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Fałszywie dodatni wynik badań przesiewowych czynności tarczycy
u noworodka może stanowić zapowiedź wystąpienia
subklinicznej niedoczynności tarczycy w przyszłości
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Pytanie: Czy u dzieci z łagodną hipertyreotropinemią w okresie noworodkowym występuje ryzyko zaburzeń czynności i nieprawidłowej
budowy tarczycy w późniejszych okresach
życia?
Rodzaj zagadnienia: Epidemiologa
Projekt badania: Prospektywne badanie kohortowe
Chcąc lepiej zrozumieć naturalny rozwój czynności tarczycy oraz prześledzić rozwój dzieci,
u których w badaniu przesiewowym czynności tarczycy noworodków stwierdza się przemijające podwyższenie stężenia hormonu
tyreotropowego o niewyjaśnionej przyczynie,
badacze z Uniwersytetu w Katanii (Sycylia,
Włochy) obserwowali aż do okresu późnego
dzieciństwa grupę dzieci, u których stwierdzono taki właśnie fałszywie-dodatni wynik testu
przesiewowego.
To badanie stanowiło kontynuację wcześniej opublikowanej pracy, w której wykazano, że u 50% dzieci z przemijającym
zwiększeniem stężenia TSH w okresie noworodkowym, w wieku 16-44 miesięcy życia
stwierdza się subkliniczną niedoczynność tarczycy.1 Z badania wykluczono dzieci z zespołem Downa, wcześniaki, dzieci o małej masie
ciała w stosunku do wieku ciążowego oraz
noworodki, których matki wykazywały cechy
choroby autoimmunologicznej tarczycy.
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wym stwierdzono przemijającą, niewyjaśnioną hipertyreotropinemię, porównywano z wynikami dzieci z grupy kontrolnej, u których
w okresie noworodkowym stwierdzano
prawidłowe stężenie TSH. Porównanie to
przeprowadzono w trzech przedziałach wiekowych: 16-44 miesiąc życia, 4,1-6,6 roku życia oraz 7,2-9,5 roku życia. Badania czynności
tarczycy obejmowały: TSH, wolną tyroksynę
(FT4), wolną trijodotyroninę (FT3), przeciwciała przeciwko tyreotropinie (anty-TG) i przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO).
Wykonywano również badanie USG tarczycy,
a obliczoną dzięki temu objętość tarczycy porównywano z normami dla wieku.
Obserwację prowadzono u 44 dzieci
do 8 r.ż. U wszystkich dzieci w 16-44 miesiącu życia stwierdzono prawidłowe stężenie FT4
w surowicy, ale średnie stężenie TSH i FT3
w surowicy były istotnie wyższe niż w grupie
kontrolnej. W zależności od stężenia TSH stwierdzonego w tym okresie życia dzieci podzielono
na dwie grupy: w pierwszej (n =16) miały prawidłowe stężenie TSH (poniżej 4,0 mU/l), natomiast do drugiej zaliczono dzieci (n =28)
z nieznacznie podwyższonym stężeniem TSH
(4,0-10,0 mU/l). U 20 spośród 28 dzieci z drugiej grupy zastosowano leczenie lewotyroksyną.
U wszystkich badanych dzieci w wieku 4,1-6,6 roku stężenie FT4 mieściło się w zakresie wartości prawidłowych, przy czym
wartości średnie u dzieci z obydwu grup były
podobne. Stężenie TSH w surowicy mieściło
się w zakresie normy u wszystkich 16 dzieci
z pierwszej grupy oraz u dziewięciorga z drugiej (grupa 2a), kiedy jednak mieszczące się
w normie wyniki stężenia TSH stwierdzone
u tych 25 dzieci porównano ze stężeniem TSH
u dzieci z grupy kontrolnej, średnie stężenia
TSH w badanej grupie okazały się istotnie
wyższe. U pozostałych 19 dzieci z 28-osobo-

wej grupy 2 stężenie TSH pozostawało stale
podwyższone (grupa 2b).
Stężenia FT3 pozostawały istotnie wyższe
w porównaniu ze stwierdzanymi w grupie
kontrolnej. Stężenie przeciwciał przeciwtarczycowych (anty-TPO lub anty-TG) w okresie
wczesnego dzieciństwa było nieznacznie
podwyższone u 11 spośród 44 dzieci, jednak
słabo dodatni wynik badania na obecność
przeciwciał przeciwtarczycowych stwierdzono u tylko jednego dziecka z drugiej grupy
w 30 miesiącu życia.
U wszystkich dzieci z grupy 1 oraz
u wszystkich dziewięciorga z grupy 2a badanych w 7,2-9,5 r.ż. stężenie TSH w surowicy
mieściło się w granicach normy. U 14 spośród 19 dzieci należących do grupy 2b TSH
pozostawało podwyższone, natomiast u 5 się
znormalizowało. Spośród 8 dzieci leczonych
lewotyroksyną u siedmiorga utrzymywało się
podwyższone stężenie TSH. U sześciorga
z nich wskazano na nieprawidłowości genetyczne lub budowy tarczycy jako na prawdopodobną przyczynę stwierdzanej łagodnej
niedoczynności tarczycy. Nieprawidłowości
budowy tarczycy w badaniu USG wykonanym
w okresie przedpokwitaniowym stwierdzono
zarówno u dzieci zaliczonych do grupy 1, jak
i 2. Do tych nieprawidłowości należały: agenezja jednego płata tarczycy (5), hipoplazja
jednego płata (13) oraz wole (3). Wzrost oceniany z wykorzystaniem skali odchyleń standardowych (SD) u wszystkich dzieci określono
jako prawidłowy. U wszystkich dzieci w badanej grupie stwierdzono również prawidłowy wiek kostny.
Autorzy doszli do wniosku, że fałszywie
dodatni wynik badań przesiewowych czynności tarczycy w okresie noworodkowym
stanowi czynnik ryzyka rozwoju trwale utrzymującej się subklinicznej niedoczynności tarczycy.
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Fałszywie dodatnie wyniki badań przesiewowych czynności tarczycy u noworodków można
tłumaczyć czynnikami matczynymi, na przykład
stosowaniem leków przeciwtarczycowych,
obecnością we krwi przeciwciał przeciwtarczycowych w dużych stężeniach lub leczniczym
stosowaniem jodu w dużych dawkach. Przyczyn można także upatrywać w czynnikach środowiskowych, takich jak niedobór jodu lub
substancje wolotwórcze w pożywieniu matki.
Noworodki, u których wyniki badań
związane są z takimi sytuacjami, mają prawidłowo zbudowane gruczoły tarczowe,
a po zaprzestaniu działania czynnika przyczynowego czynność tarczycy wraca u nich
do normy. Utrzymujące się jednak łagodne
podwyższenie stężenia TSH w surowicy
w okresie późno dziecięcym może wskazywać
na zaburzenia genetyczne i na nieprawidłowości dotyczące wydzielania lub działania
hormonów tarczycy.1

Dotychczas nie ustalono, czy fałszywie dodatnie wyniki stwierdzone podczas badania
przesiewowego noworodków mają jakieś
przełożenie na czynność tarczycy w późniejszych okresach życia. Znaczenie kliniczne
utrzymującej się długotrwale subklinicznej,
najprawdopodobniej skompensowanej niedoczynności tarczycy pozostaje niejasne. Czy
subkliniczna niedoczynność tarczycy może,
na przykład, prowadzić do zaburzeń metabolizmu lipidów, wzrostu lub rozwoju zdolności
poznawczych?
Autorzy wykazali, że łagodna hipertyreotropinemia stwierdzona podczas badań
przesiewowych wkrótce po urodzeniu nie ma
wpływu na rozwój ﬁzyczny dzieci, nie poddali jednak ocenie rozwoju ich funkcji poznawczych. Określenie, czy u dzieci z łagodną
hipertyreotropinemią, stwierdzoną podczas
badań przesiewowych noworodków, u których nie stosuje się lewotyroksyny, występuje
zwiększone ryzyko zaburzeń poznawczych
w późniejszych okresach życia, jest sprawą
bardzo istotną.
Obecnie nie ma pewności, czy utrzymująca się subkliniczna niedoczynność tarczycy,
przejawiająca się nieznacznym podwyższeniem stężenia TSH, stanowi wskazanie do leczenia.2 Po stwierdzeniu hipertyreotropinemii
u noworodków można rozważyć zastosowa-

nie lewotyroksyny w małej dawce oraz zaplanować powtórzenie badań w 2-3 r.ż.
W celu ustalenia, czy potrzebne jest wczesne rozpoczęcie leczenia, konieczne są dalsze badania. W oczekiwaniu na ich wyniki
roztropne wydaje się obserwowanie dzieci
z tzw. fałszywie dodatnimi wynikami badań
przesiewowych w kierunku czynności tarczycy, aby móc później określić, czy stwierdzona u nich niedoczynność tarczycy ma
charakter trwały.3
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W ramach międzynarodowego programu badacze porównali obraz kliniczny, rokowanie
i wirusowe czynniki wyzwalające u 137 dzieci ze stwardnieniem rozsianym (SM) i 96-osobowej grupy kontrolnej. Pacjentów z SM
rekrutowano z 17 ośrodków znajdujących
się w czterech obszarach geograﬁcznych: Kanada/północne stany, południowe stany
USA, Ameryka Południowa i Europa. Dzieci
z SM porównywano z dobranymi pod względem roku urodzenia i regionu pochodzenia
osobami z grupy kontrolnej. Dzieci, u których
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

pierwszy rzut SM przypominał ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
(acute disseminated encephalomyelitis,
ADEM), ale kolejne miały postać typową
dla SM, włączono do grupy badanej, wykluczono natomiast te, u których zespoły
przypominające ADEM nawracały lub przyjmo wa ły po stać wie lo fa zo wą oraz dzie ci
z za paleniem rdzenia kręgowego i nerwu
wzrokowego (neuromyelitis optica). Grupę
kontrolną do badania dobierano przy okazji plano wych zabiegów orto pedycznych
lub dentystycznych, lub w czasie badania
w izbie przyjęć z powodu lekkich chorób.
Od uczest ni ków ba da nia zebra no usys tema ty zo wa ny wy wiad do ty czą cy za gad nień kli nicznych i demograficznych oraz
wyników w nauce, przeprowadzono badanie przedmiotowe, ocenę niesprawności

(tylko dzieci z SM) i standaryzowane oznaczenia stężenia przeciwciał IgG przeciw kilku wirusom.
Wskaźnik dziewczęta:chłopcy w badaniu
wynosił 1,54:1, a wśród tych z pierwszym
rzutem <10 r.ż. 1,1:1. Średni wiek w momencie wystąpienia pierwszego rzutu wynosił 11 lat (1,6-17,9). U 22 (16%) pacjentów,
w większości poniżej 10 r.ż., pierwszym objawem choroby było ADEM. Dzieci, u których
pierwszy rzut SM przypominał ADEM, były
znacznie młodsze niż te z wielo- lub jednoogniskowym rzutem choroby. Postać oczna
wystąpiła u 30 (22%), u 31 (23%) chorych
pojawił się pojedynczy, jednoogniskowy rzut.
Jednoogniskowe zespoły z pnia mózgu lub
móżdżkowe pojawiły się u 25 dzieci (18%),
a u 31 (23%) stwierdzono poprzeczne zapalenie rdzenia (transverse myelitis). Pierwszy
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