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Tiroid testlerinde hatırlanacak önemli başlıklar
• TSH

– Primer tiroid disfonksiyonunu gösteren en önemli tetkiktir.
– Hem primer hipotiroidi hem de primer hipertiroidi tanısında altın 

standarttır.

• Total tiroid hormonları
– Tiroid hormonlarının serumda taşınmasını sağlayan protein 

seviyelerine bağlı olarak değişiklik gözlenebilir.

• Serbest tiroid hormonları
– Serbest T4; TSH dan sonra tiroid fonksiyonunu gösteren en önemli 

tetkiktir.
– Serbest T3;

• Hipotiroidi tanısında yanıltıcı olabilir.
• Ölçümünde hassasiyet gerektirir.
• Hipertiroidi tanısında nadiren gerekli olur.

• Tiroid otoantikorları
– Tiroid peroksidaz; Tiroid otoimmünitesini en iyi gösteren tetkiktir
– Tiroglobulin ak; Tiroid otoimmünitesi için nadiren gerekli olur
– TSH reseptör ak; Graves hastalığı tanısı için nadiren gerekli olur



Tiroid testlerinde hatırlanacak önemli başlıklar-2

• Ultrasonografi
– Tiroid morfolojisini  en iyi gösteren yöntemdir.
– Nodülü tiroid hastasına yaklaşımda çok sık kullanılır.
– Tiroidin fonksiyonel hastalıklarında destekleyicidir.
– Gebelikte nadiren gerekir

• Sintigrafi
– Tiroid bezindeki aktivasyon alanlarını gösterir
– Gebelikte kontrendikedir

• Bilgisayarlı tomografi / Manyetik rezonans
– Tiroid bez morfolojisini göstermede ultrasonografi kadar hassas 

değildirler.
– Genellikle boyunda eşlik eden lezyonların değerlendirilmesinde 

kullanılır.



Gebelikte tiroid testlerini etkileyen faktörler

• Gebelikte oluşan fizyolojik değişiklikler

• Gebeliğe bağlı assay değişiklikleri

• Bölgenin iyot durumu
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Sorular
1. Gebe bir kadında hipertiroidi tanısı için serum TSH 

ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında hipertiroidi tanısı için serum total T4 
ölçümü kullanılabilir.



Gebelikte tiroid testlerini etkileyen faktörler

• hCG artışı; TSH reseptörlerine bağlanabilme

• Östrojen artışı; TBG artışı

• İyot klerensinde artış
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Gebelikte tiroid testlerini etkileyen faktörler

• hCG artışı; TSH reseptörlerine bağlanabilme

• Östrojen artışı; TBG artışı

• İyot klerensinde artış



Gebelikte Tirotoksikoz Tanısı

• Aşikar tirotoksikoz tanısı

– TSH seviyesinin baskılı

• 1. trimester 0.1 – 2.5 mIU/mL

• 2. Trimester 0.2 – 3.0 mIU/mL

• 3. trimester 0.3 – 3.0 mIU/mL

– Tirod hormonu seviyesinin yüksek olması

• Serbest T4

– Trimester spesifik 

– Metod spesifik

• Total T4

– > 1.5 ULN 



Sorular
1. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum TSH 

ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum total T4 
ölçümü kullanılabilir.

Doğru

Doğru



Tirotoksikoz Nedenleri

• Hipertiroidiler

– Graves Hastalığı

– Toksik multinodüler guatr

– Toksik adenom

– İyot fazlalığı (Jod-Basedow)

– TSH salan adenom

– hCG salan tümörler

– Gestasyonel hipertiroidi

• Hipertiroidisiz tirotoksikozlar

– Subakut tiroidit

– Sessiz tiroidit

– Amiodarona bağlı tiroidit

– Radyasyon tiroiditi

– Struma ovarii

– Yüksek doz T4 tedavisi



Gebelikte Tirotoksikoz Nedenleri

• Hipertiroidiler

– Graves Hastalığı (% 0.1-0,5)

– Toksik multinodüler guatr

– Toksik adenom

– İyot fazlalığı (Jod-Basedow)

– TSH salan adenom

– hCG salan tümörler

– Gestasyonel hipertiroidi (% 1-3)

• Hipertiroidisiz tirotoksikozlar

– Subakut tiroidit

– Sessiz tiroidit

– Amiodarona bağlı tiroidit

– Radyasyon tiroiditi

– Struma ovarii

– Yüksek doz T4 tedavisi



Sorular
1. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum TSH ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum total T4 ölçümü kullanılabilir.

3. Gebelikte en sık rastlanan hipertiroidi sebebi Graves
hastalığıdır.

Yanlış



• Hamileliğin özellikle ilk trimesterinde görülen, 

tiroid otoimmünitesine bağlı olmayan, 

geçici hipertiroidi durumu

• hCG artışına bağlı bir durum

• Tüm gebeliklerde % 1-3 oranında

Gestasyonel Hipertiroidi
(Gestasyonel tirotoksikoz, Gebeliğin geçici hipertiroidisi, hCG ye bağlı geçici hipertiroidi)



• Tirotoksikoz belirtileri benzer

• TFT ayırdetmede faydalı değil

• hCG seviyesi ayırdetmede faydalı değil

• Tiroid ultrasonografisinde sıklıkla farklılıklar olsa da 
sensitivitesi çok yüksek değil

• Tiroid sintigrafi benzer özellik gösterir (kontrendike)

Gestasyonel Hipertiroidi – Graves hastalığı
Benzerlikler



Farklılıklar

Gestasyonel hipertiroidi

• Hiperemesis gravidarum

• Çoğul gebelik

• Trofoblastik hastalıklar

Graves Hastalığı

• Pregestasyonel anamnez

• Oftalmopati varlığı

• Diffüz guatr

• TSH reseptör antikoru



• Destek tedavisi

– Hipermesis için sıvı elektrolit tedavisi

– Tirotoksikoz çok belirgin ise  kısa süreli beta bloker

– Nadiren gereğinde düşük doz antitiroid ilaç tedavisi

– 1. trimesterden sonra genellikle semptomlar kaybolur

Gestasyonel Hipertiroidide tedavi



Sorular
1. Gebe bir kadında hipertiroidi tanısı için serum TSH ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında hipertiroidi tanısı için serum total T4 ölçümü kullanılabilir.

3. Gebelikte en sık rastlanan hipertiroidi sebebi Graves hastalığıdır.

4. İlk trimesterinde hipertiroidi saptanan bir gebede hCG
seviyesinin hamileliğinin haftasına göre beklenen üst 
sınırdan  %50 daha yüksek olması, hastanın gestasyonel
hipertirodi olduğunu gösterir.

Yanlış



Gebelikte Tirotoksikoz

• Hipertiroidiler

– Graves Hastalığı (% 0.1-0,5)

– Toksik multinodüler guatr

– Toksik adenom

– İyot fazlalığı (Jod-Basedow)

– TSH salan adenom

– hCG salan tümörler

– Gestasyonel hipertiroidi (% 1-3)

• Hipertiroidisiz tirotoksikozlar

– Subakut tiroidit

– Sessiz tiroidit

– Amiodarona bağlı tiroidit

– Radyasyon tiroiditi

– Struma ovarii

– Yüksek doz T4 tedavisi



Graves ve gebelik birlikteliği olasılıkları

• Graves tanısı ilk olarak gebe iken konmuştur.

• Graves tanılı hasta medikal tedavi altında iken gebe 
kalmıştır.

• Öncesinde medikal tedavi ile remisyonda olan Graves
hastası gebe iken rekürrens olmuştur.



Graves’in oluşturduğu riskler

• Anne için
– Eklampsi

– Konjestif kalp yetmezliği

– Tiroid fırtınası

• Gebelik için
– Düşük

– Preterm doğum

– Plasental ayrılma

• Fötüs için
– Taşikardi

– Gelişme geriliği

– Kemik yaşının ileri olması

– Guatr

– Malformasyon

– IU ölüm

• Yenidoğan için
– Geçici hipertiroidi

– Geçici santral hipotiroidi



Gebelikte saptanan Graves hastalığında 
tedavi seçenekleri

• Medikal tedavi

– Antitiroid ilaçlar 

– Beta blokerler

– Yüksek doz iyot tedavi

• Radyoiyod tedavi

• Cerrahi tedavi



Gebelikte betabloker tedavi

• Fötal/neonatal riskler

– Gelişme geriliği, 

– Hipoglisemi, 

– Bradikardi, 

– Spontan düşük, 

– Solunum depresyonu

• Antitiroid ilaçların gecikmeli etkinliği nedeni ile

– Kısa süreli (2-3 hafta)

– Atenolol 1*25-50, propranolol 2-3*10-20



Sorular
1. Gebe bir kadında hipertiroidi tanısı için serum TSH ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında hipertiroidi tanısı için serum total T4 ölçümü kullanılabilir.

3. Gebelikte en sık rastlanan hipertiroidi sebebi Graves hastalığıdır.

4. İlk trimesterinde hipertiroidi saptanan bir gebede hCG seviyesinin hamileliğinin haftasına 
göre beklenen üst sınırdan  %50 daha yüksek olması, hastanın gestasyonel hipertirodi
olduğunu gösterir.

5. Graves tanılı bir gebede hipertiroidi semptomları kontrol 
altına alınabiliyorsa ,hamilelik süresince beta bloker tedavi 
antitiroid ilaç kullanımına tercih edilebilir.

Yanlış



Gebelikte yüksek doz iyot tedavisi

• Uzun süreli kullanım kesinlikle önerilmez

– Fötal hipotiroidi

– Fötal guatr

– Maternal tirotoksik kriz

• Operasyon kararı verilmiş gebede, çok gerekli ise operasyon 
öncesi kısa süreli  kullanılabilir.



Gebelikte cerrahi tedavi

• Riskleri: 
– Spontan düşük
– prematür doğum

• Endikasyonu: 
– Antitiroid ilaç direnci 
– Antitiroid ilaca bağlı agranülositoz
– Antitiroid ilaça bağlı ciddi allerjik yan etki

• Preop hazırlık 
– Betabloker tedavi
– Kısa süreli yüksek doz iyot
– Plazmaferez

• Operasyon
– Tercihan 2. trimester



Gebelikte saptanan Graves hastalığında 
tedavi seçenekleri

• Medikal tedavi

– Antitiroid ilaçlar

– Beta blokerler

– Yüksek doz iyot tedavi

• Radyoiyod tedavi

• Cerrahi tedavi



Antitiroid ilaçlar

• Thionamid gurubu ilaçlar:

– Propiltiourasil (PPU), Metimazol (MMI)

• İyodun oksidasyonunu ve organifikasyonunu inhibe ederler

• Etkinlikleri yüksektir (> % 95)

• Günlük dozları

– PTU 50 - 1400 mg/gün (Propycil tb 50 mg)

– MMI 2.5 - 120mg/gün (Thyromazol tb 5 mg)



Antitiroid ilaçlar yan etkileri

• En sık karşılaşılan yan etki allerjik yan etkilerdir

– Rash, ürtiker (%2-5)

• Agranülositoz (< % 0.5)

• Fulminant hepatotoksisite (< % 0.5)

• Diğer yan etkiler

– GIS belirtileri

– Kolestatik sarılık

– SLE benzeri sendrom 



PPU-MMI farkları

• PPU un ayrıca T4 ün T3 e dönüşümünü azaltıcı etkisi vardır

• Plasental geçiş PPU da daha azdır

• PPU toksik fulminant hepatit riski daha yüksektir

• MMI doku yarı ömrü daha uzundur

– PPU günde 2-3 dozda, MMI 1 dozda verilebilir



Gebelikte ATI olası yan etki

• Teratojenite

– Aplasia kutis

– Trakeaözefageal fistül

– Koanal atrezi

– Omfolosel

• Fötal hipotiroidi



Gebelikte ATI tercihi

• MMI plazental geçiş PTU e göre daha fazla 
– Teratojenite riski daha fazla

• Önceki yıllarda hamilelik süresince seçim mutlak 
PTU idi.

• PTU ilişkili kc fulminant yetmezlik olguları

• Günümüz rehberlerinin önerileri:
PTU sadece ilk trimesterde; daha sonra MMI



Sorular
1. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum TSH ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum total T4 ölçümü kullanılabilir.

3. Gebelikte en sık rastlanan hipertiroidi sebebi Graves hastalığıdır.

4. İlk trimesterinde hipertiroidi saptanan bir gebede hCG seviyesinin hamileliğinin haftasına 
göre beklenen üst sınırdan  %50 daha yüksek olması, hastanın gestasyonel hipertirodi
olduğunu gösterir.

5. Graves tanılı bir gebede hipertiroidi semptomları kontrol altına alınabiliyorsa ,hamilelik 
süresince beta bloker tedavi antitiroid ilaç kullanımına tercih edilebilir.

6. Graves tanısı ile tedavi planlanan bir gebede metimazol
kullanılabilir.

Doğru



Gebelikte ATI olası yan etki

• Teratojenite
– Aplasia kutis

– Trakeaözefageal fistül

– Koanal atrezi

– Omfolosel

• Fötal hipotiroidi
– Prematür doğum

– Düşük doğum ağırlığı

– YD solunum distresi

– Postpartum kanama

– Nörokognitif yetersizlik



Gebelikte ATI başlama

– Mümkün olduğunca düşük doz

• Fötüsün ATI hassasiyeti

– Sıklıkla başlama dozu: 
• PTU 2-3*50 mg 

• MMI 5-10 mg 

– Hipertiroidi semptomları şiddetli ise

• PTU 3*100-150 mg  

• MMI 20-30 mg



Gebelikte ATI tedavisi izlemi

• Tedavi başlandıktan sonra 2-3 hafta sonra TFT kontrolü

• Hamilelik süresince 4-6 haftalık aralıklarla TFT kontrolüne 
göre doz ayarlanması

• KCFT izleminin fulminant hepatiti riskini azalttığı 
gösterilememiştir.
– TFT kontrolü sırasında hamilelik süresince kontrol yapılabilir.

• Hemogram izleminin agranüositoz riskini azalttığı 
gösterilememiştir.



Gebelikte ATI tedavisi hedefi

• ST4 seviyesi (gebelik spesifik aralığına göre) üst sınırda 
veya hafif yüksek. 

• ST4 ün gebelik spesifik aralığı bilinmiyorsa; TT4 seviyesi 
% 50 üstünde

• TSH baskılı kalmalı



Sorular
1. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum TSH ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum total T4 ölçümü kullanılabilir.

3. Gebelikte en sık rastlanan hipertiroidi sebebi Graves hastalığıdır.

4. İlk trimesterinde hipertiroidi saptanan bir gebede hCG seviyesinin hamileliğinin haftasına 
göre beklenen üst sınırdan  %50 daha yüksek olması, hastanın gestasyonel hipertirodi
olduğunu gösterir.

5. Graves tanılı bir gebede hipertiroidi semptomları kontrol altına alınabiliyorsa ,hamilelik 
süresince beta bloker tedavi antitiroid ilaç kullanımına tercih edilebilir.

6. Graves tanısı ile tedavi planlanan bir gebede metimazol kullanılabilir.

7. Antitiroid ilaç kullanan Graves’li bir gebede TSH baskılı ve 
total T4 seviyesi normalin üst sınırında ise doz minimal 
oranda (≈ % 20-30) artırılmalıdır.

Yanlış



ATI+T4 birlikte tedavisi (Block-replace therapy)

• Endojen tiroid fonksiyonunu kesin olarak 
baskılayacak yüksek dozda ATI vermek

• Beraberinde L tiroksin replasmanı yaparak 
hipotiroididen korumak

• Eutiroidi sağlamada kesinlik

• Yüksek doz ATI nın immünsüpresif etkisinden (?) 
yararlanmak 

• Graves’in rekürrens olasılığını azaltmak



ATI+T4 birlikte tedavisi (Block-replace therapy)

• Graves hastalarında bir zamanlar denenmiş 
olsa da 
– Üstünlüğü çok belirgin görülmemiş

– Antitiroid ilaçlara bağlı yan etki olasılığı artmış

• Gebelikte kesinlikle uygulanmamalıdır

– Fötal hipotiroidi riski ciddi anlamda artar



Sorular
1. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum TSH ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum total T4 ölçümü kullanılabilir.

3. Gebelikte en sık rastlanan hipertiroidi sebebi Graves hastalığıdır.

4. İlk trimesterinde hipertiroidi saptanan bir gebede hCG seviyesinin hamileliğinin haftasına 
göre beklenen üst sınırdan  %50 daha yüksek olması, hastanın gestasyonel hipertirodi
olduğunu gösterir.

5. Graves tanılı bir gebede hipertiroidi semptomları kontrol altına alınabiliyorsa ,hamilelik 
süresince beta bloker tedavi antitiroid ilaç kullanımına tercih edilebilir.

6. Graves tanısı ile tedavi planlanan bir gebede metimazol kullanılabilir.

7. Antitiroid ilaç kullanan Graves’li bir gebede TSH baskılı ve total T4 seviyesi normalin üst 
sınırda ise doz minimal oranda (≈ % 20-30) artırılmalıdır.

8. Gebelikte hem antitiroid ilaç hem T4 birlikte verilerek 
sağlanan eutiroidi tercih edilmemelidir.

Doğru
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Sorular
1. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum TSH ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum total T4 ölçümü kullanılabilir.

3. Gebelikte en sık rastlanan hipertiroidi sebebi Graves hastalığıdır.

4. İlk trimesterinde hipertiroidi saptanan bir gebede hCG seviyesinin hamileliğinin haftasına 
göre beklenen üst sınırdan  %50 daha yüksek olması, hastanın gestasyonel hipertirodi
olduğunu gösterir.

5. Graves tanılı bir gebede hipertiroidi semptomları kontrol altına alınabiliyorsa ,hamilelik 
süresince beta bloker tedavi antitiroid ilaç kullanımına tercih edilebilir.

6. Graves tanısı ile tedavi planlanan bir gebede metimazol kullanılabilir.

7. Antitiroid ilaç kullanan Graves’li bir gebede TSH baskılı ve total T4 seviyesi normalin 
üzerinde ise doz minimal oranda (≈ % 20-30) artırılmalıdır.

8. Gebelikte hem ATI hem T4 birlikte verilerek sağlanan eutiroidi tercih edilmemelidir.

9. Gebelik öncesi antitiroid ilaç ile remisyona girmiş Graves
hastalarında  rekürrens sıklıkla gebeliğin 3. trimester
döneminde  görülür.

Yanlış



Fötal Hipertiroidi

Graves hastası gebede plasental TRAb geçişine bağlı fötüste
görülen hipertiroidi

• Fötal taşikardi (NDS 170/dk)

• İntrauterin gelişme geriliği

• Fötal guatr varlığı

• Kemik matürasyonun hızlı olması

• Konjestif kalp yetmezliği bulguları

• Fötal hidrops

• Kraniosinostosis



Graves ve gebelik birlikteliği olasılıkları

• Graves tanısı ilk olarak gebe iken konmuştur.

• Graves tanılı hasta medikal tedavi altında iken 
gebe kalmıştır.

• Öncesinde medikal tedavi ile remisyonda olan 
Graves hastası gebe iken rekürrens olmuştur.

• Gebelik öncesinde RAI almış, T4 tedavisi alıyor

• Gebelik öncesinde opere olmuş, T4 tedavisi alıyor



Fötal hipertiroidi riskli gebeler

• Graves tanısı olan gebeler

– Gebeliği sırasında tanı alanlar

– Gebelik sırasında tedavi gören eski tanılılar

– Gebelik öncesi tanı ile RAI alanlar

– Gebelik öncesi tanı ile opere edilenler

– Neonatal hipertiroidili doğum yapmış olanlar

• Şüpheli durumda

– TSH reseptör antikor ölçümü  (> 3 kat)

– Ultrasonografik değerlendirme

– Umblikal kan örneği alınması ???

• Tedavi

– ATI



Sorular
1. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum TSH ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum total T4 ölçümü kullanılabilir.

3. Gebelikte en sık rastlanan hipertiroidi sebebi Graves hastalığıdır.

4. İlk trimesterinde hipertiroidi saptanan bir gebede hCG seviyesinin hamileliğinin haftasına 
göre beklenen üst sınırdan  %50 daha yüksek olması, hastanın gestasyonel hipertirodi
olduğunu gösterir.

5. Graves tanılı bir gebede hipertiroidi semptomları kontrol altına alınabiliyorsa ,hamilelik 
süresince beta bloker tedavi antitiroid ilaç kullanımına tercih edilebilir.

6. Graves tanısı ile tedavi planlanan bir gebede metimazol kullanılabilir.

7. Antitiroid ilaç kullanan Graves’li bir gebede TSH baskılı ve total T4 seviyesi normalin üst 
sınırda ise doz minimal oranda (≈ % 20-30) artırılmalıdır.

8. Gebelikte hem ATI hem T4 birlikte verilerek sağlanan eutiroidi tercih edilmemelidir.

9. Gebelik öncesi antitiroid ilaç ile remisyona girmiş hastalarda  rekürrens sıklıkla gebeliğin 3. 
trimester döneminde  görülür.

10.Gebelik öncesi RAI tedavisi ile hipotiroidi gelişmiş Graves’li bir 
gebede tiroid hormonu replasmanı ile eutiroid sağlandığında 
fötal başka risk beklenmez.

Yanlış



Lohusalıkta ATI tedavisi

• Antitiroid ilaçların süte geçme oranları çok düşüktür.

• Bebeklerde olumsuz etki bildirilmemiştir

• Emzirmeye engel teşkil etmez

• Bebeğin TFT kontrolüne gerek yoktur

• Çok yüksek doz kullanılıyorsa bebeğin bir kere 
kontrol edilmesi uygun olur.



Sorular
1. Gebe bir kadında tirotoksikoz tanısı için serum TSH ölçümü kullanılabilir.

2. Gebe bir kadında tirotokskoz tanısı için serum total T4 ölçümü kullanılabilir.

3. Gebelikte en sık rastlanan hipertiroidi sebebi Graves hastalığıdır.

4. İlk trimesterinde hipertiroidi saptanan bir gebede hCG seviyesinin hamileliğinin haftasına 
göre beklenen üst sınırdan  %50 daha yüksek olması, hastanın gestasyonel hipertirodi
olduğunu gösterir.

5. Graves tanılı bir gebede hipertiroidi semptomları kontrol altına alınabiliyorsa ,hamilelik 
süresince beta bloker tedavi antitiroid ilaç kullanımına tercih edilebilir.

6. Graves tanısı ile tedavi planlanan bir gebede metimazol kullanılabilir.

7. Antitiroid ilaç kullanan Graves’li bir gebede TSH baskılı ve total T4 seviyesi normalin üst 
sınırda ise doz minimal oranda (≈ % 20-30) artırılmalıdır.

8. Gebelikte hem ATI hem T4 birlikte verilerek sağlanan eutiroidi tercih edilmemelidir.

9. Gebelik öncesi antitiroid ilaç ile remisyona girmiş hastalarda  rekürrens sıklıkla gebeliğin 3. 
trimester döneminde  görülür.

10. Gebelik öncesi RAI tedavisi ile hipotiroidi gelişmiş Graves’li bir gebede tiroid hormonu 
replasmanı ile eutiroid sağlandığında fötal başka risk beklenmez.

11.Lohusalık döneminde yüksek doz ATI kullanılması gereken 
hastanın  bebeğini emzirmesine izin verilebilir. Doğru
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