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Hormony tarczycy odgrywają istotną rolę zarówno w okre-
sie prekoncepcyjnym, warunkując płodność, jak i podczas 
ciąży. W czasie ciąży niedoczynność tarczycy zarówno 
jawna jak i subkliniczna są najczęstszymi dysfunkcja-
mi gruczołu tarczowego. Jawna niedoczynność tarczy-
cy (OH – Overt hypothyroidism) występuje u około 0,4% 
a subkliniczna niedoczynność tarczycy (SCH – subclinical 
hypothyroidism) do 3% kobiet w ciąży. Szacuje się, że za-
kres częstości występowania niezdiagnozowanej SCH pod-
czas ciąży jest jeszcze wyższy i wynosi od 3% do 15%, 
co może wynikać z różnych kryteriów diagnostycznych. 
Stanowiska towarzystw endokrynologicznych różnią się 
w zakresie kryteriów rozpoznania niedoczynności tarczycy 
w ciąży opartych na arbitralnie przyjętych stężeniach TSH. 
Powoduje to heterogeniczność metodologii badań mają-
cych na celu ustalenie wpływu niedoczynności tarczycy, 
szczególnie postaci subklinicznej, na przebieg ciąży. 

Stan przedrzucawkowy może być powikłaniem związanym 
z ciążą u kobiet z niedoczynnością tarczycy. W najcięż-
szych przypadkach stan przedrzucawkowy może powo-
dować poważne uszkodzenie narządów i zahamowanie 
wzrostu płodu, prowadzące do przedwczesnego porodu, 
a także zwiększone ryzyko zachorowalności i śmiertelno-
ści noworodków.

W badaniu oceniającym przyczyny związku między nie-
doczynnością tarczycy a ryzykiem stanu przedrzucaw-
kowego Lintula A. i wsp. zaobserwowali, że wśród 2508 
kobiet w ciąży istotnie wyższy odsetek pacjentek ze 
stanem przedrzucawkowym miał zdiagnozowaną 
niedoczynność tarczycy w porównaniu do grupy pa-
cjentek ciężarnych, które nie rozwinęły stanu prze-
drzucawkowego (OR 1,48 (95% CI 1,06-2,07). W grupie 
badanej 149 kobiet leczonych było lewotyroksyną: 103 
z powodu jawnej hipotyreozy a 46 z powodu subklinicz-
nej niedoczynności tarczycy. Dalsza analiza wykazała, 
że kobiety ciężarne ze stanem przedrzucawkowym 
leczone lewotyroksyną były starsze, częściej choro-
wały na otyłość, cukrzycę i nadciśnienie w porów-
naniu do kobiet leczonych z powodu niedoczynno-
ści, które nie rozwinęły stanu przedrzucawkowego. 

Ważnym głosem w dyskusji są wyniki amerykańskiego 
badania wśród 5405 ciężarnych kobiet z subkliniczną nie-
doczynnością. Zaobserwowano, że rozpoczynanie terapii 

substytucyjnej u pacjentek ciężarnych ze stężeniem TSH 
2,5-10 mIU/l wiązało się z niższym ryzykiem poronienia, 
ale z wyższym prawdopodobieństwem stanu przedrzucaw-
kowego, cukrzycy, porodu przedwczesnego. Ta retrospek-
tywna analiza nie dowodzi związku przyczynowo-skut-
kowego między leczeniem subklinicznej niedoczynności 
tarczycy a ryzykiem stanu przedrzucawkowego. Może 
natomiast wskazywać, że subkliniczna niedoczynność tar-
czycy była częściej leczona u pacjentek obciążonych, stąd 
wyższe ryzyko preeklampsji w tej grupie.

Nie ma dowodów, aby leczenie matczynej hipotyroksyne-
mii zmniejszało ryzyko stanu przedrzucawkowego. Należy 
jednak podkreślić, że na uzyskane wyniki ma wpływ wiek 
ciążowy, w którym wdrażano terapię lewotyroksyną. Dla-
tego potrzebne jest randomizowane badanie, w którym le-
czenie matczynej hipotyroksynemii rozpoczyna się w po-
czątkowym okresie pierwszego trymestru.

Oddzielnym zagadnieniem jest zasadność rozpoczynania 
terapii lewotyroksyną u ciężarnych pacjentek z wysokim 
mianem przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej 
będących w biochemicznej eutyreozie. Niedawno opubli-
kowana metaanaliza sześciu badań wskazuje, że zindywi-
dualizowana dawka początkowa lewotyroksyny wiąże się 
z niższym ryzykiem poronień [RR 0,62 (95% CI 0,41-0,93)], 
a rozpoczynanie terapii w pierwszym trymestrze redu-
kuje ryzyko porodu przedwczesnego [RR 0,54 (95% CI 
0,31-0,92)] (JCEM 2020). Biorąc pod uwagę sugerowany 
związek podwyższonego miana przeciwciał przeciwko pe-
roksydazie z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym 
i wyższą sztywnością ścian naczyń krwionośnych, intere-
sująca byłaby analiza wpływu substytucji lewotyroksyną 
u pacjentek z wysokim mianem TPOAb na ryzyko rozwoju
nadciśnienia tętniczego i stanu przedrzucawkowego.

W podsumowaniu należy podkreślić, że najbardziej opty-
malne postępowanie opiera się na przesiewowym badaniu 
funkcji tarczycy u kobiet planujących ciążę, gdyż niedo-
bory hormonów tarczycy, szczególnie we wczesnym 
okresie ciąży, mogą zwiększać ryzyko nadciśnie-
nia tętniczego i stanu przedrzucawkowego. W gru-
pie ciężarnych leczonych lewotyroksyną, pacjentki 
chorujące na otyłość, cukrzycę, nadciśnienie tętni-
cze stanowią grupę wyższego ryzyka rozwoju stanu 
przedrzucawkowego.
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