
PRACTICA MEDICALÅ – VOL. IX, NR. 1(33), AN 201412

PRACTICA MEDICALÅ

Adresă de corespondenţă: 

Şef Lucr. Dr. A. Ghemigian, Insti tutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“, Bdul Aviatorilor, nr. 34-36, sector 1, Bucureşti , 
cod poştal 011863. 
E-mail: adinaghemi@yahoo.com

REZUMAT
Hipotirodismul afectează până la 3% din totalul sarcinilor. Managementul inadecvat al acestei situaţii 

poate avea efecte nocive asupra sarcinii şi nou-născutului. Cele mai frecvente cauze de hipotiroidie în sarcină 
sunt tiroidita cronică autoimună şi defi citul de iod. Levotiroxina reprezintă tratamentul de elecţie, în sarcină 
doza fi ind mai mare decât în mod obişnuit. Administrarea corectă se face respectând o pauză de 30 de minute 
între preparat şi ingestia de alimente sau suplimente nutritive. Dozarea TSH-ului este metoda cea mai 
sensibilă de evaluare a statusului tiroidian în sarcină. FT4 poate fi , de asemenea, folosit dacă este măsurat 
prin equilibrium dialysis. Majoritatea femeilor cu hipotiroidism necesită reducerea dozei de levotiroxină 
după naştere. Cele care prezintă anticorpi antitiroidieni sunt expuse riscului de tiroidită postpartum.
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ABSTRACT
Hypothyroidism aff ects up to 3% of all pregnancies. Inadequate management of this condition can lead to 

adverse pregnancy and neonatal outcomes. The most common causes of hypothyroidism during pregnancy 
are chronic autoimmune thyroiditis and iodine defi ciency. Levothyroxine is the treatment of choice for hy-
pothyroidism. In pregnancy levothyroxine requirements usually increase. In order to have full eff ectiveness 
of treatment, levothyroxine should be ingested correctly respecting the gap between it’s administration and 
food intake or dietary supplements. Serum TSH is the most accurate indication of thyroid status in preg-
nancy. FT4 can be also used if is measured by equilibrium dialysis. Most women with hypothyroidism need 
to reduce their dose of levothyroxine postpartum. Women with positive thyroid antibodies are at higher risk 
of postpartum thyroiditis. 
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MODIFICĂRILE TIROIDIENE 
FIZIOLOGICE ÎN SARCINĂ (1)

În mod normal ti roida suferă în sarcină modi-
fi cări morfologie şi funcţionale reversibile. Nivelul 

TSH-ului scade uşor la începutul sarcinii datorită 
sti mulării ti roidiene de către hCG-ul produs de 
celulele trofoblasti ce, hormone ce mimează la 
nivelul receptorilor ti roidieni efectele TSH-ului. 

REFERATE GENERALE
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În partea a doua a sarcinii, estrogenii placentari 
determină creşterea sintezei proteice hepati ce, 
inclusiv a proteinelor de legare pentru hormonii 
ti roidieni (TBG). De aceea, T4 şi T3 total au con-
centraţie crescută pe seama expansiunii fracţiei 
legate. Tiroida integră funcţional este capabilă 
să îşi crească compensator producţia, iar fracţiile 
libere – fT4 şi fT3 şi TSH – rămân normale. La 
pacienta gravidă se măsoară întotdeauna nivelul 
fracţiilor libere, nu concentraţia totală de hor-
moni ti roidieni, care apare fals crescută.

Creşterea volumului ti roidian în sarcină se 
da torează hiperproducţiei hormonale compen-
sa  torii, dar este nesemnifi cati vă – cca 10-15%. 
În zonele cu defi cit de iod poate fi  însă impor-
tantă şi are ca substrat efortul funcţional al ti ro-
idei de a asigura necesarul crescut de hormoni 
ti roidieni din sarcină.

Necesarul de iod în sarcină este crescut da-
torită pasajului transplacentar al iodului şi creş-
terii clearance-ului sau renal. Dacă la adult ne-
cesarul de iod este 150 mcg/zi, la femeia gravidă 
şi în perioada de lactaţie ajunge la 200-250 mcg/
zi (2).

Sarcina poate fi  considerată ca un test de 
stres pentru ti roida maternă, în cazurile cu re-
zerve funcţionale limitate putându-se instala hi-
po ti roidia (3).

În primul trimestru de sarcină, copilul nu are 
ti roida proprie, fi ind complet dependent de sursa 
maternă. Ulterior, ti roida fetală intră în funcţie, 
dar are nevoie să primească din circulaţia ma-
ternă canti tăţi adecvate de iod pentru sinteza 
hormonală proprie.

EPIDEMIOLOGIE
Aproximati v 3% dintre femeile însărcinate au 

hipoti roidism: 0,3-0,5% hipoti rodism clinic ma-
ni fest şi 2-2,5% hipoti roidism subclinic (4).

Datorită iodării universale a sării, incidenţa 
hi poti roidismului prin carenţa iodată a scăzut 
foarte mult.

ETIOLOGIE
În condiţiile unui aport iodat sufi cient, cea 

mai frecventă cauză de hipoti roidie în sarcină 
este ti roidita cronică autoimună (5). Tiroidita 
Hashimoto este caracterizată prin prezenţa în 
sânge a anti corpilor anti -ti roidieni (ATPO, anti -
ti reoglobulina) ce determină un proces de dis-
trucţie mediat autoimun a ţesutului ti roidian. 
Funcţia ti roidiană se menţine mult ti mp nor-
mală. Când o canti tate sufi cient de mare de 

ţesut ti roidian a fost distrusă, producţia hor-
monală devine insufi cientă şi se instalează hipo-
ti roidia. În ti roidita cronică, hipoti roidia poate fi  
diagnosti cată cu ocazia sarcinii, sau apare la o 
pacientă cunoscută, dar insufi cient substi tuită.

Carenţa iodată (aport iodat sub 50 μg/zi) 
cons  ti tuie o cauză frecventă de hipoti roidie și 
gușă. Principala sursă de iod este cea alimentară 
(algele marine, pești  – codul, fructele de mare, 
lactatele – iaurtul, pâinea). Unele medicamente, 
cum ar fi  substanţele de contrast iodate și amio-
darona, conţin iod în canti tate mare. Iodul este 
concentrat în ti roidă și uti lizat în sinteza hor mo-
nilor ti roidieni: T4 conţinând 4 atomi de iod, iar 
T3 doar 3. Dacă iodul este în canti tate insu fi -
cientă, sinteza hormonală suferă modifi cări adap-
tati ve cu creșterea sintezei de T3 și menţi nerea 
temporară a euti roidiei. Când mecanis mele adap-
tati ve sunt depășite se instalează hi poti roidie (2).

Alte cauze mai puţin frecvente de hipoti roidie 
în sarcină pot fi : administrarea excesivă de anti -
ti  roidiene de sinteză sau hipoti roidia post-ti roi-
dectomie sau postradioiod insufi cient substi tuite.

MANIFESTĂRI CLINICE
Diagnosti cul clinic al hipoti roidiei la femeia 

gravidă poate fi  difi cil, deoarece unele simptome 
şi semne coincid cu manifestări ale sarcinii: creş-
tere ponderală, oboseală, consti paţie, crampe 
musculare (6). De aceea screeningul serologic al 
funcţiei ti roidiene este obligatoriu înainte de 
concepţie sau cât mai rapid în ti mpul sarcinii (6).

IMPLICAŢIILE HIPOTIROIDISMULUI ÎN 
SARCINĂ

1. Consecinţe asupra mamei
Hipoti roidismul sever, netratat sau tratat ina-

decvat poate duce la anemie (7), miopati e, HTA, 
insufi cienţă cardiacă, preeclampsie (8), diabet 
gestaţional (9). La aceste femei este mai mare 
riscul de avort (10) sau naştere prematură (11), 
anomalii placentare (12), făt cu prezentaţie pel-
viană (13), hemoragii postpartum (7).

Majoritatea femeilor cu hipoti roidism mo de-
rat nu au însă manifestări specifi ce, iar sarcina 
evoluează fără complicaţii.

2. Consecinţe asupra copilului
Copiii mamelor cu hipoti roidism sever ne-

tratat sau insufi cient tratat pot fi  la naştere ma-
crosomi sau, dimpotrivă, cu greutate mică pen-
tru vârsta gestaţională (14). Pot apărea o serie 
de complicaţii care să necesite îngrijirea nou-
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născutului într-o unitate de terapie intensivă 
(15): suferinţa fetală (10), detresă respiratorie 
acută (16), sepsis, anemie.

Hormonii ti roidieni sunt esenţiali pentru dez-
voltarea intrauterină a sistemului nervos central. 
Copiii cu hipoti roidism congenital (cu hipofuncţia 
propriei ti roide – şi independent de starea ti ro-
idei materne) prezintă la naştere un sindrom 
caracterizat prin defi cite neurologice şi anomalii 
de dezvoltare severe cunoscut sub numele de 
creti nism (1). Din fericire, aceste modifi cări sunt 
reversibile în cea mai mare parte dacă trata-
mentul de substi tuţie este iniţiat imediat după 
naştere. De aceea screeningul pentru hipoti roi-
dism congenital este obligatoriu la toţi nou-năs-
cuţii.

Există şi situaţia în care mamele hipoti roidiene 
netratate sau insufi cient tratate au copii cu ti -
roidă indemna. Hipoti roidismul matern, chiar şi 
în condiţiile unei ti roide fetale normale poate 
afecta dezvoltarea creierului fetal, întrucât hor-
monii ti roidieni controlează genele implicate în 
migrarea şi diferenţierea neuronală (cortex, hi po-
 câmp, cerebel). A fost dovedit asocierea va lo-
rilor crescute ale TSH-ului în trimestrul II de sar-
cină cu scăderea cu 4 puncte a coefi cientului de 
inteligenţă al copilului, precum şi cu grade va-
riabile de defi cit de atenţie, vorbire şi perfor-
manţe vizuale şi motorii evidente la vârsta de 
7-9 ani (17,22).

Atunci când hipoti roidismul matern se da-
torează defi citului de iod care afectează şi 
ti     roida fetală, tulburările de dezvoltare a sis-
te  mului nervos central pot fi  importante, pro -
por ţionale cu gradul defi citului de iod. Ca ur-
mare, screeningul gravidelor trebuie efectuat 
cât mai rapid după concepţie. Testarea statusului 
ti roidian se impune preconcepţional la cate go-
riile cu risc: paciente cu guşă, cu anti corpi anti -
ti roidieni poziti vi, provenite din zone endemice 
pentru defi citul de iod, cele care sunt în tra ta-
ment pentru hiperti roidie cu anti -ti roidiene de 
sinteză, sunt ti roidectomizate sau au primit iod 
radioacti v, dar şi pacientele cu istoric familial de 
boli ti roidiene (3).

DIAGNOSTIC (3,4)
Hipoti roidismul manifest este diagnosti cat 

atunci când se asociază TSH crescut cu fT4 scă-
zut sau când TSH depăşeste 10 mUI/ml indi fe-
rent de nivelul fT4.

Diagnosti cul de hipoti roidism subclinic este 
corect atunci când avem TSH crescut (>2,5 mUI/
ml în primul trimestru și > 3 mUI/ml în trimestrul 

II și III), dar sub 10 mUI/ml și fT4 normal. Valoa-
rea crescută a TSH-ului trebuie confi rmată prin 
2 dozări la interval de 1 săptămână.

TRATAMENTUL HIPOTIROIDIEI ÎN 
SARCINĂ

Levothyroxina este tratamentul de elecţie al 
hipoti roidismului atât la femeia gravidă, cât și la 
celelalte categorii de pacienţi (femei în afara 
sar cinii, bărbaţi, copii, vârstnici etc).

Ţinta terapeuti că în substi tuţia ti roidiană din 
sarcină este menţinerea valorilor TSH sub 2,5 
mUI/ml.

Dacă tratamentul se începe în ti mpul sarcinii 
este bine să se înceapă cu doză cât mai apropiată 
de doza esti mată fi nală, pentru a scurta la ma-
xim ti mpul de expunere la defi cit de hormoni 
ti roi dieni (18).

La pacientele anterior cunoscute cu hipoti -
roidie, datorită creșterii nivelului de proteine 
trans portoare în ti mpul sarcinii, necesarul de 
levothyroxina crește. Pentru a reduce riscul de 
hipti roidism pe perioada sarcinii, aceste femei 
trebuie să aibă înainte de concepţie un TSH 
opti m < 2,5 mUI/ml. Întrucât și în aceste cazuri 
valorile TSH pot crește inadecvat în primul tri-
mestru la aproximati v 27% dintre femei, unii 
autori recomandă ca valoarea TSH-ului înainte 
de concepţie să fi e sub 1,5 mcUI/ml (19). Alţi 
au tori recomandă creșterea cu 25-30% a dozelor 
de substi tuţie în momentul confi rmării sarcinii 
(3).

Free-T4 poate fi  folosit și el ca ţintă tera pe-
uti că: concentraţia lui plasmati că trebuie să se 
situeze în treimea superioară a intervalului nor-
mal. Metoda opti mă, dar inaccesibilă în toate 
laboratoarele clinice de dozare fT4, este dializa 
de echilibru (măsurarea concentraţiei lui în dia-
lizatul sau ultrafi ltratul probelor de sânge im-
plicând cromatografi a în mediu lichid sau spec-
trometria de masă). În situaţia în care fT4 este 
măsurat prin altă metodă, trebuie ţinut cont de 
posibilele erori, TSH rămânând cel mai fi del in-
dicator al statusului ti roidian (3). 

Eti ologia hipoti roidiei infl uenţează doza de sub  -
sti tuţie în sarcină. Femeile cu hipoti roidie post-
ti ro idectomie sau post-radioiodoterapie ne ce-
sită doze totale mai mari decât cele cu hipoti -
roidism primar, indiferent de valoarea TSH pre-  
concepţional (20).

Testarea statusului ti roidian la pacientele 
afl ate în tratament de substi tuţie trebuie să se 
facă la fi ecare 4 săptămâni în primele 2 trimestre 
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de sarcină și cel puţin o dată între săptămânile 
26 și 32 (3,4).

Deoarece doar 60-80% din levothyroxina in-
gerată se absoarbe intesti nal, alimentele și su-
pli  mentele alimentare reducând și mai mult 
pro   centul, este esenţială instruirea pacientelor 
în sensul administrării corecte a medicaţiei. Este 
necesară respectarea unei perioade de 30-60 de 
minute între administrarea dozei de substi tuţie 
și ingesti a de alimente sau cofeină. De aseme-
nea, suplimentele prenatale cu calciu, fi er şi vi-
ta mine se iau după un interval de 4-6 ore (21). 
La pacientele la care hipoti roidismul persistă în 
condiţiile administrării unor doze mari de levo-
thyroxină este necesară evaluarea complianţei 
la tratament și a coexistenţei unor boli gastro en-
terologice ce dau malabsorbţie (boala celiacă, 
gastrită atrofi că etc.)

POSTPARTUM
După naștere pacientele trebuie să revină la 

doza de substi tuţie anterioară sarcinii, prima 
eva luare a nivelului TSH fi ind necesară după 6 
săptămâni. Rebound-ul anti corpilor anti ti roi di-
eni poate determina ti roidita postpartum cu fe-

nomene clinice de ti reotoxicoză datorate eli be-
rării prin distrucţie în scurt ti mp a unei can ti tăţi 
mari de hormoni ti roidieni din depozite. Conse-
cinţa va fi  agravarea hipoti roidiei şi necesi tatea 
creşterii dozei de substi tuţie.

Pacientele cu hipoti roidism subclinic în sar-
cină pot avea un status ti roidian normal post-
partum fără să mai necesite tratament cu levo-
thyroxina, dar ele trebuie urmărite având risc de 
hipoti roidie într-o eventuală sarcină ulterioară 
sau mai târziu în viaţă (23).

HIPOTIROXINEMIA MATERNĂ
Cunoaşte o prevalenţă mult mai mare faţă de 

cea a hipoti roidismului, până la 30% versus 3%. 
Principala cauză este defi citul blând de iod. Sta-
tusul euti roidian în ţesuturile periferice este men-
ţinut prin mecanisme compensatorii, în prin ci-
pal creşterea producţiei de T3.

Consecinţele asupra fătului ale hipo ti roxi ne-
miei netratate sunt performanţele neuro cogni-
ti ve alterate în grade variabile.

Tratamentul constă în suplimentarea cu iod 
în primul trimestru de sarcină (24).

FIGURA 1. Diagnosti cul şi 
managementul hipoti roidiei în 
sarcină
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CONCLUZIE
Hipoti roidismul matern este o tulburare cu 

un mare potenţial de a afecta negati v atât mama, 
cât și fătul. Atunci când diagnosti cul este pus la 
ti mp, tratamentul este facil (Fig. 1), lipsit de re-

acţii adverse, iar rezultatele sunt foarte bune. 
Prin urmare, este necesară depistarea precoce, 
iniţierea imediată a tratamentului, urmărirea 
adec vată și, cel mai important, conști enti zarea 
medicilor și pacienţilor cu privire la aceste obiec-
ti ve.
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