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Özet
Giriş ve Amaç: Gebelikte yüksek olduğu düşünülen TSH değerlerinin (≥2.5 ve <4 uIU/mL) fetomaternal etkilerini incelemek.
Yöntem ve Gereçler: Ocak 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe polikliniğine başvuran, gebeliğin ilk trimesterindeki TSH değerleri >0.3 ve <4 uIU/mL olan ve gebelik boyunca kliniğimizde takip
edilerek doğumu yine kliniğimizde gerçekleşen gebeler çalışmaya dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak tarandı.
Kriterlere uygun 518 hasta, gebelik başlangıç TSH değerlerine göre 2 gruba ayrıldı; Grup 1 TSH <2.5 uIU/mL (n=410), Grup 2
ise TSH ≥2.5 ve <4 uIU/mL olan hastalardan (n=108) oluşturuldu. Hastaların demografik bulguları ve kötü gebelik sonuçları
karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların gebelik başlangıcı TSH değerlerine göre oluşturulan 2 grubun demografik özellikleri birbiriyle karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p<0.05). Gruplar kötü gebelik sonuçları (KGS) açısından
karşılaştırıldığında da istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p=0.852; OR: 1.067; CI: 0.541-2.102).
Tartışma ve Sonuç: Gebelikte subklinik hipotroidi vakalarında, ilaç kullanımının olmaması KGS’ye neden olmamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Gebelik; hipotiroidi; subklinik; TSH.

G

ebelikte en sık karşılaşılan problemlerden birisi de tiroid
bozukluklarıdır. Tiroid bezinin aktivitesi ve hormon seviyeleri gebelikte değişir, tiroid hormonlarının üretimi artarken
günlük iyod ihtiyacı da yaklaşık %50 artmaktadır[1, 2]. Türkiye
Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) gebelerde
günlük 100-200µg arası iyot alımı önermektedir[3].
Tiroid metabolizmasındaki değişikliklere bağlı olarak erken
doğum, düşük, habituel abort, in utero gelişme geriliği, sezaryen, in utero eksitus, infertilite, zeka geriliği, preeklampsi, diabet gibi fetal ve maternal istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir[4, 5]. Bu yüzden gebelikte tiroid hastalıklarının
tespiti önemlidir. Olası komplikasyonları engellemek için
riskli gebelerde tarama önerilirken bazı çalışmalarda tüm

gebelerin taranması gerektiği de vurgulanmıştır, bazıları da
maliyet etkinliği olmadığını savunmuştur[6, 7]. Gebelikte taramalar TSH üzerinden yapılır[8]. Hangi hastaların taranması gerektiği, referans değerler ve taramadaki eşik değerler
hakkında net bir konsensüs sağlanmamıştır.
Bu çalışmadaki amacımız; gebelik dışında normal sınırlarda kabul edilen ancak gebelikte yüksek olduğu düşünülen
TSH değerlerinin (≥2.5 ve <4 uIU/mL) fetomaternal etkilerini incelemektir.

Yöntem ve Gereçler
Çalışmaya 01 0cak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında,
Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi gebe polikliniğine, ge-
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beliğin ilk trimesterinde başvuran, 23 ile 37 yaş arası, ilk trimester TSH değerleri incelenmiş, TSH değerleri >0.3 ve <4
uIU/mL olan ve gebelik boyunca kliniğimizde takip edilerek
doğumu yine kliniğimizde gerçekleşen gebeler dahil edildi.
Hasta dosyaları retrospektif olarak tarandı. Gebelik öncesi
aşikar diyabet, hipertansiyon, sistemik lupus eritematozus,
romatoid hastalıklar gibi sistemik hastalığı bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Gebelik öncesi ya da gebelik
süresince herhangi bir tiroid hastalığı bulunan ya da tiroid
ilacı kullanan hastalar da çalışma dışı bırakıldı. Kriterlere uygun olarak çalışmaya dahil edilen toplam 518 hasta gebelik
başlangıç TSH değerlerine göre 2 gruba ayrıldı; Grup 1 TSH
<2.5 uIU/mL olan hastalardan (n=410), Grup2 ise TSH ≥2.5
ve <4 uIU/mL olan hastalardan (n=108) oluşturuldu (Şekil
1). TSH değerleri TSH ≥2.5 ve <4 uIU/mL olan hastalar subklinik hipotiroidi olarak kabul edildi. Çalışma için hastane
hastane etik kurulundan onay alındı (2018-514-142-1).
Hastaların yaş, gravida, parite, abort öyküsü, doğum haftası, doğum şekli, doğum kilosu, yenidoğan durumu ve yoğun bakım yatışı ve gebelikte gelişen ek hastalık durumları
(gestasyonel diyabet, preeklampsi, fetal gelişme geriliği,
gebelik kolestazı, inutero mort fetus) kayıt altına alındı. Gebelik kaybı (intrauterin fetal ölüm, ölü doğum), yenidoğan
ölümü, erken doğum (doğum haftasının <34 hf olması), doğum sonrası yenidoğan yoğun bakım ünitesinde en az 24
saatlik yatış, intrauterin gelişme geriliği (IUGR) (Hesaplanan
gebelik haftasında beklenen fetal ağırlığın 10. persentilden
daha düşük olması), bebek doğum kilosunun <2500gr olması, gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon (İkinci trimesterden sonra gelişen, proteinüri olmaksızın hipertansiyon
ve postpartum en geç 12 hafta içerisinde tansiyon değerlerinin normalleşmesi), preeklampsi (20. gebelik haftasından
sonra ortaya çıkan hipertansiyon [≥140/90)] ve proteinüri
14627 gebe poliklinik başvurusu

1836 hasta klinikte doğum

12791 hasta takipsiz

518 çalışmaya dahil

1318 hasta çalışma dışı

Grup 1 (n=410)

Grup 2 (n=108)

TSH <2.5uIU/mL

TSH ≥2.5uIU/mL

•
•
•
•
•

Dış merkez takipli
İlk trimester TSH verisi yok
Gebelik öncesi sistemik hastalık
Tiroid hastalığı/ilaç kullanımı
Başlangıç TSH <0.3/≥4 uIU/mL

Şekil 1. Hastalar ve gruplara ait toplu bilgiler şeması.

veya proteinüri olmadan yeni başlangıçlı trombositopeni,
karaciğer enzimlerinin 2 kat artması, pulmoner ödem, serebral veya görsel semptomlar), eklampsi (preeklampsiye
konvülsiyonların eklenmesi) ve gestasyonel diabet (ilk defa
gebelikte başlamış/teşhis edilmiş farklı derecelerdeki glukoz intoleransı) gibi kronik hastalıkların gelişmesi kötü gebelik sonucu olarak değerlendirildi. Hastalara ait dermografik karekterler, doğum haftası, doğum şekli, bebek kilosu
gibi bilgiler ve kötü gebelik sonuç varlığı gruplar arasında
karşılaştırıldı. Yukarda belirtilen fetomaternal sonuçlarn en
az birinin varlığı kötü gebelik sonucu olarak kabul edildi.

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz SPSS 15 software programı kullanılarak
yapıldı (SPSS Inc, Chicago, IL). İstatistiksel analiz kontinue
veriler için Student t test ve kategorisel veriler için χ2 test
kullanılarak yapıldı. İstatistiksel olarak anlamlılık p<0.05
olarak tarif edildi.

Bulgular
01 0cak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında, Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
kliniği polikliniklerine başvuran 14627 gebeden 518’i kriterlere uygun olarak çalışmaya dahil edildi. Grup 1’e 410 ve
grup 2’ye 108 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması
29.6±4.0 idi.
Hastalara ait dermografik özellikler, doğum ve bebeğe ait
bilgiler ve KGS varlığına ait veriler Tablo 1’de görülmektedir.
Bu tablo incelendiğinde gruplar arasında dermografik karakterler ve doğum bilgisi açısından fark görülmemektedir.
KGS açısından oran grup 1’de 43/367 (%10.5) iken grup 2’de
12/96 (%11.1) dir. Gruplar kötü gebelik sonuçlarının varlığı açısından karşılaştırıldığında da istatiksel olarak anlamlı
fark izlenmedi (p=0.852; OR: 1.067; CI: 0.541-2.102) (Tablo
1). Gruplara ait TSH ile ilişkili fetomaternal sonuçlar (KGS
bulguları; erken doğum haftası, düşük doğum ağırlığı, gelişme geriliği, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve hipertansiyon, ölü doğum, yenidoğan yoğun bakım yatışı) Tablo
2’ de özetlenmiştir.

Tartışma
Erken gebelik dönemindeki tiroid metabolizmasındaki değişikliklerin, human koryonik gonadotropin hormon seviyelerindeki (Beta HCG) artış ve TSH benzeri etkisinden dolayı geliştiği düşünülmekle birlikte aksini savunan çalışmalar
da mevcuttur[9-11]. Tiroid disfonksiyonlarının özellikle erken
gestasyonel haftalarda vereceği intrauterin hasarlardan dolayı erken dönem taranması önemlidir, erken dönemde ta-
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Tablo 1. Gruplar arası demografik verilerin karşılaştırılması
Parametreler
Yaş (yıl)
Gravida (n)
Parite (n)
Abort (n)
Doğum kilosu (gr)
Doğum yapılan gebelik haftası
Doğum şekli (NSD/CS)
KGS (Var/Yok)

GRUP1 (n=410)

GRUP2 (n=108)

p

29.63±3.9
2.91±1.3
1.52±0.9
0.34±0.7
3329.±522
38.6±1.7
260/150
43/367

29.47±4.1
2.81±1.2
1.53±1.0
0.22±0.5
3311±50.1
38.6±1.6
77/31
12/96

0.718a
0.512a
0.919a
0.061a
0.747a
0.746a
0.126b
0.852b

Veriler ortalama±SD ve n olarak verildi. a: Student t test, b: χ2 test. NSD: Normal spontan doğum, CS: Sezaryen, KGS: Kötü gebelik sonuçları

Tablo 2. Fetomaternal verilerin gruplar arası dağılımı
Parametreler
Doğum haftası <34 hafta
Doğum haftası <37 hafta
≤2500gr
IUGR*
In utero ex
Bebek yoğun bakım yatış
Preeklampsi
Eklampsi
Gestasyonel diyabet
Gestasyonel hipertansiyon
Toplam KGS**

Grup 1 (n=410)

Grup 2 (n=108)

p

7 (%1.7)
43 (%10.4)
26 (%6.3)
9 (%2.1)
0
18 (%4.3)
3 (%0.7)
0
5 (%1.2)
11 (%2.6)
43 (%10.4)

2 (%1.8)
10 (%9.2)
5 (%4.6)
3 (%2.7)
1 (%0.9)
7 (%6.4)
0
0
2 (%1.8)
2 (%1.8)
12 (%11.1)

1.000a
0.844b
0.661b
0.721a
0.516b
0.640a
1.000a
0.991b

*IUGR: Intrauterin gelişme geriliği **KGS: Kötü gebelik sonuçları. aFisher’s exact test, bChi-square test

rama ile koruyucu etki daha yüksek olabilir[12].
önerilen TSH’tır[13].

Gebelikte başlangıçta taramada
Ancak
TSH değerlerinin hangi aralıkta olması gerektiği tartışmalıdır, çünkü normal TSH değerleri ülkeden ülkeye, toplumdan topluma değişmekle birlikte kişisel iyod açığı, vücut
kitle indeksi, yaş, ölçülen yöntem de sonuçları etkilemektedir[14]. Amerikan Tiroid Derneği’nin (ATA - American Thyroid Association) 2011 derlemesinde, önerilen ilk trimester
TSH değeri 0.1-2.5 mIU/L aralığındadır[15]. ATA 2017 derlemesinde farklı çalışmalarda 0.02-4.68 mIU/L aralığında değişen alt ve üst referans değerleri belirtilmiştir ve referans
değerlerinin toplumdan topluma değişeceği vurgulanmıştır[16]. Biz de çalışmamızda, İstanbul Anadolu yakasında
yaşayan, 0.3 mIU/L ile 4 mIU/L arasındaki TSH değeri olan
hastaları çalışmaya dahil ettik. TEMD 2017 tiroid hastalıkları
tanı ve tedavi kılavuzunda 1.trimester için değer aralığını
0.1-2.5 mU/mL olarak belirtmiştir[3].
Hipotiroidizm prevelansı gebelikte subklinik hipotiroidizm
için %2-3 iken belirgin hipotiroidizm için %0.3-0.5 civarındadır[3]. Kliniğimizde çalışmanın yapıldığı tarihler aralığın-

da doğum yapan gebelikler arasında subklinik hipotiroidi
insindası %5.8’dir. Gebelikteki subklinik hipotiroidizmin tedavisinin gerekliliği ile ilgili tartışmalar netlik kazanmamışken aynı şekilde taramalarda kullanılacak TSH eşik değeri de
net değildir, ancak 2.5 mIU/L değeri birçok çalışmada kullanılmıştır[16-18]. TEMD gebelik öncesinde ve ilk trimesterde
TSH düzeyinin <2.5mU/mL düzeyinde tutulması gerektiğini önermiştir[3]. Biz de çalışmamızda grupları oluştururken
TSH için 2.5 mIU/L değerini baz aldık. ATA’nın son derlemesinde üst sınır olarak 4.0 mIU/L gösterilmiştir[16]. Marta ve
ark. 2.5 mIU/L değerini baz aldıkları çalışmalarında 2.5-5.1
mIU/L arasındaki değerlere sahip grupta perinatal kayıp,
düşük ve erken doğum oranını yüksek bulmuşlardır[19].
Yine aynı şekilde Eşik değer olarak 2.5 mIU/L kullanılması
anlamlı bulmayan ve daha üst limitlerin kullanılması öneren çalışmalar da mevcuttur[20, 21]. Çalışmamızda gruplar
arasında kötü gebelik sonuçları açısından anlamlı fark saptamadık (Tablo 1).
Subklinik hipotiroidizm ile ilişkilendirilen kötü gebelik ve
neonatal sonuçlardan bazıları erken doğum, gelişme geri-
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liği, düşük doğum ağırlığı, preeklampsi, düşük, ölü doğum,
gestasyonel hipertansiyon ve diyabettir[22]. Bu etkilerin
subklinik hipotiroidiye bağlı olduğunu gösteren çalışmalar
olmakla birlikte[23-26] aksi yönde ilişkisiz olduğunu belirten
çalışmalar da mevcuttur[27-29]. Bizim çalışmamızda da subklinik hipotiroidiye bağlı yüksek TSH etkisiyle ilişkili olabileceğini düşündüğümüz ve KGS olarak nitelendirdiğimiz
fetomaternal sonuçlar 2 grup arasında anlamlı fark göstermemiştir.
TEDM gebelerin çoğunluğunun semptomsuz olabileceğini belirterek ilk başvurularında TSH taraması yapılmasını
önermiştir[3]. En son yapılan güncel ATA derlemesindeki
önerilerde; bütün gebelerin sözel olarak değerlendirilmesi,
belirli riskler varsa serum TSH taraması yapılması önerilmektedir, bu risklerden birisi de geçmiş gebelik kaybı, erken doğum veya infertilite öyküsü bulunmasıdır[16]. Çalışmamızda
abort öyküsü açısından gruplar karşılaştırıldığında anlamlı
fark izlenmedi (Tablo 1).
Çalışmamızda gruplar, sadece TSH değerleri baz alınarak
oluşturulmuştur. aTPO antikorları, ve serbest T4 değerlerinin değerlendirilmemiş olması, grup hasta sayılarının az
olması, uzun dönem neonatal sonuçların bilinmemesi, iyot
açığı ve etnik farklılıkların göz önünde bulundurulmaması
çalışmamızın eksiklikleri arasında sayılabilir.
Sonuç olarak; subklinik hipotroid gebelerde ilaç kullanımının olmaması KGS’ye neden olmamaktadır. Elbette, hangi
hastaların taranması gerektiği, uygun referans aralığı ve
doğru eşik değerlerin belirlenebilmesi için toplumsal, bölgesel değişiklikler göz önünde bulundurularak yapılacak
toplum bazlı, geniş çapta çalışmalarla topluma özgü tarama yöntemlerinin oluşturulmasının uygun olduğunu düşünüyoruz.
Ethics Committee Approval: Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, etik kurulundan onay alındı (2018-514-142-1).
Peer-review: Externally peer-reviewed.
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