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Czym jest nadczynność tarczycy?
Nadczynność tarczycy to stan chorobowy, w którym tarczyca wytwarza więcej hormonów tarczycy,
niż jest to potrzebne organizmowi. Zjawisko to jest również określane jako tyreotoksykoza.
Jakie leki są stosowane w leczeniu nadczynności tarczycy?
W Zjednoczonym Królestwie stosuje się dwa leki przeciw nadczynności tarczycy: karbimazol
(Carbimazole, CMZ) i propylotiouracyl (Propylthiouracil, PTU). Działanie obu polega na
ograniczeniu ilości wydzielanego hormonu tarczycy do układu krwionośnego. Mogą być stosowane
przez krótki okres, kiedy pacjent przygotowywany jest do leczenia radioaktywnym jodem lub zabiegu
chirurgicznego, lub długoterminowo w celu trwałego wyleczenia choroby Gravesa-Basedowa (forma
nadczynności tarczycy, która czasami może być wyleczona farmakologicznie). Lekiem preferowanym
jest CMZ. Jeśli występuje nietolerancja na CMZ lub planowana jest ciąża, stosowany jest PTU.
Zaleca się, aby każdy pacjent z rozpoznaniem nadczynności tarczycy został skierowany do
specjalisty (zwykle endokrynologa specjalizującego się w leczeniu tarczycy i innych zaburzeniach
endokrynologicznych). Leki przeciwtarczycowe zazwyczaj stosowane są na zalecenie lekarza
specjalisty, ale czasem przepisuje je także lekarz ogólny.
Jaki przebiega leczenie?
Początkowo stosowana jest duża dawka CMZ lub (w pewnych określonych okolicznościach) PTU. Po
upływie około sześciu do ośmiu tygodni nadczynność tarczycy powinna już być pod kontrolą.
Kilka tygodni po rozpoczęciu terapii należy udać się do swojego lekarza, aby sprawdzić, jak
dostosowuje się organizm i ponownie wykonać badanie krwi na czynność tarczycy. Jeśli nastąpiła
poprawa, dawka leku może zostać dostosowana w jeden z dwóch sposobów:



Miareczkowanie: Dawka leku zostaje zmniejszona, w celu utrzymania najniższej możliwej
dawki leku potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania tarczycy (czyli eutyreozy).
Blokuj i zastąp: Polega na stałym przyjmowaniu CMZ, zwykle 20-40 mg na dobę, lub PTU,
zwykle 200-400 mg na dobę, aby uniemożliwić tarczycy produkowanie hormonów tarczycy
oraz jednoczesnym przyjmowaniu lewotyroksyny (zwykle 50-150 µg dziennie), aby zastąpić
hormony tarczycy, które u zdrowej osoby produkowane są przez organizm. Terapia „blokuj i
zastąp” nie może być stosowana w czasie ciąży, ponieważ wysokie dawki leków
przeciwtarczycowych przenikają przez łożysko i mogą powodować rozwój niedoczynności
tarczycy u dziecka.

Terapia samymi lekami przeciwtarczycowymi trwa do 18 miesięcy, a terapia „blokuj i zastąp” trwa od
sześciu do 12 miesięcy. Jeśli cierpisz na chorobę Gravesa-Basedowa, prawdopodobieństwo, że po
jednym cyklu leków przeciwtarczycowych problemy z tarczycą ustąpią wynosi około 30-50%. W ciągu
następnych sześciu do 12 miesięcy pacjent poddawany będzie regularnym badaniom krwi oraz
badaniom kontrolnym na wypadek, gdyby nadczynność tarczycy wystąpiła ponownie (co nazywane
jest nawrotem). Po 12 miesiącach ryzyko nawrotu jest niewielkie, chociaż mogą one wystąpić nawet
wiele miesięcy lub lat po pierwszym epizodzie.
Jeżeli po roku od zakończenia leczenia objawy nie powracają, a wyniki badania krwi na czynność
tarczycy są w normie, dalsze badania kontrolne, z wyjątkiem okresowych badań krwi na czynność
tarczycy, nie będą potrzebne. Ważne jest jednak, aby w przypadku wystąpienia w przyszłości
jakichkolwiek objawów nadczynności tarczycy skonsultować się z lekarzem rodzinnym i poprosić o
badanie krwi.

W okresie nadmiernej aktywności tarczycy (zwiększony metabolizm) można przyzwyczaić się do
zwiększonego spożycia żywności bez jednoczesnego przyrostu masy ciała. Gdy dzięki jednej z
dostępnych form leczenia czynność tarczycy i metabolizm wracają do normy, może być konieczne
ograniczenie spożycia żywności, aby uniknąć niepożądanego przybierania na wadze.
Kto jest bardziej podatny na nawrót?
Istnieje większe prawdopodobieństwo nawracających problemów, jeśli:






wystąpiły problemy z kontrolowaniem nadczynności tarczycy za pomocą leków
leczenie wymaga wysokich dawek leku
gruczoł tarczycy jest bardzo dużych rozmiarów
pacjent cierpi na orbitopatię tarczycową
poziom przeciwciał przeciwko receptorom TSH jest wysoki

Palacze są nawet trzykrotnie bardziej narażeni na nawrót choroby niż osoby niepalące. U kobiet i
osób powyżej 40 roku życia prawdopodobieństwo nawrotu choroby po zakończeniu leczenia jest
mniejsze.
Powyższe czynniki mogą zostać wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy należy wcześniej
przejść do leczenia zasadniczego jodem radioaktywnym lub w drodze operacji, szczególnie u kobiet,
które planują założyć rodzinę.
Czy ma znaczenie, który lek przyjmuję?
Większość lekarzy w pierwszej kolejności przepisuje CMZ.
CMZ jest w stanie unormować nadczynność tarczycy szybciej niż PTU i jest wygodniejszy w
przyjmowaniu, ponieważ po ustabilizowaniu nadczynności tarczycy może być przyjmowany raz na
dobę. Zwykle potrzebnych jest mniej tabletek niż w przypadku PTU. CMZ jest obecnie dostępny w
tabletkach 5 mg i 20 mg, więc dawka (na przykład) 40 mg na dobę zawarta jest w jedynie dwóch
tabletkach przyjmowanych raz dziennie.
PTU jest obecnie dostępne wyłącznie w tabletkach 50 mg i lek zazwyczaj przyjmowany jest dwa lub
trzy razy dziennie, zatem dawka 400 mg PTU na dobę wymagałaby ośmiu tabletek podzielonych na
dwie lub trzy porcje. PTU zwykle stosuje się, jeśli pacjent nie toleruje CMZ. Lek ten zalecany jest
zazwyczaj w trzech pierwszych miesiącach ciąży i może być wzięty pod uwagę jako leczenie
drugiego rzutu u kobiet wymagających dużych dawek w okresie karmienia piersią. Jednak zarówno
PTU, jak i CMZ, mogą nieść za sobą wady wrodzone, chociaż działanie PTU jest zwykle
łagodniejsze. Kobiety, które nie założyły jeszcze rodziny, mogą wziąć pod uwagę leczenie
radiojodem w celu zmniejszenia ryzyka podczas ciąży i karmienia piersią.
Czy w trakcie przyjmowania leków występują jakieś skutki uboczne?
Oba leki mogą powodować nieznaczne skutki uboczne, takie jak zaburzenia smaku lub nudności.
Najczęstszym odczuwalnym efektem ubocznym obu leków jest wysypka, która zazwyczaj przyjmuje
formę uogólnionego swędzącego zaczerwienienia. Występuje u około pięciu na 100 osób
przyjmujących lek i ustępuje po odstawieniu lekarstwa. Jeśli do tego dojdzie, można zastosować
drugi lek.
Najpoważniejszym potencjalnym skutkiem ubocznym obu leków jest zahamowanie czynności szpiku
kostnego, prowadząca do obniżenia liczby białych krwinek, które zwalczają infekcję. Stan ten, zwany
agranulocytozą, może potencjalnie zagrażać życiu. Występuje niezwykle rzadko i dotyka niewielkiej
liczby osób zwykle podczas pierwszych trzech miesięcy leczenia. Zapadalność na tę chorobę z
pewnością jest mniejsza niż jeden na 500 przypadków i możliwe, że występuje jedynie u jednego na

3000 pacjentów. Jeśli pojawi się ból gardła, owrzodzenie jamy ustnej lub niewiadomego pochodzenia
gorączka, należy natychmiast przerwać przyjmowanie tabletek i udać się do lekarza
rodzinnego lub najbliższego oddziału ratunkowego, gdzie będzie można wykonać morfologię
krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach i poprosić o zbadanie liczby białych
krwinek. Aż do momentu unormowania się poziomu białych krwinek we krwi nie należy przyjmować
kolejnej dawki leku. Ból gardła i owrzodzenie jamy ustnej występują często, a wynik badania
najprawdopodobniej będzie w normie, jednakże należy to dla pewności sprawdzić.
W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów, w tym u dzieci, przyjmujących PTU, wystąpiło ciężkie
uszkodzenie wątroby, szczególnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy przyjmowania leku. Twój
lekarz powinien obserwować wszelkie objawy i przerwać stosowanie PTU w przypadku podejrzenia
uszkodzenia wątroby. Jeśli zauważysz zażółcenie oczu lub skóry, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
Ze względu na nieprzewidywalny i rzadki charakter działań niepożądanych — agranulocytozą i
ciężkie uszkodzenie wątroby, regularne monitorowanie liczby krwinek czy czynności wątroby nie jest
zalecane. Niektórzy lekarze mogą zdecydować się na wykonanie badania wstępnego, które może im
pomóc w monitorowaniu przyszłych zmian.
Co zrobić, jeśli wystąpi nietolerancja na oba leki?
Jest to zjawisko bardzo rzadkie, ale w tej sytuacji najlepsze może się okazać wczesne podanie
radioaktywnego jodu lub operacja. Niezbędne będzie staranne leczenie przedoperacyjne oraz ścisły
nadzór specjalisty.
Co zrobić, jeśli nadczynność tarczycy powróci?
Pacjent może ponownie zacząć przyjmować leki do momentu unormowania czynności tarczycy. Mało
prawdopodobne jest jednak, że bez stałego leczenia tarczyca będzie w przyszłości funkcjonować
normalnie. W związku z tym, lekarz może zalecić „leczenie zasadnicze”, aby trwale rozwiązać
problem. Dostępne jest leczenie radioaktywnym jodem, które jest stosowane w większości
przypadków lub operacja. Obie te możliwości należy omówić z lekarzem.
Czy mogę przyjmować CMZ lub PTU długoterminowo?
O ile praca tarczycy jest dokładnie kontrolowana, teoretycznie nie ma powodu, dla którego nie można
stale przyjmować leków. Początkowo leczenie obejmować będzie regularne wizyty w przychodni oraz
badania krwi co sześć do 12 miesięcy, oraz odbywać się będzie pod nadzorem specjalisty, ponieważ
dawki mogą nadal wymagać korekty. Po ustabilizowaniu się czynności tarczycy na małej dawce
podtrzymującej, opieka nad pacjentem może zostać przekazana lekarzowi rodzinnemu w celu
kontynuacji leczenia. Będzie jednak nadal istniało ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Wiele
osób uważa, że jod radioaktywny jest prostszym rozwiązaniem.
Czy leki przeciwtarczycowe mogą być stosowane u dzieci?
Tak. U dziecka z nadczynnością tarczycy leczenie farmakologiczne zwykle stosowane jest w
pierwszej kolejności. Przeciętna stosowana dawka to 0,5-1 mg CMZ na kg masy ciała na dzień lub 510 mg PTU na kg masy ciała dziennie. Oprócz różnicy w dawce wszystkie poruszone kwestie
dotyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych. W związku z ryzykiem uszkodzenia wątroby, PTU nie jest
zalecane u dziecka, chyba że jest ono uczulone na CMZ.
Kilka ważnych punktów...



Zwykle zostaniesz skierowany/skierowana do endokrynologa — lekarza specjalizującego się
w zaburzeniach tarczycy oraz innych zaburzeniach endokrynologicznych
Ważne jest, aby przyjmować tabletki każdego dnia. Niestosowanie się do tego zalecenia może
negatywnie wpłynąć na wyniki badań krwi oraz na Twoje zdrowie








Niektóre leki mogą wpływać na wyniki badań krwi, dlatego ważne jest, aby poinformować
lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach, nawet jeśli są one dostępne bez recepty
Nieprawidłowy wynik badania krwi może być spowodowany powszechnymi chorobami.
Wpływają one niekiedy na wynik badania.
Jeśli pojawi się ból gardła, owrzodzenie jamy ustnej lub gorączka niewiadomego pochodzenia,
należy niezwłocznie udać się do lekarza i poprosić o badanie liczby białych krwinek.
Jeśli zauważysz zażółcenie oczu lub skóry, należy skontaktować się z lekarzem i poprosić o
badanie enzymów wątrobowych
Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz mieć dziecko, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ
być może trzeba będzie zmienić dawkę leku oraz niezbędne będą częstsze badania krwi
Nie należy stosować leczenia „blokuj i zastąp”, jeśli jesteś w ciąży lub planujesz zajść w ciążę

Problemy z tarczycą często są dziedziczne. Jeśli członkowie rodziny nie czują się dobrze, powinni
omówić konieczność przeprowadzania badań na tarczycę ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zaburzeń tarczycy, porozmawiaj ze swoim lekarzem
ogólnym lub specjalistą, którzy są najlepszym źródłem informacji. W celu uzyskania dalszych
informacji i wsparcia lub jeśli masz jakiekolwiek uwagi dot. informacji zawartych w niniejszej ulotce,
możesz również skontaktować się z Brytyjską Fundacją Tarczycy.
Brytyjska Fundacja Tarczycy (The British Thyroid Foundation)
www.btf-thyroid.org
info@btf-thyroid.org
tel.: 01423 810093
Brytyjska Fundacja Tarczycy jest zarejestrowaną organizacją charytatywną: Anglia i Walia nr
1006391, Szkocja SC046037
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