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Subkliniczna dysfunkcja tarczycy – czy i kiedy leczyć?

Subclinical thyroid dysfunction – whether and when to treat?
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subkliniczna dysfunkcja tarczycy obejmuje utajoną (subkliniczną) niedoczynność (sHyPo) i nadczynność 
(sHyPer). sHyPo występuje znacznie częściej. zaburzenia te wiążą się z częstszym występowaniem jawnych zaburzeń 
funkcji tarczycy w porównaniu ze zdrową populacją, większym ryzykiem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych  
i śmiertelnością. sHyPo powoduje także powikłania ciąży i zaburzenia płodności. sHyPer ma związek z częstszym wystę-
powaniem zaburzeń rytmu serca, sprzyja występowaniu zmniejszonej gęstości kości, szczególnie u kobiet po menopauzie. 
wskazane jest wczesne rozpoznawanie utajonych dysfunkcji tarczycy pod kątem ustalenia wskazań do leczenia. w podejmo-
waniu decyzji terapeutycznych ważne jest stężenie tsH oraz obecność klinicznych objawów dysfunkcji tarczycy. większość 
niekorzystnych objawów sHyPo i sHyPer występuje w grupie pacjentów ze skrajnymi wartościami stężenia tsH (odpo-
wiednio > 10 uiu/ml i < 0,1 uiu/ml). trwają dyskusje nad celowością leczenia pacjentów przy umiarkowanie zmienionym 
stężeniu tsH. obecnie nie ma jednoznacznych zaleceń przemawiających za rutynowym leczeniem osób ze stężeniem tsH 
< 10 uiu/ml oraz młodych i zdrowych osób z sHyPer przy tsH 0,1–0,5 uiu/ml, zaleca się jedynie okresowe monitorowanie 
stanu hormonalnego i indywidualizację terapii. w przypadku jatrogennej sHyPer związanej z zamierzoną supresją tsH za 
pomocą lewotyroksyny u osób ze zróżnicowanym rakiem tarczycy, konieczna jest okresowa kontrola i utrzymywanie tsH  
w optymalnym zakresie zależnie od sytuacji klinicznej. 
Słowa kluczowe: subkliniczna dysfunkcja tarczycy, czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, leczenie subkli-
nicznej nadczynności i niedoczynności tarczycy.

subclinical thyroid dysfunction consists of subclinical hypothyroidism (sHyPo) and hyperthyroidism (sHyPer), 
among which sHyPo is the most common. subclinical thyroid dysfunctions are associated with more frequent progression 
to overt thyroid dysfunctions than in healthy population, elevated risk of cardiovascular end-points and increased mortality. 
sHyPo is associated with complications of pregnancy and infertility. sHyPer is associated with increased frequency of cardiac 
arrhytmias and with decreased bone mass density, particularly in postmenopausal women. thus subclinical thyroid dysfunc-
tions require early diagnosis as to indication and introduction of therapy. tsH level and clinical manifestation of thyroid dys-
function are also important for recommendation for therapy. all adverse effects of sHyPo and sHyPer are present usually in 
patients with extreme tsH levels (> 10 uiu/ml and < 0.1 uiu/ml respectively). there are ongoing debates about treatment of 
patient with only moderately altered tsH levels. there is not sufficient evidence to recommend routine treatment for patient 
with sHyPo and tsH < 10 uiu/ml and sHyPer in young asymptomatic patients with tsH 0.1–0.5 uiu/ml; periodic monitor-
ing and individualization of therapy is suggested. in case of exogenous sHyPer due to intentional suppression of tsH with 
levothyroxine in case of differentiated thyroid carcinoma, periodic assessment of patients and maintenance of optimal tsH 
levels is required. 
Key words: subclinical thyroid dysfunction, cardiovascular risk factors, therapy of subclinical hyper- and hypothyroidism.

Streszczenie

Summary

Subkliniczna dysfunkcja tarczycy
spektrum subklinicznych (utajonych) zaburzeń funkcji 

tarczycy obejmuje, występującą częściej, jej niedoczynność 
(ang. subclinical hypothyroidism – sHyPo) oraz – takiej sa-
mej natury, lecz rzadszą – nadczynność (ang. subclinical 
hyperthyroidism – sHyPer). zaburzenia te, pomimo utajo-
nego przebiegu, zwiększają ryzyko występowania klinicz-
nie jawnej dysfunkcji tarczycy, a także stanowią czynnik ry-
zyka schorzeń sercowo-naczyniowych (ang. cardiovascular 
diseases – cVd), powikłań ciąży, śmiertelności z przyczyn 
ogólnych i sercowo-naczyniowych [1, 2]. ze względu na 
niejednorodność badanych populacji pod względem wie-
ku, etiologii dysfunkcji tarczycy oraz stężenia tsH wyniki 
badań są niejednoznaczne i trudne do interpretacji. Pro-
blemem istotnym z punktu widzenia codziennej praktyki 
klinicznej pozostaje kwestia konieczności leczenia obu za-
burzeń. Podejście do terapii musi być indywidualizowane 
w związku z brakiem jednolitych wytycznych. 

Subkliniczna niedoczynność tarczycy
sHyPo to stan, w którym podwyższonemu stężeniu 

tsH towarzyszy prawidłowe stężenie hormonów tarczycy. 
Jej częstość wynosi 3–15%, wzrasta z wiekiem, szczegól-
nie u kobiet do 60. r.ż., częściej występuje na terenach bo-
gatych w jod i u osób rasy białej [1, 2]. etiologia sHyPo 
jest taka sama jak jawnej hipotyreozy (ang. hypothyreosis 
– HyPo), najczęściej jest to autoimmunologiczne zapalenie 
tarczycy [3]. sHyPo może wiązać się z wieloma działa-
niami niepożądanymi, co wskazuje na możliwe korzyści 
z wczesnego rozpoznania i leczenia.

Niepożądane następstwa SHYPO
Progresja do HYPO 

sHyPo stanowi ryzyko progresji do HyPo, szczegól-
nie u kobiet z podwyższonym stężeniem anty-tPo, u któ-
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rych częstość ta wynosi 4,3%/rok, jest mniejsza przy niskim 
stężeniu przeciwciał – 3%/rok [1]. znaczenie rokownicze 
ma także wysokość stężenia tsH, zwłaszcza > 10 uiu/ml 
[1, 2]. czynnikami ryzyka progresji są: starszy wiek, płeć 
żeńska, etiologia sHyPo. częściej występuje w autoimmu-
nologicznym zapaleniu tarczycy, po leczeniu radiojodem, 
rzadziej po strumektomii, radioterapii głowy i szyi przeby-
tej w dzieciństwie [1]. w przebiegu sHyPo stężenie tsH 
może spontanicznie znormalizować się, częściej w pierw-
szych 2 latach, głównie u dzieci i młodzieży, przy niższym 
wyjściowym stężeniu tsH (< 10 uiu/ml), nieobecności an-
ty-tPo [1, 4].  

Objawy kliniczne, jakość życia,  
funkcje poznawcze

dane dotyczące występowania objawów i pogorszenia 
jakości życia w sHyPo są niejednoznaczne [1, 2]. u osób 
w zaawansowanym wieku, w przeciwieństwie do osób 
w wieku średnim, nie obserwowano takiego związku [5]. nie 
potwierdzono jednoznacznie związku sHyPo z pogorsze-
niem jakości życia, funkcji poznawczych oraz zaburzeniami 
nastroju, jednak badania metodą rezonansu magnetycznego, 
a także przy użyciu Pet wykazały związek sHyPo z zabu-
rzeniami pamięci roboczej oraz nieprawidłowym obrazem 
czołowych obszarów kory mózgowej [1, 6]. w jednym ba-
daniu populacyjnym stwierdzono związek sHyPo z więk-
szym ryzykiem choroby alzheimera u kobiet [7]. 

SHYPO jako czynnik ryzyka CVD

sHyPo może się przyczyniać do częstszego występo-
wania cVd przez wpływ na funkcję mięśnia serca, śródbło-
nek naczyniowy, klasyczne i nieklasyczne czynniki ryzyka 
cVd. sHyPo wiąże się głównie z dysfunkcją rozkurczową 
lewej komory (ang. left ventricle – lV) w spoczynku i po 
wysiłku [8], być może także funkcją skurczową [1, 8, 9]. 
zaburzenia te są obserwowane głównie przy stężeniu tsH  
> 10 uiu/ml. stwierdzono także koncentryczną przebudo-
wę lV [8] u osób z sHyPo i stężeniem tsH ≥ 10 uiu/ml, 
czego nie wykazano przy niższych stężeniach tsH [10]. 

wykazywano podwyższenie stężenia cholesterolu cał-
kowitego (tc), cholesterolu ldl (ldl-c), utlenionych czą-
steczek ldl oraz trójglicerydów w sHyPo [1, 9]. Już umiar-
kowanie podwyższone stężenie tsH (5,1–10 uiu/ml) może 
znacząco podwyższać stężenie tc, jednak większą dyslipi-
demię obserwowano przy tsH > 10 uiu/ml, zwłaszcza u pa-
lących tytoń [1]. obserwacji tych nie potwierdziły jednak 
inne prace [1, 11]. w niektórych z nich stwierdzono nawet 
niższe stężenia tc u kobiet z sHyPo [12, 13]. stężenie 
lp(a) było wyższe jedynie u osób z sHyPo i stężeniem tsH  
> 12 uiu/ml [1, 2]. sHyPo nie wpływała na stężenie ho-
mocysteiny (Hcy) [14]. stwierdzano również podwyższone 
stężenie białka c-reaktywnego (crP), wyższą aktywność 
czynników krzepnięcia – Vii, fibrynogenu, Pai, obniżenie 
aktywności fibrynolizy, zmniejszenie stężenia antytrombiny 
iii, aktywności czynnika Viii i vwF [1, 2, 11]. 

sHyPo wpływa również niekorzystnie na ścianę i śród-
błonek naczyniowy, podwyższając systemowy opór naczy-
niowy (ang. systemic vascular resistance – sVr), ciśnienie 
tętnicze oraz sztywność ściany naczyniowej [15]. Przy 
stężeniu tsH > 10 uiu/ml zaobserwowano upośledzenie 
rozkurczu naczynia zależnego od śródbłonka oraz zmniej-
szenie korzystnego wpływu acetylocholiny na relaksację 
naczynia [16]. niektórzy wykazali zwiększenie grubości 
kompleksu błony środkowej i wewnętrznej ściany tętnicy 
szyjnej (ang. intima-media thickness – iMt) [14].

wyniki badań epidemiologicznych i metaanaliz prze-
mawiają za związkiem sHyPo z częstszym występowa-
niem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, jak: 
niewydolność serca (ang. congestive heart failure – cHF), 

choroba niedokrwienna serca (ang. coronary artery disease 
– cad), a także z większą śmiertelnością z przyczyn serco-
wo-naczyniowych oraz ogólnych. Metaanaliza 11 prospek-
tywnych badań u osób z sHyPo potwierdziła wzrost ryzyka 
niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych przy stęże-
niu tsH ≥10 uiu/ml. Podobnie ryzyko śmiertelności z po-
wodów cVd (ale nie śmiertelności ogólnej) było znacząco 
wyższe jedynie u osób z tsH ≥ 10 uiu/ml [2, 4]. ryzyko 
cad i śmiertelności związanej z cVd nie różniło się zależ-
nie od płci, wieku, obecności wcześniejszej cVd. Podobnie 
w badaniu rotterdam, sHyPo u kobiet ≥ 55. r.ż. wiązało się 
z dwukrotnie częstszą miażdżycą i zawałem mięśnia serco-
wego [12]. wyniki innych, pojedynczych badań są jednak 
sprzeczne [2, 10]. Paradoksalnie długość życia osób > 80. 
r.ż. z sHyPo była większa, a śmiertelność związana z cVd 
niższa [17]. sHyPo u osób starszych może mieć natomiast 
związek z częstszym występowaniem cHF przy stężeniu 
tsH ≥ 7 uiu/ml [10]. wydaje się, że osoby z sHyPo i stęże-
niem tsH < 10 uiu/ml mogą charakteryzować się dłuższym 
przeżyciem po przebytym udarze mózgu [2, 18]. 

Podsumowując, wyniki badań oceniających wpływ 
sHyPo na klasyczne i nieklasyczne czynniki ryzyka cVd 
oraz końcowe zdarzenia cVd i śmiertelność są niejedno-
znaczne, co wiąże się z niejednorodnością badanych po-
pulacji. wydaje się, że wyższe stężenia tsH (≥10 uiu/ml) 
wiążą się z większym ryzykiem cVd, natomiast wpływ 
sHyPo z umiarkowanie podwyższonym stężeniem tsH na 
to ryzyko nadal pozostaje kontrowersyjny. 

SHYPO a gospodarka węglowodanowa

sHyPo częściej występuje u osób z zespołem metabo-
licznym, cukrzycą typu 2 i insulinoopornością [2], a w nie-
których badaniach była związana z częstszą retinopatią cu-
krzycową i nefropatią [19, 20].

SHYPO a powikłania ciąży 

sHyPo jest czynnikiem ryzyka powikłań ciąży [1, 2]  
– może mieć związek z większym ryzykiem przedtermino-
wego porodu, nadciśnienia w ciąży, śmierci okołoporodo-
wej, małej masy urodzeniowej, a w badaniu casey i wsp. 
wiązało się z dwukrotnie częstszym porodem przedwcze-
snym i trzykrotnie częstszym odklejeniem łożyska [21]. 

SHYPO u osób w wieku zaawansowanym

sHyPo występuje częściej u osób starszych [1, 9]. Po 
55. r.ż. najczęstszymi przyczynami sHyPo są: autoimmu-
nologiczne zapalenie tarczycy, stan po leczeniu z powodu 
nadczynności tarczycy oraz terapia interferonem, amiodaro-
nem i litem [1]. sHyPo w wieku zaawansowanym również 
wiąże się z większym ryzykiem cVd, które może być nawet 
wyższe w związku z wiekiem i współwystępowaniem cho-
rób serca. sHyPo wiązało się jednak również z obniżeniem 
śmiertelności u osób starszych, a wyższe stężenia ft4 z jej 
wzrostem [1, 4, 9, 17]. 

Terapia substytucyjna lewotyroksyną

Badania oceniające leczenie lewotyroksyną (lt4) prze-
mawiają za korzystnym wpływem terapii na powikłania 
związane z sHyPo. Może się przyczyniać do zmniejsze-
nia objętości wola [1, 2], zmniejszenia częstości objawów 
HyPo po roku leczenia, poprawy parametrów neurop-
sychometrycznych po 6-miesięcznej terapii oraz popra-
wy funkcji pamięci [1–4, 9]. część prac nie potwierdziła 
jednak korzystnego wpływu lt4 na zaburzenia nastroju 
i funkcje poznawcze [1, 2, 22]. wyniki badań przemawia-
ją za korzystnym wpływem lt4 na czynność lV, śródbło-
nek i ścianę naczyniową oraz czynniki ryzyka cVd [1, 9]. 
znaczącą poprawę funkcji lV wykazano już po roku sub-
stytucji lt4 [9]. lt4 obniżała także sVr, średnie ciśnienie 
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tętnicze, ośrodkową sztywność tętnic oraz zwiększała roz-
kurcz śródbłonka tętnicy ramiennej, choć obserwacji tych 
nie potwierdzono we wszystkich badaniach [1, 9]. Ponadto 
lt4 zmniejszała stężenie tc o 15 mg/dl niezależnie od wyj-
ściowego stężenia tc, a w części prac dodatkowo obniżała 
stężenie ldl-c, przy czym redukcja ta była większa przy 
wyższym wyjściowym stężeniu tsH [1]. część prac nie wy-
kazała jednak takiego działania lt4 [1, 2]. wpływ na stę-
żenie lp(a) jest niejednoznaczny, natomiast nie wykazano 
zmian w stężeniu Hcy i crP [1, 23]. stwierdzono poprawę 
parametrów krzepnięcia po lt4, w tym obniżenie stężenia 
Pai-i oraz czynnika Vii [24]. 

wyniki badań dotyczących wpływu lt4 na czynniki 
ryzyka cVd są niejednoznaczne i wymagają dalszego po-
twierdzenia w badaniach z ujednoliconymi populacjami 
pacjentów oraz kryteriami rozpoznania sHyPo, tą samą 
dawką lt4 stosowaną przez zbliżony okres. 

Kiedy leczyć?

zagadnienie dotyczące stężenia tsH, przy którym nale-
ży rozpocząć terapię lt4 nadal pozostaje nierozstrzygnięte. 
wytyczne endocrine society, american thyroid associa-
tion, american association of clinical endocrinologists oraz 
Polskiego towarzystwa endokrynologicznego przemawiają 
za koniecznością leczenia przy stężeniu tsH ≥ 10 uiu/ml 
w związku z większym ryzykiem progresji do HyPo oraz 
częstszym współwystępowaniem czynników ryzyka cVd 
i objawów [1–4]. obecnie nie ma wystarczających danych 
przemawiających na korzyść leczenia przy tsH < 10 uiu/ 
/ml u pacjentów bez czynników ryzyka cVd, patologii 
tarczycy, bez objawów HyPo, w starszym wieku – zale-
cane jest jedynie monitorowanie pacjenta w odstępach 
6–12-miesięcznych [1–4, 25]. wyniki wielu prac przema-
wiają za koniecznością rozważenia leczenia osób z sHyPo 
i niższymi stężeniami tsH (< 10 uiu/ml) oraz:
 – czynnikami ryzyka cVd,
 – niewydolnością rozkurczową serca,
 – nadciśnieniem tętniczym rozkurczowym,
 – z wolem,
 – wysokim mianem anty-tPo. 

istnieje wiele dowodów na odwracalność tych zaburzeń 
po lt4. Biorąc pod uwagę rozbieżność danych co do wpły-
wu sHyPo i lt4 na zachorowalność cVd i śmiertelność, 
rozsądne wydaje się leczenie pacjentów z sHyPo i wyso-
kim ryzykiem cVd do czasu uzyskania wyników dalszych 
badań. leczenie powinno być również rozważone u pa-
cjentek z sHyPo i tsH < 10 uiu/ml:
 – z planami prokreacyjnymi, 
 – w ciąży,
 – z zaburzeniami miesiączkowania,
 – z niepłodnością. 

wynika to z faktu, że lt4 zmniejsza ryzyko powikłań 
ciąży związanych z sHyPo i może wpływać na płodność. 
wydaje się, że większą korzyść z lt4 odnoszą pacjenci 
w średnim wieku w porównaniu do pacjentów w wieku za-
awansowanym [1, 17]. 

Terapia SHYPO

lt4 jest lekiem z wyboru w leczeniu sHyPo, nie stwier-
dzono przewagi stosowania lt3 lub terapii kombinowanej. 
zazwyczaj wystarczające są małe dawki, rzędu 25–75 µg/ 
/dobę, przy czym dawka ta musi być indywidualnie dobra-
na celem uniknięcia jatrogennej tyreotoksykozy (1,6–1,7 
µg/kg m.c./dobę, w ciąży 2–2,4 µg/kg m.c./dobę). Po osią-
gnięciu docelowego stężenia tsH (1 uiu/ml u osób mło-
dych i 2–3 uiu/ml u osób w średnim wieku) konieczna jest 
okresowa ocena stężenia tsH – co 6–12 miesięcy. wydaje 
się, że sHyPo może mieć wpływ kardioprotekcyjny u osób  
> 85. r.ż., zatem leczenie w tej grupie pacjentów jest wska-
zane dopiero przy stężeniu tsH > 10 uiu/ml. w tej grupie 

wiekowej wskazane jest rozpoczęcie terapii lt4 od małych 
dawek (12,5–25 µg/dobę) i stopniowe ich zwiększanie co 
4–8 tygodni, zależnie od stężenia tsH i obecności objawów 
cad. optymalnym stężeniem tsH jest 3–4 uiu/ml u osób 
w wieku 60–75 lat i 4–6 uiu/ml u osób w wieku > 75 lat. le-
czenie sHyPo jest konieczne u kobiet w ciąży ze stężeniem 
tsH przekraczającym normę ustaloną dla trymestru (> 2,5 
uiu/ml w pierwszym trymestrze, > 3 – w drugim i trzecim 
trymestrze przy prawidłowych stężeniach hormonów obwo-
dowych tarczycy) oraz u kobiet planujących zajście w ciążę 
z niepłodnością i zaburzeniami owulacji. zgodnie z wy-
tycznymi endocrine society oraz Polskiego towarzystwa 
endokrynologicznego leczenie lt4 w ciąży jest konieczne 
nie tylko w przypadku HyPo, ale również sHyPo [1–4]. 
w trakcie ciąży zapotrzebowanie na lt4 zazwyczaj rośnie 
o 30–50% i wymaga korekty po porodzie. 

SHYPO – postępowanie w ramach podstawo-
wej opieki medycznej

w codziennej praktyce lekarza rodzinnego istnieje moż-
liwość wstępnego wykrycia sHyPo za pomocą oznaczenia 
stężenia tsH we krwi w wybranej grupie pacjentów, w któ-
rej schorzenie to może występować z większą częstością. 
obecnie zalecane jest wykonywanie badań przesiewowych 
(ocena stężenia tsH) u osób:
 – po 35. r.ż., następnie co 5 lat, 
 – z zespołem downa,
 – w ciąży i planujących ciążę. 

trzeba jednak pamiętać, że izolowana ocena stężenia 
tsH bywa niemiarodajna. dalsza diagnostyka sHyPo, po-
legająca na potwierdzeniu schorzenia, ustaleniu jego etio-
logii, a także leczenie powinno odbywać się pod kontrolą 
endokrynologa. 

Subkliniczna nadczynność tarczycy
sHyPer jest drugą co do częstości subkliniczną dysfunk-

cją tarczycy charakteryzującą się obniżonym/niewykrywal-
nym stężeniem tsH przy prawidłowych stężeniach obwo-
dowych hormonów tarczycy, o częstości 0,7–12,4% [1]. 
Przyczyny sHyPer są takie jak w przypadku jawnej klinicz-
nie hipertyreozy (ang. hyperthyreosis – HyPer). najczęstszą 
postacią jest egzogenna sHyPer, związana z nadmierną 
substytucją lt4 u pacjentów z HyPo oraz zamierzoną su-
presją tsH w związku z łagodnymi i złośliwymi chorobami 
tarczycy. Przyczyną endogennej sHyPer jest choroba gra-
vesa–Basedowa, wole guzowate toksyczne, czy pojedyn-
czy autonomiczny guzek tarczycy [1, 26, 27]. endogenna  
sHyPer częściej występuje u kobiet, osób starszych, palaczy 
tytoniu [1]. Przed rozpoznaniem sHyPer należy wykluczyć 
inne przyczyny obniżenia stężenia tsH, jak: przejściowa 
faza tyreotoksykozy w przebiegu zapaleń tarczycy, choroby 
psychiczne, wpływ leków (glukokortykosteroidy, dopamina, 
dobutamina), dysfunkcja przysadki mózgowej, przejściowa 
sHyPer w trakcie leczenia tyreostatykami, krótko po terapii 
jodem radioaktywnym, w pierwszym trymestrze ciąży, u ko-
biet z niepowściągliwymi wymiotami ciężarnych [1, 26, 28].

zaburzenie to ma związek z szeregiem niekorzystnych 
następstw dla zdrowia i wymaga wczesnego rozpoznania 
oraz indywidualizacji terapii. 

Niepożądane następstwa SHYPER

Progresja do HYPER 

częstość progresji wynosi 1–5%/rok. zależy od etiologii 
endogennej sHyPer i stężenia tsH [1] – jest częstsza przy 
tsH < 0,1 uiu/ml [1]. ryzyko progresji zależy od etiolo-
gii sHyPer – jest większe w przypadku wola guzowatego 
toksycznego/guzków autonomicznych tarczycy w porów-
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wydaje się, że zarówno ryzyko aF, jak i wpływ na 
śmiertelność są znaczące u osób z sHyPer w wieku za-
awansowanym oraz przy niższych stężeniach tsH (< 0,1 
uiu/ml) w porównaniu z osobami młodymi i w wieku śred-
nim z umiarkowanie obniżonym tsH. 

Wpływ SHYPER na gęstość kości

wpływ sHyPer na gęstość kości (ang. bone mineral den-
sity – BMd) zależy od jej etiologii, płci oraz wieku pacjen-
tów. wyniki dotyczące wpływu długotrwałej supresji tsH 
u osób ze zróżnicowanym rakiem tarczycy (ang. differentia-
ted thyroid carcinoma – dtc) na BMd są niejednoznaczne 
– leczenie supresyjne prawdopodobnie nie wpływa w istot-
ny sposób na BMd u kobiet przed menopauzą i mężczyzn, 
natomiast u kobiet po menopauzie może przyczynić się do 
znaczącego obniżenia BMd, zależnie od stopnia supresji 
tsH i podaży wapnia [1, 26, 29, 43]. Metaanalizy badań 
przeprowadzonych u kobiet z egzogenną sHyPer wykaza-
ły utratę BMd po menopauzie rzędu 0,77–1,39%/rok [44]. 
Podobnie endogenna sHyPer wydaje się być związana 
z wpływem na BMd. niektóre badania udowodniły brak 
jej wpływu na BMd u kobiet przed menopauzą, natomiast 
u kobiet po menopauzie BMd kręgosłupa, szyjki kości udo-
wej i przedramienia było obniżone [26, 29, 45]. dodat-
kowo wykazano podwyższenie stężenia markerów obrotu 
kostnego w moczu w endogennej sHyPer u kobiet [26]. 

SHYPER a ryzyko złamań

w niektórych, choć nie wszystkich badaniach wykaza-
no zwiększone ryzyko złamań w przebiegu sHyPer [1, 26, 
28]. Po menopauzie nie stwierdzono różnic w częstości i ty-
pie złamań między kobietami bez patologii tarczycy i kobie-
tami z HyPer/dtc w wywiadzie, ale u kobiet z drugiej gru-
py wcześniej występowało pierwsze złamanie kości [46]. 
część badaczy nie potwierdziła związku między supresją 
tsH a częstością złamań kości, jednak Bauer i wsp. w ba-
daniu u kobiet ≥ 65. r.ż. z endo- i egzogenną sHyPer wyka-
zali trzykrotnie zwiększone ryzyko złamań kości biodrowej 
i czterokrotnie kręgosłupa przy tsH < 0,1 uiu/ml [45], co 
znalazło potwierdzenie w kolejnej pracy [47]. 

Terapia SHYPER

Badania oceniające leczenie sHyPer przemawiają za 
korzystnym wpływem terapii na powikłania tego zaburze-
nia. Pół roku po obniżeniu supresyjnej dawki lt4 u osób 
z dtc i egzogenną sHyPer nie stwierdzono różnic w jako-
ści życia, natomiast wykazano zmniejszenie częstości obja-
wów [1, 29]. dodanie beta-blokerów (BB) do supresyjnych 
dawek lt4 poprawiało jakość życia, chroniło przed tachy-
kardią, zmniejszało masę i poprawiało funkcję lV, toleran-
cję wysiłku [48]. zatem BB powinny być rozważone u osób 
otrzymujących długoterminową supresję tsH, zwłaszcza 
przy wysokim ryzyku nawrotu dtc. u osób z endogenną 
sHyPer leki przeciwtarczycowe mogą poprawiać jakość 
życia, powodują znaczące obniżenie częstości rytmu ser-
ca, zmniejszenie liczby przedwczesnych pobudzeń nad- 
i komorowych, zmniejszenie lVMi [49]. Powodują także 
spontaniczny powrót rytmu zatokowego u osób z sHyPer 
i aF [49]. leczenie jodem promieniotwórczym również 
zmniejszało częstość rytmu serca [1, 29]. suplementacja 
wapniem, terapia estrogenowa oraz bisfosfoniany zapobie-
gały utracie BMd u kobiet po menopauzie z sHyPer [26]. 
wyniki badań przemawiają również za korzystnym wpły-
wem na BMd zmniejszenia supresyjnej dawki lt4 celem 
utrzymania optymalnego tsH [1, 26, 28]. leczenie jodem 
radioaktywnym/tyreostatykiem w grupie kobiet po meno-
pauzie powodowało stabilizację BMd kręgosłupa i szyjki 
kości udowej w porównaniu z grupą kobiet nieleczonych, 
u których BMd sukcesywnie obniżało się [50]. 

naniu z chorobą gravesa–Basedowa [28, 29]. w przebiegu  
sHyPer zdarza się również spontaniczna normalizacja stę-
żenia tsH, częściej w razie umiarkowanie obniżonego stęże-
nia tsH i choroby gravesa–Basedowa [29]. 

Wpływ na jakość życia i objawy 

wpływ sHyPer na jakość życia i objawy zależy od typu 
sHyPer. egzogenna sHyPer wiązała się z częstszym wy-
stępowaniem objawów, natomiast wpływ na jakość życia 
był niejednoznaczny [30, 31]. w endogennej sHyPer czę-
ściej obserwowano objawy HyPer oraz obniżenie jakości 
życia w porównaniu do osób w eutyreozie [1, 28]. 

Wpływ na rozwój otępienia i zaburzenia nastroju

wyniki badań są rozbieżne. część badań przemawia za 
większą częstością otępienia i choroby alzheimera u osób 
z sHyPer, przy czym ryzyko to rosło w przypadku wyso-
kich mian przeciwciał anty-tPo, czego nie potwierdzono 
w kolejnym badaniu [32–34]. sHyPer może się wiązać 
z większą częstością problemów z koncentracją, zaburzeń 
nastroju, czego nie udowodniono w kolejnych pracach 
[35]. zaobserwowano większą częstość chorób afektyw-
nych w tej grupie pacjentów, jednak trudno jednoznacznie 
stwierdzić, czy obniżone tsH było przyczyną czy skutkiem 
tych zaburzeń [36]. 

SHYPER a ryzyko CVD 
ryzyko cVd zależy od typu sHyPer, stężenia tsH oraz 

wieku pacjenta. egzogenna sHyPer wiązała się z częst-
szym występowaniem tachykardii, nadkomorowych zabu-
rzeń rytmu serca [29]. wykazano także związek sHyPer 
z migotaniem przedsionków (ang. atrial fibrillation – aF) 
u osób starszych [37]. długotrwała terapia lt4 w daw-
ce supresyjnej może prowadzić do zwiększenia wskaźni-
ka masy lV (ang. left ventricle mass index – lVMi), który 
w populacji ogólnej jest negatywnym czynnikiem progno-
stycznym śmiertelności i zachorowalności z przyczyn cVd 
[30]. nie wszystkie prace potwierdziły tę obserwację, ale 
różnice mogą wynikać z krótszego trwania terapii lt4 [38]. 
wykazano także zwiększoną wartość ciśnienia tętniczego 
u osób z sHyPer [39]. wydolność wysiłkowa pacjentów 
z sHyPer była upośledzona, a frakcja wyrzutowa w trak-
cie wysiłku nie rosła, a nawet malała [30]. opisane zmiany 
obserwowano głównie przy nieoznaczalnym tsH (< 0,1 
uiu/ml), choć w mniejszym nasileniu mogą wystąpić już 
przy tsH 0,1–0,4 uiu/ml [40]. Podobny wpływ na układ 
sercowo-naczyniowy wykazano w przypadku endogennej 
sHyPer – stwierdzono zwiększenie średniej częstości ak-
cji serca, częstsze nadkomorowe i komorowe zaburzenia 
rytmu serca, przy czym zmiany te występowały tylko przy 
nieoznaczalnym stężeniu tsH [29]. dodatkowo wykazano 
zmniejszenie zmienności rytmu serca, zwiększenie masy 
i zaburzenia funkcji rozkurczowej lV [1, 29], podwyższe-
nie iMt, zwiększenie aktywności czynnika X i stężenia fi-
brynogenu [41]. 

Badania epidemiologiczne
wyniki badań epidemiologicznych różnią się w związku 

z niejednorodnością badanych populacji. sHyPer zwięk-
sza ryzyko aF u osób ≥ 65. r.ż. ze stężeniem tsH < 0,1 uiu/
ml, u których ryzyko względne było 2,8-krotnie większe 
w ciągu 2 lat obserwacji w porównaniu z grupą kontrolną 
[37], a w ciągu 10 lat obserwacji u osób ≥ 60. r.ż. z sHyPer 
wynosiło 3,1 oraz 1,6 – odpowiednio dla osób z tsH < 0,1 
i 0,1–0,4 uiu/ml [42]. wykazano także znaczące zwiększe-
nie śmiertelności ze wszystkich przyczyn u osób ≥ 60. r.ż. 
z tsH ≤ 0,5 uiu/ml w porównaniu z kontrolą, choć obser-
wacji tych nie potwierdzono we wszystkich pracach [26, 
29]. 



J. Kuliczkowska-Płaksej i wsp. • subkliniczna dysfunkcja tarczycy – czy i kiedy leczyć?

Fa
m

ily
 M

ed
ic

in
e 

&
 P

ri
m

ar
y 

C
ar

e 
Re

vi
ew

 2
01

3;
 1

5,
 1

31

 – u kobiet po menopauzie, u których nie stosuje się estro-
genów/bisfosfonianów. 

Podejście indywidualne jest zalecane u pacjentów < 65. 
r.ż. ze stężeniem tsH < 0,1 uiu/ml – leczenie zalecane jest 
w razie obecności objawów HyPer. osoby młode, bez ob-
jawów z umiarkowanie obniżonym tsH (0,1–0,5 uiu/ml) 
powinny być okresowo kontrolowane bez leczenia. Pacjen-
ci młodzi i w średnim wieku, zwłaszcza z nieoznaczalnym 
tsH (< 0,1 uiu/ml) i objawami HyPer, powinni być pod-
dani szczegółowej diagnostyce pod kątem sercowo-naczy-
niowych działań niepożądanych, a w razie ich stwierdzenia 
powinni być leczeni celem normalizacji tsH. zazwyczaj 
wystarczające są dawki 5–15 mg metamizolu, alternatywę 
stanowią BB. leczenie radykalne należy rozważyć w przy-
padku wola guzowatego toksycznego/pojedynczego autono-
micznego guzka tarczycy. u osób z umiarkowanie obniżo-
nym tsH (0,1–0,5 uiu/ml) leczenie należy rozważyć u osób 
≥ 65. r.ż. oraz u osób z cVd i/lub objawami HyPer. wyni-
ka to z obserwacji, że w tej grupie wiekowej ryzyko aF jest 
zwiększone, wzrasta również śmiertelność [1, 26–29, 51]. 

SHYPER – postępowanie w ramach podstawo-
wej opieki medycznej

w praktyce lekarza rodzinnego istnieje możliwość 
wstępnego rozpoznania sHyPer przez oznaczenie stężenia 
tsH w krwi. należy jednak pamiętać, że izolowana ocena 
stężenia tsH może być niewystarczająca, a nawet zawodna 
biorąc pod uwagę szereg czynników mających wpływ na 
stężenie tsH. wykonanie oznaczenia jest jednak szczegól-
nie wskazane w przypadku:
 – występowania objawów sugerujących tyreotoksykozę,
 – przy obecności zmian morfologicznych w wykonanym 

wcześniej usg tarczycy,
 – dodatniego wywiadu w kierunku chorób tarczycy w ro-

dzinie,
 – badania przedmiotowego i podmiotowego sugerujące-

go możliwość dysfunkcji tarczycy. 
dalsza diagnostyka sHyPer, jej etiologii, a także pro-

wadzenie leczenia powinny przebiegać pod kontrolą endo-
krynologa. 

Tabela 1. Kiedy leczyć – wytyczne American Thyroid 
Association oraz American Association of Clinical Endocri-
nologists [50]

Czynniki ryzyka TSH < 0,1 uIU/ml TSH 0,1–0,5 uIU/ml

wiek > 65. r.ż. leczenie rozważyć leczenie

wiek < 65. r.ż. 
i choroby/stany 
współistniejące

cVd leczenie rozważyć leczenie

osteoporoza leczenie nie leczyć

Menopauza rozważyć leczenie rozważyć leczenie

objawy HyPer leczenie rozważyć leczenie

wiek < 65. r.ż., 
bez objawów

rozważyć leczenie nie leczyć

cVd – choroby sercowo-naczyniowe.
objawy HyPer – objawy nadczynności tarczycy.

Kiedy leczyć?

1. Pacjenci z niedoczynnością tarczycy leczeni zbyt 
dużymi dawkami LT4

Konieczna jest korekta stosowanej do tej pory dawki 
celem osiągnięcia prawidłowego stężenia tsH zależnie od 
wieku i stanu ogólnego.

2. Pacjenci leczeni supresyjnymi dawkami LT4
nie ustalono jednoznacznie optymalnego stężenia tsH, 

przy którym ryzyko cVd byłoby najmniejsze, jednak szereg 
badań przemawia za tym, że częstość działań niepożąda-
nych zmniejsza się przy obniżeniu supresyjnej dawki lt4. 
Przed włączeniem lt4 w dawce supresyjnej zasadna jest 
identyfikacja osób z wysokim ryzykiem zaburzeń rytmu ser-
ca: z krótkim odstępem Pr, długim czasem trwania załamka 
P i dyspersją P [1, 26, 28]. leczenie supresyjnymi dawkami 
lt4 w przypadku łagodnych chorób tarczycy (wole guzo-
wate/pojedynczy guzek tarczycy) pozostaje kontrowersyjne 
ze względu na efektywność, optymalne docelowe tsH, dłu-
gość trwania terapii oraz potencjalne działania niepożąda-
ne. Jest ono stosowane od ponad 50 lat celem zmniejszenia 
wielkości guzków, zapobieżenia ich wzrostowi i pojawienia 
się nowych zmian. ostatnie wytyczne nie zalecają rutyno-
wego leczenia łagodnych guzków tarczycy lt4, choć bywa 
ono stosowane, szczególnie w rejonach z niedoborem jodu. 

długoterminowa supresja tsH za pomocą lt4 jest za-
lecana w leczeniu dtc u pacjentów z wysokim ryzykiem 
nawrotu i/lub po niedoszczętnym leczeniu – wówczas do-
celowym stężeniem jest tsH < 0,1 uiu/ml. u pacjentów 
z dtc i niskim ryzykiem nawrotu (nieoznaczalne stężenie 
tyreoglobuliny po stymulacji, nieobecność tkanki tarczyco-
wej w usg, po ablacyjnej terapii jodem promieniotwór-
czym) długoterminowe ryzyko nawrotu wynosi < 1%, zatem 
terapia lt4 wymaga utrzymania niepełnej supresji – tsH 
0,1–0,4 uiu/ml. wskazana jest najmniejsza dawka lt4 ko-
nieczna do utrzymania wyznaczonego tsH. u pacjentów 
z niepełną supresją tsH wskazana jest okresowa kontrola 
stężenia tsH – co 3–6 miesięcy, u osób z pełną supresją tsH 
– okresowa ocena stężenia ft3 [28]. w czasie długotrwałej 
terapii supresyjnej konieczne jest, zwłaszcza u kobiet po me-
nopauzie, stosowanie preparatów wapnia i bisfosfonianów 
celem uniknięcia obniżenia BMd. Podobne działanie wyka-
zuje estrogenowa terapia zastępcza [1, 26, 28]. 

3. Pacjenci z endogenną SHYPER 
Przed włączeniem leczenia konieczne jest ustalenie 

etiologii niskiego tsH oraz czy ma ono charakter trwały. 
stężenie tsH i hormonów tarczycy powinno być ponow-
nie ocenione po 2, 4 i 6 miesiącach u pacjentów bez ob-
jawów HyPer z obniżonym tsH. chociaż nie wykazano, 
że wczesne leczenie sHyPer poprawia przeżycie, leczenie 
to może poprawiać jakość życia, zmniejszać ryzyko cVd, 
zapobiegać obniżeniu BMd i progresji do HyPer. decyzja 
dotycząca włączenia i rodzaju terapii powinna zostać pod-
jęta po uwzględnieniu: etiologii schorzenia, wieku pacjenta, 
chorób współistniejących, stopnia obniżenia stężenia tsH 
[51]. rutynowe leczenie jest zalecane w przypadku trwale 
obniżonego tsH < 0,1 uiu/ml u osób:
 – w wieku > 65 r.ż., 
 – z cVd lub wysokim ryzykiem cVd,
 – z osteopenią/osteoporozą,
 – z objawami HyPer,
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