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Skydliaukės hormonų pokyčiai 

nėštumo metu.  

Moterų, sergančių skydliaukės ligomis, 

priežiūros nėštumo metu 

rekomendacijos. 



Medžiagų apykaitos sutrikimai, įskaitant 

ir skydliaukės disfunkciją, yra viena 

dažniausių patologijų ankstyvo nėštumo 

periodu. 

 





Hipertirozė 

Hipotirozė 





• Hipertirozė nėštumo metu yra gana reta. 

• Dažnis - nuo 0,1% iki 1 % atvejų (0,4% 

kliniškai reikšmingų ir 0,6% subklinikinių 

atvejų). 

• Dažniausia priežastis yra Grave’s liga 

(apie 85 % atvejų). 

Taylor PN, Minassian C, Rehman A, Iqbal A, Draman MS, Hamilton W, Dunlop D, Robinson A, Vaidya B, Lazarus JH, Thomas S, Dayan CM, 

Okosieme OE.TSH levels and risk of miscarriage in women on long-term levothyroxine: a community-based study.J Clin Endocrinol Metab. 

2014;99: 3895-902. doi: 10.1210/jc.2014-1954 



Fiziologiniai ir patofiziologiniai 

mechanizmai 
 





TTH ir FT4 normos ribos skirtingose šalyse ankstyvuoju nėštumo 

laikotarpiu 

 



TTH normos nėštumo metu 

 I trimestras: 0,1 - 2,5 mU/l;  

 II trimestras: 0,2 - 3,0 mU/l; 

 III trimestras: 0,3 - 3,0 mU/l; 

Planuojančioms nėštumą: < 2,5 mU/l. 

Lazarus J, Brown RS, Daumerie C, Hubalewska-Dydejczyk A, Negro R, Vaidya B. 2014 European thyroid association guidelines 

for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J. 2014 Jun;3(2):76-94 



Grave’s ligos diagnostika 

nėštumo metu 



Grave’s ligos diagnostika 

nėštumo metu 

• Grave’s ligos simptomai nėštumo 

eigoje turi polinkį lengvėti.  

• Gali būti spontaninis pagerėjimas.  

• Ligos paūmėjimai dažnesni I trimestro 

metu. 

Barbesino G, Tomer Y. Clinical review: Clinical utility of TSH receptor antibodies.J Clin Endocrinol Metab. 

2013; 98: 2247-55. doi: 10.1210/jc.2012-4309. 



Grave’s ligos diagnostika nėštumo 

metu 
Anamnezė: 

1. Skydliaukės ligos praeityje, jų atvejai giminėje; 

2. Mažas kūno svorio prieaugis, ilgėjant nėštumo trukmei; 

3. Proksimalinių raumenų silpnumas; 

4. Oftalmopatija, pretibialinė miksedema; 

5. Skydliaukės didėjimas; 

6. Tachikardija >100 k./min.; 

7. Onicholizė; 

 



Grave’s ligos diagnostika nėštumo 

metu 
Laboratorinė diagnostika: 

1.TTH, FT3, FT4, anti-TTH, anti – TPO. 
 

Instrumentinė diagnostika: 

1.Echoskopija 

2.Skydliaukės scintigrafija kontraindikuotina!!! 

Haddow JE, Knight GJ, Palomaki GE, McClain MR, Pulkkinen AJ. The reference range and 

within-person variability of thyroid stimulating hormone during the first and second trimesters of 

pregnancy. J Med Screen 11:170-4 2004 



Galimos nėštumo komplikacijos 

Motinai:  

1.KS disfunkcija; 

2.Tirotoksinė krizė; 

 

Komplikacijos iki gimdymo: 

1.Persileidymas; 

2.Preeklampsija; 

3.Priešlaikinis gimdymas; 

4.Vaisiaus skydliaukės disfunkcija. 

 

 



Galimos nėštumo komplikacijos 

Komplikacijos gimdymo metu: 

1.Placentos atšoka; 

2.Kraujavimas; 

3.Cezario pjūvio operacijos poreikis. 

Naujagimio komplikacijos: 

1.Mažas gimimo svoris (<2500 g); 

2.Makrosomija (>4000 g); 

3.Respiracinis distreso sindromas; 

4. Įgimtos anomalijos; 

5.Skydliaukės disfunkcija. 

 



 



 



ATA Grave’s ligos gydymo rekomendacijos 

• Jei Grave’s liga diagnozuota iki nėštumo 

Buvo skirtas gydymas 

Metimazoliu 

1. Nutraukti gydymą ATM ar 

pakeisti į Propiltiouracilą  kaip 

galima greičiau, patvirtinus 

nėštumą; 

Jeigu yra remisija po ATM 

nutraukimo. 

1. Įsitikinti ar yra eutirozė; 

2. Anti-TTH vertinimas nėra 

indikuotinas. 

 
 

Jei buvo taikyta I¹³¹ terapija ar operacinis gydymas 

1. Anti-TTH įvertinimas tikslingas I nėštumo 

trimestrą. Jei stebima aukšta koncentracija, 

rekomenduojama kartoti 18-22 nėštumo savaitę. 

http://eguideline.guidelinecentral.com/i/751899-hyperthyroidism 



ATA Grave’s ligos gydymo rekomendacijos 

• Jei Grave’s liga diagnozuota nėštumo metu 

 I nėštumo trimestro metu 

1. Skirti gydymą Propiltiouracilu; 

 II-III nėštumo trimestro metu 

1. Skirti gydymą Metimazolį; 

1. Įvertinti anti-TTH diagnozės pradžioje. Stebint 

aukštą koncentraciją, kartoti 18 - 22 ir 30 – 34 

nėštumo savaitę; 

2. Jei yra būtinas operacinis gydymas, optimalus 

laikotarpis – II nėštumo trimestras. 

http://eguideline.guidelinecentral.com/i/751899-hyperthyroidism 



• Turėtų būti diskutuojama ir sprendžiama 

dėl reprodukcinio amžiaus moterų 

pastojimo galimybės ir optimalaus laiko 

nėštumo planavimui. 

• Dėl neigiamos įtakos nėštumo eigai ir 

baigčiai, rekomenduojama pasiekti 

eutirozę (SRL). 

http://eguideline.guidelinecentral.com/i/751899-hyperthyroidism 



 

Moterys, kurioms yra hipertirozė, sąlygota 

Grave’s ligos, ir yra gerai kontroliuojama, 

planuojant pastoti, turi galimus 

pasirinkimus: 

 • Gali keisti gydymą į PTU prieš planuojant 

pastojimą; 

• Keisti gydymą į PTU patvirtinus nėštumą; 

• Tam tikrais atvejais, galima nutraukti gydymą ATM. 

Tuomet skydliaukės funkcija turėtų būti vertinama 

kas savaitę – I nėštumo trimestrą, vėliau kartą per 

mėnesį (WRL). 

 

http://eguideline.guidelinecentral.com/i/751899-hyperthyroidism 



Gydymas antitiroidiniais 

medikamentais (ATM) 

Tikslas:  

• siekti išlaikyti (pasiekti) nėščiosios eutirozę,  

• sumažinti vaisiaus hipertirozės ir hipotirozės 

riziką, skiriant mažiausią efektyvią galimą 

antitiroidinių medikamentų dozę.  



Gydymas antitiroidiniais 

medikamentais 
Rekomenduojama:  

• pradinė Propiltiouracilo (PTU) dozė – 100 

– 450 mg/d., dozę dalinant į 3 dalis; 

• Metimazolio (MMI) dozė – 10 – 20 mg/d. 

• jeigu simptomai neišreikšti, dozės: PTU 50 

mg/d., MMI 10 mg/d. 



Gydymas antitiroidiniais 

medikamentais 
• Stebint klinikinį pagerėjimą ir teigiamą 

skydliaukės hormonų dinamiką, dozę 

mažinti 50 % (pradinės dozės). 

• Hormonų kontrolė ir ATM dozės korekcija 

kas 2 – 4 savaites,o pasiekus eutirozę – 

kas 4 savaites.  

• Gydymą minimalia efektyvia ATM doze 

rekomenduojama tęsti viso nėštumo metu. 



ATM 

nepageidaujamas poveikis 

• MMI galima agranuliucitozė, hepatotoksinis 

poveikis, alerginės reakcijos. 

• Naujagymių apsigimimimai gali pasitaikyti 2 – 4 

% taikant gydymą ATM (tiek MMI, tiek PTU). 

• Teratogeninis poveikis dažnesnis, skiriant MMI 6 

– 10 nėštumo savaitę. 



 Yoshihara A, Noh J, Yamaguchi T, Ohye H, Sato S, Sekiya K, Kosuga Y, Suzuki M, Matsumoto M, Kunii Y, 

Watanabe N, Mukasa K, Ito K, Ito K. Treatment of graves’ disease with antithyroid drugs in the first trimester 

of pregnancy and the prevalence of congenital malfor mation.J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:2396-403. 



PTU 

nepageidaujamas poveikis 

 

 

 

 

 

 

 

http://friedmanfellows.com/assets/pdfs/elibrary/2014/PTU-paper.pdf 



Maitinimas motinos pienu ir 

ATM 
• Tiek PTU, tiek MMI patenka į motinos 

pieną. Pastebėta, kad PTU kiek mažiau. 

• Yra minimali tikimybė agranuliocitozės ar 

alerginės reakcijos pasireiškimo 

naujagimiui.  

• Tačiau remiantis atliktais tyrimais, taikant 

gydymą ATM, žindymas yra saugus. 



http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/thy.2016.0229 



Chirurginis gydymas 
Nėštumas yra reliatyvi kontraindikacija 

tiroidektomijai. 

Indikacijos: 
• ATM netoleravimas ar pasireiškęs šalutinis poveikis; 

• Mazginės skydliaukės sąlygota organų 

kompresija/dislokacija; 

• Nepasiekiant eutirozės ATM; 

• Pageidaujant motinai. 

• Rekomenduojama atlikti II trimestro metu. 

 

Abeillon-du Payrat J, Chikh K, Bossard N, Bretones P, Gaucherand P, Claris O, Charrié A, Raverot V, Orgiazzi J, Borson-Chazot F, 

Bournaud C.Predictive value of maternal second-generation thyroid-binding inhibitory immunoglobulin assay for neonatal autoimmune 

hyperthyroidism.Eur J Endocrinol. 2014;171:451-60. doi: 10.1530/EJE-14-0254 



 Vaisiaus (naujagimio) 

tirotoksikozė 
• Esant aukštai antikūnų koncentracijai (t.y. daugiau 

negu 2 - 3 kartus virš normos ribos), 

rekomenduojamas intensyvesnis vaisiaus būklės 

monitoravimas. 

• Nuo 22 nėštumo savaitės rekomenduojama vertinti: 

– vaisiaus širdies susitraukimų dažnį; 

– atlikti ultragarsinį tyrimą, įvertinant vaisiaus skydliaukės 

dydį, kaulų brandą; 

– atlikti ultragarsinę fetometriją.  

Patil-Sisodia K, Mestman J H. Graves Hyperthyroidism and Pregnancy: A Clinical Update Endocr  Pract 2010; 

16(1):118-129 



Vaisiaus (naujagimio) 

tirotoksikozė 
• Iškart po gimimo rekomenduojamas anti-TTH koncentracijos 

tyrimas virkštelės kraujyje. Jeigu nustatomas anti - TTH 

padidėjimas, toliau siūloma vertinti TTH ir skydliaukės 

hormonų koncentraciją naujagimio kraujyje. Tyrimai 

kartojami 3 - 5 bei 10 - 14 gyvenimo paromis: 

– Jeigu biochemiškai nustatoma hipertirozė, tai vertinama kaip įgimta 

Grave‘s liga ir pradedamas šios ligos gydymas.  

– Jeigu naujagimiui biochemiškai nustatoma hipotirozė, tyrimai 

kartojami po savaitės.  

• Tranzitorinė hipotirozė, sąlygota motinos gydymo ATM, 

paprastai praeina per 2 savaites ir tokiu atveju gydymas 

nereikalingas. 

LaFranchi S, Geffner M E, Hoppin A G. Evaluation and management of neonatal Graves' disease. UpToDate 2016; Topic 

5839 Version 11.0 





Nėščiųjų subklinikinė hipotirozė 

 Subklinikinė hipotirozė turi būti gydoma jeigu:  

Tikslinis TTH turi atitikti specifines normos ribas, 

pagal nėštumo trimestrą arba palaikyti TTH <2,5 

mU/l. 

Jeigu L-tiroksinas buvo skiriamas iki nėštumo, 

padidinti L-tiroksino dozę 25-50%.  

 



Stebėsena 

 

 

TTH  kontrolė: 

 I trimestrą: kas 4-6 sav. 

 II ir III trimestrą: 1 kartą per trimestrą. 

 

Lazarus J, Brown RS, Daumerie C, Hubalewska-Dydejczyk A, Negro R, Vaidya B. 2014 European thyroid association guidelines for 

the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J. 2014 Jun;3(2):76-94 



Subklinikinės hipotirozės 

gydymas po gimdymo 
Po gimdymo galima nutraukti L-tiroksiną, jei: 

Subklinikinė hipotirozė buvo nustatyta nėštumo metu; 

TTH buvo < 5 mU/l; 

Anti-TPO (-). 

Tolimesnė TTH kontrolė po 6 sav.  

Jeigu L-tiroksinas tęsiamas ir po gimdymo: 
Sumažinti L-tiroksino dozę iki dozės, kuri buvo skiriama iki 

nėštumo.  

Praėjus 6 mėn. - 1 m. po gimdymo, pakartotinai spręsti dėl L-

tiroksino tolesnio skyrimo tikslingumo. 

 
Lazarus J, Brown RS, Daumerie C, Hubalewska-Dydejczyk A, Negro R, Vaidya B. 2014 European thyroid association 

guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J. 2014 

Jun;3(2):76-94 



Eutirozė, tačiau teigiami anti-TPO ir/ar anti-Tg. 

Stebėjimo taktika (ATA 2017) 

• TTH kontrolė pastojus ir kas 4 savaites 

nuo II trimestro vidurio (18 sav.) 

 

• Seleno skyrimas nėščiosioms, kurioms yra 

eutirozė ir teigiami antikūnai, nėra 

rekomenduojamas. 

 

 

2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the 

Postpartum 



Nėščiosios hipotirozės sąlygotos 

komplikacijos 

• Persileidimas (iki 60 proc.), priešlaikinis 

gimdymas, mažas naujagimio svoris.  

• Hipertenzija nėštumo metu (iki 22 porc.), 

preeklampsija;  

• Vaisiaus neurokognityvinio vystymosi 

sutrikimai, mažas IQ. 

 

2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the 

Postpartum 



Izoliuota hipotiroksinemija 

• Žema nėščiosios FT4 koncentracija gali būti 

susijusi su mažesniu vaiko IQ, priešlaikiniu 

gimdymu, mažu naujagimio svoriu. 

• Gydymas L-tiroksinu nėra  

rekomenduojamas. 

2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid 

Disease during Pregnancy and the Postpartum 



 



Subklinikinės hipotirozės gydymo taktika 

 

 

2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the 

Postpartum 

Jeigu Ak teigiami, o TTH > nei 

rekomenduojama tam tikro nėštumo 

trimestro metu; 

Jeigu Ak neigiami, bet TTH >10 

mU/l. 

 Jeigu Ak teigiami, o TTH >2.5 - <rekomenduojama 

viršutinė normos riba, atsižvelgiant į nėštumo trukmę. 

 Jeigu Ak neigiami, bet TTH > rekomenduojama viršutinė 

normos riba (atsižvelgiant į nėštumo trukmę), bet <10 

mU/l. 

Jeigu Ak neigiami ir TTH  atitinka 

rekomenduojamą koncentraciją pagal 

nėštumo trimestrą. 

 

Skirti gydymą L-tiroksinu 
Svarstyti dėl gydymo 

L-tiroksinu 

Nerekomenduojama 

skirti gydymo 




