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ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ 
 
 

АИТ – автоимунен тиреоидит 

АИТЗ – автоимунни тиреоидни заболявания 

ППТ – постпартален тиреоидит 

ППТД – постпартална тиреоидна дисфункция 

ББ – Базедова болест 

ТСХ – тиреостимулиращ хормон 

Св. Т4 – свободен тироксин 

Св. Т3 – свободен трийодтиронин 

ТПОАт – тиреопероксидазни антитела 

ТПОАт/+/, ТПОАт/-/ - позитивни и негативни титри на ТПОАт 

ТгАт – тиреоглобулинови антитела 

ТгАт/+/, ТгАт/-/ - позитивни и негативни титри на ТгАт 

ТРАт – тиреотропин-рецепторни антитела 

LT4 – левотироксин 

   - средна аритметична стойност 

     - стандартна грешка на средната аритметична стойност 

х2 - Хи квадрат 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Тиреоидните нарушения са често срещани при жени в 
репродуктивна възраст като в до 15 % от жените се установяват 
данни за тиреоиден автоимунитет. В проучване върху българска 
популация от 953 жени на възраст между 20 и 80 години 
позитивни титри на тиреопероксидазни антитела (ТПОАт) се 
установява в 23 % от изследваните жени, субклиничен 
хипотиреоидизъм - в 4.5 %, а  клиничен – в  3.2 %. По време на 

бременността щитовидната жлеза претърпява редица 
метаболитни, хемодинамични и имунологични промени, които 
обуславят повишената честота на свързаните с бременността 
тиреоидни нарушения. Физиологичното потискане на 
имунологичния отговор в повечето случаи се съпровожда с 
подобряване на съществуващи автоимунни нарушения през 
бременността. В периода след раждане настъпва активиране на 
имунната система, в резултат на което могат да се възникнат 
или да се обострят автоимунните тиреоидни заболявания 
(АИТЗ), водещи до постпартална тиреоидна дисфункция (ППТД)  
- постпартален тиреоидит (ППТ), Базедова болест (ББ), 
автоимунен тиреоидит (АИТ). 

Тиреоидната дисфункция в периода след раждане се 
състои от група нарушения в хормоналния тиреоиден статус, 
която включва главно ППТ, както и отклоненията в тиреоидната 
функция при жени с предшестващо тиреоидно заболяване и 
постпарталния вторичен хипотиреоидизъм. Възможни са 
съчетания между тиреоидните заболявания в периода след 
раждане, като често се установява съчетание на ББ и АИТ с 
ППТ. 

ППТ е синдром на преходна или трайна тиреоидна 
дисфункция, възникваща през първата година след раждане или 
аборт. При част от засегнатите жени заболяването води до 
изразена клинична симптоматика, а в други случаи 
хормоналните нарушения протичат субклинично и може да 
останат неразпознати. Значимостта на заболяването се 
определя и от факта, че между 20 и 60 % от жените с ППТД 
достигат до трайно хипотиреоидно състояния след определен 
период от време. Освен това рискът от рецидив на заболяването 
след последваща бременност е 75 %, а намалените 
функционални резерви на щитовидната жлеза вследствие на 
автоимунния процес се асоциират с повишени рискове при 
бъдеща бременност (спонтанен аборт, преждевременно 
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раждане, увреждане на плода). Честотата на ППТД широко 
варира в отделните географски райони във връзка с генетичните 
особености и влиянието на факторите на околната среда. Това 
оправдава проучване на проблема за всяка отделна популация с 
изучаване на характеристиките и рисковите фактори за 
възникване на ППТД. Високата честота и особеностите в 
протичането на различните форми на ППТД мотивират 
продължителните усилия на изследователите за изясняване на 
патогенезата и рисковите фактори за развитието й. Въз основа 

на дългогодишни изследвания е установено, че ППТД е главно с 
автоимунна патогенеза. Имунологичният ребаунд феномен след 
раждането стои в основата на наблюдаваното влошаване на 
автоимунните синдроми, в това число клиничната изява на 
ППТД. Автоимунните нарушения в постпарталния период се 
развиват за относително кратък период от време, а в част от 
случаите претърпяват обратно развитие. В резултат на това 
хормоналните показатели търпят динамични (фазови) промени и 
прогнозата за трайния функционален изход е затруднена. 
Въпреки постиженията в изясняването на хуморалните и 
клетъчните промени по време и след бременността, точните 
имунопатогенетични механизми все още не са напълно 
изяснени. Нужно е разширяване на познанията относно 
генетиката на имунния отговор както и оценка на ефекта на 
хормоналните промени по време бременността върху имунните 
реакции. 

От съществено значение е въпросът за развитието на 
ППТД на фона на предшестващ АИТ. Подлежащата автоимунна 
тиреоидна патология е предразполагащ фактор за ППТД. 
Постпарталният период е рисков както за рецидив на ББ, така и 
за влошаване на функционалния дефицит при пациентки с 
хроничен АИТ. Установено е, че при мнозинството от 
пациентките интензифицирането на автоимунните процеси през 
този период води до намаляване на тиреоидните резерви и 
необходимост от трайно повишаване на заместителната доза. 
Това е особено характерно за пациентки с неизчерпан тиреоиден 
функционален капацитет и рядко се наблюдава при жени с 
изразена атрофия на тиреоидния паренхим или след 
тиреоидектомия. 

Във връзка с високата честота на тиреоидната дисфункция 
в следродилния период и свързаните с нея усложнения широко е 
обсъждан въпросът за необходимостта от ранен скрининг за 
идентификация на пациентките с повишен риск от развитие на 
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ППТД. Най-подробно е анализирано значение на ТПОАт и 
понастоящем се счита, че те са най-подходящият самостоятелен 
предиктивен фактор, указващ повишен риск от ППТД. 
Позитивните им титри в ранните периоди на бременността 
насочват вниманието на клинициста към възможността за 
възникване на хормонални нарушения в периода след раждане. 
Предиктивната стойност на ТПОАт обаче е само около 50%. 
Поради това задълбочено е обсъждано и значението на редица 
други клинични, лабораторни и УЗ показатели с оглед 

подобряване на прогностичните модели, в това число фамилна 
обремененост за АИТЗ, тютюнопушене, придружаващи АИЗ, 
особено ЗД тип 1, анамнеза за спонтанни аборти, ехографски 
промени в тиреоидния паренхим и др. Данните относно 
прогностичното значение на изброените фактори са 
противоречиви, което налага допълнителни проучвания по 
въпроса.  

Впросът за провеждане на скрининг за ППТД е 
дискутабилен. Необходимостта от скрининг е мотивирана от 
сравнително високата честота на нарушенията, значителната 
болестност, евтините широко разпространени тестове за 
диагностика, ефективното и достъпно лечение. Скринингът може 
да бъде оправдан и с оглед на високата честота на дълготрайна 
тиреоидна дисфункция при тези жени. Въпреки натрупаните 
данни относно характеристиките и рисковите фактори за ППТД, 
понастоящем въпросът за извършването на скрининг за 
определяне на рисковите пациентки остава нерешен. 
Становищата на изследователите по втпроса дали и кога да се 
провежда скрининг за тиреоидна дисфункция и каква е 
оптималната стратегия (масов или селективен скрининг) са 
противоречиви. Липсва единен консенсус както по отношение на 
времето за извършване на скрининг, така и за подбора на 
прогностичните маркери за ППТД.  
 Значителната честота на тиреоидната дисфункция в 
постпарталния период, динамичните и трудно предвидими 
промени във функционалните показатели с вероятност от трайна 
тиреоидна дисфункция, липсата на единно становище по 
отношение на рисковите фактори за развитието й, както и 
противоречията в изводите на изследователите относно 
необходимостта от масов или селективен скрининг мотивираха 
извършването на настоящото научно изследване. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Цел 
 

Да се проучи характеристиката на тиреоидната дисфункция 
при жени в постпартален период и да се оцени значението на някои 
клинични, хормонални, имунологични и ехографски показатели за 
развитието на тиреоидни нарушения през първата година след 
раждане или аборт. 

 
2.2. Задачи 

 
2.2.1. Да се изследват тиреоидните функционални, имунологични 

и морфологични показатели при пациентки след раждане или 
спонтанен/предизвикан аборт, насочени към Клиника по 
ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Свети Георги“ 
ЕАД Пловдив и да се анализира характеристиката на тиреоидната 
дисфункция при жени в постпартален период. 

 2.2.1.1 Да се анализира постпарталната тиреоидна 
дисфункция в зависимост от клиничната форма и подлежащата 
тиреоидна патология; 

2.2.1.2   Да се осъществи анализ на тиреоидните клинични, 

функционални, имунологични и морфологични показатели при 
пациентки с постпартална тиреотоксикоза; 

2.2.1.3   Да се осъществи анализ на тиреоидните клинични, 

функционални,   имунологични и морфологични показатели при 
пациентки с постпартален хипотиреоидизъм. 

 
2.2.2. Да се проучат рисковите фактори за възникване на 

постпартална тиреоидна дисфункция и да се разработи 
прогностичен модел за определяне на индивидуалния риск от 
развитие на функционални тиреоидни нарушения в постпарталния 
период. 

   2.2.2.1    Да се извърши еднофакторен анализ за определяне 
на рисковите фактори за развитие на постпартална тиреоидна 
дисфункция 

2.2.2.2     Да се извърши многофакторен регресионен анализ с 
цел дефиниране на прогностичен математически модел за оценка 
вероятността за развитие на постпартална тиреоидна дисфункция. 

 
 



8 
 

2.2.3. Да се проследи еволюцията на случаите с 
постпартална тиреоидна дисфункция и да се дефинират 
прогностичните фактори за функционалното състояние на 
щитовидната жлеза към края на постпарталния период.  

 
3.     ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ 
 
   3.1 Вид на проучването 
 

Проведено е приложно проспективно описателно и 
аналитично проучване по типа случай-контрола върху 
характеристиката на тиреоидната функция след раждане или 
аборт и рисковите фактори за развитието й. 

 
   3.2 Единици на наблюдение 
 
Логически единици 

В проучването са включени 131 жени в период след раждане или 
аборт, насочени към Клиника по ендокринология към УМБАЛ „Свети 
Георги” за оценка на тиреоидната функция. Обхванатите в 
изследването жени са били: 

 пациентки на стационарно лечение в клиника по Клиника по 
Ендокринология и болести на обмяната УМБАЛ „Св. Георги” 
ЕАД; 

 пациентки, отговарящи на критериите за включване, насочени 
от специалисти по ендокринология и акушерство и гинекология 
на амбулаторна практика. 
 

В хода на проучването при две пациентки се установи 
хормонална констелация за вторичен хипертиреоидизъм 
(повишени нива на тиреоидни хормони и несупресирани 
стойности на ТСХ) през първи триместър и в постпарталния 
период при липса на клинични и други лабораторни отклонения, 
насочващи към тиреотоксикоза. При тях се проведе генетичен 
анализ (със  съдействието на проф. S. Refetoff и сътр., Чикаго, 
при който се установи мутация в бета-субединицата на 
рецептора за ТСХ и се потвърди диагнозата синдром на 
резистентност към тиреоидните хормони. Тези пациентки бяха 
изключени от анализа, тъй като при тях тиреотоксичната 
хормонална констелация не е израз на ППТД, а компенсаторен 
механизъм за преодоляване на рецепторния дефект и 
поддържане на клинично еутиреоидно състояние.  
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Технически единици 

УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Медицински университет 
Пловдив, Клиника  по ендокринология и болести на обмяната. 

 
   3.3  Период на наблюдение 
 

Проучването е проведено в периода април 2012 - септември 
2015 година. Пациентките са включени в изследването на различни 

етапи от бременността или в постпарталния период и са 
проследени от 1 до 12 месеца  след раждане или аборт (средно 
8.84±0.18 месеца). 

 
   3.4  Критерии за включване и изключване  
 
Критерии за включване 

 Жени с настъпила нормална или асистирана бременност. 

 Жени след раждане или спонтанен или предизвикан аборт в 
рамките на 12 месеца преди включване в проучването. 

 Жени над 18 г, подписали формуляр за информирано съгласие 
за участие в проучването 
 

Критерии за изключване 

 Жени с понесена оперативна интервенция или 
радиойодаблация на щитовидната жлеза в миналото. 

 Жени със съпътстващи заболявания или състояния, 
компрометиращи коректната оценка на функционалните 
показатели или интерфериращи с лабораторните методи за 
изследване на тиреоидните хормони.  

 
   3.5  Признаци на наблюдение 
 
Факториални признаци 

Тиреостимулиращ хормон (ТСХ), свободен трийодтиронин (св. 
Т3), свободен тироксин (св. Т4), тиреопероксидазни антитела 
(ТПОАт), тиреоглобулинови антитела (ТгАт), ехографски обем на 
щитовидната жлеза, ехогенност на тиреоидния паренхим, 
васкуларизация, предшестващо заболяване на щитовидната жлеза, 
прием левотироксин (LT4), фамилна обремененост за тиреоидни 
заболявания, тютюнопушене, придружаващи автоимунни 
заболявания (АИЗ), поредност на бременността, анамнеза за 
инфертилитет, усложнения по време на бременността, пол на 
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плода, кърмене, кръвна група, резус фактор, възраст, индекс на 
телесна маса (ИТМ) преди бременността.  

 

Резултативни признаци  
Основен резултативен признак е функцията на щитовидната 

жлеза в ранния и късния постпартален период. 
 

   3.6  Дизайн на проучването 
 

Дизайнът на  проучването е отразен в таб. 1.  
 

Таблица 1. Схема на изследване и проследяване на проучваните 
пациентки. 

             Визита 
 
 
 
 
 
Изследвания 

Визита 1 
Визита 

2 
Визита 

3 
Визита 

4 
Визита 

5 

1-ви 
триместър на 
бременността 

3 мес. 
след 

раждане 
или 

аборт 

6 мес. 
след 

раждане 
или 

аборт 

9 мес. 
след 

раждане 
или 

аборт 

12 мес. 
след 

раждане 
или 

аборт 

Информирано 
съгласие 

    
 

Анамнеза      

Клиничен преглед      

Ехография на 
щит.жлеза 

     

ТСХ      

Св. T4      

Св. T3      

ТПОАт      

ТгАт      

ТРАт  *    

*при наличие на тиреотоксикоза 
 
   3.7 Методи на изследване 

 
Клинични методи 

 Анамнеза – анкетна карта 

 Обективно изследване 
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Клинично-лабораторни методи 
Лабораторните анализи за извършени в Централна клинична 

лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив. Кръвта за 
извършване на клинично-лабораторните анализи е осигурена чрез 
затворена система за вземане на биологичен материал. 
Биологичният материал е взет сутрин на гладно между 7:00 - 9:00 
часа при спазване на всички стандартни изисквания за осигуряване 
качеството на лабораторните резултати в преданалитичния етап.  

Определянето на показателите тиреостимулиращ хормон 

(ТСХ), свободен тирокцин (св. Т4), свободен трийодтиронин (св. Т3), 
тиреопероксидазни антитела (ТПОАт) и тиреоглобулинови антитела 
(ТгАт) е извършено на автоматичен имунологичен анализатор 
Access 2® на американския производител Beckman Coulter Inc. чрез 
хемилуминесцентен имунен анализ. 

Референтни граници: ТСХ (0.34-5.60 mIU/l); св. Т4 (7.86-14.40 
pmol/l); св. Т3 (3.60-6.00 pmol/l); ТПОАт (0-9 IU/ml – негативни, > 9 
IU/ml - позитивни); ТгАт (0-4 IU/ml – негативни, > 4 IU/ml - позитивни). 

Определянето на имунологичния маркер тиреорецепторни 
антитела (ТРАт) е извършено чрез мануален ензимно свързан 
имуносорбентен анализ (ELISA) с отчитане на абсорбцията на 
Елайза ридер SIRIO II. Референтни граници 0-1.5 U/l – негативни, > 
1.5 U/l – позитивни.  

За всички изследвани показатели се извършва системен 
вътрелабораторен контрол на качеството чрез фирмени контролни 
материали. Външна оценка на качеството на показателите се 
осъществява чрез участие в НСВОК и международна програма 
Labquality, Finland за което лабораторията разполага със 
съответните сертификати. 

 
Инструментални методи 

Ултразвуково (УЗ) изследване на щитовидната жлеза (апарат 
Siemens Acuson U300 5-13 MHz линеен трансдюсер, В-mode).  

Определянето на обема на жлезата е извършено по 
общоприет ехографски способ с последващо изчисление по 
формулата на Brunn. Степента на хипоехогенност е оценена по 4-
степенна скала, използвана от други автори (Христозов, 2013). 
Васкуларизацията на щитовидната жлеза е оценена качествено 
чрез цветна Доплер ехография. 
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Статистически методи 
Статистическата обработка на данните е извършена с 

помощта на програмния продукт SPSS v. 21. 
 
Параметрични методи 

 Вариационен анализ – при описание на количествени 
показатели (признаци) с нормално или близко до нормалното 
разпределение. Резултатите при анализиране на 
количествени величини са представени като средна 

аритметична ± стандартна грешка          . 
 Алтернативен анализ – за оценка честотата на поява и 

относителния дял при качествени признаци. 

 t-критерий за тестване на хипотези за наличие на 
статистически значимо различие между изследваните 
показатели в отделните групи. Използван е уровен на 
значимост на нулевата хипотеза р<0.05. Критичната област за 
посочените стойности на р е двустранна. 

 Дисперсионен анализ (one-way ANOVA) 

 Корелационен анализ 

 Еднофакторна и многофакторна логистична регресия с 
изчисляване на класификационна таблица. 
 
Непараметрични методи 

 При тестването на хипотезите за несъществено (влияние) на 
даден фактор са използвани екзактният тест на Фишер 
(Fisher’s exact test) при четирикратни таблици и критерия  χ² 
при многократни таблици. 

 За проверка на нормалността на разпределението е използван 
тестът на Колмогоров-Смирнов. 

 Тест на Mann-Whitney – за съпоставка на променливи в две 
независими извадки с разпределение различно от нормалното. 

 Тест на Kruskal-Wallis – за съпоставка на променливи в повече 
от две независими извадки с разпределение различно от 
нормалното. 
 
Графичен анализ 
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   3.8  Характеристика на изследваните пациентки 
 

Проучването обхваща 131 жени на средна възраст 30.35 
год. (от 18 до 39 год.) към момента на настъпването на 
бременност. Проучването се извърши на територията на град 
Пловдив. Характеристиките на изследваната група са 
представени в таб. 2. 
 
Таблица 2. Демографски и анамнестични данни на проучваните 
пациентки 

Показател Брой  
(n) 

Процент  
(%) 

Общо 

Възраст                        

                                                                     
размах 

 
30.35±0.40 

18-39 
131 

ИТМ преди бременността (кг/м2)      
       
размах            

 
24.78±0.54 
16.4-56.8 

131 

Кръвна група 
0 
А 
В 

АВ 

 
32 
52 
27 
20 

 
24.4 
39.7 
20.6 
15.3 

131 

Rh фактор 
+ 
- 

 
117 
14 

 
87 
13 

131 

Фамилна обремененост за АИТЗ 
не 
да 

 
69 
62 

 
52.7 
47.3 

 
131 

Тютюнопушене 
не 
да 

 
76 
55 

 
58 
42 

131 

Придружаващи АИЗ 
не 
да 

 
111 
20 

 
84.7 
15.3 

131 

Предшестващо АИТЗ 
не 
да 

 
91 
40 

 
69.5 
30.5 

131 

Прием на LT4 преди бременността 
не 
да 

 
102 
29 

 
77.9 
22.1 

131 

Поредност на бременността 
първа 

следваща 

 
64 
67 

 
48.9 
51.1 

131 

Анамнеза за инфертилитет 
не 
да 

 
79 
52 

 
60.3 
39.7 

131 
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При 40 от изследваните пациентки бяха налице данни за 
предшестващо тиреоидно заболяване. С установен АИТ бяха 34 
(25.9 %) от жените, с ББ – 4 (3 %) и с предишен епизод на ППТ – 2 
(1.5 %) от изследваните пациентки. От пациентките с предшестващ 
АИТ 6 (17.6 %) бяха в еутиреоидно състояние преди бременността. 
Останалите 28 (82.4 %) провеждаха субституираща терапия с LT4 
преди бременността в средна доза 58.03 мкгр дневно. Пациентките 
с анамнеза за ББ бяха в клинична и хормонална ремисия без прием 
на медикаментозни средства. 

Резултатите от проведените лабораторни и ехографски 
анализи на щитовидната жлеза през първи триместър на 
бременността са описани в таб. 3. 

 
Таблица 3. Хормонални, имунологични и УЗ показатели по време на 
бременността 
Показател Брой 

(n) 
Процент 

(%) 
Общо 

ТСХ (mIU/l) 
                                                           

 
2.57±0.18 122 

ТПОАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/ 

       

 
74 
46 

240.75±37.69 

 
61.7 
38.3 

120 

ТгАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/ 

        

 
93 
22 

93.74±25.73 

 
80.9 
19.1 

115 

Обем на щитовидната жлеза (ml)                                  
                                                                     

 
9.16±0.30 

122 

Ехогенност 
степен 0 
степен І 

степен ІІ 
степен ІІІ  

 
69 
30 
22 
1 

 
56.6 
24.6 
18 
0.8 

122 

 
47 (35.9 %) от пациентките приемаха LT4 по време на 

бременността с цел осигуряване на оптимален хормонален баланс 
и поддържане на ТСХ в триместър-специфични референти граници. 
Максималната заместителна доза, достигната през трети триместър 
беше средно 73.67±6.37 мкгр дневно. Проследяваната бременност 
завърши с раждане при 98 (74.8 %) от изследваните жени. При 
26 (19.8 %) се регистрира спонтанен аборт в ранните периоди на 
бременността (до 14 г.с.), а при 7 (5.4 %) – прекъсване на 
бременността по желание. При 55.1 % (n=54) от пациентките, при 
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които бременността завърши с раждане, се установи мъжки пол 
на детето, а 58.2 % (n=57) от жените кърмеха в периода след 
раждане.  

Пациентките са изследвани в ранния (4.20±0.17 месеца) и в 
късния (8.84±0.18 месеца) постпартален период. 

Пациентките, включени в проучването не приемат препарати и 
лекарствени средства и нямат съпътстващи заболявания, които 
могат да повлияят върху коректната интерпретация на 
хормоналните резултати. Пациентките с доказано преди или по 

време на бременността тиреоидно заболяване приемат съответна 
терапия, като при тях са спазени условията за взимане на 
биологичния материал. Пациентките с придружаващо заболяване 
захарен диабет тип 1 прилагат интензифицирано инсулинолечение. 
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4. РЕЗУЛТАТИ 
 

4.1 Честота, спектър и обща характеристика на 
постпарталната тиреоидна дисфункция в изследваната 
група  

 
Нарушения на тиреоидната функция в ранния постпартален 

период се регистрираха общо при 65 (49.62%) от изследваните 131 
пациентки. Клинични и/или хормонални данни за тиреотоксикоза се 

установиха при 40 жени (30.54%), а за хипотиреоидизъм - при 25 
(19.08%) пациентки. В останалите случаи (n=66, 50.38%) не се 
отчетоха отклонения в тиреоидния хормонален статус в периода 
след раждане (фиг.1). 

 
Фигура 1. Разпределение на пациентките според тиреоидната функция в 
ранния постпартален период.  

 
Постпарталният период се характеризира с интензифициране 

на имунните процеси и определя повишен риск от поява (ППТ), 
рецидив или влошаване на автоимунните тиреоидни заболявания 
(АИТ и ББ). При 86.2 % от пациентките тиреоидните функционални 
нарушения се дължаха на ППТ (с или без предшестващ АИТ), 
докато в 13.8 % от случаите тиреоидната дисфункция в периода 
след раждане бе в резултат на дебют или рецидив ББ (таб. 4). 
 
 
 
 
 
 

 

50.38 % 30.54 % 

19.08 % 

Тиреоидна функция в ранния постпартален период 

еутиреоидно състояние тиреотоксикоза хипотиреоидизъм 
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Таблица 4. Разпределение на пациентките от изследваната група в 
зависимост от подлежащата тиреоидна патология. 

 
Честотата и разпределението на някои клинични, 

имунологични и ехографски характеристики при еутиреоидните 
жени и пациентките с ППТД са отразени в таб. 5.  

 
Таблица 5. Честота на клинични, имунологични и морфологични 
промени при еутиреоидните жени и пациентките с постпартална 
тиреоидна дисфункция. 
Показател ППТД 

n (%) 
Еутиреоидни 

n (%) 
p 

Симптоматика 
не 
да 

 
20 (30.8) 
45 (69.2) 

 
63 (95.5) 

3 (4.5) 

 
0.000 

Наличие на гуша 
не 
да 

 
18 (27.7) 
47 (72.3) 

 
58 (87.9) 
8 (12.1) 

 
0.000 

ТПОАт 
/-/ 
/+/ 

 
14 (21.5) 
51 (78.5) 

 
51 (77.3) 
15 (22.7) 

 
0.000 

ТгАт 
/-/ 
/+/ 

 
44 (67.7) 
21 (32.3) 

 
56 (84.8) 
10 (15.2) 

 
0.025 

Тиреоидна ехогенност 
нормоехогенна 

хипоехогенна 

 
3 (4.6) 

62 (95.4) 

 
40 (60.6) 
26 (39.4) 

 
0.000 

Тиреоиден обем (ml) 12.38±0.63 8.45±0.44 0.000 

 Тиреоидна функция в постпарталния период 
Общо 

хипотиреоидизъм тиреотоксикоза 
еутиреоидно 

състояние 

Без предшестваща 
тиреоидна 
патология 

Без заболяване 
ППТ (1ви епизод) 

Дебют на ББ 

 
 
 
0 

15 
0 

 
 
 
0 

16 
7 

 
 
 

53 
0 
0 

 
 
 

53 
31 
7 

общо 15 23 53 91 

Наличие на 
съпътстващи или 
минали тиреоидни 
заболявания 

АИТ 
ББ (рецидив) 

Пред. еп. на ППТ 

 
 
 
 
9 
0 
1 

 
 
 
 

14 
2 
1 

 
 
 
 

11 
2 
0 

 
 
 
 

34 
4 
2 

общо 10 17 13 40 

Общо 25 40 66 131 
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Спектърът на клиничните прояви на ППТД е широк. В редица 
случаи нарушенията водят до различни по степен болестни прояви, 
а в други протичат асимптоматично само с хормонални нарушения и 
могат да останат неразпознати. Във връзка с това бе анализирана 
честотата на клиничните и субклиничните форми на ППТД в 
изследваната група. Клинична форма на тиреоидна дисфункция се 
установи при мнозинството от засегнатите жени – 69.2% (n=45), а 
при останалите 30.77% (n=20) от пациентките се регистрираха само 
отклонения в хормоналните показатели на щитовидната жлеза. 

Анализът на данните установи, че манифестните клинични форми 
се наблюдават по-често при жените с постпартална тиреотоксикоза 
в сравнение със случаите на хипотиреоидизъм в следродовия 
период (таб. 6). 

 
Таблица 6. Разпределение на пациентките според клиничната форма 
на тиреоидната дисфункция. 
Вид на 
дисфункцията 

Субклинична 
форма 

Клинична 
форма 

Общо p 

Тиреотоксикоза 8  32 40  
0.027 Хипотиреоидизъм 12  13 25 

Общо 20 45 65  

 
Клиничната изява на хормоналните нарушения при различните 

форми на ППТД показа значими различия. Манифестна клинична 
форма се наблюдава по-често при пациентки с de novo възникнал 
ППТ и пациентки с дебют или рецидив на ББ в периода след 
раждане в сравнение със случаите с ППТ на фона предшестващ 
АИТ (таб. 7). 
 
Таблица 7. Клинична форма на тиреоидната дисфункция според типа 
на ППТД. 

Тиреоидна дисфункция 
Клинична 

форма 
Субклинична 

форма 
Общо p 

Постпартален тиреоидит 
(без АИТ) 

26 (78.8 %) 7 (21.2 %) 33 

0.018 
Постпартален тиреоидит 
(на фона на АИТ) 

11 (47.8 %) 12 (52.2 %) 23 

Базедова болест 
(дебют или рецидив) 

8 (88.9 %) 1 (11.1 %) 9 

Общо 45 20 65 
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Физикална характеристика на щитовидната жлеза при жени с 
ППТД 
 

Физикалното изследване установи различно по степен 
увеличение на щитовидната жлеза при мнозинството от жените, 
развили ППТД (72.3 %). Гуша се наблюдава при 28 (70 %) от 
пациентките с постпартална тиреотоксикоза и при 19 (76 %) от тези 
с хипотиреоидизъм в периода след раждане, като разликата не е 
статистически значима (p=0.777). В останалите случаи 

хормоналните отклонения не се съпътстваха от палпаторно 
увеличение на щитовидната жлеза. 

Извърши се анализ честотата на признака „гуша” при 
различните форми на ППТД. При мнозинството от изследваните 
жени се наблюдава палпаторно увеличение на щитовидната жлеза, 
като най-висока честота на тази находка се установи при жените с 
дебют или рецидив на ББ в периода след раждане. Разликата в 
честотата на признака „гуша” между групите пациентки в зависимост 
от подлежащата форма на ППТД не е сигнификантна (таб. 8). 
 
Таблица 8. Честота на наличие на гуша според типа на ППТД. 

Тиреоидна 
дисфункция 

Без гуша 
Наличие на 

гуша 
Общо p 

Постпартален 
тиреоидит 
(без АИТ) 

8 (24.2 %) 25 (75.8 %) 33 

0.231 
Постпартален 
тиреоидит 
(на фона на АИТ) 

9 (39.1 %) 14 (60.9 %) 23 

Базедова болест 
(дебют или рецидив) 

1 (11.1 %) 8 (88.9 %) 9 

Общо 18 47 65 
 

 
Анализ на промените в показателите на тиреоидния 
автоимунитет 
 

Позитивни титри на ТПОАт се установиха при 78.4 % (n=51) от 
пациентките с ППТД в сравнение с 22.7 % (n=15) от еутиреоидните 

след раждане жени (p=0.000). Повишени стойности на ТгАт се 
установиха статистически значимо по-често при жените с ППТД в 
сравнение с тези без функционални отклонения (32.3 % vs 15.2 %, 
p=0.025). При 18.5 % от жените с ППТД функционалните нарушения 
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протекоха при негативни титри и на двете автоантитела, а при 3.1 % 
се откриха само повишени нива на ТгАт (таб. 9).  

 
Таблица 9. Разпределение на съчетанията на тиреоидни 
автоантитела при различните функционални групи. 
Показател Еутиреоидни ППТД Общо p 

n % n % n %  

TПOАт/+/       
TгАт/+/ 

9 13.6 19 29.2 28 21.4 

 
 

0.000 

TПOАт/+/         
TгАт/-/ 

6 9.1 32 49.2 38 29 

TПОАт/-/         
TгАт/+/ 

1 1.5 2 3.1 3 2.3 

TПOАт/-/          
TгАт/-/ 

50 75.8 12 18.5 62 47.3 

Общо 66 100 65 100 131 100.00  

 
Разликата в процентното разпределение на случаите с 

различни съчетания на антителата в групитe с и без ППТД е 
статистически значима ( 2 =94.980, р=0.000) . 

Извърши се допълнителен анализ на значението на 
тиреоидните автоантитела за развитие на ППТ при жени без 
предшестващ АИТ (фиг. 2) 

 
Фигура 2. Разпределение на съчетанията на тиреоидни антитела при 

пациентките с постпартален тиреоидит и еутиреоидните контроли. 

 
В групата с ППТ преобладават случаите с позитивни титри на 

ТПОАт (69.7 %). ТгАт/+/ се наблюдават при 21.2 % от жените с ППТ, 
а при 3 % от пациентките те са единственото антитяло. При 27.3 % 
от жените с ППТ тиреоидните функционални нарушения протичат 
при негативни титри на тиреоидни антитела. Мнозинството от 

1.9% 3.8% 

1.9% 

92.5 % 

Еутиреоидни 

ТПОАт+ТгАт+ ТПОАт+ТгАт- 

ТПОАт-ТгАт+ ТПОАт-ТгАт- 

18.2 % 

51.5 % 3 % 

27.3 % 

Постпартален тиреоидит 

ТПОАт+ТгАт+ ТПОАт+ТгАт- 

ТПОАт-ТгАт+ ТПОАт-ТгАт- 
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еутиреоидните след раждане жени (92.5 %) са без лабораторни 
данни за имунологични нарушения, а само в 4 случая (7.5 %) се 
установяват позитивни титри на тиреоидни автоантитела. 
 Разликата в процентното разпределение на случаите с 
различни съчетания на антителата в групитe с различен 
функционален резултат е статистически значима ( 2 =40.541, 

р=0.000).  
 
Промени в ултразвуковите характеристики на щитовидната 
жлеза  
 

Обемът на щитовидната жлеза при жените с ППТД е средно 
12.38±0.63 мл, докато този при еутиреоидните контроли е 8.45±0.44 
мл. Разликата в средните стойности на тиреоидния обем между 
двете групи пациентки е статистически значима (Mann Whitney U-
test, р=0.000) като обемът на щитовидната жлеза при групата с 
дисфункция е по-голям с 46.5 % спрямо тиреоидния обем на 
еутиреоидните контроли.  

Ехографското изследване установи промени в ехогенността на 
тиреоидния паренхим при 95.4 % от пациентките с ППТД в 
сравнение с 39.4 % при жените без тиреоидни нарушения в периода 
след раждане (p=0.000). Разликата в процентното разпределение на 
случаите с различна степен на хипоехогенност на тиреоидния 
паренхим в групитe с и без ППТД е статистически значима ( 2

=55.359, р=0.000) (таб. 10).  
 

Таблица 10. Разпределение на степените на хипоехогенност на 
тиреоидния паренхим при различните функционални групи. 
Показател Еутиреоидни ППТД Общо p 

n % n % n % 

Степен 0 40 60.6 3 4.6 43 32.8 

0.000 
Степен І 13 19.7 11 16.9 24 18.3 

Степен ІІ  8 12.1 39 60 47 35.9 

Степен ІІІ 5 7.6 12 18.5 17 13 

Общо 66 100 65 100 131 100.00  

 
След изключване на случаите с предшестващ АИТ се 

установи, че при жените с ППТ средният обем на щитовидната 
жлеза е 13.13±0.97 мл и е по-голям с 62.9 % спрямо обема при 
еутиреоидните жени (8.06±0.42 мл). Разликата е статистически 
значима (Mann-Whitney U-test, р=0.000). Анализът на УЗ тиреоидни 
характеристики установи сигнификантно по-често наличие на 
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структурни паренхимни промени при жените с тиреоидна 
дисфункция спрямо еутиреоидната група (90.9 % vs 24.5 %, 
p=0.000). При еутиреоидните жени случаите с ехографски промени 
се изразяваха предимно с лека хипоехогенност на паренхима. При 
почти половината от пациентките с ППТ се регистрира ІІ ст. 
тиреоидна хипоехогенност. Разликата в процентното разпределение 
на случаите с различна степен на хипоехогенност на тиреоидния 
паренхим в групитe с различен функционален резултат е 
статистически значима ( 2 =43.165, р=0.000) (таб. 11).  

 
Таблица 11. Разпределение на степените на хипоехогенност на 
тиреоидния паренхим при различните функционални групи. 

Показател Еутиреоидни ППТ Общо р 

n % n % n % 

Степен 0 40 75.5 3 9.1 43 50 

0.000 
Степен І 9 17 7 21.2 16 18.6 

Степен ІІ  3 5.7 16 48.5 19 22.1 

Степен ІІІ 1 1.9 7 21.2 8 9.3 

0бщо 53 100.00 33 100.00 86 100.00  

 

Време на изява на ППТД 
 

В изследваната група пациентки тиреотоксичният синдром се 
наблюдава средно 4.14±0.29 месеца, а хипотиреоидизма – 
5.98±0.42 месеца след раждане. Дебютът на тиреотоксичния 
синдром се изяви значително по-рано в периода след раждане в 
сравнение с хипотиреоидизма (р=0.000) (фиг. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 3. Време на изява на постпарталната тиреотоксикоза и 
постпарталния хипотиреоидизъм в изследваната група. 
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4.2 Характеристика на постпарталната тиреотоксикоза 
 

В настоящото проучване тиреотоксикоза се установи при 40 от 
пациентките. 17 пациентки с тиреотоксикоза (42.5 %) бяха без 
предшестващо тиреоидно заболяване, а при 14 (35 %) 
тиреотоксикозата се разви на фона на доказан преди бременността 
АИТ. При останалите 9 (22.5 %) тиреотоксичният синдром се 
дължеше на дебют (n=7) или рецидив (n=2) на ББ в постпарталния 
период (фиг. 4).  

 
Фигура 4. Честота на ППТ и ББ при пациентките с постпартална 

тиреотоксикоза. 

 
Сравнителната характеристика между клиничните, 

хормоналните, имунологичните и УЗ показатели показа, че 
тиреотоксикозата в резултат на ББ се развива при жени на по-
голяма възраст и се изявява по-късно в периода след раждане. И 
двете заболявания протичат с изявена клинична симптоматика в 
значителен процент от засегнатите пациентки. Установиха се 
сигнификантно по-ниски стойности на ТСХ при жените с ББ, в 
съчетание с по-високи стойности на св. Т3 и съотношение Т3/Т4. 
Мнозинството от пациентките бяха ТПОАт/+/ като се установиха 
значително по-високи стойности на ТПОАт спед пациентките с ББ 
спрямо тези с ППТ. При всички пациентки с ББ се установиха 
повишени титри на ТРАт. Проведената ехографска оценка на 
щитовидната жлеза показа значително по-голям обем на жлезата 
при пациентките с ББ в сравнение с тези с ППТ. При мнозинството 
от случаите се отчете различна степен на хипоехогенност на 
тиреоидния паренхим и повишена васкуларизация без значими 
разлики между двете групи пациентки (таб. 12). 

 
 
 

77.5 % 

22.5 % 

Постпартална тиреотоксикоза 

ППТ ББ 
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Таблица 12. Сравнение на клинични, хормонални, имунологични и 
ехографски характеристики при пациентки с ППТ и ББ. 
Показател  ППТ 

(n=31) 
Базедова болест 

(n=9) 
p 

Възраст (години)  29.74±0.80 33.22±0.81 0.005* 

Време на изява (месеци) 3.71±0.27 5.61±0.71 0.005* 

Протичане 
                       субклинично 

клинично 

 
7 

24 

 
1 
8 

 
0.655 

Наличие на гуша 
                                     не                                                                   

да 

 
11 
20 

 
1 
8 

 
0.233 

ТСХ (mIU/l) 0.06±0.01 0.02±0.00 0.024* 

Св. Т4 (pmol/l) 23.93±2.35 33.31±6.01 0.157 

Св. Т3 (pmol/l) 8.23±1.00 15.18±3.12 0.021* 

Св. Т3/св. Т4 0.348±0.01 0.439±0.03 0.007* 

ТПОАт (IU/ml)     
                                                  

/-/                                                                   
/+/ 

        

 
 

9 
22 

380.09±63.46 

 
 

2 
7 

750.81±157.35 

 
 

1.000 
 

0.015* 

ТгАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/ 

       

 
22 
9 

117.25±41.59 

 
6 
3 

71.13±44.93 

 
1.000 

 
0.567 

ТРАт (U/l) 
/-/ 
/+/ 

       

 
30 
0 

 
0 
9 

10.33±3.01 

 
 

0.000* 

Тиреоиден обем (ml)                               
                                                   

 
11.14±0.85 

 
15.57±1.57 

0.009* 

Ехогенност    
                     степен 0 

степен І  
степен ІІ 

степен ІІІ                                        

 
3 
5 

20 
3 

 
0 
1 
8 
0 

 
0.484 

Васкуларизация 
неусилена 

 усилена 

 
4 

27 

 
1 
8 

 
1.000 

 
При пациентките с ППТ се установи корелационна 

зависимост между нивата на тиреоидните хормони и обема на 
щитовидната жлеза. св. Т4 с Т обем (r=0.376, p=0.037) и св. Т3 с 
Т обем (r=0.573, p=0.001). 

При пациентките с ББ нивата на ТРАт корелираха 
положително със стойностите на св.Т4. с ТРАт (r=0.746, p=0.021).  
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В част от случаите с тиреотоксикоза в рамките на ППТ 
заболяването се разви на фона на предшестващ АИТ. При 
останалите пациентки се отчете de novo проявен ППТ. Установи се, 
че тиреотоксичният синдром се развива по-рано в периода след 
раждане при жените с предшестващ АИТ в сравнение с тези без 
тиреоидни заболявания преди бременността. Стойностите на св. Т3, 
както и съотношението св. Т3/св. Т4 бяха сигнификантно по-високи 
при жените с нововъзникнала тиреотоксикоза спрямо пациентките с 
АИТ. При жените с тиреотоксикоза на фона на АИТ честотата на 

позитивни титри на тиреоидни антитела бе значително по-голяма, 
като при тях се установиха и по-високи нива на ТПОАт. УЗ 
изследване показа по-голям обем на щитовидната жлеза при 
пациентките с тиреотоксикоза без АИТ. Не се наблюдава 
съществени различия в ехогенността на щитовидната жлеза при 
двете групи пациентки (таб. 13). 

 
Таблица 13. Сравнение на показателите при пациентките с 
тиреотоксикоза с и без предшестващ автоимунен тиреоидит. 
Показател ППТ без АИТ 

(n=17) 
ППТ и АИТ 

(n=14) 
p 

Възраст 29.59±1.22 29.93±1.03 0.837 

Време на изява 4.35±0.25 2.93±0.45 0.007* 

Форма                       субклинична 
                                     клинична 

2 
15 

5 
9 

0.198 

Наличие на гуша                     не 
                                                да 

4 
13 

7 
7 

0.153 

ТСХ (mIU/l) 0.04±0.01 0.07±0.01 0.059 

Св. Т4 (pmol/l) 26.35±3.30 20.99±3.26 0.128 

Св. Т3 (pmol/l) 9.93±1.63 6.16±0.74 0.002* 

Съотношение св.Т3/св.Т4 0.37±0.02 0.32±0.02 0.040* 

ТПОАт (mIU/l)                             /-/ 
                                                    /+/ 

                         

8 
9 

544.34±117.15 

1 
13 

266.37±54.39 

0.021* 

 
0.027* 

ТгАт (mIU/l)                                 /-/ 
/+/ 

                         

15 
2 

45.40±22.10 

7 
7 

137.78±51.24 

0.044* 
 

0.333 

Тиреоиден обем (ml) 12.67±1.35 9.30±0.67 0.045* 

Ехогенност                      степен 0 
степен І 

степен ІІ 
степен ІІІ 

3 
3 

11 
0 

0 
2 
9 
3 

 
0.104 

 

Васкуларизация           неусилена 
усилена 

3 
14 

1 
13 

 
0.607 
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50.38 % 

30.53 % 

19.08 % 

Тиреоидна функция в ранния постпартален период 

еутиреоидно състояние тиреотоксикоза хипотиреоидизъм 

64% 
36% 

ППТ ППТ на фона на АИТ 

4.3   Характеристика на постпарталния хипотиреоидизъм 
 

В изследваната от нас група хипотиреоидизъм в ранния 
постпартален период се установи общо при 25 пациентки (19.1 %). 
От тях 64 % (n=16) бяха с de novo възникнал хипотиреоидизъм (12.2  

% от общата група), а при 36 % (n=9) дисфункцията възникна 
на фона на предшестващ бременността АИТ (6.9% от общата група) 
(фиг. 5). 

 

Фигура 5. Честота на постпарталния хипотиреоидизъм в 
изследваната група и разпределение на случаите в зависимост от 
подлежащата тиреоидна патология. 

 
В таб. 14 са представени характеристиките на пациентките с 

тиреоидна хипофункция, сравнени с тези на еутиреоидните след 
раждане жени. Освен характерните хормонални нарушения при 
пациентките със следродов хипотиреоидизъм се установи повишена 
честота на позитивни ТПОАт и ТГАт, по-голям тиреоиден обем в 
съчетание с по-висока степен на хипоехогенност на щитовидната 
жлеза. Нарушения протекоха с клинична симптоматика на 
тиреоидна дисфункция в значителна част от засегнатите жени. 
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Таблица 14. Сравнителна характеристика на пациентките с 
хипотиреоидизъм  и еутиреоидните след раждане жени. 
Показател Хипотиреоидни 

(n=25) 
Еутиреоидни 

(n=66) 
р 

Възраст (години) 29.80±0.86 30.45±0.60 0.655 

Наличие на симптоматика 
не 
да 

 
12 
13 

 
63 
3 

 
0.000* 

Наличие на гуша    
                                             не                                                                        

да 

 
6 

19 

 
58 
8 

 
0.000* 

ТСХ (mIU/l) 43.07±12.07 1.94±0.11 0.000* 

Св. Т4 (pmol/l) 7.18±0.61 10.60±0.16 0.000* 

Св. Т3 (pmol/l) 4.16±0.18 4.83±0.06 0.002* 

ТПОАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/ 

        

 
3 

22 
501.36±79.31 

 
51 
15 

255.98±68.57 

 
0.000* 

 
0.015* 

ТгАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/ 

       

 
16 
9 

80.73±27.48 

 
56 
10 

130.11±55.43 

 
0.042* 

 
0.497 

Тиреоиден обем (ml) 12.76±1.04 8.45±0.44 0.000* 

Ехогенност 
степен 0 
степен І 

степен ІІ 
степен ІІІ 

 
0 
5 

11 
9 

 
40 
13 
8 
5 

 
 

0.000* 

Васкуларизация 
неусилена 

усилена 

 
8 

17 

 
56 
10 

 
0.000* 

 
  Анализът на хормоналните показатели показа, че при 

пациентките с клинична симптоматика нивата на ТСХ са 
сигнификантно по-високи, а тези на тиреоидните хормони – по-ниски 
спрямо пациентките със субклинично протичане на постпарталния 
хипотиреоидизъм (таб. 15). 
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Таблица 15. Сравнение на хормоналните показатели при пациентките 
с постпартален хипотиреоидизъм в зависимост от клиничното 
протичане. 
Показател Субклинична форма 

(n=12) 
Клинична форма 

(n=13) 
р 

ТСХ (mIU/l) 10.44±1.51 73.19±20.02 0.000* 

Св. Т4 (pmol/l) 9.43±0.67 5.10±0.55 0.000* 

Св. Т3 (pmol/l) 4.58±0.27 3.82±0.20 0.039* 

  
 При пациентките с постпартален хипотиреоидизъм се 
установи статистически значима корелационна зависимост между 
ТСХ и нивата на ТПОАт в ранния постпартален период (r=0.454, 
p=0.022). Нивата на св. Т4 се различаваха при пациентките с 
различна по степен хипоехогенност на тиреоидния паренхим като 
при болните с по-висока степен на хипоехогенност нивата на този 
показател бяха сигнификантно по-ниски (one-way ANOVA, p=0.039) 
(фиг. 6) 

 
Фигура  6. Стойности на св. Т4 при пациентките с хипотиреоидизъм в 

зависимост от хипоехогенността на тиреоидния паренхим. 

 
Извърши се сравнителен анализ на клиничните, хормоналните 

имунологичните и морфологичните показатели в групите с и без 
предшестващ АИТ (таб. 16). 
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Таблица 16. Сравнителен анализ на клиничните, хормоналните 
имунологичните и морфологичните показатели в групите с и без 
предшестващ АИТ. 
Показател ППТ 

(n=16) 
АИТ 
(n=9) 

р 

Възраст (години) 29.50±0.90 30.33±1.86 0.653 

Време на изява (месеци) 6.31±0.54 5.39±0.63 0.300 

Форма на протичане 
субклинична 

клинична 

 
5 

11 

 
7 
2 

 
0.041* 

Наличие на гуша    
                                           не                                                                        

да 

 
4 

12 

 
2 
7 

 
1.000 

ТСХ (mIU/l) 52.07±17.79 27.06±10.47 0.452 

Св. Т4 (pmol/l) 6.63±0.76 8.16±0.99 0.234 

Св. Т3 (pmol/l) 3.75±0.42 4.38±0.29 0.299 

ТПОАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/ 

        

 
2 

14 
491.87±97.14 

 
1 
8 

517.97±145.47 

1.000 
 

0.920 

ТгАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/ 

       

 
11 
5 

66.07±29.51 

 
5 
4 

99.05±53.66 

 
0.671 

 
0.586 

Тиреоиден обем (ml) 13.62±1.43 11.22±1.29 0.276 

Ехогенност 
степен 0 
степен І 

степен ІІ 
степен ІІІ 

 
0 
4 
5 
7 

 
0 
1 
6 
2 

 
 

0.230 

Васкуларизация 
неусилена 

усилена 

 
8 
8 

 
0 
9 

 
0.022* 

 
Установи се значително по-честа клинична изява на 

нарушенията при пациентките с ППТ спрямо тези с предшестващ 
АИТ, при които ППТД протече предимно субклинично. Сравнението 
на хормоналните показатели не показа сигнификантни различия в 
серумните нива на ТСХ, св.Т4 и св.Т3. При мнозинството от 
пациентките нарушенията протекоха при позитивни титри на ТПОАт 
като не се установиха различия в средните стойности на ТПОАт. 
Положителни ТгАт се регистрираха при около една трета от 
пациентките с нововъзникнал хипотиреоидизъм и при половината от 
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тези с предшестващ АИТ, без статистически значими различия в 
нивата им. Не се установиха значими разлики и в морфологичните 
характеристики на щитовидната жлеза при двете групи пациентки по 
отношение на обема и степента на хипоехогенност. Важно е да се 
отбележи, че при всички изследвани пациентки хормоналните 
нарушения протекоха с различни по тежест УЗ промени в 
тиреоидния паренхим като не се регистрираха случаи с нормален 
ехографски образ на щитовидната жлеза. Отчете се повишена 
васкуларизация при всички пациентки с предшестващ АИТ и при 

половината от тези с de novo възникнал хипотиреоидизъм, като тази 
находка е сигнификантно по-често срещана при пациентките с 
предхождащ бременността АИТ.    

 
4.3 Характеристика на тиреоидната дисфункция след 

аборт 
 

33 от изследваните жени са включени в проучването след 
понесен спонтанен (n=26) или предизвикан аборт по желание (n=6). 
Tиреоидна дисфункция в постпарталния период бе регистрирана 
при 10 жени (30.3 %) – 6 с хипотиреоидизъм и 4 - с тиреотоксикоза. 
Извърши се сравнителен анализ на показателите на тиреоидната 
функция при пациентките след аборт и тези с ППТД след раждане. 
Резултатите не показа различия между средната възраст на 
пациентките, развили ППТД след аборт и след раждане. Видът, 
времето на изява и клиничното протичане на тиреоидните 
нарушения не се различаваха съществено при пациентките от двете 
групи. ППТД при пациентките след понесен аборт и тези след 
раждане протече със сходни отклонения в имунологичните и 
морфологичните тиреоидни показатели (таб. 17). 
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Таблица 17. Сравнителен анализ на показателите на тиреоидната 
функция при пациентки с тиреоидна дисфункция след аборт и след 
раждане. 
Показател След аборт 

(n=10) 
След раждане 

(n=55) 
р 

Възраст (години) 31.3±1.16 30.05±0.59 0.815 

Предшестващо АИТЗ 
не 
да 

 
7 
3 

 
33 
22 

 
 

0.729 

Клинично протичане 
субклинично 

клинично 

 
6 
4 

 
14 
41 

 
0.057 

Наличие на гуша 
не 
да 

 
5 
5 

 
13 
43 

 
0.124 

Тиреоидна 
дисфункция 

хипотиреоидизъм 
тиреотоксикоза 

 
 

6 
4 

 
 

19 
36 

 
 

0.165 

ТПОАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/ 

        

 
2 
8 

506.60±149.15 

 
12 
43 

478.95±54.16 

 
1.000 

 
0.929 

ТгАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/ 

 
7 
3 

 
37 
18 

 
1.000 

Ехогенност на 
паренхима 

нормоехогенни 
хипоехогенни 

 
 

2 
8 

 
 

1 
54 

 
0.059 

Тиреоиден обем (ml) 11.12±1.36 12.61±0.70 0.368 

 
 

4.4 Рискови фактори за възникване на постпартална 
тиреоидна дисфункция 

 
      4.5.1 Значение на някои анамнестични и демографски фактори 
 
          4.5.1.1 Възраст  
 

За анализ на значението на възрастта използвахме 
непрекъсната величина и двоична променлива, като разделихме 
пациентите на две групи: възраст при настъпване на 
бременността <30 години и ≥30 години. Избрахме границата от 
30 години по модела, използван в препоръките на АТА за 
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18 

23 

28 

33 

38 

Еутиреоидни ППТД 

30.45±0.60 30.25±0.53 

Средна възраст на пациентките с и без 
постпартална тиреоидна дисфункция 

дефиниране на групите с повишен риск за тиреоидна 
дисфункция по време на бременност. 

Средната възраст на изследваните жени до 
забременяването е 30.35±0.40 г. За пациентките, развили ППТД 
тя е 30.25±0.53 г, а за еутиреоидните – 30.45±0.60 г. Анализът не 
установи статистически значима разлика в средната възраст на 
пациентките в групите с различен тиреоиден функционален 
статус в постпарталния период (p = 0.796)  (фиг. 7). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 8. Сравнение на средната възраст при пациентките с и без 
постпартална тиреоидна дисфункция. 

 
На възраст под 30 години са 42.7 % (n=56) от изследваните 

жени, а 57.3% (n=75) са на или над 30 години. ППТД се 
наблюдава при 48.2 % (n=27) от пациентите < 30 г., спрямо 50.7 
% (n=38) от тези ≥ 30 г. (фиг. 16). Анализът на данните установи 
липса на статистически значима разлика в честотата ППТД в 
групите пациентки под и над 30 години при настъпване на 
бременността (Fisher's Exact Test p = 0.860). 

 
          4.5.1.2 Предшестващо автоимунно тиреоидно заболяване 
 

ППТД се регистрира при 67.5 % (n=27) от жените с анамнеза за 
тиреоидна патология преди бременността, докато при пациентките 
без предшестващо АИТЗ честотата на ППТД беше 41.8 % (n=38) 
като разликата между двете групи пациентки е статистически 
значима (Fisher's Exact Test – p = 0.008) (фиг. 8).  

р=0.860 години 
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Фигура 8. Честота на постпарталната тиреоидна дисфункция в 
зависимост от наличието на предшестващо автоимунно тиреоидно 
заболяване. 

 
          4.5.1.3 Фамилна обремененост за автоимунни заболявания на 
щитовидната жлеза 
 

 
Фигура 9. Честота на постпарталната тиреоидна дисфункция в 
зависимост от наличието на фамилна обремененост за тиреоидни 
заболявания. 

 
В проучваната група родственици от първа или втора линия 

със заболявания на щитовидната жлеза имаха 62 (47.3 %) от 
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80% 

100% 

Без фамилна 
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63.8 % 

35.8 % 36.2 % 

64.5 % 

Честота на ППТД при пациентките с и без фамилна 
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р=0.008 

р=0.002 
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Честота на ППТД при пациентките с и без 
предшестващо АИТЗ 

Еутиреоидни ППТД 

р=0.008 
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пациентките, а 69 (52.7 %) бяха фамилно необременени. 
Нарушения в тиреоидната функция след раждане се установиха при 
36.2 % (n=25) от фамилно необременените и 64.5% (n=40) от 
пациентките с данни за фамилност. Анализът на резултатите 
установи статистически значима разлика в честотата на ППТД 
между двете групи болни (Fisher's Exact Test -  p = 0.002) (фиг. 9). 
 
          4.5.1.4. Тютюнопушене 
 

Оценката на постпарталния тиреоиден функционален статус 
установи, че 32.8 % (n=29) от непушачите и 65.5 % (n=36) от 
пушачите са развили ППТД като разликата е статистически значима 
(Fisher's Exact Test – p = 0.003) (фиг. 10). 

 
Фигура 10. Честота на постпарталната тиреоидна дисфункция в 
зависимост от наличието на тютюнопушене. 

 
При пациентките пушачи анализирахме продължителността на 

тютюнопушенето като не се установиха сигнификантни различия 
при пациентките с ППТД и еутиреоидните след раждане жени 
(9.61±0.63 vs 9.89±0.95, р=0.957).  

 
          4.5.1.5 Придружаващи автоимунни заболявания 
 

Съпътстващи АИЗ установихме при 15.3 % (n=20) от 
обхванатите жени. Честотата на случаите с ППТД при пациентките 
с придружваща автоимунна патология бе 45 % (n=9), а при жените 

0% 
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61.8 % 

34.5 % 38.2 % 

65.5 % 

Честота на ППТД при пациентките непушачи и пушачи 

Еутиреоидни ППТД 

р=0.003 
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без съпътстващи АИЗ - 50.5 % (n=56), като разликата между двете 
групи пациентки не е статистически значима (Fisher's Exact Test p = 
0.809) (фиг. 11). 

 
Фигура 11. Честота на постпарталната тиреоидна дисфункция в 
зависимост от наличието на предшестващо автоимунно тиреоидно 
заболяване. 

 
Изследвахме постпарталната тиреоидна функция в групата на 

пациентките със ЗД тип 1 (n=14), които представляваха 10.7 % от 
всички включени в проучването жени. Не се установи разлика в 
честотата на ППТД при пациентките с и без ЗД тип 1 (42.9 % vs 50.4 
%, p=0.778). 

 
          4.5.1.6 Кръвна група и резус фактор 
 

От изследваните жени с кръвна група А бяха 39.7 % (n=52), с 
кръвна група В – 20.6 % (n=27), с кръвна група АВ – 15.3 % (n=20) и 
с кръвна група 0 – 24.4 % (n=32). Анализът не установи 
сигнификантни различия в честотата на ППТД при жените с 
различна кръвна група ( 2 = 3.809; p=0.283) (фиг. 12). 
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Фигура 12. Честота на постпарталната тиреоидна дисфункция в 
зависимост от кръвната група. 

 
87 % (n=114) от пациентките бяха Rh+, а останалите 13 % 

(n=17) – Rh-. 50.9 % (n=58) от положителните и 41.2 % (n=7) развиха 
ППТД като не се установиха различия в постпарталната тиреоидна 
функция между Rh+ и Rh- пациентки (50.9 % vs 41.2 %, p = 0.604). 

 
          4.5.1.7 Поредност на бременността 

 
От включените в проучването жени с първа бременност бяха 

48.9 % (n=64), а 51.1 % (n=67) - с втора или следваща по ред. 
Тиреоидни нарушения се регистрираха при 45.3 % (n=29) от жените 
след първа бремененост и при 53.7 % (n=36) от пациентките с 
повече от една бременност. Анализът не показа сигнификанти 
различия в честотата на ППТД при двете групи пациентки (Fisher's 
Exact Test p = 0.384) (фиг. 13). 
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Фигура 13. Честота на постпарталната тиреоидна дисфункция в 
зависимост от паритета. 

 
          4.5.1.8 Анамнеза за инфертилитет 
 

ППТД се отчете при 55.7 % (n=44) от жените без данни за 
инфертилитет и при 40.4 % (n=21) от пациентките с репродуктивни 
нарушения. Анализът на данните не установи сигнификантни 
различия в тиреоидната функция след раждане при двете групи 
пациентки (Fisher's Exact Test - p = 0.108) (фиг. 14). 

 
Фигура 14. Честота на постпарталната тиреоидна дисфункция в 

зависимост от наличието на инфертилитет. 
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          4.5.1.9 ИТМ преди бременността 
 

За анализ на показателя ИТМ използвахме непрекъсната 
величина и категорийна променлива. Установи се, че при 
пациентките развили ППТД ИТМ преди бременността е 
сигнификантно по-нисък спрямо еутиреоидните след раждане жени 
(Mann-Whitney U-test - p=0.004 ) (фиг. 15).  

 
Фигура 15. Сравнение на средните стойности на ИТМ преди 
бременността в зависимост от постпарталната тиреоидна функция. 

 
ППТД се установи при 90.9 % (n=10) от пациентките с ниско 

телесно тегло, 50 % (n=37) от тези с нормалното тегло, 48 % (n=12) 
от пациентките с наднормена телесна маса и при 28.6 % (n=6) от 
жените със затлъстяване. Анализът показа, че честотата на 
следродовата тиреоидна дисфункция между четирите групи 
пациентки се различава съществено ( 2 = 11.254; p=0.01) (фиг. 16). 
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Фигура 16. Честота на постпарталната тиреоидна дисфункция в 
зависимост от стойностите на ИТМ преди бременността. 
 

      4.5.2 Значение на показателите на тиреоидната функция през 
първи триместър  на бременността за развитие на ППТД 
 
          4.5.2.1 ТСХ  
 

За анализиране на значението на ТСХ при пациентките, които 
до момента на изследването не са приемали заместително лечение 
с LT4 (n=94), използвахме непрекъсната величина и двоична 
променлива, като разделихме изследваните пациентки на две групи 
(пациентки с ТСХ < 2.5 mIU/l и пациентки с ТСХ ≥ 2.5 mIU/l) според 
препоръките на АТА за прилагането на триместър-специфични 
референтни стойности на ТСХ.  

При пациентките без тиреоидни нарушения след раждане 
средните стойности на ТСХ през първи триместър са 2.09±0.13, а 
при пациентките, развилили ППТД – 2.83±0.35. Разликата в 
средните стойности на показателя между двете групи пациентки не 
е статистически значима (p=0.050) (фиг. 17). 
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Фигура 17. Сравнение на средните стойности на ТСХ през първи 
триместър в зависимост от постпарталната тиреоидна функция. 

 
Анализът на данните не показа разликата в честотата на 

тиреоидните нарушения при пациентките с ТСХ < 2.5 mIU/l и тези с 
ТСХ ≥ 2.5 mIU/l през първи триместър (Fisher's Exact Test - p = 
0.205). 

 
          4.5.2.2 ТПОАт  

 
За анализиране на значението на ТПОАт използвахме 

непрекъсната величина и двоична променлива, като разделихме 
пациентите на две групи: ТПОАт/-/ и ТПОАт/+/. Установява се 
статистически значима разлика в честотата на ППТД в групите 
пациентки с позитивни и негативни титри на ТПОАт (Fisher's Exact 
Test - p=0.000) като честотата на ППТД е сигнификантно по-голяма 
при ТПОАт/+/ пациентки в ранните периоди на бременността (фиг. 
18). 
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Фигура 18. Постпартална тиреоидна функция при жените с и без ТПОАт 
през първи триместър. 

 
Анализът установи, че в групата с ППТД средните стойности 

на тези антитела са 263.13±47.30 IU/ml, а при еутиреоидните след 
раждане жени - 183.96±57.73 IU/ml. Разликата е статистически 
несигнификантна (Mann-Whitney U-test - p=0.502).  

 
          4.5.2.3 ТгАт  

 
Анализирано бе значението на ТгАт през първи триместър на 

бременността посредством непрекъсната величина и двоична 
променлива, като разделихме пациентите на две групи: ТгАт/-/ и 
ТгАт/+/. Анализът на резултатите не установи статистически 
значима разлика в честотата на ППТД в групите пациентки с 
позитивни и негативни титри на ТгАт (Fisher's Exact Test - p=0.343) 
(фиг. 19). 
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Фигура 19. Постпартална тиреоидна функция при жените с и без ТгАт 
през първи триместър. 

 
Средните стойности на ТгАт през първия триместър при 

жените с ППТД са 82.00±20.45 IU/ml, а при еутиреоидните след 
раждане жени - 107.82±52.38 IU/ml. Разликата не е статистически 
значима (Mann-Whitney U-test - p=0.628). 

 
          4.5.2.4 Обем на щитовидната жлеза 

 
Данните установиха статистически значима разлика в обема 

на щитовидната жлеза през първия триместър между 
еутиреоидните жени и дисфункционалните след раждане жени 
(Mann-Whitney U - Test - p=0.030) (фиг. 20). 

  p=0.030    
                           Еутиреоидни                                ППТД       

Фигура 20. Обем на щитовидната жлеза през първия триместър при 
пациентките с и без постпартална тиреоидна дисфункция. 

 
При анализа на резултатите отчетохме положителна 

корелационна зависимост между обемa на жлезата и ИТМ преди 
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бременността (r=0.188, p=0.038). Не се установи взаимовръзка 
между тиреоидния обем и стойностите на ТСХ през първия 
триместър (р=0.208). Наблюдава се обаче сигнификантно по-голям 
тиреоиден обем при ТПОАт/+/ пациентки в сравнение с ТПОАт/-/ 
жени през първия триместър (10.16±0.53 vs 8.50±0.34 см3, p=0.007).  

 
          4.5.2.5 Ехогенност на тиреоидния паренхим 
 

Анализът на резултатите установи статистически значима по-

висока честота на ППТД при пациентките с хипоехогенен тиреоиден 
паренхим в сравнение с тези с нормален ехографски образ на 
щитовидната жлеза през първия триместър на бременността 
(Fisher's Exact Test - p=0.000) (фиг. 21). 

 

 
Фигура 21. Постпартална тиреоидна функция в зависимост от наличието 
на хипоехогенност на тиреоидния паренхим през първи триместър. 

 
Анализът не установи статистически значими различия в 

честотата на следродовата тиреоидна дисфункция между групите 
пациентки с различна степен на хипоехогенност на щитовидната 
жлеза по време на бременността (p=0.391). 
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      4.5.3 Значение на някои фактори, свързани с настоящата 
бременност за развитието на ППТД. 
 
          4.5.3.1 Прием на LT4 по време на бременността 
 

При проследяването на тиреоидната функция след раждане се 
установи, че 66 % (n=31) от жените на лечение с LT4 по време на 
бременността развиха ППТД, докато при жените, неприемащи 
заместителна терапия отклонения в тиреоидната функция се 

регистрираха при 40.5 % (n=34). Разликата бе статистически 
значима (Fisher's Exact Test - p=0.006) (фиг. 22).  

 
Фигура 22. Постпартална тиреоидна функция при изследваните 
пациентки в зависмост от приема на левотироксин по време на 
бременността. 

 
          4.5.3.2 Усложнения по време на бременността 
 

За анализ на този показател използвахме двоични 
променливи, отразяващи наличието или липсата на усложнения при 
пациентките, при които бременността завърши с раждане. Анализът 
на тиреоидната функция след бременността не показа съществени 
различия в честотата на развитие на ППТД между пациентките с 
нормално и патологично протичане на бременността (Fisher's Exact 
Test - p=0.446) (фиг. 23). 
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Фигура 23. Постпартална тиреоидна функция при изследваните 
пациентки в зависимост от наличието на усложнения по време на 
бременността.  

 
В изследваната група не се наблюдава разлика в честота на 

усложнения при ТПОАт/-/ и /+/ жени, както и при тези с нива на ТСХ 
под и над горна референтна граница за първи триместър. 

 
          4.5.3.3 Пол на плода 
 

Постпартални отклонения в тиреоидната функция се 
наблюдаваха при 54.5 % (n=24) от жените, родили момиче и 56.4 % 
(n=31) от жените, родили момче, като разликата между двете групи 
пациентки не е статистически значима (Fisher's Exact Test - p=0.839) 
(фиг. 24). 
 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Без усложнения С усложнения 

41.8 % 
52.6 % 

58.2 % 
47.4 % 

Честота на ППТД при пациентките с и без 
усложнения по време на бременността 

Еутиреоидни ППТД 

р=0.446 



46 
 

 
Фигура 24. Постпартална тиреоидна функция при изследваните 
пациентки в зависимост от пола на детето. 

 
          4.5.3.4 Кърмене 
 

58.2 % (n=57) от пациентките споделиха, че кърмят след 
раждането. Невъзможност или отказ от кърмене по различни 
причини се регистрира при  41.8 % (n=41) от жените. ППТД се 
наблюдава при 63.2 % (n=36) от кърмещите и при 46.3 % (n=19) от 
некърмещите пациентки като разликата между двете групи не е 
сигнификантна (Fisher's Exact Test - p=0.105) (фиг. 25). 

 
Фигура 25. Постпартална тиреоидна функция при изследваните 
пациентки в зависимост от наличието на кърмене. 
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   4.5.4 Логистичен регресионен анализ с разработване на 
многофакторен логистичен регресионен прогностичен 
модел за развитие на постпартална тиреоидна дисфункция 

 

Влиянието на всеки от изследваните фактори за развитие на 
постпартална тиреоидна дисфункция бе анализирано с помощта на 
еднофакторна логистична регресия, което даде възможност да се 
оцени релативният риск (odds ratio) за настъпване на тиреоидна 
дисфункция. Предварително бе извършено прекодиране на 
изследваните характеристики, като повечето бяха представени като 
двоични променливи, от които едната отразяваше референтна 
категория (таб. 18). 

 
Таблица 18. Фактори, свързани с повишен риск за развитие на ППТД. 

Фактор 
Релативен 

риск 
95% ИД р 

Предшестващо АИТЗ 
не 
да 

 
1 

2.897 

 
 

1.325, 6.331 

 
 

0.008 

Фамилна обремененост за 
АИТЗ 

не 
да 

 
 

1 
3.200 

 
 
 

1.565, 6.543 

 
 

 
0.002 

Тютюнопушене 
не 
да 

 
1 

3.071 

 
 

1.490, 6.329 

 
 

0.003 

ИТМ преди бременността 
(кг/м2) 

 
 
 

 
 
 

 
0.004 

 

ТПОАт през първи 
триместър 

/-/ 
/+/ 

 
 

1 
6.407 

 
 

2.830, 14.501 

 
 

0.000 

Хипоехогенност на 
тиреоидния паренхим през 
първи триместър 

не 
да 

 
 
 

1 
3.823 

 
 
 
 

1.795, 8.142 

 
 
 

 
0.000 

Тиреоиден обем през първи 
триместър (ml) 

  
0.030 

Лечение с LT4 по време на 
бременността 

не 
да 

 
 

1 
2.849 

 
 
 

1.354, 5.997 

 
 
 

0.006 
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Установена бе значимостта на рискови фактори за развитие на 
тиреоидни функционални нарушения в периода след раждане за 
следните променливи: фамилна обремененост за АИТЗ, 
предшестващо АИТЗ, тютюнопушене, ИТМ преди бременността, 
ТПОАт, хипоехогенност на тиреоидния паренхим, обем на 
щитовидната жлеза, лечение с LT4 по време на бременността 

Липсва статистически значима взаимовръзка между честотата на 
ППТД и факторите: възраст, придружаващи АИЗ (вкл. захарен 
диабет тип 1), анамнеза за инфертилитет (вкл. спонтанни аборти), 

поредност на бременността, кръвна група и резус фактор, лечение с 
LT4 преди бременността, усложнения по време на бременността, 
пол на плода, кърмене, стойностите на ТСХ и ТгАт през първи 
триместър. 

Сигнификантните при еднофакторния анализ променливи бяха 
тествани чрез стъпкова логистична регресия с метод за оценка на 
регресионните коефициенти - Forward LR метод за съставяне на 
многофакторен логистичен регресионен модел. Стъпковата 
регресионната процедура (Forward LR) селектира като 
статистически значими прогностични фактори ТПОАт през първи 
триместър, тютюнопушенето и ИТМ преди бременността (таб. 19). 

 
Таблица 19. Многофакторен регресионен модел (Forward LR метод). 

Фактори 
Регресионен 

коефициент(B) 
Стандартна 

грешка 
РР 95%ИД P 

Тютюнопушене 
не (0) 
да (1) 

 
 

1.371 

 
 

0.475 

 
 

3.938 

 
 

1.552, 9.995 

 
 

0.004* 

ТПОАт първи 
триместър 

не (0) 
да (1) 

 
 
 

1.795 

 
 
 

0.469 

 
 
 

6.020 

 
 
 
2.403,15.084 

 
 
 

0.000* 

ИТМ преди 
бременността  

 
-0.158 

 
0.047 

 
0.854 

 
0.779, 0.936 

 
0.001* 

константа 2.358 1.074 10.573  0.028 

РР – релативен риск; ИД – интервал на доверителност 
 

Оценъчното качество на представения модел е отразено в таб. 
20. 
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Таблица 20. Класификационна таблица на логистичния регресионен 
модел (Forward LR метод). 

Наблюдавани 
Предсказани 

Общо 
Предсказваща 
стойност (%) еутиреоидни ППТД 

Еутиреоидни 52 14 66 78.8 

ППТД 17 37 54 68.5 

Общо 69 51 120 74.2 

 
Вероятността за един или друг функционален резултат 

след раждането може да се изчисли чрез използване на 
получения логистичен регресионен модел: 

където: Р – вероятност за настъпване на хипотиреоидизъм; е = 
2,718 (неперово число); z = 2.358 + 1.371*(тютюнопушене) + 
1.795*(TПОАт) – 0.158*(ИТМ).   
 Така за всяка жена би могло да се изчисли индивидуалния 
риск за настъпване на тиреоидна дисфункция в постпарталния 
период. 
 Например за жена пушач с ИТМ преди бременността 21.5 
кг/м2 и позитивни титри на ТПОАт през първи триместър 
вероятността за развитие на ППТД е 89.34%. За пациентка 
непушач с ИТМ преди бременността 27.5 кг/м2 и негативни 
ТПОАт през първи триместър на бременността този риск е 
значително по-малък – 12.06 %.  
 
   4.6  Еволюция на постпарталната тиреоидна дисфункция 
 

В хода на проследяването при пациентките развили ППТД се 
наблюдава значителна динамика на хормоналните промени и към 
края на постпарталния период (9.09±0.24 месеца) се отчете 
следното разпределение на случаите според функционалния 
тиреоиден статус: хипотиреоидизъм – 40 (61.5 %), тиреотоксикоза – 
8 (12.3 %) и еутиреоидни – 17 (26.2 %) (фиг. 26). 

e
z

P





1

1
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Фигура 26. Динамика на постпарталната тиреоидна дисфункция в късния 

постпартален период. 

 
Сравнителният анализ между имунологичните и ехографските 

показатели в късния постпартален период в зависимост от 
тиреоидната функция показа по-ниска честота и нива на ТПОАт, 
както и намаление на степента на хипоехогенност на щитовидната 
жлеза с пациентките с преходна тиреоидна дисфункция в сравнение 
с тези с персистиращи хормонални отклонения (таб. 21).  

 
При пациентките с възстановена тиреоидна функция в края на 

постпарталния период се наблюдава сигнификантна редукция в 
нивата на ТПОАт (р=0.047), статистически значима редукция на 
тиреоидния обем с 32 % (p=0.003) и сигнификантно подобрение на 
степента на хипоехогенност (р=0.004).  

 
Извършен бе анализ на редица показатели с оглед оценка на 

прогностичната им значимост за персистиране на тиреоидната 
дисфункция в късния постпартален период. Резултатите 
установиха, че рискът за персистиращи хормонални отклонения е 
увеличен при възраст на пациентките ≥ 30 години, позитивни титри 
на ТПОАт и повишена васкуларизация на жлезата в ранния 
постпартален период, както и при наличието на предшестващо 

бременността хронично АИТЗ (АИТ или ББ) (таб. 22). 
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Таблица 21. Сравнение на имунологичните и ехографските 
характеристики при пациентките с възстановено еутиреоидно 
състояние и персистираща тиреоидна дисфункция в късния 
постпартален период. 

Показател 

Възстановено 
еутиреоидно 

състояние 
(n=17) 

Персистираща 
тиреоидна 

дисфункция  
(n=48) 

p 

Обем на щит. жлеза 
(ml)  

9.40±0.68 11.53±0.71 0.339 

Ехогенност на 
паренхима   

степен 0 
степен І 

степен ІІ 
степен ІІІ 

 
 

7 
3 
6 
1 

 
 

4 
7 

26 
11 

 
 
 

0.012* 

ТПОАт (IU/ml) 
/-/ 
/+/  

                              

 
9 
8 

261.73±70.24 

 
4 

44 
504.28±57.64 

 
0.000* 

 
0.006* 

ТгАт (IU/ml) 
/-/ 

 /+/ 

                              

 
14 
3 

63.47±26.83 

 
32 
16 

178.14±46.44 

 
0.353 

 
0.426 

 
Таблица 22. Рискови фактори за персистиране на тиреоидната 
дисфункция в късния постпартален период. 

Показател 

Възстановено 
еутиреоидно 

състояние 
(n=17) 

Персистираща 
тиреоидна 

дисфункция 
(n=48) 

 
 

р 

Възраст (години) 
<30 год. 
≥30 год. 

 
11 
6 

 
16 
32 

 
0.043* 

Предшестващо 
хронично АИТЗ 

не 
да 

 
 

14 
3 

 
 

26 
22 

 
 

0.047* 

ТПОАт в ранния 
постпартален период 
(IU/ml) 

/-/ 
/+/ 

        

 
 
 

7 
10 

482.10±78.54 

 
 
 

7 
41 

483.58±60.45 

 
 

0.037* 
 
 

0.643 

Васкуларизация 
неусилена 

усилена 

 
7 

10 

 
6 

42 

 
0.029* 
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При пациентките с постпартална тиреотоксикоза се установи, 
че 27.5 % (n=11) бяха възстановили спонтанно еутиреоидното си 
състояние, а при 47.5 % (n=19) се регистрира развитие на 
хипотиреоидизъм в късния постпартален период. При една 
пациентка (2.5 %) с предшестващ АИТ и постпартална 
тиреотоксикоза се наблюдава персистиране на супресираните 
стойности на ТСХ към края на периода на проследяване. При 17.5 % 
жени (n=7) от тази група, които бяха с дебют или рецидив на ББ в 
ранния постпартален период се установи протрахирана 

тиреотоксикоза, докато при 2 пациентки (5 %) се наблюдава 
хипотиреоидизъм в късния постпартален период. Имунологичните и 
ехографските тиреоидни показатели при пациентките с 
тиреотоксикоза в зависимост от тиреоидната функция в късния 
постпартален период са представени в таб. 23.  

 
Таблица 23. Сравнение на имунологичните и ехографските тиреоидни 
показатели при пациентките с тиреотоксикоза в зависимост от 
тиреоидната функция в късния постпартален период.  

 
Показател 

Еутиреоидни 
(n=11) 

Хипотиреодизъм 
(n=21) 

Тиреотоксикоза 
(n=8) 

 
р 

ТПОАт (IU/ml) 
                              

/-/                                               
/+/ 

        

 
 

6 
5 

260.18±106.81 

 
 

1 
20 

556.11±90.76 

 
 

2 
6 

719.87±93.02 

 
 

0.006* 
 

0.120 

ТгАт                          
/-/                                                      
/+/  

 
9 
2 

 
14 
7 

 
5 
3 

 
0.589 

Тиреоиден 
обем (ml) 

9.00±0.93 11.74±1.22 15.05±1.27 0.030* 

Ехогенност  
нормоехогенни                  

хипоехогенни               

 
4 
7 

 
2 

17 

 
1 
7 

 
 

0.151 

 
Установи се повишена честота на ТПОАт/+/ сред пациентките 

с тиреоидна дисфункция в късния постпартален период като не се 
наблюдава разлика в средните им стойности. Не се установиха 
различия в честотата и нивата на ТгАт, както и в ехогенността на 
тиреоидния паренхим. Наблюдаваха се сигнификантни различия в 
тиреоидния обем между трите групи пациентки, като с най-голям 
обем на щитовидната жлеза бяха пациентките с персистираща 
тиреотоксикоза. 

При пациентките с преходна тиреотоксикоза, възстановили 
еутиреоидното си състояние в края на периода на проследяване се 
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отчете сигнификантна редукция на тиреоидния обем с 26.5 % 
(р=0.041) и намаление на степента на хипоехогенност на 
тиреоидния паренхим (р=0.034). Не се установи съществена 
динамика в стойностите на тиреоидните антитела. При пациентките 
с тиреотоксикоза, последвана от хипотиреоидизъм в късния 
постпартален период се наблюдава сигнификантно повишаване на 
титрите на ТПОАт (р=0.003) и ТгАт (р=0.048). При пациентките с 
персистираща тиреотоксикоза не се установиха промени в 
имунологичните и морфологичните показатели в ранния и късния 

постпартален период. 
В изследваната група не се установиха различия в 

хормоналните и ехографските показатели в ранния постпартален 
период между пациентките с преходна тиреотоксикоза и тези с 
персистираща тиреоидна дисфункция. Единствено наличието на 
ТПОАт в ранния постпартален период бе свързано с по-висок риск 
от персистиране на хормоналните отклонения в късния 
постпартален период (OR 5.76; 95 % CI 1.249, 26.566; p=0.042) без 
разлика в средните стойности на нивата на антителата. При 
ТПОАт/+/ пациентки се установи, че по-голямата възраст при 
настъпване на бременността води до по-висок риск от 
персистираща тиреоидна дисфункция в късния постпартален 
период (31.17±0.93 vs 26.20±1.83, р=0.033). Изследваните 
демографски и анамнестични фактори не оказаха влияние върху 
динамиката на тиреоидната функция в постпарталния период. 

При 6 (24 %) пациентки с хипотиреоидизъм се регистрира 
възстановяване на тиреоидната функция, като при тях 
еутиреоидното състояние бе постигнато без медикаментозна 
терапия или на фона на същата доза LT4 спрямо тази преди 
бременността. При останалите 19 (76 %) пациентки се установи 
персистиране на постпарталния хипотиреоидизъм (пациентки с 
повишени стойности на ТСХ и такива, при които е започнато 
лечение с LT4 или дозата е увеличена спрямо приеманата преди 
бременността). Анализът на данните установи по-висока честота на 
ТПОАт/+/ и хипоехогенност на тиреоидния паренхим при 
пациентките с хипотиреоидизъм в сравнение с тези, възстановили 
еутиреоидното си състояние. Не се наблюдаваха разлики между 
честотата на ТгАт и ехографския обем на щитовидната жлеза между 
двете групи пациентки (таб. 24).  
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Таблица 24. Сравнение на имунологичните и ехографските тиреоидни 
показатели при пациентките с хипотиреоидизъм в зависимост от 
тиреоидната функция в късния постпартален период. 

 
Показател 

Възстановено 
еутиреоидно 

състояние 
   (n=6) 

Персистиращ 
хипотиреодизъм 

 
(n=19) 

 
р 

ТПОАт 
                             /-/                                               

/+/ 

 
3 
3 

 
1 

18 

 
0.031* 

ТгАт                          
/-/                                                      
/+/  

 
5 
1 

 
13 
6 

 
0.672 

Тиреоиден обем (ml) 9.00±0.93  11.97±1.34  0.637 

Ехогенност  
нормоехогенни                  

хипоехогенни               

 
3 
3 

 
1 

18 

 
 

0.031* 

 
При пациентките с преходен хипотиреоидизъм се установи 

намаляване на степента на тиреоидна хипоехогенност (р=0.041), 
сигнификантна редукция на тиреоидния обем с 39.3 % (р=0.042) и 
значимо понижение на нивата на ТПОАт (р=0.040). При пациентките 
с персистиращ хипотиреоидизъм не се установи съществена 
динамика в имунологичните и ехографските показатели. Не се 
установиха сигнификантни различия в хормоналните, 
имунологичните и УЗ показатели в ранния постпартален период 
между пациентките с преходен хипотиреоидизъм и тези с 
персистираща тиреоидна хипофункция. Анализираните 
демографски и анамнестични фактори също нямаха предиктивна 
стойност за прогноза на персистираща тиреоидна хипофункция в 
късния постпартален период. 
 
 

5. ОБСЪЖДАНЕ 
 

В съвременни условия се натрупват все повече научни 
данни за характеристиката на заболяванията на щитовидната 
жлеза по време на бременност и постпартум, което допринася за 
значително подобряване на диагностичния подход и лечението 
на тиреоидната дисфункция в този период. Честотата на ППТД 
широко варира в отделните географски райони във връзка с 
генетичните особености и влиянието на факторите на околната 
среда. Това оправдава проучване на проблема за всяка отделна 
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популация с изучаване на характеристиките и рисковите фактори 
за възникване на ППТД. 

Проблемът за ППТД е актуален за ежедневната практика 
както поради високата си честота, така и заради многообразните 
си прояви и еволюция. Често ППТД протича със значителна 
болестност у засегнатите жени, симптоматиката е 
неспецифична, което е предпоставка за забавяне на 
диагностичния процес. Трудното разграничаване на различните 
патогенетични форми, водещи до деструктивни, стимулиращи 

или смесени въздействия върху щитовидния паренхим, 
значителната динамика в автоимунната активност и честите 
колебания в нивата на тиреоидните хормони затрудняват 
терапевтичния ефект. 

Посочените данни мотивираха провеждането на 
проспективно обсервационно проучване върху характеристиките 
на ППТД и рисковите фактори за развитието й сред българска 
популация жени. За периода на наблюдение ППТД се установи 
при 49.6 % (n=65) от включените в изследването 131 пациентки. 
Въпреки че настоящото проучване няма характеристики на 
епидемиологичен анализ и резултатите от него не могат да 
използват за оценка честотата на разпространение на ППТД в 
българската популация, получените данни дефинират ППТД като 
важен и често срещан проблем в ежедневната ендокринологична 
практика. 

Спектърът на ППТД е широк и се определя от различни 
заболявания обусловени от сходни патогенетични механизми, 
които често се припокриват при пациентките с функционални 
нарушения след раждане. Най-честата причина за тиреоидна 
дисфункция в този период е ППТ като нарушенията могат да се 
развият както при жени без предшестваща тиреоидна патология, 
така и при пациентки с подлежаща автоимунна тиреоидна 
болест. В настоящия анализ ППТ (със или без предшестващ 
АИТ) се установи в 86.2 % от случаите, като значително по-рядко 
се наблюдава дебют или рецидив на ББ в постпарталния период 
- 13.8 %. Получените резултати не се различават съществено от 
данните от други проучвания по въпроса. 

Различията в клиничната картина, тежестта на протичане, 
разнопосочните имунологични и морфологични промени, както и 
динамичните колебания в хормоналните показатели налагат 
специфичен индивидуализиран диагностичен и терапевтичен 
подход при тези пациентки. Клинично проявена симптоматика се 
установи при мнозинството от пациентките с ППТД (69.2 %), а 
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при приблизително една трета от случаите тиреоидната 
дисфункция протече само с отклонения в хормоналните 
показатели. Най-често манифестна клинична на заболяването се 
отчете при случаите с ББ и de novo развил се ППТ. При 
пациентките с ППТ и подлежащ АИТ клинични прояви се 
наблюдаваха в по-малко от половината случаи. Клинично 
изявена форма на тиреоидна дисфункция се установи 
сигнификантно по-често сред жените с тиреотоксикоза (78.1 %) в 
сравнение с тези с хипотиреоидизъм (52 %). В изследваната от 

нас група изявата на тиреотоксичния синдром се развива по-
рано в периода след раждане в сравнение с постпарталния 
хипотиреоидизъм. Вероятна причина за това е свързана с 
патогенетичните механизми за развитие на автоимунния процес 
и доказаната фазовост в протичането на ППТ. При класическите 
форми на ППТ тиреотоксичната фаза предхожда 
хипотиреоидизма и при част от пациентките с регистриран 
хипотиреоидизъм ранната и субклинична тиреотоксикоза може 
да остане недиагностицирана. Активното търсене на симптомите 
на тиреоидна дисфункция в периода след раждане е 
предпоставка за ранна и коректна диагноза на нарушенията и 
избягване на бъдещи усложнения. 

Увеличеният обем на щитовидната жлеза е обсъждан и 
оценяван различно както като компенсаторна реакция 
вследствие недостиг на йод по време на бременността, така и 
като обективна находка в резултат на автоимунното ангажиране 
на паренхима при ППТД. Резултатите от настоящия анализ са в 
подкрепа на данните, че наличието на гуша е сигнификантно по-
често сред жените с тиреоидна дисфункция в постпарталния 
период в сравнение с еутиреоидните след раждане жени. 
Подобно на други автори ние приемаме, че увеличението на 
щитовидната жлеза може да се разглежда като част от 
клиничната характеристика на ППТД, особено в райони без 
йоден дефицит, какъвто е обхванатия от проучването регион. 
Все пак важно е да се отбележи че обемът на жлезата не е от 
полза за диференциалната диагноза на различните типове 
ППТД. 
 Автоимунната патогенеза на тиреоидната дисфункция в 
периода след раждане мотивира изследване на значението на 
отклоненията в хуморалния имунитет и взаимовръзката им с 
хормоналните и морфологичните показатели на тиреоидната 
функция. ППТД обикновено възниква при наличие на позитивни 
титри на тиреоидните автоантитела, които се откриват в над 50 
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% от случаите. Нашите данни установиха позитивни титри на 
ТПОАт и/или ТгАт при мнозинството от пациентките с ППТД (81.5 
%), което потвърждава значимостта им в патогенезата на 
нарушенията. Позитивни титри на тиреоидните антитела се 
установиха както при пациентките с предшестваща автоимунна 
патология, така и при мнозинството от случаите без 
предшестващ АИТ. В най-голям процент се установиха ТПОАт 
(69.7 %), а в 18.9 % от случаите ТПОАт се съчетаваха с ТгАт. 
ТгАт бяха единствен имунологичен маркер само при една 

пациентка. Честотата на положителните титри на антителата и 
средните им стойности не се различаваха съществено при 
тиреотоксичните и хипотиреоидните пациентки. При 18.5 % от 
изследваните жени хормоналните нарушения се изявиха при 
липса на отклонения в показателите на тиреоидния 
автоимунитет.  

Важен елемент от комплексната оценка на жените с ППТД е 
ултразвуковото изследване на щитовидната жлеза. Клиничните, 
хормоналните и имунологичните отклонения при жените с ППТД 
се съпътстват и от промени в морфологичните характеристики 
на щитовидната жлеза. Литературните данни за взаимовръзката  
между обема на щитовидната жлеза и тиреоидната функция при 
жени в следродов период показват противоречиви резултати, 
поради което ехографски определеният тиреоиден обем е 
обсъждан като второстепенен фактор за диагнозата на ППТД. 
Нашите резултати показват наличие на сигнификантни разлики в 
обема на щитовидната жлеза при пациентките от различните 
функционални групи. При всички форми на ППТД, включително 
при пациентките с de novo възникнали хормонални отклонения в 
резултат на ППТ обемът на щитовидната жлеза е сигнификантно 
по-голям в сравнение с случаите без функционални нарушения. 
Тиреоидният обем при пациентките с ППТД е с 62.9 % по-голям 
спрямо този при еутиреоидните след раждане жени като тези 
резултати са съпоставими с данните, съобщавани от други 
автори. Ултразвуковият феномен хипоехогенност е характерна 
ехографска особеност на паренхима на щитовидната жлеза при 
пациентките с ППТД. Честотата на тази находка варира от 86 % 
до 98.5 % според различните автори. Анализът на нашите 
резултати показва, че хипоехогенност на тиреоидния паренхим 
се наблюдава в 95.4 % от случаите с ППТД, като при 
пациентките с постпартален хипотиреоидизъм промените в 
структурата на жлезата бяха по-изразени. 



58 
 

Данните от настоящото изследване потвърждават 
значимостта ултразвуковото изследване на щитовидната жлеза 
и определят ехографския обем и степен на хипоехогенност на 
тиреоидния паренхим като важни характеристики в комплексната 
оценка на пациентките с възникнали хормонални отклонения в 
периода след раждане.  

Развитието на тиреотоксикоза в постпарталния период 
може да се дължи както на деструктивна тиреотоксична фаза на 
ППТ, така и на дебют или рецидив на ББ. Припокриването на 

клиничните прояви, сходните хормонални, имунологични и 
морфологични промени в щитовидната жлеза водят до някои 
диагностични колебания. Наблюдаваните динамични промени в 
хормоналните показатели и специфичните особености в 
протичането на нарушенията през този период допълнително 
затрудняват избора на терапевтична стратегия. В изследваната 
група пациентки тиреотоксикозата в резултат на ППТ се среща 
по-често, развива се по-рано в периода след раждане, а 
средната възраст на засегнатите жени е по-ниска в сравнение с 
постпарталната ББ. И при двете заболявания постпарталната 
тиреотоксикоза се характеризираше с висока честота на 
манифестните клинични форми и наличие на гуша. 
Хормоналните отклонения бяха по-изразени при пациентките с 
ББ. Те се съчетаваха с по-високи нива на ТПОАт и положителни 
титри на ТРАт при всички случаи на дебют или рецидив на ББ в 
постпарталния период. Ехографската оценка показа 
сигнификантно по-голям обем на щитовидната жлеза при жените 
с ББ, докато промените в структурата и кръвоснабдяването на 
щитовидната жлеза бяха изразени при мнозинството от случаите 
и в двете групи пациентки.  

Хипотиреоидизъм в ранния постпартален период се 
регистрира при 19.1 % от изследваните жени (38.5 % от случаите 
на ППТД), като в около една трета от случаите нарушенията се 
изявиха при пациентки с предшестващ бременността АИТ. 
Сравнителният анализ не установи различия в хормоналните, 
имунологичните и УЗ показатели при двете групи пациентки. 
Клинична симптоматика, свързана с тиреоидната дисфункция се 
наблюдаваше сигнификантно по-често при пациентките с de novo 
възникнал хипотиреоидизъм, докато при жените с предшестващ 
АИТ хормоналните отклонения протекоха предимно субклинично 
или със слабо изразена неспецифична симптоматика. 

Данните от настоящото и други проучвания по проблема 
показват, че промените в имунния отговор дори и при 
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краткотрайна бременност могат да доведат до развитието на 
тиреоидна дисфункция след прекъсването й. Установява се, че 
видът, клиничното протичане, лабораторните и ехографските 
промени в показателите на тиреоидната функция след аборт не 
се различават от тези при ППТ след нормално протекла 
бременност. При пациентки с предшестващ бременността АИТ 
може да се наблюдава влошаване на тиреоидния функционален 
и морфологичен статус след претърпян аборт. 

Висок и продължаващ интерес на научната и практична 

ендокринология е фокусиран върху изготвянето и прилагането 
на скриниращи програми за ранно идентифициране на 
пациентките с повишен риск от тиреоидна дисфункция в периода 
след раждане. Основна причина за това е фактът, че към 
настоящия момент клиничната ендокринология не разполага с 
универсален скринингов метод, който да е едновременно с 
висока диагностична надеждност от една страна и широко 
достъпен и икономически изгоден от друга. Понастоящем липсва 
единен консенсус относно прилагането на масови или 
селективни скриниращи програми. Всяка от препоръчваните 
скринингови стратегии има своите предимства и недостатъци. 
Сред обсъжданите скринингови показатели авторите извеждат 
ТПОАт като най-уместен скринингов маркер за оценка на риска 
от ППТД, въпреки че прогностичната им стойност е само 50 %, 
което се дължи както на значителни демографски и 
индивидуални различия в изследваните популации, така и на 
факта, че ППТД се развива и при ТПОАт/-/ пациентки. Това 
оправдава търсенето и проучването на други показатели, които 
независимо или в комбинация с ТПОАт водят до повишен риск от 
развитие на ППТД. Изучаването на значението на някои 
анамнестични и демографски фактори за риска от постпартална 
тиреоидна дисфункция би предоставило полезна информация на 
клинициста за индивидуализирана прогноза на риска от ППТД. В 
настоящото изследване анализирахме прогностичното значение 
на редица анамнестични, клинични и клинико-лабораторни 
показатели. Еднофакторният анализ определи като 
сигнификантни рискови фактори за развитие на ППТД 
фамилната обремененост за АИТЗ, тютюнопушенето, ИТМ преди 
бременността, анамнезата за предшестващо тиреоидно 
заболяване, наличието на ТПОАт и хипоехогенност на 
тиреоидния паренхим през първия триместър, обемът на 
щитовидната жлеза и лечението с левотироксин през 
бременността. Анализът не установи значими разлики в 
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стойностите на ТСХ и честотата на позитивните титри на ТгАт 
през първи триместър на бременността между групите с 
различен функционален резултат. 

Рисковите фактори за ППТД се срещат в различни 
съчетания при отделните пациенти, а някои от тях значително 
корелират помежду си. Това затруднява прогнозирането на 
постпарталната тиреоидната функция при всеки индивидуален 
пациент. Ето защо извършихме многофакторен логистичен 
регресионен анализ на оценените като сигнификантни при 

еднофакторния анализ променливи. Стъпковата регресионна 
процедура селектира като най-важни статистически значими 
независими рискови фактори за възникване на тиреоидни 
нарушения в постпарталния период ИТМ преди бременността, 
позитивните титри на ТПОАт в ранните периоди на бременността 
и тютюнопушенето. Съставеният многофакторен прогностичен 
модел е с висока предиктивна стойност – оценъчното му 
качество е 75 % (сензитивност – 77.14%, специфичност – 
72.72%). По този начин при всяка пациентка може да се изчисли 
вероятността за развитие на отклонения в тиреоидната функция 
в следродовия период. Предложеният предиктивен модел е 
основан на достъпни за оценка показатели, което е предпоставка 
за широката му приложимост, включително в амбулаторни 
условия. Чрез използването на този модел могат да се 
идентифицират мнозинството от пациентките с повишен риск от 
развитие на хормонални нарушения в периода след раждане.  

 Тиреоидната дисфункция след раждане може да има както 
преходен характер, така и да протече с протрахирани 
хормонални нарушения. Динамичните и фазовите промени на 
хормоналните показатели са характерни ППТ, а постпарталната 
ББ може да се изяви както с обичайното хронично протичане на 
тиреотоксикозата, така и да има преходен характер.  

Комплексната оценка на показателите към края на първата 
година след раждане на пациентките с реализирана ППТД 
установи следната еволюция на тиреоидните функционални 
нарушения: преходна тиреотоксикоза в 16.9 %, преходен 
хипотиреоидизъм в 9.2 %, тиреотоксикоза, последвана от 
хипотиреоидизъм в 32.3 %, персистиращ хипотиреоидизъм в 
29.3 % и персистираща тиреотоксикоза в 12.3 % от случаите. 
  При анализирането на този проблем се отчита 
специфичността на групата болни за конкретния регион по 
отношение на генетична характеристика, фактори на околната 
среда, индивидуални особености, тежест на първоначалните 
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нарушения, предпочитанията на пациентките за медикаментозно 
лечение. Тези фактори могат да имат отношение както 
динамиката на ППТД, така и към дългосрочната прогноза на 
функционалното състояние на щитовидната жлеза. 

В нашето проучване повишен риск за персистиране на 
хормоналните отклонения бе отчетен при жени на възраст ≥ 30 
години, позитивни титри на ТПОАт и повишена васкуларизация 
на жлезата в ранния постпартален период, както и при 
наличието на предшестващо бременността хронично АИТЗ (АИТ 

или ББ). Възстановяването на еутиреоидното състояние в края 
на периода на проследяване бе съпроводено с понижение на 
нивата на ТПОАт, намаление на обема на щитовидната жлеза и 
подобряване на степента на хипоехогенност на тиреоидния 
паренхим. 

Данните от настоящото и други изследвания по проблема 
допринасят за по-задълбочено изучаване на специфичните 
особености на ППТД и рисковите фактори за развитието й във 
всеки отделен географски район. Те могат да бъдат използвани 
в бъдеще за изготвяне на програми за целенасочен и 
икономически изгоден скрининг за ранно откриване на рисковите 
пациентки и профилактика на болестните прояви и усложнения 
на ППТД.  
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6. ИЗВОДИ 
 

1. Най-честата форма на постпартална тиреоидна дисфункция 
е постпарталният тиреоидит, развиващ се „де ново“ или на 
фона на предшестващо автоимунно тиреоидно заболяване.  

2. Клинични белези на тиреотоксикоза или хипотиреоидизъм 
се установяват при 69.2 % от пациентките с тиреоидна 
дисфункция. В останалите случаи тиреоидните нарушения 
протичат субклинично и се проявяват само с хормонални 

отклонения.  
3. В сравнение с ППТ тиреотоксикозата, възникваща 

вследствие дебют или рецидив на Базедова болест се 
развива при жени на по-голяма възраст, изявява се по-късно 
в периода след раждане, протича с по-изразени хормонални 
(ТСХ, св. Т3), имунологични (ТПОАт, ТРАт) и морфологични 
(обем на щитовидната жлеза) нарушения. 

4. Развитието на постпарталния хипотиреоидизъм протича с 
по-изразена клинична симптоматика и повишено 
кръвоснабдяване на щитовидната жлеза в случаите на ППТ 
възникнал de novo в сравнение с тиреоидната хипофункция 
на фона на предшестващ АИТ.  

5. Рискът за развитие на постпартална тиреоидна дисфункция 
е по-висок при пациентки с фамилна обремененост за 
АИТЗ; предшестващо АИТЗ; тютюнопушене; по-нисък ИТМ 
преди бременността; позитивни титри на ТПОАт, 
хипоехогенност на тиреоидния паренхим, по-голям обем на 
щитовидната жлеза и по-високи стойности на ТСХ през 
първи триместър, както и при тези, приемащи левотироксин 
по време на бременността. 

6. Многофакторният логистичен регресионен анализ 
селектира като най-важни независими статистически 
значими прогностични фактори, свързани с повишен риск за 
ППТД позитивните титри на ТПОАт по време на 
бременността, ИТМ преди бременността и 
тютюнопушенето.  

7. Функционалните нарушения при жени с ППТД търпят 
значителна динамика в постпарталния период, като в края 
на периода при 73.8 % от тях се наблюдава персистираща 
тиреоидна дисфункция. 

8. При пациентките с персистираща тиреоидна дисфункция в 
късния постпартален период се установява повишена 
честота на ТПОАт+ и по-високи нива на антителата, както и 
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по-изразена хипоехогенност на тиреоидния паренхим в 
сравнение със случаите с възстановено еутиреоидно 
състояние. 

9. Анализът на резултатите установи, че рискови фактори за 
персистираща тиреоидна дисфункция са възрастта над 30 
години, анамнезата за предшествашо тиреоидно 
заболяване, наличието на клинична симптоматика, ТПОАт и 
повишената васкуларизация на щитовидната жлеза в 
ранния постпартален период, както и вида на 

постпарталната тиреоидна дисфункция.  
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7.ПРИНОСИ 
 
Приноси с оригинален характер 

• За първи път е извършено детайлно проучване на 
характеристиките на постпарталната тиреоидна дисфункция 
при българска популация жени. 

• Извършен е подробен анализ на функционалните тиреоидни 
промени  в следродовия период при специфични групи жени от 
българска популация – жени след понесен аборт и жени с 

предшестващи автоимунни тиреоидни заболявания.   
• Доказана е прогностичната значимост на тютюнопушенето, 

ИТМ, ехографските промени на шитовидната жлеза за 
развитието на постпартална тиреоидна дисфункция при 
българска популация жени и не се доказа значимостта на 
придружаващите АИЗ и анамнезата за спонтанни аборти като 
рискови фактори за ППТД. 

• Анализирано е прогностичното значение на редица клинични, 
морфологични и имунологични фактори за персистиране на 
тиреоидната дисфункция към края на постпарталния период.  

• На базата на многофакторен логистичен регресионен анализ е 
предложен предиктивен модел за прогноза на индивидуалния 
риск от тиреоидни нарушения в следродовия период. 

 
Приноси с потвърдителен характер 

• Резултатите потвърждават литературните данни за 
значимостта на проблема за ППТД и определят заболяването 
като често срещана и хетерогенна патология по отношение на 
клинични прояви, хормонални, морфологични и имунологични 
нарушения, динамика в развитието. 

• Пoтвърждава се значимостта на някои рискови фактори за 
възникването на ППТД - ТПОАт, наличието на предшестващо 
тиреоидно заболявания, фамилна обремененост за тиреоидни 
заболявания. 

• Резултатите потвърждават, че ППТД е главно с автоимунна 
патогенеза при мнозинството от изследваните пациентки. 

• Потвърждава  се,  че при някои пациентки ППТД протича без 
промяна в показателите на тиреоидния автоимунитет, което е 
в подкрепа на становището на други автори, че съществува и 
неавтоимунна форма на ППТД.   

• Рискът от трайна тиреоидна дисфункция при жени с 
предшестващ АИТ е по-висок при пациентки със съхранени 
тиреоидни резерви. 
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