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Abstract

Autoimmune thyroid disease (AITD) is diagnosed in 
5-20% of pregnant women. Autoimmune thyroid di-
sease in mother may be a cause of thyroid dysfunc-
tion in child. Hypothyroidism induced by thyrotropin 
receptor blocking antibodies (TRBAb) is present in 
1-2% of children with congenital hypothyroidism. The 
aim of this paper was to evaluate thyroid function and 
presence of antithyroid antibodies in children of mo-
thers with Hashimoto thyroiditis in the first year of life. 
Material and methods. 367 children were included 
into the study (185 boys, 182 girls, two twin pregnan-
cies) of mothers with Hashimoto thyroiditis. The first 
visit in endocrinology out-patient clinic was done in 
1st–2nd month of life, the follow-up visit at 6th–9th month 
of life. Anthropometrics were taken as well as blood 
samples for TSH, fT3, fT4, ATPO and ATG. Mothers 
had all proper thyroid function during the whole pre-
gnancy. Results. 339 children (92,4%) were born on 
term, 281 (76,6%) with normal vaginal delivery, in 
good condition and with proper body mass. In three 
patients trisomy 21 was diagnosed. The neurologi-
cal development of all children was not concerning. 
Thyroid function was proper (mean TSH 5,41±0,90 
μIU/ml, fT3 8,00±1,24 pg/ml, fT4 16,89±2,09 pmo-
l/l). None of the observed child had elevated titer of 
antithyroid antibodies. Conclusions. 1. Malfunction 
of the thyroid gland in children of mothers with Hashi-
moto thyroiditis is rare, therefore no further diagnostic 
procedures except screening test is required. 2. In 
preterm babies as well as in children presenting cha-
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Streszczenie

Autoimmunizacyjną chorobę tarczycy (AITD, auto-
immune thyroid disease) rozpoznaje się u 5–20% 
ciężarnych. AITD u matki może być przyczyną dys-
funkcji tarczycy u dziecka. Niedoczynność tarczycy 
wywołana przez przeciwciała blokujące receptor TSH 
(TRBAb, thyrotropin receptor blocking antibodies) wy-
stępuje u 1–2% dzieci z wrodzoną niedoczynnością 
tarczycy. Celem pracy była ocena funkcji tarczycy 
oraz obecności przeciwciał przeciwtarczycowych 
u dzieci matek chorujących na przewlekłe limfocytar-
ne zapalenie tarczycy typu Hashimoto w pierwszym 
roku ich życia. Materiał i metody. Badaniem objęto 
367 dzieci (185 chłopców oraz 182 dziewczynki, dwie 
ciąże bliźniacze) urodzonych przez matki chorują-
ce na chorobę Hashimoto. Odbyły się dwie wizyty 
w poradni endokrynologicznej: w 1–2 miesiącu życia 
i w 6–9 miesiącu życia. Wykonano pomiary antropo-
metryczne oraz pobrano krew w celu oceny stężenia 
TSH, fT3, fT4, ATPO, ATG. Funkcja tarczycy u matek 
była wyrównana w czasie całej ciąży. Wyniki. 339 
dzieci (92,4%) było urodzonych o czasie, 281 (76,6%) 
siłami natury, wszystkie w stanie dobrym i z prawidło-
wą masą ciała. U trojga rozpoznano trisomię 21. Roz-
wój psychomotoryczny w czasie obserwacji nie bu-
dził niepokoju. Funkcja tarczycy u wszystkich dzieci 
była prawidłowa (średnie TSH 5,41±0,90 μIU/ml, fT3 
8,00±1,24 pg/ml, fT4 16,89±2,09 pmol/l). U żadne-
go dziecka nie stwierdzono podwyższonego miana 
przeciwciał przeciwtarczycowych. Wnioski. 1. Dys-
funkcja tarczycy u dzieci matek z chorobą Hashimo-
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Wstęp

Niedoczynność tarczycy w ciąży występuje 
u 3% kobiet, w tym subkliniczną niedoczynność 
tarczycy (stężenie TSH powyżej górnej granicy 
normy dla ciąży i prawidłowe stężenie fT4) rozpo-
znaje się u 2–2,5% ciężarnych, a jawną niedoczyn-
ność tarczycy (fT4 poniżej normy w połączeniu 
z podwyższonym stężeniem TSH lub TSH powyżej 
10 mIU/l niezależnie od stężenia fT4) u 0,2–0,5% 
[1]. Główną przyczyną niedoczynności tarczycy 
u matki jest autoimmunologiczne zapaleniem tar-
czycy typu Hashimoto oraz niedobór jodu [1–3]. 

Nieleczona choroba tarczycy u ciężarnej zwięk-
sza ryzyko wystąpienia powikłań położniczych, 
m.in.: niedokrwistości, nadciśnienia tętnicze-
go, poronienia lub porodu przedwczesnego, ni-
skiej masy urodzeniowej, niskiej punktacji Apgar 
[1,4–6]. Uważa się, że prawidłowe leczenie matki 
L-tyroksyną (LT4) niweluje ryzyko wymienionych 
powikłań [7,8].

Hormony tarczycy warunkują prawidłowy 
wzrost i rozwój dziecka. W pierwszym trymestrze 
ciąży płód jest całkowicie zależny od hormonów 
matczynych, w kolejnych (po wykształceniu tar-
czycy płodu) – częściowo [9,10]. Nieleczona nie-
doczynność tarczycy u matki w okresie ciąży 
może przełożyć się na nieprawidłowe dojrzewanie 
tkanki nerwowej i mózgu płodu i w konsekwencji 
pogorszenie rozwoju neuropsychicznego dziecka 
[11–13].

Wykrycie w surowicy krwi przeciwciał prze-
ciwko antygenom tarczycy ma nie tylko znacze-
nie w diagnostyce różnicowej chorób tarczycy, ale 
również znaczenie prognostyczne. Autoimmuni-
zacyjną chorobę tarczycy (AITD, autoimmune thy-
roid disease) rozpoznaje się u 5–20% ciężarnych. 
U 8–14% kobiet w wieku rozrodczym stwierdzane 
są dodatnie miana przeciwciał przeciw tyreope-
roksydazie (ATPO) i/lub tyreoglobulinie (ATG), 
charakterystyczne dla limfocytarnego zapalenia 
tarczycy typu Hashimoto [14]. Uważa się, że na-
wet jeśli ciężarna kobieta pozostaje w eutyreozie, 
obecność przeciwciał przeciwtarczycowych może 

zwiększyć ryzyko niepowodzeń położniczych: 
niepłodności, poronień czy porodów przedwcze-
snych, a także poporodowego zapalenia tarczycy 
[5,8]. Ponadto ryzyko rozwoju w czasie ciąży jaw-
nej niedoczynności tarczycy u kobiet, u których 
wykryto przeciwciała przeciwtarczycowe, a które 
do tej pory pozostawały w eutyreozie, jest większe. 
Funkcja tarczycy u tych kobiet wymaga systema-
tycznego monitorowania [1,8]. 

Autoimmunizacyjna choroba tarczycy u matki 
może być przyczyną dysfunkcji tarczycy u dziec-
ka. Zarówno w chorobie Gravesa-Basedowa, jak 
i w limfocytarnym zapaleniu tarczycy występu-
ją przeciwciała blokujące receptor TSH (TRBAb, 
thyrotropin receptor blocking antibodies). Są to 
immunoglobuliny G skierowane przeciwko recep-
torom tyreotropiny błony komórkowej komórek 
pęcherzykowych tarczycy. Matczyne przeciwciała 
TRBAb przechodzą przez łożysko i mogą blokować 
dostęp TSH do odpowiednich receptorów w tar-
czycy płodu. W pierwszym trymestrze ciąży powo-
duje to dysgenezję tarczycy płodu, a w kolejnych 
z racji niewystarczającej produkcji hormonów tar-
czycy – prowadzi do jej pierwotnej niedoczynności 
[16].

Niedoczynność tarczycy wywołana przez 
TRBAb występuje u 1–2% dzieci z wrodzoną nie-
doczynnością tarczycy [16]. Zwykle wykrywana 
jest w teście przesiewowym, bowiem u dziecka 
stwierdza się wysokie stężenie TSH oraz niskie 
stężenie fT4 [11,15,16]. Szybkie włączenie substy-
tucji LT4 u tych dzieci zapewnia ich prawidłowy 
rozwój psychomotoryczny. Niedoczynność tarczy-
cy spowodowana TRBAb zwykle wycofuje się po 
eliminacji przeciwciał matczynych, co następuje 
w ciągu 1–6 miesięcy. W 12 miesiącu życia dziec-
ka można przeprowadzić weryfikację rozpoznania 
i ewentualnie zakończyć leczenie LT4 [11,16]. 

Celem pracy była ocena funkcji tarczycy oraz 
obecności przeciwciał przeciwtarczycowych 
u dzieci matek chorujących na przewlekłe limfocy-
tarne zapalenie tarczycy typu Hashimoto w pierw-
szym roku ich życia.

racteristic signs and symptoms, more detailed evalu-
ation (TSH, fT4 levels) is necessary.

Pediatr. Endocrinol. 2015.14.3.52.9-14.
© Copyright by PTEiDD 2015

to jest rzadka i nie wymaga dodatkowej diagnostyki 
– poza wykonaniem testu przesiewowego. 2. Ocenę 
funkcji tarczycy (TSH, fT4) należy wykonać u nowo-
rodków przedwcześnie urodzonych i prezentujących 
charakterystyczne objawy kliniczne.

Endokrynol. Ped. 2015.14.3.52.9-14.
© Copyright by PTEiDD 2015
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Materiał i metody

Badaniem objęto 367 dzieci (185 chłopców oraz 
182 dziewczynki, dwie ciąże bliźniacze) urodzo-
nych przez matki chorujące na chorobę Hashimo-
to, kierowanych do tutejszej Kliniki przez lekarzy 
oddziałów neonatologicznych (rutynowo zaleca-
no zgłoszenie się do kontroli endokrynologicznej 
w ciągu pierwszego miesiąca życia dziecka). Dzieci 
były badane dwukrotnie w przyklinicznej Porad-
ni Endokrynologicznej w latach 2012–2014 przez 
autorów publikacji. Do analizy włączono wyłącz-
nie dzieci, które zgłosiły się na wizytę kontrolną. 
Wizyta pierwsza odbyła się w 1–2 miesiącu życia, 
wizyta druga w 6–9 miesiącu życia (średnio 7,5 
miesiąc). Wykonano pomiary antropometryczne, 
pobrano krew żylną w celu oznaczenia: TSH, fT3, 
fT4, ATPO, ATG.

Wywiad matczyny: Wszystkie matki były leczo-
ne przed zajściem w ciążę z powodu przewlekłego 
limfocytarnego zapalenia tarczycy typu Hashimo-
to. Długość leczenia wynosiła od 6 miesięcy do 15 

lat. Choroba u wszystkich pacjentek była potwier-
dzona obecnością przeciwciał ATPO, a u 15% do-
datkowo obecnością przeciwciał ATG. Wszystkie 
matki podczas ciąży były leczone LT4 w dawce 
od 25 do 150 mcg/ dobę. Stężenie TSH u matek 
w okresie ciąży było w normie i wynosiło średnio 
1,6 uIU/ml ± 0,8. 

Wyniki

W tabelach I i II przedstawiono charakterystykę 
kliniczną badanych dzieci.

U wszystkich 367 badanych dzieci wynik ba-
dania przesiewowego w kierunku hipotyreozy był 
negatywny. U trojga dzieci rozpoznano trisomię 
21, u pozostałych nie stwierdzono zespołów gene-
tycznych. 

Stan 352 (95,9%) badanych dzieci był dobry, 
w badaniu fizykalnym nie stwierdzono u nich 
istotnych nieprawidłowości. Sześcioro (1,6%) 
dzieci (w tym 4 chłopców z ciąż bliźniaczych) 

Cecha 
Chłopcy
N=185

Dziewczynki
N=182

Kolejność ciąży:
•	 I ciąża
•	 II ciąża
•	 III ciąża

102
60
23

96
65
21

p>0,05

Zakończenie ciąży:
•	 siłami natury
•	 cięcie cesarskie

147
38

134
48

p>0,05

Czas trwania ciąży:
•	 41–42 tygodni
•	 38–40 tygodni
•	 36–37 tygodni
•	 35 tygodni
•	 <35 tygodni

3
166
10
6
0

2
168
8
4
0

p>0,05

Średnia urodzeniowa masa ciała – gramy 3010 ± 800g 3050 ± 750g p>0,05

Średnia urodzeniowa długość ciała – cm 53 ± 5 cm 51 ± 6 cm p>0,05

Punkty Apgar w 5’
•	 8–10
•	 6–7
•	 5
•	 <5

178
5
2
0

167
12
3
0

p>0,05

Tabela I. Charakterystyka kliniczna badanych dzieci – wywiad okołoporodowy
Table I. Clinical characteristics of studied children – perinatal history
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miało rozpoznane wzmożone napięcie mięśniowe, 
sześcioro (1,6%) dzieci (w tym 3 z zespołem Do-
wna) wadę serca, u jednego stwierdzono odpływy 
pęcherzowo-moczowodowe, a u dwóch chłopców 
spodziectwo.

U żadnego dziecka nie stwierdzono obecności 
przeciwciał przeciw tyreoperoksydazie ani prze-
ciw tyreoglobulinie, zarówno w czasie pierwszej, 
jak i drugiej wizyty w Klinice. Rozwój psychomo-
toryczny dzieci nie budził zastrzeżeń. Żadne nie 
prezentowało objawów dysfunkcji tarczycy.

Dyskusja

Uważa się, że ryzyko dysfunkcji tarczycy u no-
worodka, którego matka choruje na autoimmuni-
zacyjne zapalenie tego gruczołu, jest większe niż 
w populacji ogólnej. Wynika to z faktu przepusz-
czalności łożyska dla przeciwciał przeciwtarczy-
cowych: zarówno przeciw tyreoperoksydazie, jak 
i tyreoglobulinie, a także blokujących receptor 
tyreotropiny oraz przeciwciał cytotoksycznych. 
W związku z tym niektórzy badacze sugerują ko-
nieczność oceny miana przeciwciał przeciwtarczy-
cowych (zwłaszcza TRBAb) u matki dziecka przed 
rozwiązaniem ciąży: jeśli miano tych przeciw-
ciał mieści się w zakresie referencyjnym, ryzyko 
dysfunkcji tarczycy u noworodka jest niewielkie. 
Wówczas test przesiewowy miałby być jedyną me-
todą diagnostyki funkcji tarczycy u dziecka. Jeśli 
natomiast oznaczenie miana przeciwciał TRBAb 

byłoby niemożliwe, u dziecka zaleca się ocenę 
funkcji tarczycy (oznaczenie zarówno TSH, jak 
i fT4) w 7–14 dobie życia w celu wykrycia przej-
ściowej hipotyreozy lub, co rzadsze, hipertyreozy 
[17,18].

Dane na temat częstości występowania prze-
ciwciał przeciwtarczycowych i funkcji tarczycy 
u niemowląt, których matki w czasie ciąży cho-
rowały na zapalenie tarczycy typu Hashimoto, są 
jednak skąpe. Brown i wsp. wykazali, że w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki obecność przeciwciał 
blokujących receptor TSH jest przyczyną wrodzo-
nej niedoczynności tarczycy u 2% pacjentów z tym 
zaburzeniem, występując z częstością 1: 180000 
urodzeń. U wszystkich dzieci z obecnymi prze-
ciwciałami TRBAb rozpoznano przejściową niedo-
czynność tarczycy, a wszystkie matki tych dzieci 
chorowały na AITD [19]. Jedynym zaburzeniem 
hormonalnym, jakie obserwowali badacze duńscy 
u noworodków matek z AITD, była przejściowa hi-
pertyroksynemia około 7 doby życia. Miano prze-
ciwciał ATPO we krwi badanych dzieci korelowało 
z mianem tych przeciwciał u matek w czasie ciąży 
i normalizowało się w ciągu kilku tygodni wraz 
z obniżeniem stężenia fT4. W obserwowanej gru-
pie nie było konieczności substytucji LT4. Zwracał 
uwagę fakt, że aż u 21% noworodków występowa-
ła nasilona hiperbilirubinemia [20]. Z kolei Rovel-
li i wsp. u 28% (36/129 pacjentów) dzieci matek 
z AITD badanych w 3, 15 i 30 dobie życia stwier-
dzili podwyższone stężenie TSH w przynajmniej 
jednym badaniu, które normalizowało się w więk-

Cecha 
Chłopcy
N=185

Dziewczynki
N=182

Badana grupa
N=367

Masa ciała w centylach:
•	 90–97
•	 75–90
•	 50–75
•	 50
•	 25–50
•	 10–25
•	 3–10

2 (2%)
9 (4,9%)

20 (10,8%)
112 (60,5%)
25 (13,5%)

15 (8%)
2 (1%)

0
4 (2,1%)

26 (14,2%)
108 (59,3%)
28 (15,3%)
12 (6,5%)
4 (2,1%)

p>0,05

2 (0,5%)
13 (3,5%)

46 (12,5%)
220 (59,9%)
53 (14,4%)
27 (7,3%)
6 (1,6%)

TSH (μIU/ml) 5,44±0,87 5,38±0,93 p>0,05 5,41±0,90

fT3 (pg/ml) 7,93±1,20 8,08±1,28 p>0,05 8,00±1,24

fT4 (pmol/l) 16,86±1,90 16,92±2,28 p>0,05 16,89±2,09

Tabela II. Wyniki badania dzieci w czasie drugiej wizyty w Klinice
Table II. Results of the follow-up examination
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szości przypadków bez konieczności farmakotera-
pii. 2% (troje dzieci) spośród wszystkich badanych 
wymagało substytucji lewotyroksyną z powodu 
utrzymującej się „łagodnej” hipertyreotropinemii 
(stężenie TSH około 10 mU/l). Przeciwciała ATPO 
stwierdzono u 59% spośród wszystkich pacjen-
tów w 15 dobie życia, natomiast nie występowały 
w czasie kontroli w 6 miesiącu życia. ATPO wykry-
to u 47% pacjentów z hipertyreotropinemią i u 2 
z 3 pacjentów leczonych LT4 [21]. 

Zaburzenia funkcji tarczycy u dzieci matek 
z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy wydają się 
rzadkie. Również w naszej obserwacji, zarówno 
w czasie pierwszego, jak i drugiego badania, żadne 
z dzieci nie prezentowało objawów dysfunkcji tar-
czycy, a stężenia fT3, fT4 i TSH mieściły się w za-
kresie referencyjnym. W przeciwieństwie do cyto-
wanych autorów u żadnego z badanych przez nas 
niemowląt nie stwierdzono obecności przeciwciał 
przeciwtarczycowych w podwyższonym mianie.

Badanie przesiewowe w kierunku wrodzonej 
niedoczynności tarczycy, obowiązujące w Polsce, 
obejmuje ocenę stężenie TSH w trzeciej dobie 
życia dziecka. W razie nieprawidłowego wyniku 
noworodek jest kierowany do poradni lub oddzia-
łu endokrynologicznego, gdzie wykonywane jest 
oznaczenie zarówno stężenia TSH, jak i fT4 z krwi 
żylnej, a także rozpoczyna się odpowiednie lecze-
nie substytucyjne. Badanie przesiewowe obejmu-
jące jedynie ocenę TSH nie pozwala oczywiście 
na rozpoznanie wtórnej niedoczynności tarczycy, 
a pomiar w trzeciej dobie życia wyklucza dzieci, 
u których stężenie TSH mogłoby podwyższyć się 
później. Należy jednak podkreślić, że zarówno 
w naszym badaniu, jak i w obserwacji duńskiej 
oraz włoskiej u żadnego dziecka nie stwierdzono 
wtórnej niedoczynności tarczycy [20,21]. Badacze 
włoscy zwrócili uwagę, że u jednego noworodka 
(na 129 włączonych do programu) stężenie TSH 
wzrosło pomiędzy trzecią a piętnastą dobą życia 
i wymagał on leczenia LT4. U pacjenta tego nie 
stwierdzono podwyższonego miana ATPO, a je-
dynym wskazaniem do kontroli funkcji tarczycy 
w kolejnych dniach życia była choroba Hashimoto 
u matki. U dwóch pozostałych noworodków otrzy-

mujących LT4 TSH było wysokie już w 3 dobie ży-
cia [21].

W obserwacji Rovelli i wsp. miana przeciwciał 
ATPO i ATG nie korelowały ze stężeniem TSH, wy-
stępowały u 2/3 dzieci wymagających leczenia LT4. 
Jest to kolejne potwierdzenie, że zarówno przeciw-
ciała ATPO, jak i ATG nie mają wpływu na funk-
cję tarczycy płodu i noworodka [21–23]. Z drugiej 
strony Weber i wsp. stwierdzili, że za 27% przy-
padków przejściowej wrodzonej niedoczynności 
tarczycy odpowiedzialne są matczyne przeciwcia-
ła przeciwtarczycowe, w tym ATPO [24].

Autoimmunizacyjne choroby tarczycy rozpo-
znawane są nawet u 20% ciężarnych, natomiast 
dysfunkcja tarczycy u ich potomstwa występuje 
sporadycznie, zwykle możliwa jest do wykrycia 
testem przesiewowym. Wobec powyższego wydaje 
się, że dodatkowa ocena funkcji tarczycy u dzieci 
matek z chorobą Hashimoto jest zbędna. Skutkuje 
bowiem koniecznością wizyty w ośrodku referen-
cyjnym i pobrania krwi u zdrowego dziecka (bez 
innych wskazań), a także wiąże się z niepotrzeb-
nym niepokojem rodziców. Pogłębienie diagnosty-
ki (ocena TSH, fT3 i fT4) należy zarezerwować dla 
pacjentów prezentujących objawy dysfunkcji tego 
gruczołu.

Należy także pamiętać, że u noworodków 
przedwcześnie urodzonych czynność osi pod-
wzgórze-przysadka-tarczyca może być niedojrza-
ła i skutkować wtórną niedoczynnością tarczycy 
u dziecka. W takiej sytuacji oznaczenie TSH i fT4 
pozwoli na szybką diagnozę i ewentualnie odpo-
wiednie leczenie [11].

Wnioski

1. Dysfunkcja tarczycy u niemowląt matek 
z chorobą Hashimoto jest rzadka i nie wymaga 
dodatkowej diagnostyki – poza wykonaniem testu 
przesiewowego.

2. Ocenę funkcji tarczycy (TSH, fT4) należy 
wykonać u noworodków przedwcześnie urodzo-
nych i prezentujących charakterystyczne objawy 
kliniczne.
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