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Aim. To evaluate the hypothalamic-thyroid status in pregnant women in the region of mild iodine deficiency; to evaluate the efficiency of different methods of iodine 
prophylaxis.
Patients and methods. A study was undertaken 1052 pregnant in third trimester of gestation. Measured urinary iodine concentration (Sandell-Kolthoff method), 
ultrasound evaluation of thyroid volumes (n=1052), study of hypothalamic-thyroid function by level of TSH, (fT4) and fT3 in 252 pregnant. To evaluate of efficiency of 
iodine prophylaxis was in mothers with iodine supplementation with potassium iodine (n=80), iodine salt intake (n=93) and without iodine supplementation (n=79).
Result. Median of urinary iodine concentration in examined pregnant women showed insufficient iodine status. Twenty five percent of studied pregnant women have 
hypothalamic-thyroid dysfunction, 9.1 % have subclinical hypothyroidism and 30.9% pregnant have gestational hypothyroxinemia. Pregnant with iodine prophylaxis 
(potassium iodine 200μg daily) have lower frequency gestational hypothyroxinemia versus pregnant iodinated salt intake and without iodine supplementation.
Conclusions. It was demonstrated of the most effective method of the iodine prophylaxis in pregnant was iodine supplementation with potassium iodine (200μg 
daily) versus iodinated salt intake. 
Key words: thyroid stimulation hormone, iodine deficiency; potassium iodine, hypothalamic-thyroid status; gestational hypothyroxnemia. 

Особенности функционирования гипофизарно-тиреоидной системы беременных в зависимости от при-
менения разных методов йодной профилактики
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Цель. Изучить особенности функционирования гипофизарно-тиреоидной системы у беременных в регионе легкого йодного дефицита и оценить эффектив-
ность разных методов йодной профилактики. 
Материалы и методы. Определяли йодурию и объем щитовидной железы у 1052 беременных в третьем триместре беременности, у 252 женщин оце-
нивали функцию гипофизарно-тиреоидной системы по уровню тиреотропина (ТТГ), свободного тироксина (fT4) и трийодтиронина (fT3). Оценку эффективнос-
ти разных методов йодной профилактики проводили в 3-х группах: в І группе 80 беременных получали монопрепараты калия йодида (200 мкг/сут); во ІІ 
группе – 93 женщины использовали йодированную соль; в ІІІ группе 79 беременных не получали йодной дотации. Обработку результатов проводили при 
помощи прикладного пакета программы Statistica 7.0.
Результаты. Выявлено, что недостаточное йодное обеспечение беременных обусловливает напряженное функционирование гипофизарно-тиреоидной 
системы, проявляющееся повышением уровня ТТГ с формированием минимальной тиреоидной недостаточности (24,6%), субклинического гипотиреоза 
(9,1%), гестационной гипотироксинемии (30,9%). Продемонстрировано, что в условиях недостаточного йодного обеспечения у беременных компенсаторно 
возрастает уровень fT3. Применение женщинами во время беременности индивидуальной йодной профилактики (200 мкг калия йодида в сутки) стабилизи-
рует функционирование щитовидной железы матери, что проявляется снижением частоты относительной гестационной гипотироксинемии. 
Заключение. В регионе легкого йодного дефицита наиболее эффективным методом йодной профилактики во время гестации является применение пре-
паратов калия йодида в профилактических дозировках (200 мкг/сут ежедневно) в течение всей беременности.
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ПЕДИАТРИЯ

Вагітні, матері-годувальниці та діти, особливо в ран-
ньому віці, є найбільш вразливими верствами населення 
щодо негативного впливу йодного дефіциту [3-5,9-12].

Для нормального функціонування щитовидної залози 
(ЩЗ) людині необхідно щодня отримувати 90–250 мкг 
йоду в залежності від віку та функціонального стану 
організму. Найбільш жорсткі вимоги щодо достатнього 
надходження йоду виникають під час вагітності та лакта-
ції, оскільки плід та новонароджена дитина отримують 
цей мікронутрієнт виключно з організму матері, тому 
норма споживання йоду значно перебільшує таку поза 
вагітністю та складає 250 мкг/добу [11,12]. 

При нестачі йоду в організмі вагітної виникають най-
більш тяжкі та незворотні наслідки йодного дефіциту, 
серед яких – невиношування вагітності, мертвонаро-
дження, розумова відсталість, зростає частота тиреопа-
тій, які негативно впливають на перебіг вагітності, поло-
гів та перинатального періоду (збільшується частота 
гестозів, анемії, матково-плацентарної дисфункції, 
затримки внутрішньоутробного розвитку плода, усклад-
нень в пологах) [1,3,6,11]. 

Висока функціональна активність ЩЗ матері протягом 
всієї вагітності є запорукою нормального інтелектуаль-
ного та фізичного розвитку дитини. Вже з перших тижнів 
вагітності відбувається низка фізіологічних змін у 
гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдній системі жінки, які 
стимулюють функцію ЩЗ [1,3,6,8,9]. Поступове зростання 
об’єму ниркового кровотоку та збільшення клубочкової 
фільтрації в період гестації призводить до підвищення 
екскреції йоду з сечею та обумовлює додаткову стимуля-
цію ЩЗ вагітної. Поза вагітністю помірний дефіцит йоду в 
організмі може компенсуватися за рахунок інтенсифіка-
ції синтезу ТГ, проте під впливом перерахованих чинни-
ків може відбуватися декомпенсація адаптивних меха-
нізмів ЩЗ вагітної із її двома головними наслідками: 
формуванням зобу та відносної гестаційної гіпотирокси-
немії [1,5,8,9]. 

Тиреоїдні гормони (ТГ) мають винятково важливе зна-
чення для розвитку центральної нервової системи (ЦНС) 
плода [9,10]. При дефіциті ТГ у плода спостерігається 
зменшення маси головного мозку та вмісту в ньому ДНК. 
На ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку, коли 
закладаються основні церебральні функції, ТГ регулюють 
експресію низки генів, що забезпечують розвиток ЦНС, та 
синтез специфічних білків. Одним з таких білків є нейро-
гранін, що функціонує як „третій мессенджер” у каскаді 
протеїнкінази С, яка забезпечує синаптичне ремоделю-
вання у нейронах. При дефіциті тиреоїдних гормонів 
вміст нейрограніну у головному мозку зменшується, вна-
слідок чого на будь-якому етапі формування мозку 
можуть статися незворотні зміни, що проявлятимуться 
порушенням інтелектуального та моторного розвитку 
різного ступеня тяжкості. Навіть незначне та/або транзи-
торне зменшення рівня вільного Т4 під час вагітності 

загрожує розвитком порушень психомоторного розви-
тку майбутньої дитини та може завадити реалізації гене-
тичного рівня її інтелектуальних можливостей [5,9-12]. 

З другої половини вагітності, коли ЩЗ плода починає 
активно функціонувати, під впливом власних ТГ відбува-
ються процеси симпатогенезу та мієлінізації нервових 
волокон, формуються асоціативні зв`язки та провіднико-
ва система ЦНС, що обумовлює здібності дитини до 
абстрактного мислення. Недостатнє йодне забезпечен-
ня майбутньої матері та зниження функціональної актив-
ності фетальної ЩЗ на цьому етапі призводить до зна-
чного погіршення інтелектуальних здібностей дитини, 
однак своєчасне виявлення та корекція порушень про-
тягом першого року життя певною мірою можуть норма-
лізувати процеси психомоторного розвитку дитини, 
тому що її головний мозок залишається чутливим до 
дефіциту тиреоїдних гормонів протягом всього ранньо-
го віку, а за деякими джерелами – і значно довше [11]. За 
словами D. Glinoer, зміни функції щитовидної залози під 
час вагітності як у жінки, так і у плода, можуть розгляда-
тися як математична модель, де чисельником є зростаю-
чі гормональні потреби, а знаменником – йодне забез-
печення [7]. 

Мета дослідження – вивчити функціонування 
гіпофізарно-тиреоїдної системи вагітної у регіоні легко-
го йодного дефіциту та оцінити ефективність різних спо-
собів йодної профілактики. 

Матеріали та методи. В межах 30-кластерного епіде-
міологічного регіонального дослідження анте- та після-
натального дефіциту мікронутрієнтів було проведене 
обстеження 1052 вагітних, яке включало медико-
соціальне анкетування, визначення добової йодурії (за 
методом Sandell-Kolthoff ), ультразвукове дослідження 
ЩЗ з оцінкою її об’єму та структури апаратом Aloka SSD-
1400 (збільшеним враховували об’єм понад 18 мл) за 
умов отримання інформованої згоди. Середній вік опи-
таних склав 26,2±2,2 року, середній термін вагітності - 
36,1±1,2 тижня. Поглиблено обстежено 252 вагітних у 
третьому триместрі. Функцію гіпофізарно-тиреоїдної 
системи вагітних оцінювали за рівнем ТТГ, вільних тирок-
сину (fT4) та трийодтироніну (fТ3)  (імунохемілюмінес-
центний метод з використанням стандартних тест-
наборів „Immulite 1000”) в умовах Луганської діагностич-
ної лабораторії (головний лікар – д.м.н. П. К. Бойченко). 
Оцінку ефективності різних способів йодної профілакти-
ки проводили в 3-х групах: до І групи увійшли 80 вагіт-
них, які отримували препарати з вмістом калію йодиду 
200 мкг/добу; до ІІ групи – 93 жінок, які використовували 
йодовану сіль; до ІІІ групи – 79 жінок, які не отримували 
йодної дотації. 

Обробку результатів проводили за допомогою при-
кладного пакету програми Statistica 7.0. Для прийняття 
рішення про вид розподілу отриманих даних використо-
вували критерій Шапіро-Уілка. При нормальному розпо-
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ділі ознак результати описували у вигляді середнього 
арифметичного та стандартного відхилення (m±SD), 95% 
довірчого інтервалу [95% ДІ], відмінність ознак оцінюва-
ли за допомогою t-критерію Стьюдента (pt). У випадку 
розподілу, відмінного від нормального, дані описували у 
вигляді медіани (Ме), 25 та 75 перцентилів (25%;75%), 
ознаки незалежних вибірок порівнювали за допомогою 
U критерію Манна-Уітні (pu) та Краскела-Уолліса (рk-w). 
Для визначення взаємозв’язку між двома ознаками вико-
ристовували метод Спірмена з розрахунком коефіцієнту 
кореляції (ρ). Зв’язок між двома номінативними перемін-
ними визначали за допомогою z-критерію та χ2 . 
Відмінності ознак враховували як статистично значимі 
при р<0,05 [2]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Медіана йодурії обстежених вагітних (n=1052) склала 

78,2 мкг/л із діапазоном коливань від 17,0 до 510,7 мкг/л, 
25 перцентиль відповідав 32,6 мкг/л, 75 – 113,1 мкг/л. 
Лише у 14,2±1,1 % (149/1052) вагітних йодурія відповідала 
фізіологічній гестаційній нормі, у 85,8±1,1 % (903/1052) 
показники екскреції йоду з сечею свідчили про недостат-
нє йодне забезпечення у цей критичний період. 
Збільшення об’єму щитовидної залози було виявлене у 
36,5±0,3 % (384/1052) обстежених, середній об’єм залози 
складав 16,7±0,6 см3 (95% ДІ 15,6;17,8), min=7,2 см3, 
max=33,5 см3. У переважній більшості випадків (98,7±0,3 %, 
1038/1052) ехоструктура ЩЗ була однорідною, дрібнозер-
нистою, без будь-яких вогнищевих утворень. 

Медіана тиреотропіну в обстежених вагітних склала 
1,70 мМО/л із діапазоном коливань від 0,06 до 7,82 мМО/л 
(25%=1,33 мМО/л; 75%=2,32 мМО/л). Вміст ТТГ, що харак-
теризує оптимальне функціонування гіпофізарно-
тиреоїдної системи вагітної (до 2,0 мМО/л), був встанов-
лений у 67,0±3,0 % (167/252) обстежених жінок (рис. 1). У 

кожної четвертої обстеженої вагітної мала місце міні-
мальна тиреоїдна дисфункція (рівень ТТГ в межах 2,0-4,0 
мМО/л) – 24,6±2,7 % (62/252). Субклінічний гіпотиреоз 
був встановлений у 9,1±1,7 % випадків (23/252), рівень 
ТТГ був у межах 4,2-7,8 мМО/л [95% ДІ: 8,9; 9,3].

Зниження концентрації вільного тироксину (fT4) нижче 
межі норми встановлено у 30,9±2,9 % вагітних (78/252). У 
цих випадках реєструвалося ізольоване зниження віль-
ного тироксину при нормальному вмісті рівня ТТГ, що 
свідчило про наявність відносної гестаційної гіпотирок-
синемії. 

Медіана вмісту fT3 у обстежених жінок склала 2,55 
пмоль/л (25%=1,65 пмоль/л; 75%=3,91 пмоль/л). 
Зростання концентрації вільного трийодтироніну вище 
межі норми визначалася у 10,3±1,9 % (26/252). Зростання 
співвідношення Т3/Т4≥0,28, що підтверджує зміни 
гіпофізарно-тиреоїдної осі у бік гіпотироксинемії, визна-
чалося у 22,2±2,6 % вагітних (56/252). 

Згідно з отриманими даними, рівень ТТГ у вагітних без 
зоба мали 1,74±0,47 мМО/л [95% ДІ: 0,45; 2,07], та не відріз-
нявся від показника вагітних із зобом – 1,26±0,65 пмоль/л 
[95% ДІ: 1,45; 2,02] (рt=0,1). Вміст вільного тироксину також 
не мав статистично значущої відмінності та складав у вагіт-
них із зобом - 12,36±3,62 пмоль/л [95% ДІ: 7,87; 16,86] проти 
12,59±2,02 пмоль/л [95% ДІ: 11,37; 13,18], рt=0,86). Медіана 
індексу fТ4/ТТГ у вагітних, які мали зоб, складала 8,44 та не 
мала статистично значимої відмінності від показника мате-
рів без зоба (Ме=7,38), рt=0,11. Ймовірно такий рівень 
продукції тироксину досягався напруженою роботою 
гіпофізарно-тиреоїдної системи. Підвищення рівня ТТГ у 
вагітних із зобом відображає готовність включення ком-
пенсаторних механізмів (в першу чергу спрямованих на 
збільшення розмірів залози), призводить до нормалізації 
рівня тиреоїдних гормонів.

Рис. 1. Розподіл різних концентрацій тиретропіну у обстежених матерів (n=252) 
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Гіпотироксинемія супроводжувалася збільшенням 
продукції ТТГ лише у 3,6±1,1% жінок із зобом та у 
1,8±1,4% вагітних без зоба, в більшості випадків цього 
не відбувалося, що було наслідком компенсаторного 
зростання синтезу Т3, який нормалізував вміст ТТГ. 
Отримані результати співпали з даними D. Glinoer 
(1998), який описав таку ж особливість функціонуван-
ня гіпофізарно-тиреоїдної системи у відповідь на 
нестачу йоду у вагітних, що мешкають в йододефіцит-
ному регіоні.

Отримані в результаті проведеного дослідження дані 
відображають чітку залежність рівня ТТГ, fТ4  та fT3 у вагіт-
них від стану йодної забезпеченості. Так, медіана тирео-
тропіну була найнижчою в І групі спостереження, де вагітні 
отримували препарати калію йодиду в дозі 200 мкг/добу 
– 1,64 мМО/л проти 1,90 мМО/л в ІІ групі та 2,27 мМО/л в ІІІ 
групі (рk w1 2=0,007 та pk w1-3=0,000 відповідно). Вміст ТТГ 
у групі вагітних, які використовували в якості йодної про-
філактики йодовану сіль, показник статистично значимо 
не відрізнявся від показника жінок, які не вживали йодної 
профілактики (pk-w2-3 =0,11) (табл. 1, рис. 3). 

Медіана ТТГ у сироватці жінок усіх трьох груп знаходи-
лася в межах норми, проте серед вагітних, які не отриму-
вали адекватної кількості йоду, були виявлені випадки 
субклінічного гіпотиреозу в 5,2±2,9% у ІІ групі (3/58) та у 
15,2±4,0% жінок ІІІ групи (12/79) (рz=0,11). При викорис-
танні препаратів калію йодиду таких випадків не спосте-
рігалося (рz=0,01). 

Медіана вільного тироксину серед обстежених вагітних 
була найбільшою в І групі спостереження – 16,03 пмоль/л. 

Цей показник на 23,0% перевищував аналогічний рівень у 
ІІ групі спостереження (Ме=12,99 пмоль/л, рk-w1-2=0,000) 
та на 42,0% – показник жінок ІІІ групи, де він становив 
11,30 пмоль/л (рk-w1-3=0,000, рk-w2-3=0,000) (рис. 4). 

Знижений вміст fТ4 найчастіше реєструвався в ІІІ групі, 
де вагітні не отримували йодної профілактики – 35,4±5,4% 
(28/79) проти 13,8±4,5% у ІІ групі (8/58) (рz=0,008). На 
фоні вживання препаратів калію йодиду (в І групі) у вагіт-
них не визначалося зниженого вмісту вільного тирокси-
ну (рz1-2=0,02, рz1 3=0,000). 

Медіана вільного трийодтироніну була найвищою у 
вагітних, які не застосовували йодної профілактики, – 
6,69 пмоль/л. Показник статистично значимо відрізнявся 
від аналогічного показника І групи (Ме=3,56 пмоль/л), де 
вагітні отримували препарати калію йодиду (рk 
w1-3=0,000). В групі вагітних, які використовували лише 
йодовану сіль, медіана fТ3 склала 5,98 пмоль/л і статис-
тично значимо перевищувала показник І групи (рk w1 
2=0,005) та не мала вірогідної різниці з вмістом вільного 
Т3 у ІІІ групі (рk w2 3=0,91) (рис. 5).

Концентрація fТ3 була підвищеною у 10,3±4,0% (6/58) 
вагітних ІІ групи та 16,4±4,2% жінок ІІІ групи (13/79) 
(рz=0,39). В І групі вагітних, які вживали препарати калію 
йодиду, випадків підвищеного вмісту fТ3 не реєструва-
лося (рz=0,07), рz=0,01). У частини вагітних спостерігало-
ся поєднання низького рівня fТ4 з нормальним рівнем 
ТТГ і нормальним або підвищеним рівнем fТ3, що можна 
пояснити компенсаторною реакцією щитовидної залози 
у відповідь на погіршення її йодного забезпечення (зрос-
тання концентрації fТ3 нормалізувало рівень ТТГ). 

Рис. 1. Розподіл різних концентрацій тиреотропіну у обстежених матерів (n=252) 
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За статистичними розрахунками був встановлений нега-
тивний кореляційний зв'язок помірної інтенсивності між 
рівнем вільних фракцій тироксину та трийодтироніну в 
обстежених жінок у 3 триместрі вагітності (r=  0,42) (рис. 6).

Проведені розрахунки показали, що використання жін-
ками для йодної профілактики 200 мкг калію йодиду 
дозволило підтримувати оптимальне співвідношення 
вільних трийодтироніну та тироксину в межах норматив-
них значень у всіх вагітних(fT3/fT4=0,23), що свідчило про 
адекватний тиреоїдний гормоногенез. У той же час від-
носна гіпотироксинемія мала місце у 62,4±6,4% вагітних ІІ 
групи спостереження (fТ3/fТ4=0,55 в цілому по групі) та у 
86,2±3,9% жінок ІІІ групи (fТ3/fТ4=0,69 в цілому по групі). 
На фоні застосування індивідуальної йодної профілакти-
ки (у вагітних І групи) співвідношення fТ3/fТ4 склало 0,23, 
та свідчило про адекватний тиреоїдний гормоногенез.

Випадків йодизму або інших побічних ефектів при 
вживанні профілактичної дози калію йодиду та йодова-
ної солі встановлено не було.

Таким чином, незадовільний стан йодного забезпечен-
ня вагітних призводить до напруженого функціонування 
гіпофізарно-тиреоїдної системи із формуванням віднос-
ної гестаційної гіпотироксинемії у третини обстежених 
матерів. Зростання об’єму ЩЗ, яке відбувається у відпо-
відь на зниження рівня Т4, швидко нормалізує тиреоїд-
ний статус вагітної. Без адекватного надходження йоду 
компенсаторні можливості ЩЗ вагітної виснажуються, 
що призводить до прогресивного зниження концентра-
ції вільного Т4, компенсаторного зростання вмісту віль-
ного Т3, який потребує меншої кількості йоду для свого 
синтезу. Це запобігає зростанню продукції тиреотропіну 
та подальшої стимуляції синтезу тироксину. Проте, саме 
адекватний рівень вільного тироксину в крові вагітної 
(навіть при нормальних значеннях ТТГ та fТ3) є відпові-
дальним за інтрацеребральний його вміст у плода та 
подальший інтелектуальний розвиток дитини. 

Дослідження продемонструвало,  що в регіоні легкого 
йодного дефіциту неможливо забезпечити потребу в 
йоді під час вагітності лише за рахунок традиційних про-
дуктів харчування або вживання йодованої солі. Тому 
єдиним ефективним способом профілактики йодного 
дефіциту та порушень функціонування гіпофізарно-
тиреоїдної системи майбутньої матері є індивідуальна 
йодна профілактика шляхом щоденного споживання 
препаратів калію йодиду (200 мкг/добу) протягом всієї 
вагітності. 

Висновки
1. Йодне забезпечення вагітних у східноукраїнському 

регіоні є недостатнім, про що свідчить низька 
медіана йодурії.

2. Незадовільне йодне забезпечення вагітних 
призводить до напруженого функціонування 
гіпофізарно-тиреоїдної системи та формування 

відносної гестаційної гіпотироксинемії у третини 
обстежених матерів.

3. Використання жінками під час вагітності 
індивідуальної йодної профілактики призводить до 
зменшення негативного впливу йодного дефіциту на 
функцію щитовидної залози, що проявляється 
зниженням частоти відносної гестаційної 
гіпотироксинемії та субклінічного гіпотиреозу. 

4. Найбільш ефективним способом йодної 
профілактики під час гестації є використання 
препаратів калію йодиду у профілактичних 
дозуваннях (200 мкг/добу щоденно протягом всієї 
вагітності).
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