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Аутоімунний тиреоїдит: погляд на 
проблему очами сімейного лікаря

Аутоімунне захворювання щитоподібної зало-
зи — це загальне  органоспецифічне автоімунне 

захворювання, спостерігається в основному у жінок у 
віці 30—50 років . Аутоімунітет щитоподібної залози 
може викликати кілька форм тиреоїдиту, починаючи 
від гіпотиреозу (тиреоїдит Хашимото) і закінчуючи 
гіпертиреозом (хвороба Грейвса) . Показник поши-
реності аутоімунного опосередкованого гіпотиреозу 
становить близько 0,8 на 100, і серед них 95% станов-
лять жінки . Хвороба Грейвса приблизно на одну де-
сяту поширена частіше, ніж гіпотиреоз, і частіше зу-
стрічається у молодих людей . Обидва ці порушення 
мають багато спільних імунологічних особливостей, 
і хвороба може переходити з одного стану в інший 
по мірі зміни аутоімунного процесу [1] . 

Згідно із сучасними уявленнями AIT є комплек-
сним полігенним органоспецифічним захворюван-
ням, розвиток якого спричиняють екзогенні, ендо-
генні и генетичні фактори .  Серед зовнішніх фак-
торів, які зумовлюють розвиток АІТ, значна роль 
відводиться надлишку йоду . Відомо, що в регіонах 
із високим споживанням йоду частота АІТ значно 
вища (наприклад, у Японії), а в країнах, де активно 
проводилася боротьба з йододифіцитом, захворю-
ваність на АІТ зросла (наприклад у Греції) .  Серед 
ендогенних факторів звертає увагу на гострі рес-
піраторні вірусні захворювання, хронічні захворю-
вання носоглотки . Дослідженнями останніх років 
доведено, що генні мутації, зокрема регуляторних 
генів, спричиняють розвиток тиреопатій, у тому 
числі й АІТ [2] .

На теперішній час немає сумнівів у тому, що АІТ 
є генетично зумовленим захворюванням .  Підтвер-
дженням цієї тези є результати багаторічних спосте-
режень за тисячами моно — та дизіготних близнюків 
у багатьох країнах світу [3] . Сучасними дослідження-
ми встановлено, що на хромосомах 2 (2q33), 6 (6p21), 8 
(8q24), 12 (12q22) та 13 (13q32) наявні локуси, асоційо-
вані з АІТ . Важливу роль у розвитку АІТ також відіграє 
поліморфізм генів інгібіторів активації Т-лімфоцитів 
СТLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated 4 molecule) 
та PTPN22 (Protein tyrosine phosphatase, non-receptor 
type 22) . Про роль генетичних чинників свідчіть й асо-
ціація АІТ із антигенами НLА-системи . АІТ поєдну-
ється з генами НLА-В8, НLА-DR3 та НLАDR5; гіпер-
трофічна форма — із генами НLА-DR5, атрофічна — 
із генами НLА-DR3 та НLА-В8 .  Маркером найбільш 
значного спадкового ризику розвитку АІТ є HLA 
DQw7 .  Передбачають також, що можуть успадкову-
ватися специфічні клони Т-лімфоцитів, здатні вза-
ємодіяти із власними антигенами ЩЗ [4] . Порушенню 
апоптозу лімфоцитів як фактору, що спричиняє роз-
виток аутоімунних захворювань щитоподібної залози 
(ЩЗ), приділяють велике значення . Встановлено, що 
при АІТ частка тиреоцитів у стані апоптозу переви-
щує 30%, тоді як при дифузно нетоксичному зобі вона 
не перевищує 1% .

Аналіз літературних джерел показав, що відомості 
про реальну захворюваність АІТ досить мізерні і су-
перечливі .  Говорити про точну поширеність власне 
АІТ не представляється можливим, так як самостій-
на клінічна проблема в сучасній зарубіжній науковій 
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літературі практично не обговорюється, оцінюється 
тільки найбільш важливий результат — гіпотиреоз 
[5] . Однак вітчизняними дослідниками дана патоло-
гія розглядається окремо . У той же час існують до-
сить великі відомості про поширеність в популяції 
носійства антитіл до тканини ЩЗ і частоти гіпоти-
реозу . Разом з тим, за наявними даними, від 3 до 20% 
населення всього світу в даний час страждає АІТ, 
який і є причиною розвитку 70—80% всіх випадків 
первинного гіпотиреозу [6] . У різних країнах АІТ зу-
стрічається з частотою від 0,1 до 1,2% у дітей і від 6 до 
11% — серед дорослого населення [7] . 

Провідні тироїдологи світу відмічають зростання 
захворюваності на тиреопатії .  В Україні станом на 
01 .01 .2019 р . вона складає 46,67% . Причини вбачають 
у погіршенні екологічної ситуації, зростанні стресо-
вих ситуацій соціогенної природи, поліпшенні діа-
гностики . На сьогодення ця проблема набуває акту-
альності и потребує подальших досліджень . У групі 
органоспецифічних аутоімунних захворювань ЩЗ 
найпоширенішим є хронічній аутоімунній тиреоїдит 
(АІТ) [8] . Дані літератури свідчать про зростання за-
хворюваності на АІТ . Наприклад, в Україні за остан-
ні 10 років вона зросла на 68%, а в перерахунку на 
100 тис . населення — на 82% . Розповсюдженість АІТ 
коливається від 0,1 до 1,2% у дітей та 6-11% у жінок, 
старших за 60 років . Серед осіб працездатного віку 
АІТ у 4—8 разів частіше спостерігається у жінок, ніж 
у чоловіків . Останнім часом спостерігається тенден-
ція до зростання захворюваності у молодших вікових 
групах . За даними Watanabe (2002), частота клінічно 
виражених форм АІТ становить 1% .  Субклінічний 
тиреоїдит та циркулюючі антитіла до тиреоперокси-
дази (ТПО) знаходять у 10—15% практично здоро-
вих осіб, які перебувають у стані еутериозу [4]  .

Аутоімунний тиреоїдит може виникати як само-
стійне захворювання, або індукувати такі захворю-
вання як цукровий діабет 2 типу, злоякісні новоут-
ворення щитоподібної залози, аденоми . АІТ, вини-
каючи у дівчат пубертатного віку, підвищує ризик 
розвитку безпліддя, також підлітки, хворі на дану 
патологію, схильні до ожиріння . Безпліддя, викид-
ні, передчасні пологи, однією з причин цих станів є 
АІТ . Останні дослідження у цій галузі спрямовані на 
підвищення гормонів щитоподібної залози, але ви-
ходячи з рандомізованих досліджень щодо прийому 
Левотироксина (LT4) було встановлено: дослідження 
показує, що лікування жінок, які страждають на хро-
нічний аутоімунний тиреоїдит, за допомогою LT4, 
навіть до вагітності, не збільшує частоту живонаро-
джених . Цей висновок підтверджує консервативний 
підхід до таких пацієнтів в дітородному віці або на 
ранніх термінах вагітності [9] .

З біологічної точки зору, таке швидке зростання 
числа людей з хворобою Хашимото не може бути 
пояснено тільки успадкованими змінами в наших 
генах, оскільки для придбання і передачі генних му-
тацій потрібно не менше двох поколінь . Наука зна-

йшла, що проблеми, нав’язані нашим навколишнім 
середовищем, дійсно можуть викликати Хашимото . 
До таких проблем можна віднести зміни в чистоті 
нашого навколишнього середовища, еволюційно ка-
жучи, ми витратили велику частину нашої людської 
історії, борючись з мікроорганізмами, які намага-
лися проникнути в наші тіла . Наша імунна система 
розвивалася разом з нашими потребами в обороні 
протягом богатьох років, але в минулому столітті 
наше середовище стало все більш гігієнічним, і наша 
імунна система раптово залишилася без загарбника 
для боротьби .  В результаті у нас з’явилося більше 
алергій і аутоімунних захворювань [4, 5] . Надлишок 
в дієтичному йоді, що може погіршити Хашимото у 
людей з генетичною схильністю, але в той же час йод 
допомагає людям з Хашимото зменшити зоб [6] . Йод 
контролює вироблення активних форм кисню (АФК) 
в клітинах щитоподібної залози . Недостатнє дієтич-
не споживання селену . Кілька досліджень зачіпають 
цю тему з більшим чи меншим успіхом, але є свід-
чення того, що селен в поєднанні з інозитолом може 
бути корисний для людей з недостатньою активніс-
тю щитоподібної залози, принаймні, для зниження 
рівня антитіл, спрямованих на руйнування щитопо-
дібної залози [7, 8] . 

В той же час, рандомізовані дослідження щодо 
споживання селену у добовій дозі 200 мкг у продовж 
року, не призвело до позитивної динаміки захво-
рювання . Не отримано значущих відмінностей між 
основною і контрольною групами по динаміці АТ-
ТПО, ТТГ, а також в щодо зміни ехогенності парен-
хіми ЩЗ протягом 12 місяців спостереження . При 
оцінці динаміки показників вільних фракцій тирео-
їдних гормонів і їх відносини (св .Т4 / св .Т3) також не 
було виявлено статистично значущих змін [9] . Деякі 
протипухлинні препарати або ліки від розсіяного 
склерозу, повторні і / або хронічні інфекції, голо-
вним чином з гепатитом С або підгрупою герпесві-
русу, але також з деякими бактеріальними інфекція-
ми . Це викликає тривале запалення, яке активує ба-
гато компонентів нашої імунної системи, включаючи 
частину, відповідальну за виникнення автоімуните-
та [10, 11] . Проживання в околицях нафтохімічного 
комплексу, вплив певних синтетичних пестицидів, 
поліхлоровані біфеніли (ПХБ), Бісфенол-А (БФА), 
опромінення (випадкове або в медичних цілях) від-
носяться до проблем навколишнього середовища, 
які можуть викликати АІТ . 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити такі 
висновки:

1 . АІТ поширюється з віком, має особливості пере-
бігу у молодих жінок .

2 . Немає ранньої діагностики цього захворювання 
(до появи симптомів) .

3 . Захворювання є багатофакторним та поліморф-
ним .

4 . АІТ потребує подальшого вивчення предиктора 
захворювання . 



94	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1      

Питання сімейної медицини. симПозіум

1 . Manorama Swain, Truptirekha Swain, Binoy kumar Mohanty/
AUTOIMMUNE THYROID DISORDERS — AN UPDATE// 
Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2005, 20 (1) 9-17 .

2 . М .І . Шеремет1 , В .О . Шідловський2 *, Л .П . Сидорчук Ав-
тоімунний тиреоїдит . Сучасні погляди на патогенез та 
лікування/ М .І . Шеремет1 , В .О . Шідловський2 *, Л .П . 
Сидорчук // ISSN 16801466’ ENDOkRYNOLOGIA’ 2014, 
VOLUME 19, No . 3 . — 2014 . — С . 227—228 .

3 . Negro, R . Thyroid Res (2019) 12: 5 . https://doi .org/10 .1186/
s13044-019-0066-0

4 . Chervonsky AV . Influence of microbial environment on au-
toimmunity, Abstract- 2010 https://www .ncbi .nlm .nih .gov/
pubmed/20016507

5 . kondrashova A, et al . The ‘Hygiene hypothesis’ and the sharp 
gradient in the incidence of autoimmune and allergic diseases 
between Russian karelia and Finland-Abstract- 2010 https://
www .ncbi .nlm .nih .gov/pubmed/23127244

6 . Aghini Lombardi F, et al . The effect of voluntary iodine pro-
phylaxis in a small rural community: the Pescopagano survey 
15 years later — Abstract – 2013 https://www .ncbi .nlm .nih .
gov/pubmed/23436921

7 . van Zuuren EJ,  et al .  Selenium Supplementation for Hashi-
moto’s Thyroiditis: Summary of a Cochrane Systematic Re-
view – Abstract — 2014 https://www .ncbi .nlm .nih .gov/
pubmed/23436921

8 . Drutel A,  et al .  Selenium and the thyroid gland: more good 
news for clinicians-Abstract- 2013 https://www .ncbi .nlm .nih .
gov/pubmed/23046013 

9 . Шабалина Е .А ., Фадеев В .В . Эффекты фармакологичес-
ких доз селена на функцию щитовидной железы при ау-
тоиммунном тиреоидите / Шабалина Е .А ., Фадеев В .В . //
Клиническая и экспериментальная тиреоидология , том 
15 , №2  – 2019 — https://cet-endojournals .ru/ket/article/
view/10299

10 . Caselli E, et al . Virologic and immunologic evidence support-
ing an association between HHV-6 and Hashimoto’s thyroid-
itis-Abstract — 2012 https://www .ncbi .nlm .nih .gov/pmc/ar-
ticles/PMC3464215/

11 . Eschler DC, et al . Cutting edge: the etiology of autoimmune 
thyroid diseases- Abstract-2011 https://www .ncbi .nlm .nih .
gov/pubmed/21234711

Список використаної літератури

Аутоимунный тиреоидит: взгляд на проблему глазами семейного 
врача 
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В данной статье идет речь об аутоиммунном заболевании щитовидной железы, о причинах возникно-
вения данной патологии, факторах развития аутоимунного тиреоидита (АИТ). Исследованиями послед-
них лет доказано, что генные мутации, в частности регуляторных генов, вызывают развитие тиреопатий, 
в том числе и АИТ. В настоящее время нет сомнений в том, что АИТ является генетически обусловлен-
ным заболеванием, а также зависит от окружающей человека среды. Анализ литературных источников 
показал, что сведения о реальной заболеваемости АИТ достаточно скудные и противоречивые. Говорить 
о точной распространенности собственно АИТ не представляется возможным, так как самостоятельная 
клиническая проблема в современной зарубежной научной литературе практически не обсуждается. 
Статистические данные относительно заболеваемости АИТ каждый год растут. АИТ требует дальнейше-
го изучения и разработки ранней диагностики заболевания.

Ключевые слова: аутоиммунные заболевания щитовидной железы, диагностика.

Autoimmune thyroiditis: a look at the problem through the eyes of a 
family doctor
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This article is about autoimmune thyroid disease, the causes of this pathology, factors of development of AIT. 
Recent studies have shown that gene mutations, including regulatory genes, cause the development of thyroid, 
including AIT, so far there is no doubt that AIT is a genetically conditioned disease and also depends on the en-
vironment. Analysis of the literature has shown that the information on the real incidence of AIT is rather sparse 
and controversial. Talking about the exact prevalence of AIT itself is not possible, since the independent clinical 
problem in modern foreign scientific literature is hardly discussed. AIT statistics are increasing every year. AIT 
requires further study and development of early diagnosis of the disease.

Кey Words: autoimmune thyroid disease, diagnosis.
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