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Niedoczynnoæ tarczycy na tle autoimmunologicznym

Choroby autoimmunologiczne stanowi¹ coraz czêstszy problem wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Predyspozycje genetyczne oraz czynniki rodowiskowe prowadz¹ do aktywacji procesu autoimmunologicznego, w którym istotn¹ rolê odgrywaj¹
cytokiny prozapalne. Istot¹ tych chorób jest utrata tolerancji na w³asne tkanki spowodowana zaburzeniem funkcji limfocytów T, co prowadzi do uruchomienia produkcji przeciwcia³ przeciwko poszczególnym elementom komórek lub tkankom.
Wród narz¹dowo swoistych chorób autoimmunologcznych bardzo du¿¹ grupê
stanowi¹ choroby uk³adu dokrewnego, wród nich najczêstsze s¹ autoimmunologiczne choroby tarczycy Choroba Graves- Basedowa i przewlek³e limfocytarne zapalenie tarczycy typu Hashimoto oraz cukrzyca typu 1. O powszechnoci chorób
autoimmunologicznyh tarczycy wiadczy fakt, i¿ rednio u ok. 10% populacji wykrywane s¹ przeciwcia³a przeciwtarczycowe, które mog¹ prowadziæ do zaburzenia
funkcji gruczo³u tarczowego. U czêci chorych rozwija siê wole w nastêpstwie nacieku limfocytów, zw³óknienia oraz stymulacji przez hormon tyreotropowy. U innych chorych dochodzi do zaniku tarczycy w nastêpstwie nasilenia aktywnoci cytotoksycznej. Szczególn¹ postaci¹ autoimmunologicznego zapalenia tarczycy jest
poporodowe zapalenie tarczycy rozwijaj¹ce siê u ok. 5-10% kobiet po zakoñczonej
ci¹¿y i porodzie. Na pod³o¿u limfocytarnego zapalenia tarczycy mog¹ rozwijaæ siê
nowotwory z³oliwe  najczêciej zró¿nicowany rak tarczycy oraz pierwotny ch³oniak tarczycy. Dlatego w ka¿dym przypadku guzowatego powiêkszenia tarczycy
nale¿y uwzglêdniæ te choroby w diagnostyce ró¿nicowej. Leczenie limfocytarnego
zapalenia tarczycy polega na stosowaniu preparatów tyroksyny. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie operacyjne.

Autoimmune hypothyroidism
Autoimmune diseases are frequent problems of modern society. Genetic predispositions and environmental factors lead to activation of autoimmune process,
in which proinflammatory cytokines play a relevant role. The essence of the matter
of these diseases is loss of tolerance of own tissues caused by malfunction of the
T lymphocytes, which effect the production of antibodies reacting with particular
cell structures and tissues. Among organ specific autoimmune diseases endocrine
system diseases create a large group, among which Grave's - Basedow disease,
chronic limphocytic thyreoiditis of Hashimoto and diabetes of type 1 are the most
common. Commonness of autoimmune diseases of thyroid gland confirms the fact,
that in approximately 10% of the world population, antithyroid antibodies, which
may cause thyroid malfunction, can be detected. As a consequence of lymphocyte
infiltration, fibrosis and thyreothropic hormone stimulation in part of the goitre may
occur in some patients. Among other group of patients excessive cytotoxic activity
lead to thyroid atrophy. Postpartum thyreoiditis, particular type of autoimmune
thyreoiditis, may develop in 5-10% of women of the end of pregnancy. On the base
of lymphocytic thyreoiditis malignant neoplasms may emerge  mainly differentiated thyroid cancer or primary thyroid lymphoma. Due to that fact in every nodular
enlargement of the thyroid gland, these diseases should be taken into consideration in differential diagnosis. Treatment of limphocytic thyreoiditis relies on thyroxin substitution. In some cases surgical treatment is necessary.
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Autoimmunologiczne choroby tarczycy
Przeprowadzane w ostatnich latach badania epidemiologiczne wykazuj¹, ¿e choroby autoimmunologiczne stanowi¹ coraz
czêstszy problem wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Wród narz¹dowo swoistych chorób autoimmunologcznych bardzo du¿¹ grupê stanowi¹ choroby uk³adu dokrewnego. Najczêstszymi tego typu
chorobami stanowi¹cymi ponad 90% przypadków s¹: autoimmu-
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nologiczne choroby tarczycy: Choroba Graves- Basedowa i przewlek³e limfocytarne zapalenie tarczycy typu Hashimoto, cukrzyca
typu 1, niedokrwistoæ Addisona- Biermera, reumatoidalne zapalenie stawów i bielactwo. Podobnie jak niemal wszystkie choroby
autoimmunologiczne równie¿ choroby tarczycy zwi¹zane z pojawianiem siê przeciwcia³ przeciwtarczycowych wystêpuj¹ znacznie czêciej u kobiet, co mo¿e mieæ zwi¹zek z dzia³aniem estrogenów. Pojawienie siê jednej choroby z autoagresji zwiêksza ryzyko równoleg³ego wyst¹pienia innej.

Etiopatogeneza
Etiologia choroby Hashimoto jest autoimmunologiczna czego
dowodem jest obecnoæ nacieków limfocytarnych tarczycy oraz
przeciwcia³ przeciw antygenom tarczycowym. Do rozwoju choroby prowadzi najprawdopodobniej aktywacja limfocytów T pomocniczych CD4+ na skutek zaburzenia funkcji limfocytów T supresorowych oraz prezentacji na powierzchni tyreocytów antygenów
HLA . Mo¿liwy jest równie¿ udzia³ infekcji bakteryjnej lub wirusowej w uruchomieniu reakcji krzy¿owej z antygenem tarczycowym.

Choroba Hashimoto
Choroba Hashimoto jest przewlek³ym autoimmunologicznym
zapaleniem tarczycy zwi¹zanym z pojawieniem siê przeciwcia³
przeciwko tyreoperoksydazie (ATPO) oraz przeciwko tyreoglobulinie (ATG). Nosi ono równie¿ nazwê limfocytarnego zapalenia
tarczycy z powodu obecnoci nacieków limfocytarnych, a ostatnio tak¿e autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. Choroba ta
mo¿e przebiegaæ z eutyreoz¹ lub niedoczynnoci¹ tarczycy, jednak coraz czêciej obserwujemy zw³aszcza na pocz¹tku choroby
fazê nadczynnoci zwi¹zan¹ z procesami destrukcyjnymi tkanki
gruczo³owej. Uwa¿a siê, ¿e jest najczêstsz¹ niejatrogen¹ przyczyn¹ niedoczynnoci tarczycy.
Klasyczny obraz choroby przebiegaj¹cy z wolem zosta³ opisany w 1912 roku przez Hakaru Hashimoto [18], który w swojej
pracy przedstawi³ czworo pacjentów z przewlek³ym zaburzeniem
funkcji tarczycy, które nazwa³ wolem limfatycznym. Tarczyca tych
pacjentów charakteryzowa³a siê rozlanym naciekiem limfocytarnym, zw³óknieniem, zanikiem mi¹¿szu tarczycy oraz metaplazj¹
onkocytarn¹ w niektórych komórkach.
Mimo, i¿ klasyczn¹ postaci¹ choroby jest niebolesne, rozlane wole, jednak¿e coraz czêciej obserwujemy równie¿ postaæ
zanikow¹.
Choroba Hashimoto jest najczêstsz¹ przyczyn¹ niedoczynnoci tarczycy we wszystkich grupach wiekowych, równie¿ u dzieci, jednak¿e najwiêksz¹ zachorowalnoæ obserwujemy pomiêdzy
45 a 65 rokiem ¿ycia. Kobiety choruj¹ 10-20-krotnie czêciej ni¿
mê¿czyni, co sugeruje udzia³ estrogenów w patogenezie tej choroby (podobnie jak i w innych chorobach autoimmunologicznych).
Wed³ug ró¿nych danych epidemiologicznych w ró¿nych krajach
zapadalnoæ wynosi zwykle od 30 do 150, a niekiedy nawet 500
nowych zachorowañ na 100000 mieszkañców na rok. Mimo i¿
jawna niedoczynnoæ tarczycy spowodowana chorob¹ Hashimoto dotyczy ok. 0,1% do 2% populacji, a czêstoæ subklinicznej
niedoczynnoci szacuje siê nawet na 10-15%, to jednak a¿ u ok.1525% doros³ych kobiet i 5-10% mê¿czyzn bez objawów niedoczynnoci i u 30% kobiet po 70 roku ¿ycia stwierdza siê obecnoæ
wysokiego miana przeciwcia³ przeciwtarczycowych [11,21]. W
badaniach autopsyjnych nacieki limfocytarne w gruczole tarczowym stwierdzane s¹ u 20-40% badanych.
Bior¹c pod uwagê etiopatogenezê autoimmunologicznego
zapalenia tarczycy nale¿y pamiêtaæ o mo¿liwoci wspó³istnienia
z innymi chorobami o pod³o¿u autoimmunologicznym [13,31,34].
Dotyczy to zarówno innych gruczo³ów dokrewnych i wówczas rozwija siê zespól wielogruczo³owej niedoczynnoci, jak i innych, nie
endokrynologicznych chorób z autoagresji. Zespó³ Blizzarda (Typ
1) charakteryzuje siê pocz¹tkiem w dzieciñstwie oraz wystêpowaniem przynajmniej dwóch zaburzeñ z triady: przewlek³a dro¿d¿yca b³on luzowych i skóry, niedoczynnoæ przytarczyc, choroba
Addisona, dodatkowo mog¹ wystêpowaæ niedoczynnoæ gonad,
niedoczynnoæ tarczycy, ³ysienie (alopecia). Na zespó³ Schmidta
(Typ 2) sk³adaj¹ siê choroba Addisona, autoimmunizacyjna choroba tarczycy i/lub cukrzyca typu 1 oraz hipogonadyzm hipergonadotropowy, bielactwo, ³ysienie i niedokrwistoæ z³oliwa. Typ 3
to autoimmunizacyjna choroba tarczycy, inna choroba z autoagresji
np. cukrzyca typu 1, niedokrwistoæ z³oliwa, myasthenia gravis,
a tak¿e hipogonadyzm hipergonadotropowy, ³ysienie (alopecia),
bielactwo (vitiligo) oraz narz¹dowo niespecyficzne choroby autoimmunizacyjne (np. zespó³ Sjogrena, toczeñ rumieniowaty uk³adowy). Zespo³y te s¹ bardzo rzadkie, w niektórych subpopulacjach spotykane s¹ jednak wyranie czêciej [5,17]. Niekiedy rozpoznanie choroby Hashimoto poprzedza wielomiesiêczne poszukiwanie przyczyn niektórych chorób alergicznych czy autoimmunologicznych uk³adowych.

Obraz kliniczny i naturalny przebieg choroby
Pacjenci z chorob¹ Hashimoto przez wiele miesiêcy mog¹
nie wykazywaæ ¿adnych objawów klinicznych. W pocz¹tkowym
okresie choroby mo¿e wyst¹piæ przemijaj¹ca, najczêciej ³agodna nadczynnoæ tarczycy, nastêpnie po krótko trwaj¹cym okresie
eutyreozy pojawia siê najczêciej postêpuj¹ca trwa³a niedoczynnoæ wynikaj¹ca ze zniszczenia w procesie autodestrukcji tkanki
tarczycowej. Jedynie u niewielkiego odsetka chorych dochodzi
do remisji procesu chorobowego  zmniejszenia lub normalizacji
miana przeciwcia³ a niekiedy nawet do ca³kowitego ust¹pienia
choroby. Choroba rozwija siê zwykle powoli. Objawy kliniczne
nawet przez wiele lat pozostaj¹ doæ sk¹pe i mog¹ byæ nie zauwa¿one zarówno przez chorego jak i przez lekarza. Nadczynnoæ tarczycy pojawiaj¹ca siê na pocz¹tku choroby mo¿e byæ
wynikiem destrukcji tkanki tarczycowej i uwalniania hormonów do
krwi lub te¿ pojawienia siê przeciwcia³ stymuluj¹cych receptor TSH.
Zazwyczaj wymaga jedynie podawania beta - blokera, wyj¹tkowo
rzadko niewielkiej dawki leku tyreostatycznego. Bardzo rzadko
chorobie Hashimoto towarzyszy oftalmopatia obrzêkowo-naciekowa i obrzêk przedgoleniowy. Niedoczynnoæ tarczycy rozpoznawana jest stosunkowo póno. U osób starszych objawy t³umaczone s¹ z mniejsz¹ aktywnoci¹ psychofizyczn¹ czy depresj¹. Nieleczona choroba mo¿e prowadziæ do prze³omu hypometabolicznego z obrzêkiem luzakowatym, bêd¹cego bezporednim zagro¿eniem ¿ycia. Postaæ choroby z guzowatym powiêkszeniem gruczo³u tarczowego mo¿e stanowiæ problem diagnostyczny  ró¿nicowanie pomiêdzy zmianami ³agodnymi w przebiegu zapalenia i z³oliwymi (mo¿liwoæ raka zró¿nicowanego lub
ch³oniaka) [49], co nie zawsze mo¿na jednoznacznie rozstrzygn¹æ na podstawie badañ obrazowych i cytologicznych. Istotnym
problemem jest podjêcie decyzji o leczeniu operacyjnym w przypadku znacznych rozmiarów wola i wyst¹pienia objawów uciskowych.

Alergologia  Immunologia 2007 tom 4 numer 3-4

Rozpoznanie
Rozpoznanie choroby Hashimoto ustalamy w oparciu o badanie kliniczne oraz badania laboratoryjne: podwy¿szony poziom
przeciwcia³ ATPO i ATG. Niekiedy stwierdzamy równie¿ podwy¿szony poziom przeciwcia³ przeciw receptorowi TSH zarówno blokuj¹cych jak i pobudzaj¹cych, przeciwcia³ przeciwko symporterowi sodowo-jodowemu oraz przeciwcia³a stymuluj¹ce wzrost tarczycy.
W przypadku niedoczynnoci tarczycy nieprawid³owe s¹ równie¿ badania hormonalne: podwy¿szony poziom hormonu tyreotropowego (TSH), obni¿ony wolnej tyroksyny (FT4), a w bardzo
zaawansowanym stadium równie¿ wolnej trójjodotyroniny (FT3).
W badaniu ultrasonograficznym tarczyca we wczesnym okresie
choroby mo¿e byæ jedynie powiêkszona nawet bez typowej obni¿onej echogenicznoci [56,57.] W póniejszym okresie echostruktura tkanki tarczycowej jest obni¿ona, czêsto niejednorodna, z
obecnoci¹ pocz¹tkowo pojedynczych, pasmowatych, a w miarê
trwania choroby coraz liczniejszych zw³óknieñ (rycina 1). U oko³o
12% chorych widoczne s¹ zmiany ogniskowe nie badalne palpacyjnie a nawet niewidoczne w badaniu scyntygraficznym. Obrysy
gruczo³u s¹ zatarte i niejednokrotnie trudne do oddzielenia od
otaczaj¹cych tkanek [43,53]. Badanie scyntygraficzne z okreleniem jodochwytnoci mo¿e byæ cennym badaniem komplementarnym do badania ultrasonograficznego. Typowym obrazem jest
niejednorodne gromadzenie znacznika z istotnym obni¿eniem jego
wychwytu [20], co nawet przy objawach nadczynnoci tarczycy w
pocz¹tkowym okresie choroby pozwala na odró¿nienie choroby
Hashimoto od choroby Gravesa-Basedowa.
Dla rozpoznania choroby bardzo wa¿ne jest badanie histopatologiczne lub cytopatologiczne. Obraz mikroskopowy choroby
Hashimoto przedstawia rozlany proces destrukcji nab³onka tar65

czycy, nacieki limfocytów i komórek plazmatycznych, tworzenie
grudek ch³onnych oraz w póniejszym okresie choroby fibroblastów powoduj¹cych w³óknienie o ró¿nym nasileniu. Nab³onek
pêcherzykowy ulega zanikowi i metaplazji onkocytarnej (komórki
Hurthle'a lub Askanaz'ego), koloid tarczycowy jest bardzo sk¹py.
Aspiraty uzyskane w trakcie biopsji cienkoig³owej s¹ w pocz¹tkowym okresie choroby bogatokomórkowe, a liczne limfocyty wykazuj¹ prawid³owe ró¿nicowanie. Korzystaj¹c z bardziej nowoczesnych metod diagnostycznych np. mikroskopii elektronowej
czy badañ immunohistochemicznych, mo¿na uwidoczniæ z³ogi IgG
zdeponowane wzd³u¿ b³ony podstawnej, a tak¿e zidentyfikowaæ
ró¿ne podtypy limfocytów a nawet cytokin w obrêbie tkanki tarczycy objêtej procesem chorobowym [19,23 ].
W diagnostyce ró¿nicowej nale¿y uwzglêdniæ: rozrost guzkowy, wole m³odzieñcze, wole koloidowe, zró¿nicowanego raka tarczycy, raka drobnokomórkowego i ch³oniaka. Niejednokrotnie dla
w³aciwego rozpoznania histopatologicznego konieczne s¹ badania molekularne [49]. Choroba Hashimoto predysponuje do
powstania nowotworów tarczycy  stwierdzane s¹ one u 13- 30%
chorych. Najczêciej wystêpuje rak brodawkowaty [10,21] oraz
pierwotny ch³oniak tarczycy z komórek B  najczêstszy: (50%
wszystkich przypadków ch³oniaka tarczycy), typu MALT  12%
[50,51]. Niekiedy pocz¹tek choroby Hashimoto mo¿e przebiegaæ
z umiarkowan¹ lub ³agodn¹ nadczynnoci¹ tarczycy bêd¹c¹ nastêpstwem destrukcji tyreocytów i przedostania siê hormonów
tarczycy do krwi. Nale¿y wówczas w diagnostyce ró¿nicowej
uwzglêdniæ tak¿e chorobê Gravesa-Basedowa. Bardzo rzadko
mo¿e wyst¹piæ mieszana postaæ zapalenia tarczycy: podostrego
i przewlek³ego typu Hashimoto. W tym przypadku rozstrzygaj¹ce
jest poza klinicznymi objawami oznaczenie miana przeciwcia³ przeciwtarczycowych i badanie cytologiczne bioptatu tarczycy.
Rola uk³adu immunologicznego w rozwoju choroby
Po raz pierwszy na mo¿liwoæ nieprawid³owego funkcjonowania uk³adu immunologicznego w chorobie Hashimoto przejawiaj¹c¹ siê podwy¿szonym poziomem gamma globulin w surowicy zwróci³ Fromm i wsp. [15]. W 1956 roku ustalono autoimmunologiczne t³o choroby. Peter Campbell, Deborah Doniach i Ivan Roitt,
odkryli u chorych z chorob¹ Hashimoto przeciwcia³a przeciwko
tyreoglobulinie co potwierdza³o ich zwi¹zek przyczynowy z t¹ chorob¹ [8]. Istot¹ autoimmunologicznego zapalenia tarczycy jest
utrata tolerancji na w³asne antygeny tkankowe.
W patogenezie choroby Hashimoto kluczow¹ rolê odgrywaj¹
zaburzenia odpowiedzi immunologicznej. Pojawiaj¹ siê w wysokim mianie przeciwcia³a przeciw tyreoglobulinie i przeciwko tyreoperoksydazie, jakkolwiek wykrywane s¹ równie¿ przeciwcia³a
przeciwko receptorowi TSH. Przeciwcia³a te same staj¹ siê czynnikami cytotoksycznymi lub aktywatorami limfocytów T cytotoksycznych. Zjawiska immunologiczne zale¿¹ g³ównie od limfocytów Th1, a zwiêkszona aktywnoæ cytotoksycznych limfocytów T
odpowiada za niszczenie komórek pêcherzykowych tarczycy.
Oprócz zwiêkszenia aktywnoci limfocytów cytotoksycznych T w
zapaleniu autoimmunologicznym tarczycy dochodzi do zaburzenie funkcji subpopulacji regulatorowych limfocytów T oraz zwiêksza siê iloæ komórek plazmatycznych. Skutkiem zaburzonej aktywnoci limfocytów jest zwiêkszenie wydzielania cytokin prozapalnych:IL-2, IL-6, czynnika martwicy nowotworów (TNF)-alpha,
interferonu (IFN)-gamma i zmniejszenie cytokin odpowiedzialnych
za immunotolerancjê: interleukiny 4,5 i 10 (IL-4, IL-5, IL-10).
Nasilenie apoptozy komórek nab³onka tarczycy spowodowane
wzmo¿on¹ aktywnoci¹ cytokin prozapalnych prowadzi do zaburzenia funkcji tarczycy [26,27].
Uwarunkowania genetyczne
Znamiennie czêstsze wystêpowanie choroby Hashimoto w
niektórych rodzinach od dawna sugrerowa³o udzia³ czynników
dziedzicznych [4]. A¿ u 50% krewnych I stopnia pacjentów z chorob¹ Hashimoto mo¿na stwierdziæ obecnoæ podwy¿szonego stê¿enia w surowicy przeciwcia³ przeciwtarczycowych.
Stwierdzono zwi¹zek obecnoci genów HLA-DR5, HLA-DR3,
HLA-DQw7, HLA-DQA1, DQB1 i DR3/DRL u osób rasy kaukaskiej oraz HLA-DRw53 i HLA-DR9 u osób pochodzenia azjatyckiego z wystêpowaniem choroby Hashimoto.
Rodzinne wystêpowanie HLADR-5 zwiêksza trzykrotnie ryzyko wyst¹pienia autoimmunologicznej choroby tarczycy. Pewien
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odsetek populacji z podwy¿szonym mianem przeciwcia³ nie rozwija objawów chorobowych, co spowodowane jest dzia³aniem
mechanizmów tolerancji centralnej i obwodowej [9,28].
Cytotoksyczny antygen 4 limfocytów T (CTLA-4) jest cz¹stk¹
obecn¹ na limfocytach T, która pe³ni istotn¹ rolê w negatywnej
regulacji odpowiedzi immunologicznej aktywowanej przez antygen. Polimorfizm genu CTLA-4 jest uwa¿any za istotny czynnik
genetyczny predysponuj¹cy do rozwoju autoimmunologicznego
zapalenia tarczycy [25,27,45,47].
Rola czynników rodowiskowych
Sporód czynników zewnêtrznych  rodowiskowych pewn¹
rolê w patogenezie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy
mo¿e odgrywaæ palenie papierosów, infekcje wirusowe, nadmiar
jodu, a w ostatnich latach zwraca siê równie¿ uwagê na niedobór
selenu. Niektóre leki np. Amiodaron, sole litu, interferon alfa, czynnik wzrostowy granulocytów, interleukina 2  mog¹ promowaæ
pojawianie siê przeciwcia³ przeciwtarczycowych u osób wczeniej
zdrowych, ale odgrywaj¹ równie¿ rolê w ujawnianiu niedoczynnoci tarczycy i nasileniu procesu autoimmunologicznego u chorych z wczeniejsz¹ obecnoci¹ ATPO i ATG [2,7,14,55]. Interferon alfa powszechnie stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia w¹troby u ok. 10-15% pacjentów powoduje niedoczynnoæ
tarczycy poprzez dzia³anie cytotoksyczne, hamowanie limfocytów pomocniczych typu 2 (Th2) i wzmacnianie odpowiedzi immunologicznej limfocytów pomocniczych typu 1(Th1) [52].Obserwowano tak¿e powstanie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u chorych leczonych z powodu infekcji HIV wysokoaktywnymi
lekami przeciw retrowirusom. Ekspozycja na napromienianie zewnêtrzne (zarówno w celach terapeutycznych jak i przypadkowe)
lub leczenie jodem radioaktywnym zwiêksza ryzyko autoimmunologicznego zapalenia tarczycy prowadz¹cej do niedoczynnoci tarczycy [39].
Poporodowe zapalenie tarczycy.
Jednym z wariantów choroby Hashimoto jest poprorodowe,
zapalenie tarczycy, które zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Po raz
pierwszy opisa³ je w 1948 roku H.E.W. Roberton jako zespó³ chorobowy z objawami niedoczynnoci tarczycy wystêpuj¹cy u kobiet po porodzie [46]. Pojawia siê u ok. 5-10% kobiet po zakoñczonej ci¹¿y i przebytym porodzie, jakkolwiek opisywano równie¿
ten zespó³ u kobiet po poronieniu. Najwa¿niejszym czynnikiem
ryzyka wydaje siê byæ obecnoæ ATPO, jakkolwiek u po³owy kobiet z dodatnim wynikiem ATPO zaburzenia hormonalne po porodzie nie wystêpuj¹. Co wiêcej, opisywane s¹ przypadki poporodowego zapalenia tarczycy bez tych przeciwcia³. Bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest przebycie poporodowego zapalenia
tarczycy w poprzedniej ci¹¿y  po raz kolejny wystêpuje a¿ u 70%
kobiet, oraz cukrzyca typu 1  poporodowe zapalenie tarczycy
wystêpuje u ok. 25% chorych [29].
Poporodowe zapalenie tarczycy mo¿e przebiegaæ zwykle jako
przejciowa sama nadczynnoæ tarczycy (u ok. 20% kobiet), lub
jako choroba dwufazowa: nadczynnoæ (trwaj¹ca zwykle 1-2 miesiêcy) przechodz¹ca w eutyreozê, a nastêpnie w niedoczynnoæ
tarczycy trwaj¹c¹ 4-6miesiêcy. U ok. 1/3 kobiet niedoczynnoæ
tarczycy jest jednak trwa³a i wymaga przewlek³ego leczenia substytucyjnego.
W rozpoznaniu ró¿nicowym nale¿y braæ pod uwagê chorobê
Graves-Basedowa w fazie nadczynnoci  czynnikiem ró¿nicuj¹cym jest stwierdzenie obecnoci przeciwcia³ przeciwko receptorowi TSH oraz nie zwi¹zan¹ z ci¹¿¹ chorobê Hashimoto, w której
zarówno objawy jak i wyniki badañ laboratoryjnych s¹ praktycznie takie same.
U przewa¿aj¹cej wiêkszoci kobiet wystêpuj¹ przeciwcia³a
ATPO oraz ATG. W badaniu histopatologicznym tarczycy widoczne
s¹ nacieki limfocytarne podobne do zapalenia tarczycy typu Hashimoto. Haplotyp HLA jest podobny do stwierdzanego u chorych
z chorob¹ Hashimoto lub chorob¹ Graves-Basedowa. W poporodowym zapaleniu tarczycy wzrasta stê¿enie immunoglobulin bior¹cych udzia³ w aktywacji uk³adu dope³niacza w podklasach IgG1,
IgG2 i IgG3, natomiast nie stwierdza siê zwiêkszenia IgG4. Istniej¹ pewne sugestie, ¿e aktywacja dope³niacza pod wp³ywem
przeciwcia³ odpowiedzialna jest za proces uszkadzania tarczycy
[38,42].
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prawy p³at

lewy p³at

Rycina 1
Obraz ultrasonograficzny autoimmunologicznego zapalenia
tarczycy. Zmniejszenie rozmiarów obu p³atów, obni¿ona
echostruktura tkanki tarczycowej.
Ultrasonography of autoimmune thyroiditis. Small size of both
lobes, diminished echogenity of thyroid tissue.

Zmiany immunologiczne wystêpuj¹ce w ci¹¿y i po porodzie
zabezpieczaj¹ p³ód z antygenami ojca przed odrzuceniem. W limfocytach T pomocniczych (Th) matki nastêpuje przesuniêcie z Th1
( potencjalne dzia³anie cytotoksyczne i cytolityczne z udzia³em
interferonu gamma i lnterleukiny IL-2) w kierunku Th2 (wzglêdna
tolerancja i supresja immunologiczna zale¿na od IL-4, IL-5 i IL10) [55]. Takie przesuniêcie jest spowodowane w ci¹¿y dzia³aniem zwiêkszonych iloci glikokortykoidów, katecholamin, witaminy D3, estrogenów i progesteronu. W ostatnich latach pojawi³y
siê równie¿ w pimiennictwie doniesienia o roli czynnika wzrostu
guza beta1 (TGF beta1) i leptyny w immunomodulacji zachodz¹cej w poporodowym zapaleniu tarczycy [3,33].
Zmiany immunologiczne wystêpuj¹ce u kobiet w ci¹¿y ulegaj¹ zwykle normalizacji w ci¹gu roku po porodzie. Za ujawnienie
siê poporodowego zapalenia tarczycy odpowiedzialne s¹: mikrochimeryzm p³odowy, zmiany dotycz¹ce aktywacji limfocytów T oraz
przesuniêcie z Th2 w kierunku Th1.
Mikrochimeryzm polega na przenikaniu komórek p³odowych
do kr¹¿enia matki. Komórki te, pozostaj¹ce w tkankach matki
zw³aszcza objêtych procesem autoimmunologicznym mog¹ inicjowaæ lub nasilaæ reakcje immunologiczne przeciwko matczynym antygenom tarczycowym ( podobnie jak w reakcji przeszczepu
przeciwko gospodarzowi) co staje siê mo¿liwe po porodzie, gdy
ustêpuje naturalna immunosupresja typowa dla ci¹¿y [3].
Leczenie
Wielu pacjentów z chorob¹ Hashimoto nie wymaga leczenia,
je¿eli tarczyca ma niewielkie rozmiary, a wartoci TSH oraz FT4
s¹ prawid³owe. Zalecane jest wówczas jedynie monitorowanie
chorego, poniewa¿ choroba przez wiele lat mo¿e pozostaæ w stanie stabilnym.
Leczenie farmakologiczne wskazane jest w przypadku jawnej
klinicznie niedoczynnoci tarczycy z podwy¿szonym poziomem
TSH i obni¿onym fT4. W przypadku powiêkszenia tarczycy niekiedy z objawami uciskowymi, zalecana jest terapia supresyjna
preparatami tyroksyny nawet, jeli funkcja hormonalna jeszcze
nie zosta³a zaburzona.
Istniej¹ pewne rozbie¿noci dotycz¹ce wskazañ do leczenia
farmakologicznego chorych z subkliniczn¹ niedoczynnoci¹ tarczycy. Czêæ specjalistów wprowadza leczenie dopiero u osób z
wartociami TSH powy¿ej 10Uj/ml, z nieprawid³owym profilem lipidów. W przypadku chorych z subkliniczn¹ niedoczynnoci¹ tarczycy: z prawid³owymi wartociami FT4 oraz podwy¿szonymi TSH
mieszcz¹cym siê w granicach pomiêdzy 5 mIU/L a 10 mIU/L decyzja o wprowadzeniu leczenia mo¿e byæ ustalana indywidualnie
w zale¿noci od stanu chorego i wspó³istnienia innych chorób.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e praktycznie w wiêkszoci przypadAlergologia  Immunologia 2007 tom 4 numer 3-4

ków sk¹poobjawowa niedoczynnoæ przechodzi w niedoczynnoæ pe³noobjawow¹, a wczeniejsze w³¹czenie leczenia pozwala
na obni¿enie poziomu lipidów i poprawê jakoci ¿ycia chorego.
Nieleczona niedoczynnoæ tarczycy mo¿e przy zaistnieniu
dodatkowych czynników stresowych np. uraz, infekcja, niewydolnoæ serca prowadziæ do stanu zagro¿enia ¿ycia  prze³omu hipometabolicznego. Wymaga on prowadzenia chorego w oddziale intensywnejterapii. Niezale¿nie od koniecznoci leczenia bezporedniej przyczyny nag³ego pogorszenia stanu chorego pacjenci
wymagaj¹ cis³ego monitorowania, uzupe³niania niedoboru elektrolitów, glukozy, opanowania hypotermii a niekiedy równie¿ leczenia zaburzeñ oddychania. Zalecana dawka lewoskrêtnej tyroksyny powinna obni¿aæ poziom TSH w surowicy do wartoci
prawid³owych w dolnym zakresie normy tj. od 0,3 do 1,0 uj/ml.
Zazwyczaj w przeliczeniu na kg ciê¿aru cia³a wynosi ok. 1-2 ug/
kg c.c/dobê, co stanowi ok. 75 do 150, a wyj¹tkowo rzadko 200ug/
dobê. W leczeniu ciê¿kich postaci niedoczynnoci i obrzêku luzakowatego dawki te mog¹ siêgaæ nawet 1000 ug/ dobê. Zazwyczaj pocz¹tkowa dawka jest ni¿sza i wynosi 25-50 ug/dobê w zale¿noci od stanu klinicznego i ewentualnego wspó³istnienia
innych chorób zw³aszcza uk³adu sercowo-naczyniowego. U ok.
20% pacjentów leczonych substytucyjnie z powodu niedoczynnoci tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto po pewnym czasie mo¿na dawkê zmniejszyæ, a nawet odstawiæ leczenie. Remisja niedoczynnoci tarczycy wi¹¿e siê ze zmniejszeniem produkcji przeciwcia³ cytotoksycznych oraz modulacj¹ przeciwcia³ przeciwtarczycowych i jest mo¿liwa raczej u chorych z wolem ni¿ z
zanikow¹ postaci¹ choroby.
Zastosowanie hormonów tarczycy przez okres kilku- kilkunastu miesiêcy w postaci tyroksyny lewoskrêtnej czêsto powoduje
zmniejszenie rozmiarów wola. Dotyczy to zw³aszcza osób m³odych, u których zastosowanie hormonów tarczycy daje zadowalaj¹ce efekty ju¿ po kilku tygodniach. U osób starszych poprawa
nastêpuje stopniowo i znacznie wolniej [1,35,40]. W przypadku
zmian trwaj¹cych d³u¿ej, zw³aszcza wówczas, gdy przewa¿a
zw³óknienie, regresja zmian nie jest mo¿liwa. W ostatnich latach
ukaza³y siê doniesienia sugeruj¹ce celowoæ profilaktycznego
stosowania preparatów tyroksyny zwykle w niewielkich dawkach
przez okres kilkunastu miesiêcy maj¹ce na celu zmniejszenie
wielkoci gruczo³u tarczowego oraz obni¿enie poziomu przeciwcia³ przeciwtarczycowych  anty TPO jak równie¿ populacji tarczycowych limfocytów B [1,40].
W trakcie leczenia substytucyjnego lewoskrêtn¹ tyroksyn¹ i
równoczesnego stosowania innych leków nale¿y pamiêtaæ, ¿e
niektóre z nich np. leki obni¿aj¹ce poziom cholesterolu, preparaty ¿elaza, sukralfat, karbamazepina, fenytoina, niektóre niesterydowe leki przeciwzapalne hamuj¹ wch³anianie tyroksyny co wi¹¿e siê z koniecznoci¹ zachowania odstêpu czasowego w przyjmowaniu tych preparatów, a niekiedy zwiêkszenia dawki. Zwiêkszenia dawki zwykle o 1/3 wymagaj¹ kobiety w ci¹¿y. Podobny
wp³yw mo¿e mieæ dieta z nadmiern¹ zawartoci¹ b³onnika oraz
zespó³ upoledzonego wch³aniania. Zmniejszenia dawki wymagaj¹ osoby w zaawansowanym wieku, stosuj¹cy leczenie androgenami, a tak¿e chorzy, u których pojawiaj¹ siê przeciwcia³a stymuluj¹ce tarczycê.
W wyj¹tkowych sytuacjach klinicznych w leczeniu zw³aszcza
na pocz¹tku choroby stosujemy trójjodotyroninê lub z³o¿one preparaty tyroksyny i trójjodotyroniny. Ten sposób leczenia pozwala
na szybsze dzia³anie hormonu, który nie wymaga ju¿ dejodynacji.
Nale¿y jednak pamiêtaæ o mo¿liwoci wiêkszych objawów bocznych ze strony uk³adu kr¹¿enia ni¿ podczas leczenia czterojodotyronin¹.
Mimo ewidentnego t³a autoimmunologicznego choroba Hashimoto nie jest wskazaniem do stosowania immunosupresji.
Zastosowanie glikokortykoidów podobnie jak i innych leków immunosupresyjnych [6,22] powoduje co prawda zahamowanie procesu autoimmunologicznego: ust¹pienie objawów klinicznych i
obni¿enie miana przeciwcia³ przeciwtarczycowych, jednak¿e po
odstawieniu leków aktywnoæ choroby wraca do stanu wyjciowego. Ponadto uboczne dzia³anie tych leków przewy¿sza korzyci p³yn¹ce z ich stosowania. Jedynym uzasadnieniem ich stosowania jest zagra¿aj¹cy prze³om hypometaboliczny z obrzêkiem
luzakowatym, w którym oprócz hormonów tarczycy i korygowania zaburzeñ wodno- elektrolitowych konieczne jest stosowanie
glikokortykoidów, poniewa¿ tyroksyna prowadzi do przyspiesze67

nia metabolizmu i zwiêkszenia zapotrzebowania na kortizol.
Badania nad rol¹ pierwiastków ladowych wykaza³y i¿ selen
pe³ni ró¿ne funkcje w organizmie. Przede wszystkim konieczny
jest do syntezy enzymów antyoksydacyjnych, zapobiegaj¹cych
uszkodzeniu komórek.
Niedobór tego pierwiastka w diecie przyczynia siê w pewnym
stopniu do szeregu zaburzeñ o pod³o¿u autoimmunologicznym,
poniewa¿ selen wp³ywa na pewne enzymy istotne dla systemu
immunologicznego.
Najistotniejszym ród³em selenu s¹ g³ównie produkty rolinne zw³aszcza warzywa, zbo¿a, ryby, owoce morza, jaja, drób i
podroby [30,41,44, 54].
W ostatnich latach coraz czêciej zwraca siê uwagê na wp³yw
suplementacji preparatami selenu na przebieg chorób tarczycy
na tle autoimmunologicznym. Zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie
choroby, byæ mo¿e poprzez zmniejszenie stê¿enia wolnych rodników mo¿na osi¹gn¹æ remisjê objawów.
Przeprowadzane w ostatnich latach badania wykaza³y korzystny wp³yw leczenia selenem nawet przez okres kilku- kilkunastu
tygodni na znamienne statystycznie obni¿enie poziomu przeciwcia³ przeciw tyreoperoksydazie u chorych z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy [16,32,36].
Nale¿y jednak pamiêtaæ nie tylko o korzyciach stosowania
preparatów selenu, ale równie¿ o ryzyku wyst¹pienia objawów
ubocznych przy niekontrolowanej suplementacji [48].
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