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Normal Tiroid Fizyolojisi

TSH’ nın follikül
hücresi duvarına 
bağlanmasıyla 
Büyüme
farklılaşma

İyot alımı 
Hormon sentezi

TSH glikoprotein
yapıdadır ve  ve 
alt üniteleri vardır.



GebelikteGebelikte Ortaya Çıkan Değişiklikler



GebelikteMaternal Tiroid Fizyolojisi



Anne ve Fetusta Tiroid hormonları





Gebelikte tiroid fonksiyonlarının 
değerlendirilmesi

* Artan TBG nedeniyle TT3 ve TT4 X1.5 kat 
artar.
* T3 resin uptake artar.
sT3 TSH sonucuna göre düzeyi değerlendirilmeli
sT4 

-bağlanma proteinlerinin değişiklikleri
-Yöntem (ultrafiltrattan ekskresyon sıvı 

kromatografi, tandem mass spektrometri

*sT4 indeksi kullanılmalı
* Gebelik öncesi sT4 düzeyine göre ayarlanmalı (2. 
ve 3. trimestr, termde X1.5 kat)



ATA Guidelines THYROID Volume 27, Number 3, 2017

ATA Kılavuz önerileri  TSH düzeyleri







Gebelikte tiroid glandının volümü
iyot replase edilen ülkelerde % 10

iyot eksikliği olan ülkelerde % 20-40 
artar.

Günlük iyot ihtiyacı ve T3 /T4 üretimi 
% 50 artar.



Tiroid nodülü benign mi? 
Malign mi?

Gebelikte tiroid nodülünün 
tanısal değerlendirilmesi gebe 

olmayan kadınla aynıdır.



Gebelikte tiroid nodüllerinde optimal tanı yöntemi;

*Anamnez ve Fizik muayene
* Aile öyküsü 

- Benign veya malign tiroid hastalığı, 
- ailesel medüller tiroid kanseri, 
- multiple endokrin neoplazi tip 2(MEN 2), 
- familial papillar tiroid kanseri ve 
- familial tiroid kanser sendromlarına predispozisyon

yaratan tümör sendromu öyküsü
* phosphatase and tensin homolog [PTEN] hamartoma 

tumor syndrome [Cowden’s disease], 
* familial adenomatous polyposis, 
* Carney complex, veya

* Werner syndrome sorgulanmalıdır.
* Çocukluk kanserleri için baş, boyun ve/veya kranial
radyasyon ve 18 yaş öncesi iyonizan radyasyona maruz 
kalmış kişilerde saptanan nodüller sorgulanmalıdır. 
* Tiroid ve boyun inspeksiyonu servikal lenf nodları için 
esastır. ATA Guidelines THYROID Volume 27, Number 3, 2017



Gebelikte Tiroid nodül prevalansı %3-21

Prevalans parite ile artıyor;
Gebelik öncesi % 9,4 
bir gebelik sorası % 20,7
üç veya daha fazla gebelik sonrası %33,9

J Clin Endocrinol Metab 73:421–427. 1991
Thyroid 3:7–9. 1993

J Clin Endocrinol Metab 87:1010–1014. 2002



Çalışma popülasyonuna bağlı olarak tiroid
nodülü saptama prevalansı % 19 -68 

arasında değişmektedir.

Saptanan nodüllerin % 5-15’ i de maligndir.

İnsidans artmasına rağmen 
yaş-standardize mortalite sabit



Gebelikle beraber var olan nodülün volümü artar;

Belçika çalışmasında; nodüllerin %60’ ının çapı X 2 
geri kalanı 5-12mm’ de stabil

Çin çalışmasında  dominant nodülün boyutunda 
değişiklik yok, ancak gebelik boyunca nodül 
volümünde artma bildirilmiştir.
Nodül boyutu postpartum 3. ayda ilk trimesterdeki
boyutuna geriler.

Belçika ve Alman çalışmasında birinci trimesterde
nodül saptanan gebelerin % 11-20’sinde gebelik 
süresince ikinci nodül oluştuğu bulunmuş.

J Clin Endocrinol Metab 73:421–427, 1991,
Thyroid 3:7–9, 1993

J Clin Endocrinol Metab 87:1010–1014, 2002



Gebelik başında tek veya dominat olan nodülün ortalama 
volümü 60 mm³
3. trimesterde 65 mm³
Doğumdan 6 hafta sonra 103 mm³
Postpartum 3. ayda halen erken gebelik boyutundan daha 
büyük 73 mm³

Gebelik boyunca kadınları % 11,3’ ünde yeni tiroid nodülü 
gelişir.
Nodüler tiroid hastalığının prevalansı %15,3’ den doğum 
sonrası 3. ayda %24,4’ e çıkar.
Bu veriler var olan nodülün boyutunun artmasının 
gebelikle ilişkili olduğunu gösterir. Az sayıda olguda 
sıklıkla gebelikte oluşan muhtemelen negatif iyot dengesi 
nedeniyle  yeni nodüller de ortaya çıkar [EL 4]. 

Thyroid Nodule Management, Endocr Pract. 2016;22(Suppl 1) 47



Gebelikte Tiroid nodüllerini saptamak için 
optimal yöntem USG

Yüksek şüpheli sonografik özellikler; solid
nodül, irregüler sınır ve  

mikrokalsifikasyonda >%70 malignite

Düşük şüpheli özellikler; miks kistik solid
nodül, spongioform nodül <%3 malignite

J Clin Endocrinol Metab 94:1748–1751. 2009
Eur J Endocrinol 168:649–655. 2013







TSH

Kalsitonin ve Tiroglobülin
Kalsitonin ölçümü normal popülasyonda 

bile tartışmalı
Kalsitonin ölçümü ailesel medüller tiroid

Ca veya MEN2 veya RET gen mutasyonu 
bilinenlerde istenebilir. 

Pentagastrin stimülasyon testi 
kontraindikedir.

Tg ölçümü sensitif veya spesifik değildir ve 
önerilmez.



Öneri 56: Serum TSH düzeyleri 16. haftaya kadar süprese kadınlarda
tiroid nodülünün değerlendirilmesi gebelik sonrasına ertelenebilir. 
Doğum sonrası TSH hala süprese ise hasta emzirmiyorsa radyonüklid
tarama yapılabilir. 

Kuvvetli öneri, düşük kanıt.
Öneri 57: Gebe hastalarda nodüllerde kalsitonin ölçümünün yararı 
bilinmiyor. Tiroid nodüllerinde rutin serum kalsitonin ölçümü 
önerilmeyebilir. 

Öneri yok, yetersiz kanıt.
Öneri 58: Tiroid nodülüne İİAB gebelerde yeni saptanan nonsüprese
TSH’ lı nodüllerde genel olarak önerilmez. Hangi nodüle  İİAB gerektiği 
ATA klavuzu 9. tabloda USG’ ik özellikleriyle tanımlanmıştır. İİAB’ nin
zamanı gebelikte olabileceği gibi , hastanın kanser riskine klinik 
yaklaşıma göre erken postpartum döneme ertelenebilir. 

Kuvvetli öneri, orta derecede kanıt.
Öneri 59: Radionuclide scintigraphy veya radioiodine uptake gebelik 
sırasında yapılmamalıdır. 

Kuvvetli öneri, kuvvetli kanıt.



Gebelikte Tiroid Nodüllerine Yaklaşım Öneriler;

Klinik yaklaşım; Gebe hastalarda tiroid nodüllerine yaklaşım, 
gebe olmayanlarla aynıdır. [BEL 2, GRADE A].
• Şüpheli klinik ve USG bulguları varlığında, sitolojik tanı için 
İİAB kriterleri gebelikten etkilenmez [BEL 2, GRADE A].
• Tanı ve tedavi amacıyla radyoaktif ajanların kullanımı 
kontraindikedir. [BEL 2, GRADE A].
• TSH düzeyi süprese ise gebeliğin ikinci yarısında, 
radionuclide thyroid scan doğuma ve emzirme bitene kadar 
ertelenebilir [BEL 2, GRADE A].

AME/ACE/AACE Thyroid Nodule Management, Endocr Pract. 2016;22(Suppl 1) 47



Gebelik boyunca, tiroid nodülleri veya guatr 
için TSH-suppressive LT4 tedavisi önerilmez 
[BEL 3, GRADE B]. 
İyot desteği iyot eksik bölgelerde yaşayan 
gebeler için önerilmelidir. [BEL 2, GRADE A].
Tiroid nodülleri için izlemde büyür ve 
semptomatik hale gelirse USG ve İİAB (eğer 
uygunsa) önerilir [BEL 2, GRADE A].
Eğer İİAB indeterminate sitolojik bulgular 
gösterirse, USG  ile izlemle cerrahi doğuma 
kadar ertelenebilir. [BEL 3, GRADE B]. 

AME/ACE/AACE Thyroid Nodule Management, Endocr Pract. 2016;22(Suppl 1) 47



Gebelik nodüler tiroid hastalığının progresyonunda orta derecede risk 
faktörüdür.
LT4 verilmesinin gebelikte etkili olduğuna, büyümeyi durdurduğuna veya 
nodül boyutunu küçülttüğüne dair kanıt YOK 
Gebelere LT4 süpresif tedavi önerilmemelidir.
İİAB benign gelmiş nodüllerde, 

- hızlı büyüme
- USG’ de malignite düşündürecek değişiklikler gelişmesi

yeniden İİAB ile değerlendirmeyi gerektirir.
Cerrahi için değerlendirme diğer kriterlere bağlıdır.

Hızlı büyüme yoksa, biyopsili gebelik boyunca cerrahi gerekmez.  

Öneri 60
Benign tiroid nodülüne sahip gebe kadınlarda, gebelik boyunca  spesifik 
bir izlem gerekmez. (2015
ATA Management Guidelines for Adult Patients with
Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer.)

Kuvvetli öneri, orta derecede kanıt.



Gebelik nodüler tiroid hastalığının progresyonunda
bir risk faktörü olmasına rağmen gebelikte LT4’ ün 

gebelikte gelişen nodülü durdurduğuna ya da 
boyutunu azalttığına dair kanıt  YOKTUR [EL 4-

guidelines). 

LT4’ le TSH-süpressif tedavi gebelikte 
ÖNERİLMEZ. 

Bununla beraber iyot desteği sınırda iyot eksikliği 
olan bölgelerde dikkatli değerlendirilmelidir. [EL 4-

guidelines]. 

AME/ACE/AACE Thyroid Nodule Management, Endocr Pract. 2016;22(Suppl 1) 47



Şüpheli sitolojik bulgular gebelik boyunca sadece 
küçük problemlere neden olur. 

Gebelikte uygun olmayan folliküler neoplazm tanılı 
olgular bildirilmiş olmasına rağmen, bu fizyolojik 
olarak folliküler epitelin artması nedeniyledir. 
Gebeler hastalarda folliküler neoplazmda malignite
oranı % 14, gebe olmayanlarla aynıdır [EL 3]. 

İndeterminate nodüllerin tanısı ve tedavi yaklaşımı 
da gebe olmayanlarla aynı olmalıdır. 

Ciddi lokal semptom yoksa cerrahi tedavinin 
postpartum döneme ertelenmesi düşünülmelidir
[EL 4-guidelines]. 

AME/ACE/AACE Thyroid Nodule Management, Endocr Pract. 2016;22(Suppl 1) 47



Gebelikte Tiroid Nodüllerinde Tiroid
Kanser Prevalansı nedir?

Verilerin hepsi 3 retrospektif çalışma ve üç 
tersiyer referans merkezine aittir.

* Mayo Clinic, % 15 (6/40)
* George Washington University Hospital, 
% 12 (7/57)
* Mount Sinai Hospital-Toronto, % 43 
(7/16)

Arch Intern Med 156:2317–2320, 1996
Diagn Cytopathol 16:122–125, 1997, 

Surgery 98:1135–1140, 1985



Tek prospektif çalışma 212 Çinli kadında 
%15,3 (34/221) tiroid nodülü
%0 Malignite

J Clin Endocrinol Metab 87:1010–1014. 2002

California Cancer Registry 14.4 /100000 tiroid
kanseri prevelansı bildirmiş ve papiller kanserin 
en sık tip olduğunu söylemiş.

3.3 /100000 doğumdan önce
0.3 /100000 doğumda
10.8/100000 postpartum 1. yılda

Am J Obstet Gynecol 189:1128–1135. 2003



Gebelikte tiroid kanseri tanısı nadirdir.
Kanser eğer 1. veya 2. trimesterde saptanırsa 

hasta 2. trimesterde risk en düşük seviyedeyken 
ameliyat edilebilir. [EL 4-guidelines]

Agresif tiroid kanserinin sitolojik, klinik veya 
sonografik kanıtı yok ise cerrahi tedavi doğum 

sonrasına ertelenebilir.

Eğer sitolojik tanı 3. trimesterde konursa, 
cerrahi erken postpartum periyoda kadar 

ertelenebilir [EL 4].
Yakın klinik ve USG izlemi ve interdisipliner

konsültasyon önerilir.

AME/ACE/AACE Thyroid Nodule Management, Endocr Pract. 2016;22(Suppl 1) 47



Gebede İİAB’ inde önemi belirsiz atipide (AUS) 
önemi belirsiz folliküler lezyonda (FLUS), 
şüpheli folliküler lezyonlarda (SFN) veya 
şüpheli malignitede (SUSP) 
prognozu değerlendiren prospektif bir çalışma 
yoktur.

Malignite oranları;
AUS/FLUS’ da % 6 - %48
SFN % 34
SUSP % 53 – 87

Önemi belirsiz nodüllerde moleküler testler 
yapılmalıdır ancak bunu gebelerde doğrulayacak 
bir çalışma yoktur. Thyroid 21:243–251. 2011



Öneri 61
Gebede sitolojik olarak indeterminate (AUS/
FLUS, SFN, or SUSP) nodüller, sitolojik olarak malign LAP 
veya metastatik hastalığa ait diğer bulgular yoksa; 
gebeyken rutin cerrahi gerekmez.

Kuvvetli öneri, orta derecede kanıt 
Öneri 62
Gebelikte, indeterminate nodüllerde sitolojik olarak 
agresif bulgular var ise cerrahi düşünülebilir.

Zayıf öneri, düşük derecede kanıt 
Öneri 63
Gebelikte, indeterminate nodüllerde moleküler testler 
önerilmez.

Kuvvetli öneri, düşük derecede kanıt



Eğer cerrahi gebelikte yapılacaksa, cerrahın volümü bağımsız 
prediktif bir faktördür. 

Tecrübeli bir cerrah tercih edilmelidir.

ABD’ de toplum temelli bir çalışmada 201 gebe kadın, 31155 
gebe olmayan kadınla karşılaştırılmıştır. 195 gebede %46 

kanser.Fetal ve maternal komplikasyon oranı %5,5 ve %4,5.

Japonya da 45 DTC’ li gebede, 24 tiroidektomi (19’ u 2. 
trimesterde, 21’ i doğum sonrası) Hastalar arasında nüks, 

anne ve bebek açısından komplikasyon oranları eşit.
Nonagresif tümörlerde ameliyat doğum sonrasına 

ertelenebilir.
Arch Surg 144:399–406. 2009

World J Surg 38:704–708. 2014
Endocrinol Metab Clin North Am 24:41–71. 1995



* 2015 ATA kılavuzunda erken gebelikte tespit 
edilen PTC’ unun 24 hf gebeliğe kadar yakın 
monitörizasyonu önerilir.  Volümde % 50 ve iki 
boyutta % 20 artış  veya metastatik servikal LAP 
varlığında cerrahi 2. trimestrde düşünülmelidir.
* Eğer hastalık stabilse doğum sonuna 
ertelenmelidir.
* Sitoloji medüller Ca veya anaplastik Ca ise veya 
ileri evre DTC’ de cerrahi 2. trimestrde yapılmalıdır.
* Eğer cerrahi yapılmazsa tiroid hormon yararı için 
TSH düzeyinin düşürülmesi gebelikte tanı alan DTC’ 
de prognozu iyileştirecektir. TSH > 2 mU/L 
üzerinde ise TSH gestasyon boyunca 0.3-2.0 mU/L 
düzeyinde tutulmalıdır.  



Öneri 64
Erken gebelikte saptanan  PTC sonografik olarak monitörize
edilmelidir.  Eğer 24 – 26 haftadan önce anlamlı büyüme veya 
sitolojik olarak  malign servikal LAP saptanırsa cerrahi gebelik 
sırasında düşünülmelidir. Eğer hastalık midgestasyonda stabil 
kalırsa veya gebeliğin ikinci yarısında saptanırsa cerrahi doğum 
sonrasına ertelenebilir. 

Zayıf öneri, zayıf derecede kanıt 
Öneri 65
Gebelerde yeni tanılı medüller ve anaplastik kanserin önemi 
bilinmemektedir.  Bununla beraber tedavideki gecikme 
muhtemelen hastalığın seyrini kötü etkileyecektir.  Be nedenle 
cerrahi  tüm klinik faktörler göz önüne alındığında kuvvetle 
önerilmelidir.

Kuvvetli öneri, zayıf derecede kanıt 



İİAB ve Malign nodüllere yaklaşım;

• Tiroid malignitesi 1. veya 2. trimesterde tanı aldığında 
tiroidektomi 2. trimesterde yapılmalıdır. [BEL 3, GRADE B].
•Eğer klinik olarak veya USG’ de ekstrakapsüler yayılım veya LN 
metastazı varsa cerrahi 2. trimesterde yapılmalıdır. [BEL 3, 
GRADE B].
• Agresif tümörle ilgili bulgusu olmayan kadınlarda cerrahi 
doğum sonrası yapılırsa prognoz olumsuz etkilenmez. Yakın klinik 
ve USG monitörizasyonu önerilir. [BEL 3, GRADE B].
• Tiroid malignitesi 3. trimesterde saptanırsa, cerrahi tedavi 
erken postpartum döneme ertelenebilir. [BEL 3, GRADE B].
• Şüpheli veya malign tiroid nodülü olan, cerrahisi ameliyat 
sonrasına ertelenmiş kadınlarda, TSH düzeyinin düşük-normal 
düzeyde tutulması önerilir. [BEL 3, GRADE B].

AME/ACE/AACE Thyroid Nodule Management, Endocr Pract. 2016;22(Suppl 1) 47



Daha önceden DTC nedeniyle tedavi edilen hastalarda 

TSH düzeyi gebelik öncesi düzeylerde tutulmalıdır. 

% 83 tiroid kanseri hastasında TSH’ yı hedeflenen <0,1 mU/L 
altında tutulması gebelikte mümkün olmayabilir.
Gebelikle uyumlu düzey hedeflenmelidir. Tiroid fonksiyonları 
gebelik doğrulandığındaki gibi devam ettirilmelidir. 4 haftada 
bir monitörize edilmelidir. Aynı laboratuar gebelik öncesi, 
gebelik ve gebelik sonrasında TSH ve Tg monitörizasyonunda
kullanılmalıdır.

Öneri 66
Tiroid kanserli gebe kadınlarda gebelik öncesi TSH amaçlarıyla 
aynı TSH hedeflenmelidir. TSH 16-20 haftaya kadar her 4 
haftada bir monitörize edilmelidir ve en geç 26 ve 32. gebelik 
haftalarında da bir kez bakılmalıdır.

Kuvvetli öneri, orta derecede kanıt



Öneri 67 
Terapötik RAI I131 tedavisi doğumdan 6 
ay sonrasına ertelenmelidir.

Kuvvetli öneri, zayıf derecede kanıt



Gebelikte yeni tanı almış tiroid kanserinin prognoza
etkisi;

DTC’ li gebe ve gebe olmayan kadınları gestasyona veya 
postpartum 1. yıla kadar karşılaştıran 6 çalışma var.

Tümü retrospektif
Sayılar oldukça kısıtlı
Metastatik LAP gebe/ postpartum kadınlar diğer grupla 
karşılaştırıldığında daha sık %63 vs %40. 
Bu bulgu tekrarlayan çalışmalarda kanıtlanamamış, 
Metastatik servikal lenfadenopatisi olan kadınlar konusunda 
fikir birliği YOK

Arch Otolaryngol Head Neck Surg 120:1191–1193.1994
J Clin Endocrinol Metab 82:2862–2866. 1997

Int J Gynaecol Obstet 91:15–20, 2005
Eur J Endocrinol 162:145–151. 2010
Ann Surg Oncol 19:4210–4216. 2012
Eur J Endocrinol 170:659–666. 2014



Gebeliğin yeni tanı DTC prognozuna etkisi;
DTC’li gebe, postpartuum 1.yıl ve gebe olmayan kadınları 
karşılaştıran 6 çalışmada; 

4 Çalışmada nüks Tg ve boyun USG ile 
değerlendirilmiş

İlk üçünde geniş bir database ile gruplar arasında 
toplam ve hastalıksız sağkalımda fark YOK
Fakat gebelerin > %99 dan fazlasının evre I olması 
nedeniyle buna karar verilemez.
Tüm çalışmalarda, gebelikte cerrahinin yapılmasıyla, post 
partum periyoda ertelenmesi arasında fark YOK

Arch Otolaryngol Head Neck Surg 120:1191–1193.1994
J Clin Endocrinol Metab 82:2862–2866.1997

Int J Gynaecol Obstet 91:15–20.2005
Eur J Endocrinol 162:145–151. 2010
Ann Surg Oncol 19:4210–4216.2012

Eur J Endocrinol 170:659–666. 2014



Gebelik DTC rekürrensini artırır mı?

Gebelik öncesi biyokimyasal ve yapısal hastalık kanıtı 
olmayanlarda gebelik tümör rekürrensini artırmaz.*

Tedavi cevabı iyi olanlarda gebelikte ekstra 
monitorizasyon önerilmez (2015 ATA)

Bununla beraber gebelik tiroidi stimüle eder (ATA 
THYROID AND PREGNANCY GUIDELINES 2016)

Tedaviye yapısal inkomplet cevabı olan kanserlerde 
hastada tümör büyür (ATA 2015) 

Biyokimyasal imkomplet cevapta monitörizasyon
gereklidir.(ATA 2015)

Thyroid 26:1–133. 2016*



Öneri 68
Gebelikte daha önceden tedavi edilen ve ölçülemeyen 
düzeyde serum Tg düzeyli hastalarda (Tg otoantilorları
yoksa), gebelik öncesi biyokimyasal veya yapısal hastalık 
kanıtı olmayan hastalarda USG ve Tg monitörizasyonu
gerekli değildir.

Kuvvetli öneri, orta derecede kanıt.

Öneri 69
USG ve Tg monitörizasyonu iyi DTC’ li biyokimyasal veya 
yapısal olarak tedaviye yanıtı tam olmayan veya aktif 
rekürren veya rezidüel hastalığı olduğu bilinen 
hastalarda mutlaka yapılmalıdır. 

Kuvvetli öneri, orta derecede kanıt.



Öneri 70
PTMC nedeniyle aktif izlemde tutulan gebe 
kadınlarda gebelik boyunca maternal tiroid
her trimesterde monitörize edilmelidir. 

Zayıf öneri, zayıf derecede kanıt


