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Tiroidektomi sonras› ortaya ç›kan Behçet hastal›¤› vakas›.
Tiroidektomi bir paterji etkisi yapabilir mi?
The case of Behçet disease ocuring after thyroidectomy. Can thyroidectomy produce
pathergy effect?
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Say›n Editör,
K›rk iki yaﬂ›nda erkek hasta romatoloji poliklini¤imize, dermatoloji klini¤inden mevcut cilt döküntüleri nedeniyle yönlendirilmiﬂti. Bo¤az bölgesinde psödofolikülit lezyonlar› olan hastan›n döküntüleri yaklaﬂ›k 2 ay önce tiroid malignitesi nedeniyle tiroidektomi sonras› ortaya ç›km›ﬂ (ﬁekil 1). Ailesinde benzer yak›nmalar› olmayan hastan›n geçmiﬂ t›bbi öyküsünde tekrarlayan oral aft,
genital aft, üveit, tromboemboli, artrit, eritema nodosum
gibi döküntüleri yoktu. Cerrahi sonras› iki hafta arayla
ortaya ç›kan ve tekrar düzelen oral aft öyküsü mevcuttu.
Di¤er sistemik muayene bulgular› normal olan hastan›n
biyokimyasal, otoimmun tahlilleri normal aral›ktayd› ve
HLA B51 genetik testi negatifti. Behçet ön tan›s› ile paterji testi yap›lan ve pozitif sonuçlanan hastaya mevcut
bulgularla Behçet hastal›¤› tan›s› kondu (ﬁekil 2). Oral
aftlar› için lokal steroid tedavisi yan›nda kolﬂisin tb 3x1
(günde) pozolojide tedavisi planland›. Bir ay sonraki kontrolünde cilt lezyonlar› gerileyen hasta taraf›m›zca kontrol alt›ndad›r.
‹lk defa 1941 y›l›nda Behçet hastal›¤›nda nonspesifik
deri uyar›lar›na karﬂ› hiperreaktivite oldu¤u görülmüﬂ-

tür. Behçet hastal›¤› için oldukça spesifiktir ve doku travmas›na karﬂ› oluﬂan hiperreaktiviteyi gösterir.[1] Türk
Behçet hastalar›na bak›ld›¤›nda özgüllü¤ü ve duyarl›l›¤›
oldukça yüksek olarak de¤erlendirilebilir. Türkiye, Japonya ve Akdeniz ülkelerinde pozitiflik %50–80 oranlar›nda iken ‹ngiltere ve Amerika’da nadir olarak pozitif

ﬁekil 1. Cerrahi uygulanan bölgede psödofoliküler lezyonlar görülmekte.
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yel kanül tak›lmas›ndan sonra anevrizma oluﬂumunun
gözlendi¤i ve artrosentez sonras›nda sinovit geliﬂiminin
görüldü¤ü vakalar paterji reaksiyonu olarak kabul edilmiﬂtir.[3,4] Burada aile ve geçmiﬂ t›bbi öyküsünde Behçet
hastal›¤› lehine özelli¤i olmayan ancak tiroid malignitesi
nedeniyle opere edilen ve sonras›nda Behçet klini¤i ortaya ç›kan vakay› sunduk. Amac›m›z hastam›zda oldu¤u gibi cerrahi bir operasyonun iyatrojenik bir paterji etkisinin olabilece¤inin fark›ndal›¤›n› vurgulamak ve böylelikle nadir ve e¤itici bir vaka sunmakt›.
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