi 
paylaşmayı hedefledik.

metod
Literatür bilgisi ışığında vaka tarışması.

bulgu
20-yaşında erkek hasta hiperkalsemi öntanısı ve yorgunluk, başağrısı, tekrarlayan renal 
kolik atakları ve tekrarlayan ateş-bulantı-kusma atakları ile endokrin kliniğimize başvurdu. 
Laboratuvar değerlerinde;; PTH:220pg/ml, VitD3:8.5μg/dl, Ca:89mg/dl ve iCa:11.49mg/dl 
olarak tespit edildi ve primer paratirotoksikoz (PP) tanısı kondu. CRP, TFT ve paratiroid 
sintigrafisi normal sınırlarda değrlendirildi. Orijini bilinmeyen PA tanısıyla hastaya 
cerrahi planlandı. İntraoperatif olarak özefagus posteriorunda 0.9x2.3cm ve sol lateralinde 
1.6x2.9cm boyutlarında 2 adet PA tespit edildi ve eksize edildi. Eksizyon sonrası 20. dk kan 
PTH seviyesi 19.9pg/ml olarak tespit edildi. Histopatolojik inceleme PA olarak raporandı ve 
hasta postoperatif 1. günde komplikasyonsuz olarak taburcu edildi.

Tartışma ve sonuç
Birçok gelişmiş radyolojik yönteme rağmen hala terübeli bir cerrahım eli PA lokalizasyonunun 
tespitinde en değerli yöntemdir. Bizim vakamızda olduğu gibi, güncel radyolojik yöntemler 
bile 2cm boyutunda PA›nu tespit etmekte yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle orijini 
bilinmeyen PA›a sekonder gelişen PP vakalarında intraoperatif değerlendirme konusunda 
ısrarcı olunması gerektiğini düşünmekteyiz.
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P50
Panik aTak TEdaVisi görEn hasTada ETiYoLoji: 
ParaTiroid adEnomU
Şükrü Taş, Öztekin Çıkman, Faruk Özkul, Ömer Faruk Özkan, Muhammet Kasım Arık, 
Mehmet Yımaz Akgün
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale
 
giriş
Primer hiperparatiroidi parathormon yüksekliği ve buna bağlı gelişen hipokalsemi ve 
hipofosfatemi ile karakterize klinik bir tablodur. Kalsiyum metebolizma bozukluklarında 
depresyon, deliryum hatta ciddi psikoza kadar ilerleyen duygu durum bozuklukları 
görülebilmektedir. Yaklaşık 2 yıldır panik atak tedavisi gören ve son atakta hiperkalsemi 
tespit edilen hastaya paratiroid adenomu nedeni İle operasyon yapıldı. Ameliyat sonrası 
laboratuar değerleri normale dönen ve duygu durum bozukluğu ortadan kalkan hastayı 
sunmayı amaçladık.

olgu
35 yaşında bayan hasta yaklaşık 2 yıldır psikiyatri kliniği tarafından panik atak tanısı 
ile tedavi edilmektedir. Hasta bu tanı ile xenator tb 30mg 1x1 (paroksetin) ve dideral 
(propranolo HCL) tb 1x1 kullanmaktadır. Yine halsizlik, baş dönmesi, bulantı, kusma 
şikayeti ile pskiyatri kliniğine yatırılan hastaya yapılan tetkiklerinde hiperkalsemi (14mg/
dL), hiperparatiroidi (900pg/mL), hipofosfatemi (9), boyun usg’de tiroid sağ lob inferior 
komşuluğunda 2x1.5x3cm ebadında paratiroid adenomu ile uyumlu görünüm tespit edildi. 
Hastanın elektrokardiyogramında patolojik değişim izlenmedi. Hastanın medikal tedavisi ile 
kalsiyum seviyeleri 10.6 ‘ ya düşürüldükten sonra operasyon planlandı. Operasyonda tiroid 
sağ lob inferior komşuluğunda yaklaşık 2x3 cm lik paratiroid adenomu ile uyumlu kitle 
gözlendi. Eksize edilen kitlede frozen patoloji sonucu paratiroid adenomla uyumlu gelmesi 
üzerine operasyona son verildi. Ameliyat sonrası kalsiyum, parathormon ve fosfor düzeyleri 
normal seyreden hasta taburcu edildi. 1 yıllık kontrollerinde serum kalsiyum ve parathormon 
düzeyleri normal seyreden hastada herhangi bir psikiyatrik tedavi almamasına rağmen panik 
atak semptomlarının düzeldiği izlendi.

Tartışma ve sonuç
Kalsiyum sinirsel işlevlerin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Nörotransmiterlerin 
sentezi, salınması ve hücrelerin uyarılmasında kalsiyum kanalları tarafından 
düzenlenmektedir. Hiperparatiroidizm de kalsiyumun artışına paralel olarak depresyondan 
deliryuma kadar geniş bir yelpazede duygu durum bozukluklarına rastlanılabilmektedir. Yine 
hiperparatiroidi de görülebilen hipomagnezemide de psikotik belirtiler gözlenebilmektedir. 
Nöropskiyatri kliniklerine başvuran hastalarda ayırıcı tanılarda hiperparatiroidizm göz 
önünde bulundurmalıdır. Hiperparatiroidi ile daha çok uğraşan genel cerrahi ve endokrin 
kliniklerinde serum kalsiyum düzeyleri ile psikopatoloji arasındaki ilişkinin geniş hasta 
gruplarında araştırılması faydalı bilgiler verebilecektir.
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P51
hiPErkaLsEmik kriZLE sEYrEdEn dEV ParaTiroid 
adEnomU: oLgU sUnUm
Şükrü Taş, Ömer Faruk Özkan, Faruk Özkul, Öztekin Çıkman, Muhammet Kasım Arık, 
Mehmet Yımaz Akgün
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale
 
giriş
Primer hiperparatiroidinin en sık nedeni paratiroid adenomlarıdır. Bu adenomlar genelde 1-3 
cm boyutlarında olup nadiren dev boyutlara ulaşabilmektedir. Serum kalsiyum düzeyinin 14 
mg/dL üzerinde olması hiperkalsemik kriz riskini artırmaktadır. Serum kalsiyum değerini 
20mg/dL ye kadar çıkartan yaklaşık 4.5 cm lik paratiroid adenomunu sunmayı amaçladık.

Olgu
34 yaşında bayan hasta halsizlik, bulantı, kusma, idrar çıkışında azalma şikayeti ile acil 
servise başvurdu. Yapılan laboratuar tetkiklerinde serum kalsiyum düzeyi 20mg/dL, İPTH 
düzeyi 5000 pg/mL, fosfor düzeyi 0.9 mg/dL tespit edilen hastaya yapılan boyun usg’de 
tiroid sol lob inferiorda 4.2x1.5x2 cm ebatlarında paratiroid adenomu ile uyumlu görünüm 
izlendi. Hasta yoğun bakım şartlarında 3 günlük medikal tedavi ile serum kalsiyum düzeyi 
düşürüldükten (ca:10.6 mg/dL) sonra ameliyata alındı. Ameliyatta tiroid sol lob inferiorda 
bulunan yaklaşık 4.5 cm lik hafif kirli sarı renkte, solid paratiroid adenomu ile uyumlu 
kitle(resim1) eksize edildi. Kitleden çalışılan frozen patoloji sonucu paratiroid adenomu ile 
uyumlu gelmesi üzerine ameliyata son verildi. Spesmenin ağırlığı 33 gram olarak ölçüldü. 
Postoperativ dönemde hastaya yapılan karın USG sinde ürolitiyazis tespit edildi. Çekilen 
grafilerde kemik grafilerinde ve kemik mineral dansitesinde osteopeni tespit edilen hasta 
üroloji ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniklerine sevkle taburcu edildi. 6 aylık 
kontrollerinde serum kalsiyum ve PTH değerlerinin normal olduğu izlendi. 

Tartışma ve sonuç
Primer hiperparatiroidinin en sık nedeni %80 olguda paratiroid adenomlarıdır. Ortalama 
bir paratiroid bezinin boyutu 5x3x1 mm ebatlarında olup ağırlıkları 10-70mg arasında 
değişmektedir. Paratiroid adenomları nadiren devasa boyutlara erişir ve normalde 0.4-1.2 gram 
ağırlığındadırlar eğer 30 gram üzerine çıkarsa dev paratiroid adenomu olarak adlandırılır. Bir 
çok çalışmada paratiroid bezinin ağırlığı ile serum kalsiyum ve parathormon düzeyi arasında 
ilişki olduğu belirtilmektedir. Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normal değerin 1mg/
dl üzerinde olması durumudur eğer bu değer 14 mg/dL üzerinde ise hiperkalsemik kriz riski 
vardır. Hiperkalsemik krizde dehidratasyon, iştahsızlık, bulantı, kusma, güçsüzlük, halsizlik 
ve mental değişiklikler gözlenir. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül kardiyak problemlere 
neden olmaktadır. Semptomatik hiperparatiroidinin kesin tedavi paratiroidektomidir.

 resim-1 

 
Paratiroid adenomi
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P52
minimaL inVaZiV ParaTiroidEkTomi
Türker Karabuğa, İsmail Özsan, Haluk Recai Ünalp
İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültasi, Genel Cerrahi AD
 
giriş
Bu çalışmada minimal invaziv paratiroidektomi uyguladığımız olgularımızın analizini 
amaçladık.

metod
Ocak 2012- Mart 2013 tarihleri arasında İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi 
Kliniğinde 6 hiperparatiroidi nedeniyle uyguladığımız minimal invaziv paratiroidektomi 
hastası incelendi. 

bulgu
6 hastanın dördü kadın, 2’si erkek, yaş ortalaması 52(42-76) idi. Hastaların preoperatif 
kan kalsiyum değeri 12,1 mg/dl(11-13,4), parathormon seviyeleri ise 128pg/ml (112-146) 
idi. Hastaların tamamı endokrinoloji tarafından tanı aldıktan sonra polikliniğimize geldi. 
Hastaların üçünde sağ alt polde, bir hastada sağ üst polde, ikisinde sol alt polde paratiroid 
adenomu mevcuttu.Adenomların ortalama boyutu 1,8cm (1,6-2,4)idi (Resim 1). Ameliyat 
öncesi usg ile lokalizasyon/lateralizasyon çalışması yapıldı ve insizyon yeri işaretlendi( 
Resim 2).Cerrahi girişim genel anestezi altında ve ortalama 1,8cm (1,5-2) cm insizyondan 
yapıldı. İşlem ortalama 12dk(10-16) sürdü. Postoperatif insizyon boyutu 2,1cm (2-2,8) 
olarak ölçüldü(Resim 3). Hastanemizde Qpth ölçümü yapılamadığında postoperatif 1. gün 
pth değerleri ortalama 46,3pg/ml, kan kalsiyum seviyesi ise ortalama 8,9 mg/dl (8,6-10,2)
olarak ölçüldü. Hastanede yatış süresi ortalama 19 saat (15-24) idi. Hiçbir olguda yara 
yerinde enfeksiyon gelişmedi. Tüm hastalara postoperatif 2. Haftada kontrole çağrıldı ve 
serum kalsiyum düzeyleri normal olarak ölçüldü( Tablo 1).

Tartışma ve sonuç
Paratiroid adenomlarında minimal invaziv paratiroidektomi etkili ve güvenli olarak 
uygulanabilir.
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P53
inTErrEkürrEn sErbEsT sinir grEFTi kULLanImI 
iLE YaPILan sinir TransPoZisYonUnUn VokaL kord 
harEkETLErinE ETkisi
Bülent Çalık1, Ömer Engin2, Aslı Muratlı5, Can Ahmet Kulan3, Buket Topçu4, Fuat İpekçi1, 
Gökçe Aksoy Yıldırım6

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir 
2Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir 
3Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir 
4Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, İzmir 
5Çanakkale Üniversitesi, Tıbbi Patoloji ABD, Çanakkale 
6Bartın Devlet Hastanesi, KBB Kliniği
 
giriş
Bu çalışmadaki amacımız rekürren sinir kesisi gelişen tavşanlarda vokal kord hareketlerini 
tekrar kazanmak için sağlam olan karşı taraftaki rekürren sinir ile kesi olan rekürren 
sinir arasında serbest sinir grefti kullanılarak,solunumda kasılma emrinin,rekürren sinir-
greft-rekürren sinir-vokal kord yolu ile son organa iletilmesini sağlamaktır. Çalışma Ege 
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan onay alınarak, Ege Üniversitesi 
Deneysel Cerrahi Labratuarında gerçekleştirildi.

metod
Tavşanlar iki gruba ayrıldı. Her grupta 8 adet Yeni Zellanda beyaz tavşanı kullanıldı. 
Ameliyatlar Ketamin(90mg/kg) ve Xylasine(3mg/kg) kullanılarak genel anestezi altında 
yapıldı. Birinci grup anastomoz grubu:Tavşanlarda rekürren sinir kesilip karşı taraf rekürren 
sinir ile serbest sinir grefti aracılığı ile 10/0 prolen kullanılarak anastomoz yapıldı. Serbest 
sinir grefti olarak N. suralis kullanıldı. Sural sinirin bulunamadığı tavşanlarda siatik sinir 
kullanıldı. İkinci grup karşılaştırma grubu: Rekürren sinir kesilip ameliyat sonlandırıldı. 
Preoperatif ve postoperatif 1. günde videoendoskopi ile vokal kordlar muayene edildi. 
Postoperatif 3. haftadan sonra videoendoskopik vokal kord muayenesi, elektromyografi(EMG) 
ile vokal kordun denervasyonu ve reinnervasyonu ve sakrifikasyondan sonra vokal kordların 
mikroskopik muayenesi yapıldı.

bulgu
Videoendoskopik muayenede preoperatif 1. günde bilateral vokal kordlar bütün tavşanlarda 
normal aktiviteye sahipti. Postoperatif 1. günde her iki çalışma grubundaki tavşanlarda sağ 
vokal kord hareketsizdi. Sol vokal kord normal aktivitedeydi. Postoperatif 3. haftadan sonra 
uygulanan muayenede anastomoz grubundaki tavşanlarda sağ vokal kordlarda minimal 
hareket mevcuttu. Sol vokal kordlar hareketliydi. Karşılaştırma grubundaki tavşanlarda sol 
vokal kordlar hareketli iken sağ vokal kordlar tamamen hareketsizdi. İntramüsküler EMG 
ketamin anestezisi altında konsantrik iğne elektrodları kullanılarak uygulandı. Anastomoz 
grubundaki tavşanlarda sol vokal kasların EMG kayıdları normal sınırlardaydı. Semptomatik 
sağ vokal kaslardaki denervasyon aktiviteleri ile birlikte solunum ile senkron motor ünite 
deşarjlarının varlığı rejenerasyon olarak değerlendirildi. Karşılaştırma grubundaki tavşanlarda 
semptomatik sağ vokal kaslarda yoğun total denervasyon potansiyelleri gözlendi.Bu kasların 
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hiçbirinde solunum ile senkronize motor ünit aktivitesi gözlenmedi. Bununla birlikte sol 
vokal kaslarda solunumla senkronize motor ünit aktiviteleri gözlendi. Videoendoskopik 
muayene ve EMG›den sonra tavşanlar sakrifiye edildi. Boyun disseke edildi. Dokular H&E 
boyama ile ışık mikroskobu altında incelemek için %10 luk formalin tamponla fikse edildi 
ve parafinde gömüldü. Anastomoz grubundaki tavşanların hiçbirinde sağ hemilarinkste vokal 
kord kas atrofisi tespit edilmedi. Her iki grupta sol vokal kord kaslarındada atrofi yoktu.

Tartışma ve sonuç
Rekürren sinir kesisi tiroid cerrahisinin en korkulan komplikasyonlarından biridir. Rekürren 
laringeal sinir cricothyroid kası hariç larinksin intrinsik kaslarının hepsini innerve eder. 
Rekürren laringeal sinir kesisi aynı taraftaki vokal kordun paralizisine neden olur. Bilateral 
rekürren sinir kesisi solunum yolu obstruksiyonuna neden olabilir. Sabit bir hava yolu 
sağlamak için trakeostomi gerekebilir. Kalıcı tek taraflı vokal kord paralizinde, paralize korda 
teflon enjeksiyonu yapılabilir. Bazı çalışmalarda larinksin yeniden innervasyonunu sağlamak 
için sinir kas flebi implante edilmiştir. Rekürren sinir laserasyonundan kaçınmak için önerilen 
birçok metod yardır. Ancak kesi gerçekleştiği zaman onarım son derece sıkıntı vericidir. 
En şanslı durum intraoperatif kesinin tanınması, proksimal ve distal uçların primer sütüre 
edilmesidir. Primer sütür yapılamaz ve proksimal uç bulunamaz ve sadece larinkse giden 
sinir ucu tanımlanabilmişse ne yapılmalıdır? Bizim deneyimiz bu durumlarda kullanmak için 
tasalanmıştır.Sonuç olarak bizim deneysel çalışmamız rekürren sinir kesisi gerçekleştiğinde 
serbest sinir grefti ile sağlam olan karşı taraftaki rekürren sinire uç-yan, kesi olan rekürren 
sinire ise uç-uca anastomozu önermektedir.
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P54
TiroidEkTomi sonrasI gLisEroL VE kETEn TohUmU 
YağInIn anTi-adEZYon bariYEri oLarak ETkinLiği
Ufuk Oğuz İdiz, Erhan Ayşan, Yurdakul Deniz Fırat, Erkan Yardımcı, Yeliz Emine Ersoy, 
Nur Büyükpınarbaşılı, Mahmut Müslümanoğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
 
giriş
Bu çalışmamızda tiroidektomi sonrası PA önlemek amacıyla daha önce bu amaçla 
kullanılmamış olan gliserol ve keten tohumu yağının PA’ları önlemedeki etkinliğini 
araştırmayı hedefledik. 

metod
18 adet Wistar albino sıçan ( ortalama ağırlık 275 gr., ortalama yaş: 4.5 ay) random olarak 
üç gruba ayrıldı. Her sıçana tiroidektomi yapılmasını takiben 0.1 ml %0.9 NaCl, gliserol ve 
keten tohumu yağı peritiroideal operasyon bölgesine anti-adezyon bariyeri olarak koyuldu. 
Sıçanlar postoperatif 14. Gün sakrifiye edildi ve makroskopik ve mikroskopik olarak 
postopetatif adezyonlar incelendi.

bulgu
Kontrol grubunda ortalama makroskopik adezyon skoru 3.0±0.0 iken bu oran gliserol 
grubunda 1.33±0.52, keten tohumu yağı grubunda 1.67±0.53 olarak gözlendi. Mikroskopik 
adezyon skorunda ise kontrol grubunun ortalaması 2.33±0.82 iken gliserol grubunun 
ortalaması 0.67±0.52, keten tohumu yağı grubunun ortalaması 0.83±0.75 olarak bulundu. 
Hem gliserol hem de keten tohumu yağı gruplarının makroskopik ve mikroskopik adezyon 
skorları kontrol grubuna göre anlamlı oranda düşük olduğu saptandı (p<0.005). Gliserol ve 
keten tohumu yağı grupları karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmadı. 

Tartışma ve sonuç
Bu sıçan modelinde tiroidektomi lojuna uygulanan gliserol ve keten tohumu yağı tiroidektomi 
sonrası adezyonları engellemede istatiksel olarak anlamlı oranda etkili olduğu görüldü. 
İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmamakla birlikte gliserolün etkinliği daha fazladır.
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P55
TiroidEkTomi amELiYaTI sonrasI gELiŞEn YüksEk 
dEbiLi ŞiLöZ FisTüL: oLgU sUnUmU
Cemal Kaya, Mehmet Uludağ, Rıza Gürhan Işıl, Uygar Demir, Mehmet Mihmanlı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
 
giriş
Şilöz fistül, metastatik tiroid papiller kanseri nedeniyle yapılan boyun disseksiyonunun 
çok nadir bir komplikasyonu olarak oluşmaktadır. İlk kez 1898 yılında Cushing tarafından 
bildirilen şilöz fistül, şiddetli metabolik ve immün bozukluklarla birlikte yara iyileşmesinde 
gecikme, hastanede kalış süresinin uzaması ve hatta mortaliteye neden olabilen bir 
komplikasyondur. Biz bu çalışmamızda total tiroidektomi ve santral boyun disseksiyonu 
uyguladığımız bir vakada postoperatif olarak oluşan yüksek debili şilöz fistül ve şilotoraksta 
uyguladığımız başarılı medikal tedaviyi tartışmayı amaçladık.

metod
63 yaşında kadın hasta tiroit bezinde bilateral nodülleri olması nedeniyle yapılan ince 
iğne aspirasyon biyopsisinin papiller ca açısından şüpheli gelmesi üzerine opere edildi. 
Operasyon sırasında yapılan frozen incelemede papiller ca saptanması ve sol paratrakeal 
alanda patolojik boyutta lenf nodları olması nedeniyle bilateral total tiroidektomi ve santral 
boyun disseksiyonu yapıldı. 

bulgu
Ameliyat sonrası aynı günün akşamı oral gıda başlanan hastanın 1. Gün vital bulguları 
stabil olup dreninden gelen 300 cc sero hemorajik karakterde idi. 2. Gün yaklaşık 800 cc 
beyaz bulanık renkte gelmesi üzerine şilöz fistül tanısı kondu. Hastanın dren sıvısından 
yapılan biyokimyasal analizde trigliserid 1267/dl (eşzamanlı kanda 215 /dl) VLDL ise 253/
dl (eşzamanlı kanda 110/dl) saptandı. Bu sırada çekilen toraks tomografisinde bilateral 
plevra efüzyon saptanması üzerine şilotoraks olduğu düşünüldü. Oral beslenmesi kesilen 
hastaya total parenteral beslenme ile birlikte 0.1 mg/gün sandostatin (octreotid) başlandı. 
Fistül debisi 3. Gün 1200 cc, 4. Gün 1500 cc seviyesine çıkan hastanın bu tarihten sonra 
fistül debisi azalarak 5. Gün 200 cc, 6. Gün 50 cc ve 7. Gün 200 geldikten sonra 8. Gün 
tamamen kesildi. 10. günde ise drenlerden gelenin olmaması üzerine uzun zincirli yağdan 
fakir, tuzsuz diyet verilerek oral beslenme başlandıdı ve hastanın drenleri alındı. Hastanın 
akciğer grafisi takiplerinde drenaj arttığı dönemlerde de plevralefüzyon artmadı ve zamanla 
azaldı ve 15. gün çekilen kontrol toraks tomografisinde bilateral minimal efüzyon dışında 
patoloji görülmedi ve 18. günde hasta şifa ile taburcu edildi.

Tartışma ve sonuç
Sonuç olarak santral boyun diseksiyonundan sonra da şilöz kaçak olabileceği akılda tutulmalı, 
ameliyat sonrası bu bölgede kaçak olup olmadığı gözlenmelidir. Şilöz kaçak olduğunda 
hastanın genel durumu uygunsa ilk seçenek olarak konservatif tedavi tercih edilmelidir. Total 
paranteral beslenme ve somatostatin yüksek debili fistüllerin tedavisinde bile etkili olabilir. 
Ayrıca şilöz kaçakla birlikte şilotoraks olasılığı açısından da hasta değerlendirilmelidir.
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P56
ihmaL EdiLmiŞ Tiroid kansErinE sEkondEr PrEoP 
hornEr sYn
Nuraydın Özlem, Sadık Keşmer, Kadir Yıldırım, Umut Yılmazyıldırım
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
 
giriş
Troid patolojisine yada troide cerrahi girişime bağlı horner sendromu gelişebilir. Bu nadir 
bir komplikasyon olmakla beraber cerrahi öncesi horner çok daha nadir görülür. Çoğunlukla 
sln ün external dalı yada rlnin hasarına bağlı olarak tanımlanmasına rağmen sempatik zincir 
yakın anatomik komşuluğu olan paratroid ve troid bezleri ile yakın komşuluğu olan gibi 
diğer yapılarda hasarlanabilir. Troid patolojisine bağlı gelişmiş bir horner sendromu olgusu 
bildirilecektir. 

bulgu
27 yaşında kadın hasta boyunda şişlik sağ taraf yüz de terlememe göz bebeğinin küçülmesi 
göz kapağında düşüklük yakınması ile başvurdu. Birkaç yıldır yakınması mevcut ancak ihmal 
etmiş. usg de sağ troid lobuna 5*7*5 cm boyutlarında nodül düzgün konturlu heterojen kistik 
dejenere hipoekoik idi. Tsh 0.16 normal, kan biyokimyası normaldi. Tiab benign sitoloji, göz 
hastalıkları horners sendromu tanısı koydu. Btt artı lateral boyun diseksiyonu yapıldı. Sol 
lobta minimal invazif folliküler karsinom geldi. Hastalık stage ıı idi. 

Tartışma ve sonuç
Horner sendromu her iki göz kapağında, pitozis fasial anhidrozis ile birlikte 
yada o olmaksızın miozis durumuna denir. Troidin büyümesinin sonucu olarak 
preop ortaya çıkan horners sendromu daha önce ortaya konmuştu. 2004 te Preop 
horner literatürde 45 adet bildirilmişti. Leuchter ve ark larının çaışmasında preop 
horner benigden ziyade troidin altta yatan malign proçes ten karnaklanıyordu. 
Hastamızda horner’in tüm belirti ve bulguları mevcuttu. Literatürde bildirilen 
horner sendromlu hastalarda retrosternal troid tanımlamaktadır. Bizim olgumuzda 
malignite+retrosternal troid olamasıda literatürdeki diğer vakalarla ortak özellik taşımaktadır.  
Her ne kadar literatürde ihmal troide bağlı H.S. tanımlanmasada, biz olguda ihmal edilmiş 
troid nodülünü sorumlu tutuyoruz.
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P57
PaPiLLEr TiroiT kansErindE sanTraL boYUn 
disEksiYonUnda komPLikasYon riski
Mehmet Uludağ1, Gürkan Yetkin1, Ebru Şen Oran1, Nurcihan Aygün1, Fevzi Celayir1, 
Mehmet Mihmanlı1 Evren Peker1, Adnan İşgör2

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

giriş
Papileler tiroid kanseri nedeni ile proflaktik ve terapötik santral boyun diseksiyonu 
uygulaması giderek artmaktadır. Total tiroidektomiye ek olarak santral boyun diseksiyonu 
uygululanmasının komplikasyon riskini arttırıp arttıtrmadığı halen tartışmalıdır. Bu 
çalışmada total tiroidektomiye göre santral boyun diseksiyonunun komplikasyon oranlarını 
arttırıp arttırmadığını değerlendirmeyi amaçladık.

metod
Mart 2012-Mart 2013 tarihleri arasında kliniğimizde papiller tiroit kanseri nedeni ile 
proflaktik veya terapötik santral ve lateral metastazı olanlarda ek olarak terapötik lateral 
boyun diseksiyonu uygulanan 20 hasta (Grup I) ile hipertiroidi nedeni ile total tiroidektomi 
uygulanan hastalar dışında total tiroidektomi uygulanan ve rastlantısal seçilen 20 hastanın 
(Grup II) verileri karşılaştırıldı. Tüm hastalara intraoperative sinir monitorizasyonu kullanıldı.

bulgu
Grup I’de 14 kadın, 6 erkek hasta mevcut olup, yaş ortalaması 50, grup II’de 19 kadın, 1 
erkek hasta mevcut olup, yaş ortalaması 50,2’idi. Yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında 
anlamlı fark saptanmadı.  Grup I’de santral diseksiyon uygulanan hastaların 4’ü daha 
önce tiroidektomi geçirmiş nüks veya persistan hastalar, 2’si ise paratiroidektomi geçirmiş 
hastalardı.  6 hastaya aynı anda lateral veya posterolateral boyun diseksiyonu uygulandı.  
Grup I’de ve II’de komplikasyonlar sırası ile; geçici hipokalsemi 9 (% 45), 4 (%20) hasta, 
geçici vokal kord paralizisi 0, 1 (% 5) hasta, kalıcı vokal kord paralizisi 1 (% 5), 0 hasta 
olarak saptandı. Kalıcı vokal kord paralizili hastada sinir yaralanması intraoperatif sinir 
monitorizasyonu ile ameliyat sırasında saptandı ve perinöral sinir anastomozu yapıldı. 
Grup I’de  kalıcı vokal kord paralizili 1 hasta dışında1 hastada tümörün içinden geçen sinir 
tümörü total rezeke edebilmek için kesildi. Bu hasta komplikasyon olarak değerlendirilmedi. 
Grup I’de santral diseksiyon yapılan 1 hastada şilöz fistül gelişti. Kalıcı hipoparatiroidi her 
iki grupta da gelişmedi. Komplikasyon oranları açısından gruplar arasında anlamlı fark 
saptanmadı. Ayrıca grup I’de lateral boyun diseksiyonu yapılan 2 hastada fasyal sinirin 
mandibular dalının geçici paralizisine bağlı alt dudak asimetrisi gelişti. Bir hastada omuz 
ağrısı, 1 hastada lateral boyunda seroma gelişti.

Tartışma ve sonuç
İstatistik anlamlı fark olmamasına rağmen, geçici hipokalsemi oranı boyun diseksiyonu 
yapılan grupta daha yüksek görülmekle birlikte, santral boyun diseksiyonu total tiroidektomiye 
göre kalıcı komplikasyon oranlarını arttırmadan güvenli bir şekilde uygulanabilir. Metastaz 
açısından lenf nodu pozitif hastalarda uygulanan terapötik santral boyun diseksiyonu dışında, 
papiller kanserde rekürens açısından yüksek riskli hastalarda santral bölgedeki ikincil cerrahi 
girişim olasılığını azaltmak için özellikle deneyimli merkezlerde proflaktik santral boyun 
diseksiyonu güvenle uygulanabilir.
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P58
PaPiLLEr TiroiT kansErindE LEnF nodU mETasTaZI 
VE mETasTaZ gELiŞiminE ETkiLi kLinikoPaToLojik 
FakTörLEr
Mehmet Uludağ1, Gürkan Yetkin1, Ebru Şen Oran1, Nurcihan Aygün1, Fevzi Celayir1, 
Mehmet Mihmanlı1 Evren Peker1, Adnan İşgör2

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

giriş
Papiller tiroit kanserinde lenf bezi metastazı insidansını, metastatik lenf bezlerinin dağılımını 
ve lenf bezi metastazını etkileyen klinik ve patolojik özellikleri değerlendirmeyi amaçladık.

metod
Mart 2012- Mart 2013 tarihleri arasında papiller tiroit kanseri tanısı ile tiroidektomi ile birlikte 
santral, gerektiğinde terapötik lateral boyun diseksiyonu uygulanan 20 (14K, 6E) hastanın 
verileri incelendi. Klinik ve patolojik özelliklerinin etkisi değerlendirilirken ilk ameliyat 
patolojisi olmayan 1 hasta dışındaki 19 hastanın verileri irdelendi. Santral ve lateral metastaz 
gelişimi üzerine yaş, cinsiyet, T evresi, ekstratiroidal yayılım, multifokalite ve lenfovasküler 
invazyonun etkisi multipl lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi.

bulgu
Bu hastaların 19’una total tiroidektomi ve santral boyun diseksiyonu, 5’ine ise ek olarak 
lateral boyun diseksiyonu uygulandı. Daha önce başka merkezde total tiroidektomi uygulanan 
ve patolojisinin selim olduğu bildirilen (patoloji raporu olmayıp sözlü olarak selim olduğu 
ifade edilmiş) hastaya santral ve lateral metastaz nedeni ile santral ve bilateral lateral boyun 
diseksiyonu uygulandı.  Primer tümörü değerlendirilen 19 hastanın T evresi sırasıyla T1: 
8, T2: 2, T3: 9 idi. On hastada lenfovasküler invazyon, 12 hastada multifokalite, 9 hastada 
ekstratiroidal yayılım saptandı. Yirmi hastanın 12’sinde (% 60) santral metastaz, 6’sında (% 
30) lateral metastaz (5 hastada ipsilateral, 1 hastada bilateral) saptandı. Klinikopatolojik 
özelliklerin santral (p<0.01, r=0. 729) ve lateral (p=0.046, r=0.664) lenf bezi metastaz 
gelişmesi üzerine etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Lenfovasküler invazyon santral 
metastaz gelişimi açısından bağımsız risk faktörü olarak belirlendi (p<0.05).  Lateral metastaz 
gelişmesi açısından ise T evresi (p=0.017), ekstratiroidal yayılım (p=0.05), lenfovasküler 
invazyon (p=0.046) bağımsız risk faktörü olarak belirlendi.

Tartışma ve sonuç
Papiller tiroit kanserinde lenf nodu metastazı sık olup, öncelikle santral bölge lenf nodlarında 
metastaz ortaya çıkmaktadır. Başta lenfovasküler invazyon olmak üzere klinikopatolojik 
özellikler santral lenf nodu metastaz riskini arttırmaktadır. Preoperatif lenf nodu metastazını 
kesin olarak ortaya koyabilecek net bir klinik veya patolojik bulgu olmamasına rağmen, 
tüm hastalar ameliyat öncesi görüntüleme yöntemleri ile lenf düğümü metastazı açısından 
dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidirler.
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P59
LaParoskoPik CErrahinin Tiroid FonksiYonLar 
üZErinE ETkisi
Ali Uzunköy1, Abdurrahim Koçyiğit2

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, G. Cerrahi ABD, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, Şanlıurfa
 
giriş
Tiroid hormonları sepsis, cerrahi, miyokard enfarktüsü, baypas cerrahi gibi tiroid dışı 
hastalıklardan etkilenir. Cerrahi travma, travmanın derecesiyle orantılı olarak endokrin ve 
immün sistemi etkiler. Bazı çalışmalarda cerrahi travmanın tiroid fonksiyonları etkilediği 
gösterilmiştir. Bu çalışmada tiroid dışı laparoskopik cerrahinin tiroid fonksiyonları üzerine 
etkisi araştırıldı.

metod
Elektif şartlarda laparoskopik kolesistektomi yapılan 40 olgu çalışmaya alındı. Endokrin ve 
tiroid patolojisi olan ve akut kolesisititi olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Tüm olgulara genel 
anestezi altında standart 4 trokar ile laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Operasyondan 
önce, operasyonun 30. dakikasında, postoperatif 2. ve 24. saatlerde hastalardan venöz kan 
örneği alınıp, TSH, total ve serbest T3 ve T4, kortizol ve albumin düzeylerine bakıldı. 
TSH, total ve serbest T3 ve T4 değerleri kommersiyel kit (DPC,USA) kullanılarak 
radyoimmünoassey metodu ile ölçüldü. Sonuçlar student t testi ile değerlendirildi ve p<0.05 
değeri anlamlı olarak kabul edildi.

bulgu
Serbest T3 ve total T3 değerleri, preoperatif değerlere göre, postoperatif 2. ve 24. saatlerde 
anlamlı olarak azalmış bulundu (p<0.05). Serum kortizol değerleri, preoperatif değerlere 
göre, postoperatif 2. ve 24. saatlerde anlamlı olarak artmış bulundu (p<0.05). Serum TSH 
değerindeki değişiklik sadece postoperatif 24. saatte anlamlı bulundu (p<0.05). Serbest ve 
total T4 ve albumin değerlerinde, preoperatif değerlere göre anlamlı bir değişiklik gözlenmedi 
(p>0.05).

Tartışma ve sonuç
Travma sonrası dolaşımdaki tiroid hormonlarının konsantrasyonu değişmektedir. Bu 
durum cerrahi travmanın neden olduğu değişik yollarla olabilir. Cerrahi travmanın neden 
olduğu kortizol, sitokin veya kategolamin konsantrasyonlarındaki değişiklikler, ti,roid 
fonksiyonlarında değişikliklere neden olabilir. Çalışmamızdaki kortizol seviyesindeki 
değişiklikler ile tiroid hormonlarındaki (serbest T3 ve total T3, TSH) değişikliklerin korele 
olması bu görüşü desteklemektedir. Sonuç olarak minimal invaziv olarak kabul edilen 
laparoskopik operasyonlar da tiroid fonksiyonlarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. 
Bu değişiklik postoperatif kortizol düzeyindeki artışla ilgili olabilir.
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P60
LaParoskoPik TransabdominaL sağ soL 
sUrrEnaLEkTomi: non-FonksiYonEL adrEnaL kisT
İbrahim Aydın, Ahmet Pergel, Ahmet Fikret Yücel, Dursun Ali Şahin
Recep Tayyıp Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bilim Dalı, Rize
 
giriş
Adrenal kistik lezyonlar 1670 yılında Greiselius tarafından tarif edilmiş ve ilk olgu ise 1903 
yılında Doran ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir. Adrenal kistler nadir olarak görülen 
ve daha çok insidental olarak saptanan lezyonlardır. Adrenal kistli hastalar asemptomatik 
olabileceği gibi, lomber ağrı, bulantı, kusma, ele gelen kitle yakınmaları ile doktora 
başvurabilirler. Adrenal kist varlığında kist fonksiyonel bir kist olup olmadığı araştırılmalıdır. 
24 saatlik idrarda metanefrin düzeyi, düşük doz deksametazon supresyon testi, serum 
potasyum değerlerinin takibi ile aldesteron takipleri yapılmalıdır. Eğer kist fonksiyonel 
ise tedavisi cerrahidir. Ancak kist fonksiyonel değil ve 6 cm’den büyük ise gelişebilecek 
komplikasyonlardan dolayı cerrahi tedavi önerilir. 

olgu
Olgumuz 35 yaşında bayan hasta idi. Gebelik takiplerinde yapılan ultrasonografide; sağ 
adrenal bezde insidental olarak kistik kitle saptanmıştı. Gebelik sonrası yapılan MRG de sağ 
adrenal bezde düzgün sınırlı 10 cm kistik kitle tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucu kistin 
fonksiyonel olmadığı tespit edildi ve kistin büyüklüğünden dolayı cerrahi tedavi planlandı. 
Hastaya laparoskopik transabdominal sağ adrenektomi işlemi yapıldı.

Tartışma ve sonuç
Adrenal kistler, ilk olarak 1906 yılında Terrier tarafından sınıflandırılmış ve bu sınıflama 
1959 yılında Abeshouse tarafından düzenlenmiştir. Son olarak 1966 yılında Foster ve 
ark.’ları 220 olguluk bir seride mevcut bu sınıflamayı yeniden düzenlemiş ve kistleri 5 ayrı 
histopatolojik başlık altında toplamışlardır. Buna göre adrenal kistler: 1. Endotelyal kistler, 
2. Psödokistler, 3. Epitelyal kistler, 4. Parazitik kistler ve 5. Sınıflandırılmayan benign kistler 
şeklinde sınıflandırılmıştır. Adrenal kistler yenidoğan döneminden 80 yaşına kadar geniş bir 
yaş dağılımı gösterir 3.-6. dekatlarda pik yapar. Kadın/erkek oranı farklı serilerde 2/1 veya 3/1 
olarak bildirilmiştir. Günümüzde, görüntüleme yöntemlerindeki hızlı gelişimle beraber olgu 
serileri ile ilgili yayınların artması ile insidansta bir artım söz konusudur. Nitekim Pradeep 
ve ark.’larının 105 olguluk serilerinde bu oran %6 olarak bildirilmiştir. Kistler iyi sınırlı ve 
kapsüllü olup boyutları 1,4-33 cm arasında değişir. Otopsi serilerine göre kistler çoğunlukla 
tek taraflı ve sağda lokalizedir. Endotelyal kistlerde lenfanjiyomatöz veya anjiyomatöz 
kaynaklıdırlar. Adrenal kistlerde ayırıcı tanıda histopatolojik incelemenin yanı sıra esas 
olan immünhistokimyasal çalışmalardır. Endotelyal veya epitelyal kistlerde kist iç yüzeyini 
döşeyen hücreler izlenebilmektedir. Kist iç yüzeylerini döşeyen hücreler CD31 veya Faktör 
VIII ile pozitif boyanır ise lezyon endotelyal kist, EMA veya keratin ile pozitif boyanması 
durumunda da epitelyal kist olarak yorumlanır. Patolojik açıdan bu kistlerin önemi insidental 
maligniteler ile olan birliktelikleridir. Bu nedenle benign görünüme sahip olsalar bile mutlaka 
dikkatli bir makroskopik inceleme yapılmalı ve mümkün olduğunca çok sayıda örnek alınarak 
incelemeler yapılmalıdır. Hormonal olarak aktif kistler, malignite şansı veya komplike olma 
riski yüksek kistler olup cerrahi olarak eksize edilmelidir. Ancak 6 cm’den küçük ve herhangi 
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bir malignite kuşkusu uyandırmayan kistler ise takip edilmelidirler. Ancak 6 cm’den büyük 
kistler kanama veya rüptür olasılıkları yüksek olduğundan cerrahi olarak çıkarılmalıdır. 
Sonuç olarak adrenal bezde kist saptandığında hasta klinik olarak iyi değerlendirilmelidir. 
Şayet kist hormonal açıdan fonksiyonel ise cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Kist fonksiyonel 
değil ise kistin çapına göre tedavi planlaması yapılır. Büyük çaplı kistlerde; kanama, rüptür 
veya enfeksiyona bağlı şok tablosunun gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Laparoskopik 
adrenalektomi bening adrenal kistler için etkili, güvenli ve daha iyi kozmetik sonuçlara sahip 
bir yöntemdir.
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P61
dEV FEokromosiToma oLgUsU
Gül Bayrakçı, İhsan Gündüz, Orhan Yalçın, Semra Günay
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
giriş
Feokromositoma sürrenal medullanın fonksiyonel tümörüdür. Tipik klinik bulguları 
hipertansiyon, taşikardi, flushing üçlüsüdür. 24 saatlik idrarda katekolamin metabolitlerinin 
yüksek bulunması tanı koydurucudur. Tanıda en duyarlı yöntem MR›dır, gadolinium MR 
feokromositomaya spesifik görünüm verir. Patolojik olarak kitlenin malign olup olmadığının 
ayırımı yapılamaz, tek malignite kriteri uzak metastaz varlığıdır. 

metod
Yan ağrısı ile polikliniğe başvuran bir olgu sunuldu.

bulgu
26 yaşında kadın hasta sol yan ağrısı şikayeti ile üroloji polikliniğine başvurdu. Bilinen 
hastalığı yok ve soygeçmişinde özellik saptanmadı. Fizik muayenede batın içinde dev 
kitle palpe edilmesi üzerine hastaya batın USG çekildi. USG›de batın orta hat epigastrik 
alandan başlayıp inferiora doğru uzanım gösteren yaklaşık 16cm çapında kistik açıklıklar 
barındıran lezyon alanı mevcut olduğu görülmesi üzerine hastaya batın MR istendi. Pankreas 
posteriorunda dalak medialinde yerleşim gösteren, en belirgin olduğu yerde 23x16x11cm 
boyutlara ulaşan, hemorajik karakterde olduğu düşünülen, sol böbrekte mediale depresyona 
sebep olmuş, komşu dokulara invazyon göstermeyen retroperiton kaynaklı kitlesel lezyon 
saptandı. Radyoloji kliniğinde perkütan drenaj ve biyopsi yapıldıktan sonra mevcut kitle 
içine yerleştirilen drenaj kataterinden hemorajik sıvı gelmesi üzerine hasta genel cerrahi 
servisine gönderildi.Yatırılarak gözlem altına alınan hasta kliniğimizde tekrar değerlendirildi. 
Feokromositoma öntanısı ile 24 saatlik idrarda katekolamin metabolitleri bakıldı, batın 
BT çekildi. 24 saatlik idrar noradrenalin ve VMA değerleri yüksek bulundu. Takip 
sırasında hastanın TA değeri 1 kez 150/90 bulunması dışında yükselmedi. Perkütan drenaj 
kataterinden 1 hafta boyunca günlük yaklaşık olarak 50cc serohemorajik sıvı geldi. Bu sırada 
tanı patolojik olarak doğrulandı. Hasta feokromositoma tanısı ile ameliyata hazırlanmaya 
başlandı. Hipertansif atağı tetikleyebileceği düşüncesiyle katater çekilmedi. Bu aşamada 
alfa bloker tedavi başlandı. Tedavinin 12. gününde ateş(:38.5), CRP yüksekliği ve lökositoz 
oluşması üzerine kitlenin enfekte olduğu kanısı ile hasta acil ameliyata alındı. Batın sol 
üst kadrandan inguinal alana dek uzanmış dev kitle eksize edildi. Kitle boyutları yaklaşık 
21x12x8cm, ağırlığı 2400gr idi. Ameliyat sırasında hipertansif atak olmadı. Ameliyat sonrası 
komplikasyon gelişmedi. Patoloji raporu feokromositoma ile uyumlu geldi. 

Tartışma ve sonuç
Retroperitoneal kitlelerin ayırıcı tanısında hasta asemptomatik dahi olsa feokromositoma 
unutulmamalıdır. Feokromositoma hastalarında perkütan drenaj ve fizik muayene sırasında 
palpasyonla aşırı katekolamin deşarjına bağlı hipertansif atak gelişebilir. Bu hastalarda 
girişimsel işlemler kontrendikedir. Fizik muayene yaparken dikkatli olunmalı, derin 
palpasyondan kaçınılmalıdır. Retroperiton kaynaklı kitlelere yaklaşımda perkütan biyopsi 
yapılmadan önce feokromositoma tanısı dışlanmalıdır. Hazırlık döneminde ameliyattan en 
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az 3 hafta önce alfa bloker tedavi, gerekirse beta bloker tedavi de eklenerek başlanmalıdır. 
Literatürde gördüğümüz en büyük feokromositomanın en geniş çapı 29cm, ağırlığı 4000gr›dı. 
Sunduğumuz olgu literatürdeki yer alan en büyük ikinci feokromositomadır.
 

dev Feokromositoma 
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P62
büYük adrEnaL onkosiTomada roboT YardImLI 
LaParoskoPik adrEnaLEkTomi: bir oLgUnUn VidEo-
PosTEr sUnUmU
Mehmet Üstün1, Özer Makay1, Samed Cin1, Osman Bozbıyık2, Varlık Erol2, Yeşim Ertan3, 
Mahir Akyıldız1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
 
giriş
Büyük (>10cm) adrenal kitlelerde minimal invaziv adrenalektominin sorgulandığı kadar 
güvenli cerrahi uygulanabilir denilen günümüzde 14 cm büyüklüğündeki adrenal bez kökenli 
kitlenin robot yardımlı laparoskopik yöntemle güvenli bir şekilde rezeke edilebilirliğini video 
eşliğinde sunmayı amaçladık. 

olgu
Yirmialtı yaşında, mide bulantısı şikayeti ile Endokrin Cerrahisi poliklinğinimize başvuran ve 
fizik muayenesi olağan olan bayan hastada yapılan irdelemede tümör ve hormonal belirteçleri 
dahil, biyokimyasal değerler olağan idi. Radyolojik incelemede, bilgisayarlı tomografide 
ve manyetik rezonanslı görüntülemede sağ adrenal bezden köken alan, çapı yaklaşık 14 
cm olan, düzenli sınırlı, karaciğer sağ lobuna, vena cava inferiora ve böbreğe bası yapan, 
hipervasküler kitle lezyonu saptandı. Hastaya robot yardımlı laparoskopik adrenalektomi 
ameliyatı uygulandı. İki robot, 1 asistans ve 1 kamera portu ile gerçekleştirilen operasyonda 
3 robot kolu kullanıldı. Kilitleme süresi 4dk olan hastada ameliyat 195dk sürdü. Adrenal 
ven, geniş olduğundan 20mm’lik vasküler stapler ile kapatıldı. İntraoperatif kanama 400cc 
idi ve hastaya kan transfüzyonu gerekmedi. Ameliyat sonrası dönemde sorunu olmayan 
hasta postoperatif 2. gün taburcu edildi. Piyes, adrenal onkositoma olarak rapor edildi. Çap 
büyüklüğü dışında mitoz, nekroz, Ki-67, invazyon değişkenleri açısından malignite ile 
uyumlu olmayan hastaya adjuvan tedavi önerilmeyip hasta yakın takibe alındı. 

Tartışma ve sonuç
Büyük adrenal kitlelerde ve adrenal onkositomlarda, robot yardımlı laparoskopik 
adrenalektominin güvenle uygulanabileceği kanısındayız.
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P63
PrimEr adrEnaL non-hodgkin LEnFoma;oLgU sUnUmU
Turan Acar, Kemal Erdinç Kamer, Ahmet Er, Mehmet Hacıyanlı, Özcan Dere, 
Kürşat Yemez, Salih Can Çelik
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
 
giriş
Adrenal bezde lenfoma tutulumu ve primer adrenal lenfomalar nadirdir. Hodgkin lenfomanın 
adrenal tutulumu ise literatürde ender olarak bildirilmiştir. Primer adrenal bez lenfomaları 
arasında en sık diffüz büyük B hücreli lenfoma görülür. Diffüz büyük B hücreli lenfomalar 
(DBBHL), genel olarak ileri yaşta (ortalama 60 yaş) görülürler.

metod
Burada sunulan hasta 54 yaşında,daha öncesinde şikayeti olmayan,sol sürrenal lojunda 
kitle tespit edilmiş ve sürrenal karsinom ön tanısıyla operasyona alınmıştır. Histopatolojik 
inceleme sonucunda adrenal bezde diffüz büyük B hücreli Non-Hodgkin lenfoma tespit 
edilmiştir.

bulgu
6-7 aydır başlayan iştahsızlık ve kilokaybı şikayetleri bulunan 54 yaşında ki bayan hasta 
sunulmuştur.Özgeçmişinde; 20 yıldır bilinen MNG öyküsü (İİAB:Benign) ve astımı 
mevcut.20 yıl önce torokoskopik lenf nodu biyopsisi yapılmış,sonucunun benign olduğu 
ifade edilmiş.2 yıl öncede sağ supraklavikular lenf nodu eksizyonu yapılmış,sonuç yine 
benign gelmiş.Kilo kaybı bulunan ve malignite taraması amaçlı incelenen hastanın çekilen 
batın USG sinde; sol sürrenal lojda yaklaşık 70x50 mm ebatında kitle lezyonu saptanmıştır, 
lezyon heterojen iç yapıdadır. Batın BT side:Sol sürrenal lojunda 10x6 cm boyutunda, 
içerisinde nekroz alanlarıda gözlenen, duvarında küçük bir kalsifikasyon odağıda bulunan 
dış konturları düzgün solid bir kitle lezyonu mevcuttur. Kitle sol renal veni ve arteri içine 
almaktadır.Sol paraortik alanda en büyüğü 2,5 cm çapında multpl LAP izlenmektedir.Solda 
dalak posteriorunda batın içerisinde az miktarda sıvı seçilmektedir.Ayrıca sol perirenal 
alanda da az miktarda sıvı vardır,şeklinde yorumlanmıştır.Yapılan tetkiklerde hormon inaktif 
durumda.Hasta bu bulgularla operasyona alındı.Eksplorasyonda; sürrenalden kaynaklanan 
kitlenin yaklaşık 10X10X10 cm boyutlarında ve batın arka duvarına fikse olduğu,lenf 
nodlarının konglomere olarak kitleyle birleştiği gözlendi.Kitle çevre yapılara zarar vermeden 
total eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda adrenal bezde diffüz büyük B hücreli 
Non-Hodgkin lenfoma tespit edilmiştir.

Tartışma ve sonuç
Primer adrenal lenfoma adrenal kitlelerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Primer adrenal 
lenfoma şüphesi olan olgularda bilgisayarlı tomografi veya ultrasonografi eşliğinde yapılacak 
iğne biyopsisi cerrahiden sakınmamıza yardımcı olabilir.



6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

164

P64
FEokromasiTomaLI oLgULarda TransabdominaL 
LaParoskoPik adrEnaLEkTomi
Abdullah Bahadır Öz, Erdoğan Sözüer, Alper Akcan, Muhammet Akyüz, Hızır Akyıldız, 
Rıdvan Kulu, Engin Ok
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri
 
giriş
Laparoskpik Adrenalektomi (LA) iyi huylu adrenal hastalıkların tedavisinde kullanımı 
kanıtlanmıştır. LA geleneksel açık cerrahi işlem ile karşılaştırıldığında eşit düzeyde etkinliği 
ve güvenirliliği olup, daha kısa operasyon zamanı, azalmış kan kaybı ve postoperatif 
analjezi gereksinimi ve daha kısa hastanede kalış süresi gibi bir çok avantajları sunar. 
Çalışmamızda kliniğimizde son 5 yıl içinde gerçekleşen Feokromasitoma nedeni ile LA 
yapılan olgularımızdan elde ettiğimiz deneyimi sunmayı amaçladık. 

metod
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında 1 Ocak 2007- 1 Mart 
2012 tarihleri arasında Feokromasitoma tanısı ile transabdominal LA yapılan 25 olguya ait 
tıbbi veriler retrospektif olarak taranmıştır. Sağ tarafta (16 olgu) 4 torokar, sol tarafta (9 
olgu) ise 3 torokar kullanıldı. Bütün olgular Genel Cerrahi-Endokrinoloji-Radyoloji ortak 
konseyi tarafından preoperatif olarak değerlendirildi. Preoperatif 25 olguya alfa blokör, 15 
olguya ise alfa blokörlerin yanında beta blokör yada kalsiyum kanal blokörü eklenmiştir. 
Peropeatif tüm olgulara arter yolu açıldı. Postoperatif tüm olgular endokrinoloji tarafından 
tekrar değerlendirildi.

bulgu
Olguların 14 tanesi kadın olup 11 tanesi erkek idi. Median yaş 51 olup 26-68 arasında 
değişmekte idi. Tümör çapı 5,1 cm ( 3-10 cm) idi. Açığa geçme oranı %12 (3 olguda) idi. 
Bir olguda kanama, diğer iki olguda diseksiyon zorluğu nedeni ile açığa geçildi. Ortalama 
postoperatif hastanede kalış süresi ortalama 2,2 gün olup 1,5-5 gün arasında değişmekte idi. 
Diseksiyona başlandığında gelişen hipertansiyon ataklarına venöz yoldan nitrogliserin, beta 
blokör ile müdahale edildi. Ortalama ameliyat süresi 72 dakika (50-180 dk) Postoperatif 
hiçbir olguda hipertansiyon atağı olmadı. Üç olguda hipotansiyon atağı post operatif devem 
etmesi nedeni ile yoğun bakımda takip edildi. Sıvı replasmanı ve intravenöz epinefrin verildi. 
Bir olgu taburu edildikten sonra prednol 16 mg tablet ile gönderildi. Ortalama intraoperatif 
kan kaybı 130 ml (50-400) idi. İki olguya operasyon sonrası 1 ünite eritrosit süspansiyonu 
verildi. Mortalite ve reoperasyon olmadı. 

Tartışma ve sonuç
Feokromasitomanın cerrahi tedavisinde preoperatif,peroperatif ve postoperatif dönemdeki 
yönetiminde multidisipliner yaklaşım önemlidir. Buna ilaveten cerrahi deneyimin artması ile 
operasyon süresi, hastanede kalma süresi ve açığa geçme oranı azalacaktır.
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sağ adrenalde 8 Cm Lik adenom 

 
Sağ Adrenalektomi Yapılan Olguda Peroperatif Görünüm 

Tablo1. Parametreler
n:25

Cinsiyet ( erkek/kadın) 11/14
Yaş ortalaması 51
Açık işleme geçme 3
Ortalama hastande kalış süresi (gün) 2,5
Lokalizasyon (sağ/ sol) 16/9
Ortalama ameliyat süresi (dakika) 72
Ortalama kan kaybı (ml)/kan ürünleri gereksinimi (olgu sayısı) 130 ml/2
Yoğun bakım gereksinimi 3
Mortalite/Reoperasyon yok/yok
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Conn sEndromUnda VEnöZ örnEkLEmE sonrasI 
LaParoskoPik soL sürrEnaLEkTomi: oLgU sUnUmU
Öztekin Çıkman1, Ömer Faruk Özkan1, Hacer Şen2, Gürhan Adam3, Faruk Özkul1, 
Şükrü Taş1, Umut Ercan1, Muammer Karaayvaz1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Çanakkale 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çanakkale 
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale
 
giriş
Conn sendromu sıklıkla sürrenal bezindeki adenomun aldesteron salgılaması sonucu 
ortaya çıkan klinik tablodur. Conn sendromu, aldesteronun aşırı salgılanması sonucu 
sodyum tutulması ve buna bağlı olarak hipertansiyona neden olabilmektedir. Çalışmamızda 
kliniğimizde ilk kez yapılan venöz örnekleme sonrası tanısı konulan sürrenal adenomu 
olgusunun sunulması amaçlanmıştır. 

olgu
51 yaşında kadın hasta, medikal tedaviye dirençli hipertansiyon ve halsizlik yakınmasıyla 
endokrinoloji polikliniğine başvurdu. Yapılan rutin tetkikleri sırasında Wbc:8.900, 
Hgb:11.4 g/dl, Hct:%35.4, Na:146 mmol/L, K:2.8 mmol/L, Kreatinin:1.4 mg/dl 
olarak saptandı. Hastanın yapılan batın USG’sinde sol sürrenal bezde 2x1 cm kadarlık 
solid kitle, Batın MR’ında sol sürrenal bezde 18x10 mm’lik noduler lezyon saptandı. 
Sürrenalde görülen lezyonun verifikasyonu için sol sürrenal venöz kan örneklemesi 
planlandı. Hastanemiz girişimsel radyoloji bölümünde anjiografik venöz örnekleme 
yapıldı(Resim 1). Venöz örnekleme sonucuna göre sol tarafta renal ven ve sürrenal 
vende aldesteron düzeyleri 412 pg/ml, sağ tarafta ise 114 pg/ml olarak saptandı.  
Hasta genel anestezi altında ameliyata alındı; sol lateral dekübit pozisyonunda laparoskopik 
abdominal yaklaşımla sol sürrenalektomi yapıldı (Resim 2). Postoperatif, piyes içerisinde 
sol sürrenal bezle beraber 2 cm›lik adenom görüldü. Postop 2.gün hasta taburcu edildi. 
Histopatoloji sonucu 2x2x1,5 cm›lik surrenal adenomu olarak rapor edildi (Resim 3). 
Postoperatif 3 aylık takiplerinde hastanın şikayetlerinin gerilediği gözlendi. 

Tartışma ve sonuç
Conn sendromunun nedenleri arasında sıklıkla adenomlar ve daha nadir olarak hiperplaziler 
gösterilmektedir. Uygun cerrahi stratejinin belirlenmesi için lezyonun radyolojik olarak 
gösterilmesi sonrası anjiografik olarak yapılan örnekleme lezyonun lokalizasyonu ve sağ 
tarafın fonksiyonelliği açısından yol gösterici olmuştur. Uzun yıllar önce gündeme gelen 
laparoskopik yaklaşım sürrenalin benign lezyonlarında altın standart haline gelmektedir.  
Sonuç olarak dirençli hipertansiyon ve semptomu olan hastalarda sürrenal patolojileri akılda 
tutulmalı; şüphe halinde gerekli tetkiklerden sonra, laparoskopinin tercih edilmesi gereken 
yöntem olduğunu düşünüyoruz.
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mEmE kansErindE nadir bir anTiTE: nöroEndokrin 
Tümör
Ali Kocataş1, Mehmet Abdussamet Bozkurt1, Ahmet Cem Dural1, Deniz Guzey1, 
Ahmet Sürek1, Yasemin Özkan2, Mustafa Uygar Kalaycı1, Halil Alış1

1Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
 
giriş
Nöroendokrin hücrelere gastrointestinal ve bronkoalveolar alanda oldukça fazla rastlanırken 
meme dokusunda nadir rastlanır. Biz kliniğimizde meme kanseri ön tanısı ile opere edilen ve 
nöroendokrin tümör saptanan bir hastayı sunmak istedik.

olgu
75 yaşında kadın hasta kliniğimize iki aydır sağ memede kitle şikayeti ile başvurdu. 
Mamografide kitle saptanan hasta yapılan biopsisinde invaziv karsinom saptanması 
üzerine opere edildi. Modifiye radikal mastektomi yapılan hastanın patolojisinde 
nöroendokrin diferansiasyon gösteren karsinom saptandı. WHO 2010 sınıflamasına 
göre yapılan sınıflanmasında grade 2 olarak saptandı. Tümör içinde musinöz 
diferansiasyon %10 oranında mevcuttu. Mitoz oranı 2/10›du.Kİ67›si %5 oranında izlendi. 
Hasta ameliyat sonrası kemoradyoterapi aldı. Hastanın izlemi sürüyor.

Tartışma ve sonuç
Memenin nöroendokrin tümörleri tüm meme tümörlerinin %0.1›den daha azını oluşturur ve 
genellikle ileri yaşlarda görülen bir antitedir. Başvuru şikayeti genellikle memede kitledir. 
Radyolojik özellikleri spesifik değildir. Tedavileri meme karsinomlarından farklı değildir.



6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

168

P67
FaP’LI bir oLgUda görüLEn iki aYrI Tümör: 
nöroEndokrin Tümör VE adEnokarsinom 
birLikTELiği
Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ali Kocataş, Murat Gönenç, Cevher Akarsu, 
Burak Kankaya, Muhammet Arif Karakaya, Mustafa Uygar Kalaycı, Halil Alış
Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
giriş
Karsinoid tümörler, enterokromaffin hücrelerden ortaya çıkan nadir görülen nöroendokrin 
tümörlerdir. FAP ise kolonda görülen takibinde adenokarsinomun görüldüğü sendromdur.Biz 
olgumuzda yeni tanı alan musinöz adenokarsinomu olan FAP hastasında aynı anda görülen 
karsinoid tümörü sunduk.

olgu
59 yaşında erkek hasta acil cerrahi polikliniğimize on beş gündür devam eden karın ağrısı 
ile başvurdu. Hastanın 10 gün önce başlayıp 4 gün süren ishali de olmuş. Gaz gaita çıkışı 
olmayan hasta ileus ön tanısı ile interne edildi. ADBG›de ince barsak düzeyinde hava-sıvı 
seviyesi izlenen hastanın USG›sinde sol alt kadranda barsak ansları arasında serbest sıvı 
izlendi. Çekilen abdominal tomografisinde kolonda yaygın duvar kalınlaşması olan hastaya 
takibinin 3. gününde ileusun gerilememesi üzerine operasyon kararı verildi. Operasyonda 
sigmoid kolonda ve çıkan kolonda tümöral kitle saptandı. Total kolektomi ve ileorektal 
anastamoz yapılan hastanın patolojisinde apendikste karsinoid tümör kolonda ise müsinöz 
adenokarsinom saptandı. Duodenal poliplere yönelik yapılan üst GIS endoskopi sonrası 
hasta taburcu edildi.

Tartışma ve sonuç
FAP hastaları adenokarsinom ile birliktelik gösterse de hastamız karsinoid tümörün FAP ile 
birlikteliğinin görüldüğü ender bir olgudur.
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LaParoskoPik sLEEVE gasTrEkTomi: 52 hasTanIn 
ErkEn dönEm sonUÇLarI
Türker Karabuğa1, İsmail Özsan1, Barış Akıncı2, Tarkan Amuk3, Erkan Şahin4, 
Haluk Recai Ünalp1

1İzmir Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, İzmir 
2İzmir Üniversitesi, Tp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji Kliniği, İzmir 
3İzmir Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, İzmir 
4İzmir Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, İzmir
 
giriş
Bu çalışmada morbid obezite ( MO) nedeniyle laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) 
yapılan ardışık 52 hastaya ait erken dönem sonuçlarını değerlendirmek amaçlandı.

metod
Aralık 2012 ile Şubat 2013 tarihleri arasında MO nedeniyle kliniğimizde LSG uygulanan 
52 hastanın demografik özellikleri, eksplorasyon bulguları, ameliyat tekniği ve süresi, 
postoperatif takip sonuçları değerlendirildi.

bulgu
Hastaların 38’i (%73) kadın, 14’ü (%27) erkekti; yaş ortalaması 39,6(18-65) idi. Ortalama 
vücut kitle indeksi (VKİ) > 47 kg/m² (35,4-66,4) idi. Ameliyat öncesi tüm hastalara 
endokrinoloji, psikiyatri ve gastroenteroloji konsültasyonu sonrası tümüne endoskopi 
yapıldı. Hastaların 11’inde (%21.1) diyabet, 13’ünde (%25) hipertansiyon, 5’inde (%9.6) 
hiperlipidemi, 5’inde (%9.6) koroner arter hastalığı, 3’ünde (%5.7) gastroözofageal reflü ve 
2’sinde (%3.8) astım mevcuttu. Düşük molekül ağırlıklı heparin, varis çorapı ve pnömotik 
kompresyon ile derin ven trombozu proflaksisi yapıldı. Operasyon genel anestezi altında ve 
Fransız pozisyonunda 5 adet trokar yardımıyla 15-17 mmHg basınçta uygulandı. Ortalama 
operasyon süresi 110 dakika (55-150) idi. Tüm hastalara postoperatif 1. Gün kontrast madde 
ile skopi altında pasaj grafisi çekildi. Hastalara postoperatif 1. Gün 30cc/h oral sıvı gıda 
başlandı. Postoperatif dönemde hastalarda komplikasyon gelişmedi. Postoperatif 3. Gün 
tümü taburcu edildi. Hastaların 1. hafta ortalama kilo kaybı 7,4 kg (5-12), 1. Ay ortalama 
kilo kaybı 14,7 kg (10-26) olarak saptandı. Hipertansiyonu olan olguların %75’inde (6/8) 
tansiyon ilaçsız normale döndü. Oral antidiyabetik ilaç alan Tip 2 diyabetli hastaların 
%62.5’inde (5/8) kan şekeri regülasyonu sağlandı. İnsülin kullanan 3 hastanın birinde ilaç 
verilmeden tam regülasyon sağlanırken, 2’sinde ise insülin dozları azaltıldı. Reflü hastalığı 
olan 3 hastanın operasyon sonrası yakınmaları geçti. 

Tartışma ve sonuç
LSG: hızla kilo kaybı, diyabetli hastalarda insülin ihtiyacında azalma, ek hastalıklarda belirgin 
düzelme operasyonun erken dönemdeki olumlu etkileridir. LSG fizyolojik bir yöntem olması 
ve düşük komplikasyon oranı nedeniyle güvenli ve etkili bir uygulamadır.
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P69
aYdInLaTILmIŞ onam aLInan Endokrin CErrahisi 
hasTaLarI, amELiYaTIn riskLEri hakkInda nE kadar 
biLgiLi?
Yiğit Türk, Özer Makay, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
 
giriş
Hukuken geçerli bir onam almak için hastaların, sözlü ve yazılı aydınlatılmaları işleminin, 
kendileri için en iyi kararı verebilecek yeterlilik düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını irdelemek.

metod
Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Endokrin 
Cerrahisi Polikliniği’ne başvuran ve ameliyat olmak üzere cerrah tarafından sözlü ve yazılı 
bilgilendirme yapılan toplam 62 hasta katıldı. Çalışmaya katılmaya gönüllü hastalardan 
aydınlatılmış onam kavramı, bilgilendirme şekli ve süreci, yazılı onam formu içeriği ve 
anlaşılırlığı, bilgilendirme sonucunda ameliyatın riskleri, yararları ve alternatif tedavi 
yöntemlerini ne ölçüde öğrenebildikleri ile ilgili soruları içeren anketi yanıtlamaları istendi. 
Anket, 3 seçenekli (Likert skala) ve çoktan seçmeli sorular içeren, toplam 16 sorudan 
oluşmakta idi. Veriler, SPSS (sürüm 16.0) istatistik programı aracılığı ile değerlendirildi. 
Tanımlayıcı istatistikler için sayı ve yüzde kullanıldı.

bulgu
Yüzde 71’i kadın ve % 29’u erkek olan hastaların yaş ortalaması 50,4±17,9 idi. Hastaların 
% 6‘sı okur-yazar değil iken %51,6 hasta ilköğretim ve %16.1’i yüksekokul mezunu idi. 
Her 2 hastadan 1’i aydınlatılmış onam kavramını daha önceden hiç duymadığını, %16 ise 
hasta onam formunu okumadan imzaladığını, bunlardan da %88’i doktoruna güvendiğini 
ve sözlü olarak bilgilendirildiği için okumaya gerek duymadığını bildirdi. Doktor tarafından 
sözlü bilgilendirmenin %92 oranında olduğu hesaplandı. Onam formunu ameliyattan 1-2 
gün önce okuyup imzalayan hastalar çoğunlukta idi. Yine %91 hasta, formun okunması ve 
doldurulması için tanınan zamanın yeterli olduğunu bildirdi. Ancak her 10 hastadan 1’inin 
formu baskı altında imzaladığı tespit edildi. Her 3 hastadan 1’i formu okumakta zorluk 
çektiğini ifade etti. Yüzde 81 hasta uygulamanın zaman kaybı olmadığını düşündü. Yine %94 
hasta sözlü ve yazılı bilgilendirmeyi yeterli buldu ve %75 hasta alternatif tedavi yöntemleri 
hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi. Buna rağmen, ayndılatılmış onam formunu yetersiz 
bulanların oranı %29 idi. 

Tartışma ve sonuç
Bilgilendirme, yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret değil, hastayı kendisi için en iyi kararı 
verebilecek yeterlilik düzeyine taşıma işlemidir. Bu çalışmada elde edilen bulgularla, endokrin 
cerrahisi uygulanan hastaların ameliyat öncesi bilgilendirmelerinin yeterliliği ve aydınlatılmış 
onam konusundaki bilinç düzeyi hem niceleyici hem niteleyici yolla değerlendirildi. Elde 
edilen sonuçların, cerrahi uygulanacak hastaların bilgilendirme kalitesini artırmaya yönelik 
çalışmalara rehber olma niteliğinde olabileceği kanısına varıldı.
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Karaca, Burçak 56
Karaca, Cezmi 132
Karaca, Nezahat Erdoğan 137
Karaçalıoğlu, Özgür 34
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Karakaş, Serdar 136
Karakaya, Muhammet Arif 168
Karakaya, Pınar 60
Karakoyun, Rojbin 101
Karataş, Adem 39
Kartal, Abdulcabbar 110, 119
Kaya, Ahmet 65
Kaya, Cemal 153
Kaya, Mustafa 93
Kebapçı, Eyüp 132
Kebudi, Abut 39
Kement, Metin 30
Keşmer, Sadık 49, 154
Kılbaş, Zafer 120
Kırdak, Türkay 98, 99
Kısım, Arzu 56
Kızıldağ, Betül 83
Kocaay, Akın Fırat 96, 143
Kocataş, Ali 60, 79, 80, 167, 168
Koçak, Savaş 43, 62, 67, 101, 116
Koçyiğit, Abdurrahim 157
Kokulu, İbrahim 139
Kolçak, Zeynep 61
Konca, Can 96
Korun, Nusret 98, 99
Koruyucu, Melike Bedel 66, 137, 140
Kotan, Çetin 39
Koyuncu, Aysel 64
Köneş, Osman 78, 79
Köse, Timur 32, 57, 58
Kulaksızoğlu, Mustafa 65
Kulan, Can Ahmet 150
Kulu, Rıdvan 164
Kumanlıoğlu, Kamil 32
Kumkumoğlu, Yusuf 66, 137, 139, 140
Kurt, Yavuz 33, 90, 91
Kuşdemir, Ahmet 45
Kuzu, Fatih 141
Kuzukıran, Dilek 51
Küçükyılmaz, Meltem 113

-m-
Makay, Özer 32, 39, 40, 43, 47, 55,56,  
 57, 58, 59, 61, 77, 118,  
 162, 170
Manoğlu, Berke 116
Mayir, Burhan 85, 102, 112
Memmi, Naim 95
Meriç, Ayşenur 95
Meriç, Serhat 52, 53
Mert, Meral 78
Mihmanlı, Mehmet 25, 26, 63, 73, 75, 92,  
 105, 106, 107, 110, 111,  
 119, 127, 128, 130, 131,  
 134, 153, 155, 156
Mulailua, Kilongo 43
Muratlı, Aslı 150

Müslümanoğlu, Mahmut 95, 152

-O-
Odun, Mehmet 55
Ohri, Nurian 96
Ok, Engin 164
Oktay, Ahmet 90, 91
Oral, Aylin 118
Oran, Ebru 73, 92, 107, 127, 128,  
 130, 131
Oran, Ebru Şen 25, 26, 75, 105, 106,  
 155, 156
Orhun, Kıvılcım 114
Orozakunov, Erkin 68
Oruç, Mehmet Tahir 102, 112

-ö-
Ömür, Özgür 58
Öner, Osman Zekai 101
Öz, Abdullah Bahadır 164
Özbağrıaçık, Mustafa 93
Özbaş, Serdar 39, 62, 67, 87, 116, 117
Özcan, Murat 31
Özçınar, Beyza 39
Özdemir, Şükrü 101
Özdemir, Yavuz 90, 91
Özemir, İbrahim Ali 39, 46, 54, 89, 114
Özen, Aynur 113
Özgör, Dinçer 136
Özgültekin, Recep 31
Özgür, İlker 37, 71, 74
Özgüven, Banu Yılmaz 110
Özkan, Elgin Kanık 143
Özkan, Gözde 36
Özkan, Orhan Veli 108, 124
Özkan, Ömer Faruk 83, 126, 145, 147, 148,  
 166
Özkan, Şeyma 89
Özkan, Yasemin 167
Özkul, Faruk 100, 145, 147, 148, 166
Özlem, Nuraydın 49, 154
Özpek, Adnan 93
Özsan, İsmail 149, 169
Özsoy, Murat Sencer 49
Öztürk, Erkan 120, 146
Öztürk, Feyza Yener 134
Öztürk, Şafak 48
Özyalvaç, Ferman 46
Özyeğin, Ateş 31

-P-
Paker, Nurcan 59
Pandev, Rumen 39
Parlak, Ömer 45
Peker, Evren 25, 26, 75, 92, 128, 130,  
 131, 155, 156
Peker, Yaşar Subutay 120, 146
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Pergel, Ahmet 158

-s-
Sakar, Alkan 102, 112
Salık, Aysun F. Erbahçeci 50
Samancılar, Özgür 77
Saraydaroglu, Özlem 99
Sarı, Erdem 66, 137, 139, 140
Sarıkaya, Seyit Muhsin 45
Sarkut, Pınar 99
Selçukbiricik, Özlem 64, 83, 100, 126, 145, 
147,   166, 148
Sever, Nurten 79
Sezer, Y. Atakan 39
Sormaz, İsmail Cem 36, 37, 53, 71, 74
Soyder, Aykut 87, 116, 117
Soylu, Lütfi 62, 67
Sözüer, Erdoğan 164
Sürek, Ahmet 167
Sürer, Dinç 101

-Ş-
Şahin, Dursun Ali 158
Şahin, Erkan 169
Şahin, İbrahim 136
Şan, Hüseyin 33
Şarlar, Hakan 103
Şen, Hacer 126, 166
Şenlikci, Abdullah 103
Şenyürek, Yasemin Giles 36, 37, 52, 53, 71
Şimşek, Turgay 39

-T-
Tanakol, Refik 71
Taneri, Ferit 70
Taş, Şükrü 100, 145, 147, 148, 166
Tavlı, Şakir 65
Tavusbay, Cengiz 139
Teksöz, Serkan 31
Temel, Uğur 134
Temizgönül, Kaplan Baha 80
Terzioğlu, Tarık 36, 37, 52, 53, 71
Tezelman, Serdar 36, 37, 52, 53, 71
Tombalak, Ercüment 89
Topçu, Buket 150
Tosun, Salih 54, 89
Tuğmen, Cem 132
Tunca, Fatih 36
Tunca, Fatih 37, 52, 53, 71, 74
Turgut, Emre 51
Turgut, Hürriyet 60
Türk, Yiğit 170
Türker, Barış 51

-U-
Uçar, Ali Erkan 45
Uğurlu, M. Ümit 39

Uludağ, Mehmet 25, 26, 63, 73, 75, 92, 
105, 106, 107, 127, 128, 130, 131, 134, 153, 155, 156
Urhan, Muammer 33
Uymaz, Derya Salim 52, 74
Uzunköy, Ali 39, 157

-ü-
Üçüncü, Muhammed Zübeyir 36, 52
Ünal, Bülent 39, 136
Ünalp, Haluk Recai 149, 169
Ünsal, Mustafa Gökhan 104
Ünübol, Mustafa 87
Ünver, Mutlu 48, 56
Üstün, Mehmet 162
Üstüner, Mehmet Akif 103
Üzüm, Ayşe Kubat 71

-V-
Vural, Selahattin 30

-Y-
Yalçın, Orhan 121, 122, 160
Yalçın, Samet 45
Yalkın, Ömer 108, 124
Yalman, Haydar 46, 54, 114
Yararbaş, Ülkem 32
Yardımcı, Erkan 152
Yavuz, Aydın 70
Yeğen, Fatih 30
Yemez, Kürşat 163
Yetkin, Enis 55
Yetkin, Gürkan 25, 26, 63, 73, 75, 92, 
127,   128, 130, 131, 134, 
155,   156
Yetkin, Sıtkı Gürkan 105, 106, 107, 110, 111,  
 119
Yıldırım, Gökçe Aksoy 150
Yıldırım, Kadir 49, 154
Yıldız, Ramazan 120, 146
Yılmaz, Ebru 37
Yılmaz, Mustafa 47, 55, 56, 57, 61
Yılmazyıldırım, Umut 49, 154
Yiğitbaş, Hakan 60, 113
Yiğitbaşı, Rafet 46, 54, 114
Yoldaş, Tayfun 118
Yönder, Hüseyin 136
Yücel, Ahmet Fikret 158
Yücel, Ergün 33, 90, 91
Yücel, Metin 93

-Z-
Zengin, İsmail 108


