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SUBAKUT T‹RO‹D‹T (DE QUERVAIN T‹RO‹D‹T‹)
Çocuklarda ve yaﬂl›larda nadir görülür. Vakalar›n ço¤unlu¤u 20-50 yaﬂlar› aras›ndad›r. Tiroid hastal›klar›n›n ço¤unda oldu¤u gibi, kad›nlarda erkeklerden daha fazla görülür.
Subakut tiroidit genellikle bir üst solunum hastal›¤›n› takiben görülmektedir. Tiroidit baﬂlang›c›nda kas a¤r›lar›, yorgunluk ve kendini iyi hissetmeme
gibi prodrom belirtileri vard›r. Kabakulak virüsüne karﬂ› antikorlar bulunabilir, fakat klinik tablo kabakulak ﬂeklinde geliﬂmez. Baz› hastalar›n tiroid biyopsi parçalar›ndan kabakulak virüsü üretildi¤i de bildirilmiﬂtir. Di¤er bildirilen infeksiyonlar: K›zam›k, influenza, nezle, adenovirus, Epstein-Barr hastal›¤›, Coxsackie, kendi t›rm›¤› hastal›¤› gibi infeksiyonlard›r. Nadir olmakla
birlikte, baz› subakut tiroiditlerin temelinde autoimmunite de rol oynar. Fakat
bu nokta kesinleﬂmiﬂ de¤ildir. Subakut tiroidit ile HLA-BW 35 aras›nda bir
ba¤lant› bulunmuﬂtur.
SUBAKUT T‹RO‹D‹TTE SEMPTOMLAR
Lokal
Boyun a¤r›s›, tiroid lojunda a¤r›, bo¤az a¤r›s›, yutma s›ras›nda a¤r›, ses k›s›kl›¤›, boyunda ﬂiﬂlik
Genel
Bitkinlik, ateﬂ, kilo kayb›, iﬂtahs›zl›k, titreme, kas a¤r›lar›
Tirotoksikoz benzeri semptomlar
Sinirlilik, terleme, s›cak tahammülsüzlü¤ü, taﬂikardi.
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Patoloji
Tiroid bezi büyümüﬂtür, ödemlidir. Baﬂlang›çta yayg›n folikül hücresi y›k›m› görülür. Follikül d›ﬂ›na kolloid s›zmas›, lenfosiz ve histiosit infiltrasyonu da bulunur. Çok nukleuslu dev hücreler de (giant cells) tabloyu tamamlayan bulgulardand›r.
KL‹N‹K BEL‹RT‹LER
Boyun muayenesinde tiroid hassas ve a¤r›l›d›r. Genelde tiroid büyümesi
diffüzdür. Nadiren tek tarafl› büyüme de görülür. Bu klinik tablo gibi, s›kl›¤›
az olan baﬂka bir tablo da, subakut tiroiditte a¤r›s›z tiroid büyümesi tablosudur. Vakalar›n ço¤unda, subakut tiroidit 2-4 ay sürer. Kortikosteroid kullan›lmas› durumunda, hastal›¤›n süresi k›sal›r. Hastal›¤›n gidiﬂinde iyileﬂmeler,
nüksler görülebilir. Nadir de olsa hipotiroidizme dönüﬂ olabilir.
LABORATUAR BULGULARI
Baﬂlang›çta serum T3, T4 ve tiroglobulin de¤erleri yüksek olabilir (folikül
harabiyeti ve kana s›zma). Serum TSH de¤eri ise genellikle düﬂüktür. Artm›ﬂ
olan T3 ve T4 de¤erleri hastal›¤›n seyri s›ras›nda alt normal de¤erlere düﬂerek,
sonra tekrar normal de¤erlere yükselir. I-31 tutma testinde (uptake) iyod tutmas› düﬂüktür. Ultrasonografide, kronik lenfositik tiroidit veya sesiz tiroidit
(Silent thyroiditis) örneklerinde oldu¤u gibi hipoekojen bölgeler görülür.
LABORATUAR BULGULARI
Salisilatlar ve steroid olmayan iltihap önleyiciler kullan›labilir. Orta dereceli vakalarda bu preparatlar seçilir. Tiroid a¤r›s›z ve tiroid sertli¤i, sedimentasyon h›z›, ateﬂ yükselmesi kas a¤r›lar› bak›m›ndan a¤›rl›k derecesi yüksek
vakalarda prednisolon seçilir. Beraber bulunabilecek tirotoksikoz semptomlar›n› kontrol etmek için, bronkial ast›m gibi bir kontrendikasyon yoksa bir beta adrenerjik antagonist (bloker) kullan›l›r.
OTO‹MMUN T‹RO‹D‹T
1912’de Hashimoto taraf›ndan tarif edilen otoimmun tiroidit veya struma
lymphomastosa (Hashimato tiroidit’i) tiroidde diffüz lenfositik infiltrasyon,
fibroz, follikül hücrelerinde atrofi ve baz› folliküler hücrelerde eozinofilik de¤iﬂik ile karakterizedir.
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Kronik fibroz tipinde (varyant) lenfosit infiltrasyonu daha az, fibroz görünmümü ise daha belirgindir. Postpartum (lohusal›k, gebelik sonras›) tiroiditis’i ise, otoimmun tiroidit’in bir türüdür. ‹dyopatik veya primer hipotiroidizmde, tiroid gland› büyük olmaktan çok atrofiktir. Genel popülasyon içinde %3-4.5 kiﬂinin, autoimmun tiroidite ba¤l› tiroid fonksiyon bozuklu¤u gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r. Yaﬂl› kad›nlar aras›nda ise tiroid otoantikoru bulunma
s›kl›¤› %15 civar›ndad›r.
Graves hastal›¤› ile otoimmun tiroidit aras›nda yakan iliﬂkiler vard›r. Fakat bu ikisi ayn› patolojik bütün (entity) say›lmaz.
Hashimoto tiroiditi vakalar›nda serum gamma globulin de¤erleri yüksekdir. Hastalar›n serumunda, anti TPO ve anti Tg antitiroid otoantikorlar›n titresi de yüksektir.
Otoimmun tiroidit türleri
1. Lenfositik tiroidits (struma lymphomatosa)
2. Hashimoto tiroidit’i (guatrl› otoimmun tiroidit)
3. Kronik fibröz tiroidit
4. Çocukluk ve ergenlik ça¤› lenfositik tiroidit
5. Postpartum tiroidit
6. A¤r›s›z veya sessiz tiroidit
7. ‹dyopatik (primer) hipotiroidizm (atrofik autoimmun tiroidit)
Tiroid içinde rastlanan lenfoid hücrelerin büyük bir k›sm›, T lenfositlerdir.
Ayr›ca CD8 supresor/sitotoksik hücreleri Graves hastalar›n tiroid gland›nda
azald›¤› halde, Hashimoto tiroidit vakalar›nda artm›ﬂt›r. B lenfositlerinde de
art›ﬂ vard›r. Bu hücrelerin birço›u aktive durumdad›rlar, interleukin salg›larlar.
Tan›: Autoimmun tiroidit teﬂhisi, genellikle primer (idyopatik) hipotiroidizm varl›¤›nda düﬂünülürse de, primer hipotiroidizm d›ﬂ›nda aspirasyon biyopsisi, cerrahi sonras› histolojik tetkik, serumda antikor titresinin yüksek
oluﬂu gibi sebeplerle de düﬂünülür. Histolojik inceleme ve di¤er bulgularla
tam kesinleﬂtir.
Tedavi: ‹mmunosüpresif tedavinin faydal› olaca¤› düﬂünülerek steroid tedavisi yap›labilirse de bunun pratik de¤eri konusunda fazla kan›t yoktur. Di¤er immunosupressif ilaçlar ise, yan etkileri sebebiyle tavsiye edilmez. Hipo35
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tiroidizm ile seyreden vakalarda tiroksin kullan›l›r. Baz› ötiroid durumdaki
Hashimoto tiroiditlerinde de TSH salg›lanmas›n› bask›lamak ve tiroid guddesi büyükse büyüklü¤ünü kontrol alt›na almak için yine tiroksin kullan›labilir.
‹NVAZ‹V F‹BRÖZ T‹RO‹D‹T
(RIEDEL T‹RO‹D‹T’‹)
Bu tiroiditin etiyolojisi bilinmemektedir. Ba¤›ms›z bir tablo olmay›p, otoimmun veya subakut tiroiditin son aﬂamas› oldu¤u da ileri sürülmüﬂtür. Ay›rca baz› vakalarda retroperitoneal fibrosis, fibroz oluﬂturan kolangitis, mediastinal fibröz bulunmas› gözönüne al›narak bu tablonun tiroid’e özel bir tablo
olmad›¤›, genel bir sürecin tiroiddeki görünümü olabilece¤i de ileri sürülmüﬂtür. Tiroidde yo¤un bir fibrosis vard›r. K›smi veya tam olabilir. Nadir görülen
bir tablodur. Mayo Clinic’te 42.000 cerrahi ile al›nan tiroid dokusunda ancak
20 vakada saptanm›ﬂt›r. Biyokimyasal bulgu yoktur..
Tedavi: Bas› semptomlar›, cerrahi yol ile kald›r›l›r.
D‹⁄ER T‹RO‹D‹TLER
Piyogenic (süppürativ) tiroiditis, cerrahatli akut tiroidit: Bu tiroid tipi de
nadir görülür. ‹¤ne ile aspirasyon yap›l›rsa cerahat s›v›s› gelir. Antibiyotik
tedavisi ile gerekirse cerrahi boﬂaltma tedavisine baﬂvurulur.
Kronik infeksiyonlar›: Bunlara ba¤l› tiroiditler nadir görülür. 1975-1995
aras›nda Cerrahpaﬂa T›p Fakültesinde sadece 4 tbc. tiroidit gözlemlenmiﬂtir.
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