
ÖZET
Amaç: Subklinik Hipotiroidinin (SHT) kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir.SHT olan hastalarda, TSH sevi-
yesi ile sol ventrikül (SoV) ve sağ ventrikül (SaV)  sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını gösteren parametreler 
arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada SHT’si olan hastalarda TSH seviyesi ile 
ekokardiyografik olarak belirlenen SoV ve SaV sistolik ve diyastolik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlen-
dirilmesi amaçlandı. 
Metod:  Çalışmaya SHT’si olan ardışık 64 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 32 sağlıklı gönüllü dahil 
edildi. SHT’li hastalar TSH değerine göre; TSH 4,5-10 mU/l düşük TSH artışlı SHT ; TSH >10 mU/l yüksek TSH 
artışlı SHT’li hastalar olmak üzere  iki gruba ayrıldı. TSH değeri <4,5 mU/L altında olan hastalar kontrol grubuna 
dahil edildi.  Sonuçlar kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Yüksek TSH artışlı SHT’li hastaların, SoV ve SaV sistolik ve diyastolik fonksiyonları anlamlı olarak bozuk 
izlendi. Düşük TSH artışlı SHT’li hastalarda, SoV diastolik fonksiyon bozukluğu izlendi. TSH seviyesi ile SoV sis-
tolik parametrelerinden doku doppler ile değerlendirilen  Sm ile  iyi derece negatif (r=-0,58,p<0,001), diastolik 
parametrelerden doku doppler ile değerlendirilen  (e’ort/a’ort)m oranı iyi derece negatif (r =-0,66, p<0,001) 
korele olduğu izlendi. Sav sistolik parametrelerden doku doppler ile değerlendirilen MPI ile iyi derece pozitif 
(r=0,65, p<0,001), diyastolik parametrelerden doku doppler ile değerlendirilen IVA ile iyi derece negatif (r=-
0,62, p<0,001) korele olduğu izlendi.  
Sonuç: Çalışmamızda Yüksek TSH artışlı SHT’li  hastaların  SoV ve SaV sistolik ve diyastolik parametrelerde bo-
zulma olduğu  ancak düşük TSH artışlı SHT  hastalarında sadece SoV diyastolik parametrelerde bozulma olduğu 
görüldü. Doku doppler ekokardiyografi parametrelerinin  TSH seviyesi ile konvansiyonel parametrelerden daha 
iyi korele olduğu izlendi.
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ABSTRACT
Objective: Subclinical hypothyroidism (SHT) may be associated with an increased risk of cardiovascular disease. 
The relationship between TSH level and the left (LV) and right ventricular (RV) systolic and diastolic parameters 
have not been previously evaluated in patients with SHT. The aim of the present study was to evaluate the 
association between the TSH level and the LV and RV systolic and diastolic parameters in patients with SHT.
Method: 32 healthy subjects and 64 patients diagnosed with SHT were included in the study. Patients were 
divided into 2 groups according to TSH level: patients with low increased TSH level SHT ( 4.5-10 mU/l) and 
patients with high increased TSH level SHT (>10mU/l ). The results of the patients were compared to those of 
the controls.
Results: In the high increased TSH SHT patients, LV and RV systolic and  diastolic function were significantly 
impaired. In the low increased TSH SHT patients, LV diastolic function was significantly impaired. TSH level 
were found to be well correlated with Sm (r=-0,58,p<0,001) to the LV systolic function and correlated with  
(e’average/a’average)m (r =-0,66, p<0,001) to the LV diastolic function. TSH level were found to be well 
correlated with MPI (r=0,65, p<0,001) to the RV systolic function and correlated with IVA  (r=-0,62, p<0,001) 
to the RV diastolic function.
Conclusion: SHT with high increased TSH significantly affected LV and RV systolic and diastolic parameters, but 
SHT with  low increased TSH only affected LV diastolic parameters. TSH levels were found to be well correlated 
with tissue doppler parameters.
Keywords: Subclinical hypothyroidism; Left and right ventricular systolic and diastolic function

İletişim: 

Uzm. Dr. Barış YAYLAK, 

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Kardiyoloji 

Kliniği, Üçkuyular, Dıyarbakır, Türkiye

Tel: +90)5325036464

e-mail: 

bryaylak@yahoo.com 

Geliş tarihi/Received: 13.04.2016

Kabul tarihi/Accepted: 21.04.2016

Bozok Tıp Derg 2016;6(4):50-6
Bozok Med J 2016;6(4):50-6

SUBKLİNİK HİPOTİROİDİLİ HASTALARDA TSH SEVİYESİ 
İLE EKOKARDİYOGRAFİK SOL VE SAĞ VENTRİKÜL 
SİSTOLİK VE DİYASTOLİK PARAMETRELER ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 

The Relationship Between the TSH Level and the LV 
and RV Systolic And Diastolic Parameters Evaluated 
By Echocardiography in Patients with Subclinical 
Hypothyroidism

Barış YAYLAK, Uzm. Dr.

Bernas ALTINTAŞ, Uzm. Dr.

Erkan BAYSAL, Uzm. Dr.

Hüseyin EDE, Yrd. Doç. Dr.

Serdar ALMACIOĞLU, Uzm. Dr.

Barış YAYLAK1, Bernas ALTINTAŞ1, Erkan BAYSAL1, Hüseyin EDE2, Serdar ALMACIOĞLU3 

1Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Kardiyoloji 

Kliniği, Diyarbakır , Türkiye

2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kardiyoloji Bölümü, Yozgat, Türkiye 

3Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, 

Diyarbakır, Türkiye

50



51

GİRİŞ

Subklinik hipotiroidizm (SHT) serumda tiroid uyarıcı 
hormonunun (TSH) artması ile birlikte serbest tiroksin 
(sT4) ve serbest triiyodotironin (sT3)  konsantrasyonu-
nun normal sınırlarda olmasıdır. Subklinik hipotiroidisi 
olan kişilerin bir kısmında yorgunluk ve hipotiroidi ile 
ilişkili spesifik olmayan şikayetler laboratuvar anormal-
liklerine eşlik eder(1). Hastalığa özgü bir şikayetin olma-
ması nedeni ile subklinik hipotiroidi tanısı laboratuvar 
testleri ile koyulabilen bir hastalıktır. Hipotiroidinin 
kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı bilinmektedir. 
Buna karşın, SHT olan hastalarda kardiyovasküler hasta-
lık riskinin TSH seviyelerine göre değiştiği belirtilmiştir. 
Yapılan meta analiz sonuçlarında TSH >10 mU/L olan-
larda öldürücü olmayan miyokard enfarktüs, hastane 
içi ölüm, koroner revaskülarizasyon ve angina nedenli 
hastane yatışlarında ötiroid olanlara göre anlamlı ar-
tış olduğu gösterilmiştir (2). Ancak TSH <7.0mU/L olan 
hastalarda bu fark izlenmemiştir. Aynı şekilde SHT olan 
hastalar üzerinde yapılan kohort çalışmalarda TSH>10 
mU/L olan hastalar ötiroid hastalar ile karşılaştırdığın-
da kalp yetmezliğinin artmış olduğu gösterilmiş olup, 
TSH<10 mU/L olan hastalarda bu fark izlenmemiştir (3). 
Ekokardiyografi kalp fonksiyonlarını değerlendirmek 
için kullanılan altın standart bir testtir. Günümüzde sol 
ventrikül (SoV) ve sağ ventrikül (SaV) sistolik ve diyasto-
lik fonksiyonlarının ekokardiyografi ile değerlendirildiği 
birçok konvansiyonel ve doku Doppler yöntemi mev-
cuttur. Literatürde, SHT olan hastalarda, TSH seviyesi 
ile SoV ve SaV sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını gös-
teren parametreler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir ça-
lışma mevcut değildir. Bu çalışmada SHT'si olan hasta-
larda TSH seviyesi ile ekokardiyografik olarak belirlenen 
SoV ve SaV sistolik ve diyastolik parametreleri arasında-
ki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

MATERYAL METOD

Genel Özellikler:
Çalışmamıza, Eylül 2013 ile Ocak 2016 tarihleri arasında 
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesi-
ne başvuran, hastanemiz dahiliye  bölümünden ilk tanı 
alan, kardiyoloji bölümünde ekokardiyografik inceleme-
si yapılan SHT'si olan ardışık 64 hasta ile yaş ve cinsi-

yet olarak eşleştirilmiş 32 sağlıklı gönüllü dahil edildi. 
Prospektif nitelikteki bu çalışma için etik kurul onayı 
alındı ve tüm hastalar çalışma hakkında bilgilendirildi 
ve hastaların yazılı onamları alındı. Hastaların tümünün 
fizik muayene bulguları, elektrokardiyografi ve göğüs 
radyogramları normal olarak tespit edildi.

Kanda antitiroid peroksidaz ve/veya antitiroglobulin 
antikor seviyesinde artış ile birlikte yapılan tiroid ult-
rosonografide diffüz hipoekojen ultroson görüntüsü 
olan kronik otoimmün tiroiditi olan serum TSH seviyesi 
≥4,5 mU/L,  sT4 ve sT3 seviyeleri normal olan 45 yaş 
altı hastalar çalışmaya dahil edilirken hamilelik, karaci-
ğer (serum transaminaz seviyeleri üst sınırın iki katın-
dan fazla artmış olanlar) ve böbrek yetmezliği (serum 
kreatinin seviyesi ≥1,5 mg/dl), konjestif kalp yetmezliği, 
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu <%55 olanlar, arteryel 
hipertansiyon, sigara kullanımı, kronik akciğer hastalı-
ğı, pulmoner arter sistolik basıncı ≥30 mmHg, koroner 
arter hastalığı, orta veya ciddi kapak hastalığı,  atriyal 
fibrilasyon/flutter,  diyabetes mellitus, malignite, nöro-
lojik ve psikiyatrik hastalık, son altı ay içerisinde tiroid 
hormonlarını ve kalp hızını etkileyecek ilaç kullanımı 
öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Hastalardan sabah saat 08:00 ile 09:00 arasında açlık 
venöz kan örneği alındı. TSH, sT4, sT3, Antitroid perok-
sidaz (anti-TPO) ve antitiroglobulin (anti-Tg) seviyeleri 
immünoassay (Cobas-e 411analyser, Roche, Mannhe-
im, Germany)  ile ölçüldü. TSH, sT4, ST3, anti-TPO ve 
anti-Tg değerleri normal değerleri olarak  sırası ile 0.73-
4.4 mU/l, 0.93-1.7 ng/dl, 2.0-4.4 pg/ml, 5-35 IU/ml ve 
10-115 IU/ml  alındı. SHT hastalar TSH değerine göre; 
TSH 4,5-10 mU/l düşük TSH artışlı SHT (grup 1) ; TSH 
>10 mU/l yüksek TSH artışlı SHT (grup 2) iki gruba ayrıl-
dı. TSH değeri <4,5 mU/L altında olan hastalar kontrol 
grubuna dahil edildi.  

Ekokardiyografi:
2 boyutlu transtorasik ekokardiyografik (2DTTE) değer-
lendirme Philips İE33 ultroson makinası ile Amerikan 
Ekokardiyografi Derneği’nin kılavuzuna göre değerlen-
dirildi.(4-5) (referans) 2DTTE ekokardiyografik paramet-
releri 3 ardışık siklusun ortalaması alınarak hesaplan-
dı. SoV diyastol sonu (DSÇ) ve sistolik sonu çap (SSÇ), 
SoV interventriküler ve arka duvar kalınlığı son kılavuz 
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önerilerine göre değerlendirildi.(4)SoV ejeksiyon frak-
siyonu (SoVEF) modifiye Simpson metoduna göre he-
saplandı. Transmitral Doppler akımı ve doku Doppler 
örnek hacim 3mm olacak şekilde apikal 4 boşluktan 
alındı.(6) Pulsed-wave (PW) ile transmitral erken diyas-
tolik pik hız Em, geç diyastolik pik hız Am,  (E/A)m ora-
nı, mitral kapak E hızının deselerasyon zamanı (DZ)m 
ve izovolumetrik relaksasyon zamanı (İVRZ)m  ölçüldü. 
Doku Doppler ile hem septal, hem lateral mitral anu-
lus seviyesine örnek hacim koyularak erken diyastolik 
e'm, geç diyastolik a'm ve sistolik Sm hızları ölçüldü. 
Erken diastolik hızlarının ortalaması alınarak ortalama 
erken hız (e'ort) ve E/e'ort hesaplandı. SoV tei indeksi 
PW Doppler ile ejeksiyon süresinin ejeksiyon süresi ile 
izovolumetrik kasılma ve izovolumetrik gevşeme zama-
nının toplamına bölünerek hesaplandı.

Sağ ventrikül (SaV) çıkış yolu diyastol sonu çap (DSÇ)  
parasternal kısa aks görüntüden M-mod ile ölçüldü. 
SaV duvar kalınlığı subkostal görüntüden ölçüldü. 2 
boyutlu SaV hacim ve ejeksiyon fraksiyonu modifiye 
Simpson metodu ile ölçüldü. PW ile transtriküspit er-
ken diyastolik Et ve geç diastolik At hızlar, (E/A)t oranı 
ile triküspit kapak  E deselerasyon zamanı DZt ölçüldü. 
Doku Doppler ile apikal 4 boşluk görüntüden triküspit 
lateral anulus seviyesinden örnek hacim ile erken di-
yastolik e't, geç diyastolik a't ve sistolik hız St ölçüldü. 
SaV global sistolik fonksiyonları triküspit anular plan 
sistolik ayrılma (TAPSE) ve sağ ventrikül fraksiyonal alan 
değişimi (SaVFAC) ile değerlendirildi. İzovolumetrik ak-
selerasyon (IVA) doku Doppler ile pik sistolik hızın pik 
sistolik hıza gelene kadarki süreye bölünmesi ile hesap-
landı (5).

İstatistiksel Analiz:
İstatistiksel analizler SPSS versiyon 18 (Chicago,IL) ya-
zılımı kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal da-
ğılıma uygunluğu analitik yöntemlerle (Kolmogorov-
Smirnov/Shapiro-Wilk testleri) kullanılarak incelendi. 
Tanımlayıcı analizler normal dağılmayan değişkenler 
için ortanca kullanılarak verildi. Gruplar Kruskal-Wallis 
testi kullanılarak karşılaştırıldı. İkişerli karşılaştırmalar 
Mann-Whitney U testi kullanılarak yapıldı ve Bonfe-
ronni düzeltmesi kullanılarak değerlendirildi. En az biri 
normal dağılmayan ya da ordinal olan değişkenler arası 
ilişki için korelasyon katsayıları ve istatistiksel anlamlı-

lıklar Spearman testi ile hesaplandı. İstatistiksel anlam-
lılık için tip-1 hata düzeyi %5 olarak kullanıldı. 

BULGULAR

Çalışma grubunun demografik özellikleri Tablo 1'de 
verilmiştir. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, sistolik ve 
diyastolik kan basıncı, kalp hızı ve sT4 her grupta ben-
zerdi. ST3 seviyesi grup 1 ile grup 2 'de kontrol grubuna 
göre istatistiksel anlamlılıkta düşüktü.  Ekokardiyografik  
olarak sol ventrikül ölçümleri, sol atriyum alanı, sistolik 
ve diyastolik fonksiyon parametreleri Tablo 2' de veril-
miştir.  SoVDSÇ, SoVSSÇ, SoVDSH, SoVSSH, SoVEF ve sol 
atriyum alanı gruplar arasında benzerdi. SoV septum 
ve posterior duvar kalınlığı açısından gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Doku Doppler ile 
değerlendirilen ve sistolik fonksiyonları gösteren mitral 
kapak lateral duvar  sistolik hızı (Sm) ve SoV Tei indek-
si, grup 1 ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak 
benzerken, grup 2' de  hem kontrol grubuna göre hem 
de grup 1'e göre anlamlı olarak Sm düşük, SoV Tei in-
deksi yüksekti (p<0,001). Konvansiyonel yöntemler ile 
değerlendirilen diyastolik parametrelerden mitral ka-
pak  (E/A)m oranı ve IVRZm grup1 ile grup 2 'de kontrol 
grubuna göre anlamlı düşük (p<0,001), DZm kontrol 
grubuna göre anlamlı yüksek (p<0,001), grup 2'de grup 
1'e göre E/Am oranı ve IVRZm anlamlı düşük (p<0,05) 
ve  DZm  anlamlı yüksekti (p<0,05). Doku Doppler ile 
değerlendirilen (e'ort/a'ort)m oranı ve (E/e'ort)m oranı 
grup 1 ile grup 2'de kontrol grubuna göre anlamlı dü-
şük (p<0,001), grup2 'de grup1'e göre anlamlı düşüktü 
(p<0,001).

Ekokardiyografik olarak sağ ventrikül ölçümleri, sağ 
atriyum alanı, sistolik ve diyastolik fonksiyon paramet-
releri Tablo 3'de verilmiştir. SaV diastolik çıkış çapı, 
SaVDSH, SaVSSH, sağ atriyum alanı, TAPSE, SaVFAC  ve 
TPAB arasında gruplar arasında fark izlenmedi. SaV du-
var kalınlığı açısından gruplar arasında fark izlenmedi. 
Doku Doppler ile değerlendirilen ve  sistolik fonksiyon-
ları gösteren  triküspit kapak lateral duvar sistolik hızı ( 
St), miyokard performans indeksi (MPI) değerleri kont-
rol grubu ile grup 1 arasında istatistiksel olarak benzer-
ken, grup 2’de hem kontrol grubuna hem de grup 1'e 
göre St düşük (her iki karşılaştırma için p<0,01), MPI 
yüksekti (her iki karşılaştırma için p<0,001). Konvansi-
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yonel yöntemler ile değerlendirilen diyastolik fonksi-
yonu gösteren (E/A)t oranı grup 2'de grup1 ve kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak düşük iken (p<0,001), grup 
1 ile kontrol grubu benzerdi. DZt oranı açısından gruplar 
arasında fark izlenmedi. Doku Doppler ile değerlendi-
rilen diyastolik parametrelerden (e'/a')t oranı, (E/e')t 
oranları grup 2'de grup1 ve kontrol grubuna göre an-
lamlı olarak düşük (tüm karşılaştırmalar için p<0,001), 
grup 1 ile kontrol grubu benzerdi. IVA grup2'de grup 
1 ve  kontrol grubuna göre anlamlı düşük (p<0,001), 
grup1'de kontrol grubuna göre fark izlenmedi.

TSH seviyesi ile sol ventrikül  parametreleri arasındaki 
ilişki Tablo 4'de verilmiştir.Yapılan korelasyon  analizine 
göre, doku Doppler ile elde edilen TSH seviyesi,  Sm hızı  
iyi derece  negatif korele (r=-0,58,p<0,001), Tei indek-
si zayıf derece korele (r=0,27, p=0,01) izlendi. TSH se-
viyesi ile diyastolik parametrelerden doku Doppler ile 
değerlendirilen (e'ort/a'ort)m oranı iyi derece negatif (r 
=-0,66, p<0,001), (E/e'ort)m oranı ile iyi derece pozitif 
(r=0,58, p=0,002),  IVRZm ile iyi derece negatif (r=-0,53, 
p=0,003),  DZm ile zayıf-orta derece pozitif (r=0,40, 
p=0,008), (E/A)m oranı ile zayıf derece pozitif (r=0,27, 
p=0,03) korelasyon izlendi.

TSH seviyesi ile sağ ventrikül parametreleri arasındaki 
ilişki Tablo 4'de verilmiştir. Yapılan korelasyon analizine 
göre, TSH seviyesi ile sistolik fonksiyonları gösteren ve 
doku Doppler parametrelerinden MPI ile iyi derece po-
zitif korele (r=0,65, p<0,001), St hızı ile zayıf-orta negatif 
korele (r=-0,35, p=0,01) izlendi. Diyastolik fonksiyonla-
rı gösteren parametrelerden  IVA ile iyi derece negatif 
(r=-0,62, p<0,001), (e'/a')t oranı ile iyi derece negatif 
(r=-0,53, p<0,001), (E/e')t oranı ile orta derece pozitif 
(r=0,35, p=0,01), (E/A)t ile zayıf-orta derece negatif (r=-
0,25, p=0,03) korelasyon izlendi.

TARTIŞMA

Subklinik hipotiroidizm serumda TSH artması ile bir-
likte sT4 ve sT3 konsantrasyonunun normal sınırlarda 
olmasıdır. Biz bu çalışmada, SHT’nin hem sağ hem de 
sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlar üzerinde 
olumsuz etkileri olduğunu ekokardiyografik olarak sap-
tadık.

Tiroid hormonları kanda T3 ve T4 olarak bulunur. Do-
kularda aktif olan T3'ün bir  miktarı tiroid bezinde T3'e 
çevrilirken büyük bir miktarı  karaciğer, iskelet kasların-
da ve böbrekte  T3'e çevrilir. Birçok çalışma kardiyak 
miyositlerin T4'ü T3'e metabolize edemediğini göster-
miştir. Bundan dolayı kandaki T3 seviyesinin azalması 
miyositler üzerine daha fazla etki eder. Belirgin T3 azal-
ması kalp üzerindeki etkilerini nükleer ve nükleer olma-
yan düzeyde gösterir (7-8). Nükleer düzeydeki etkileri 
gen ekspresyonunun düzenlenmesi ile gerçekleştirir. 
Nükleer olmayan etkisini ventrikül fonksiyonları üze-
rinde direkt olarak kasılma ve gevşeme için gerekli olan 
kalsiyumun sarkoplazmik retikulum içerisine alınmasını 
düzenleyen SERCA'yı inhibe eden fosfolambanın fosfo-
rilasyonunu azaltarak gerçekleştirir (9). Fosfolambanın  
fosforilazyonda azalma  SERCA aktivitesini artırarak 
sarkoplazmik retikuluma kalsiyum alınmasını artırır. Bu 
etkileşim miyositler üzerinde erken dönemde relaksas-
yon bozulmasına neden olur (10). Daha önce yapılan 
çalışmalarda hem hipotiroidili hem de SHT’li hastalar-
da izovolumetrik relaksasyon zamanının kısaldığı rapor 
edilmiştir (3, 10-11). Tiroid hormon eksikliği ayrıca vas-
küler yapıda vasküler endotel bağımlı nitrik oksit salını-
mının azalması ile birlikte vasküler dilatasyon azalması-
na neden olarak kalbin ard yükünde artışa neden olur 
(7). Bu eksikliğin uzun süreli olması durumunda, kronik 
inflamasyona bağlı olarak kardiyak dokularda değişiklik 
oluşur ve kalbin yeniden şekillenmesi ile sonuçlanır (12-
14).

Belirgin hipotiroidisi olan hastalar üzerinde yapılmış 
çalışmalarda SoV sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının 
bozulduğu gösterilmiş olmasına rağmen SHT'li hasta-
larda SoV sistolik fonksiyon bozukluğunun gelişip geliş-
mediği tartışmalıdır. Bazı çalışmalar sistolik fonksiyonu 
gösteren ejeksiyon fraksiyonun azaldığını göstermiş 
olmasına rağmen bazı çalışmalarda ejeksiyon fraksiyo-
nunun korunduğu gösterilmiştir (15-18). Doku Doppler 
parametreleri  ile değerlendirilen çalışmalarda, sistolik 
fonksiyonu gösteren parametrelerde bozulma olduğu 
gösterilmiştir (19-20). Çalışmamızda gruplar arasında 
SoV ejeksiyon fraksiyonu açısından fark izlenmemiştir. 
Ancak doku Doppler ile değerlendirilen SoV Sm dalga 
hızının yüksek TSH'li grupta diğer gruplara göre azal-
dığı, Tei indeksinin de arttığı izlenmiştir. SoV diyastolik 
fonksiyonları üzerine etkisinin değerlendirildiği çalış-
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malarda SHT'nin SoV diyastolik fonksiyonlarını olumsuz 
etkisi gösterilmesine rağmen, bazı çalışmalarda bu etki 
gösterilmemiştir (16-17,21-23). Ancak yapılan meta 
analiz sonucu diyastolik fonksiyon bozukluğuna neden 
olabileceği gösterilmiştir (24). Bizim çalışmamızda PW 
Doppler ile ölçülen (E/A)m oranında azalma, DZm’de 
artma, (e'/a')m’de azalma ve IVRZm'de azalma izlendi. 
Yapılan korelasyon analizinde, doku Doppler ile ölçülen 
diyastolik fonksiyon parametrelerinin konvansiyonel 
olan parametrelerden daha iyi korele olduğu izlendi.  
(e'/a')m oranının TSH seviyesi ile iyi derece negatif ko-
rele olduğu izlendi. Bunun yanında çalışmamızda yük-
sek TSH artışlı SHT'li hastaların duvar kalınlığı, kontrol 
grubuna ve düşük TSH artışlı SHT'li gruba göre yüksek 
izlendi, ancak istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. Duvar 
kalınlığındaki artışın periferik direncin artışına bağ-
lı olabileceği düşünüldü. Bu durumun konvansiyonel 
ve doku Doppler ile yapılan ölçümleri etkileyebileceği 
ve ard yük ile ön yükteki değişiklikten daha az etkilen 
doku Doppler ile yapılan ölçümlerin daha doğru sonuç 
verebileceği düşünüldü. Çalışmamızda düşük TSH artış-
lı SHT'li hastalarında SoV sistolik fonksiyonların kontrol 
grubuna göre farklı olmadığı, diyastolik fonksiyonların 
kontrol grubuna göre bozulmuş olduğu izlendi. Düşük 
TSH artışlı SHT'li hastalarda sistolik fonksiyonlarının bo-
zulmaması, bunun yanında diyastolik fonksiyonlarının 
bozulması bize sT3 seviyesinin azalmasının olduğu dü-
şük TSH artışlarında, SoV üzerinde ilk dönemde relak-
sasyon bozukluğu yaptığını düşündürmektedir. 

SHT'nin SaV sistolik ve diyastolik fonksiyonları üzerine 
etkisinin değerlendirildiği az çalışma mevcuttur. Tur-
han ve ark. yaptığı çalışmada, SaV sistolik ve diyastolik 
fonksiyonlarının bozulduğunu ve tiroid tedavisi sonrası 
fonksiyonların düzeldiğini göstermiştir (23). Aynı şekil-
de Ilic ve ark. sistolik ve diyastolik fonksiyonların bo-
zulduğunu, SaV global strainde de bozulma olduğunu 
göstermişlerdir(25). Ancak Niafar ve ark SHT'li hastalar 
ile kontrol grubu arasında sistolik ve diyastolik fonksi-
yonları açısından bir fark izlememişlerdir(16). Kanda 
sT3 seviyesinde azalma sol kalpte olduğu gibi sağ kalbin 
fonksiyonlarında ve pulmoner vasküler dirençte de de-
ğişikliğe neden olabilir. Çalışmamızda yüksek TSH artışlı 
SHT'li hastalarda, sistolik ve diyastolik fonksiyonları di-
ğer gruplara göre anlamlı olarak bozulmuş izlendi. An-
cak düşük TSH artışlı SHT'li hastalarda sistolik paramet-

relerde ve diyastolik parametrelerde kontrol grubuna 
göre fark izlenmedi. Yapılan korelasyon analizinde doku 
Doppler ile yapılan SaV sistolik ve diyastolik fonksiyon-
ları gösteren ölçümlerin TSH seviyesi ile daha iyi kore-
le olduğu izlendi. Yüksek TSH artışlı SHT'li hastalarda 
sT3 seviyesindeki azalmanın miyosit hücre yapısında 
SoV’dekine benzer şekilde relaksasyonu bozmasına 
bağlı olabileceği düşünüldü. Ancak SoV 'de düşük TSH 
artışlı SHT'li hastalarda görülen diyastolik fonksiyon 
bozukluğu SaV'de izlenmedi. Ayrıca SaV duvar kalınlı-
ğında gruplar arasında fark izlenmedi. Bu durum SaV 
duvar yapısının daha ince olmasına ve daha elastik bir 
yapıya sahip olmasına bağlandı. Konvansiyonel ölçüm-
lerin daha fazla ön yük ve ard yük bağımlı olması ve sT3 
seviyesinin azalmasının ön yükü azaltması ile birlikte 
pulmoner direnç  artışına neden olması ön yük ve ard 
yük bağımlı konvansiyonel yöntemlerin SaV fonksiyon-
larının da  konvansiyonel yöntemler ile değerlendiril-
mesini kısıtladığı düşünüldü. SaV sistolik ve diyastolik 
fonksiyonların değerlendirilmesinde de ön yük ve ard 
yükten daha az etkilenen doku Doppler  yönteminin 
kullanılmasının daha doğru sonuç verebileceği düşü-
nüldü. Bu durumun ön yük ve ard yükten daha fazla 
etkilenen SaV için daha önemli olduğu düşünüldü.  

Sonuç olarak; çalışmamızda yüksek TSH artışlı SHT has-
talarının sistolik fonksiyonlarının her iki ventrikül için-
de bozulduğunu, diyastolik fonksiyonlarının SoV için 
hem düşük hemde yüksek TSH artışlı SHT'li hastalarda 
bozulduğunu, SaV için sadece yüksek TSH artışlı SHT'li 
hastalarda bozulduğu  saptandı. Bu durumda SHT'li 
hastalarda sistolik fonksiyon bozukluğu olmadan önce 
diyastolik fonksiyonların bozulmaya başladığını, bu ne-
denle ekokardiyografi ile değerlendirilme sırasında nor-
mal sistolik fonksiyonu olan SHT'li hastaların diyastolik 
parametrelerin değerlendirilmesinin erken başlangıç-
lı diyastolik disfonksiyonun engellenmesi açısından 
önemli olduğu düşünüldü. Bununla beraber ön yük, 
ard yük ve kalp hızı değişikliklerinden daha az etkilenen 
doku Doppler parametrelerinin TSH ile korelasyonları-
nın  konvansiyonel olan parametrelerden daha iyi ol-
ması, bize hem sistolik hem de diyastolik fonksiyonların 
SHT gibi ventrikül fonksiyonunu  global olarak etkileyen 
sistemik hastalıklarda, doku Doppler ile ölçülen para-
metrelerin  konvansiyonel ölçümlere göre daha duyarlı 
olduğunu düşündürmektedir.
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KISITLILIKLAR
Çalışmamızda bazı kısıtlılıklar mevcuttur. Bunlardan bi-
rincisi, hasta sayısının rölatif olarak az olmasıdır. İkincisi 
hasta seçiminde koroner arter hastalığı açısından düşük 
riskli olan 45 yaş altı ve kardiyovasküler riski düşük olan 
hastaları seçmemize rağmen koroner arter hastalığını 
ekarte etmek için hastalara koroner anjiyografi yapıl-
mamış olmasıdır. Üçüncüsü ventrikül fonksiyonlarının 
daha iyi değerlendirildiği strain rate yönteminin kulla-
nılmamasıdır.

SONUÇ

Çalışmamızda düşük TSH artışlı SHT'li hastaların eko-
kardiyografi ile değerlendirilen  SoV ve SaV sistolik ve 
diyastolik parametrelerin; düşük TSH artışlı SHT'li hasta-
larda sadece SoV diyastolik parametrelerin bozulduğu 
gözlendi. TSH seviyesi ile doku doppler ile değerlendi-
rilen sistolik ve diyastolik parametrelerin iyi derecede 
korele olduğu izlendi.
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