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Fetus ve yenidoğanda hipertiroidi: tanı ve tedavi yaklaşımları
Fetal neonatal hyperthyroidism: diagnostic and therapeutic approachment
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Öz

Abstract

Graves hastalığı bulunan annelerde fetal ve neonatal hipertiroidi
oluşabilir. Gebeliğin 17-20. haftasından itibaren TSH reseptör uyarıcı antikorların fetusa geçmesi ve fetal TSH cevabının 20. haftadan
sonra olgunlaşmasıyla birlikte fetal tirotoksikoz tablosu gözlenir.
Gebelikte fetal taşikardi, guatr, kemik yaşının ilerlemesi gibi bulgularla tanıya gidilir ve annenin tedavisi uygun şekilde sürdürülür. Gebeliğin son aylarında antitiroid gereksinimi devam eden ve antikor
düzeyi yüksek olan anne bebeklerinde yenidoğan hipertiroidi olasılığı yüksektir. Annenin aldığı antitiroid ilaçlar nedeniyle klinik tablo
7-17 gün gecikebilir. Yenidoğan hipertiroidi bulguları sepsis, konjenital ve viral enfeksiyonlarla karışabilir. Yazıda fetal yenidoğan hipertiroidi olgularında tanı ve tedavi yaklaşımları gözden geçirilmiştir.
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 1-9)

Fetal and neonatal hyperthyroidism may occur in mothers with Graves’
disease. Fetal thyrotoxicosis manifestation is observed with the transition of TSH receptor stimulating antibodies to the fetus from the 17th20th weeks of pregnancy and with the fetal TSH receptors becoming
responsive after 20 weeks. The diagnosis is confirmed by fetal tachycardia, goiter and bone age advancement in pregnancy and maternal
treatment is conducted in accordance. The probability of neonatal hyperthyroidism is high in the babies of mothers that have ongoing antithyroid requirement and higher antibody levels in the last months of
pregnancy. Clinical manifestation may be delayed by 7-17 days because
of the antithyroid drugs taken by the mother. Neonatal hyperthyroidism symptoms can be confused with sepsis and congenital viral infections. Herein, the diagnosis and therapeutic approach are reviewed in
cases of fetal neonatal hyperthyroidism. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 1-9)
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Giriş
Annede Graves hastalığına bağlı fetal ve yenidoğan hipertiroidi, doğuştan hipotiroidi kadar sık görülmez. Ancak erken tanı konulmaz ve doğru tedavi yapılmazsa,
gebe annede bir dizi sorunlara yol açmakta ve bebekte
somatik ve gelişim sorunları oluşturmaktadır. Çocukluk
çağı tirotoksikozlarının yaklaşık %1’i yenidoğan döneminde ortaya çıkmaktadır. Olguların çoğunda maternal
Graves hastalığı bulunur. Bunun yanında tiroid stimulan hormon reseptörü (TSHR) ya da GNAS geni aktive
mutasyonlarında kalıcı non-otoimmün hipertiroidi tablosu oluşmaktadır (1).
Gebelikte Graves hastalığı: Gebelerde %0,1-0,4 oranında
gözlenmektedir (2). Graves hastalığı gebelik öncesinde
bulunabilir ya da gebelikte başlayabilir. Yıllar önce tiroi-
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dektomi, radyoaktif iyot tedavisi uygulanmış ya da antitiroid ilaçlarla kontrol altına alınmış hastalarda gebelikte
tekrar antikor düzeyleri yükselmektedir (3). Tiroidektomi yapılan ya da antitiroid ilaç verilmiş olguların yaklaşık %20-30’unda ortalama 1,5 yıl içinde, radyoaktif iyot
uygulanan hastaların ise %40’ında beş yıl içinde antikor
düzeylerinin arttığı gözlenmiştir (4). Olguların tiroksin
kullanmakta olması gerçek tanıyı örtebilmektedir. Annede gebelikle ilişkili hipertansiyon, konjestif kalp yetersizliği, tiroid krizi, enfeksiyonlar, venöz tromboz, pulmoner
tromboembolizm, plasental ayrılma gözlenir ve belirti,
bulguların bir kısmı gebelik sorunları zannedilir. Fetusta
ise ölü doğum, düşük, erken doğum, intruterin büyüme
geriliği, antiroid ilaçlara bağlı malformasyonlar, nötropeni, guatr, fetal hipertiroidizm görülür (2, 5, 6). Gebelikte
Graves tanısı FT3, FT4, TSH ve TSHR antikorlarının ölçümü ile konulmaktadır. Amerikan Tiroid Birliği TSH dü-
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zeyleri için ilk trimesterde 0,1-2,5, ikinci trimesterde 0,23,0, son tirmesterde ise 0,3-3,0 mU/L sınırlarının dikkate
alınmasını ve 0,1 mU/L altında saptanan TSH düzeyinde
hipertiroidinin araştırılmasını önermektedir (7). Annede
bakılan TSHR antikorları uyarıcı, bloke edici ya da etkisiz
olabilir. Nadiren hastada bulunan uyarıcı antikorlar bloke edici türe dönebilir ya da tersi olabilir (8). Fetal TSH
reseptörlerinin 20. haftadan itibaren cevap vermesi nedeniyle TSHR antikorlarının ölçülmesine 20-24 gebelik
haftasında başlanır, uyarıcı antikorların normalin 3-5 katı
yükselmesi fetal hipertiroidi riskini gösterir (7).
Tedavi yaklaşımları: Gebelik tirotoksikozunun kontrolünde propiltiurasil (PTU) ve metimazolün etkileri benzerdir. Her iki ilaç grubu tiroid bezinde iyotun kullanılmasını engelleyerek hormon sentezini azaltırlar, ayrıca
immünosupresif etkileri ile TSHR antikor yapımını da
baskılarlar. Propiltiurasilin ayrıca periferal T4-T3 dönüşümünü azaltması ikinci bir avantajdır. Methimazolün
birinci trimesterde kullanıldığı zaman bir dizi malformasyon oluşturması nedeniyle başlangıçta propiltiurasil tercih edilmektedir. Gereken olgularda beta-blokerler kullanılabilir (2, 9).
Antitiroid ilaçların fetal yan etkileri: Gebelikte kullanılan
antitiroid ilaçların yan etkilerinin önemli kısmı teratojenitedir. İlk trimesterde metimazole bağlı embriyopati
2-4/100 bebekte oluşur ve aplazia kutis, yarık damakdudak, Down sendromu, koanal atrezi, trakeo-özafagal
fistül, hiatus hernisi, trakeomalazi, hipertrofik pilor stenozu, hipoteli, ateli, omfolasel, omfalomezenterik duktus
anomalileri, işitme kaybı, atriyal septal defekt, ventriküler
septal defekt, patent duktus arteriyozus, pulmoner darlık,
imperfore anus, hipospadias, anensefali, polidaktili, küçük kulak, geniş dağınık kaşlar ve geniş burun kökü gibi
farklı yüz yapısı gözlenmektedir (9). Metimazole bağlı iki
taraflı renal agenezi olgusu yayınlanmıştır (10). Ayrıca
antitiroid ilaçlardan bağımsız annenin hipertiroidik olmasına bağlanan obstruktif uropati olasılığının beş kat
arttığı bildirilmektedir (11). Benzer şekilde hipertiroidik
anne bebeklerinde gelişimsel kalça displazinin daha sık
olduğu gözlenmiştir (12). Bazı malformasyonlar her iki
ilaçta da görülmekle birlikte, PTU’a bağlı preauriküler
fistül, kist ve hidronefroz olabileceği bildirilmiştir (13).
Beta-bloker ile intrauterin büyüme etkilenir, yenidoğanda bradikardi ve hipoglisemiye yol açabilir (2).
Fetal hipertiroidi: Graves tablosu gösteren annelerde
oluşan ve düzeyleri yükselen TSHR uyarıcı antikorları
immungobulin-G yapısında olduğu için plasentayı aşarak fetal hipertiroidi tablosuna yol açarlar. Gebeliğin
17-22. haftalarında anne düzeyinin %10’u, 28-32. haf2
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talarda %50’si fetusa geçmekte, sonra giderek artarak
zamanında doğmuş bebekte anne düzeyini aşmaktadır
(14). Antikor düzeyinin artması ve fetal TSH reseptörlerinin cevap verebilir hale gelmesiyle birlikte klinik tablonun 21. haftadan itibaren başlayabileceği ileri sürülmekle birlikte, fetal hipertiroidi tablosu genellikle 26-28.
haftalarda belirginleşmektedir (5). Her iki cinsiyet eşit
etkilenmektedir. Gebeliğin ikinci yarısından sonra tedavi edilmeyen anne fetuslarında kendiliğinden düşük,
fetal ölüm ve intrauterin büyüme duraklaması gözlenir.
Büyüme sorunu hem hipertiroidi hem de preeklampsiye bağlıdır. Fetusta taşikardi (kalp atımı>160/dak), kalp
yetersizliği, hidrops, kemik yaşında hızlanma, kraniosinostoz ve mikrosefali diğer bulgulardır (15).
Olguların izleminde fetal taşikardi (>160/dak), kemik
yaşında ilerleme, Doppler ultrasonla guatr oluşumu ve
santral kanlanma artışı önemlidir. Guatr hipertiroidiye
ya da anneye verilen antiroid ilaç dozuna bağlı olabilir.
Hipotiroidi varsa kalp atım hızı 100/dak altında saptanır. Guatr tanımı için Ranzini ve ark. (16) hazırladığı
fetal boyun çevresinin 95. persantili geçmesi dikkate
alınmalıdır. Guatr büyükse boyunda hiperekstansiyon
ve polihidroamnioza yol açabilir. Kanlanma merkezde
daha yoğunsa hipertiroidi, periferde ise hipotiroidi olasılığı yüksektir (17). Fetal kemik yaşı diz epifiz çekirdekleri ile yorumlanır. Distal femur epifizi 32 hafta civarında nokta gibi belirmektedir. Distal femur epifizinin
31. gebelik haftasından önce ortaya çıkması ileri kemik
yaşını, 33 haftadan sonra henüz oluşmaması kemik yaşı
geriliği olarak yorumlanır (Resim 1) (18).

Resim 1.

31-32 gebelik haftasında küçük distal femur epifiz
çekirdeği (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı arşivinden)
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Anne ve fetal kan örneklerinden TSHR antikor düzeyi
çalışılır. Tanı konulduktan sonra anneye antitiroid tedavi başlanır ve genellikle 14 gün içinde kontrol altına
alınır. Antiroid ilaçlar düşük dozda ve fetal kalp atımını 140/dak tutacak şekilde verilmelidir. Gebelerde metimazol kullanımı ile bir dizi malformasyon oluştuğu
göz önüne alınarak ilk trimestrde propiltiurasil tercih
edilmelidir (19). Ağır olgularda beta-blokerler kullanılabilir. Ancak intrauterin büyüme geriliği, doğum eyleminin uzaması, neonatal bradikardi, hipotansiyon,
hipoglisemi, uzamış sarılık gibi yan etkileri nedeniyle
dikkatli olunmalıdır. Gebelikte radyoaktif iyot tedavisi
yapılmaz, çok özel durumlarda tiroidektomi yapılabilir.
Annelere iyot verilmesi neonatal guatr ve hipotiroidiye
yol açmaktadır (2).
Neonatal Graves hastalığı: Gebelikte Graves hastalığı
sıklığı %0,1-0,2 civarında iken, hasta annelerin sadece
%1’inde sorun oluşmaktadır (2, 3). Ancak klinik yansımaları olmayan biyokimyasal hipertiroid eklendiğinde
sıklık %2-10 düzeyine yükselmektedir (3). Otuz altısı antitiroid tedavisi alan ve 71’i remisyonda olan 108
Graves’li anne bebeğinin %8’inde yenidoğan hipertiroidi saptanmış, ancak ağır klinik %5 bebekte gözlenmiştir (20). Mortimer ve ark. (21) 44’ü aktif durumda
olan 48 Graves hastası anneden doğan bebeklerde hipertiroidi tablosunu %8 bulmuştur. Mitsuda ve ark. (22)
ise 230 Graves hastası gebeyi izlemiş, %5,6 klinik ve
biokimyasal hipertroidi, %10,7 geçici hipotiroidi saptamışlardır. Başka bir çalışmada 86 Graves’li anne bebeği
izlenmiş, %4 belirgin hipertiroidi saptanırken, beşinci
günde %92,9 bebekte subklinik form olarak FT4 95.
persantil üzerinde bulunmuştur. Subklinik formda olan
bebeklerde 15. gün FT4 düzeyleri normale dönerken,
TSH supresyonu üç ay daha devam etmiştir (23).
Patogenez: Annede oluşan TSHR uyarıcı antikorların
plasentayı aşarak fetal ve yenidoğan hipertiroidiye yol
açtığı bilinmektedir (23). Ayrıca tedavi edilmeyen annelerden geçen tiroid hormonları da benzer tablo oluşturabilir. Gebeliğin sonuna doğru antikorlar azalır, ancak yüksek düzeyde kalan olgularda fetal tirotoksikoz
ağırlaşır ve yenidoğan tirotoksikoz olasılığı yükselir.
Annelerde oluşan TSHR antikor bazen uyarıcı bazen de
engelleyici olabilir. Hangi tür antikor varsa klinik hipo
ya da hipertiroidi şeklinde olabilir. Fetal yaşamda TSHR
uyarıcı veya engelleyici antikorlar dengede ise yenidoğan başlangıçta ötiroid olabilir. Engelleyici antikorların
yarı ömrü ortalama 12 gün olduğu için geç dönemde
serumda kalan uyarıcı antikorlara bağlı olarak geç yenidoğan hipertiroidisi ortaya çıkabilir (24). Bu tablo en
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erken üç haftada görülse de genellikle postnatal 6-8
haftalıkta ortaya çıkmaktadır (15, 19).
Klinik tablo: Yenidoğanda tirotoksikoz tablosunun ortaya çıkışı annenin kullandığı antitiroid ilaçlara ya da
engelleyici antikor düzeyine bağlı olarak değişkenlik
gösterir. Tedavisiz anne bebeklerinde doğumdan hemen sonra başlayabilir. Bebekte annenin aldığı ilaçlardan propiltiurasil 12-24, metimazol ise 36-72 saat
etkisini sürdürmektedir (25). Antitiroid ilaçlar ya da serumda bulunan TSHR engelleyici antikorlar nedeniyle
klinik bulgu ve belirtiler 7-10 güne kadar gecikebilir
(26). Başka bir çalışmada ise ilaç kullanmayan anne bebeklerinde klinik tablonun postnatal 1-3, diğerlerinde
ise 7-17. günlerde ortaya çıktığı gözlenmiştir (27). Klinik tablo her zaman belirgin olmayabilir. Canlı bakışlar
ve ekzoftalmi ilk dikkati çeken bulgu olabilir (Resim 2).
Genel bulgu ve belirtiler, intrauterin büyüme geriliği,
abartılmış Moro refleksi, diğer reflekslerde canlılık,
kraniosinostoz, mikrosefali, frontal bossing, üçgen yüz,
periorbital ödem, guatr, aşırı huzursuzluk, hiperaktivite,
irritabilite, uyku bozukluğu, aşırı iştaha rağmen ağırlık kazanamama, cilt altı yağ dokusunda azalma, ishal
kusma, ateş, terleme, takipne, aritmi, supraventriküler
taşikardi, sistolik hipertansiyon, hipertansif ansefalopati, kalp yetersizliği, pulmoner hipertansiyon, şilotoraks, kolestaz, AST, ALT, direkt bilirubin yüksekliği,
hipoglisemi, trombositopeni, hiperviskozite, karaciğer
dalak büyüklüğü, lenfadenopati, kalça displazisi, uzayan akrosiyanoz ve sialadenitdir (4, 18). Grafilerde timus büyük, kemik yaşı ileri bulunur. Guatr %50 olguda
saptanır, hava yolu tıkanması yapacak kadar iri değildir.
Göz kapağı retraksiyonu tirotoksikoza, ekzoftalmi ise

Resim 2.

Hipertiroidik bebekte canlı bakış ve ekzoftamus (Erciyes Üniversitesi Yenidoğan Bilim Dalı arşivinden)
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otoimmun patolojiye bağlıdır. Maternal antikorların
temizlenme süreciyle birlikte klinik tablo 3-16 haftada
düzelmektedir (15). Graves’li bir annenin ikiz bebeklerinde başlangıçta biokimyasal hipotiroidi gözlenirken,
daha sonra birinde hipertiroidi, diğerinde ise biyokimyasal hipotiroidi olabileceği bildirilmiştir (28).
Yenidoğan hipertiroidisi için öngörücü belirteçler: Maternal TSHR uyarıcı antikorların %350-500 (n<%125),
TBII düzeyinin >%40-70 (n<%10-15) ölçülmesi yenidoğan tirotoksikoz olabileceğini gösterir (29). Postnatal
1-7. günlerde bebekte üst sınır değerin üç katından fazla TSHR uyarıcı antikor saptanması yenidoğan hipertiroidisi için öngörücüdür (6).
Tanı: Gebelikte TSHR antikorları yüksek, 3. trimestrde
antitiroid tedavi gerektiren tirotoksikoz tablosu bulunan, önceki gebeliklerinde fetal-yenidoğan hipertiroidi
gelişen, fetal guatr, taşikardi, intrauterin büyüme geriliği
saptanan ya da ailevi TSHR aktive mutasyonu bulunan
olgularda yenidoğan hipertroidi tablosu değerlendirilmelidir. Olgularda başlangıçta FT3-FT4-TSH bakılmalı,
ancak annenin antitiroid ilaç kullanması durumunda
testler 3-7 gün sonra tekrarlanmalı ve yenidoğan dönemi normal değerlerine göre yorumlanmalıdır. Üçüncü
trimesterde yüksek TSHR antikoru saptanan olgularda,
kord kanı antikor düzeyi %73 bebekte yüksek saptanmıştır (30). Kord kanı TSHR antikoru öngörücü iken
kord kanı FT4 düzeylerinin öngörücülüğünün düşük
olduğu bildirilmektedir (19, 22).
Ayırıcı tanı: Hipertiroidi, konjenital viral enfeksiyon, yenidoğan sepsisi, doğuştan kalp hastalıkları ve taşiaritmi ile karışabilmektedir. Narkotik kesilme sendromlu
bebeklerin tremor, terleme, hapşırma, canlı refleksler
ve ateş tablosu hipertiroidi şüphesi uyandırabilir (31).
Geç başlayan hipertiroidi olgularına infantil kolik tanısı
konulabilir. Belirgin gözler hipertiroidi dışında bir dizi
sendromda gözlenebilir, ancak bu olgularda hipertiroidi kliniği bulunmaz.
Tedavi: Geçici bir sorun gibi algılansa da akut olarak
kalp yetersizliği, uzun dönemde ise kraniosinositoz,
mikrosefali, zeka geriliği gibi sorunlar nedeniyle erken
ve uygun tedavi önem taşımaktadır. Tedavinin temeli
antitiroid ilaç uygulanmasıdır. Antitiroid ilaçlar tiroid peroksidazı inhibe ederek tiroid hormon sentezini
azaltırlar. Propiltiurasil tiroid hormon sentezini ve periferal T4-T3 dönüşümünü engellemektedir ve 5-10 mg/
kg/gün ağızdan üç dozda verilir. Metimazol ise klinik
tablonun ağırlğına göre 0,2-0,5 mg/kg/gün iki dozda
4
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kullanılır (32). Propiltiurasilin “hepatotoksik” etkileri
nedeniyle metimazol kullanılması önerilmektedir. Metimazol kullanımı ile geçici lökopeni, karaciğer enzimlerinde artış, cilt döküntüsü izlenebilir. Nadiren daha
ağır agranulositoz, hepatotoksisite, vaskülit ve StevensJohnson sendromu gözlenebilir (33). Baskılayıcı etki
1-2 hafta içinde sağlanmaktadır. Preterm bebeklerde
ilaçlara yüksek duyarlılık ve yetersiz depo nedeniyle
hormon düzeylerinde düşme daha hızlı olabilir (9). Ağır
olgularda daha önce sentezlenmiş tiroid hormonlarının dolaşıma geçmesini engellemek amacıyla satüre
potasyum iyodit solusyonu (SSKI) 1 damla/gün ya da
Lugol solusyonu 1-3 damla/gün tedaviye eklenir. Ancak
iyot kaçış fenomeni ya da etkisinin bir süre sonra kaybolması nedeniyle uzun süre kullanılmamalıdır. Lugol
ve SSKI, metimazol dozundan en az 1 saat sonra verilmelidir. Bunun gerekçesi tiroid bezinin iyotu alarak
yeni hormon sentezinde kullanmasını engellemektir
(31). Sodyum iopanoat (iopanoik asit) üç günde bir 500
mg oral ya da glukokortikoidler (prednizolon 2 mgr/
kg/gün 1-2 dozda) tiroid hormon üretimini ve periferal
T4-T3 dönüşümünü engellemek amacıyla ağır olgularda verilebilir (32). Beta-bloker propronalol 2 mg/kg/gün
dozunda kalp hızını düşürmek ve periferal T4-T3 dönüşümünü azaltmak amacı ile kullanılır (5, 19, 32).
Olgularda baskıla ve yerine koy tedavi protokolü de uygulanabilir (9). Bu yöntemde antitiroid ilaç sabit dozla
verilir, FT4 düzeyi hipotiroidi aralığına indiğinde tiroksin eklenir. İzlem başlangıçta haftada bir yapılır. FT3 ve
FT4 düzeyi yaş için normal aralığın alt yarısına düşünce antitiroid ilaç dozu azaltılır ve rölaps riskini azaltmak
için TSHR antikoru negatif olunca kesilir. Tiroid stimulan hormon düzeyi ötiroidi sağlandıktan sonra bir süre
baskılı kalabilmektedir. Çok ağır olgularda IVIG tedavisi
önerilebilir. Nitekim sekiz günlük ağır tirotoksikozlu bebekte 1. ve 4. günlerde 1 g IVIG verilince tiroid hormon
düzeylerinde beş gün içinde hızlı düzelme gözlenmiştir
(34). Başka bir tedavi yöntemi ise kan değişimi ve peşinden Lugol kullanılmasıdır (35). Kan değişimi ile tiroksin
düzeyi %50 azalmaktadır. Anneden geçen antikorların
yarı ömrü yaklaşık 12 gündür. Tedaviye TSHR antikorları pozitif olduğu sürece devam edilir, tedavi süreci 3-12
hafta arasında değişmekle birlikte ortalama 1-2 aydır.
Bazı olgularda tedavi Şekil 1’de özetlenmiştir (32).
Seyir: Seyir fetal-yenidoğan sürecinin süresine ve klinik
tablonun ağırlığına bağlıdır. Bir çalışmada 7-8 yaşlarında normal ya da Graves’li anne bebeklerinin tiroid
volümü, tiroid işlevleri, somatik ve psikomotor gelişimleri farksız bulunmuştur (36). Bazı olgularda gözlenen
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nöropsikiyatrik sekelin hastalıktan çok prematüriteye
bağlı olduğu düşünülmektedir.
Emzirme: Emziren annelerde teorik olarak metimazolun tercih edilmesi önerilmektedir. Amerikan Pediatri
Akademisi ve Endokrin Birliği üst doz olarak PTU için
300 mg, metimazol için 20 mg/gün olarak önermektedir (7). İlaçların fraksiyone olarak emzirmeden hemen
sonra ya da ideal olarak diğer emzirmeden 3-4 saat
önce verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Diğer bir
önemli nokta ise, anne sütü yoluyla TSHR antikorlarının (dolaşım ömrü iki ay) bebeğe geçerek anne ötiroid
olsa bile tedavi gerektirecek kadar yenidoğan hipertiroidi yapabileceğidir (37).
Diğer yenidoğan tirotoksikoz nedenleri
1. Yüksek doz tiroksin kullanımı: Doğuştan hipotiroidi
tedavisinde hastalığın derecesine göre uygun doz
tiroksin tedavisi başlanır ve 1-2 hafta sonra FT4TSH kontrol edilir. Serum FT4 düzeyi normal aralığın üst yarısında tutulur, TSH ise normal sınırlarda
tutulmalıdır. Bebekte TSH<0,05 mU/L ise doz yüksektir (38). Doz yüksekliğinde aşırı iştah, ağırlık alamama, huzursuzluk, uykusuzluk, terleme, sık dışkı
yapma, taşikardi saptanır. Doğru izlem yapılmazsa
kraniosinositoz gelişebilir.
2. İyotla oluşan hipertiroidizm: Gebelikte ve yenidoğanda iyot yüklenmesi genellikle hipotiroidi oluşturmaktadır (39). Buna karşılık nadiren hipertiroidiye de yol açabilir. Yirmi iki günlük bir olguda iyotlu
antiseptikle yapılan mediastinal lavaj sonrası ortaya
çıkan ve yaklaşık bir ayda toparlanan tirotoksikoz
olgusu bildirilmiştir (40).
3. Otozomal dominant non-otoimmun hipertiroidizm: İlk olarak 1994 yılında tanımlanmış olup TSH
reseptör geninde aktive mutasyon sonucu oluşmaktadır (41). En az iki jenerasyonda değişik yaşlarda ortaya çıkan toksik tiroid hiperplazisi, tiroid
antikorlarının olmaması, oftalmopati- dermopati
görülmemesi ve otozomal baskın geçiş bu hastalığı düşündürmektedir (42). Ayrıca sporadik germline mutasyonlara da bağlı olabilir. Kesin bir kural
olmamakla birlikte, genellikle kalıtsal TSHR aktive
mutasyonlarında geç başlangıçlı ve hafif hipertiroidi tablosu gözlenirken, sporadik olanlarda ise
yenidoğan ağır tirotoksikoz tablosu gözlenir (42).
Aynı mutasyonu gösteren kişilerin farklı klinik göstermesi çevresel etkenlerin ve genetik-epigenetik
mekanizmaların da rolü olduğunu düşündürmek6
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tedir. Tiroid stimulan hormon reseptörünün hücre
dışı TSH bağlanma noktasında somatik aktive edici
mutasyonunda (serin281-izolösin) toksik adenom
oluşarak doğumsal hipertiroidi nedeni olabilir (43).
Tedavide öncelikle antitiroid ilaçlar kullanılır. Ancak tıbbi tedaviyle kontrol altına alınamayan, başlangıçta guatr olup zamanla multinodüler özellik
kazanan olgularda parsiyel ya da total tiroidektomi
yapılır veya daha büyük çocuklarda radyoaktif iyot
tedavisi planlanabilir (41).
4. Mc Cune Albright sendromu: Mc Cune Albright
sendromununda G proteinlerin alfa-subunitini
kodlayan GNAS geninde aktive edici mutasyon vardır ve olgularda endokrin bezlerde hiperfonksiyon
gözlenmektedir (1). Yenidoğan döneminde Cushing sendromu ile birlikte hipertiroidi olgusu yayınlanmıştır (44). Olguda poliostotik fibröz displazi
ve hiperpigmentasyon ile tanıya gidilmiş, antitiroid
tedaviye rağmen dört aylıkta kalp yetersizliğinden
kaybedilmiştir. Postmortem olarak over kistleri, tiroid ve adrenal bezde multinodüler hiperplazi saptanmıştır (45).
5. Tiroid Reseptör Beta Gen Mutasyonu (M313T): Yenidoğan döneminde ağırlık artışı göstermeyen bir
bebekte FT4 yüksek, TSH’nın normal bulununca
tirotoksikoz tedavisi için propiltiurasil başlanıldığı
ve 27 gün sonra FT4 normal düzeye inerken TSH
yükseldiği bildirilmiştir. Bu bebeğin annesinde tirotoksikoz ve ikincil infertilite nedeniyle yapılan
incelemelerde tiroid reseptör beta gen mutasyonu
(M313T) saptanmıştır (46). Böyle olguların yenidoğan döneminde tirotoksikoz tablosu gösterebileceği akılda tutulmalıdır.
6. Biotin kullanımı: Biotin tedavisi verilen bebeklerde, interferans nedeniyle FT3 ve FT4 yüksek, TSH
ise baskılı ölçülmektedir. Bu duruma biyokimyasal
yenidoğan hipertiroidi adı verilir, hastalarda klinik
tablo yoktur (47).
Maternal graves ve fetal-yenidoğan hipotiroidizm: Annede TSHR antikorlarının engelleyici tipte olması ve
engelleyici tipe dönmesi ya da anneye yüksek doz antitiroid ilaç verilmesi ile fetal hipotiroidi ortaya çıkabilir.
Graves hastalığı bulunan anne bebeklerinde rastlanan
diğer sorunlar ise geçici santral hipotiroidi, primer hipotiroidi ve izole hipertirotropinemidir. (28, 30, 48-50).
Bu durum postnatal erken dönemde gözlenebilir, kısa
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süreli hipertiroidi ya da ötiroidi tablosunun peşinden
ortaya çıkabilir ya da hipotiroidi tablosu hipertiroidi
aşamasına geçmeden önce görülebilir (8, 30). Maternal
antitroid ilaç kullanan bebeklerin kord kanında %1421 TSH yüksekliği ve %6-7 FT4 düşüklüğü saptanmıştır (48). Graves hastalığı bulunan annenin yetersiz tedavisinden dolayı gelişen fetal hipertiroidizmi takiben
bebekte yenidoğan santral hipotiroidizm ortaya çıkabilmektedir. Bu şekilde santral hipotiroidi saptanan 18
bebek incelendiğinde, 11 olguya T4 bazlı hipotiroidi
taramasında 4-7. günlerde tanı konulduğu, bir bebekte
hipotiroidi öncesi geçici hipertroidizm gözlendiği, diğer altı bebeğin ilk ayda santral hipotiroidi öncesi ötiroid olduğu bildirilmiştir (49). Maternal hipertiroidizm
nedeniyle fetusa ulaşan yüksek T4 düzeylerinin fetal
hipotalamo-hipofizer-tiroid aksının matürasyonunda
ya da regülasyonunda sorun oluşturduğu veya tiroid
reseptör antikorlarının pituiter bezde TSH reseptörlerine bağlanarak TSH üretiminde baskılanmaya yol açtığı
düşünülmektedir (45, 46). Bebeklerin bazılarında ise hipertiroidi tablosu oluşmadan önce geçici primer hipotiroidi tablosu ortaya çıkabilir (48). Maternal antiroid ilaç
kullanan bebeklerin kord kanında %14-21 TSH yüksekliği ve %6-7 FT4 düşüklüğü saptanmıştır (48). Diğer
çalışmalarda ise geçici TSH yüksekliği %7,8, geçici birincil hipotiroidi ise %2-9 oranında gözlenmiştir (22).
Birincil hipotiroidi nedeni bazen antiroid ilaç dozunun
yüksek tutulmasına bağlı olabilir. Bazı olgularda ise ilaç
dozundan bağımsız olarak TSHR uyarıcı antikorların
blokan antikorlara dönüşümü ile birincil hipotirodi oluşabileceği öne sürülmektedir (8).
Birincil hipotiroidi saptanan bebekler klinik olarak değerlendirilir ve L-T4 tedavisi başlanır. Olgular birkaç ay
L-T4 tedavisi aldıktan sonra serum T4 düzeyleri normale döner ve TRH uyarısına normal yanıt alınır. Hipotiroidi tablosundan kurtulma 3-19 ayı bulabilir (32).
Sonuç olarak, maternal Graves hastalığı gebelik, fetüs,
yenidoğan ve çocukluk dönemini etkiler. Tedavi yaklaşım annenin tiroid işlevlerini normalleştirmektir, bebek potansiyel risk etmenleri açısından erişkin endokrinoloji, perinatoloji, neonatoloji, çocuk endokrinoloji ve
çocuk radyoloji bölümlerini içeren multidisipliner bir
ekip tarafından takip edilmelidir.
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