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STRESZCZENIE/ABSTRACT

Wrodzona niedoczynność tarczycy (WNT) indukowana przeciwciałami przeciwko receptorowi TSH (TRAb) o cha-
rakterze blokującym odpowiada za około 2% wszystkich przypadków WNT. Przedstawiamy przypadek noworodka 
płci żeńskiej z ciąży I, porodu I, urodzonego cięciem cesarskim w 40 tygodniu ciąży, z masą ciała 3150 g, długością 
54 cm, skalą Apgar odpowiednio 8 oraz 10 punktów po 1 i 5 minucie. W wywiadzie u matki wystąpiła nadczynność 
tarczycy leczona tyreostatykami przez 5 lat, a następnie niedoczynność tarczycy suplementowana L-tyroksyną przez 
3 lata przed zajściem w ciążę oraz w trakcie jej trwania. Według dostępnych danych suplementacja L-tyroksyną 
w okresie ciąży była niewystarczająca, okresowo występowała hipotyroksynemia. W badaniu przesiewowym u no-
worodka w kierunku WNT stężenie TSH w kropli krwi na bibule wynosiło 130,5 mIU/L (N<15). Oznaczone w 4 do-
bie życia w surowicy krwi stężenie TSH>60 mIU/L (N:0,4-9) oraz fT4 9,6 pmol/l (N:10-26) potwierdziło rozpozna-
nie WNT. Wysokie stężenie TRAb u dziecka (67,8 IU/L, N<1) korelowało ze stężeniem TRAb u matki (68,5 IU/L). 
W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono tarczycę o prawidłowym położeniu i wielkości przy równoczesnym bra-
ku wychwytu znacznika przez gruczoł tarczowy w badaniu scyntygraficznym z użyciem Tc99m. W 7 dobie życia włą-
czono suplementację L-tyroksyną w dawce 12 μg/kg/d, modyfikowaną na podstawie oznaczeń fT4 i TSH w surowicy. 
Obserwowano zmniejszające się zapotrzebowanie na L-tyroksynę oraz normalizację stężenia TRAb, które w 4 mie-
siącu życia dziecka wynosiło 0,7 IU/L. Po ukończeniu przez dziewczynkę 2 roku życia podjęto decyzję o wykonaniu 
weryfikacji rozpoznania WNT, która pozwoliła na rozpoznanie przejściowej postaci schorzenia. Przedstawiony przy-
padek potwierdza znaczenie diagnostyczne oznaczania TRAb u noworodków z WNT matek z chorobą autoimmuno-
logiczną tarczycy. Endokrynol. Ped. 11/2012;2(39):65-70.



66

Praca kazuistyczna Endokrynol. Ped., 11/2012;2(39):65-70

67

Kumorowicz-Czoch A. i inni: Wrodzona niedoczynność tarczycy u noworodka matki z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy

czeniu przez dziecko drugiego, a optymalnie trze-
ciego roku życia [5,6].

Opis przypadku

Przedstawiamy przypadek noworodka płci żeń-
skiej z ciąży I, porodu I, urodzonego cięciem ce-
sarskim w 40 tygodniu ciąży, z masą ciała 3150 g, 
długością ciała 54 cm, oceną w skali Apgar na od-
powiednio 8 oraz 10 punktów po 1 i 5 minucie, 
u którego występowała przedłużająca się do 14 
doby życia żółtaczka fizjologiczna. 

Pomiędzy 17 a 23 rokiem życia matka leczona 
była tiamazolem z powodu nadczynności tarczycy, 
a następnie od 26 roku życia (3 lata przed zajściem 
w ciążę oraz w trakcie jej trwania) otrzymywała su-
plementację L-tyroksyną z powodu niedoczynności 
tarczycy. Przebieg kliniczny choroby wskazywał na 
autoimmunizacyjną chorobę tarczycy u matki, etio-
logia schorzenia nie była jednak udokumentowana
oznaczeniem przeciwciał i/lub badaniem ultraso-
nograficznym tarczycy. Według dostępnych da-
nych suplementacja L-tyroksyną w okresie ciąży 
była niewystarczająca, w 2 trymestrze ciąży udo-
kumentowano hipotyroksynemię (fT4–0,72 ng/dL, 
n:0,8–1,9), a w 3 trymestrze hipertyreotropinemię 
(TSH–13,3 mIU/L, n: 0,4–4,0), profilaktyka jodowa 
została wdrożona dopiero w 3 trymestrze ciąży. 

Po urodzeniu w badaniu przesiewowym w kie-
runku WNT u noworodka stężenie TSH w kropli 
krwi na bibule wynosiło 130,5 mIU/L. Podwyższo-
ne stężenie TSH (> 60 mIU/L) wraz z obniżonym 
stężeniem fT4 (9,6 pmol/L) oznaczone w surowi-
cy krwi w 4 dobie życia potwierdziło rozpoznanie 
WNT. W badaniu fizykalnym poza zażółconą skórą, 

Congenital hypothyroidism (CH) induced by maternal TSH receptor-blocking antibodies is responsible for approxi-
mately 2% of all CH cases. A female newborn is presented (pregnancy 1, delivery 1, terminated by a cesarean sec-
tion at 40 weeks of gestation, birth body weight 3150g, body length 54cm, Apgar score 8 and 10 at 1 and 5 minutes, 
respectively). Maternal medical history indicated hyperthyroidism treated with thyreostatics for 5 years, followed by 
hypothyroidism treated by L-thyroxine supplementation for 3 years prior to conception and during pregnancy. Availa-
ble data suggested L-thyroxine suplementation during pregnancy to be insufficient, resulting in periodic hypothyroxy-
nemia. In mass screening for CH, TSH concentration in blood on filter paper was 130.5 mIU/L (N<15). Serum levels 
of TSH>60 mIU/L (N:0.4-9) and fT4 9.6 pmol/l (N:10-26) determined in the 4th day of life confirmed the diagnosis 
of CH. A high neonatal TSH receptor antibodies (TRAb) value (67.8 IU/L, N<1) was correlated with maternal TRAb 
(68.5 IU/L). Ultrasound showed the thyroid situated normally and normal in size, yet no marker uptake by the gland 
was demonstrated by Tc99m scintiscan. On day 7 of life, the neonate received L-thyroxine suplementation at the dose 
12 μg/kg/d, the dosage being modified based on serum fT4 and TSH levels. A decreasing demand for L-thyroxine was 
seen along with normalization of TRAb concentration; at 4 month of life, TRAb was 0.7 IU/L. When the girl was 2 
years old, repeated diagnostic CH management was performed, confirming the transient form of the disease. The pre-
sented case confirms the diagnostic importance of TRAb determinations in newborns with CH born to mothers with 
autoimmune disease. Pediatr. Endocrinol. 11/2012;2(39):65-70.

Wstęp

Wrodzona pierwotna niedoczynność tarczycy 
(WNT) jest schorzeniem występującym z często-
ścią 1:3000 – 1:4000 noworodków [1,2]. Wczesne 
postawienie rozpoznania WNT oraz, niezależnie od 
trwałego lub przejściowego charakteru schorzenia, 
wdrożenie suplementacji L-tyroksyną zapobiega 
poważnym skutkom niedoboru hormonów tarczy-
cy w postaci upośledzenia rozwoju somatycznego 
i umysłowego [3]. 

Większość przypadków WNT ma charakter 
trwały i jest wynikiem zaburzeń rozwoju tarczy-
cy lub syntezy hormonów tarczycy [4,5]. Według 
dostępnych w piśmiennictwie danych niedoczyn-
ność tarczycy o charakterze przejściowym doty-
czy około 10–30% dzieci wyłonionych w badaniu 
przesiewowym w kierunku WNT i spowodowa-
na może być niedoborem jodu, wcześniactwem, 
nadmiarem jodu (stosowanie leków/środków 
antyseptycznych zawierających jod, jodowych 
środków kontrastujących) lub autoimmunizacyj-
ną chorobą tarczycy u matki [2,6,7]. Zgodnie 
z badaniami populacyjnymi Browna i wsp. oraz 
Mengreli i wsp. w około 2–2,7% WNT spowodo-
wana jest przeciwciałami blokującymi receptor 
TSH pochodzenia matczynego, które przechodząc 
do płodu w odpowiednio wysokim mianie mogą 
hamować czynność tarczycy [8,12]. Wobec zna-
nej częstości WNT związanej z chorobą autoim-
munizacyjną u matki we wszystkich przypadkach 
wrodzonych postaci niedoczynności tarczycy
należy brać pod uwagę WNT wywołaną przeciw-
ciałami blokującymi receptor TSH oraz dokonać 
weryfikacji rozpoznania, najwcześniej po ukoń-
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dużym przednim i obecnym tylnym ciemiączkiem 
nie stwierdzono nieprawidłowości.

W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono 
tarczycę o prawidłowym położeniu, wielkości i nie-
znacznie obniżonej echogeniczności, która nie uwi-
doczniła się w badaniu scyntygraficznym z użyciem 
Tc99m. Nie uwidoczniono również ognisk ekotopo-
wego wychwytu znacznika. Na obecność tarczycy 
wskazywało także prawidłowe stężenie tyreoglobu-
liny w surowicy (10,9 ng/mL, n: 2–70).

W 7 dobie życia włączono suplementację L-ty-
roksyną w dawce 12 μg/kg/d i kontynuowaną ją do 
26 miesiąca życia w modyfikowanych, na podstawie 
oznaczeń fT4 i TSH w surowicy, dawkach. Wywiad 
dotyczący choroby tarczycy u matki wraz z brakiem 
wychwytu radioizotopu przez tarczycę sugerowały 
możliwość przejściowej WNT związanej z obecno-
ścią przeciwciał blokujących receptor TSH. Wyso-
kie, całkowite stężenie w surowicy przeciwciał ma-
jących powinowactwo do receptora TSH (TRAb) 
u dziecka wynosiło 67,8 IU/L (N<1) i korelowa-
ło ze stężeniem TRAb u matki – 68,5 IU/L. W ko-
lejnych miesiącach u dziecka obserwowano norma-
lizację stężenia TRAb, którego miano w 4 miesiącu 
życia było ujemne i wynosiło 0,7 IU/L (tab. I).

Obserwowano zmniejszające się zapotrzebowa-
nie na L-tyroksynę, które w drugim roku leczenia 
wynosiło około 1 µg/kg/d, stężenia fT4 w surowi-
cy w trakcie suplementacji L-tyroksyną pozostawały 
prawidłowe, okresowo obserwowano jednak supre-
sję TSH (tab. I). W związku z potwierdzoną obecno-
ścią TRAb w surowicy dziecka korelującą ze stęże-
niem TRAb u matki wraz z obniżaniem się stężenia 
tych przeciwciał aż do wartości prawidłowych oraz 
zmniejszającym się zapotrzebowaniem na L-tyrok-
synę, podjęto decyzję o wykonaniu weryfikacji roz-
poznania WNT po ukończeniu przez dziewczynkę 
2 roku życia.

Prawidłowe stężenie fT4 i TSH w surowicy oraz 
obecność wychwytu technetu przez tarczycę w ba-

daniu scyntygraficznym po 6 tygodniach od odsta-
wienia L-tyroksyny, pozwoliły, zgodnie z danymi 
klinicznymi, na rozpoznanie przejściowej postaci 
WNT powodowanej przeciwciałami blokującymi 
receptor TSH i podjęcie decyzji o zaprzestaniu sto-
sowania L-tyroksyny. Aktualnie 2,5-letnia dziew-
czynka pozostaje w klinicznej i biochemicznej 
eutyreozie, rozwój somatyczny i intelektualny 
dziewczynki jest prawidłowy. 

Metody

Stężenie TSH w kropli krwi na bibule: LIA, 
Dia Sorin, Włochy; wartości referencyjne: 3–6 d.ż. 
< 15 mIU/L.

Stężenie TSH i fT4 w surowicy: RIA, Brahms 
Diagnostica GmbH, Berlin, Niemcy; wartości refe-
rencyjne: TSH: 2 t.ż. – 2 r.ż.: 0.8-9.1 mIU/L, >2 r.ż.: 
0.3–4.0 mIU/L; fT4: 10–25 pmol/L.

Stężenie tyreoglobuliny w surowicy: Tg-pluS 
RIA, Brahms GmbH, Berlin, Niemcy; wartości re-
ferencyjne: 2–70 ng/Ml.

Stężenie TRAb w surowicy: RRA, TRAK-hu-
man, Brahms Diagnostica GmbH, Berlin, Niemcy; 
wartości referencyjne <1 IU/L wynik ujemny, 1–1,5 
IU/L wynik graniczny, >1,5 wynik dodatni.

Badanie ultrasonograficzne tarczycy: LOGIQ 7 
(Jokohama Medical System, Japonia), głowica li-
niowa 7,5 MHz.

Badanie scyntygraficzne tarczycy: gammakame-
ra (General Electric Medical System, Starcam Mil-
waukee, WI, USA); Tc99m i.v., dawka standardowa 
(< 3 m.ż. 0,2 mCi; 2–4 lata 0,5–0,75 mCi).

Dyskusja

Dzięki badaniu przesiewowemu w kierunku 
WNT, które w Polsce od 1994 r. obejmuje wszyst-
kie żywo urodzone noworodki, możliwe jest roz-
poznanie wrodzonej niedoczynności tarczycy we 

Tabela I. Wartości stężeń TSH, fT4, TRAb w surowicy oraz stosowane dawki L- tyroksyny
Table I. TSH, fT4, TRAb serum concentrations and L-thyroxine doses

 1 t.ż. 2 t.ż. 5 t.ż. 4 m.ż. 8 m.ż. 13 m.ż. 20 m.ż. 24 m.ż. 26 m.ż. 31 m.ż.

TSH mIU/L 199,3 0,81 0,14 0,09 1,8 1,98 3,66 1,95 4,53 3,84

fT4 pmol/L 17,5 31,1 21,3 14,9 19,8 15,8 15,3 16,3 15,5 14,5

TRAb IU/L 67,8 – – 0,7 0,4 – – – 0,4 –

L-T4 
µg/kg/d 12 8 6 2 1,6 1,25 1 1 bez LT4 

od 6 tyg.
bez LT4 
od 6 m.
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wczesnym okresie noworodkowym i wdrożenie 
suplementacji L-tyroksyną do 14 doby życia. Za-
pobiega to wystąpieniu objawów niedoboru hor-
monów tarczycy, w tym najpoważniejszego z nich 
– trwałego upośledzenia umysłowego. 

W dostępnym piśmiennictwie istnieją opisy przy-
padków noworodków z rodzinną przejściową WNT, 
w których choroba autoimmunizacyjna tarczycy 
matki charakteryzuje się początkowo nadczynno-
ścią, a następnie niedoczynnością tarczycy [9]. Ten 
zmienny obraz kliniczny pojawiający się u tego sa-
mego pacjenta w różnym okresie wynika z istnieją-
cej w danym momencie przewagi przeciwciał stymu-
lujących lub blokujących receptor TSH. Najczęściej 
jednak rodzinna przejściowa WNT dotyczy dzieci 
matek z autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy 
rozpoznanym przed lub w czasie ciąży [10,11]. Do 
wystąpienia jawnej lub subklinicznej niedoczynno-
ści tarczycy u noworodka dochodzi wówczas w me-
chanizmie przechodzenia przez łożysko przeciwciał 
blokujących receptor TSH. Inne przeciwciała wystę-
pujące w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy, 
takie jak np. przeciwciała przeciwko tyreoperoksy-
dazie i tyreoglobulinie, także przechodzą przez ło-
żysko, nie mają jednak znaczenia etiologicznego 
dla wystąpienia WNT u noworodka [niepublikowa-
ne badania własne, 12,13]. Matka opisywanego no-
worodka w przeszłości leczona była z powodu nad-
czynności tarczycy, z kolei wywiad dotyczący kilku 
lat przed zajściem w ciążę wskazywał na niedoczyn-
ność tarczycy wymagającą suplementacji L-tyrok-
syną. Wysokie miano przeciwciał przeciwko recep-
torowi TSH u noworodka korelowało ze stężeniem 
przeciwciał u matki. Zestawy komercyjne dla ozna-
czania stężenia przeciwciał przeciwko receptorowi 
TSH, stosowane także w naszym laboratorium, nie 
pozwalają na określenie ich charakteru (stymulujące 
vs blokujące). Na blokujący charakter tych przeciw-
ciał wskazuje jednak obraz kliniczny wraz z wynika-
mi badań hormonalnych i obrazowych [12,14]. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój 
OUN u płodu/noworodka jest stan czynnościowy 
tarczycy matki w okresie ciąży. Hipotyroksynemia 
u matki w pierwszym trymestrze ciąży ma negatywny 
wpływ na rozwój OUN u zarodka, ponieważ tarczyca 
zarodka zaczyna produkować hormony tarczycy dopie-
ro w 10–12 tygodniu życia [15]. W kolejnych tryme-
strach ciąży niedobór tyroksyny u matki jest kompen-
sowany przez tyroksynę płodu. Niedobór hormonów 
tarczycy u matki ma natomiast istotne znaczenie w 2. 
i 3. trymestrze ciąży w przypadku niedoczynności tar-
czycy u płodu. U matki opisywanej pacjentki suple-

mentacja L-tyroksyną przez cały okres ciąży mogła 
być niewystarczająca. W 20 miesiącu życia dziecka, 
w celu oceny wpływu płodowo-matczynej hipotyrok-
synemii na rozwój OUN, wykonano badanie przy uży-
ciu skali Termana-Merrill, które wykazało przeciętny 
rozwój funkcji poznawczych (II=113) u dziewczynki. 

Rozróżnienie postaci przejściowej i trwałej WNT 
w okresie noworodkowym może być w niektórych 
przypadkach utrudnione. Na rozpoznanie przejściowej 
niedoczynności tarczycy indukowanej przeciwciałami 
blokującymi receptor TSH wskazuje dodatnie miano 
tych przeciwciał jednocześnie u dziecka i u matki oraz 
zmniejszające się zapotrzebowanie na L-tyroksynę 
w trakcie jej stosowania (często manifestujące się, jak 
w opisywanym przypadku, supresją TSH). Obecność 
przeciwciał blokujących receptor TSH może również 
prowadzić do braku wychwytu znacznika izotopowe-
go w badaniu scyntygraficznym; równocześnie jed-
nak w badaniu ultrasonograficznym gruczoł tarczowy 
ma prawidłową morfologię i lokalizację. U pacjentki 
zostały spełnione wszystkie wymienione powyżej 
kryteria umożliwiające rozpoznanie WNT wywołanej 
przeciwciałami blokującymi receptor TSH. 

W piśmiennictwie światowym istnieją donie-
sienia sugerujące u chorych z WNT spowodowaną 
przeciwciałami blokującymi receptor TSH pocho-
dzącymi od matki, kontynuowanie suplementacji 
L-tyroksyną jedynie do momentu utrzymywania się 
tych przeciwciał w krążeniu dziecka, a więc przez 
okres 3 do 6 miesięcy [12,16]. U przedstawionej pa-
cjentki, zgodnie z rekomendacjami Europejskiego 
Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, weryfika-
cję rozpoznania wrodzonej niedoczynności tarczycy 
wykonano po ukończeniu drugiego roku życia [3,5]. 

W podsumowaniu należy podkreślić, iż ustale-
nie etiologii WNT nie zawsze jest możliwe w okre-
sie noworodkowym. Dla profilaktyki i wczesnego le-
czenia niedoczynności tarczycy u płodu/noworodka 
indukowanej przezłożyskowym transferem przeciw-
ciał przeciwko receptorowi TSH optymalne byłoby 
monitorowanie stężenia TRAb w surowicy u matki 
z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy przed plano-
waną ciążą oraz w okresie ciąży. Badanie takie, acz-
kolwiek zalecane przez niektórych autorów [17,18], 
najczęściej nie jest wykonywane w praktyce, stąd 
słuszne wydaje się rutynowe oznaczanie stężenia 
przeciwciał przeciwko receptorowi TSH u każdego 
noworodka z podejrzeniem wrodzonej postaci niedo-
czynności tarczycy. Należy mieć jednak na uwadze, 
że w wyjątkowych przypadkach tej postaci WNT 
może się ona nie ujawnić w badaniu przesiewowym, 
a dopiero w kolejnych tygodniach życia.
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