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REZUMAT
Tiroidita postpartum este o boală tiroidiană autoimună – variantă a tiroiditei cronice autoimune 

(Hashimoto) care apare în timpul primului an după naştere. Se caracterizează prin prezenţa anticorpilor 
antiperoxidazici (ATPO). Femeile cu tiroidită postpartum prezintă hipertiroidism tranzitor, urmat de 
hipotiroidie şi apoi remisiune cu revenire la funcţia tiroidiană normală – eutiroidie. Tratamentul în faza 
tireotoxică este simptomatic, constând în beta-blocante (metoprolol sau propranolol). Când se instalează 
hipotiroidismul, este necesar tratamentul de substituţie cu levotiroxină. După cca 6 luni se poate opri 
tratamentul de substituţie, deoarece în 70% dintre cazuri funcţia tiroidiană revine la normal. Este important 
de recunoscut această situaţie patologică, deoarece presupune risc de hipotiroidie permanentă şi de tiroidită 
recurentă după sarcinile ulterioare.
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ABSTRACT
Postpartum thyroiditis is an autoimmune thyroid disease – variant of chronic autoimmune thyroiditis 

(Hashimoto) that occurs during the fi rst year after delivery. The condition is characterized by the presence 
of thyroid peroxidase antibody. Women with postpartum thyroiditis present with transient thyrotoxicosis, 
hypothyroidism and then recovery.

Treatment in thyrotoxic phase is symptomatic – patients are receiving beta-blockers (metoprolol or pro-
pranolol). After hypothyroidism is installed thyroid hormone replacement therapy is indicated. After about 
6 months replacement therapy is stoped, because in 70% of cases thyroid function returns to normal.

It is important to recognize the disease because it predisposes the woman to permanent hypothyroidism. 
These patients are also at high risk for recurrent postpartum thyroiditis with subsequent pregnancies.
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REFERATE GENERALE
2

INTRODUCERE
Tiroidita postpartum reprezintă infl amaţia 

însoţită de fenomene de distrucţie a ti roidei, in-
stalată în primul an după naştere. Poate apărea 
şi după avortul spontan sau provocat (1).

Afectează 7-8% dintre femeile afl ate în această 
perioadă (2). Incidenţa este mai mare la femeile 
cu diabet zaharat ti p I (25%), la cele cu anti corpi 
ATPO poziti vi (40%) şi la cele cu istoric de ti  ro i-
dită postpartum la naşterile anterioare (60%). (2)
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ETIOPATOGENIE
Tiroidita postpartum este o variantă a ti roi-

ditei cronice autoimune Hashimoto, deoarece 
se caracterizează prin prezenţa autoanti corpilor 
ATPO.

Principalele autoanti gene ti roidiene sunt: ti -
reoglobulina, ti reoperoxidaza şi receptorul pen-
tru TSH. Prin intermediul sistemului major de 
his to compati bilitate (MHC) clasa a II-a sunt acti -
vate limfocitele T helper (CD4+), care vor secreta 
citokine care, la rândul lor, acţionează acti vând 
limfocitele T citotoxice (CD8+), limfocitele B şi 
producţia de anti corpi, amplifi când toate eta-
pele procesului autoimun (3).

Deşi anti corpii anti ti roidieni sunt markeri im-
portanţi pentru diagnosti cul şi evoluţia bolilor 
ti roi diene autoimune, mecanismul patogen prin-
cipal este autoimunitatea celulară (3).

Patologia autoimună ti roidiană apare la pa-
cienţi cu predispoziţie geneti că, în prezenţa 
unor factori de mediu declanşatori (triggeri). 

În ceea ce priveşte predispoziţia geneti că, au 
fost identi fi cate mutaţii genice care conferă sus-
cepti bilitate pentru bolile autoimune ti roidiene 
şi afectează: gena CTLA-4 (Cytotoxic T lympho-
cyte-anti gen 4 – inhibitor al acti vării limfocitelor 
T) (4), gena ti reoglobulinei şi receptorului pen-
tru TSH. Există o strânsă corelaţie cu haploti purile 
HLADR3 şi HLADR5, care sunt asociate cu bolie 
autoimune ti roidiene în general (5).

Factorii care declanşează procesul autoimun 
sunt încă în studiu, ei acţionează asupra unui 
teren geneti c predispus şi determină apariţia 
bolii. Au fost incriminaţi: stresul (imunosupresia 
indusă de stresul acut poate fi  urmată de hiper-
reacti vitate imună), fumatul, reacti vitatea imună 
încrucişată cu anti gene bacteriene sau virale (6), 
excesul de iod (7) (ti reoglobulina înalt iodată an-
ti  genică), tratamentul cu liti u, interferon (8), es-
trogenii (frecvenţa mai crescută a acestor boli la 
femei).

Sarcina însăşi este un trigger pentru boli 
auto  imune ti roidiene prin 2 mecanisme: micro-
hi merismul genic (9) şi rebound-ul autoimun din 
perioada postpartum (10).

Schimbul materno-fetal de celule în ti mpul 
sarcinii a fost denumit microhimerism. Celule 
fetale au fost identi fi cate în circulaţia maternă, 
prin detecţia surprinzătoare de material geneti c 
aparţinând cromozomului Y începând cu 4 săp-
tămâni de sarcină şi până la 36 de ani după sar-
cină. Material geneti c de la făt a fost pus în evi-
denţă şi în ti roidă, mai frecvent în cazuri de 
ti  roi dită cronică autoimună. Materialul geneti c 
străin a fost incriminat pentru declanşarea feno-
menelor autoimune în perioada postpartum.

Pe de altă parte, după naştere se constată 
exa cerbarea funcţiilor imune ce contribuie la 
declanşarea ti roiditelor autoimune la femeile cu 
predispoziţie geneti că.

CITOLOGIE
La examinarea citologică se observă infi ltrat 

limfocitar, câteva celule gigante multi nucleate, 
ti reocite degenerate, cu fragmentarea membra-
nei bazale foliculare şi distrugerea foliculilor. As-
pectul citologic este compati bil cu cel de ti roidită 
autoimună, cu excepţia prezenţei celulelor mul-
ti  nucleate considerate patognomonice pentru 
ti roidita subacută (11).

EVOLUŢIE
Tiroidita postpartum evoluează în 3 faze 

(Fig. 1):
1. Tireotoxicoză de distrucţie
2. Hipoti roidie
3. Rezoluţie/hipoti roidism persistent

FIGURA 1. Fazele evoluti ve ale ti roiditei postpartum

Boala debutează de obicei la 1-8 luni după 
naştere cu un vârf de incidenţă la 6 luni (12). 
Cunoaşterea acestui aspect este importantă 
pen tru că procesul se poate suprapune peste 
sarcina următoare în cazul femeilor care au o a 
doua sarcină după un interval scurt de ti mp.

Guşa apare doar la 50% dintre paciente şi 
este de obicei mică, difuză şi nedureroasă (3).

În funcţie de momentul diagnosti cului, paci -
entele pot prezenta elemente clinice de hiper-
ti roidie sau de hipoti roidie.

1. În faza iniţială, de la nivelul foliculilor ti -
roidieni distruşi prin procesul infl amator mediat 
autoimun, se eliberează în sânge ti reoglobulină 
şi hormonii ti roidieni normal stocaţi la nivelul 
coloidului centrofolicular. Prin acest mecanism 
ajunge în sânge o canti tate excesivă de hormoni 
ti roidieni, determinând fenomene clinice de 
ti reo toxicoză.
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Tegumentele sunt calde, umede (prin vaso-
dilataţie periferică), apare eritem facial şi al de-
col teului cu dermografi sm. Pacientele relatează 
palpitaţii cu ritm rapid, expresie a tulburărilor 
de ritm de regulă supraventriculare apărute da-
torită creşterii numărului de receptori beta2-
adrenergici cardiaci şi acţiunii permisive asupra 
catecolaminelor: tahicardie sinusală (inclusiv în 
repaus şi în somn, accentuată la efort fi zic, ceea 
ce permite diferenţierea de tahicardia psiho-
genă), aritmie extrasistolică atrială, tahicardie 
paroxisti că supraventriculară, chiar fi brilaţie 
atri ală cu ritm ventricular rapid. Se constată pre-
zenţa sindromului hiperkineti c – consecinţă a 
creşterii debitului cardiac: sufl u sistolic, zgomote 
cardiace accentuate, şoc apexian puternic. Ca-
rac teristi ca este tensiunea arterială cu dife ren-
ţială mare, sistolica fi ind crescută din cauza 
creş terii debitului cardiac, iar diastolica scăzută 
prin vasodilataţie. Scade rezistenţa la efort, apare 
dispnee, chiar insufi cienţa cardiacă, mai ales în 
caz de cardiopati i preexistente. Alte semne frec-
vente sunt: tahipneea în repaus, accelerarea 
tran zitului intesti nal, apeti tul alimentar crescut, 
astenia musculară prin catabolism proteic mus-
cular crescut. De asemenea, sunt caracteristi ce 
manifestările neuropsihice: agitaţie psiho-mo-
torie cu hiperkinezie, insomnie, labilitate emo-
ţională, scăderea capacităţii de concentrare, fuga 
de idei, tahilalie, tremor fi n al extremităţilor. Of-
tal mologic, se constată retracţia pleoapei su-
perioare, cu lărgirea fantei palpebrale, privire 
fi xă şi tremorul pleoapelor închise, fenomene 
mediate adrenergic. Apar şi tulburări meta bo-
lice: creşterea metabolismului bazal duce la scă-
dere ponderală şi producţie de căldură, deter-
minând intoleranţa la căldură şi hipersudoraţie. 
Hipercatabolismul lipidic duce la reducerea con-
centraţiei plasmati ce de LDL-colesterol.

Această fază este autolimitată, durează cca 
3-6 luni şi este bine tolerată, pacientele fi ind ti -
nere şi simptomele fi ind în parte superpozabile 
peste cele determinate de stresul din această 
perioadă. De aceea, poate trece neobservată.

2. Ulterior, când depozitele intrati roidiene de 
hormoni s-au epuizat, în sânge va circula o can-
ti tate insufi cientă de hormoni, instalându-se 
etapa următoare – hipoti roidia.

Pacientele relatează creştere ponderală, as-
te nie fi zică, consti paţie, intoleranţă la frig. Se 
constată tegumente uscate (hipofuncţia glan-
delor sudoripare), infi ltrate (acumulare subcuta-
nată de glicozaminoglicani), extremităţile sunt 
reci (vasoconstricţie periferică), faciesul apare 
in fi ltrat cu edeme palpebrale şi ştergerea 

şanţurilor nazo-labiale. Din punct de vedere 
cardiovascular, pacientele prezintă bradicardie, 
creşterea tensiunii arteriale diastolice, doar în 
forme severe cardiomegalie (infi ltrare mucopoli-
zaharidică a miocardului) şi pericardită. Bradi p-
neea apare prin depresia centrului respirator, 
iar consti paţia prin lipsa efectului sti mulator al 
hor monilor ti roidieni asupra tranzitului intes ti -
nal. Tulburările neuropsihice constau în somno-
lenţă, bradipsihie cu tulburări de concentrare, 
atenţie şi memorie, bradilalie. De asemenea, 
apar tulburări metabolice constând în reducerea 
metabolismului bazal şi a producţiei de căldură, 
determinând intoleranţă la frig şi hipocatabolism 
lipidic, cu creşterea concentraţiei plasmati ce de 
LDL-colesterol.

Această fază durează 3-6 luni, interval în care 
ti roida se reface şi îşi reia acti vitatea normală.

3. Majoritatea pacientelor redevin euti roidi-
ene la 1 an după naştere, având însă risc de re-
cădere cu ocazia sarcinilor viitoare (13). 30% ră-
mân cu hipoti roidism permanent sau guşă (14).

Diagnosti cul diferenţial se face în primul 
rând cu ti roidita subacută, boală infl amatorie de 
eti ologie virală, care se caracterizează prin guşă 
şi evoluţie în aceleaşi 3 etape: ti reotoxicoza de 
distrucţie, hipoti roidie şi recuperarea euti roidiei 
în fi nal. Apare durerea în regiunea cervicală an-
terioară, care este spontană, la degluti ţie şi la 
palpare, starea pseudogripală cu subfebră, mi-
algii, artralgii, astenie fi zică. Prin comparaţie, ti -
roidita postpartum se numeşte painless sau si-
len ţioasă, pentru a marca absenţa durerii în 
această situaţie.

În faza de ti reotoxicoză, diagnosti cul diferen-
ţial se face şi cu boala Graves-Basedow (hiper ti -
roidie autoimună), care poate debuta sau se 
poate agrava postpartum. Dozarea anti corpilor 
TRAb specifi ci tranşează diagnosti cul.

Paraclinic, diagnosti cul este confi rmat prin 
prezenţa anti corpilor ATPO. Testele ti roidiene şi 
radioiodocaptarea ti roidiană (RIC) au rezultate 
diferite, în funcţie de fazele bolii.

În faza iniţială vom găsi hormonii ti roidieni 
T3 şi T4 în concentraţii crescute, cu TSH supresat. 
Nivelul ti reoglobulinei serice este, de asemenea, 
crescut. RIC este scăzută, datorită distrucţiei 
ti roidiene, dar şi nivelului scăzut de TSH (prin ci-
palul sti mulator al iodocaptării).

Raportul se inversează în faza de hipoti roidie: 
vom găsi T3 şi T4 scăzuţi în prezenţa unui TSH 
crescut. RIC rămâne scăzută, ti roida fi ind încă 
ne funcţională.

În faza de recuperare, testele ti roidiene intră 
treptat în normal, iar RIC creşte depăşind 
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tranzitor chiar nivelul normal până la refacerea 
depozitelor intrati roidiene de hormoni.

Ecografi c, ti roida este hipoecogenă şi neomo-
genă cu semnal Doppler diminuat difuz.

Tratamentul este simptomati c în faza ti reo-
toxică – se administrează beta-blocante (meto-
prolol sau propranolol). Doza se scade treptat, 
în funcţie de starea clinică. Nu se administrează 
me dicamente anti ti roidiene, nefi ind vorba de-
spre hiperti roidie (producţie crescută de hormoni 
ti roidieni). După instalarea hipoti roidiei, este 
necesar tratamentul de substi tuţie cu hormoni 
ti roidieni. Acesta se menţine aproximati v 6 luni, 

apoi se poate încerca oprirea lui, deoarece în 
70% din cazuri funcţia ti roidiană revine la nor-
mal (15).

CONCLUZIE
În fi nal, considerăm uti l screeningul prin do-

zarea anti corpilor anti ti roidieni la 6 săptămâni 
după naștere în cazul pacientelor cu risc. Per-
sistenţa ti trurilor crescute de ATPO asociază ris-
cul evoluţiei către ti roidita cronică autoimună 
(Hashimoto).
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