
Η ανάγκη υποστήριξης του νεοσχηματιζόμενου οργανισμού παράλληλα με την 
ανάγκη κάλυψης των αυξημένων μεταβολικών αναγκών και την συντήρηση 

της υγείας της μητέρας έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στην φυσιολογία 
της θυρεοειδικής λειτουργίας. Οι αλλαγές αυτές υπαγορεύονται από φυσιολογικές 
μεταβολές που χαρακτηρίζουν την εγκυμοσύνη και που είναι επιγραμματικά η αύ-
ξηση της συγκέντρωσης των οιστρογόνων, η αύξηση των επιπέδων της hCG και η 
αύξηση της νεφρικής σπειραματικής διήθησης (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την φυσιολογία του θυρεοειδούς κατά την κύηση

Προσαρμογή του θυρεοειδούς στην κύηση σε φυσιολογικές συνθή-
κες ιωδοεπάρκειας
Οι θυρεοειδικές ορμόνες Τ3 και Τ4 στο αίμα κυκλοφορούν συνδεδεμένες με πρωτεΐνες 
που παράγονται στο ήπαρ, κυρίως την δεσμευτική σφαιρίνη της θυροξίνης (thyroxine-
binding globulin, TBG), τη λευκωματίνη και την τρανσθυρετίνη ή προλευκωματίνη. 
Παρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση της TBG στο αίμα είναι πολύ μικρότερη των άλ-
λων δύο «μεταφορέων» πρωτεϊνών, περίπου δύο τρίτα της θυροξίνης είναι συνδεδε-
μένα και μεταφέρονται από την TBG, λόγω της μεγάλης συγγένειάς της με τις θυρεοει-
δικές ορμόνες. Στη κύηση, αφ΄ενός η συγγένεια των τριών «μεταφορέων» πρωτεϊνών 
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προς τις θυρεοειδικές ορμόνες δεν αλλάζει αφ΄ετέρου τα επίπεδα της λευκωματίνης 
και τηςτρανσθυρετίνης παραμένουν σταθερά ή και λίγο ελαττώνονται προς το τρίτο 
τρίμηνο, ενώ η συγκέντρωση της TBG σταδιακά αυξάνεται, φτάνει σε μέγιστη συγκέ-
ντρωση, επίπεδα μέχρι και 2 1/2 φορές υψηλότερα από εκείνα προ σύλληψης, περί 
την 20η εβδομάδα και σταθεροποιείται στα επίπεδα αυτά μέχρι το τέλος (σχήμα 1). Η 
αύξηση αυτή της TBG, οφείλεται κυρίως σε αύξηση της ηπατικής της παραγωγής αλλά 
και σε αύξηση του χρόνου ημιζωής της λόγω ελαττωμένης ηπατικής κάθαρσης. Μετά 
τον τοκετό τα επίπεδα της TBG, όπως και των Τ3 και Τ4, επιστρέφουν στα προ κύησης 
επίπεδα μέσα σε 4-6 εβδομάδες. Οι «μεταβολές» αυτές στους μεταφορείς των θυρεοει-
δικών ορμονών με την πρόοδο της κύησης έχουν σαν αποτέλεσμα πάνω από 75% της 
θυροξίνης να συνδέεται με την TBG. Αυτή η γρήγορη και σημαντική αύξηση της TBG, 
άρα και της συνδεδεμένης Τ4 έχει σαν αποτέλεσμα την ελαφρά ελάττωση της ελεύ-
θερης Τ4 (FT4), η οποία προκαλεί, μέσω του αρνητικού feedback, μια παροδική διέ-
γερση του υποθάλαμο-υπόφυσιακού-θυρεοειδικού άξονα και αύξηση της παραγωγής 
θυροξίνης για να διατηρηθεί σταθερή η συγκέντρωση των ελευθέρων κλασμάτων των 
θυρεοειδικών ορμονών και να επιτευχθεί νέα ισορροπία. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επίτευξη, και μάλιστα έγκαιρη, της ισορροπίας αυτής είναι η επάρκεια Ιωδίου και η 
λειτουργική ακεραιότητα του θυρεοειδούς, έτσι σε υγιείς έγκυες γυναίκες σε περιβάλ-
λον ιωδοεπάρκειας η ελάττωση της συγκέντρωσης των ελεύθερων κλασμάτων των 
θυρεοειδικών ορμονών είναι οριακή, σε ένα ποσοστό 10-15%.

Σχήµα 1. Μεταβολές των επιπέδων της TBG σε σχέση µε την ηλικία κύησης. Από: The Regulation of 
Thyroid Function in Pregnancy: Pathways of Endocrine Adaptation from Physiology to Pathology. D 

Glinoer, Endocrine Reviews Vol. 18, No. 3, 1997

 Η ανάγκη αύξησης της παραγωγής θυρεοειδικών ορμονών κατά την κύηση, η 
οποία υπολογίζεται σε 1.5 φορές εκείνης προ της κύησης, οφείλεται πέραν της 
αύξησης της TBG που προαναφέρθηκε και σε άλλους παράγοντες απότοκους της 
κύησης αυτής καθ΄εαυτής.
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 Η έκκριση της hCG αρχίζει πολύ ενωρίς στην κύηση και κορυφώνεται περί την 9-11 
εβδομάδα. Τα επίπεδα διατηρούνται στο μέγιστο (~30–100 U/l) για μερικές μόνον μέ-
ρες και μετά σταδιακά υποχωρούν έως ~5–10 U/L περί την 20η εβδομάδα και παρα-
μένουν στα επίπεδα αυτά μέχρι το πέρας της κύησης. Η κύρια δράση της hCG είναι η 
παραγωγή της προγεστερόνης για την υποστήριξη της κύησης, ενώ διεγείρει επίσης 
την παραγωγή τεστοστερόνης από τους όρχεις του εμβρύου και είναι ως εκ τούτου 
απαραίτητη για την φυσιολογική σεξουαλική διαμόρφωση του άρρενος εμβρύου. Επι-
πλέον όμως, η hCG, η οποία έχει την ίδια α-υπομονάδα όπως η TSH, έχει και θυρεοει-
δοτρόπο δράση. Ετσι με την «εγκατάσταση» του πλακούντα η σταδιακή αύξηση των 
επιπέδων της, έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση διέγερση των θυρεοειδικών κυττάρων 
και μια μικρή, παροδική αύξηση της παραγωγής θυρεοειδικών ορμονών συνήθως 
εντός των φυσιολογικών ορίων περί το τέλος του 1ου τριμήνου. Αυτή έχει σαν αποτέ-
λεσμα την αναστολή του υποφυσιακού-θυρεοειδικού άξονα: μεταξύ των εβδομάδων 
8 και 14 της κύησης οπότε παρατηρείται ελάττωση των επιπέδων της TSH, κατοπτρικά 
αντίθετη με την αύξηση της hCG (Σχήμα 2). Δεδομένου ότι η δραστικότητα της hCG 
στον υποδοχέα της TSH είναι περίπου το 1/100 της TSH, στις περισσότερες περιπτώσεις 
αυτή η διεγερτική επίδραση της hCG στον θυρεοειδή είναι μικρής διάρκειας και σημα-
ντικότητας: μόνο στο 20% των κυήσεων παρατηρείται πλήρης καταστολή της TSH, και 
μετά διέγερση με ΤRΗ, και στο ένα δέκατο των γυναικών αυτών, δηλαδή στο 2% των 
κυήσεων, η θυρεοτροπική αυτή δράση της hCG μπορεί να προκαλέσει την γνωστή 
«παροδική υπερθυροξιναιμία της κύησης.

Σχήµα 2. TSH και hCG πλάσµατος κατά την κύηση 606 υγιείς έγκυες γυναίκες. Από: Glinoer et al.: J 
Clin Endocrinol Metab 71:276–287, 1990

Τέλος, λόγω μεταβολής της δραστηριότητας των αποϊωδινασών μεταβάλλεται/αυ-
ξάνεται και ο περιφερικός μεταβολισμός των θυρεοειδικών ορμονών, γεγονός που 
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καθιστά αναγκαία την αυξημένη θυρεοειδική παραγωγή. Αυτό συμβαίνει σε όλη 
την διάρκεια της κύησης, αλλά κυρίως στο δεύτερο ήμισυ. Από τα τρία ένζυμα που 
καταλύουν την αποϊωδίωση των θυρεοειδικών ορμονών στους ιστούς, η δραστη-
ριότητα της αποϊωδινάσης Ι, η οποία μετατρέπει την Τ4 σε Τ3 σε ήπαρ, νεφρούς και 
θυρεοειδή δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα κατά την κύηση. Η αποϊωδινά-
ση ΙΙ, η οποία επίσης μετατρέπει την Τ4 σε Τ3 εκφράζεται κυρίως στον εγκέφαλο 
και την υπόφυση. Στον πλακούντα εκφράζεται κυρίως στο πρώτο τρίμηνο και είναι 
σχεδόν μη ανιχνεύσιμη προς το τέλος της κύησης και η δράση της έχει σαν αποτέ-
λεσμα την σταθερή τοπική παραγωγή Τ3, ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα της Τ4 είναι χα-
μηλά. Η αποϊωδινάση ΙΙΙ εκφράζεται κυρίως στον εγκέφαλο, στο εμβρυϊκό ήπαρ και 
στον πλακούντα και μετατρέπει την Τ4 σε reverse T3. Πιστεύεται ότι κύρια δράση 
της είναι να εμποδίζει την ανεξέλεγκτη διέλευση μητρικών θυρεοειδικών ορμονών 
προς το έμβρυο. Αν και η δραστηριότητά της (ανά mg DNA) ελαττώνεται με την 
πρόοδο της κύησης, η συνολική της δραστηριότητα αυξάνει κατά το β τρίμηνο, 
δεδομένου ότι αυξάνει η επιφάνεια του πλακούντα.

Το ιώδιο απορροφάται ταχέως από τον γαστρεντερικό σωλήνα και μαζί με το ιώ-
διο που παράγεται από τον περιφερικό καταβολισμό των θυρεοειδικών ορμονών 
(και των ιωδιοτυροσινών), κατανέμεται στο εξωκυττάριο υγρό και αποτελεί την 
εξωθυρεοειδική δεξαμενή του ανόργανου Ιωδίου που τροφοδοτεί δυναμικά τα 
δύο όργανα που κυρίως ενέχονται στον μεταβολισμό του τον θυρεοειδή αδένα 
και τους νεφρούς.
 Στην κύηση, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες, αυξάνει η νεφρική σπειραματική 
διήθηση και μαζί της η νεφρική κάθαρση του Ιωδίου με αποτέλεσμα υποχρεωτική 
συνεχή «απώλεια» ιωδίου η οποία έχει σαν αποτέλεσμα ελάττωση των επιπέδων 
του ανόργανου ιωδίου στο αίμα και προκαλεί την αντιρροπιστική αύξηση της θυ-
ρεοειδικής κάθαρσης του Ιωδίου μέχρι και 60 ml/min, και την αύξηση της παροχής 
ιωδίου στον θυρεοειδή αδένα ούτως ώστε να διατηρηθεί απρόσκοπτη η παραγω-
γή ορμονών. Πέρα όμως από την αυξημένη απώλεια ιωδίου στα ούρα καθ΄όλη την 
διάρκεια της κύησης, από τα μέσα του δευτέρου και κατά το τρίτο τρίμηνο υπάρχει 
απώλεια/παροχή ιωδίου από την μητέρα προς το έμβρυο μέσω του πλακούντα για 
την σύνθεση θυρεοειδικών ορμονών από τον εμβρυϊκό θυρεοειδή. Σε περιβάλλον 
ιωδοεπάρκειας που οι ενδοθυρεοειδικές αποθήκες ιωδίου είναι πλήρεις, η υπο-
χρεωτική αυτή απώλεια ιωδίου αυξάνει μεν το μεταβολικό έργο του θυρεοειδούς, 
αλλά δεν δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του. Σε περιβάλλον όμως μη 
επάρκειας ή και έλλειψης ιωδίου οι φυσιολογικές προσαρμογές που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω δεν επαρκούν, οπότε και εκδηλώνεται διαταραχή της θυρεοειδικής λει-
τουργίας και ανάπτυξη βρογχοκήλης.
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Προσαρμογή της θυρεοειδικής λειτουργίας κατά την κύηση σε περιβάλλον 
μη επαρκούς πρόσληψης ιωδίου

Η απαραίτητη ημερήσια πρόσληψη ιωδίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΥ εί-
ναι 150μg. Από αυτά ~80μg χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θυρεοειδικών 
ορμονών. Αν η πρόσληψη αυτή δεν είναι επαρκής και σταθερή, η παραγωγή των 
θυρεοειδικών ορμονών διατηρείται εις βάρος όμως των ενδοθυρεοειδικών απο-
θηκών ιωδίου και με την πάροδο του χρόνου επέρχεται «φυσιολογική» προσαρμο-
γή του συστήματος με αύξηση της θυρεοειδικής πρόσληψης ιωδίου, αύξηση της 
αναλογίας Τ3/Τ4 των παραγομένων ορμονών, «επαναρρύθμιση» της υπόφυσης σε 
υψηλότερα επίπεδα TSH και υπερτροφία του θυρεοειδούς.
 Στην κύηση όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει πρώτον αύξηση της νεφρικής κά-
θαρσης του ιωδίου (1.3-1.5 φορές της βασικής), η οποία οδηγεί σε «απώλεια» ιω-
δίου και ταυτόχρονη αύξηση της θυρεοειδικής κάθαρσης του ιωδίου, μέχρι και 
60-100ml/min. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη μέχρι και 1.5 φορές, παραγωγή θυρε-
οειδικών ορμονών η οποία απαιτεί ~120μg ιωδίου ημερησίως. Σε καταστάσεις μη 
επαρκούς πρόσληψης ιωδίου οι αυξημένες αυτές ανάγκες οδηγούν σε περαιτέρω 
άδειασμα των ήδη επηρεασμένων αποθηκών ιωδίου και στον φαύλο κύκλο της 
προαναφερθείσης «φυσιολογικής» προσαρμογής του συστήματος με αύξηση της 
θυρεοειδικής πρόσληψης ιωδίου, αύξηση της αναλογίας Τ3/Τ4 των παραγομένων 
ορμονών μέχρι και υποθυροξιναιμία, «επαναρρύθμιση» της υπόφυσης σε υψηλό-
τερα επίπεδα TSH και υπερτροφία του θυρεοειδούς (σχήμα 3), που επιδεινώνονται 
περαιτέρω με την από τα μέσα του δευτέρου και το τρίτο τρίμηνο απώλεια/ παρο-
χή ιωδίου από την μητέρα προς το έμβρυο μέσω του πλακούντα για την σύνθεση 
θυρεοειδικών ορμονών από τον εμβρυϊκό θυρεοειδή. Η σχετική αυτή υπερέκκρι-
ση της FT3, στην αρχή της κύησης επί ιωδοανεπάρκειας έχει σαν αποτέλεσμα την 
ελαχιστοποίηση της παροδικής, από την hCG, υπερέκκρισης της FT4, απαραίτητης 
για την εμβρυϊκή εγκεφαλική ανάπτυξυτην. Αν δε συνυπάρχει και λανθάνουσα 
υπολειτουργία του θυρεοειδούς δεν επιτρέπει την ανάλογη επί ανάλογη αύξηση 
της TSH με αποτέλεσμα την μη αναγνώριση της παθολογικής αυτής κατάστασης 
στην κρίσιμη περίοδο της οργανογένεσης (Morreale de Escobar et al, 2004).
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Σχήµα 3. Αύξηση της επίπτωσης βρογχοκήλης επί ανεπάρκειας ιωδίου. Από: Laurberg et al. / Best 
Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 24 (2010) 13–27

Φυσιολογικές μεταβολές/επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών και TSH κατά την κύηση
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω οι μεταβολές που προκύπτουν από την προσαρμογή 
θυρεοειδικής λειτουργίας στην κύηση είναι επιγραμματικά: αύξηση της σύνθεσης 
των θυρεοειδικών ορμονών, αύξηση της σύνθεσης και των επιπέδων της θυρεοδε-
σμευτικής σφαιρίνης (TBG) και ελάττωση των επιπέδων της TSH περί το τέλος του 
πρώτου τριμήνου, κατοπτρικά με την αύξηση της hCG κατά την φάση αυτή.
 Δεδομένης της γνωστής μεγάλης σημασίας της ακεραίας θυρεοειδικής λειτουρ-
γίας για την καλή έκβαση της κύησης και την εξέλιξη του εμβρύου, είναι απαραίτη-
τη η γνώση των μεταβολών αυτών και η αναγνώρισή των φυσιολογικών επιπέδων 
διακύμανσής τους σε όλη την διάρκεια της κύησης, ώστε να είναι δυνατή η έγκαι-
ρη και έγκυρη αναγνώριση παθολογικών παρεκκλίσεων και η αντιμετώπισή τους.

TSH

Σε συνθήκες ιωδοεπάρκειας, τα επίπεδα της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης είναι 
χαμηλότερα στο πρώτο τρίμηνο, υπό την έμμεση κατασταλτική δράση της hCG, 
αυξάνονται κατά το δεύτερο και παραμένουν σταθερά μέχρι το τέλος της κύησης 
(Dashe et al, 2005; Lambert-Messerlian et al, 2008). Σε ένα σημαντικό μάλιστα πο-
σοστό (~20%) δυνατόν να είναι κατεσταλμένα (σχήμα 4). Η καταστολή αυτή των 
επιπέδων της TSH φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε δίδυμες κυήσεις (Dashe et al, 
2005).
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Σχήµα 4. Μεταβολές της TSH κατά την κύηση. Αποτελέσµατα από 13,599 µονόδυµες (συνεχής γραµµή) 
και 132 δίδυµες (διακεκοµµένη γραµµή) κυήσεις. Φυσιολογικά εκτός κύησης επίπεδα TSH 4.0 and 0.4 

mU/L. Από: Dashe et al, Obstet Gynecol 2005;106:753–7

Θυρεοειδικές ορμόνες

Οι ολικές συγκεντρώσεις των Τ3 και Τ4 αυξάνουν σημαντικά από την έναρξη της 
κύησης, προοδευτικά μέχρι την 20η περίπου εβδομάδα, οπότε φθάνουν και στο 
μέγιστο (~1.5 Χ βασική τιμή), σαν αποτέλεσμα της αύξησης της TBG. Η ελεύθε-
ρη θυροξίνη (FT4) αποτελεί μόνο ένα μικρό κλάσμα (0.02%) της ολικής θυροξίνης 
και είναι δύσκολο να μετρηθεί. Η μέθοδος που βασίζεται στην equilibrium dialysis 
είναι η πλέον ακριβής αναλυτικά και αποτελεί την μέθοδο αναφοράς, έναντι της 
οποίας συγκρίνονται όλες οι άλλες εμπορικά διαθέσιμες μέθοδοι για τον προσδιο-
ρισμό της (Soldin ert al, 2004).
 Στην βιβλιογραφία υπάρχει ακόμα διχογνωμία όσον αφορά το τύπο (ελεύθερο 
ή ολικό κλάσμα) και τον τρόπο μέτρησης των θυρεοειδικών ορμονών. Όπως ανα-
φέρθηκε ανωτέρω, οι ολικές συγκεντρώσεις των Τ3 και Τ4 αυξάνουν σημαντικά 
από την έναρξη της κύησης, προοδευτικά μέχρι την 20η περίπου εβδομάδα, οπότε 
φθάνουν και στο μέγιστο (~1.5 Χ βασική τιμή), σαν αποτέλεσμα της αύξησης της 
TBG.
 Αν λοιπόν χρησιμοποιηθεί η ολική Τ4 θα πρέπει να προσαρμοσθεί το εύρος των 
φυσιολογικών τιμών με πολλαπλασιασμό των εκτός κύησης φυσιολογικών τιμών 
επί 1.5. Δεδομένου όμως ότι η ολική Τ4 φτάνει σε πλατώ περί το μέσον της κύησης, 
μια τέτοια προσαρμογή των τιμών θα είναι έγκυρη μόνο κατά το δεύτερο ήμισυ 
της κύησης.
 Ο έμμεσος προσδιορισμός της ελεύθερης θυροξίνης είναι αξιόπιστος είναι όμως 
δύσκολο να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή κλινική πράξη.
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 Ο άμεσος προσδιορισμός της FT4 με εμπορικά διαθέσιμες immunoassays είναι 
πλέον η συνήθης πρακτική. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι παλαιότερες μελέτες 
σύγκρισης των αποτελεσμάτων προσδιορισμού της FT4 με equilibrium dialysis και 
εμπορικά διαθέσιμες immunoassays (Sapin & d’Hebromez 2003; Lee et al, 2009) 
είχαν δείξει ότι σε καταστάσεις όπως το τρίτο τρίμηνο της κύησης, οπότε η δε-
σμευτική ικανότητα του ορού είναι υψηλή, η FT4 προσδιορίζεται σημαντικά χα-
μηλότερη με χρήση των εμπορικών immunoassays, και επιπλέον χρησιμοποιούν 
τιμές αναφοράς από τον γενικό πληθυσμό. Ως εκ τούτου, όπως έχει ήδη προταθεί 
και δημοσιευθεί από αρκετούς ερευνητές, είναι απαραίτητη η στοιχειοθέτηση του 
φυσιολογικού εύρους των ελεύθερων κλασμάτων των θυρεοειδικών ορμονών στα 
τρία τρίμηνα της κύησης για κάθε εργαστήριο ή μέθοδο μέτρησης (Gilbert et al, 
2008; Vila et al, 2010;).
 Ανεξάρτητα από την μέθοδο μέτρησης (Ancκaert et al, 2010) που χρησιμοποι-
είται, η διακύμανση της FT4 κατά την κύηση είναι χαρακτηριστική: Μετά από μια 
μικρή και παροδική αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο, λόγω της θυρεοτροπικής 
δράσης της hCG, που ακολουθείται από μια σταδιακή ελάττωση των επιπέδων των 
ελευθέρων κλασμάτων των θυρεοειδικών ορμονών με την πρόοδο της κύησης 
(σαν αποτέλεσμα επίσης της αύξησης της TBG,-νόμος δράσης των μαζών) (σχήμα 
5). Σε συνθήκες ιωδοεπάρκειας, η ελάττωση αυτή είναι μικρή (~10%) και εντός των 
φυσιολογικών ορίων, δυνατόν όμως να είναι σημαντική (~20-25%) επί σε συνθήκες 
ιωδιοανεπάρκειας.



-361-

Ε.Γ. ΚΟΥΚΚΟΥ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Σχήµα 5. Μεταβολές των TBG, και fT4 and T3 συγκεντρώσεων στην κύηση. Από: Glinoer D 1993 
Thyroid regulation during pregnancy. In: Delange F, Dunn JT, Glinoer D (eds) Iodine Deficiency in 

Europe: A Continuing Concern. NATO ASI Series (Vol 241). Plenum Press, New York, pp 181–190
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