Artmış Kas Cevabı ile Dikkat Çeken Bir
Hipertiroidi Olgusu
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ÖZET

Hipertiroidizm, tiroid hormonunun kandaki konsantrasyonunun artması sonucu sistemik ve nörolojik bulgularla
seyredebilen bir tablodur. Bu yaz ıda 16 yaşındaki erkek hasta; 5 y ı ldır var olan, son 3-4 aydır şiddetlenen, çabuk yorulma, kol ve bacaklar ında dalgalanarak yayılan seyirme şikâyetleri ile de ğerlendirmeye alınm ıştır. Öncelikle miyopati ve kanalopatiler araştırılm ış, sadece hafif düzeyde T4 hormon düzeyi yüksek bulunmu ştur. Hipertiroidi tedavisi ile klinik tabloda dramatik düzelme görülmesi, hafif düzeyde tiroid hormon düzeyi yüksekli ğinin alışılagelmişin dışında belirgin sistemik ve nörolojik bulgularla seyredebildiğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Hipertiroidizm, myopati, kanalopati
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ABSTRACT

A Case of Hyperthyroidism with Increased Muscle Activity

Hyperthyroidism is a clinical syndrome with systemic and neurological features developing as a result of elevation in thyroid hormone levels. A 16 year-old male patient was admitted with easy fatiguebility and fasciculations in his extremities existing for 5 years and progressing in the last 3-4 months. We investigated myopathies and
channelopathies. We only found a mild elevation in T4 hormone level. Treatment of this condition revealed a dramatic improvement in the clinical picture. We concluded that mild thyroid hormone elevations might cause serious systemic and neurological symptoms and should be considered in differential diagnosis.

Key words: Hyperthyroidism, myophaty, channelopathy

GİRİŞ

Hipertiroidizm, değişik nedenlere ba ğlı olarak
tiroid hormonunun kandaki konsantrasyonunun
artmas ı sonucu ortaya ç ıkan bir sendromdur.
Sistemik ve nörolojik bulgularla seyredebilir.
Santral sinir sistemi d ışında; amiyotrofik lateral
skleroza benzer hastal ıklar, miyopatiler, periferik nöropatiler, oftalmopatiler ve periyodik paraliziler gibi nöromüsküler sistem tutulumu da

gösterebilir. Tiroid fonksiyon bozukluğu hastalıkların primer sebebi ya da ortaya ç ıkmasını kolaylaştırıcı bir faktör olarak rol oynayabilir. Tiroid hastalığının şiddeti ile klinik bulgular korelasyon göstermezken mekanizmas ı tam olarak
bilinmemektedeir (1-3).
OLGU
Sağ el baskın 16 yaşında erkek hasta çabuk yo-
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rulma, kol ve bacaklar ında seyirme şikâyetleriyle başvurdu. Anamnezde 5-6 y ıldır var olan şikâyetlerin son 3-4 ayd ır arttığı, özellikle merdiven çıkarken, yokuş tırmanırken şiddetlendiği
söyleniyordu. Erken yorulmayla beraber bacaklarda, kol ve omuzlarda engellenemeyen seyirmeler olduğu, seyirmelerin kasta çökme ve şişkinlik şeklinde dalgalanarak yay ıldığı belirtiliyordu. Ailede benzer şikâyeti olan kardeş ve akraba yoktu.

Tam idrar, hematolojik ve kan biyokimyasal değerleri, piruvat ve laktat düzeyleri normal, kan
hormon düzeylerinden sadece serbest T4 düzeyi: 2.12 pg/dl (üst s ınır:2.08 pg/dl) hafif yüksekti. Sinir ileti ve iğne elektrotla ile yap ılan elektromiyografi (EMG) çal ışması normal olarak
bildirildi. Kas biyopsisi yap ısal ve histokimyasal özellikleri ile değerlendirilerek normal olduğu rapor edilmi şti.

TARTIŞMA

pe
cy
a

Sistemik muayenesinde, TA:100/70, ate ş :
36.5°C, nab ız:120/dk., düzenliydi. Genel görünümü astenik yapılı, bakışlan canlı, cilt nemli
ve aşırı terlemesi mevcuttu. Kalp ritmik, ta şikardik, mezokardiyak odakta 1-2/6 sistolik üfürümü mevcuttu. Lenfadeopati, organomegali yoktu. Diğer sistemik muayeneleri doğaldı. Mental
durum ve kraniyal sinirler muayenesi normal,
kas gücü defisiti ve trofik bozukluk yoktu. Gowers bulgusu negatifti. Kas tonusu bütün extremitelerde azalm ış, derin tendon refleksleri canlı, taban cildi refleksi bilateral cevaps ızdı. Ellerde simetrik postüral tremor mevcuttu. Hasta ve
ailesinin "dalgalanarak yay ılan seyirme"şeklinde ifade etti ği kas hareketi semiyolojik olarak
tanımlanmaya çalışıldı. Tam istirahat halinde
kaslarda herhangi bir hareket görülmüyordu.
Yürüme, merdiven ç ıkma, koşma gibi egzersizler sonrasında ise omuz, kol ve bacak kaslannda
(Pektoral, deltoid, biseps, kuadriseps, gastrokinemus) kasılma oluyor, hasta yorulduğunu belirterek egzersizi sonlandırıyordu. Kas ılmış olarak kalan kas ın komşu alanlarında ise yumuşak,
yavaş, dalgalanarak yay ılan seyirmeler görülüyordu. Bu dalgalanan kas hareketi kom şu kas
gruplarına da dağılıyordu. Aile tarafından "çökme ve şişkinlik" diye belirtilen ifade bu dalgal ı
hareket için kullan ılıyordu. Ortaya ç ıkan kas hareketleri esnas ında genel bir yorgunluk d ışında
herhangi bir duysal şikâyet olmadığı bildiriliyordu. Aynı hareket istirahat halindeki kasa per-

küsyonla uyaran verildi ğinde de ortaya ç ıkıyordu. Her iki durumda da seyirmeler azal ırken kasdı durumdaki kas yavaş ve gecikmeli olarak eski haline dönüyordu. Yüz, el ve ayak kaslarında
ise spontan, egzersiz ve perküsyon uyans ıyla
herhangi bir kas hareketi gözlenmiyordu.

102

Hastada egzersiz ile erken yorulma, egzersiz ve
perküsyon uyansıyla ortaya ç ıkan kas hareketleri vardı. Erken yorulma egzersiz intolerans ı olarak değerlendirilirken, kas hareketlerinin semiyolojik olarak tanımlanmasında zorluk yaşandı.
Gözlem ve el ile dokunarak yap ılan muayenede
uzamış kasılma ve gecikmi ş gev şeme öncelikle
miyotonik kas hareketini dü şündürdü. Kasdı durumdaki kasa komşu kas gruplarındaki seyirmeler ise, fasikülasyon gibi hızlı ve geçici de ğildi.
Daha yavaş , daha uzun ve cild üzerinde dalgali
bir seyir göstermesi nedeniyle görünü ş olarak
miyokimiye benzetildi. Miyokimi kas lifi gruplarının, komşu kas lifi demetleriyle alternatif ve
aralıklı olarak kasılması sonucu, kas yüzeyinde
devamlı bir dalgalanma meydana getiren spontan kas hareketi olarak tan ımlanmaktad ır. Fasikülasyona göre daha yava ş ve daha uzundur.
Hiçbir nöromusküler hastal ığı olmayan kişilerde
görülebildiği gibi, motor ünite ait çeşitli hastalıklarda da ortaya ç ıkabilir ve bu hallerde diğer
klinik bulgularla birlikte tanı değeri taşıyabilir.
Esas olan bu hareketlerin istirahat halindeki ka-
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sın spontan hareketleri oldu ğudur
Oysa, olgumuzda tam istirahat halinde i ğne elektrotuyla
herhangi bir aktivite kaydedilmemi şti. Egzersiz
ve perküsyon uyarısıyla bu hareketler olu şturulduğunda, normal istemli kas kas ılmasına benzer
motor ünit potansiyelleri kaydedildi ği belirtilmiş ti. Tam istirahat halinde kaslarda aktivite
kaydedilememi ş olması miyokimi terminolojisini kullanmamızı engelledi ve bu seyirmeler miyokimi benzeri hareket olarak isimlendirildi.
(

4,5 ).

El kuvvetlice sıkılıp yumruk yap ıldığında açılması istendiğinde gev şemenin yavaş ve geç olduğu gözlenir. Hareket ard ı sıra tekrarlandığında ise myotoni azalır ve hatta kaybolabilir. Perküsyonla miyotoni hemen her karta olabilece ği
gibi en kolay tenar kaslarda görülür. Klasik miyotonik özellikler nondistrofik myotoniler için
de geçerlidir
Bizim hastamızda distrofik
bulgular ve multi sistem tutulum olmad ığı gibi
klasik myotonik özellikler de görülmüyordu. El
ve yüz kaslarında ne kuvvetli kasılma ne de perküsyonla myotoni gözlenmedi. Ekstremite kaslanyla egzersize rahat ba şlanıyor, egzersizin devamında erken yorulmayla beraber uzam ış kasılma görülüyordu.
( 6,7 )•

Egzersizin ba şlangıcında olmayıp egzersizle artan kas sertli ği "paradoksal miyotoni" olarak
isimlendirilmi ştir. Paradoksal miyotoni baz ı
nondistrofik miyotonilerde görülebilir. Konjenital miyotoni (Thomsen Hastal ığı) otozomal dominant geçi şli bir nondistrofik myotoni tipidir.
Klor kanal hastal ıkları grubuna girer. Tipik
formları doğuştan bulgu verir ve genelde 1-6
yaşlarda klinik olarak tanınır. Myotonik kas ılma
göz, yüz ve ellerde belirgindir. Tekrarlanan haketlerle azal ır, egzersiz kolayla şır. Bu tabloda
myotonik kas ılma dışında sürekli kas sertliği ve
bu nedenle boyun ve ekstremite kaslar ında hipertrofi görülebilir. Kas ılmalar ağnsızdır. Aynı
ailenin farklı bireylerinde farklı şiddette bulgular olabilir ve bazen myotoni birkaç kasa s ınırlı
kalabilir. Ender olarak da hareketin ba şlangıcı
rahat iken egzersizin devam ında paradoksal
myotoni görülebilir. Multisistem bulgular yoktur. Elektrofizyoloji ve aile öyküsüyle tan ı desteklenebilir. Bazen kas biyopsisinde bulgular
olabilir. Bu ender formun kesin tan ısı ancak genetik incelemeyle mümkündür. Nondistrofik
myotoninin diğer bir tipi otozomal resesif geçi şli jeneralize miyotoni (Becker Hastal ığı) ise 412 yaş civarlarında bacaklarda kas serli ği şek-
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Miyokimi benzeri hareketler azal ıp kayboluyorken, kasılı durumdaki kas yava şça gevşeyerek
eski haline dönüyordu. Kaslarda mekanik ve/veya elektiriksel bir uyar ı sonucu uzamış kasılmayı takiben gecikmiş gev şeme klinik olarak myotonik kas hareketini tan ımlar ve genelde elektrofizyolojik olarak karşılığı vardır (4,5). Myotoninin görüldüğü hastalıklar: Kondrodistrofik miyotoni, miyotonik distrofiler, nondistrofik miyotoniler ve kanalopatiler şeklinde özetlenebilir.
Kondrodistrofik miyotoni otozomal resesif geçişli, myotoni ile beraber belirgin osteoartiküler
deformitelerin oldu ğu bir tablodur. Karakteristik olarak iskelet kaslar ında sürekli elektiriksel
aktivite al ınır ve kaslar serttir. Semptomlar doğuştan vardır ve genelde birinci ya şta tanı alırlar. Myotonik distrofiler (MD) ise progresif,
multisistemik birer hastal ık olup; progresif musküler distrofinin yanında miyotoniler görülür.
Kas güçsüzlüğü ve kas erimesi özellikle göz,
yüz ve ekstremitelerin distal kaslanndad ır. Orofaringial ve çiğneme kaslan da etkilenmi ştir.
Proksimal myotonik myopati tipinde ilave olarak proksimal kaslarda da güçsüzlük vard ır. Sistemik tutulum bulgular ından solunum ve kardiyak ritim bozukluklar ı yaşamı tehdit edebilir.
MD Tip1 klinik başlangıç yaşı doğumla birlikte
senil yaşlara kadar de ğiştiği gibi bulgular da değişkenlik gösterebilir. Başlangıç yaşı 10-50 yaş
arası juvenil/adult tipinde atrofiler belirginle şene kadar klasik myotoni özellikleri belirgindir.
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linde başlar daha sonra yüz ve el kaslar ında klasik myotonik hareketler gelişir. İstirahat sonras ı
ise, kısa süreli güçsüzlük tan ımlanır
Olgumuz Thomsen Hastal ığının ender formu dışında
bırakılırsa, nondistrofik miyotonilerin bu iki tipine de klinik olarak uymuyordu.
( 6-8 ).

yum atakları şiddetlendirirken, soğuk etkilemez.
Elektrofizyolojik olarak istirahat halinde sürekli
fibrilasyon benzeri aktivite, klinikte myotoninin
görülmediği hallerde dahi latent miyotoni kaydedilir (3,7-10). Olgumuzda tam istirahat halinde
klinik ve elektrofizyolojik olarak kas aktivitesi
alınmıyorken egzersis ve perküsyon sonras ı oluşan kas hareketleriyle de klasik miyotonik deşarj aktivitesinin kaydedilmedi ği bildirilmişti.
Bu nedenle tartışma klinik bulgular üzerinde yoğunlaştı. Egzersizle ortaya ç ıkan uzamış kasılma klasik myotoniye lokalizasyon ve hareketin
başlangıcında olmaması nedeniyle uymuyordu.
Parodoksal myotoninin görüldü ğü ya da egzersizi takiben ortaya ç ıkan miyotonik tablolara da
aile öyküsü ve genel klinik özellikleri nedeniyle
uyumsuzdu. Gecikmi ş gevşemenin görüldüğü
miyotoni benzeri tablolar olan nöromiyotoni,
Isaacs Sendromu gibi tablolar her ne kadar olgumuzda olduğu gibi bazal metabolizma art ışının
klinik bulgularını, miyokimileri gösterseler de
kas sertliğinin daha ön planda olmas ı ve sürekli
elektiriksel kas aktivitesi göstermeleri nedeniyle
ayıncı tanıya alınmadı.
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Paradoksal myotoni üzerinden gidildi ğnde en
belirgin olduğu tablo "Konjenital Paramiyotoni"dir. Burada el sıkılması ve tenar perküsyonun
sıklıkla myotonik kasılmayla sonuçlanmamas ı
olgumuza benzese de di ğer çarpıcı özellikleri tamamen aykırıdır. Göz kapağının sıkılması sonrası gecikmiş gevşeme her zaman vard ır. Atak
dışında nörolojik muayene normaldir. En çarp ıcı bulgularından biri de so ğuk ile myotonik kasılmalann (özellikle el ve yüz kaslar ı) ve takibinde kas güçsüzlü ğünün gelişmesidir. % 100
penetrans gösteren otozomal dominant geçi ş
vardır. Klinik infant dönemde başlar. Atipik olgularda hiperkalamik periyodik paralizi ve paramiyotoni birlikte bulunabilir. Tan ı klinik, aile
öyküsü ve elektro fizyolojik bulgular sayesinde
diğer tablolarla pek kan şmaz. Ancak, hiperkalemik periyodik paralizilerle ili şkisi halan tartışılmaktadır
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( 6-8 ).

Periyodik paralizilerde myotoni ençok hiperkalemik tiplerinde görülür. Periyodik paraliziler
otozomal dominant geçi şli olup, esas klinik bulgusu kas paralizi ataklar ıdır. Hipo, hiper ya da
normokalemik olu şuna göre farklı provokatif(soğuk, potasyum, karbonhidrat) faktörler
vardır. Buradaki myotoninin egzersiz ile ili şkisi
ise egzersizi takibeden istirahat döneminde görülebilmesidir. Kas paralizisinin olmad ığı sodyum kanal miyotonisi olan "Dalgalanma gösteren miyotoni"de de egzersis sonras ı miyotoni
oluşturulabilir ve geç ortaya ç ıkar. Fakat bu tablo erişkin yaş için tanımlanmıştır ve kaslarda
siddeti günden güne değişen sertlik dikkat çeker. Genelde egzersizle ağrı tanımlanır. Potas104

Olgumuzda egzersis intolerans ı günlük yaşam
aktivitesini etkileyen esas şikâyetti. Egzersiz intoleransı ile dikkat çeken metabolik ve mitokondriyal myopatiler gözden geçirildi. Olgumuzda
sistemik bulguların olmaması ve şikâyetlerin 11
yaşında başlamış olması nedeniyle glikojen depo hastalıklarından Tip V ve Tip VII tartışıldı.
Tip V(Miyofosforilaz eksikliği: McArdle Hastalığı) ve Tip VII (Kas fosfofruktokinaz eksikli ği:
Tauri Hastal ığı)'nin esas bulgular! egzersizle çabuk yorulma, kas ağrısı ve bunu izleyen güçsüzlük, ağrılı kas kramplarıdır. Kas ağrısı süresince
şişmiş kontraktürler görülür. Miyoglobinüri
atakları hafif olabildiği gibi renal yetmezliğe
götürecek kadar şiddetli olabilir. Serum CK düzeyleri yüksektir. Lipid depo miyopatileri ve
yağ oksidasyon bozukluklar ı da egzersiz intola-
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ransı ile dikkat çeker. Karnitin ve Karnitin palmitoltransferaz (KPT) eksikli ği ender bulunmakla beraber egzersiz intolarans ı ile seyreden
myopatilerin sebeplerindendir. Egzersizi takiben kaslar şiş , duyarlı ve güçsüzdür. Ancak, glikojen depo hastalıklanndaki gibi kas ağrısı süresince kontaktür geli ş mez. Mitokondriyal hastalı klar ise, multisistemik bulgularla seyrebilen
genetik ve fenotipik olarak çok çe şitlilik gösteren geniş bir yelpaze olu şturur. Pür miyopati ile
seyredenler her yaşta başlayabilir. Kuşak-ekstremite tipi veya fasioskapulohumeral distrofileri taklit edebildiğ i gibi myoglobinürili ya da
myoglobinürisiz sadece egzersiz intolarans ı ile
seyredebilen tipleri vard ır (3,11,12)

Tekrarlanan ölçümlerde hafif düzeyde T4 yüksekliğ i saptanan hastaya endokrinoloji konsültasyonu ile hipertiroidi tedavisi ba şlandı. Tedavinin birinci haftas ında şikâyetlerinde belirgin
azalma olurken, bir ay sonra yap ılan kontrol
muayenesinde sistemik ve nörolojik muayenenin normale döndü ğü kaydedildi. Egzersiz ve
perküsyonla kas hareketi olu şmuyordu. Olgunun yaşdaşlanyla benzer efor kapasitesine ula ştığı ifade ediliyordu. Geçen be ş yıl içinde semptomsuz hiçbir zaman dilimi yokken, ilk kez hipertiroidi tedavisiyle düzelme görülüyordu. Bu
olgudaki tedavi tanıya götüren anahtar oldu. Aslında olgudaki terleme, tremor, çarp ıntı ve erken
yorulma şikâyetleri hipertiroidinin sistemik bulgularıydı. Egzersiz ve perküsyonla ortaya ç ıkan
kas hareketi kavram karga şası yaratmıştı. Klasik
bilgilerde hipertiroidide kramplar, miyokimi ve
fasikülasyonlann görülebildiği bilinir. Hipertiroidi ile myotoni birlikteli ğine ise, rastlanamamıştır (3,4,6,7). Klasik bilgilerde tirotoksikoz ile
olan periyodik paralizi hipokalemik olup klasik
hipokalemik periyodik paralizilerde miyotoninin görülmediği bildirilmektedir (3,7). Olgumuzda periyodik paralizi kini ği olmadığı gibi potasyum düzeyleri normaldi. Egzersiz ve perküsyonla ortaya ç ıkan kas hareketi elektrofizyolojik
olarak normal istemli kas kas ılmasına benzer
motor ünit potansiyelleri olarak de ğerlendirilmişti. Gözlem ile miyotoni-miyokimi benzeri
olarak tanımladiğımız bu hareketlerin, hipertiroidinin etkilediği membran uyanlabilirli ği sonucu artmış kas cevab ı olduğu düşünüldü.
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Metabolik miyopatiler ve mitokondriyal hastalı klarda nörolojik semptomlar ın benzerliği ve
geçici olabilmesi nedeniyle nörolojik muayene
her zaman tan ıya götürmez. EMG bulguları , enzim düzeyleri, kan laktat-pruvat düzeyleri değiş kenlikler gösterebilir. Kesin tan ı her zaman
kas biyopsisi ile mümkündür. KPT eksikli ğinde
ve nukleotit metabolizma hastal ığı olan "myoadenilat deaminaz eksikli ği"nde ise kas biyopsisi dahi normal olabilir. Özellikle enzim çal ışması gerekmektedir. Ancak, her ikisi içinde egzersiz intolerans ı dışında ağrılı kas kramplan ve
myoglobinüri tipiktir (3,11,12) Olgumuzda egzersiz intolerans ı ile var olan kas hareketleri metabolik miyopatilerdeki gibi ağrılı uzun süreli
kasılmalar ve kramplar şeklinde değildi. Miyoglobinüri düş ündürecek idrar bulgular ı yoktu.
Mitokondriyal hastalıklarda ise, uzam ış kasılma, miyotoni-miyokimi benzeri hareketler tanımlanmı yordu. Ancak, yine de kas biyopsisi
yapıldı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöropatoloji
Labaratuvan'nda de ğerlendirilen kas dokusu
normal olarak rapor edilerek metabolik ya da
mitokondriyal hastal ık düşündürecek yap ısal ve
biyokimyasal özellikler görülmedi ği bildirildi.
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Tedaviden tanıya ulaşılan bu olgu tiroid hormon
düzeyi yüksekliğinin alışılagelmişin dışında hafif
düzeylerde dahi sistemik bulgulann yan ı sıra nörolojik bulgularla da seyredebildi ğini gösterdi.
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