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nie jest optymalny dla chorego, z niepotrzebnym 
odraczaniem terminu zabiegu włącznie. Dbając 
więc o dobro chorego, musimy przestrzegać zasad, 
które z jednej strony zapewnią mu jak najwięk
sze bezpieczeństwo w okresie okołooperacyjnym, 
z drugiej zaś nie przyczynią się do niepotrzebnych 
opóźnień leczenia chirurgicznego. Ma to szczegól
ne znaczenie w przypadku zabiegów pilnych lub 
przeprowadzanych ze wskazań życiowych. W ta
kich sytuacjach nie ma bowiem czasu na zbędne 
rozważania, a sposób postępowania nie powinien 
budzić wątpliwości. Pomimo wielu prób nie sfor
mułowano jednak do tej pory jasnych wskazówek 
dla osób biorących udział w opiece okołooperacyj
nej co do optymalnego postępowania u pacjentów 
z podejrzewaną lub z rozpoznaną chorobą tarczycy. 
Niniejszy artykuł wypełnia tę lukę.

Pierwotne zaburzenia czynności 
tarczycy

Przed zabiegiem operacyjnym

Pomimo stosunkowo częstego występowania za
burzeń czynności tarczycy w  populacji ogólnej 
(do 7% u kobiet i 3% u mężczyzn)1,2 nie zaleca się 

Wprowadzenie

Interdyscyplinarna współpraca w opiece nad pa
cjentem, zwłaszcza w sytuacjach, w których ko
nieczne jest dynamiczne działanie, warunkuje 
wybór optymalnego postępowania. Niewątpliwie 
z taką sytuacją mamy do czynienia, przygotowując 
pacjenta do zabiegu operacyjnego i w opiece około
operacyjnej. Pomimo częstego występowania cho
rób tarczycy w populacji ogólnej nie opracowano 
dotąd wytycznych postępowania i jednoznacznych 
zasad kontroli czynności hormonalnej tarczycy 
zarówno przed planowanym, jak i przed pilnym 
zabiegiem operacyjnym. W codziennej praktyce 
klinicznej spotykamy się też z przypadkami bra
ku zgody na przeprowadzenie zabiegu ze względu 
na  nieznacznie odbiegające od  normy stężenie 
TSH w surowicy przy prawidłowych stężeniach 
wolnych hormonów tarczycy (FT4 i FT3), także 
u pacjentów z jatrogennymi subklinicznymi zabu
rzeniami funkcji tarczycy, do czego nie powinno 
dochodzić. Częste wzajemne niezrozumienie po
między specjalistami biorącymi udział w opiece 
nad pacjentem lub oczekiwanie na zbędne wyniki 
badań specjalistycznych bądź konsultacje pocią
gają za sobą wybór sposobu postępowania, który 
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b) jeśli leczenie prowadzono w  przeszłości 
(np. po  tyreoidektomii lub izotopowym le
czeniu chorób tarczycy)

3) z podejrzewanymi lub stwierdzonymi zmianami 
strukturalnymi tarczycy (np. wole i/lub guzki)

4) z rozpoznaną jakąkolwiek inną chorobą auto
immunologiczną

5) narażonych na duże dawki jodu (np. leczonych 
amiodaronem lub poddawanych badaniom ob
razowym z użyciem jodowych środków cieniu
jących).
U pacjentów z nieprawidłowym stężeniem TSH 

zaleca się oznaczenie stężenia wolnych hormonów 
tarczycy – tyroksyny (FT4), a w przypadku po
dejrzenia nadczynności tarczycy również trijodo
tyroniny (FT3). Po stwierdzeniu jawnej niedoczyn
ności lub nadczynności tarczycy (p. tab.) konieczne 
jest skierowanie chorego na konsultację endokry
nologiczną w celu poszerzenia diagnostyki (USG 
tarczycy, oznaczenie przeciwciał przeciwtarczy
cowych) oraz ustalenia dalszego postępowania, 
a u chorych z już rozpoznaną i leczoną chorobą 
tarczycy – w celu optymalizacji terapii. W przy
padku zabiegów planowych diagnostykę należy 
przeprowadzić przed operacją, by szybko rozpo
cząć leczenie, a termin zabiegu odroczyć do czasu 
wyrównania zaburzeń czynności tarczycy. Nie 
rozpoznaje się zaburzeń czynności tarczycy, jeśli 
prawidłowemu stężeniu TSH w surowicy towa
rzyszy nieznacznie zwiększone lub zmniejszone 
stężenie FT4 – w takiej sytuacji nie ma potrzeby 
wykonywania kolejnych badań, a tym bardziej od
raczania zabiegu operacyjnego.

Niedoczynność tarczycy

Zabieg operacyjny

Uważa się, że subkliniczna niedoczynność tar
czycy nie zwiększa ryzyka powikłań okołoope
racyjnych i nie powinna być przyczyną opóźnia
nia operacji.4 Jawna niedoczynność może z kolei 
zwiększać ryzyko wystąpienia w okresie okołoope
racyjnym hipotensji, niewydolności oddechowej, 
niedrożności jelit, hiponatremii oraz dysfunkcji 
ośrodkowego układu nerwowego i  innych powi
kłań. W związku z tym planowy zabieg operacyjny 
powinno się odroczyć do czasu uzyskania eutyre

rutynowego oznaczania stężeń hormonów tarczycy 
u wszystkich pacjentów przygotowywanych do za
biegu operacyjnego, zwłaszcza tych bez wcześniej 
rozpoznanej choroby tarczycy, o ile nie stwierdza 
się żadnych objawów, które mogłyby nasuwać jej 
podejrzenie. W większości przypadków zaburzenia 
czynności tarczycy mają charakter pierwotny (są 
spowodowane chorobami tarczycy), i to one będą 
przedmiotem artykułu, gdyż zaburzenia wtórne 
występują bardzo rzadko. Staranne badanie pa
cjenta pozwala wykryć objawy, które mogą na
suwać podejrzenie choroby tarczycy. Do najważ
niejszych należą: zmiana masy ciała bez znanej 
przyczyny, tachykardia lub bradykardia, drżenie 
rąk, wzmożona potliwość albo wyraźna suchość 
skóry, wypadanie włosów, zmiana rytmu wypróż
nień, obrzęki (zwłaszcza niepoddające się ucisko
wi), wytrzeszcz oczu, powiększenie obwodu szyi, 
wyczuwalne w  badaniu przedmiotowym guzki 
tarczycy.

Zaleca się, by przed planowanym leczeniem 
operacyjnym oznaczyć stężenie tyreotropiny 
(TSH) u pacjentów:3

1) z objawami klinicznymi, które mogą sugerować 
występowanie nadczynności lub niedoczynno
ści tarczycy

2) z dodatnim wywiadem w kierunku zaburzeń 
czynności tarczycy:
a) w trakcie leczenia

Tabela. Diagnostyka zaburzeń czynności tarczycy

Nazwa zaburzenia Definicja Wyniki badań 
laboratoryjnych

niedoczynność 
tarczycy

subkliniczna 
pierwotna

stan łagodnego tkankowego niedoboru 
hormonów tarczycy
zwykle przebiega bez‑ lub 
skąpoobjawowo

TSH ↑
FT4 w normie

jawna 
pierwotna

stan niedoboru hormonów tarczycy 
w organizmie
zwykle występują objawy kliniczne

TSH ↑
FT4 ↓

nadczynność 
tarczycy

subkliniczna 
pierwotna

stan łagodnego tkankowego nadmiaru 
hormonów tarczycy
zwykle przebiega bez‑ lub 
skąpoobjawowo

TSH ↓
FT4 w normie
FT3 w normie

jawna 
pierwotna

stan nadmiaru hormonów tarczycy 
w organizmie
zwykle występują objawy kliniczne

TSH ↓
FT4 ↑ (i/lub)
FT3 ↑

↑ – zwiększone stężenie w surowicy, ↓ – zmniejszone stężenie w surowicy
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nego leczenia, zwykle w warunkach oddziału in
tensywnej terapii.4,5 Sposób postępowania z cho
rym z niedoczynnością tarczycy przed leczeniem 
operacyjnym przedstawia rycina 1.

U osób z niedoczynnością tarczycy leczonych 
substytucyjnymi dawkami lewotyroksyny (LT4) 
należy kontynuować takie leczenie w okresie oko
łooperacyjnym, w tym również rano w dniu za
biegu. Jeśli podanie leku w dniu operacji nie jest 
możliwe, a pacjent pozostaje w stanie eutyreozy, to 
można tego dnia pominąć dawkę. Jeśli pacjent nie 
będzie mógł przyjmować leku doustnie przez kilka 
dni po zabiegu, można bezpiecznie pominąć parę 
kolejnych dawek, ponieważ okres półtrwania LT4 
wynosi około 7 dni. Jeśli jednak ten czas przedłu
ża się do ponad 5 dni, należy zastosować dożylny 
preparat LT4, podając go raz dziennie w dawce 

ozy, co zwykle zajmuje 1–3 miesięcy.4 Im cięższa 
niedoczynność tarczycy, tym częstsze i bardziej 
nasilone powikłania okołooperacyjne (w tym rów
nież gorsze gojenie rany pooperacyjnej, zakażenie 
o cięższym przebiegu).4 Ważnym celem leczenia 
jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia naj
cięższej postaci niedoczynności tarczycy, jaką jest 
przełom hipometaboliczny, który może się rozwi
nąć u chorego z jawną niedoczynnością tarczycy 
wskutek urazu operacyjnego. Przełom hipometa
boliczny, zwany śpiączką hipometaboliczną, cha
rakteryzuje się występowaniem zaburzeń świa
domości, hipotermii, hipowentylacji, bradykardii, 
niewydolności serca oraz upośledzenia czynności 
innych narządów, i stanowi stan bezpośredniego 
zagrożenia życia. Jest rozpoznaniem klinicznym, 
które wymaga niezwłocznego podjęcia zdecydowa

Ryc. 1.  Uproszczony schemat postępowania z pacjentem z niedoczynnością tarczycy przed zabiegiem operacyjnym

subkliniczna (TSH ↑ oraz FT4 w normie i brak 
objawów klinicznych niedoczynności tarczycy)

jawna (TSH ↑ oraz FT4 ↓)

niedoczynność tarczycy

planowy zabieg operacyjny
 – skieruj chorego na konsultację endokrynologiczną
 – przesuń termin zabiegu do czasu uzyskania 
eutyreozy

pilny zabieg operacyjny
w łagodnej lub umiarkowanej niedoczynności tarczycy zastosuj niezwłocznie lewotyroksynę (L‑T4) p.o.:

 – u młodych chorych w pełnej dawce substytucyjnej 1,6 µg/kg mc.
 – u starszych chorych, zwłaszcza z towarzyszącą chorobą sercowo‑naczyniową, w początkowej dawce 25–50 µg/d
 – jeśli chory nie może przyjmować leków doustnie, podawaj L‑T4 przez zgłębnik żołądkowy
 – zaplanuj konsultację endokrynologiczną po leczeniu operacyjnym

 w ciężkiej niedoczynności tarczycy (pacjent z podejrzeniem przełomu hipometabolicznego, z zaburzeniami funkcji poznawczych lub śpiączką, hipotermią, 
bradykardią, hipotensją lub we wstrząsie) prowadź leczenie podtrzymujące czynność narządów, zastosuj niezwłocznie L‑T4:

 – i.v. w początkowej dawce 200–500 µg (krótki wlew kroplowy lub pompa infuzyjna), ustalanej indywidualnie w zależności od stanu chorego i szacowanego 
niedoboru hormonów tarczycy, a następnie kontynuuj w dawce 50–100 µg/d pod kontrolą objawów klinicznych i stężeń FT4 i FT3 w surowicy; uzyskaj pilną 
konsultację endokrynologiczną i prowadź wielokierunkowe leczenie zaburzeń współistniejących

 – rozważ podanie mniejszej dawki początkowej L‑T4 (200–300 µg i.v., następnego dnia 100 µg/d, a później 50 µg/d) oraz równoczesne zastosowanie dożylnego 
preparatu liotyroniny (L‑T3) w początkowej dawce 5–20 µg, a następnie 2,5–10 µg co 8 h do czasu poprawy stanu klinicznego

 – w razie niedostępności preparatu dożylnego podawaj L‑T4 przez zgłębnik żołądkowy w dawce 100–150 µg/d lub większej (zwłaszcza w przypadku 
występowania zaburzeń wchłaniania; w przełomie hipometabolicznym początkowa dawka L‑T4 powinna być większa, aby uzupełnić istniejący niedobór 
hormonów tarczycy; rozważ zastosowanie preparatu zawierającego L‑T4 i L‑T3)

w ciężkiej niedoczynności tarczycy kontynuuj leczenie przełomu hipometabolicznego po zabiegu operacyjnym w warunkach oddziału intensywnej terapii we 
współpracy z endokrynologiem; skieruj chorego na planową konsultację endokrynologiczną po zakończeniu leczenia

planowy lub pilny zabieg operacyjny
 – nie przekładaj zabiegu operacyjnego
 – po zakończeniu leczenia operacyjnego 
skieruj chorego na planową konsultację 
endokrynologiczną

↑ – zwiększone stężenie w surowicy, ↓ – zmniejszone stężenie w surowicy
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w surowicy, z późniejszym przejściem na pre
parat doustny LT4

2) można rozważyć podanie mniejszej początkowej 
dawki LT4 (200–300 µg w krótkim wlewie jw., 
następnego dnia w dawce 100 µg/d, a później 
50  µg/d) i  zastosować równocześnie dożylny 
preparat LT3 w początkowej dawce 5–20 µg, 
a następnie 2,5–10 µg co 8 godzin, pod kontro
lą objawów klinicznych oraz stężeń FT4 i FT3 
w surowicy, do czasu poprawy stanu kliniczne
go; stosowanie leku uzasadnia się występują
cym u tych chorych osłabieniem konwersji T4 
do T3, a co za tym idzie – mniejszą dostępnością 
aktywnych biologicznie hormonów.
Dożylne preparaty LT4 oraz LT3 (LThyro

xine i Liothyronine sodium injection) – dostępne 
w  Polsce wyłącznie w  ramach importu docelo
wego – wywierają szybszy efekt biologiczny niż 
preparaty doustne, a ich biodostępność nie jest 
ograniczona przez zaburzenia wchłaniania.

W razie braku preparatów dożylnych można al
ternatywnie podać LT4 przez zgłębnik żołądkowy 
w dawce 100–150 µg/d lub większej w przypadku 
występowania zaburzeń wchłaniania. U pacjen
tów z niedrożnością przewodu pokarmowego ko
nieczne jest wstrzymanie drenażu na 1–2 godzi
ny po podaniu leku. Postępowanie alternatywne 
w ciężkiej niedoczynności tarczycy obejmuje 
podawanie przez zgłębnik żołądkowy dostępnego 
w Polsce preparatu złożonego zawierającego w jed
nej tabletce 100 µg LT4 i 20 µg LT3 w następu
jących dawkach:2

1) w pierwszym dniu leczenia: 3–4 tabletki (300–
400  µg LT4 i  60–80  µg LT3) jednorazowo 
przez zgłębnik żołądkowy

2) kolejne dni: 1–2 tabletki (100–200  µg LT4 
i 20–40 µg LT3) jednorazowo przez zgłębnik 
żołądkowy

3) po uzyskaniu poprawy codziennie 1 tabletka 
(100 µg LT4 i 20 µg LT3) lub preparat LT4 
w dawce 100–150 µg.

Sytuacje szczególne

W razie podejrzenia równoczesnego występowania 
niedoczynności kory nadnerczy (zwłaszcza 
u chorych z hipotensją, hipoglikemią, hiponatre
mią, hiperkalcemią i hiperkaliemią lub jeśli podej

odpowiadającej 60–80% dotychczas przyjmowanej 
dawki doustnej.6 Takie leczenie należy kontynu
ować do czasu wznowienia wcześniejszego leczenia 
drogą doustną.

Zabieg ze wskazań pilnych

W przypadku chorych z łagodną lub umiarko‑
waną niedoczynnością tarczycy przygotowy
wanych do zabiegu w trybie pilnym (gdy operację 
można odroczyć co najwyżej o kilka dni) leczenie 
doustne L‑T4 należy wdrożyć jak najszybciej:2,4

1) u osób młodych – od razu w pełnej dawce sub
stytucyjnej 1,6 µg/kg mc.

2) u  osób starszych, zwłaszcza z  towarzyszącą 
chorobą sercowonaczyniową – w początkowej 
dawce 25–50 µg/d, stopniowo zwiększanej co 
2–4 tygodnie (jeśli termin wykonania zabiegu 
się opóźnia lub w okresie po leczeniu operacyj
nym), pod kontrolą stanu klinicznego; oznacze
nie stężenia TSH zaleca się po upływie około 
6 tygodni, najlepiej z równoczasową konsultacją 
endokrynologiczną.
Preparat doustny LT4 pacjent zawsze powi

nien przyjmować na czczo, >30–60 minut przed 
śniadaniem albo (rzadziej) >3 godziny po ostatnim, 
niezbyt obfitym posiłku.

W  razie konieczności wykonania zabiegu 
w trybie pilnym u pacjenta z klinicznym rozpo
znaniem przełomu hipometabolicznego – z cięż‑
ką niedoczynnością tarczycy przebiegającą 
z  zaburzeniami funkcji poznawczych lub 
śpiączką, hipotermią, bradykardią, hipotensją 
lub we  wstrząsie  – należy prowadzić leczenie 
podtrzymujące czynność narządów i natychmiast 
wdrożyć leczenie substytucyjne L‑T4 albo 
L‑T4 w połączeniu z liotyroniną (L‑T3), jeśli 
to możliwe, po pilnej konsultacji endokrynologa 
i z uwzględnieniem przeciwwskazań kardiologicz
nych (p. dalej), najlepiej dożylnie, według jednego 
z następujących schematów:2,5,6

1) dożylny preparat LT4 w początkowej dawce 
200–500 µg (krótki wlew kroplowy lub pompa 
infuzyjna) ustalanej indywidualnie w zależno
ści od stanu chorego i  szacowanego niedobo
ru hormonów tarczycy, a od następnego dnia 
w dawce 50–100 µg/d w połączeniu z kontrolą 
objawów klinicznych oraz stężeń FT4 i FT3 
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może być upośledzone, a rozpoznana niedoczyn
ność była łagodna lub umiarkowana, do monitoro
wania skuteczności leczenia niedoczynności tar
czycy może wystarczyć oznaczanie stężenia TSH 
w surowicy (pierwsze po ok. 6 tyg. od wdrożenia 
leczenia). U chorych w stanie ciężkim pomocne jest 
również oznaczanie stężeń FT4 i FT3 w surowicy 
dla pełniejszej oceny skuteczności stosowanego le
czenia (np. co 7–14 dni). U pacjentów operowanych 
w trybie pilnym wskazane jest, o ile wcześniej tego 
nie zrobiono, poszerzenie diagnostyki w kierunku 
etiologii zaburzeń funkcji tarczycy (USG, oznacze
nie przeciwciał przeciwtarczycowych [antyTPO 
i antyTg]) oraz uzyskanie konsultacji endokryno
loga odnośnie do dalszego postępowania.

Nadczynność tarczycy

Przed zabiegiem operacyjnym

Subkliniczna nadczynność tarczycy
Przyczyną zmniejszonego stężenia TSH, przy pra
widłowych stężeniach FT4 i FT3 w surowicy (co 
spełnia laboratoryjne kryteria rozpoznania sub
klinicznej nadczynności tarczycy – p. tab.), mogą 
być:4

1) wczesne stadia rozwoju zaburzeń czynności tar
czycy ze zwiększoną syntezą hormonów (subkli
niczna pierwotna nadczynność tarczycy)

2) stany bez nieprawidłowo wzmożonej syntezy 
hormonów tarczycy
a) stosowanie glikokortykosteroidów (GKS) lub 

dopaminy
b) ciąża (w I trymestrze)
c) przedawkowanie LT4 lub preparatu zawie

rającego LT4 i LT3
d) zapalenia destrukcyjne tarczycy (przejście 

z fazy tyreotoksykozy do niedoczynności).
Nie ma wiarygodnych dowodów na  częstsze 

występowanie powikłań okołooperacyjnych u pa
cjentów z subkliniczną nadczynnością tarczycy, 
w porównaniu z  osobami w stanie eutyreozie.6 
Dopuszcza się więc wykonanie zabiegu operacyj
nego ze wskazań pilnych u chorego ze świeżo 
rozpoznaną subkliniczną pierwotną nadczynno
ścią tarczycy (o ile w trakcie zabiegu nie będzie 
podawany jodowy środek cieniujący). U  takich 
chorych należy rozważyć zastosowanie w okresie 

rzewa się autoimmunologiczny zespół niedoczyn
ności wielogruczołowej) należy zabezpieczyć krew 
do badań hormonalnych i niezwłocznie, jeszcze 
przed podaniem LT4, zastosować hydrokortyzon 
w dawce 50–100 mg i.v. i kontynuować jego poda
wanie co 6 godzin.2,7

U chorych z niestabilną dławicą piersiową 
poddawanych rewaskularyzacji wieńcowej zasad
ne może być odroczenie włączenia LT4 do czasu 
wykonania zabiegu, o ile nie stwierdzono ciężkiej 
niedoczynności tarczycy. W przypadku leczenia 
inicjowanego przed zabiegiem rewaskularyza
cyjnym konieczne jest zastosowanie początkowo 
małych dawek LT4 (12,5–25 µg/d), co pozwala 
uniknąć nasilenia dolegliwości wieńcowych.8,9 Nie 
zaleca się u tych chorych stosowania preparatów 
LT3.

U ciężko chorych (np. pacjentów oddziałów 
intensywnej terapii) ze względu na częste wystę
powanie w tej grupie tzw. zespołu zaburzeń po
zatarczycowych (zmniejszone stężenia TSH, FT4, 
FT3 i całkowitej T44) nie powinno się rutynowo 
oceniać czynności tarczycy. Przejściowa central
na niedoczynność tarczycy jest najprawdopodob
niej oznaką adaptacji ustroju do ciężkiego stanu 
ogólnego i nie wymaga leczenia substytucyjnego. 
U tych osób diagnostykę w kierunku chorób tar
czycy powinno się wdrażać, gdy występują prze
słanki kliniczne: np. niewyjaśniona bradykardia, 
hipotermia, dodatni wywiad w kierunku choroby 
tarczycy, planowany zabieg operacyjny.

Po zabiegu operacyjnym

Pacjent z niewyrównaną niedoczynnością tarczy
cy po przebyciu zabiegu operacyjnego w trybie 
pilnym wymaga dalszej suplementacji LT4 (je
żeli stosowano lek dożylnie, zaleca się przejście 
na formę doustną, gdy tylko jest to możliwe) oraz 
dokładnego monitorowania pod kątem występo
wania powikłań, takich jak niedrożność przewodu 
pokarmowego, hipotensja, zaburzenia elektrolito
we, zakażenie (często przebiegające bez gorączki) 
oraz zaburzenia neuropsychiatryczne.4 Częstość 
badań kontrolnych zależy od stanu chorego i cięż
kości hipotyreozy. Jeśli stan ogólny po leczeniu 
operacyjnym szybko się poprawia i nie ma obaw, 
że wchłanianie LT4 z przewodu pokarmowego 
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z pacjentem z nadczynnością tarczycy przedstawia 
rycina 2.

Podejrzenie jawnej jatrogennej nadczyn‑
ności tarczycy  – wynikającej ze  znacznego 
przedawkowania LT4  – wymaga modyfikacji 
leczenia substytucyjnego i ewentualnie zastoso
wania βblokera do czasu zmniejszenia się stęże
nia LT4.3 Stosowanie tyreostatyku jest w tym 
przypadku nieuzasadnione i szkodliwe. Jedynie 
u pacjentów z  rozpoznanym przewlekłym auto
immunologicznym zapaleniem tarczycy (choro
ba Hashimoto), u których nadczynność tarczycy 
ujawniła się podczas stosowania LT4 w dawce 
<100 µg/d, kliniczne objawy nadczynności tarczy
cy nie ustępują w ciągu 5–7 dni od odstawienia 
leku, a stężenia wolnych hormonów tarczycy się 
nie normalizują, należy wykluczyć możliwość 
wystąpienia pierwotnej nadczynności tarczycy 
w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa i w tym 
celu oznaczyć stężenie przeciwciał przeciwko re
ceptorowi dla TSH (TRAb). Choć to rzadka sytu
acja, warto pamiętać, że wcześniejsze rozpoznanie 
niedoczynności tarczycy u pacjenta nie daje cał
kowitej gwarancji, że nigdy nie wystąpi u niego 
jawna nadczynność (o ile nie przebył całkowitej 
tyreoidektomii).

W trakcie zabiegu operacyjnego

Zabieg ze wskazań pilnych
U osób z subkliniczną nadczynnością tarczy‑
cy, które wymagają w trybie pilnym zabiegu 
z użyciem jodowych środków cieniujących 
(np.  koronarografii), wskazane jest włączenie 
leczenia zmniejszającego ryzyko rozwoju pełno
objawowej postaci choroby lub zagrażającego życiu 
przełomu tarczycowego. W tym celu stosuje się:3,6

1) tiamazol 40 mg/d w 2 dawkach podzielonych – 
w formie doustnej, a jeśli nie jest to możliwe – 
dożylnie

2) βbloker dożylnie (np. propranolol) lub doust
nie (np. atenolol lub metoprolol) – zwłaszcza 
u pacjentów starszych lub z rozpoznaną chorobą 
sercowonaczyniową; u chorych przyjmujących 
βbloker kontynuuje się jego podawanie.
Jeśli to możliwe, zabieg należy odroczyć 

o 3–4 dni liczone od włączenia leczenia przeciw
tarczycowego. W  przypadku zabiegów pilnych, 

okołooperacyjnym βblokera (np. atenololu w daw
ce 25–50 mg/d, metoprololu w dawce 25–50 mg 
2–3 × dz. lub innego, stosowanego już przez cho
rego), zwłaszcza u pacjentów starszych, z tachy
kardią lub z rozpoznaną chorobą sercowonaczy
niową), oraz ściśle monitorować ciśnienie tętni
cze w okresie okołooperacyjnym i nie dopuszczać 
do hipotensji.4,6,10 Podobnie postępuje się u chorych 
poddawanych zabiegom planowym (poza plano
wą tyreoidekotimią – p. niżej), u których subkli
niczną nadczynność tarczycy rozpoznaje się tuż 
przed ustalonym terminem operacji. Nieleczona 
subkliniczna nadczynność tarczycy może jednak 
w ciągu tygodni lub miesięcy rozwinąć się w jawną 
nadczynność, dlatego rozpoznanie tego zaburzenia 
na kilka tygodni lub miesięcy przed planowym za
biegiem operacyjnym wymaga skierowania chorego 
do endokrynologa, który przeprowadzi diagnostykę 
różnicową i w razie potrzeby rozpocznie leczenie; 
nie wymaga natomiast zmiany terminu operacji.

Inaczej postępuje się w przypadku planowych 
zabiegów tyreoidektomii, które  – zarówno 
w razie rozpoznania jawnej, jak i subklinicznej 
nadczynności tarczycy  – przeprowadza się do
piero po wcześniejszym przygotowaniu pacjenta 
do zabiegu tyreostatykiem i uzyskaniu eutyreozy. 
Leczenia przeciwtarczycowego wymagają również 
osoby, u których planuje się zabieg z użyciem jo‑
dowych środków cieniujących (p. dalej), ponie
waż dostarczenie dużej ilości substratu do syntezy 
nowych hormonów może gwałtownie przyspieszyć 
wystąpienie jawnej nadczynności tarczycy – wska
zane jest wcześniejsze zastosowanie tyreostatyku.

Jawna nadczynność tarczycy
Rozpoznanie jawnej pierwotnej nadczynno‑
ści tarczycy (p. tab.), ze względu na zwiększone 
ryzyko rozwoju przełomu tarczycowego w okresie 
okołooperacyjnym, wymaga przesunięcia planowe
go zabiegu do momentu uzyskania eutyreozy, co 
zwykle zajmuje 1–3 miesięcy.3,6 Chorego należy 
skierować do endokrynologa; w leczeniu stosuje 
się tyreostatyk (z wyboru tiamazol) oraz – do cza
su ustąpienia objawów tyreotoksykozy – βbloker. 
W przypadku pilnych wskazań do operacji czas 
ten można skrócić do kilku lub kilkunastu dni, co 
wymaga jednak zastosowania większej liczby le
ków (p. dalej). Uproszczony schemat postępowania 
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2) βblokera (p.o. lub i.v.) w celu zwolnienia czyn
ności serca ≤80/min, na przykład propranololu 
30–40 mg co 8 godzin p.o. lub 0,5–1,0 mg i.v., 
w  10minutowych wlewach co kilka godzin, 
atenololu w dawce 25–100 mg/d p.o. 1–2 × dz., 
metoprololu 25–50 mg p.o. 2–3 × dz. lub innego 
βblokera stosowanego dotychczas przez chore
go, przy czym może być konieczne zwiększenie 
jego dawki; w razie przeciwwskazań do stoso
wania βblokerów można zastosować bloker 
kanału wapniowego – werapamil lub diltiazem

3) GKS doustnie lub dożylnie, na przykład hydro
kortyzonu 100 mg co 8 godzin albo deksameta
zonu 2 mg co 6 godzin

4) jodku potasu w postaci płynu Lugola lub roztwo
ru nasyconego SSKI (z wyjątkiem nadczynności 

wykonywanych ze wskazań życiowych, dopuszcza 
się zastosowanie środka cieniującego po upływie 
≥1 godziny od przyjęcia pierwszej dawki tyreosta
tyku.5 Po operacji należy kontynuować leczenie 
przeciwtarczycowe i monitorować stan chorego.

W razie konieczności wykonania zabiegu w try‑
bie pilnym u pacjenta z jawną nadczynnością 
tarczycy leczenie należy wdrożyć jak najszybciej. 
Obejmuje ono podawanie:2,3,6

1) tiamazolu w  maksymalnej dobowej dawce 
do 120 mg (p.o. lub i.v., np. preparat Favistan 
40 mg 3 × dz. i.v.); modyfikacja dalszego lecze
nia zależy od stężenia FT4 i FT3 w kolejnych 
dniach (w razie uczulenia na tiamazol i u kobiet 
w ciąży [do 16 tyg.] stosuje się propylotiouracyl 
w początkowej dawce 100–150 mg co 8 h)

subkliniczna (TSH ↓, FT4 i FT3 w normie)

planowy lub pilny zabieg operacyjny
 – nie przekładaj planowego zabiegu operacyjnego (o ile w trakcie 
zabiegu nie będą podawane jodowe środki cieniujące)

 – rozważ podanie w okresie okołooperacyjnym β‑blokera, 
np. atenololu 25–50 mg/d lub metoprololu w dawce 25–50 mg 
2–3 × dz. (zwłaszcza u pacjentów starszych, z tachykardią lub 
z rozpoznaną chorobą sercowo‑naczyniową)

 – w razie konieczności wykonania pilnego zabiegu 
z zastosowaniem jodowych środków cieniujących zastosuj 
tiamazol 40 mg/d w 2 dawkach podzielonych oraz rozważ podanie 
β‑blokera dożylnie (np. propranololu) lub doustnie (np. atenololu 
lub metoprololu), a jeśli jest taka możliwość, przesuń zabieg 
o 3–4 dni od włączenia leczenia, kontynuuj podawanie tiamazolu 
w dawce 40 mg/d przez 3–4 dni po zabiegu, a następnie 20 mg/d 
przez kolejne 7–10 dni

 – po zakończeniu leczenia operacyjnego skieruj chorego 
na konsultację endokrynologiczną

jawna (TSH ↓ oraz FT4 ↑ i/lub FT3 ↑)

nadczynność tarczycy

planowy zabieg operacyjny
 – przesuń zabieg do czasu uzyskania eutyreozy
 – skieruj chorego na konsultację endokrynologiczną

pilny zabieg operacyjny
 – zastosuj tiamazol w dawce maks. 120 mg/d p.o. lub i.v. (Favistan 3 × 40 mg i.v.)
 – podaj β‑bloker p.o. lub i.v., aby zwolnić czynność serca ≤80/min, 
np. propranolol 30–40 mg p.o. co 8 h lub 0,5–1,0 mg i.v. we wlewie trwającym 
10 min co kilka godzin, atenolol w dawce 25–100 mg/d p.o. 1–2 × dz. lub 
metoprolol 25–50 mg p.o. 2–3 × dz., a w razie przeciwwskazań do stosowania 
β‑blokerów zastosuj bloker kanału wapniowego – werapamil lub diltiazem

 – podaj GKS p.o. lub i.v., np. 100 mg hydrokortyzonu co 8 h lub 2 mg 
deksametazonu co 6 h

 – dodatkowo rozważ podawanie roztworu jodku potasu (płynu Lugola) w dawce 
5–7 kropli co 8 h (lek niewskazany przy nadczynności tarczycy indukowanej 
nadmierną podażą jodu), nie wcześniej niż po upływie 1 h od podania pierwszej 
dawki tiamazolu

 – w przypadku nadczynności indukowanej nadmierną podażą jodu zastosuj 
nadchloran sodu (Irenat) w dawce 10–15 kropli co 8 h

 – jeśli jest taka możliwość, odsuń zabieg o kilka lub kilkanaście dni, optymalnie 
do czasu zmniejszenia się stężeń wolnych hormonów tarczycy

 – po zakończeniu leczenia operacyjnego uzyskaj konsultację endokrynologiczną, 
kontynuuj leczenie tiamazolem w stopniowo zmniejszanej dawce i – jeśli to 
możliwe – w postaci p.o. oraz stosuj β‑bloker

Ryc. 2. Uproszczony schemat postępowania z pacjentem z nadczynnością tarczycy przed zabiegiem operacyjnym

↑ – zwiększone stężenie w surowicy, ↓ – zmniejszone stężenie w surowicy
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bie pilnym wskazane jest poszerzenie, jeśli nie 
zrobiono tego wcześniej, diagnostyki w kierunku 
etiologii zaburzeń funkcji tarczycy (USG tarczy
cy, oznaczenie przeciwciał TRAb). Dalsze leczenie 
powinno się odbywać pod opieką endokrynologa.

Opis przypadku

68letnia kobieta po kilku zabiegach endowasku
larnych w obrębie kończyn dolnych wykonanych 
w ostatnich 2 latach, z nadciśnieniem tętniczym 
oraz chorobą niedokrwienną serca została przy
jęta na oddział chirurgii naczyniowej z powodu 
krytycznego niedokrwienia lewej kończyny dol
nej w celu wykonania amputacji na poziomie uda. 
Chora regularnie przyjmowała kwas acetylosali
cylowy (75 mg/d), rozuwastatynę (10 mg/d) oraz 
ramipryl (5 mg/d). Wywiad w kierunku chorób 
tarczycy był ujemny, w badaniu przedmiotowym 
zwracały jednak uwagę tachykardia 110/min oraz 
nadpobudliwość, co skłoniło lekarzy do oznacze
nia TSH oraz stężeń wolnych hormonów tarczycy 
w surowicy.

W badaniach uzyskano następujące wyniki: 
TSH 0,01 mIU/l (test III generacji; norma: 0,27–
4,7), FT4 90,58 pmol/l (norma: 9,0–20,0) oraz FT3 
16,0 pmol/l (norma: 4,0–8,3). Rozpoznano na tej 
podstawie jawną nadczynność tarczycy i zdecydo
wano o odroczeniu zabiegu. Do leczenia włączono: 
tiamazol (40 mg i.v. 3 × dz.), hydrokortyzon (100 mg 
i.v. 1 × dz.), nadchloran sodu (10  kropli 3 × dz.) 
oraz metoprolol (dawka początkowa 25 mg 3 × dz., 
stopniowo zwiększana do 200 mg/d). Po 6 dniach 
ponownie oznaczono stężenia FT4 i FT3 w suro
wicy – wynosiły one odpowiednio 77,52 pmol/l 
i 7,37 pmol/l – i na tej podstawie zwiększono daw
kę nadchloranu sodu do 15 kropli 3 × dz. i dawkę 
hydrokortyzonu do 100 mg i.v. 3 × dz. Wykonano 
również USG tarczycy, które wykazało: „Płat 
prawy tarczycy o  wymiarach 17 × 22 × 56  mm 
i objętości 10,5 ml. W dolnym biegunie widoczne 
2 normoechogeniczne zmiany ogniskowe z drobny
mi torbielami, większa o wymiarach 13 × 10 mm. 
Płat lewy o  wymiarach 16 × 16 × 52  mm i  obję
tości 6,6 ml. Obecne są w nim nieliczne drobne 
(ok. 3 mm) hypoechogeniczne zmiany ogniskowe. 
Cieśń niepogrubiała. Okoliczne węzły chłonne 
niepowiększone”.

tarczycy indukowanej nadmierną podażą jodu), 
który powinno się włączyć po upływie ≥1 go
dziny od podania tiamazolu; płyn Lugola typo
wo stosuje się w dawce 5–7 kropli co 8 godzin 
(SSKI 1–2 krople co 8 h), a leczenie nie powinno 
trwać dłużej niż 10 dni

5) nadchloranu sodu (Irenat), który hamuje trans
port jodu do tarczycy i dlatego może być wyko
rzystany do leczenia nadczynności indukowanej 
nadmierną podażą tego pierwiastka; w leczeniu 
stosuje się zwykle 10–15 kropli co 8 godzin i nie 
dłużej niż przez 2 tygodnie.
Jeśli to możliwe, zabieg należy odroczyć o kilka 

lub kilkanaście dni, do czasu kiedy stężenie wol
nych hormonów tarczycy zacznie się zmniejszać, 
ustąpi tachykardia, a stan pacjenta się ustabili
zuje. Podobne postępowanie obowiązuje w bardzo 
rzadkich przypadkach wykonywania tyreoidekto
mii w trybie pilnym.3

Po zabiegu operacyjnym

U chorych z subkliniczną nadczynnością tar‑
czycy poddanych zabiegowi z użyciem jodowych 
środków cieniujących należy kontynuować le
czenie tiamazolem według następującego schema
tu: przez 3–4 dni po zabiegu w dawce 40 mg/d, 
a przez kolejne 7–10 dni – 20 mg/d, a następnie 
oznaczyć stężenia TSH, FT4 oraz FT3 i uzyskać 
konsultację endokrynologa, który ustali dalsze po
stępowanie zależnie od przyczyny nadczynności 
(pomocne będzie badanie USG tarczycy, a w razie 
podejrzenia choroby Gravesa i Basedowa – ozna
czenie przeciwciał TRAb).

Pacjent z niewyrównaną jawną nadczynno‑
ścią tarczycy po przebyciu zabiegu operacyj‑
nego w trybie pilnym wymaga dalszego leczenia 
przeciwtarczycowego (jeżeli stosowano tiamazol 
i.v., zaleca się przejście na postać doustną, gdy 
tylko jest to możliwe – tzn. jeśli stan chorego się 
poprawia i może on spożywać posiłki – oraz stop
niowe zmniejszanie jego dawki) oraz dokładnego 
monitorowania pod kątem występowania powi
kłań sercowonaczyniowych (zaburzenia rytmu, 
niedokrwienie i niewydolność serca).4 Kontrolne 
oznaczenia stężeń FT4 i FT3 powinno się wyko
nywać co 7 dni, a TSH – po 6 tygodniach od wdro
żenia leczenia.2 U pacjentów operowanych w try
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Mimo że po kolejnych 3 dniach stężenia FT4 
i FT3 w surowicy nadal były znacznie zwiększo
ne (odpowiednio 45,42 pmol/l i 6,14 pmol/l), wo
bec utrzymujących się silnych spoczynkowych 
dolegliwości bólowych lewej kończyny dolnej 
oraz postępującej martwicy lewej stopy wyko
nano – po 9 dniach leczenia przeciwtarczycowe
go – amputację lewej kończyny na poziomie uda. 
Chora dobrze zniosła operację. W 2. dobie po za
biegu stężenie FT4 wynosiło 32,78 pmol/l, FT3 – 
4,28 pmol/l, zamieniono więc dożylny preparat tia
mazolu na preparat doustny w dawce 20 mg 3 × dz., 
odstawiono hydrokortyzon oraz nadchloran sodu, 
i kontynuowano terapię metoprololem. W 5. dobie 
po operacji osiągnięto już wartości prawidłowe 
stężeń FT4 (13,61 pmol/l) i FT3 (1,77 pmol/l) w su
rowicy i podjęto decyzję o znaczącym zmniejsze
niu dawki tiamazolu – do 20 mg 1 × dz. Pacjentkę 
w stanie ogólnym i miejscowym dobrym wypisano 
do domu z zaleceniem oznaczenia stężeń TSH, FT4 
i FT3 po 4 tygodniach oraz pilnej konsultacji en
dokrynologicznej z wynikami.




