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СТАН ТИРЕОЇДНОЇ ТА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОЇ СИСТЕМ У ЖІНОК
ІЗ ОЖИРІННЯМ І МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

О.А. Диндар
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Conditions of the thyroid and glucocorticoid systems in women with obesity and metabolic syndrome
Dyndar O.A.
National O. Bohomolets Medical University, Kyiv, Ukraine
The aim of the study was to determine the functional state of thyroid and glucocorticoid systems in women of reproductive age with metabolic 
syndrome depending on the form and degree of obesity. 179 women with metabolic syndrome and obesity, 112 of them suffered from 
neuroendocrine form 67 with alimentary-constitutional form of obesity. The control group consisted of 53 somatically healthy women.
It is established that the processes of synthesis of thyroid hormones in women with metabolic syndrome and obesity are characterized by 
low functionality compared to the control group of patients and indicate the pituitary-thyroid failure in this group of patients. However, in 
women with neuroendocrine obesity the synthesis of thyroid hormones is a better functional level than patients with alimentary-constitutional 
obesity. In this case, does not exclude the value of corrective influence on the content of thyroid hormones processes, which are caused 
by the binding of hormone-active complexes with the globulin fractions, which leads not only to reduce the concentration of free 
circulating thyroxine and to create a less significant final of hormonal effects.
The priority of glucocorticoids in providing humoral factors of organism of women with obesity and metabolic syndrome manifested by 
increased levels of cortisol, the ratios cortisol/triiodothyronine and cortisol/thyroxine. 
The presented data show that, that neuroendocrine obesity is characterized as a chronic phase of stress in the stage of compensation, at 
the same time as alimentary-constitutional is a condition of prolonged stress in the stage of decompensation, the dynamics of which 
included additional compensatory mechanisms. 
Key words: obesity, metabolic syndrome, triiodothyronine, thyroxine, thyroid stimulating hormone, thyroxine binding globulin, cortisol.

Состояние тиреоидной и глюкокортикоидной систем у женщин с ожирением и метаболическим синдромом
Дындарь Е.А.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев
Целью исследования явилось определение функционального состояния тиреоидной и глюкокортикоидной систем у женщин 
репродуктивного возраста с метаболическим синдромом в зависимости от формы и степени ожирения. Обследовано 179 
женщин с метаболическим синдромом и ожирением, из которых 112 страдали нейроэндокринной формой и 67 – 
алиментарно-конституциональной. Контрольную группу составили 53 соматически здоровые женщины.
Установлено, что процессы синтеза тиреоидных гормонов у женщин с метаболическим синдромом и ожирением характеризу-
ются низкими функциональными возможностями относительно контрольной группы пациенток и свидетельствуют о гипофизарно-
тиреоидной недостаточности у данного контингента больных. Вместе с тем, у женщин с нейроэндокринным ожирением синтез 
тиреоидных гормонов имеет более совершенный функциональный уровень, чем у пациенток с алиментарно-
конституциональным ожирением. В данном случае не исключается значение корректирующего влияния на содержание 
тиреоидных гормонов процессов, которые обусловлены связыванием гормонально-активных комплексов с глобулиновыми 
фракциями, что приводит не только к снижению концентрации свободно циркулирующего тироксина, а и к  созданию менее 
значимых заключительных гормональных эффектов.
Приоритет глюкокортикоидов в обеспечении гуморального фактора организма женщин с ожирением и метаболическим син-
дромом проявляется повышением уровня кортизола, коэффициентов кортизол/трийодтиронин и кортизол/тироксин. 
Представленные нами данные свидетельствуют о том, що нейроэндокринное ожирение характеризуется как хроническая фаза 
стресса в стадии компенсации, в тоже время как алиментарно-конституциональное является состоянием пролонгированного 
стресса в стадии декомпенсации, в динамику которого включаются дополнительные компенсаторные механизмы. 
Ключевые слова: ожирение, метаболический синдром, трийодтиронин, тироксин, тиреотропный гормон гипофиза, 
тироксинсвязывающий глобулин, кортизол. 
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За даними ВООЗ метаболічний синдром (МС) оціню-
ється як пандемія ХХІ століття, поширеність якої стано-
вить 25-35%, і не має тенденції до зниження. Незважаючи 
на те, що наразі дедалі більше посилюється інформова-
ність населення щодо небезпеки МС як наслідку зайвої 
ваги, захворюваність на ожиріння в усьому світі швидко 
зростає і за прогнозами ВООЗ до 2025 року кількість 
населення з ожирінням, що являється основним компо-
нентом МС, складатиме 300 мільйонів осіб, з яких – 50% 
жінки. Україна займає одне із провідних місць за розпо-
всюдженістю ожиріння серед країн Європи  [1, 2, 3].

Важливим чинником, що визначає роль ендокринної 
системи в генезі ожиріння вважається стан гіпоталамо-
гіпофізарної, тиреоїдної та глюкокортикоїдної систем. 
Відомо, що жировий обмін підлягає дії ліполітичних і 
ліпогенних гормонів, які являються одним із важливих 
патогенетичних механізмів розвитку ожиріння, в зв’язку 
з впливом їх на внутрішньоклітинні метаболічні ефекти 
специфічних рецепторів в адіпоцитах. Надлишок жиро-
вих відкладень з’являється при зниженні жиромобілізу-
ючого гормону гіпофізу –тиреотропного (ТТГ) і щитопо-
дібної залози (ЩЗ) [4, 5].   

Збільшення поширеності патології ЩЗ серед жінок, а 
також маніфестація її в молодому, репродуктивному віці 
призводить до порушень менструального циклу, анову-
ляції, непліддя та невиношування вагітності [6, 7].

Таким чином, вивчення стану гіпофізарно – тиреоїдної 
та глюкокортикоїдної систем у жінок із МС і асоційова-
ним з ним ожирінням дозволить розширити патогенез 
щодо порушень репродуктивного здоров’я та  визнача-
тиме їх прогноз і профілактику.

Мета дослідження: визначити функціональний стан 
тиреоїдної та глюкокортикоїдної систем у жінок репро-
дуктивного віку із метаболічним синдромом залежно від 
форми і ступеня ожиріння.

Матеріали і методи. Нами проведено обстеження 
2284 жінок репродуктивного віку (від 18 до 45 років). 
Встановлено, що частота ожиріння в популяції складає 
30,1%, а частота МС серед жінок із ожирінням – 39,4%, 
що співпадає з даними літератури [8, 9]. Серед жінок із 
МС нейроендокринна форма ожиріння (НЕО) відмічена у 
62,6%, а аліментарно-конституціональна (АКО) у 37,4%. 

У дослідженні брали участь 179 жінок із МС, з яких 
першу основну групу спостереження склали 112 жінок 
(середній вік 32,3±0,6 років) із НЕО і 67 жінок (середній 
вік 25,1±0,5 років), що страждали на ожиріння з дитин-
ства або пубертатного періоду (АКО) увійшли в другу 
основну групу. Контрольну групу склали 53 соматично 
здорових жінки.

Критеріями виявлення компонентів МС слугували: 
ожиріння – ІМТ > 30 кг/м2; артеріальна гіпертензія – 
артеріальний тиск систолічний > 140 мм. рт. ст. і/або 
артеріальний тиск діастолічний > 90 мм. рт. ст.; гіпер -, 
дисліпідемія – рівень у сироватці крові тригліцеридів > 

2,0 ммоль/л; загального холестерину > 5 ммоль/л; ліпо-
протеїдів низької щільності > 55 ммоль/л і ліпопротеїдів 
високої щільності < 1 ммоль/л; інсулінорезистентність – 
показник індексу Caro < 0,33.

Всі пацієнтки із МС спостерігались сумісно з лікарем-
ендокринологом.

Оцінка функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної 
та глюкокортикоїдної систем проводилась за рівнем 
кортизолу, тиреотропного гормону гіпофізу (ТТГ), три-
йодтироніну (Т3), тироксину (Т4), тироксинзв’язуючого 
глобуліну (ТЗГ) в сироватці крові у 232 жінок на 21-23-й 
день менструального циклу або в довільно обраний 
день при олігоменореї і аменореї.

Результати дослідження та їх обговорення. Першим 
етапом нашого дослідження став аналіз функціональної 
активності гіпофізарно-тиреоїдної системи у жінок із 
ожирінням і МС (табл. 1). 

Як випливає з наведених даних, рівень три- і тетраіодо-
ваних тиреоїдних похідних (Т3 і Т4 ) у жінок із НЕО від-
різняється від аналогічних показників жінок з АКО. Так, 
зокрема, рівень Т4 в плазмі крові при НЕО І-ІІ ступеня 
вищий на 11,7%, а при ІІІ ступені ожиріння на 15,7%, ніж 
у пацієнток з АКО. У той же час вміст у плазмі крові Т3 
тиреоїдного похідного нижчий на 8,2% та на 10,2% у 
жінок з НЕО, ніж з АКО при І-ІІ та ІІІ ступені, відповідно. 
Отримані дані свідчать про те, що у жінок із НЕО процес 
синтезу тиреоїдних гормонів має більш досконалий 
функціональний рівень, ніж у жінок з АКО. 

Разом з тим, необхідно констатувати факт, що у пацієн-
ток із АКО і МС вміст у плазмі крові Т4 нижчий у 1,2 та 1,3 
рази (відповідно до І-ІІ та ІІІ ступеня ожиріння), по від-
ношенню до показників жінок контрольної групи 
(p<0,05). Рівень Т3 не виходив за межі референтних зна-
чень і залишався співставним з показниками пацієнток 
контрольної групи (p>0,05).

Примітка: * - достовірні відмінності встановлені щодо контроль-
ної групи (p<0,05);
 ** - достовірні відмінності встановлені відносно НЕО  (p<0,05).

Таким чином, виходячи з отриманих даних можна зро-
бити висновок, що процеси синтезу тироксину у жінок із 
МС і АКО відрізняються низькою функціональною мож-
ливістю щодо групи пацієнток із МС і НЕО, що в свою 

Таблиця 1
Вміст і співвідношення тиреоїдних метаболітів у жінок із 

ожирінням і МС

Показник Групи 
НЕО, n=112 АКО, n=67 Контрольна, 

n=53Ступінь 
ожиріння 

І-ІІ, n=74 ІІІ, n=38 І-ІІ, n=44 ІІІ, n=23

ТТГ, МОд/л 1,81±0,02* 1,74±0,04* 2,01±0,02** 1,89±0,03** 2,21±0,03
Т4, нмоль/л 103,3±1,9 99,7±3,2 92,4±1,5* 86,1±1,16* 119,1±1,9
Т3, нмоль/л 1,81±0,13 1,75±0,12 1,96 ± 0,09 1,93±0,07 1,84±0,11

Т4 /Т3 57,07 56,97 47,14 44,61 64,73
ТЗГ, нг/мл 53,29±0,2* 55,94±0,7* 58,17±0,3* 68,47±0,03*, ** 48,04±0,2

Т4/ТЗГ 1,94 1,78 1,59 1,26 2,48
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чергу, свідчить про стан функціональної неадекватності 
щитоподібної залози в тиреоїдному забезпеченні гоме-
остазу організму даного контингенту жінок. 

Оцінюючи фізіологічну значимість метаболітів щито-
подібної залози у формі Т3 і Т4 можна констатувати, що 
вони мають досить адекватну функціональну активність 
у рамках адаптативних реакцій, але тим не менш, необ-
хідно вказати, що можливість Т4  в цьому плані більш 
низька, ніж у кінцевого продукту активності щитоподіб-
ної залози – Т3. 

Для подальшої оцінки даної ситуації, безумовно, пред-
ставляє інтерес аналіз функціонального стану гіпофізу, 
що синтезує ТТГ. Як свідчать отримані нами дані, окремі 
коливання показників ТТГ у жінок із МС і ожирінням не 
мають значних відмінностей від жінок групи контролю, 
але при НЕО вміст даного гормону в периферичній крові 
в 1,2 рази нижчий, ніж у жінок із АКО (p<0,05). 

Відомо, що в оцінці гормон-синтезуючої функції ендо-
кринних залоз має істотне значення не тільки вміст окре-
мих їх метаболітів, але і їх співвідношення. Проводячи в 
даному аспекті аналіз показників пацієнток із МС і НЕО 
виявлено, що має місце зниження коефіцієнта співвідно-
шення Т4/Т3 відносно контрольної групи на 12%, що 
свідчить про функціональний блок трансформації Т4 - 
тиреоїдних метаболітів в щитоподібній залозі в Т3. 
Причому, показники співвідношення коефіцієнта Т4/Т3 
не залежать від ступеня ожиріння. Даний феномен біль-
ше виражений у пацієнток із АКО, ніж з НЕО, а також по 
відношенню до групи контролю (21,5%  і  31,0%, відповід-
но). 

Узагальнюючи дані щодо функціонального стану тире-
оїдної системи у жінок репродуктивного віку, які страж-
дають на ожиріння і МС, можна зробити висновок, що 
виявлені зміни являють собою результат гіпофізарно-
тиреоїдної недостатності. Однак, не виключено значен-
ня коригуючого впливу на вміст тиреоїдних гормонів 
процесів, які обумовлені зв'язуванням гормонально-
активних комплексів з глобуліновими фракціями. Дана 
ситуація призводить не лише до зниження концентрації 
вільно циркулюючого Т4, а й створення менш значних 
кінцевих гормональних ефектів, оскільки зв'язаний з 
глобуліном тиреоїдний похідний не має високої гормо-
нальної активності. У цьому плані, безумовно, представ-
ляє інтерес аналіз концентрації ТЗГ у жінок із МС і ожи-
рінням в залежності від його характеру і ступеня важко-
сті. Як випливає з результатів дослідження, концентрація 
ТЗГ у даного контингенту жінок має чітку тенденцію до 
підвищення, порівняно з показниками жінок контроль-
ної групи. Ця тенденція більше виражена при НЕО, ніж 
при АКО, а також у кожній групі спостереження прямо 
пропорційно до ступеня важкості ожиріння. Так, у жінок 
із НЕО І-II ступеня приріст концентрації даного біологіч-
ного комплексу по відношенню до групи контролю 
склав 10,8%, при III ступені – 16,4%. У пацієнток з АКО 

приріст вмісту ТЗГ в плазмі крові по відношенню до 
контролю склав при I-II ступені 21,1%, при III ступені ожи-
ріння 42,5%, при цьому достовірність відмінностей по 
відношенню до контролю в величинах даного показника 
виявлено у жінок з АКО ІІІ ступеня (p<0,05). 

Виходячи з даних передумов, наступним етапом 
дослідження стало проведення аналізу вмісту одного з 
провідних представників глюкокортикоїдів – кортизо-
лу (табл. 2). Як свідчать отримані результати, вміст кор-
тизолу в плазмі крові жінок із МС і ожирінням вище, ніж 
у жінок контрольної групи. Даний феномен проявляє 
себе вже при ожирінні I-ІІ ступеня, особливо при АКО 
(p<0,05). Вміст кортизолу при І-ІІ ступені ожиріння 
вищий серед пацієнток з АКО, ніж з НЕО (611,0±14,4 і 
406,1±10,8 нмоль/л, відповідно),  (p<0,05). У міру нарос-
тання ступеня ожиріння вміст даного гормону в жінок із 
НЕО і АКО має тенденцію до подальшого наростання, 
досягаючи максимальних величин при ожирінні III сту-
пеня (643,3±11,9 і 606,9±6,1 нмоль/л, відповідно), незва-
жаючи на його форму. 

Подібне положення знаходить своє підтвердження і у 
показниках співвідношення кортизолу з тиреоїдними 
похідними Т3  і Т4. 

Примітка: * - достовірні відмінності встановлені щодо контроль-
ної групи (p<0,05);
 ** - достовірні відмінності встановлені відносно НЕО  (p<0,05).

Як видно з отриманих даних, величини коефіцієнтів 
співвідношення кортизол/Т3 і кортизол/Т4 у пацієнток 
із ожирінням і МС перевершують показники жінок 
контрольної групи, що свідчить про пріоритет глюко-
кортикоїдів в забезпеченні гуморального фактору 
організму жінок, які страждають на МС і ожиріння. 
Величина цих коефіцієнтів при І-ІІ та ІІІ ступенях АКО 
вища в  1,7 рази, ніж у жінок контрольної групи 
(p<0,05). При НЕО по мірі зростання ступеня ожиріння 
величини аналізованих коефіцієнтів експресивно 
зростають. Так, коефіцієнт приросту кортизол/Т3 від 
I-ІІ до III ступеня при НЕО складає 63,8%, а співвідно-
шення кортизол/Т4 у даного контингенту жінок – 
58,9% (р<0,05). 

Таким чином,  представлені нами дані мають логічне 
обгрунтування в тому, що НЕО характеризується як хро-

Таблиця 2
Рівень кортизолу в плазмі крові (нмоль/л), (М ± m)

Групи Абсолютні величини показників

Ступінь 
ожиріння 

Кортизол, 
нмоль/л

Кортизол/
Т3

Кортизол/
Т4

НЕО, n=112 І-ІІ, n=74 406,1±10,8 224,3 3,9

ІІІ, n=38 643,3±11,9*,** 367,4 6,2

АКО, n=67 І-ІІ, n=44 611,0±14,4*,** 311,7 6,6

ІІІ, n=23 606,9±6,1*,** 314,5 7,0

Контрольна, 
n=53

 338,2±11,2 183,7 2,8
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нічна фаза стресу в стадії компенсації, в той час як АКО 
– стан пролонгованого стресу в стадії декомпенсації, в 
динаміку якого можуть включатися додаткові компенса-
торні механізми. Дане положення має принципове зна-
чення, оскільки саме тиреоїдні гормони, разом із глюко-
кортикоїдами забезпечують адекватний рівень адаптив-
них реакцій організму на всіх рівнях, включаючи і репро-
дуктивну функцію організму жінок. Отже, жінки з МС і 
АКО можуть характеризуватись, з даних позицій, ниж-
чою резервною адаптацією до такого стресового впливу 
як  вагітність і пологи.

Висновки:

1.  У жінок із МС має місце зниження синтезу 
тиреотропного гормону гіпофізу на 11,8% при АКО 
і на 19,5% при НЕО порівняно з контрольною 
групою пацієнток.

2. Синтез тироксину при МС і АКО знижено на 
23,1%, а при МС і НЕО на 14,8% у порівнянні з 
показниками соматично здорових жінок. 
Співвідношення Т4/Т3 у жінок із МС і ожирінням є 
нижчим на 70,9% і на 65,3% при АКО і НЕО, 
відповідно груп спостереження. 

3. Рівень тироксинзв’язуючого глобуліну в сироватці 
крові жінок із МС підвищений при АКО в 1,4 рази, 
при НЕО майже в 1,2 рази, відносно показників 
жінок контрольної групи.

4. При порівнянні з групою контролю коефіцієнту Т4/
ТЗГ, виявлено суттєве його зниження при ожирінні і 
МС: при АКО І-ІІ ступеня у 1,6 рази, ІІІ ступеня – у 
2 рази, при НЕО І-ІІ ступеня в 1,3 рази, ІІІ ступеня в 
1,4 рази.

5. Виявлена суттєва різниця рівня кортизолу, 
коефіцієнтів кортизол/Т3 та кортизол/Т4  у жінок із 
ожирінням і МС, порівняно із контрольною групою 
пацієнток. Так, рівень кортизолу підвищений при 
НЕО І-ІІ ступеня на 20,1%, ІІІ ступеня на 90,2%; при 
АКО І-ІІ ступеня на 80,8%, ІІІ ступеня на 79,6%. 
Коефіцієнт співвідношення кортизол/Т3 підвищений 
при НЕО І-ІІ ступеня на 22,1%, ІІІ ступеня – у 2 
рази, при АКО І-ІІ ступеня на 69%, ІІІ ступеня – в 
1,7 рази. Коефіцієнт кортизол/Т4 підвищений при 
І-ІІ ступені НЕО в 1,4 рази, при ІІІ – у 2,2 рази; при 
АКО І-ІІ ступеня у 2,4 рази, ІІІ ступеня – у  2,5 
рази.   

Отримана: 15.08.2016    Прийнята до друку: 25.10.2016
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