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Резюме
Впродовж останніх 15 років 

відбулося швидке накопичення знань 
стосовно захворювань щитоподібної 
залози та вагітності. Ці досягнення сто-
суються оптимального лікування 
вагітних левотироксином, впливу 
йодної недостатності на матір і розви-
ток плоду, синдрому післяпологового 
тиреоїдиту (ППТ) та його взаємозв’язку 
з постійним гіпотиреозом. Більше того, 
було повідомлено про подвоєння 
кількості викиднів в антитіло-
позитивних еутиреоїдних жінок і зро-
стання кількості передчасних пологів 
у пацієнток із субклінічним гіпоти-
реозом і/або аутоімунним тиреоїдитом. 
З огляду на швидкий прогрес у цій 
галузі не дивує розходження в думках 
стосовно оптимального виявлення та 
лікування захворювань щитоподібної 
залози у вагітних.

Захворювання щитоподібної залози 
під час вагітності мають певні особливості, 
які роблять написання вказівок 
складнішим, ніж у інших галузях. Ці 
особливості пов’язано з веденням 
вагітних із різноманітними захворюван-
нями щитоподібної залози: гіпо- та 
гіпертиреозом, аутоімунним тиреоїдитом, 
вузлами або йододе фіцитом. Вагітність 
може впливати на перебіг захворювань 
щитоподібної залози, а вони, у свою 
чергу, впливати на перебіг вагітності. 
Більше того, захворювання щитоподібної 
залози (та їх лікування) може впливати 
як на вагітну, так і на розвиток плоду. 
Нарешті, вагітна може бути під наглядом 
значної кількості фахівців, включаючи 
акушер-гінеколога, акушерку, сімейного 
лікаря, ендокринолога та/або терапевта, 
що робить процес створення 
рекомендацій ще більш складним.

Було створено міжнародну робочу 
групу під наглядом Ендокринологічного 
товариства для аналізу найважливіших 
фактів у цій галузі та розробки 
рекомендацій на засадах доказової 
медицини. До цієї групи увійшли пред-

ставники Ендокри нологічного товариства, Американської тиреоїдної асоціації, 
Американської асоціації клінічних ендокринологів, Європейської тиреоїдної асоціації, 
Тиреоїдної асоціації Азії та Океанії та Латиноамериканської тиреоїдної асоціації.

Вихідні дані
Вагітні та жінки у період лактації потребують додаткової кількості йоду як у 

регіонах із достатньою, так і з недостатньою йодною забезпеченістю. У середньому 
до вживання рекомендовано 250 мкг/добу. Виражена недостатність йоду за умов 
неадекватного лікування є основною причиною неврологічних порушень у всьому 
світі. Як явний, так і субклінічний гіпотиреоз шкідливо впливає на перебіг вагітності 
та розвиток плоду. Гіпотиреоз слід коригувати ще до початку вагітності, замісні дози 
слід збільшувати на початку вагітності (6), і протягом неї еутиреоз має підтримуватися. 
Явний материнський гіпотиреоз поєднується з порушенням інтелектуального роз-
витку плоду, ймовірно, через недостатнє трансплацентарне постачання гормону на 
початку вагітності. Хоча для пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом цей ризик не 
доведено, визнано доцільність замісної терапії.

Препаратом першої лінії для лікування гіпотиреозу під час вагітності є 
пропілтіоурацил, оскільки існує ймовірний зв’язок метимазолу та появи аномалій 
розвитку плоду. Базедова хвороба матері, в минулому або існуюча, є ризиком для 
виношування вагітності та для плоду.

Антитиреоїдне медикаментозне лікування (АТМЛ) матері може провокувати 
гіпотиреоз плоду, як і трансплацентарна передача антитіл до рецепторів тиреотроп-
ного гормону (АТРТГ). Прицільна АТМЛ для підтримки материнського сироваткового 
рівня вільного Т4 на верхній межі норми зазвичай захищає плід від гіпотиреозу. 

Для корекції лікування рекомен дується прицільне спостереження за рівнями Т4 і 
ТТГ, виявлення АТРТГ, проведення УЗД плоду, включаючи щитоподібну залозу, а заби-
рання крові плоду є необхідним досить рідко. Гіпотиреоз плоду не виникає під час 
вагітності, коли рівень АТРТГ у межах норми, і не призначається АТМЛ. В окремих 
випадках показано хірургічне лікування. Для передопераційної підго товки можуть 
використовуватися пропіл тіоурацил, пропранолол і йод.

Невпинна блювота (гіперемезис) виникає за зростання рівня гормонів щитоподібної 
залози понад середній для вагітних і за пригнічення ТТГ. Зрідка пацієнти мають клініку 
тиреотоксикозу. 

Зростання рівня гормонів щитопо дібної залози та гестаційний гіпер тиреоз пере-
важно самостійно коригуються і не вимагають АТМЛ.

Субклінічний гіпотиреоз, який часто спостерігався у даному дослід женні, не 
вимагає лікування, і воно не призначалося, оскільки може викликати фетальний 
гіпотиреоз. 

Вузли щитоподібної залози, вияв лені під час вагітності, підлягають типо вій біопсії 
під контролем УЗД, і, якщо необхідно, проводиться хірур гічне ліку вання у другому 
триместрі. Відстрочка у лікуванні невеликих пухлин до закін чення пологів не вважа-
ється небезпечною. Вагітність не впливає на прогресування злоякісного процесу у 
щитопо дібній залозі. За нормального перебігу вагітності та виявлення злоякісного 
новоутворення у щитоподібній залозі слід здійснювати супресію ТТГ і підтри мувати 
вміст Т4 на верхній межі норми. Радіоактивний йод (РАЙ) не повинен призначатися 
під час вагітності або лактації.

Під час вагітності частими є аутоімунні захворювання щитоподібної залози. 
Наявність антитіл до тиреопероксидази або тиреоглобуліну поєднується зі значним 

Лікування захворювань 
щитоподібної залози 
протягом вагітності та після пологів:
керівництво ендокринологічного 
товариства 2007 

N
EW

NNNNNNNN
EEEEEWWWWWWWWWWW



ê ë ³ í ³ ÷ í ³  ä î ñ ë ³ ä æ å í í ÿ

65¹ 4 (120) / òðàâåíü / 2008

G u i d e l i n e s  •  ï ³ ð à ì ³ ä à  ä î ê à ç î â î ¿  ì å ä è ö è í è

65¹ 4 (120) / òðàâåíü / 2008

зростанням кількості викиднів (29, 30). Одне проспективне дослідження повідомило, 
що лікування Т4 під час вагітності може знизити цей ризик. Це важливе питання вимагає 
додаткових досліджень. ППT, форма аутоімунного захворювання щитоподібної залози, 
тісно пов’язано з тиреоїдитом Хашимото, відзначається у понад 7% жінок. Клінічно він 
прояв ляється гіпертиреозом або гіпоти реозом, який зазвичай є транзиторним (але із 
серйозними симптомами), і зростає ризик подальшого перманентного гіпотиреозу. 
Хоча депресія може бути симптомом гіпотиреозу різної етіології, ППТ як такий не 
пов’язується чітко із післяпологовою депресією. 

Основним невирішеним питанням є доцільність універсального скринінгу вагітних 
жінок щодо захворювань щитоподібної залози, із виявленням рівня ТТГ і, можливо, антитіл. 
Поши рення клінічних захворювань щито подібної залози у популяції становить близько 
1%, також мають місце 2-3% субклінічних гіпотиреозів і 10-15% антитілопозитивних. На 
даний момент лише одне дослідження продемонструвало, що лікування антитілопозитивних 
еутиреоїдних жінок Т4 знижує відсоток викиднів і передчасних пологів. 

Vaidya і співавтори нещодавно повідомили про скринінгове дослідження ТТГ, Т4, 
вільного Т4 та тиреопероксидазних антитіл у 1560 жінок, які планували вагітність. 
Важливим результатом було те, що скринінг жінок лише на підставі групи ризику, з 
урахуванням особистих або родинних анамнестичних даних щодо патології щитоподібної 
залозі або інших аутоімунних захворювань не включає близько 30% жінок із клінічним 
або субклінічним гіпотиреозом.

Рекомендації
1. Гіпотиреоз і вагітність: материнські та фетальні аспекти

1.1.1. Як материнський, так і фетальний гіпотиреоз, як відомо, справ ляють серйозний 
несприятливий вплив на плід. Тому слід уникати материнського гіпотиреозу.

Рекомендовано виявляти прицільно під час першого пренатального візиту або 
встановлення вагітності.

1.1.2.  Якщо гіпотиреоз діагностовано до вагітності, рекомендуємо відповідні дози Т4 
до запліднення для досягнення рівня ТТГ не вище за 2,5 Од/мл перед вагітністю.

1.1.3.  Доза Т4 має збільшитися до 4–6-го тижня гестації та може вимагати 
збільшення на 30-50%.

1.1.4.  Якщо клінічний гіпотиреоз діагностовано під час вагітності, функцію щито-
подібної залози слід нормалізувати якомога швидше. Доза Т4 повинна 
поступово підвищуватися і після досягнення у сироватці крові рівня ТТТ 
щонайбільше 2,5 Од/мл у першому триместрі (або 3 Од/мл у другому та 
третьому триместрах) або відповідного триместрам рівня. Функціональні 
тести мають бути нормалізованими впродовж 30–40 днів.

1.1.5.  Жінки з аутоімунним тиреоїдитом, які мають еутиреоїдний стан на початку 
вагітності, належать до групи ризику щодо розвитку гіпотиреозу і повинні 
спостерігатися з метою виявлення підвищення рівня ТТГ понад норму.

1.1.6.  Субклінічний гіпотиреоз (у сироватці рівень ТТГ перевищує норму за нор-
мальних показників вільного Т4) асоційовано з поганими наслідками як для 
матері, так і для дитини. Лікування Т4 показало покращення акушерських 
ситуацій, але не регулювало віддалені порушення неврологічного розвитку 
у дітей. Проте, враховуючи, що потенційні позитивні результати перева жають 
ризик, експертна група рекомендує замісну терапію Т4 для жінок із 
субклінічним гіпотиреозом.

1.1.7.  Після пологів більшість жінок із гіпотиреозом потребує зниження дози Т4, 
яку вони отримували під час вагітності.

2. Лікування материнського гіпертиреозу: материнські та фетальні аспекти

2.1.1.  Якщо у сироватці крові виявляється субнормальна концентрація ТТГ під 
час гестації, гіпертиреоз повинен вирізнятися від нормального перебігу 
вагітності та раннього токсикозу, оскільки він справляє негативний вплив 
на матір і плід. Диференціація Базедової хвороби від гестаційного тирео-
токсикозу можлива – наявність зоба та АТРТГ.

2.1.2.  Для клінічного гіпертиреозу за Базедової хвороби або гіперфункції вузлів 
щитоподібної залози слід використовувати АТМЛ для підтримки гормонів щито-
подібної залози матері, вільного Т4, на верхній межі, як у невагітних жінок.

2.1.3.  Оскільки є докази, що використання метимазолу може викликати вроджені 
аномалії розвитку, слід використовувати пропілтіоурацил як препарат першої 
лінії, надто під час першого триместру – органогенезу. Метимазол може при-
значатися, якщо пропіл тіоурацил недоступний або протипоказаний даному 
пацієнту.

2.1.4.  Субтотальна тиреоїдектомія може призначатися під час вагітності як лікування 

Базедової хвороби матері у 
випадку: 1) пацієнт має погану 
реакцію на АТМЛ, 2) необхідні 
персистуючі високі дози АТМЛ 
або 3) пацієнт не чутливий до 
АТМЛ і має прояви неконтро-
льованого гіпертиреозу. 
О п ти м а л ь н и й  ч а с  д л я 
хірургічного лікування – дру-
гий триместр вагітності.

2.1.5.  Немає доказів, що лікування 
субклінічного гіпертиреозу 
покращує результати вагітності, 
і лікування може потенційно 
погано впливати на плід.

2.1.6.  АТРТГ вільно проходять через 
плаценту та можуть стимулю-
вати щитоподібну залозу плоду. 
Ці антитіла слід визначати 
перед вагітністю або наприкінці 
другого семестру у жінок із 
Базедовою хворобою (або які 
мали її і лікувалися 131І, або яким 
було проведено тиреоїдек-
томію, або із новонароджени-
ми з Базедовою хворобою в 
анамнезі). Жінки із негативни-
ми АТРТГ і без потреби у АТМЛ 
мають досить низький ризик 
щодо розвитку дисфункції 
щитоподібної залози у плоду 
або новонародженого.

2.1.7.  Не слід давати 131І вагітним або 
тим, хто планує вагітність. Якщо 
все ж таки таке лікування було 
проведено, слід повідомити 
пацієнтку про радіаційну 
небезпеку для плоду, включа-
ючи деструкцію щитоподібної 
залози плоду, якщо лікування 
проводилося після 12 тижнів 
гестації. Немає даних для 
рекомендації за чи проти при-
пинення вагітності після вико-
ристання у лікуванні 131І.

2.1.8.  У жінок із підвищеним АТРТГ 
або лікованих АТМЛ, слід про-
водити УЗД плоду для виявлен-
ня дисфункції щитоподіб ної 
залози, що може включати 
сповільнення росту, водянку, 
зоб або серцеву недостат ність.

2.1.9.  Забирання пуповинної крові 
слід прово дити лише за 
д іагнозу захворювання 
щитоподібної залози плоду, 
коли недостатньо інформації, 
отриманої клінічно, і якщо це 
іс тотно впливатиме на 
лікування.

2.1.10.  Усі новонароджені від 
матерів із Базедовою хворо-
бою мають обстежуватися 
щодо патології щитоподібної 
залози та за необхідності 
лікуватися.
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3. Гестаційний гіперемезис 
(ранній токсикоз) і гіпертиреоз

3.1. Слід обстежувати щитоподібну 
залозу у всіх пацієнток із 
раннім гестозом (втрата 5% 
маси тіла, дегідратація, 
кетонурія).

3.2. Мала кількість жінок із раннім 
гестозом потребує АТМЛ. 
Клінічний гіпертиреоз внас-
лідок супутньої Базедової хво-
роби вимагає призначення 
АТМЛ. Гестаційний гіпер тиреоз 
із чітким підвищенням рівнів 
гормонів (вільний Т4 понад 
норму або загальний Т4 – 
150% від нормального показ-
ника під час вагітності і ТТГ – 
0,1 Од/мл) і  наявність 
гіпертиреозу вимагають 
лікування так довго, як це буде 
необхідним клінічно.

4. Аутоімунні захворювання 

щитоподібної залози та викидні

4.1. Хоча існує пряма залежність 
між наявністю антитіл до 
щитоподібної залози та пере-
риванням вагітності, ми не 
можемо рекомендувати на 
даний момент скринінгове 
обстеження на наявність цих 
антитіл і можливе лікування. 
Оскільки позитивний резуль-
тат щодо зменшення кількості 
викиднів показали в цьому 
дослідженні лише позитивні 
еутиреоїдні жінки.

5. Вузли щитоподібної зало-

зи та рак

5.1. Тонкоголкова аспіраційна 
пункційна біопсія (ТАПБ) із 
цитологічним дослідженням 
може проводитися лише у 
випадку вузлів понад 1 см у 
діаметрі, виявлених під час 
вагітності. ТАПБ під контролем 
УЗД має переваги та зменшує 
можливість неадекватного 
забирання матеріалу.

5.2. Коли вузли виявляються у 
першому триместрі вагітності 
і є злоякісними зі швидким 
ростом, вагітність не слід 
переривати, а хірургічне 
лікування слід рекомендувати 
у другому триместрі. Жінок із 
папілярним раком або 
фолікулярною пухлиною без 
проявів прогресування хво-
роби, які хочуть зачекати із 
хірургічним лікуванням і 
народити, можна запевнити, 
що високодиференційований 
рак щитоподібної залози 
характеризується повільним 

ростом, і відкладення операції не несе ризику.
5.3. Слід призначити гормон щитоподібної залози для досягнення пригнічення, 

але не повного, ТТГ у вагітних із попередньо лікованим раком щитоподібної 
залози або у ТГА позитивних, або за підозри на рак і тим, хто хоче відкласти 
хірургічне лікування на післяпологовий період. Пацієнтки групи високого 
ризику мають переваги від вищого рівня пригнічення ТТГ порівняно із 
групою низького ризику. Вільний Т4 і загальний Т4 в ідеалі не повинні 
перевищувати нормальних показників для вагітності.

5.4. Радіотерапія із 131I не повинна призначатися жінкам, що годують груддю. 
Більше того, слід відкласти вагітність на термін від 6 місяців до 1 року тим 
жінкам із раком щитоподібної залози, які отримували радіотерапію для 
стабілізації функції щитоподібної залози та підтвердження розвитку ремісії.

6. Йодна дієта під час вагітності

6.1.  Жінки дітородного віку мають отримувати у середньому 150 мкг йоду на 
добу. Під час вагітності та лактації слід підвищити добову дозу до 250 мкг.

6.2.  Приймати йод протягом вагітності та лактаційного періоду слід не більше 
подвійної дози, тобто 500 мкг на добу.

6.3.  Для досягнення адекватного вживання йоду під час вагітності у популяції 
слід визначати концентрацію йоду в сечі у певної групи людей. Вона 
повинна становити в ідеалі 150–250 мкг/л.

6.4.  Залежно від населення слід вживати різні заходи для забезпечення надход-
ження до організму необхідної кількості йоду на добу. Можливі різні ситуації, 
і підхід повинен бути диферен ційованим: 1) країни, добре забезпечені йодом 
і/або з добре функціонуючою програмою йодування солі (ПЙС); 2) країни 
без ПЙС або лише з дією її на обмеженій площі і, нарешті 3) віддалені райони 
без доступної ПЙС програми і складними соціоеко номіч ними умовами.

7. Післяпологовий тиреоїдит (ППТ)

7.1.  Немає достатньої кількості даних для того, щоб рекомендувати скринінгове 
обстеження для усіх жінок для виявлення ППT.

7.2.  Жінки із наявністю антитіл до тиреоїдної пероксидази повинні перевіряти 
рівень ТТГ на 3-му та 6-му місяцях післяпологового періоду.

7.3.  Частота ППТ у жінок із діабетом 1-го типу втричі вища, ніж у решті населен-
ня. Післяпо логовий скринінг (визначення ТТГ) рекомендується для жінок 
із діабетом 1-го типу через 3 та 6 місяців після пологів.

7.4.   Жінки із ППТ в анамнезі належать до групи ризику щодо розвитку перма-
нентного первинного гіпотиреозу через 5–10 років після епізо дів ППT. 
Щорічно слід переві ряти рівень ТТГ.

7.5.  Жінки з асимптомним перебі гом ППТ, які мають підвищений рівень ТТГ, але 
нижчий від 10 мОд/мл, які не планують вагітніти, не потребують ніяких втру-
чань, але слід їх перевіряти кожні 4–8 тижнів. Жінки із симптомним перебі гом 
ППТ і підвищеним рівнем ТТГ, які планують вагітніти, повинні лікуватися лево-
тироксином.

7.6.  Не існує достатньої кількості доказів для виявлення взаємозв’язку між 
післяпо логовою депресією та ППT або із наявністю у жінок антитиреоїдних 
антитіл (але без ознак ППT).

Натомість, оскільки гіпотиреоз є можливим чинником депресії, жінок із післяпологовою 
депресією слід обстежувати на гіпотиреоз і відповідно лікувати.

8. Скринінг на дисфункцію щито подібної залози під час вагітності

Хоча серед вищенаведеного немає прямих показань до скринінгового виявлен-
ня дисфункції щитоподібної залози (первинного гіпотиреозу), ми рекомендуємо 
звертати увагу на такі категорії жінок із ризиком розвитку захворювань щитоподібної 
залози та визначати рівень ТТГ:

1. Жінки з гіпер-, гіпотиреозом, ППT або тиреоїдектомією в анамнезі.
2. Жінки з обтяженим родинним анамнезом щодо захворювань щитоподібної 

залози.
3. Жінки із зобом.
4. Жінки з наявністю антити реоїд них антитіл (якщо відомо).
5. Жінки із симптомами або клініч ними ознаками гіпер- чи гіпофункції 

щитоподібної залози, включаючи анемію, підвищення рівня холестерину, 
гіпонатріємію.

6. Жінки з діабетом 1-го типу.
7. Жінки з іншими аутоімунними захворюваннями.
8. Жінки з непліддям.
9. Жінки із захворюваннями голо ви та шиї в анамнезі.
10. Жінки з викиднями та передчасними пологами в анамнезі.


