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Tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Tiroid bezi boy-
nun afla¤› ön k›sm›nda bulunan, kelebe¤e benzer flekli
olan endokrin (hormon üreten) bir bezdir.
Tiroid normal boyutta oldu¤u zaman görülmez ve elle
hissedilmez. Büyüdü¤ü zaman elle hissedilir ve bafl nor-

mal durumda veya geriye at›ld›¤› zaman görünür hale
gelir. Bezin bütünü yayg›n bir flekilde büyüdü¤ü gibi
bazen küçük bir parças› büyüyebilir. Bezin küçük bir
parças›n›n büyümesine tiroid nodülü denir. Tiroid nodül-
leri bir veya birden fazla olabilir.
Tiroid bezinin vücuttaki görevi tiroid hormonlar› yapmak
ve kana salg›lamakt›r.

GUATR NED‹R? 

Tiroid
bezi Guatr
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bezinin normal çal›flmas› bozulur, afl›r› hormon üretilir ve
salg›lan›r, ayn› zamanda guatr geliflir. Çocukta s›k›nt›,
sinirlilik, terleme, çarp›nt›, uykusuzluk, kilo kayb›, afl›r›
hareketlilik, ishal görülebilir.

3. Azalm›fl düzeylerde olabilir, bu duruma hipotiroidi denir.
Hipotiroidizm tiroid bezinin az çal›flmas› ve kanda hor-
mon düzeylerinin düflük olmas›d›r. Bu genellikle çocukluk
ve ergenlik ça¤›nda Hashimato Hastal›¤› denilen tiroid
bezi hastal›¤›nda görülür. Ayr›ca do¤ufltan hormon
yap›m›nda olan hatalar sonucunda kanda hormon miktar›
azal›r, bebek ve çocuklarda guatr oluflur. Çocukta dur-
gunluk, büyümede duraklama, zeka gerili¤i, afl›r› uyku,
kilo alma görülebilir.
"Zehirli ve zehirsiz guatr" fleklindeki tan›mlamalar uygun
de¤ildir. Guatr› olan hastalar›n kanda tiroid hormonlar›
ölçülerek normal, düflük veya yüksek de¤erlerde olup
olmad›¤› saptan›r.

Tiroid bezinin büyümesinin birçok nedeni vard›r:
1. ‹yot eksikli¤i: Besinler ile yetersiz iyot al›nmas›d›r.

Sularda bulunan iyot miktar› da çok önemlidir. iyot al›m›
yetersiz olursa tiroid bezinin çal›flmas› bozulur ve bez
büyür. ‹yot, tiroid hormonunun yap›m› için gerekli olan
çok önemli bir maddedir. Özellikle deniz ürünleri iyottan
zengindir. ‹yot eksikli¤i bölgesel oldu¤undan o bölgede
yaflayanlar›n ço¤unlu¤unda guatr olur. 
‹yot eksikli¤i bölgelerinde yaflayan çocuklar›n zeka
düzeylerinde ve okul baflar›lar›nda düflüklük görülebilir.
E¤er iyot eksikli¤i ileri yafllara kadar devam ederse ye-

GUATR NEDENLER‹ NELERD‹R?

Tirod hormonlar›n›n büyüme ve geliflme, oksijen kullan›m›
ve ›s› oluflumu, sinirsel ifllevler, fleker, ya¤, protein ve vita-
minlerin kullan›m› üzerine etkileri vard›r. Özellikle ilk iki
yaflta zeka geliflimi için tiroid hormonlar› mutlaka gerek-
lidir. Kanda hormon düzeyinin azalmas› veya yükselmesi
durumunda hastal›k belirtileri oluflur.

Tirod hastalar›nda hormon tahlili yap›ld›¤›nda T3, T4, TSH
ölçümleri yap›l›r.
T4 ve T3 tiroid bezinden, TSH beynimizin bir parças› olan
hipofizden salg›lan›r. TSH tiroid bezini uyararak tiroid
hormonlar›n›n yani T3 ve T4’ün salg›lanmas›n› sa¤lar.

Guatr tan›s› alm›fl hastalarda tiroid hormonlar› kanda üç
farkl› durumda saptanabilir:

1.Normal düzeylerde olabilir. Hastalar›n büyük bir k›sm›nda
normal düzeylerde tiroid hormonlar› ile seyreden bu tip
guatra basit guatr denir, nodül, kanser ve iltihap saptan-
maz.

2. Artm›fl düzeylerde olabilir, bu duruma hipertiroidi denir.
Hipertiroidizm tiroid bezinin afl›r› çal›flmas› ve fazla mik-
tarda hormonun kana salg›lanmas›d›r. Bu durumun
nedeni ço¤unlukla Graves Hastal›¤›’d›r. Vücudun
ba¤›fl›kl›k sisteminde geliflen bir hata nedeni ile tiroid

GUATRDA T‹RO‹D HORMON
DÜZEYLER‹ NASILDIR?

T‹RO‹D HORMONLARI NELERD‹R?

T‹RO‹D HORMONLARININ
VÜCUTTAK‹ ETK‹LER‹ NELERD‹R?
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• Boynun ön k›sm›nda yayg›n veya nodül fleklinde flifllik
görülebilir.

• Guatr oldukça büyük ise yutma ve nefes alma güçlükleri,
ses k›s›kl›¤› olabilir. Ancak bu durum çocuklarda çok
nadirdir.

• Tiroid bezi fazla çal›fl›yor ise (hipertiroidi) zay›flama,
sinirlilik, çarp›nt›, ellerde titreme, ishal s›k rastlanan belir-
tilerdir.

• Tiroid bezi az çal›fl›yor ise (hipotiroidi) çabuk yorulma,
hareketlerde yavafllama, üflüme, kab›zl›k, saçlarda
dökülme, uykuya meyil, kavrama güçlü¤ü dikkati çeker.

GUATR BEL‹RT‹LER‹ NELERD‹R?tiflkinlerin anlama, kavrama yetenekleri bozulur, meslekte
baflar›s›zl›¤a yol açar.
Ülkemizde yaklafl›k 3 milyon kifli iyot eksikli¤i böl-
gelerinde yaflamaktad›r. Bu nedenle iyot eksikli¤i halk
sa¤l›¤› sorunu olarak kabul edilmektedir. Önlem olarak
iyotlu tuzun kullan›lmas› yasallaflt›r›lm›fl ve yayg›n hale
getirilmifltir. Dünyada 1.5 milyar kifli iyot eksikli¤inden
etkilenmektedir.

4. Baz› ilaçlar ve yiyeceklerin afl›r› miktarda al›nmas›:
Bunlara guatr yap›c› maddeler denir. Tirod hormon
yap›m›n› azalt›rlar ve guatr oluflumuna neden olurlar. Bu
yiyeceklere örnek olarak soya fasulyesi, karalahana,
karnabahar verilebilir. 

5. Tiroid nodülleri, 
6. Tiroid kanserleri, 
7. Tiroid bezinin iltihabi hastal›klar› da guatr’a neden ola-

bilirler.

• ‹yodu yetersiz alanlar 
• Fazla miktarda guatr yap›c› ilaç ve yiyecek tüketenler 
• Ailesinde guatr olanlar 
• K›zlar erkeklerden daha fazla risk alt›ndad›r

K‹MLERDE GUATR OLUR?
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• Cerrahi tedavi: Tiroid   bezinin bir parças› veya tamam›
operasyon ile ç›kar›labilir. fiu durumlarda cerrahi tedavi
düflünülür:
• Guatr çok büyük ve solunum ve yutma güçlü¤ü

yap›yorsa,
• T›bbi tedavi ile tiroid bezi büyümeye devam ediyorsa,
• T›bbi tedavi ile yan›t al›namayan hipertiroidi varsa, 
• Tirod bezinde çok say›da ve uzun süre devam eden 

nodüller varsa,
• Tiroid kanseri varsa.

• Tuz: ‹yotlu tuz kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› iyot eksikli¤ine
ba¤l› guatr›n önlenmesi aç›s›ndan çok önemlidir. 

• Muayene: Hekim muayenesi ile tiroid bezinin büyüklük
derecesi, varsa nodül saptan›r. 

• Kanda tiroid hormonlar›n›n ölçümü 
• Kanda tiroid antikorlar› ölçümü (gerekirse)
• Tiroid ultrasonografisi: Tiroid bezinin büyüklü¤ü, yap›s›n›n

düzgünlü¤ü ve nodül, kist varl›¤› görüntülenir.
• Tiroid sintigrafisi: Nodüllerin ve/veya tiroid bezinin çok

veya az çal›flt›¤›n› gösterebilir. 
• ‹nce i¤ne biyopsisi: Tiroid nodül, kanser ve iltihabi durum-

lar›n›n tan›s›nda önemlidir.

Tedavi bezin büyüklü¤üne ve altta yatan nedene dayan›r.
Guatr izlem ve tedavi seçenekleri flunlard›r:

• Gözlem: E¤er guatr basit tip ise, hormon düzeyleri nor-
mal ise, tedavi verilmeden izlenebilir. 

• T›bbi tedavi: Küçük-orta büyüklükteki 
guatrlar a¤›zdan verilen tiroid hormonu
(levotiroksin) ile tedavi edilebilir. Guatr

hipertiroidi ile birlikte ise yani hor-
mon düzeyleri yüksek ise tiroid
hormonunun yap›m›n› engelleyen
ilaçlar (propiltiourasil veya meti-
mazol gibi) ile tedavi uygulan›r. 

‹laç tedavisi bafllan›rsa
hekimin önerdi¤i zaman
aral›klar› ile kanda hormon
düzeyleri kontrol edilir.

TEDAV‹ NASIL YAPILIR?

GUATRDA TANI YÖNTEMLER‹ NELERD‹R?
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