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Tiroid bezi boyunda, 
nefes borusunun üzerine 

adeta kalkan gibi sarılı bir 
şekilde yer alır. Zaten 
Latince’de ‘’Tiroides’’, 

‘’kalkan’’ demektir.

Tiroid bezi ve
İşlevleri

TRH olarak anılan hormon 
hipotalamustan salgılanarak 
hipofiz bezini uyarır. Bunun 

sonucunda, hipofiz bezinden, 
TSH hormonu salgılanarak 

tiroid bezini uyarmak 
suretiyle, yeterli tiroid 

hormonu, yani T3 ve T4 
salgılanmasını sağlar.  

TSH, T4 ve T3 ölçümlerine ‘Tiroid 
Fonksiyon Testleri’ denir. Çocuklarda 
‘’total T4’’ ölçümü yerine, ‘’serbest T4’’ 
ölçümü tercih edilir. Serbest T4, 
kanda serbest dolaşan, proteine bağlı 
olmayan tiroid hormonunu gösterir. 
Hipotiroidi’de, yani tiroidin yetersiz 
çalıştığı durumda, önce TSH yükselir, 
sonra da T4 ve T3 düşmeye başlar.

Tiroid bezinin işlevleri, 
hipotalamus ve hipofiz bezi 
tarafından kontrol edilir.
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Konjenital
 Hipotiroidi

Türkiye‛nin de dahil olduğu, birçok ülkede, 
yenidoğan döneminde, tarama testi ile 
teşhis edilebilmektedir.

Yenidoğan bebeklerde tarama testi ile
saptanabilen bir durumdur.
Tüm dünyada görülme sıklığı her
3000-4000 bebekte birdir.

Konjenital hipotiroidide tedaviye ilk 3-4 
hafta içinde başlanırsa, hipotiroidiye bağlı 
zeka geriliğini önlemek mümkün olmaktadır.

Konjenital hipotiroidi, nadiren 
de genetik bir problem olarak 

karşımıza çıkabilir. Genetik bir 
nedene bağlı ise, ebeveynlerde ve 
çocuklarda görülme riski artar.

Tiroid bezinin birçok işlevleri vardır. 
Tiroid bezi, tiroid hormonları 

salgılayarak, vücudun metabolizmasını 
kontrol eder, büyümeyi ve beyin 

gelişimini sağlar. Tiroid hormonu, 
vücudun birçok fonksiyonunda rol oynar. 

Özellikle hayatın ilk 3 yılında, beyin 
gelişimi için çok büyük önem taşır.

Tiroid Bezi

Tiroid hormonlarının işlevleri:

Vücut sıcaklığını
ayarlar,

Kalp hızını
düzenler,

Barsak hareketlerini
düzenler,

Metabolik hızı ve
kiloyu düzenler.

Özellikle hayatımızın
ilk 2- 3 yılında beyin
gelişimini sağlar,

Kemik, diş ve
kas gelişimini
sağlar,

Boy uzamasını
sağlar,
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 Ülkemizde de Sağlık bakanlığı tarafında yürütülen 
tarama testi programı dahilinde, ilk 48 saat ve beşinci gün 
topuk kanında bakılan TSH düzeyi ile erken dönemde tanı 
konabilmektedir. Böylece çocuk endokrinoloji uzmanlarınca 
tedavinin bir an önce başlanması sağlanarak, konjenital 
hipotiroidiye bağlı zeka geriliği önlenebilmektedir.

 Konjenital hipotiroidi vakalarının büyük bir çoğunluğu 
genetik nedenlere bağlı değildir. Büyük bir çoğunluğu, 
bebeğin tiroid bezinin, daha bebek anne karnındayken, az 
gelişmiş olmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Yani 
konjenital hipotiroidili bebekler,  tiroid bezi normalden daha 
küçük veya az gelişmiş olarak dünyaya gelirler.

 Graves hastalığı,  tiroid bezinin fazla 
çalıştığı bir durumdur ve hipertiroidiye neden 
olur.  Graves hastalığı, halk arasında ‘‛zehirli 
guatr‛‛ diye de bilinir. Annede Graves hastalığı 
varsa, daha bebek anne karnındayken, bebeğe 
geçen uyarıcı antikorlar, yani annenin 
bağışıklık sisteminin ürettiği proteinler, 
bebekte de çoğunlukla hipertiroidiye neden 
olur. Nadiren, bebeğe geçen engelleyici 
antikorlar ağır basarak, bebeğin tiroid bezinin 
yetersiz çalışmasına yol açarak bebekte 3-4 
ay süren geçici hipotiroidiye neden olabilir. Bu 
durum, diğer nedenlere bağlı konjenital 
hipotiroidi gibi, aynı şekilde tedavi edilmelidir.

Konjenital
Hipotiroidinin

BELİRTİLERİ

Konjenital hipotiroidi,
yenidoğan bebeklerin % 95’inde
hiçbir bulgu vermez.
Çoğunlukla belirti vermediğinden
tarama testi ile teşhis edilmeye
çalışılmaktadır.
Eğer, ilk 3-4 haftada teşhis
konup tedavi edilmez ise,
kalıcı zeka geriliği yapar.

Nadiren de olsa, yenidoğan bebeklerde
bazı belirtiler görülebilmektedir.

Kaba yüz görünümü

Büyük ve dışarıda dil

Kaka yapmada gecikme
ve kabızlık

Göbek fıtığı

Kuru ve soyulan cilt

Sarılık

Düşük vücut ısısı

Fazla uyuma

Az hareket etme 

Kalın sesle ağlama
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Konjenital hipotiroidi tedavisinde, hap şeklinde olan tiroid 
hormonu başlanmaktadır. Bu ilacın tek formu hap şeklidir.

Şurup formunun olmamasının nedeni, sıvı formda bu hormonun kısa 
sürede bozulmasıdır. Bu nedenle, yenidoğan bebeklere, aç karna, yani; 
iki beslenme arası, beslenmeden 1 saat sonra veya yarım saat önce az bir 
su ile eriterek verilmesi gerekir.  Besinler, ilacın barsaklardan emilimini 
azaltabildiğinden, mama biberonunun içine konulması önerilmez. Ayrıca 
mamayla verilince, bebek kusabilir veya mamanın hepsini bitirmeyebilir. 
Daha kontrollü verebilmek için, az miktarda suda eriterek, bebeğin 
ağzına iğnesi çıkarılmış şırıngayla veya küçük çay kaşığıyla verilmesi 
uygundur. Büyük çocuklar ise, tableti çiğneyebilirler veya suyla 
yutabilirler. Tabletin olumsuz bir tadı veya kokusu yoktur.

Konjenital hipotiroidili bebeklerin takibinde, sık 
aralıklarla TSH ve serbest T4 bakılır. Tedavi ilk 

başlandığında 2 hafta sonra tiroid fonksiyon 
testleri yapılır.  Daha sonraki kan değerleri 
ölçümü ise, 4-6 haftada bir bakılırken, 1 yaş 
sonrası 2-3 ayda bire uzatılabilir. Yani bebek 

büyüdükçe, test sıklığı azaltılabilir.  3 yaş sonrası 
ise 6 ayda bir defa yapılması yeterlidir.

 Konjenital hipotiroidili 
çocuk 2.5-3 yaşına geldiği 
zaman, eğer tedavi başlangıcın-
dan beri TSH düzeyi hep normal 
ise yani TSH düzeyinde yüksel-
me sonucu tiroid hormonu 
dozunu arttırmak gerekmediy-
se, tedaviye 4 hafta ara verilir ve 
tiroid fonksiyon testleri yapılır. 
Bazı çocuklarda yenidoğan 
döneminde görülen TSH 
yüksekliği, geçici olabilir. Konje-
nital hipotiroidi tanısı alan 
çocukların yaklaşık %30’unda, 
2.5-3 yaşlarında tedavi kesilebil-
mektedir. Bu bebeklere, yanlış 
teşhis konmuş değildir. Bunlar, 
geçici bir TSH yüksekliği olan 
bebeklerdir. 

Beyin gelişimini etkilemesi 
açısından bir risk almamak için 
ve bu bebeklerde kalıcı bir 
problem olmadığı kanıtlanama-
dığından, yenidoğan dönemin-
de tedavi başlanır. Bu bebek-
ler2.5-3 yaşına kadar tedaviye 
kesintisiz devam edilir. Eğer 4 
hafta süreyle ilaç kesildikten 
sonra yapılan tiroid fonksiyon 
testleri normalse, endokrinolo-
ğunuzun değerlendirmesi doğ-
rultusunda, 3-6 ay sonra testler 
tekrarlanır. Eğer bu süre sonun-
da, TSH düzeyinde bir yükselme 
saptanırsa, çocuğumuzun tiroid 
hormonu tedavisini ömür boyu 
kullanması gerektiği sonucuna 
ulaşılır.

Konjenital  Hipotiroidinin Tedavisi

Soya mamaları ile beslenen 
bebeklerde, tiroid hormonu-
nun barsaklardan emilimi 
bozulduğundan, ya bu tür 
mamalar hiç verilmemeli veya 
verilmesi gerekli ise, bu 
bebekler çok yakın takip edil-
meli ve tiroid hormonu dozu, 
kan değerlerine göre ayarlan-
malıdır.

Tiroid hormonu günde bir 
defa verilir. Tiroid hormonu-
nun vücutta birikmesi ve 
atılması uzun sürer. Bu neden-
le, aynı saatte verilmesi çok 
önemli olmasa da, rutine 
girmesi açısından aynı saatler-
de verilmesi önerilir.

Eğer tiroid hormonu vermeyi 
unutursak, hatırladığımızda 
vermeli veya ertesi gün 2 doz 
birden vermeliyiz. Bu uygula-
ma, tiroid hormonu tedavisin-
de bir problem yaratmaz. 

Tiroid hormonunu bebeğe 
düzenli vermek, onun beyin 
gelişimi için çok önemlidir. 
Özellikle ilk 3 yıl, tiroid fonksi-
yon testlerini normal düzeyler-
de olmasını sağlamak, bebeğin 
zekasında gerilik olmasını önle-
mek açısından çok önemlidir.
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HASHİMOTO TİROİDİTİ VE
EDİNSEL HİPOTİROİDİ

 Hashimoto tiroiditi, otoimmün bir hastalıktır. 
Otoimmün hastalık demek, insanın bağışıklık sisteminin, 

kendi organlarına savaş açması sonucunda etkilenen 
organın az çalışması veya zedelenmesi sonucu ortaya çıkan 

bir hastalık demektir.

 Doğuştan olan hipotiroidi‛den farkı,  sonradan 
meydana gelmesidir. Bu durum, genetik değildir, ancak 

ailesel yatkınlık olabilir. Yani birinci dereceden 
akrabalardan birinde Hashimoto tiroiditi varsa, çocukta da 

görülme olasılığı artar.

Bu açıklamalara göre,  Hashimoto tiroiditi, çocuğun 
bağışıklık sisteminin kendi tiroidine savaş açması 

sonucu gelişir. En sık olarak kızlarda ve ergenlik sırasında 
veya hemen sonrasında görülür. Bununla birlikte, 1 yaşında 

dahi görülme ihtimali vardır.

Hashimoto tiroiditi, depolanmış tiroid hormonunun, 
zedelenmiş tiroid bezinden kana sızması sonucu 

hipertiroidi‛ye de (yani tiroid hormonunun fazla 
olmasına)neden olabilir. Ancak bu, oldukça nadir olup geçici 

bir durumdur ve zaman içinde kendiliğinden düzelir.

 Eğer, çocukta Hashimoto tiroiditine bağlı hipotiroidi 
gelişmişse, zaman içinde bazı belirtiler ortaya çıkar.
Bu belirtiler aşağıda sıralanmıştır:

Eğer çocuk 2.5-3 yaş
öncesinde hipotiroidi
olursa ve tedavi
edilmezse, zeka geriliği,

boy kısalığı, büyüme
hızında azalma,
saç ve kaşlarda

dökülme

yorgunluk,halsizlik,
fazla uyuma ve
sürekli üşüme,

yalancı erken ergenlik
ve memelerden
süt gelmesi.

Guatr,

Baş ağrısı,
kalçada ağrı ve

topallama belirir.

sarı, soluk ve
kuru cilt, Kabızlık,
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Hashimoto tiroiditi, zaman içinde
tiroid bezinin az çalışmasına, yani

hipotiroidiye neden olabilir. 

 Hashimoto tiroiditi ve buna bağlı hipotiroidizm ile birlikle, Tip 
1 diyabet ve çölyak hastalığı görülme riski daha sıktır. Hem Tip 1 
diyabet, hem de çölyak, otoimmün hastalıklardır. Bu nedenle, bu 3 
hastalıkta birinin varlığı, diğerinin görülme riskini arttırmaktadır. 
Örneğin Tip 1 diyabeti olan çocuklarda, Hashimoto tiroiditi ve buna 
bağlı hipotiroidizm, genel popülasyona göre 4-5 kat daha fazladır.
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Edinsel hipotiroidide de tedavi şekli, 
konjenital hipotiroidi ile aynıdır ve aynı 

ilkelere uyarak tedavi edilmektedir.

Konjenital veya edinsel hipotiroidide, tiroid hormonu 
tedavi dozu değiştirildiğinde, tiroid fonksiyon testleri 
tekrarı, genelde doz değişimini izleyen 4-8 hafta 
bekledikten sonra yapılmaktadır.

EDİNSEL HİPOTİROİDİ TEDAVİSİ Sıkça karşılaşılan sorular ve yanıtları:

Hipotiroidi tedavisinde, tiroid hormonunu vermeyi 
unutursam ne yapmalıyım?
Hipotiroidi tedavisinde, tiroid hormonunu vermeyi unuttuysanız, 
hatırlar hatırlamaz ilacı hemen vermeli veya ertesi gün doz 2 katına 
çıkılmalıdır. Bu telafi uygulaması, tiroid hormonu tedavisinde bir 
problem yaratmaz.

 Konjenital hipotiroidili çocuk 2.5-3 yaşına geldiği zaman, 
eğer tedavi başlangıcından beri TSH hep normal ise yani; TSH 
düzeyinde yükselme sonucu tiroid hormonu dozunu arttırmak 
gerekmediyse, tedaviye 4 hafta ara verilir ve tiroid fonksiyon test-
leri yapılır. Bazı çocuklarda yenidoğan döneminde görülen TSH 
yüksekliği, geçici olabilir. Konjenital hipotiroidi tanısı alan çocuk-
ların yaklaşık %30’unda, 2.5-3 yaşlarında tedavi kesilebilmektedir. 
Bu bebeklere, yanlış teşhis konmuş değildir. Bunlar, geçici bir TSH 
yüksekliği olan bebeklerdir. TSH yüksekliğinin beyin gelişimini 
etkilemesi nedeniyle bir risk almamak için, bu bebeklerde kalıcı 
bir problem olmadığı kanıtlanamadığından, yenidoğan dönemin-
de mutlaka tedavi başlanır. Bu bebekler 2.5-3 yaşına kadar tedavi-
ye kesintisiz devam edilir. Eğer 4 hafta süreyle ilaç kesildikten 
sonra yapılan tiroid fonksiyon testleri normalse, endokrinoloğunu-
zun değerlendirmesi doğrultusunda, 3-6 ay sonra testler tekrarla-
nır. Eğer bu süre sonunda, TSH düzeyinde bir yükselme saptanır-
sa, çocuğumuzun tiroid hormonu tedavisini ömür boyu kullanması 
gerektiği sonucuna ulaşılır.

1

Bebeğimize konjenital hipotiroidi teşhisi kondu, 
tedavisine ne kadar devam edeceğiz?2
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Konjenital hipotiroidi tanısı alan bebekte ilk 3-4 haftada tedavi 
başlanırsa ve tedavi kesintisiz ve düzenli kontrollerde devam 
edilirse, bebeğin zekasında bir problem olmaz. Tiroid 
hormonunu bebeğe düzenli vermek, onun beyin gelişimi için 
çok önemlidir. Özellikle ilk 3 yıl, tiroid fonksiyon testlerini normal 
düzeylerde olmasını sağlamak, bebeğin zekasında gerilik 
olmasını önlemek açısından çok önemlidir.

Bebeğimize konjenital hipotiroidi teşhisi kondu, 
bebeğimizde zeka geriliği olur mu?3
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