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reme ça¤›ndaki kad›nlarda, tiroid bezi hastal›klar› s›k görülmektedir. Gebelik s›ras›nda oluﬂan
hormonal ve metabolik de¤iﬂiklikler, tiroid bezine iliﬂkin testleri etkileyebilmektedir. Yine gebelik s›ras›nda görülen hipermetabolik belirtiler, klinik olarak
baz› tiroid bezi hastal›klar›n› taklit etmektedir. Gebelik, tiroid bezi hastal›klar›n›n gidiﬂini de etkileyebilmektedir. Tersine , tiroid bezi hastal›klar› da gebeli¤in
gidiﬂini, fetusu ve yenido¤an üzerinde etki göstermektedir. Gebelik s›ras›nda, tiroid bezinde oluﬂan fizyolojik de¤iﬂikliklerin bilinmesi, tiroid bezi hastal›klar›n›n
tan›s› aç›s›ndan önemlidir. Tüm bu nedenlerle, gebelik
s›ras›ndaki tiroid bezi hastal›klar›n›n tan› ve tedavisi
özellik oluﬂturmaktad›r. Tiroid bezi hastal›klar›n›n uygun tedavisi, hem gebeli¤in baﬂar›l› sürdürülmesi,
hemde fetus ve yenido¤an üzerine etkileri nedeni ile
önem kazanmaktad›r.

Gebelik ve tiroid
Gebelik s›ras›nda ortaya ç›kan dört önemli de¤iﬂiklik,
tiroid bez iﬂlevlerini etkilemektedir. Bunlar ;
1) Tiroid ba¤layan globulin ( TBG ) düzeyinin artmas›
2) Human koriyonik gonadotropin ( hCG ) art›ﬂ› ile tiroid bezinin uyar›lmas› 3) Plasenta kökenli enzimlerle,
tiroid hormonlar›n›n periferik metabolizmas›n›n de¤iﬂmesi 4) Böbrek klirensinin artmas› ve fetusun kullan›m› nedeni ile plazma iyod düzeyinin azalmas›d›r.

Anne-plasenta-fetus etkileﬂimi
Plasenta, anneden, fetusa tiroid hormonlar›n›n geçiﬂi
için kismi engel oluﬂturmaktad›r. ‹yod serbestçe geçebilmekte, TSH geçememekte, TRH, antitiroid ilaçlar ve
antitiroid antikorlar plasentadan geçebilmektedir.
‹yod, tiroid hormonu yap›m› için. çok önemli oldu¤undan, anneden uygun miktarda geçiﬂi, fetusun normal
miktarda tiroid hormonu yapabilmesi için gereklidir.
Embriyo ile yap›lan çal›ﬂmalarda, fetusta tiroid bezi iﬂlevine baﬂlamadan önce annneden fetusa yeterli miktarda T3 ve T4 geçti¤i gösterilmiﬂtir. T3, T4’e oranla daha kolay geçmektedir. Fetusun tiroid bezinin iﬂlev görmedi¤i, gebeli¤in erken dönemlerinde, özellikle fetusun santral sisteminin geliﬂmesinde, annenin tiroid
hormonlar› önemli rol oynamaktad›r.

Gebelikte, iyod eksikli¤inde, tiroid
hormonlar›n›n düzenlenmesi.
Dünyada birçok ülkede oldu¤u gibi1, Türkiye’de de
iyod eksikli¤i önemli sorun oluﬂturmaktad›r. WHO,
gebelerde en az günde 200 µgr iyod al›nmas›n› önermektedir. Gebelik s›ras›nda, böbrek klirensinin artmas› nedeni ile idrarla iyod kayb› ve gebeli¤in özellikle
ikinci yar›s›nda feto-plasental ünitenin iyod çekmesinden dolay›, iyod gereksinimi artmaktad›r. Yeterli miktarda iyod al›nd›¤› durumlarda, bu fizyolojik de¤iﬂikliklere kolayca adaptasyon sa¤lanmaktad›r. ‹yodun yetersiz al›nd›¤› durumlarda, fizyolojik adaptasyon, patolojik tarafa kaymakta, tiroid bezi uyar›lmas› sonucu
guatr oluﬂmaktad›r. Guatr oluﬂumu, iyod eksikli¤inin
derecesi ile iliﬂkilidir. Gebelik s›ras›nda, iyod verilmesi
guatr oluﬂumunu engellemektedir. Bir çal›ﬂmada günlük 200mgr iyod verilmesinin, yan etki oluﬂturmadan
gestasyonel guatr› engelledi¤i gösterilmiﬂtir. Yine,
iyod eksikli¤i olan bir yerde yap›lan bir çal›ﬂmada;gebeler üç gruba ayr›lm›ﬂ, plasebo verilen grupta ortalama tiroid volumunde % 30 art›ﬂ görülürken, 100 mgr
iyod verilen grupta % 15 art›ﬂ, 100mgr iyod + 100 mgr
L-tiroksin verilen üçüncü grupta yaln›zca % 8 art›ﬂ görülmüﬂtür. Gebelikte yeterli miktarda iyod al›nmas›,
guatr oluﬂumunu engellemektedir.

Gebelerde tiroid fonksiyonlar›n›n
de¤erlendirilmesi
Tiroid hastal›klar›n›n tan›s›nda, serum TSH düzeyinin
ölçülmesi en önemli testtir. Oldukça duyarl› yöntemlerle tesbit edilen TSH düzeyinin normal olmas›, olguda bilinen bir tiroid hastal›¤› öyküsü veya fizik muayenede tiroid hastal›¤› ﬂüphesi yoksa, tiroid bezinin fonksiyonunun normal oldu¤unu göstermektedir. Serum
TSH yüksekli¤inin en s›k görülen nedeni, Hashimoto
tiroiditinin oluﬂturdu¤u tiroid bezinin az çal›ﬂmas› durumudur. Bu durumda ayr›ca serum serbest T4 düzeyi
ve tiroid bezine karﬂ› geliﬂen antikor düzeyleri de istenmelidir. Normal gebeli¤in gidiﬂi s›ras›nda da serum
TSH düzeyi düﬂük olarak saptanabilmektedir. Bu durum 1. trimestrde daha s›k görülmektedir. Serum TSH
düzeyinin düﬂük oldu¤u durumlarda serum serbest T4
(sT4) düzeyi, bu da normal ise serum serbest T3 (sT3)
düzeyi ölçülmelidir. Serum sT4 ve sT3 düzeyinin normal, TSH düzeyinin düﬂük oldu¤u durumlarda ek bir
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incelemeye gerek yoktur. Serum serbest T3, T4 düzeylerinin yüksek olmas›, gestasyonel tirotoksikozis veya
Graves hastal›¤›n› düﬂündürür. TSH düzeyi düﬂüklü¤ü , ayr›ca Mol Hidatiform, otonom fonksiyon gösteren tiroid nodülü, tiroid hormonu kullan›m›nda da
olabilmektedir. TBG düzeyinden etkilenece¤i için, serum total tiroid hormon düzeyi ölçümünün tan›da yeri yoktur. Serum tiroglobulin düzeyi, tiroid bezinin tiroglobulin içeri¤ini yans›tmaktad›r. Gebelikte serum
tiroglobulin düzeyindeki art›ﬂ, en belirgin 3. trimestrde görülmektedir. Gebelikte serum tiroglobulin düzeyindeki art›ﬂ, ultrasonografi ile belirlenen tiroid hacmi
art›ﬂ› ile birliktedir. Tiroidi uyar›ci immünglobulin
(TS‹ ) ya da TSH reseptör antikorlar›n düzeyinin belirlenmesi gebelikte rütin uygulanmamaktad›r. Bu antikor düzeylerinin yüksekli¤i, Graves hastal›¤› tan›s› veya yenido¤an Graves’inin göstergesi aç›s›ndan önemlidir. Gebelerde radyonüklitlerle yap›lan görüntüleme
yöntemleri sak›ncalar› nedeni ile uygulanmamaktad›r.

Antitiroid antikorlar ve gebelik
Tiroid bezinin çeﬂitli k›s›mlar›na karﬂ› geliﬂen , antitiroid antikor (Anti tiroid peroksidaz , TPO ve antitiroglobulin ), s›kl›¤› toplumda gebe olmayan kad›nlarda
%3 oran›nda iken, gebelerde bu oran % 5-15 aras›nda
de¤iﬂmektedir. Gebelik s›ras›ndaki, antitiroid antikorlar›n varl›¤›n›n, düﬂük riskini art›rd›¤› çal›ﬂmalarda
gösterilmiﬂtir. Bir çal›ﬂmada tekrarlayan düﬂüklerde,
antitiroid antikor insidans› yüksek olarak bulunmuﬂtur. Antikor pozitif olan olgularda düﬂük oran› % 13, 317 bulunurken, negatif olan olgularda bu oran % 3, 38, 4 olarak belirlenmiﬂtir. Baz› olgularda bunun nedeni
kesin olarak bilinmemekle birlikte, antitiroid antikorlar›n, otoimmün kökenli düﬂüklerin göstergesi olabilece¤i düﬂünülmektedir. Postpartum tiroiditlerde, Anti
TPO varl›¤› ile iliﬂkilidir. Bu antikorlar› bulunan olgularda pospartum tiroiditler ve gebelik sonras› depresyon s›k görülmektedir.

Gebelik ve diffüz, nodüler guatr
Nodüler tiroid hastal›klar›na toplumda s›k rastlan›lmaktad›r. Tiroid kanserleri genellikle kendini nodül
ﬂeklinde gösterdi¤i için nodüllerin de¤erlendirilmesi,
tan›s› ve uygun tedavisi oldukça önemlidir. Çok say›da do¤um yapan kad›nlarda, nodüler guatr hastal›klar›n›n daha yayg›n oldu¤u bilinmektedir. Gebe kad›nlar›n, yaklaﬂ›k % 10’unda nodül saptanmaktad›r. Gebelikte tiroid kanseri insidans› 1000 de bir civar›ndad›r.
Gebelikte, klinik olarak saptanabilen nodüllerde malingnite % 30-40 civar›nda bildirildi¤i için, bu nodüller
mutlaka tan› aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir. Gebelikteki nodüllerde kanser olas›l›¤›n›n yüksek ç›kmas›n›n
nedeni, gebelerde ﬂeçilerek tiroid ince i¤ne aspirasyon
biyopsisi yap›lmas› ve biyopsi uygulanan nodüllerin
çap›n›n iki cm üzerinde olmas› olarak düﬂünülmektedir. Yine bu konuda yay›nlanan son çal›ﬂmada bu oran
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% 4, 4 olarak verilmektedir, bu da normal toplumda
saptanan % 5 de¤eri ile uyumludur. Gebelikte, tiroid
bezinde yap›lacak, ilk iﬂlem tiroid ince i¤ne aspirasyon
biyopsisidir. E¤er kanser tan›s› konmuﬂsa, olguya multidisipliner yaklaﬂ›lmal›d›r. S›k görülen farkl›laﬂm›ﬂ tip
(papiller, folliküler) tiroid kanserlerinde, ikinci trimestrde, cerrahi uygulanabilir. Birinci trimestrde uygulanan cerrahi düﬂük riskini, son trimestrde uygulanan cerrahi erken do¤um riskini art›rmaktad›r. Gebeli¤in tiroid kanserinin gidiﬂi üzerinde olumsuz etkisi
yoktur, nüksü ve metastazlar› art›rmamaktad›r. Bu nedenle, özellikle tan› 3. trimesrde konmuﬂsa cerrahi do¤um sonras›na ertelenebilir. Radyoaktif iyod tedavisi,
gebelikte uygulanmaz. Gebelik sonras› uygulamalarda, bebek radyoaktifiyod tedavisinden 120. günden
sonraya kadar emzirilmelidir. Farkl›laﬂm›ﬂ tiroid kanserleri d›ﬂ›nda tan› konulmuﬂsa, gebelik yaﬂ›na ve tümörün özelliklerine göre giriﬂimde bulunulmal›d›r.
Gebelik sonland›r›labilir, erken do¤um yapt›r›l›p, hemen tedaviye geçilebilir. Gebelik farkl›laﬂm›ﬂ tip tiroid
kanserlerinin gidiﬂini etkilemedi¤i gibi, tersine daha
önce tan› alm›ﬂ, cerrahi ve radyoaktif iyod tedavisi uygulanm›ﬂ, kiﬂiler gebe kal›rsa bu uygulanan tedavilerde, gebeli¤in gidiﬂini etkilememektedir. Tiroid ince i¤ne aspirasyon biyopsisi sonucu bening ise olgular ilaçs›z izlenebilir, ya da L-tiroksin tedavisi verilebilir. Gebeli¤in yeni nodül oluﬂturdu¤u ve mevcut nodülleri
büyüttü¤ü bilinmektedir. Nodüllerin say›s›n›n ve büyüklü¤ünün artmas›n›n nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, en önemli nedenin iyod eksikli¤i oldu¤u düﬂünülmektedir. Yeni nodül oluﬂumunun, idrarla
iyod at›l›m›n›n fazla oldu¤u grupta yüksek oldu¤u
gözlenmiﬂtir. Gebelikte yetersiz iyod al›m›n›n en iyi
göstergesi guatrd›r. Guatr oluﬂumu, iyod eksikli¤inin
derecesi ile iliﬂkilidir. Gebelik s›ras›nda, iyod verilmesi guatr oluﬂumunu engellemektedir. Bir çal›ﬂmada
günlük 200 mgr iyod verilmesinin, yan etki oluﬂturmadan gestasyonel guatr› engelledi¤i gösterilmiﬂtir . ‹yod
eksikli¤i olan bölgelerde, gebelik s›ras›nda tiroid volümünde yaklaﬂ›k % 30 art›ﬂ görülmektedir. ‹yod eksikli¤i bölgelerinden biri olan, Do¤u Almanya’da gebelik
s›ras›nda guatr insidans› % 60 bulunmuﬂtur. Amerika
Birleﬂik Devletlerinde, gebelerde klinik olarak saptanabilen guatr insidans› % 5-6’d›r ve bu oran normal
populasyondan farkl› de¤ildir. Türkiye’nin büyük bir
bölümünde iyod eksikli¤i bulunmas›ndan dolay› Türkiye ‘de de, gebelik s›ras›nda guatr›n , s›k görülebilece¤i söylenebilir. Gebelik s›ras›nda guatr saptanan ve laboratuvar olarak ötiroid bulunan olgulara, 2
µgr/kg/gün dozunda L-tiroksin baﬂlanabilir. Gebelik
öncesi guatr nedeni ile L-tiroksin tedavisi alan olgularda, gebeli¤in baﬂlamas› ile birlikte, tedavinin fetusa
yan etkisi olabilece¤i düﬂüncesi ile, tedavi kesilmekte
ya da kestirilmektedir, bu da mevcut guatr›n daha da
büyümesine neden olmaktad›r. Böyle bir tedavinin fetus üzerinde herhangi bir yan etkisi yoktur, tedavi ge-
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belik s›ras›nda ve emzirme döneminde rahatl›kla kullan›labilir. Bu durum, özellikle büyük guatr› olan gebelerde çok önemlidir.

Gebelikte, hipertiroidizmin tedavisi

Gebelik ve hipertiroidizm

Gebelik s›ras›nda, anne ve fetus sa¤l›¤› ve iyi bir gebelik gidiﬂi için tiroid bezi iﬂlevi önemlidir. Gebe kald›¤›
anda hipertiroidizmi bulunan annelerin tiroid testleri,
düﬂük riskinden kaç›nmak için s›k› kontrol edilmeli,
gerekirse antitiroid ilaçla tedavi baﬂlanmal›d›r.

Gebelikte, hipertiroidizm görülme s›kl›¤› % 0, 2’dir.
Hipertiroidizmin en s›k görülen nedeni Graves hastal›¤›d›r (% 85-90). Di¤er nedenleri ise toksik multinodüler guatr, toksik adenom, subakut tiroiditttir. Çok nadir olarak ta hiperemezis gravidarum, mol hidatiform
ve struma ovaridir. Hipertiroidizmin belirti ve bulgular›, sinirlilik, titreme, taﬂikardi, terlemede art›ﬂ, s›cak
tahammülsüzlü¤ü, kilo kayb›, çarp›nt›, uykusuzluk,
d›ﬂk›lama say›s›nda art›ﬂ, guatrd›r. Gravese özgü bulgular ise oftalmopati ve dermopatidir. Kilo alamama
veya kilo kayb› ve taﬂikardi en önemli bulgulard›r. Hipertiroidizmde görülen baz› belirti ve bulgulara, normal gebelikte de s›k rastland›¤› için tan› kar›ﬂ›kl›¤›na
neden olur. Bu nedenle ay›r›c› tan›da, tiroid fonksiyon
testleri önemlidir. Bu arada gebeli¤in, tiroid fonksiyon
testleri üzerine etkileri de unutulmamal›d›r. Hipertirodizmin, özellikle uygun tedavi edilmemiﬂ, olanlar›nda
anne ve fetusta komplikasyonlar geliﬂebilmektedir.
Anneye ait komplikasyonlar; düﬂük, plasenta abruptio, erken do¤umdur. Kalp yetmezli¤i, tiroid f›rt›nas›
da görülebilir. Kötü kontrollü olgularda pre-eklampsi
riski artm›ﬂt›r.
Uygun tedavi edilmemiﬂ hipertiroidizmde, fetus ve
yenido¤anda da komplikasyonlar geliﬂebilir. Bu
komplikasyonlardan s›k görülenleri, prematürelik, düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, yenido¤an hipertiroidizmidir. 249
hipertiroidili gebe kad›n› içeren bir çal›ﬂmada fetus
ölümü, ölü do¤um insidans› %5, 6, fetus ve yeni do¤an
anormallikleri %5 olarak bulunmuﬂtur. Bu nedenle
sa¤l›kl› bir gebelik ve iyi olarak sonuçlanmas› için, hipertiroidizm uygun olarak tedavisi ve takibi gerekmektedir. Graves hastal›¤›nda, TSH reseptör (TSHR)
antikor yüzdesinde azalma ve uyar›c› antikorlardan,
bloke edicilere antikorlara de¤iﬂiklik nedeni ile gebelik
s›ras›nda, düzelme görülmektedir. Yenido¤anlar›n
%1-5’inde, TS‹’lerin plasenta yolu ile geçiﬂi nedeni ile
hipertiroidizm görülebilmektedir. Yenido¤an Graves
hastal›¤›n›n insidans›, annenin tiroid fonksiyonlar› ile
iliﬂkili de¤ildir.

Tan›
Gebelikte, tiroid fanksiyonlar›n en iyi göstergesi sensitif yöntemlerle serum TSH düzeyinin ölçülmesidir. Hipertiroidizmde TSH düzeyi düﬂük, serbest T 4 düzeyi
artm›ﬂt›r. TBG yüksekli¤inden dolay› total T3 ve T4
yüksek ç›kaca¤›ndan, bu testlerin tan›da yeri yoktur.
TSHR antikorlar düzeyinin belirlenmesi, tan› için gerekli de¤ildir, rütin bak›lmas› önerilmemektedir. Bu
antikorlar›n tesbiti, fetus ve yenido¤an tirotoksikozisi
aç›s›ndan uyar›c› olmas› nedeni ile de¤erlidir.

Gebelik öncesi

Gebelik s›ras›nda hipertiroidizm tan›s› alan
olgular
Gebelik s›ras›nda hipertiroidizm tan›s› alan olgularda
medikal tedavi tercih edilir. Di¤er tedavi seçeneklerinden radyoaktif iyod tedavisi gebelikte kontrendikedir
ve yine cerrahi tedavi öncesi antiroid ilaçlarla medikal
tedavi ile haz›rlamak gerekir. ‹laç tedavisinde de tiyoamid grubu ilaçlar;propiltiyourasil (PTU) ve metimazol kullan›l›r. Bu iki ilaç tiroid hormonu sentezini engellemektedir.
Ayr›ca PTU , periferde T4 → T3 dönüﬂümünü de engellemekte ve metimazola oranla etkisi daha k›sa zamanda ortaya ç›kmaktad›r. PTU, plasentadan daha az
geçiﬂ gösterdi¤i ve metimazola ba¤l›, Aplazi cutis olgular› bildirildi¤i için, PTU gebe kad›nlarda tercih
edilmektedir. Ancak son y›llardaki yap›lan çal›ﬂmalarda metimazolun plasental geçiﬂinin PTU dan farkl› olmad›¤› ve metimazola ba¤lananaplazia cutis görülmedi¤i bildirilmiﬂtir. Gebe bir kad›nda orta veya ciddi bir
hipertiroidizm saptand›¤› zaman sekiz saatte bir PTU
100 mg baﬂlanmal›, olgu ötiroid oluncaya kadar bu
dozda devam edilmeli, ötiroid olduktan sonra doz h›zla azalt›lmal›d›r. Yüksek doz ilaç fetusta hipotiroidiye
neden olabilece-¤inden, serum T4 düzeyini üst s›n›rda
tutan endüﬂük doz tedavide hedef olarak belirlenmelidir. Hafif olgularda düﬂük dozlarla da tedaviye baﬂlanabilir. Tiroid testleri düzeldi¤inde, doz giderek azalt›l›r, 50-100 mg, günlük doz yeterli olabilir, TSH normal olan baz› olgularda tedavi kesilipte takipde edilebi-lir. Olgularda takip s›ras›nda dört haftada bir tiroid
fonksiyon testlerine bak›lmal›d›r. Yüksek doz antitiroid ilaç gerektiren olgularda 2. trimestrde cerrahi tedaviye yönelmek en iyi çözümdür. Antitiroid ilaçlarla
birlikte tiroid hormonunun verilmesi, fetusta ve yenido¤an hipotiroidi önlemedi¤i ve daha yüksek doz antitiroid tedaviye neden oldu¤u için pek önerilmemektedir. Tiroid hormonlar›n›n , periferik simpatikomimetik belirtilerini engellemek için propanolol gibi betablokörler k›sa süreli kullan›labilir. Fakat uzun süreli
kullan›m›, fetusta geliﬂme gerili¤ine, anoksik stresse
yan›t bozuklu¤una ve do¤um sonras› bradikardi ve hipoglisemiye neden olabilece¤inden sak›ncal›d›r.

Cerrahi tedavi
Yüksek doz antitiroid tedavi gerektiren, bas› belirtileri
bulunan guatra sahip olgularda, 2. trimestrde cerrahi
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uygulanabilir. Birinci trimestrde düﬂü¤e, son
trimestrde erken do¤uma neden olabilece¤inden, cerrahi tedavide en uygun zaman 2. trimestrdir.

Emzirme döneminde antitiroid ilaçlar güvenle kullan›labilir . Çal›ﬂmalar›n önemli bir bölümünde PTU süte
daha az oranla geçti¤i gösterilmiﬂtir. Daha sonraki çal›ﬂmalarda metimazolun de güvenle kullan›labilece¤i
ileri sürülmüﬂtür. PTU dozu 450 mg ve daha az olmal›,
ilaç beslenmeden hemen sonra verilmeli ve ikinci emzirmeye kadar 3-4 saatlik bir süre geçmelidir.

lar; preeklampsi, abruptio plasenta, düﬂük do¤um
a¤›rl›¤›, düﬂük, ölü do¤um ve perinatal mortalitedir. Ltiroksinle tedavi bu komplikasyonlar› azaltmaktad›r.
Annenin hipotiroidisinin, fetus nörolojik geliﬂimine etkisi henüz net olarak anlaﬂ›lmamas›na ra¤men son zamanlarda yap›lan çal›ﬂmalar maternal hipotiroidinin ,
fetusun nöro-entelektüel geliﬂmesini olumsuz etkiledi¤ini göstermiﬂtir. Özellikle iyod eksikli¤i olan durumlarda bu etkilenme daha belirgin olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bir çal›ﬂmada, gebeli¤in erken dönemlerinde tiroid hormonu düﬂük olan annelerinin çocuklar›n›n IQ
testleri 10. ayda ve yedinci yaﬂta de¤erlendirildi¤inde
daha düﬂük olarak bulunmuﬂtur. Gebeli¤in 12. haftas›nda düﬂük sT4 düzeyi olan anne çocuklar›nda psikomotor geliﬂme gerili¤i riski 5, 8 kat artmaktad›r. Yine
son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar›n de¤erlendirilmesinde
buna benzer bulgular eldelenmiﬂtir . Gebeli¤i s›ras›nda, olgu biyokimyasal olarak ötiroid olsa bile , antitiroid peroksidaz antikorlar›n pozitif olmas›, çocukta IQ
testini etkilemektedir.

Hiperemezis gravidarum ve tiroid

Tan›

Hiperemezis gravidarum , biyokimyasal olarak hipertiroidizm bulgular› ile birliktedir;serum TSH düzeyi
çok düﬂmüﬂtür, ancak klinik hipertiroidizm belirtileri
oldukça nadirdir. Genellikle k›sa sürelidir, kendi¤inden düzelir. Gebeli¤in 6-8 haftas›nda ortaya ç›kmakta
ve gebeli¤in 18-20. haftas›nda kendi¤inden düzelmektedir. Çok ciddi belirtileri olan, volüm yerine koyulmas›na ra¤men inatç› taﬂikardisi, tiroid bezi büyümesi
olan olgularda, geçici tedavi verlebilir, ancak olgu s›k›
izlenmeli, tedavi k›sa sürede kesilmelidir.

Hipotiroidizm tan›s›nda serum TSH düzeyi ve özellikle annenin hipotiroksinemisnin belirlenmesinde sT4
düzeyinin bak›lmas› çok önemlidir. TSH düzeyinin
yüksek ç›kmas› tan›y› do¤rular. Hafif TSH yüksekli¤inde mutlaka sT4 düzeyine bak›lmal›, sT4 düzeyinin
düﬂük olmas›, fetusta riski art›rmaktad›r. TSH düzeyinin 10 mIU/L ve üzerinde olan olgularda fetus ölüm
riskinin artt›¤› belirtilmiﬂtir. ‹lk haftalarda sT4 ve TSH
düzeyinin rütin olarak ölçülmesini önerenler vard›r.
Antitiroid peroksidaz antikorlar yüksekli¤i de önemli
oldu¤undan bunlar›nda ölçülmesi de oldukça önemlidir.

Postpartum Graves hastal›¤›
Postpartum dönemde, hipertiroidizmde alevlenme
olabilir, bu aç›dan olgu iyi izlenmelidir. Gebeli¤in son
zamanlar›nda TSH reseptör antikorlar›nda düﬂüﬂ olan
olgularda, postpartum dönemde belirgin rebound olmaktad›r.

Laktasyon döneminde tedavi

Gebelik ve hipotiroidizm
Hipotiroidizmli kad›nlarda, anovulasyon en s›k görülen anormalliklerden biridir. Bu nedenle tedavi edilmemiﬂ hipotiroidizmli olgularda gebe kalman›n seyrek görüldü¤ü düﬂünülür. Buna ra¤men gebe kalan olgularda da abortus riski oldukça yüksektir. Gebe kad›nlarda, sadece TSH yüksekli¤i ile giden subklinik hipotiroidili olgularda dahil olmak üzere, hipotiroidizm
s›kl›¤› % 2, 5 olarak bildirilmiﬂtir. Belirgin hipotiroidizm olgular› ise %0, 3’ü oluﬂturmaktad›r. Hashimoto
tiroiditi, iyod eksikli¤i, tirodektomi, radyoaktif iyod tedavisi en s›k görülen primer hipotiroidi nedenleridir.
Hipotiroidizmin klasik belirti ve bulgular›; halsizlik,
yorgunluk, kab›zl›k, so¤uk intolerans›, saçlarda dökülme, cilt kurulu¤u, kas kramplar›. Karpal tünel sendromudur. Hastal›k ilerledikçe kiloda art›ﬂ, unutkanl›k,
düﬂünmede yavaﬂlama, ses de¤iﬂikli¤i ortaya ç›kar.
‹lerlemiﬂ a¤›r olgularda, anovulasyon olabilece¤inden,
gebelik görülmeyebilir. Tiroid hormonlar›n›n normal,
TSH’›n yüksek oldu¤u, ço¤unlu¤u asemptomatik
subklinik hipotiroidi olgular›na daha s›k rastlan›l›r. Tedavi edilmemiﬂ hipotiroidizmli olgularda, gebelikte
çeﬂitli komplikasyonlar görülebilir. Bu komplikasyon56

Tedavi
Gebelikte hipotiroidizm mutlaka tedavi edilmelidir. Ltiroksin tedavisi ile hipotiroidinin anne ve bebekte
oluﬂturdu¤u yan etkiler önlenebilmektedir. Tedavide
hedef, TSH düzeyini normale getirmektir. Yeni tan›
konmuﬂ gebelerde baﬂlang›ç dozu 150 µgr/gün veya 2
µgr/ kg, gerçek hasta a¤›rl›¤› baﬂ›na-d›r. L-tiroksin tedavisinin, TSH düzeyine etkisi, yar› ömrü uzunlu¤u
nedeni ile dört hafta sonra ç›kaca¤›ndan , dört haftada
bir TSH ölçülerek uygun doz ayarlanmal›d›r. Gebelik
öncesi hipotiroidi tan›s› alm›ﬂ olgularda, özellikle
tirodektomi sonucu geliﬂmiﬂ olanlar›nda, gebelik gidiﬂi
boyunca doz art›r›lmas› gereklidir. Yap›lan çal›ﬂmalar
de¤erlendirildi¤inde olgularda, gebelik gidiﬂi s›ras›nda olgular›n % 58 ‘inde serum TSH düzeyinin yükseldi¤i, baﬂlang›ç dozu üzerine, genellikle % 28-48 oran›nda art›ﬂ yap›lmas› gerekti¤i gözlenmiﬂtir. Son yay›nlanan bir çal›ﬂma da hipotiroidili olgular›n hepsinde
art›ﬂ gerekmedi¤i, özellikle tiroidektomili olgularda
art›ﬂ gerekti¤i, T4 emilimini bozan baz› ilaçlar›n
(demir, vitamin, Ca gibi) gebelikte s›k kullan›lmasn›n
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doz art›m›na neden oldu¤u ileri sürülmüﬂtür. Gebelik
s›ras›nda durumu stabil olan hipotiroidili olgularda
TSH ölçümü ilk 6-8 haftada, daha sonraki ölçümler, 1620. haftalar ve 28-32. haftalarda olmal›d›r. Do¤um sonras› ölçümlerle gereksinim azald›¤› için doz azalt›l›r,
genellikle do¤um önceki doza inilir.

Laktasyon döneminde tedavi
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Tiroid hormonlara süte az miktarda geçmektedir. Emzirme döneminde , hipotiroidili annelerde tedavi kesilmemelidir. Do¤um sonras› dönemde 6-8 hafta aral›klarla yap›lan serum TSH düzeyi ölçümleri uygun doz
ayarlanmas› için yeterlidir.
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