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Prof. Dr. A. Sadi Gündo¤du
Endokrinolojide s›k görülen hastal›klardan bir tanesi de hipertiroidi'dir.
Hipertiroidizmleri fizyopatolojik mekanizmalar›na göre ay›racak olursak ﬂöyle bir s›ralama yapmak mümkündür:
I. Tiroid hiperfonksiyonu ile birlikte olan bozukluklar (Bunlarda tiroidin
radyoiyod uptake'i yüksektir).
1. TSH'n›n salg›lanmas› (nadirdir)
2. Anormal tiroid uyaranlar› a. Basedow-Graves hastal›¤›
b. Trofoblastik tümör
3. ‹ntrinsek tiroid otonomisi a. Hiperfonksiyonlu adenom
b. Toksik multinodüler guatr
II. Tiroid hiperfonksiyonu ile birlikte olmayan bozukluklar (Bunlarda tiroidin radyoiyod uptake'i düﬂüktür)
1. Hormon depolanmas›ndaki bozukluklar:
a. Subakut tiroidit
b. Geçici tiroksikoz ile birlikte olan kronik tiroidit
2. Hormon kayna¤›n›n tiroid d›ﬂ› oldu¤u hastal›klar
a.Tiroksikozis faktisya
b. Ektopik tiroid dokusu
• Struma ovarii
• Fonksiyonle eden folliküler karsinom
c. ‹yod Basedow'u (Sindey H.Ingmbar'dan de¤iﬂtirerek)
Bu hastal›klar aras›nda en s›k rastlanan Basedow-Graves hastal›¤› müracaat eden hipertiroid hastal›klar›n›n %85 kadar›n› oluﬂturur.
Hipertiroidi vakalar›n›n %l0 unu toksik mültinodüler guatr ve %5 kadar›n› soliter nodül vakalar› oluﬂturur. Hipertiroidi dünyan›n baﬂka ülkelerinde de
s›k görülen bir hastal›kt›r. Örne¤in ‹ngiltere'de kad›nlar›n %2.5 kadar›, erkeklerin %0.l5 kadar›n›n hipertiroidli oldu¤u bildirilmiﬂtir. Williams Textbook of
Endocrinology'de Graves hastal›¤› insidans› %0.4 bildirilmektedir.
37

GÜNDO⁄DU, AS

Hipertiroidiler aras›nda Basedow-Graves hastal›¤›n›n en s›k rastlanan tip
oldu¤undan bahsetmiﬂtik. Bu hastal›¤›n etyolojisinin, l956’da Adams ve
Purves TSH’dan daha uzun etkili etkili long acting thyroid stimulator'›
(LATS), Graves hastalar›n›n kan›nda saptay›ncaya kadar, TSH'n›n aﬂ›r›
salg›lanmas›n›n sonucu kabul edilirdi. LATS'›n bir immunoglobulin oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Fakat birçok Graves hastalar›nda ve yak›n akrabalar›nda baﬂka
bir immunoglobulin'in "Thyroid stimulating immunoglobulin'in varl›¤› ve
LATS'›n bulunmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu konudaki kar›ﬂ›kl›k benzer moleküllerin, hayvan türüne spesifik olmas› ve ayn› ba¤lanma yerleri ile kompetisyona girmelerinden do¤maktad›r. Baz› tirotoksik hastalarda di¤er bir immunoglobulin LATS protektor saptanm›ﬂt›r ki, bu LATS'dan tamamen farkl›d›r
ve tiroid reseptörlerine ba¤lanarak LATS'›n ayn› yerlere ba¤lanmas›na engel
olur. Fakat TSH reseptörlerine ba¤lanmaya uygun, türe has (species spesific)
TS‹ oluﬂturarak, tiroid hücrelerinde tirokoksikoza yol açar. TS‹, insan tiroidinin plazma membran›na cevap olarak meydana gelmiﬂ poliklonal bir antijendir. Bu cevab›n beyaz ›rkta HLA-B8 ve Japonlarda BW 35 grubu antijen taﬂ›yanlarda predispozisyon nedeni ile daha kolay oluﬂtu¤u zannedilmektedir.
Bu uyar›c› antikorlar tiroid hücre membran›ndaki reseptörlere ba¤lanarak
adenilsiklazdan, siklik AMP oluﬂumuna neden olurlar: Bu da tiroid hormonun
sentezinin art›ﬂ›na ve fazla salg›lanmas›na sebep olur.
Dolaﬂ›mda TSH'ye benzer çeﬂitli immunoglobulinler gösterilmiﬂtir. IgG
s›n›f› immunoglobulinlerden TS‹ Graves hastal›¤›n›n etyolojisinden sorumlu
tutulmuﬂtur. cAMP mekanizmas› arac›l›¤› ile TSH'n›n tiroidi, uyar›c› etkisini
iki misli uyard›¤› gösterilmiﬂtir. Daha sonra TSH'n›n tiroid hücresi membranlar›ndaki reseptörlerinden at›ld›¤› gösterilmiﬂtir. Hipertiroidinin varl›¤› veya
yoklu¤u ve ﬂiddeti ile TS‹ titrasyonu aras›nda baﬂlang›çta ümit edilen paralelizm inand›r›c› olmam›ﬂt›r.
LATS ile yap›lan çal›ﬂmalar TSH'ya ve LATS'a ve bunlar›n tiroide olan
uyar›c› etkilerine benzer yeni globulinler örne¤in HTSI (Human thyroid stimulatory immunoglobulins) bulunmas›na vesile olmuﬂtur.
HTSI Basedow-Graves tipi hastalar›n da pek ço¤unun serumunda mevcuttur. HTSI, hem TSH'› hem de LATS'› tiroid membran reseptörlerinden att›r›r.
Tiroid antejenine karﬂ› bir çok antikor mevcuttur. Bir k›s›m tahripkar etki
gösterirken (Hashimoto hastal›¤›nda görülebilece¤i gibi) bir k›sm› da TSH
bloke edici etki gösterir.
Tiroid otoantikorlar›n›n örne¤in, antitiroglobulin ve mikrozomal antikorlar›, idiopatik Addison hastal›¤›, pernisyöz anemi, diabetes melitus ve
trombositopenik purpura gibi di¤er otoimmun hastal›klarla beraber bulunduklar› izlenmiﬂtir.
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Basedow-Graves hastal›¤› en çok kad›nlarda olmak üzere 30-50 yaﬂlar›
aras›nda görülür. l0 yaﬂ›ndan önce görülmesi çok nadirdir. Hastal›¤›n belirtileri target organlar›n tiroid hormonuna cevab›na göre de¤iﬂir. Bu nedenle Basedow-Graves hastal›¤›nda klinik belirti ve bulgular›n her zaman eksiksiz olarak bulunmas› beklenmez. Özellikle yaﬂl›larda hipertiroidi, pek az belirti verir. Fakat Basedow-Graves hastal›¤›nda immunolojik belirti ve bulgular olarak diffüz guatr, ekzoftalmi, pretibial miksödem ve akropaçi bulunmas› beklenir. Bu immun belirtiler yan›nda vitiligonun seyrek de olsa izleniﬂinden bahis olunmal›d›r.
Hipertiroidideki belirtiler yaln›zca metabolik aktivitenin art›ﬂ›na ba¤l› olarak de¤il, sempatik aktivitenin art›ﬂ› sonunda oluﬂur. Yani tirotoksikoziste T4
ve T3'ün aﬂ›r› miktarda oluﬂumuna ve salg›lanmas›na ait bütün belirtiler yan›nda katekolamin etkisine ait belirtiler meydana gelir. Tirotoksikozda en s›k
görülen üç belirti kilo kayb›, tremor ve taﬂikardidir. Baz› hastalarda iﬂtah art›ﬂ› mevcuttur ve o kadar fazlad›r ki, bunlar kilo kaybedeceklerine kilo al›rlar
veya ayn› kiloyu muhafaza ederler.
Tremor tirotoksikozda s›k bulunan bilirtilerdendir ve sempatik aktivite art›ﬂ›na ba¤l›d›r. Anksiyetede ayn› ﬂekilde tremor görülür. Bu tremor, civa zehirlenmesinde, generalize paralizi hastal›¤›nda görülen kortikal tremordan
farkl›d›r. Parkinsonda görülen ve bazal gangliondaki lezyona ba¤l› tremor intensiyoneldir ve serebellar lezyonlarda görülür.
Eller hipertiroidide s›cak ve terlidir. Nörovejatif distonide eller terli fakat
so¤uk olur. Hipertiroidide yaln›z avuçlar de¤il el ve s›rt› bile terlidir.
Tirotoksikozdaki taﬂikardi istirahatte de mevcuttur ve özellikle yaﬂl› hastalarda atrium fibrilasyonu ile birlikte bulunur. Fakat atrium fibrilasyonu orta
yaﬂtaki hastalarda da nadir görülmeyen bir aritmidir. Çarp›nt› ve dispne s›k
görülen bir belirti olmakla beraber, atrium fibrilasyonu ve kalp yetersizli¤i ile
birlikte bulundu¤u ve tedaviye cevaps›zl›k görülen vakalarda mutlaka tirotoksikozun düﬂünülmesi gereklidir. Kalbin at›m hacmi artt›¤›nda sistolik kan bas›nc› yüksek bulunurken, periferik vazodilatasyon sebebi ile de diastolik kan
bas›nc›nda düﬂme görülür.
Sinir-adale sisteminde proksimal adalelerin zay›fl›¤› hastalar›n %80'inde
saptanabilir. Tirotoksikozda, miyopati ve periodik paralizi görülebilir. Erkeklerde impotans ve jinekomastiye seyrek de olsa rastlanabilir. Kad›nlarda
menstruel periodlar›n normal veya seyrek oluﬂu, oligomenore veya amenore
görülebilir.
Splemonegali ve lenfadenopati baz› hastalarda görülür. Timusun büyüdü¤ü de saptanabilir. Basedow-Graves hastal›¤›nda %50 s›kl›kla rastlanan ve
%2 kadar›nda ise a¤›r olarak nitelenebilen karakterde olan göz belirtilerinden
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en s›k görüleni ekzoftalmus (proptosis) ve üst gözkapa¤› çekilmesi tiroid hormonu fazlal›¤›na ba¤l› olup, her türlü hipertiroidide görülebilir. Bu hastalarda göz yaﬂarmas›, rüzgardan ve ›ﬂ›ktan aﬂ›r› etkilenme, konjonktivite ba¤l› a¤r› ve kornea ülserleri oluﬂabilir. Ekstraoküler adelelerdeki de¤iﬂiklikler, koordinasyon bozukluklar›na ve sonunda diplopiye neden olabilir. Periorbital
ödem ve konjonktival ödem de s›k rastlanan belirtilerdendir.
Oftalmik Graves (Basedow) hastal›¤› ad› verilen tipte, göz belirtileri mevcut oldu¤u halde, hipertiroidi anamnezi ve di¤er bulgular mevcut de¤ildir. Bu
hastalar›n yar›s›nda antitiroglobulin ve antimikrozomal antikorlar pozitiftir.
TRH’ya TSH cevab› testi ekseriya patolojiktir.
Unilateral ekzoftalmide orbital tümör, menengioma, anevrizma, lenfoma,
kavernöz sinüs fistülü veya nadiran görülen Wegener granulomlar› araﬂt›r›lmas› ve orbitalar›n radyolojik tetkiki ve bilgisayarl› tomografi yöntemi ile
araﬂt›r›lmal›d›r. Ekzoftalmini takibinde basit fakat çok faydal› bir metod olan
Hertel ekzoftalmometrisi ihmal edilmemelidir.
H‹PERT‹RO‹D‹N‹N AYIRICI TANISI
Hipertiroidinin özellikle hafif ve orta ﬂekillerinin ay›r›c› tan›s› anksiyete
nörozu ile yap›lmal›d›r. Adolesans dönemindeki anksiyete nörozu ile menopoz dönemindeki anksiyete nörozu, bazen ay›r›c› tan›da problem oluﬂturur.
Tirotoksikoz mevcut bulunmadan hipermetabolizm, anemi, lösemi, polisitemi, malignite, feokromositoma, akromegali durumlar›nda rastlanabilir. Klasik
tedaviye cevap vermeyen özellikle orta yaﬂtaki ve yaﬂl›lardaki kalp yetersizli¤inin varl›¤›nda tirotoksikoz düﬂünülmelidir.
Hipertiroidi türleri aras›nda ay›r›c› tan› önem taﬂ›r
Basedow-Graves hastal›¤›, hipertiroidi hastalar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unu
oluﬂturmakla beraber, toksik soliter nodüle ba¤l› veya toksik mültinodüler guatra ba¤l› hipertiroidiyi ay›rt etmek ve özellikle giderek biraz daha fazla görülmeye baﬂlayan ve t›bbi tedavi ile k›sa sürede ötiroid hale gelen tiroidin düﬂük uptake'i ile beraber giden sessiz "silent" a¤r›s›z kronik lenfositer tiroiditi ve nihayet Hashimoto’nun tirotoksik ﬂeklini "Hashitoxicosise"i dikkate almak gerekir.
H‹PERT‹O‹D‹N‹N TEDAV‹S‹
l- T›bbi tedavi
2- Cerrahi tedavi
3- Radyoiyod tedavisi (I-l3l)
4- Adrenerjik antagonistleri ile tedavi
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1. T›bbi tedavi
6 aydan daha k›sa süreli bir antitiroid tedavide tekrarlamalar›n çok fazla oldu¤u, l3 ayl›k (5-24 ay) bir sürenin ise yeterli oldu¤u genellikle kabul edilmektedir. Tedavinin yeterlili¤ini saptamak için baﬂvurulan metodlardan biri de TRH
uyar›s›na al›nan TSH cevab›d›r. Literatürde (Dahlberg et al) inceledikleri 74
hastadan 46 tanesinde yeterli TSH cevab› alm›ﬂlar 28 tanesinde ise TSH cevab› yetersiz kalm›ﬂt›r. Bu 46 hastan›n 34'ü remisyona girmiﬂ. l2 tanesinde (%26)
ise tekrarlamalar olmuﬂtur. Cevaps›z grubu oluﬂturan 28 hastadan remisyona giren 8 hasta olmuﬂ, 20 hastada (%7l) ise tekrarlamalar meydana gelmiﬂtir.
Baﬂl›ca thionamidler kullan›l›r. Bunlardan propylthiouracil'in, T4'den T3
oluﬂumunu engelleyici etkisi vard›r. Bunlardan tirozinlerin iyodinasyonunu
yani organik iyodinasyonu engeller. Baﬂlang›ç dozu propylthiouracil ile günde 300-400 mg (3 defa 2 tablet Propycil) veya günde 30-40 mg metimazol (34 defa 2 tablet Thyromazol) 'dür. PTU ve MMI a¤›z yolu ile verildikten l saat sonra plazmadaki düzeyleri maksimuma var›r. 6-8 hafta sonra serum tiroksin düzeyi normale gelince ve hastan›n klinik durumu düzelmeye baﬂlay›nca,
baﬂlang›ç dozu %50 azalt›l›r ve iki veya üç ay sonra idame dozuna geçilerek
tedaviye l2-l8 ay devam edilir. ‹dame dozu PTU için 50-l50 mg ve MMI içinde günde 5-l5 mg’d›r. Thionamid grubu droglarla toksik ve allerjik reaksiyon
görülme oran› %5 kadard›r. En s›k görülen toksik ve allerjik belirti pruritis ve
deri döküntüleridir. Bu yan etkiler yaln›z antihistamik vermekle tedavi edilebilir. MMI'nin günlük dozu 2'ye bölünerek sabah ve akﬂam da verilebildi¤i gibi, günde l defa da sabahlar› da verilebilir.
Thionamid grubu droglarla lökopeni ve agranülositoz gibi önemli toksik
belirtiler de görülebilirse de lökopeniye oldukça seyrek, agranülositoza ise nadiren rastlan›r. Fakat bu toksik reaksiyonlar›n önemli olmas› nedeni ile thionamid alan hastalar hem klinik yönden izlenmeli ve hem de önceleri haftada bir,
sonra ise 2-4 haftada bir lökosit say›m› yap›larak ve gere¤inde trombositler say›larak izlenmelidir. Lökosit say›s› mm3’te 3000’in alt›na ve lökosit formülünde de granolosit %45 in alt›na düﬂtü¤ünde thionamide'ler kesilmelidir.
Tedavi süresince klinik durumun düzelmesi yan›nda tiroid guddesinin küçülmesi prognostik yönden olumlu bir bulgu olarak kabul edilir. Thionamidleri ile tedavi için en uygun hastalar küçük guatrl› genç hastalar olup, hastal›klar›n›n baﬂlang›c› l seneden eski olmamal›d›r. Tedavi süresince guatr büyümeye baﬂlarsa veya ekzoftalmide aﬂikar ilerleme izlenirse veya hasta hipotiroidiye girerse, ilaveten tiroid hormonu verilmelidir. Bu tedavi ile hipertiroidide %60 kadar olguda remisyon husule geldi¤i kabul edilir.
6 aydan daha k›sa süreli bir antitiroid tedavide tekrarlamalar›n çok fazla oldu¤u, l3 ayl›k (5-24 ay) bir sürenin ise yeterli oldu¤u genellikle kabul edilmektedir.
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2. Cerrahi tedavi
Graves’te subtotal tiroidektomi, toksik nodülde nodül rezeksiyona yap›labilir. Subtotal tiroidektominin komplikasyonlar›, rekurens sinirinin kesilmesi
ile sesin k›s›lmas› veya ses tellerine geçici bir harabiyet sonucu ses geçici olarak k›s›lmas›, paratiroidlere kan ak›m›n›n k›s›tlanmas› veya paratiroidlerin ç›kart›lmas› ile geçici veya devaml› hipoparatiroidi oluﬂabilir.
3. Radyoaktif iyod tedavisi
Bu tedavinin aﬂ›r› ﬂekilde fazla çal›ﬂan tiroid dokusunu tahrip etmekte etkili, iyi bir metod oldu¤u kabul edilmiﬂtir. Radyoiyod tedavisi eskiden yaln›z
40 yaﬂ›n üstündeki hastalara uygulan›rken, son l0 senedir 20 yaﬂa kadar indirilmiﬂtir. 40 y›ldan fazla bir süredir kullan›lmakta olan radyoiyod (I-l3l) tedavisine karﬂ› olan tereddütler giderek azalm›ﬂt›r. ﬁiddetli ve uzun süreli hipertiroidide özellikle kardiyovasküler komplikasyonlar varsa örne¤in: Atrial fibrilasyon ve konjestif kalp yetersizli¤i mevcutsa, önce hastay› ötiroid duruma
getirmek sonra radyoiyod uygulamak uygun olur. Çünkü tiroid dokusunda, Il3l etkisi ile oluﬂan radyasyon tiroiditi depolanm›ﬂ tiroid hormonunun dolaﬂ›ma dökülmesi ile, l-3 hafta süre ile hipertiroidiyi a¤›rlaﬂt›rabilir. Bununla beraber, ﬂiddetli hipertiroidizmde dolaﬂ›ma geçecek dopolanm›ﬂ tiroid hormonu
bulunmas› pek olas› de¤ildir. Bu risk küçük olmakla beraber dikkate al›nmas› baz› vakalarda yararl› olur. Radyoiyod etkisi belirinceye kadar antitiroid tedaviye (Thyromazol, propycil) devam edilebilir. Sonra hasta 2-6 ayda bir
kontrol edilmek üzere izlemeye al›n›r. Son senelerde yan etkilerinin belirlenmiﬂ olmas› ile, kullanma yayg›nl›¤› artm›ﬂt›r. Ucuzlu¤u, kolayca uygulanabilmesi ve ciddi komplikasyonlar›n olmay›ﬂ› kullanma alan›n› geniﬂleten etkenlerdir. Radyoiyod tedavisinden sonra tiroid kanseri oluﬂabilece¤i ve lösemi
görülebilece¤i, genetik bozukluklar›n meydana gelebilece¤ine ait endiﬂeler
giderilmiﬂ gibidir. Radyoiyod ile yap›lan tedavi de ikinci bir doz, birinci dozun verilmesinden en az bir sene geçmeden verilmemelidir.
4. Beta adrenenjik reseptör antagonistleri ile tedavi
Beta adrenoreseptör antagonistlerinden propranolol, hipertiroidi tedavisinde en çok kullan›lan beta blokerlerdendir. Beta blokerler tiroid hormonu
yap›m› ve salg›lanmas›n› etkilemedikleri gibi plazmadaki tiroid hormonu düzeyini de etkilemezler. Bu nedenle baz› araﬂt›r›c›lar beta blokerlerin hipertiroidinin tedavisinde tek baﬂ›na kullan›lacak ilaç olmad›¤› kan›s›ndad›rlar. Buna
karﬂ›n baz› yazarlar hipertiroidide yaln›z beta blokerleri veya iyod solüsyonlar› ile birlikte, hastalar›n cerrahiye haz›rlanmalar› için de kullanm›ﬂlard›r.
Hipertiroidide tedavi amac› ile kulan›lan propranolol'un günlük doz olarak
günde genellikle 2-3 defa l0 mg yeterlidir.
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