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Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

Tiroid hormonlar›n›n yetersiz salg›lanmas› sonucunda geliﬂen klinik tabloya hipotiroidi ad› verilir. Tiroid hormonu yetersizli¤i de¤iﬂik derecede olabilir ve buna göre zor tan›nabilen hipotiroididen a¤›r hipotiroidiye kadar de¤iﬂik klinik ﬂekiller meydana ç›kar.
Tiroid yetersizli¤ine neden olan sebepler baﬂl›ca ﬂunlard›r:
l. Tiroidin primer hastal›¤› (Primer hipotiroidi)
2. TSH hormonu salg›s›n›n yetersizli¤i sonucu geliﬂen hipotiroidi (Sekonder hipotiroidi).
3. TRH veya TRF denilen tiroitiropin releasing hormonunun hipotalamustan yetersiz salg›lanmas› sonucu geliﬂen hipotiroidi (Tersier hipotiroidi)
4. Nadir görülen bir tip hipotiroidi daha mevcuttur. Bu da dolaﬂ›mdaki tiroid hormonuna organlar›n cevaps›zl›¤›d›r.
Tiroid hormonu baﬂta beyin olmak üzere bütün vücut organlar›n› etkiledi¤inden, tiroid hormonu yetersizli¤inin baﬂlad›¤› yaﬂ çok önemlidir. Buna göre hipotiroidi konjenital olabilir ve Juvenil hipotiroidizm ad›n› al›r. Konjenital tipte ya tiroid hiç yoktur veya rudimanter'dir veya hormon yap›m›n› etkileyen endojen (örne¤in enzimatik defekt) veya ekzojen (guatrojenler, iyod eksikli¤i) nedenler vard›r. Hipotiroidi yetiﬂkin yaﬂta da oluﬂabilir. Yetiﬂkin ça¤da görülen hipotiroidizmin büyük bir ço¤unlu¤unu primer hipotiroidi oluﬂturur. Primer hipotiroidiyi ﬂu ﬂekilde s›n›fland›rmak mümkündür:
1. Guatrs›z hipotiroidi
• Spontan primer atrofik hipotiroidi
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2. Guatrl› hipotiroidi
• Hashimoto hastal›¤›
• ‹yod eksikli¤i sonucu
• Dishormonojenez
• Al›nan droglar sonucu
3. Tiroid ablasyonu sonucu oluﬂan hipotiroidi
• Devaml›
• Geçici
• Subkilinik
Primer hipotiroidi ya aﬂikar miksödem belirtileri ile veya baﬂlang›ç halinde ise, çok müphem belirtilerle kendisini gösterir.
Hastal›¤›n erken belirtileri aras›nda, yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, so¤u¤a tahammülsüzlük, üﬂüme, saçlar›n kurumas› ve incelmesi, t›rnaklar›n çabuk k›r›lmas› ve terleme azl›¤› söylenebilir.
Hastal›k ilerledikçe belirti ve bulgular daha aﬂikar hale gelir. Derinin kurulu¤u, göz kapaklar›nda ﬂiﬂlik, seste kal›nlaﬂma ve çatallaﬂma, bradikardi,
kab›zl›k, iﬂitmede a¤›rl›k, adele a¤r›lar› yan›nda baz› psikolojik belirtiler örne¤in, baﬂ dönmesi, mental yavaﬂlama dikkatin zay›flamas›, haf›za zay›fl›¤›
ve emosyonel labilite de belirgin hale gelebilir. Dil kal›nlaﬂ›r. Kaﬂlar›n d›ﬂ
k›sm›nda dökülme görülebilir.
Solunum sisteminde, plevrada epanﬂman olabilir. A¤›r hipotiroidide, yard›mc› solunum kaslar›n›n etkisi miksödem sebebi ile azal›r ve solunum merkezinin depresyonu, alveolar hipotansiyon sendromuna ve karbondioksid retansiyonuna sebep olabilir.
Nab›z yavaﬂlam›ﬂt›r. Kalp büyüyebilir. Kalpte tipik çad›r görünümü husule gelir. Perikardial epanﬂ›man, perikart boﬂlu¤unda mukopolisakaritlerden
zengin bir s›v› toplanmas› sonucu olursa da tamponad ancak nadiren görülür.
Angina pektoris'e nadir olmayarak rastlan›r. Bazan da konjestif kalp yetersizli¤i oluﬂur.
Kab›zl›k görülür, iﬂtah azal›r. Hafif bir ﬂiﬂmanlama izlenebilir. Histamine
refrakter aﬂilinin vakalar›n yar›s›nda görüldü¤ü bildirilmiﬂtir. Bl2 vitaminini
emilimi azal›r. Mide paryetal mukozas›na karﬂ›, kanda dolaﬂan antikorlar
tesbit edilir. Aﬂikar ﬂiﬂmanl›¤a ancak nadiren rastlan›r. Adale kramplar› ve
adale a¤r›lar› görülebilir. Bazan Karpal tünel Sendromuna rastlan›r. Kaslarda
hem kas›lma, hem de gevﬂeme yavaﬂlam›ﬂt›r. ‹skeletin normal geliﬂme ve ol44
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gunlaﬂmas› için tiroid hormonlar› gereklidir. Çocuklarda ve adolesans döneminde kemik yaﬂ› geridir. Boy büyümesi geri kal›r.
Böbreklerde kan ak›m› ve glomerül filtrat› azal›r. Hipotiroidide glomerül
ve tubuli bazal membranlar›nda kal›nlaﬂma oldu¤u araﬂt›rmac›lar taraf›ndan
gösterilmiﬂtir. Organizmada sodyum artm›ﬂt›r. Plazma potasyumunda önemli
bir de¤iﬂiklik olmaz. Serum magnezyumu miktar› artm›ﬂt›r.
Kad›nlarda menstruel bozukluklar s›k görülür. Libido ve fertilite azalm›ﬂt›r. Galaktore ve amenore izlenebilir. Erkeklerde, libido ve ereksiyon zay›fl›¤› ve oligospermi tarif edilmiﬂtir. Adolesan ça¤da seksuel olgunluk geçikebilir.
LABORATUAR BULGULARI
Her tür primer hipotiroidide plazma total T4 düzeyi düﬂük, TSH düzeyi
yüksektir. Sekonder hipotiroidide TSH düzeyi hafifçe yükselmiﬂtir veya normaldir.
Hudut vakalarda TSH düzeyi TRH uyar›s› ile aﬂikar ﬂekilde artar. 200 mcg
TRH ‹.V. olarak injekte edildikten 20 veya 60 dakika sonra, baﬂlang›çta zaten
yüksek olan TSH düzeyi iyice yükselir.
Hastada tiroidin uptake'i düﬂüktür. Bu düﬂüklü¤e eksojen iyod al›m› veya
baz› droglar›n neden olabilece¤i de unutulmamal›d›r.
Aﬂil tendon refleksi uyar›ld›¤›nda kas›lan gastroknemius adalesinin relaksasyon zaman›, di¤er adalelerde oldu¤u gibi uzam›ﬂt›r. Bunu refleksogram veya fotomotogram denilen aﬂil testi ile göstermek mümkündür. Bu test ile adelenin yar› relaksasyon zaman› 380 ms veya daha uzun bulunur.
SEKONDER VEYA TERS‹ER H‹POT‹RO‹D‹
(H‹POF‹Z VEYA H‹POTALAMUS YETERS‹ZL‹⁄‹NE BA⁄LI H‹POT‹RO‹D‹)
Primer hipotiroidi d›ﬂ›nda hipofizden TSH yetersizli¤i sonucu veya hipotalamik tirotropin releasing hormonu (TRH) yetersizli¤i sonucu tiroid fonksiyonlar› yetersiz duruma gelmiﬂse, birincisine hipotalamik veya tersiyer ikincisine de hipofizer veya sekonder hipotiroidi ad› verilir. Hipofiz yetersizli¤inin di¤er belirtilerinin beraber bulunuﬂu, klinik tabloda primer hipotiroididen
farkl›l›¤› meydana getirir. Hipopitiutarizm, adenom gibi lezyon nedeni ile veya gebelik sonras›nda meydana gelen bir vasküler olay nedeni ile (Sheehan
sendromu) meydana gelebilir. Hastada di¤er hipofiz hormonlar›n›n hedef
guddeleri yetersizli¤i de görülür. Hipotalamik hipopitiutarizme neden kafa
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travmas›, hipofiz sap›n›n kesilmesi, metastatik tümörler, irradiyasyon veya
idiyopatik olabilir.
Her iki tür hipotiroidide plazmada T4 ve T3 düzeyi düﬂüktür ve buna karﬂ›n TSH düzeyi yüksek de¤ildir; ya normal veya düﬂük bulunur. TRH'y› 200
mcg-400 mcg. I.V. olarak zerkettikten sonra hipotalamik (tersier) hipotiroidide TSH’da yükselme olmaz. Tedaviye ilk önce tiroid hormonu ile de¤il, sürrenal eksikli¤inin tedavisi ile baﬂlan›r. Bir hafta veya on gün kadar sonra, hipotiroidi tedavisi primer hipotiroidide oldu¤u gibi uygulan›r.
GUATRLI H‹POT‹RO‹D‹
Guatrl› hipotiroidiye en s›k neden, Hashimoto tiroiditir. Organa spesifik,
otoimmun, guatrl› bir hastal›k olup bazan hipotiroidi ile birlikte bulunur. Bazan da Graves hastal›¤›na benzer bir tablo ortaya ç›kar ve haﬂitoksikozis ad›
verilir. Hipotiroidilerin %20-30 kadar›n›n nedenini oluﬂturur. En s›k kad›nlarda ve ekseriya 50-50 yaﬂlar›nda görülür. Bu tip tiroiditlerde gudde bütünü ile
büyümüﬂtür. Lastik k›vam›ndad›r ve nodül de bulunabilir. Biyopsi bozulmuﬂ
tiroid foliküllerinin mevcudiyetini ve lenfositer infiltrasyonu gösterir. Dolaﬂ›mda antitiroglobulin ve antimikrozomal antikorlar yükselmiﬂ olarak bulunur.
Klinik olarak hastalarda boyunda huzursuzluk hissi ve guatr bulunur. Baz›
hastalarda hafif bir disfaji mevcuttur. Guatr trakea ile ozofagus aras›nda posterior yönden uzan›rsa da mediasten kompresyonu çok nadir olarak görülür ve
nervus rekurrens'in paralizisi husule gelmez. Büyüyen guatr ekseriya
bast›rmakla a¤r›l› de¤ildir; servikal lenfadenopati nadirdir. Guatr, lastik
k›vam›nda sertçe ise de bazan çok sert bir k›vam göstererek lenfoma veya
anaplastik kanseri de düﬂündürebilir.
Hipotiroidik olmayan hashimoto hastal›¤›nda genellikle plazma T4 düzeyi
normal, fakat plazma TSH %50 vakada yükselmiﬂ bulunur. Sedimentasyon
orta derecede yükselmiﬂtir. Sintigrafide tiroidde iyod da¤›l›m› homojendir.
Hashimoto tiroiditinde hipotiroidi oluﬂmuﬂsa tiroksin verilerek tedavi edilir.
Hipotiroidi oluﬂmam›ﬂsa, fakat gudde büyümüﬂse gene tiroksin verilerek ve
TSH bask›lanarak küçültmeye çal›ﬂ›r. Tiroidi küçük olan ve ötiroid durumda
bulunan Hashimoto'da tiroksin ile süpresyon tedavisine lüzum yoktur.
Tiroksin tedavisi ile küçülmeyen ve tiroid gland› büyük vakalarda, cerrahi giriﬂim ile parsiyel tiroidektomi gerekebilir. Cerrahiden sonra bu vakalarda
hipotiroidi çabuk geliﬂti¤inden tiroksin ile yerine koyma tedavisinin bir an önce baﬂlat›lmas› uygun olur.
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H‹POT‹RO‹D‹N‹N D‹⁄ER NEDENLER‹
‹yod eksikli¤ine ba¤l› olarak dünyan›n Himalayalar, Orta Afrika ve Yine
Gine gibi baz› bölgelerinde önce adolesans ça¤da diffüz guatr oluﬂur; sonra
da nödüler guatr haline gelir. Vakalar›n büyük bir k›sm› ötiroid durumda ise
de daha ﬂiddetli iyod eksikli¤inde hipotiroidi görülmektedir. Dishormonojenez, genetik olarak tiroid hormon sentezinde bir bozukluk olup, otozomal resesif ﬂekilde kal›tsal olarak geçer. Bu duruma ancak nadiren rastlan›r. Bu arada peroksidaz eksikli¤i ve sinir tipi sa¤›rl›¤›n bir arada bulundu¤u Pendred
sendromundan bahsetmek gerekir. Bu hastalarda tan›, perklorate ile at›lma
testi ile, ba¤l› olmayan radioiyodun tiroidden at›lmas› ile konulabilir. Bu hastalar›n baz›lar›nda hipotiroidi görülübilir ve tiroksin ile gere¤i gibi tedavi edilmelidir.
Post-ablatif hipotiroidi: Cerrahi giriﬂim sonucu veya radyoiyod tedavisinden sonra meydana gelen hipotiroididir. Devaml› hipotiroidi, geçici hipotiroidi tiroksin gere¤i gibi uygulan›r. Subklinik hipotiroidide klinik olarak aﬂikar
hipotiroidi belirtileri görülmemekle beraber, T4 normalin alt düzeyindedir ve
TSH yükselmiﬂ bulunur ki tiroid rezervinin k›s›tland›¤›n› gösterir. T3 düzeyi
genellikle normaldir. Bu durumda aﬂikar klinik hipotiroidi meydana ç›k›ncaya
kadar tiroksin tedavisine baﬂlaman›n faydas› olmayaca¤› kanaati giderek yayg›nlaﬂmaktad›r.
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