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Sunum planı

• Subklinik hipertiroidizmin tanımı

• Subklinik hipertiroidizm nedenleri

• Subklinik hipertiroidizmin sonuçları

• Tedavi yaklaşımları

• Tedavinin risk ve yararları



• Amerikan Tiroid Birliği (ATA)

• Amerikan Klinik Endokrinologlar Birliği (AACE)

• Endokrin Cemiyeti 

‘KONSENSUS’ 2002

TSH : 0.45-4.5 mIU/L 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)



• TSH salınımı sirkadyan ritm

• TSH salınımı uyarıyla düzenlenir

• TSH yarı ömrü 15 dk



Subklinik hipertiroidizm nedir?

TSH düzeyi <0.45 mIU/L 

ST3, ST4  normal olması

‘’BİYOKİMYASAL‘’



• Semptomatik değildir

• TSH düşük / baskılı

• İleri tetkik ve tedavi ihtiyacı?



Subklinik hipertiroidizm ikiye ayrılabilir:

• Hafif = 1. Derece= düşük TSH= ölçülebilen

TSH = 0.1-0.4 mIU/L

• Ciddi = 2. Derece= baskılı TSH= ölçülemeyen 

TSH <0.1 mIU/L



Epidemiyoloji

• Prevalans %0.7-12.4 

• Tiroid hastalığı olmayan populasyonda % 2

• İyot eksik bölgelerde >70 y üstü %15

• Tiroid hormon tedavisi alan grupta %20



• Hafif subklinik hipertiroidizm 3-4x sık

• Hafif         klinik hastalık  dönüşümü nadir 

• Ciddi hipertiroidizm klinik hastalık %2-5/yıl 



• Vadiveloo* ; 2024 subklinik hipertiroidi olgusu

• 7 yıl takip 

• 1/3’ü 5-7 yıl sonra normal TSH 

• <%1’i hipertiroidi

*Vadiveloo T et al. JCEM 2011



Risk faktörleri

• Yaş >60

• Kadın

• Tiroid bezine radyoterapi 

• Geçirilmiş tiroid cerrahisi 

• Tiroid disfonksiyon öyküsü

• Guatr varlığı

• Düşük iyot alımı

• Atrial fibrilasyon

• Tip 1 diyabet 

• Otoimmün hastalık öyküsü

• Ailesel tiroid hastalığı öyküsü

• İyot içeren ilaçlar: amiodaron

• Siyah ırk



Subklinik hipertiroidizm nedenleri-1

• ENDOJEN

– Gebelik 

– Kalıcı 

• Toksik adenom

• Toksik multinodüler guatr

• Graves hastalığı

• Pituiter hastalık (santral hipotiroidizm) 

• Hipotalamik: TRH eksikliği 



Subklinik hipertiroidizm nedenleri-2

– Geçici 

• Subakut tiroidit

• Sessiz tiroidit

• Postpartum tiroidit

• Ötiroid hasta sendromu

• Belirgin hipertiroidizm için tedavi sonrası  ilk 

dönem



Subklinik hipertiroidizm nedenleri-3

• EKZOJEN

– Levotiroksin ile aşırı tedavi***

– İlaca bağlı tiroidit: amiodaron, interferon

– İyot fazlalığı: radyografik kontrastlar

– TSH düşüren ilaçlar: steroid, dopamin



TSH ↓

Evet 

Doz ayarla

TSH tekrarı 
2 ay sonra 

Levotiroksin tedavisi Hayır 

Semptomatik/ 
eşlik eden risk 

faktörü

Evet 

TSH, ST3, ST4 
tekrarı 2 hafta 

sonra

Normal 

1-2 yıl sonra 
takip

TSH: 0.1-0.45

ST3, ST4 NORMAL

3-12 AY 
SONRA TSH 

TSH < 0.1

ST3, ST4 
NORMAL

NEDEN 
ARAŞTIRILIR

ST3 / ST4 ↑

BELİRGİN 
HİPERTİROİDİZM

ST3/ST4 ↓

SANTRAL 
HİPOTİROİDİZM

Hayır 

TSH, ST3, ST4 
tekrarı 1-3 ay 

sonra



TSH ↓

Normal ST3-ST4

Subklinik
hipertiroidizm

RAI tiroid sintigrafi ve

uptake test

Normal / ↑ 
uptake

Lokalize:

toksik nodüler / 
multinodüler guatr

Diffüz: 
Graves

↓uptake

↑TG:

subakut tiroidit

↓TG:

ekzojen tiroid hormon



• TSH> 0.1 mIU/L ise genelde normale döner

• Belirgin hipertiroidizme dönüşme Graves hastalığında sık; ilk birkaç ayda* 

• Toksik MNG, adenom kalıcı subklinik hipertiroidizm daha sık* 

*Amsterdam Autoimmune Thyroid Disease study



Subklinik hipertiroidi sonuçları

• Belirgin hipertiroidi

• Kardiak yan etki sonlanımları

• Atrial fibrilasyon

• Kardiak disfonksiyon

• Sistemik ve nöropsikiyatrik semptomlar

• Kemik mineral dansitesinde azalma

• Kırıklar



Kardiovasküler sistem  

• Artmış kalp hızı

• Artmış ort kan basıncı

• Sol ventrikül kalınlaşması

• Kardiak debi ↑

• Kardiak kontraktilite artışı

• Diastolik disfonksiyon

• Aritmi 

• Atrial fibrilasyon: >65 y risk fazla

– TSH : normal %2.3

– TSH <0.4 mIU/L:  % 12.7

TSH <0.1 ise bu etkiler artar



Kardivasküler
morbidite ve 
mortalite ↑ 

İnatçı atrial
fibrilasyon

İnme 
Kalp 

yetmezliği



• Genç-orta yaş grubunda tedavi edilmemiş 

subklinik hipertiroidi…

– Sol ventrikül hpertrofisi

– Diastolik disfonksiyon

– Egzersiz intoleransı



• Subklinik hipertiroidi hastaları tüm mortalite nedenleri 

ile karşılaştırıldığında ötiroid kontrol grubuna göre %41 

oranında daha fazla riske sahip ve bu risk yaşla artar

• Almanya; orta yaş; mortalite farklı değil

• Brezilya; 60 y; mortalite artar, kardiak risk değişmez  



Kemik mineral metabolizması

• Postmenapozal kadınlar 

• Ekzojen subklinik hipertiroidizm

• Baskılı TSH; kemik resorpsiyonunu uyarır

• Kortikal kemikler en çok etkilenir 

• Tedavi edilmediğinde kemik kitlesi ↓: % 1-2 / yıl 



Yaşam kalitesi ve kognitif fonksiyonlar

• Adrenerjik akitivite artar; <50y ↑

• Çarpıntı

• Sinirlilik

• Tremor

• Sıcak intoleransı

• Terleme

• Demans ve TSH ilişkisi?



Tedavi 

• TSH düzeyinin referans değerlerine gelmesi 

yan etkileri kendiliğinden düzeltir.



Tedavi

Neden 

KomorbiditeŞiddeti 



Subklinik Hipertiroidizm:

kime tedavi*

• TSH <0.1 mIU/L 

• Yaş  > 65 

• Yaş  < 65 komorbid durumlar 

• Hipertiroidi semptomları

• Nodüler tiroid disfonkiyonu

*Biondi B, Eur J Endocrinol 2005



Tedavi: Ekzojen subklinik hipertiroidizm

• TSH 0.1-0.45 mIU/L

• TSH <0.1 mIU/L

TSH supresyonu medikal olarak gerekli değilse TSH 

normal düzeye çekilecek şekilde doz ayarlanır



• Uzun dönem TSH supresyonu gerekiyorsa 

semptomatik genç hastalarda ß blokör

eklenmesi kardiak etkileri önleyebilir

• Yaşlı olgularda hem tiroid kanseri seyri, hem TSH 

baskılanmasına ait yan etkiler daha fazla 

olacağından denge daha hassastır



Tedavi: Endojen subklinik hipertiroidizm

• TSH 0.1-0.45 mIU/L: Rutin tedavi önerilmez

• TSH <0.1 mIU/L: tiroidite bağlı ise tedavi 

önerilmez, spontan geriler. ß blokör ile 

semptomatik tedavi yeterli



Tedavi seçenekleri 

• Antitiroid ilaçlar

• ß blokör ilaçlar

• Radyoaktif iyot

• Cerrahi 



Medikal tedavi

• Antitiroid ilaçlar: Graves hastalığında ilk seçenektir. 

– Metimazol ile 6-18 aya varan tedavilerle hafif 

subklinik hipertiroidili genç olgular remisyona girer. 

– PTU: 

• çocuklarda asla

• Gebeliğin ilk 3 ayı dışında yetişkinlerde de ikinci seçenek



RAI

• Nodüler hipertiroidizm

• >65 y 

• Kardiak risk



• Metimazol: TSH normale geldikten 6 ay sonra 

kardiak etkiler kontrol grubuna benzer 

• Radyoakti iyot: kalp hızı, kardiak debi azalır, 

sistemik vasküler rezistans artar (Kontrol 

grubu yok)



Tedavi: TSH 0.1- 0.45 mIU/L 

• >65 y 

• Genç semptomatik olgular 

• Kalp hastaları 

• Toksik MNG veya adenom

• Osteoporoz 

• Postmenapozal

• Hava yolu basısı varsa cerrahi



Tedavi: TSH <0.1mIU/L

• Graves hastalığı: antitiroid ilaç/ RAI

• Toksik MNG ve toksik adenom: RAI / cerrahi

• Yaşlı hastalarda önce antitiroid ilaç sonra RAI/ cerrahi 

• Atrial fibrilasyon varlığında RAI öncesi antikoagulasyon

• Hava yolu basısı varsa cerrahi

• Postmenapozal kadın antireabsorptif tedavi desteği



Tedavi risk-yarar

• Antitiroid ilaçlar

– Alerjik reaksiyonlar

– agronulositozis

• Radyoaktif iyot tedavisi

– Hipotiroidizm

– Hipertiroidizm atağı

– Graves göz hastalığı

• Cerrahi



Graves oftalmopati varsa

• Graves oftalmopati ve sigara yok

RAI / metimazol / cerrahi 

• Hafif aktif Graves oftalmopati

RAI verilecekse steroid ile devam önerilir

• Hafif aktif Graves oftalmopati + sigara 

RAI verilecekse steroid ile devam şart

• Orta – şiddetli aktif Graves oftalmopati

RAI önerilmez, metimazol / cerrahi



Özet

• Ekzojen veya endojen subklinik hipertiroidizm

kardiovasküler hastalık ve osteoporoz riski taşır

• İleri yaş ve komorbid hastalık varlığında tedavi 

eğilimi fazla



Özet  

• Yaşlı (>65)/ kardiak hastalığı olan/ postmenapozal

osteoporotik olgular tedavi edilmelidir

• Genç komorbid/ semptomatik hastalar tedavi 

edilmelidir


