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Tanım

• Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı 65 yaşından 
sonraki dönem olarak tanımlamaktadır.

• 65 - 74 yaş Genç Yaşlılık,

• 75 - 84 yaş İleri Yaşlılık,

• 85 yaş ve üstü Çok ileri Yaşlılık olarak 
adlandırılmaktadır.

2



Tanım

• Bugün dünyada yaklaşık 600 milyon kişinin 60

yaş ve üzeri olduğu ifade edilmektedir.

• Bu rakamın 2025 yılında 1.2 milyara ve 2050

yılında yaklaşık 2 milyara ulaşacağı tahmin

edilmektedir. (WHO-2007)
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Ülkemizde Durum
• Bu da beraberinde 

normal ve sağlıklı 
yaşlanma ile vücutta 

oluşan değişiklikleri ve 
bunlar ile ilişkili kronik 
hastalıkları incelemeyi 

gerektirmektedir.
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Yaşlanmaya Bağlı Değişiklikler

• Endokrin bezleri yapısı ve aktiviteleri yaşlanma ile etkilenir. Bu değişiklikler 

tiroidin büyüklüğü ve fonksiyonlarında da görülür. 

• Epidemiyolojik çalışmalar, yaşlı popülasyonda tiroid hastalıklarının insidans ve 

prevalansında artma olduğunu göstermektedir. 

• Diğer yandan yaşlı popülasyondaki tiroid hastalıklarının klinik sunumlarında da 

eşlik eden hastalıklar ve çoklu ilaç kullanımı nedeni ile farklılıklar vardır ve 

beraberindeki komorbiditeler tedavi yaklaşımlarını etkilemektedir.
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Tiroid Hastalıklarının Görülme Sıklığı

• Subklinik hipotiroidizim %6-13 oranında

• Hipotiroidizim %2-7 oranında gözlenir.

• Her geçen yılda klinik hipotiroidiye dönme oranı %2-5.

• Subklinik hipertiroidizm %2-3  oranında 

• Hipertiroidizim %2 oranında gözlenir.

• Altmış yaş üzeri olgularda subklinik hipertiroidizmin yaklaşık %1 ila 2 si 

belirgin hipertiroidiye döner. 
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Subklinik Hipertiroidizm

• FT3, FT4 normal, TSH düşük 

• Hipertiroidi semptomları izlenmez

• Etyolojisi;  
-Graves
-Multinodüler guatr
-Otonom solid nodül
-Tiroidit

• Yaşlılarda en sık subklinik hipertiroidi nedeni baskılama tedavisidir.
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Subklinik Hipertiroidizm

• TSH düşüklüğüne neden olabilecek 

-tiroid dışı hastalıklar 

-açlık 

-glikokortikoit gibi ilaçların  kullanımı 

dışlanmadan bu tanı konmamalıdır. 
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Subklinik Hipertiroidizm

• Kalpte;

-Nabızda artış,

-Atriyal fibrilasyon riskinde artış,

-Kardiyak kontraktilede artış,

-LV hacminde artış,

-İntraventriküler septal ve posterior duvarda incelme.

• Serebrovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskinde artış.
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Subklinik Hipertiroidizm

• Subklinik hipertiroidili
yaşlılarda atriyal

fibrilasyon riskini arttırır 
ve buna bağlı olarak 

kardiyovasküler
hastalıklardan ölüm daha 

fazladır. 
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Subklinik Hipertiroidizm

• Demans riski ve 
sistemik ve 

nöropsikiyatrik
semptomlarında 

artış
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Subklinik Hipertiroidizm

• Özellikle postmenapozal
kadınlarda kemik 

mineral densitesinde
azalmaya da yol açabilir. 
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Subklinik Hipertiroidizm
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Hipertiroidizm

• Görülme sıklığı ortalama 
% 2 civarındadır.

• Düşük iyot alımı olan 
bölgelerde en sık neden 
toksik multinodüler guatr

• Yüksek iyot alımı olan 
bölgelerde en sık neden 
Graves hastalığı 
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Hipertiroidizm-Tanı

• TSH düşüklüğü

• FT4 ve/veya FT3 yüksekliği

• USG

• I-123 tiroid taraması

– Hipertirodi etyolojisi

– Uptake edilen radyoaktif iyot dozu gelecekteki tedaviyi yönlendirmede 

kullanılabilir
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Hipertiroidizm

• Hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda %9 oranında 

hipertiroidi saptanır.

• Hastaneye yatırılanlarda sebepler:

– İlaçlar

– Radyokontrast incelemeler

– Tiroid dışı hastalık (Ötiroid hasta sendromu)
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Tiroid fonksiyon testlerini etkileyen 
ilaçlar  

• TSH düşüklüğü oluşturabilen ilaçlar:

– Dopamin

– Oktreotid

– Glukokortikoidler
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Tiroid disfonksiyonu oluşturan ilaçlar

• Lityum karbonat

• Sitokinler:
– İnterferon alfa: Anti-TPO pozitifliği % 20

– İnterlökin-2: Ağrısız tirodit % 20

• İyot içeren tedaviler:
– Radyografik kontrast madde alımı ( koroner anjiografi, BT)

– Amiodaron
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Amiodaron

• Antiaritmiktir, her tablette 75 mg iyot içerir

• Yarı ömrü  50-60 gün

• Kullanan hastaların %14-18 inde tiroid fonksiyon bozukluğu gelişebilir.

• İyot yeterli bölgelerde hipotroidiye, iyot yetersiz bölgelerde hipertiroidiye daha sık rastlanır.

• Hipotiroidi gelişme riski %5-25

• Hipertiroidi gelişme riski %2-10

• Amiodaron hipertiroidisi:

-İyot hipertiroidisine (iyot Basedow etkisi) benzer klinik şekilli Tip I

-Sessiz tiroidit benzeri klinik şekilli destrüktif tirotoksikoz Tip II 

• Tedavi öncesi tiroid fonksiyon testlerine bakılmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir.
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İyot içeren tedaviler

– Normal tiroid bezinde:

• Geçici, TSH artışı ve T3 ve T4 sekresyonunda azalma 

– Ötiroid durumda olan kronik otoimmün tiroiditte:

• Persistan hipotiroidizm

– Ötiroid durumda olan multinodüler guatrda 
nodüllerin otonomi kazanması:

• Persistan hipertiroidizm
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Yaşlılarda Non-Tiroidal Hastalık
(Ötiroid Hasta Sendromu)

• Tiroid hastalıklarının uzun süreli izlenmesi sürecinde özellikle de komorbid hastalığı olanlarda nontiroidal

hastalıklarda göz önünde tutulmalıdır.

• Bu durum “ötiroid hasta sendromu” olarak da adlandırılır.

• Hipo veya hipertiroidizm ile birlikte görülebilir. 

• Akut hastalığa adaptif gelişen ve enerji ihtiyacını düzenlenmesi için metabolizmanın yavaşlatıldığı bir durumdur.

• T3, T4 düşük revers T3 yüksektir.

• Hastanede yatan hastaların %75 inde görülebilir.

• Hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterir.

• T3 düşüklüğü sağkalımda bağımsız bir göstergedir.

• Akut hastalık döneminde düşük olan TSH iyileşme döneminde 20 mIU/L ye kadar yükselebilir.  

• Altta yatan hastalığın düzelmesinden sonra  tiroid fonksiyonları değerlendirilmelidir.
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Hipertiroidizm-Klinik Tablo

• Genç olgularla karşılaştırıldığında, yaşlılarda 

hipertiroidi bulguları klasik seyretmez ancak 

gençlere göre morbiditesi fazladır.

• Adrenarjik sistem küntleştiği için tremor, 

ısı intoleransı , göz bulguları, sinirlilik veya 

taşikardi görülmeyebilir.

• Bu hastalarda açıklanamayan kilo kaybı, diyare

ve konstipasyon, bulantı ve kusma daha fazla 

görülür.
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Hipertiroidizm-Klinik Tablo

-Palpe edilebilir guatr, 

-hiperrefleksi ,  

-egzoftalmus

daha az görülür.

• Göz kapağı retraksiyonu

ve göz kırpmada azalma
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Hipertiroidizm-Klinik Tablo

• Yavaş ventrikül cevaplı Atriyal

fibrilasyon sıklığı daha fazladır.

– Dispne

– Koroner kalp hastalığı olanlarda 

yeni çıkan Anjina

– KKY de alevlenme  

– MI
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Hipertiroidizm-Klinik Tablo
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Hipertiroidizm-Klinik Tablo
• ALP ve GGT yüksekliği görülebilir ve tedavi sonrası düzelir.

• Yürüyüş ve denge bozuklukları, postural değişiklikler ve düşme 

• Kaba tremorlar

• Glisemi regülasyonunda bozukluk, Ca değerinde artış ve kemik döngüsünde yıkım 

lehine değişiklikler 

• Kas güçsüzlüğü ve proksimal (omuz ve pelvis) kas kaybı

• Hiperaktivitenin kaybolması, irritabilite, huzursuzluk ve yorgunluk, letarji, manik atak  

ve depresyon bulgularıyla başvurabilirler. Bu şikayetler ile yanlışlıkla malignite şüphesi 

veya depresyon tanısı konabilir. Buna “apatik hipertiroidi durumu” denir.
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Hipertiroidizm-Klinik Tablo
• Yaşlı olgularda tiroid fırtınası veya tirotoksik kriz de gelişebilir. 

• Enderdir ve genellikle yetersiz tedavi edilmiş Graves hastalığı veya TNG da ortaya 

çıkar ve sistemik enfeksiyon (tipik olarak sepsis), travma , cerrahi girişim yada 

radyoaktif iyot tedavisi sonrasında tetiklenebilir.

• Bu durum artmış mortalite ile birliktedir ve acil girişim gerektirir. 

• Antitiroit ilaçlar, doymuş potasyum iyot solüsyonu veya sodyum ipodat, 

glikokortikoitler ve beta blokerler ile tedavi başlanır. 

• Ender olarak lityum karbonat, kolestiramin ya da plazmaferez gerekebilir.
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Tedavi-Beta Blokerler

• Taşikardi ve tremorun kontrolü için kullanılabilir.

• Beta blokerler kontrendike ise kalsiyum kanal 

blokerleri kullanılabilir.
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Tedavi-Antikoagülasyon

• Atriyal fibrilasyonlu

hastalarda 

antikoagülasyon

tedavisine 

başlanmalıdır.
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Tedavi-Antikoagülasyon
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Tedavi

• Beta blokerler ile semptom kontrolü

• Yönlendirme:
– Anti-tiroid ilaçlar

– Radyoaktif iyot ablasyonu

– Cerrahi

• Tedavi sonrası takip ve diğer ilaç dozlarının 
ayarlanması
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Tedavi-Antitiroid İlaç
• İlaç tedavisi etkilidir.

• Ancak potansiyel yan etkileri ve yüksek rekürrens oranı nedeni ile çok popüler değildir.

• Antitiroid ilaçlar (propiltiourasil ve metimazol) yaşlılarda kısa bir süre kullanılmalı ve hasta ötroid

hale geldiğinde kesin tedavi için bir karar verilmelidir.

• Metimazol daha az yan etki profili olması nedeni ile yaşlılarda öncelikle  tercih edilir.

• Propiltiourasil için başlangıç dozu 100 mgrx4/gün

• Metimazol için başlangıç dozu 10 mgrx4/gün 

olmalıdır.
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Tedavi-Antitiroid İlaç
• Tedaviye 12-18 ay devam edilmeli sonrasında ilaç kesilerek ötroid durumun devam 

edip etmediği görülmesi gerekir.

• Rekürrens oranı %50 lerdedir.

• Relaps gelişirse antitiroid ilaca yeniden başlanmalı veya RAI tedavisine geçilmelidir.

• Hastalar antitiroid ilaçların yan etkilerine karşı uyarılmalıdır.

• Tam kan sayımı ve KCFT lerine belirli aralıklarla bakılmalıdır.
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Antitiroid İlaçlar yan etkiler:

•Döküntü (%5)

•Agranülositoz (% 0.1-0.5)

•Karaciğer hastalığı (% 0.1)

•Lupus benzeri semptomlar

•Deride kızarıklık

•Ateş

•Tad alımında bozulma

•Diğer ilaçlarla çapraz etkileşme

•Akut artrit

•Vaskülit
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Tedavi-RAI
• Yaşlı hastalarda birçok sebepten ötürü RAI tedavi olarak tercih edilebilir.

• Cerrahi yaş ile bağlantılı sebeplerden ötürü yüksek riskli olabilir.

• Birçok yaşlı hasta çok sayıda ilaç kulanmaktadır ve bunlara antitiroid

ilaçlarında eklenmesi uygun olmayabilir.

• Tiroid sintigrafisi ile uygun RAI dozu hesaplanır.
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Tedavi-RAI
• Tedaviden 3 ay önce antitiroid ilaçlar ile hasta ötiroid hale

getirilmelidir.

• Tedaviden 5 gün önce, riskli vakalarda ise 48 saat önce

antitiroid ilaçlar kesilmelidir.

• RAI verildikten sonra antitiroid ilaçlar 5-7 gün verilmemelidir,

sonrasında tekrar başlanılarak RAI nin etkisinin görüleceği

1-3 ay sonrasına kadar devam edilmelidir.
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Tedavi-RAI
RAI nin sorunları:

• RAI tedavisinden sonra hipertiroidizmin geriye dönmesi haftalar-ayları alır. Bu sürede 

kardiak sorunların kontrol altında tutulması gerekir.

• RAI sonrasında tiroid hücrelerindeki hasarı sonucunda aktif tiroid hormonlarının 

dolaşıma girmesi ile nadir de olsa tiroid fırtınasına kadar gidebilecek hipertiroidi

gelişebilir. 

• Bu nedenle antitiroid ilaç tedavisine RAI tedavisinden birkaç hafta önce başlanmalıdır.

• RAI tedavisinden birkaç ay sonra hipertiroidi devam ediyorsa ikinci kür yapılabilir.

• Hastalarda hipotiroidi gelişiyor, çok az hastada kalıcı ötroidi oluyor
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Tedavi-Cerrahi

• Hastalarda ameliyat için 

kontrendikasyon

oluşturacak bir 

komorbidite yoksa 

cerrahinin rekürrens riski 

düşük, önemli bir seçenek 

olduğu akılda tutulmalıdır.

Çabuk,yapıştırıcı bulun!
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Tedavi-Cerrahi

• RAI nın etki etmediği olgularda

• İİABx de nodüllerde kanser şüphesi

• Aynı zamanda cerrahi tedavi 
gerektiren hiperparatiroidi varlığında 
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Tedavi-Cerrahi

• Disfaji veya trakeal bası 
semptomu

• Substernal uzanım 
varlığında 

cerrahi tedavi düşünülmelidir.
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Sonuç

• Tiroid bozukluklarında yaş sınırı yoktur.

• Yaşlılarda tiroid hastalığının tipik semptomları 

olmayabilir veya yaşa  ve yandaş hastalıklara 

bağlanabilir.

• Subjektif şikayetleri olan yaşlı hastalarda 

hipertiroidinin atipik bulgularla seyretmesi 

tanıyı koymakta zorluk oluşturur ve sonuçta 

gerekli tedavinin yapılamamasına neden olur.
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Sonuç

• Hekimlerin tiroid bozukluklarını vücutta başka bir 

sistemde bozukluk yaratmadan  tespit etmesi 

gerekmektedir.

• Bu nedenle yaşlı bireyi değerlendirirken özellikle tiroid

fonksiyon testlerinin istenmesi  büyük önem taşır.

• Yaşlı hastalarda tiroid bozuklularının tedavisi aşamalı ve 

dikkatli bir şekilde yapılmalı ve  hayat boyu takip 

edilmelidir. 
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TEŞEKKÜR EDERİM…
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