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Zaburzenia czynnoci tarczycy u pacjentów
z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PCHN)
ze szczególnym uwzglêdnieniem
nadczynnoci tarczycy i leczenia jodem
radioaktywnym (I131)
W pracy omówiono zaburzenia gospodarki jodowej, wystêpowanie zaburzeñ
funkcji tarczycy w PCHN, g³ównie w okresie ich przewlek³ej niewydolnoci ze
szczególnym zwróceniem uwagi na leczenia I131 nadczynnoci i raka tarczycy.
Leczenie nadczynnoci tarczycy jest trudnym problemem w tej grupie chorych;
przy zmienionej kinetyce leków tyreostatycznych i czêstych przeciwwskazaniach
do leczenia operacyjnego. Leczenie I131 wydaje siê byæ u nich leczeniem z wyboru. Chorzy wymagaj¹ indywidualnego doboru dawki I131, zazwyczaj jej kilkakrotnej redukcji w stosunku do osób bez niewydolnoci nerek. Prawid³owo prowadzone leczenie jest skuteczne, bezpieczne dla chorego i personelu Stacji Dializ.
Dializa musi byæ prowadzona z zachowaniem specjalnych zasad ostro¿noci.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 74-77)

Disturbances of thyroid gland function in chronic kidney
disease patients especially hyperhtyreosis
and I131 treatment

Ewa FILIPOWICZ
Stanis³aw NIEMCZYK
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii
i Chorób Wewnêtrznych
Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. n. med.
Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska
S³owa kluczowe:
 przewlek³a choroba nerek
 schy³kowa niewydolnoæ nerek
 dializoterapia
 hormony tarczycy
 nadczynnoæ tarczycy
 leczenie I131
 rak tarczycy
Key words:
 chronic kidney disease
 end stage renal disease
 dialysotherapy
 thyroid hormones
 hyperthyreosis
 I131 therapy
 thyroid gland cancer

The thyroid disfunction in chronic kidney disease (CKD) with allowance of
I131 treatment of hyperthyreosis and thyroid gland cancer are the topic of this
discussion. The treatment of hyperthyreosis is difficult in CKD patients; the kinetics of thyreostatics is impaired and contraindications for strumectomy often
appear. I131 treatment seems to be the first choice treatment. The dose of I131
should be individually selected and reduced. Treatment is effective and safe for
the patient and dialysis unit staff. Dialysis treatment during administration of
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 74-77)
I131needs special cautions.

Na ca³ym wiecie wzrasta liczba chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PCHN),w
tym pacjentów wymagaj¹cych leczenia nerkozastêpczego, a populacja pacjentów dializowanych starzeje siê. Wród pacjentów
dializowanych lub leczonych w poradniach
nefrologicznych coraz czêciej stwierdza siê
patologie tarczycy. W literaturze dominuj¹
opisy przypadków niedoczynnoci tarczycy
lub wola obojêtnego w tej grupie chorych. U
wielu pacjentów z PCHN wystêpuj¹ tak¿e
inne patologie: niedo¿ywienie, cukrzyca,
czêste infekcje, które mog¹ wywieraæ wp³yw
na funkcjê tarczycy [22].
Ze wzglêdu na niedobór jodu w latach
80-tych i 90-tych w Polsce czêsto wystêpuje wole guzowate tarczycy. Obligatoryjne
jodowanie soli kuchennej w latach 90-tych
spowodowa³o czêstsz¹ nadczynnoæ tarczycy w przebiegu wola guzowatego. Rzadziej natomiast wystêpuje nadczynnoæ tego
gruczo³u w przebiegu choroby Gravesa i
Basedowa, co ró¿ni nas od wielu innych krajów [12].
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Gospodarka jodowa i czêstoæ wola
U osób z prawid³ow¹ czynnoci¹ nerek
jod ulega filtracji w k³êbuszku nerkowym.
60% przefiltrowanego jodu ulega nastêpnie
wch³anianiu zwrotnemu w cewkach nerkowych. Klirens jodu jest zatem ni¿szy ni¿ filtracja k³êbuszkowa i wynosi od 10 do 60 ml/
min., rednio 25-35% [6,8,24]. Wraz ze
spadkiem GFR zmniejsza siê wydalanie jodu
z moczem i w mniejszym stopniu wch³anianie zwrotne jodu. U pacjentów w V okresie
przewlek³ej choroby nerek (z GFR poni¿ej
15 ml/min) klirens jodu wynosi 50-57% klirensu kreatyniny w porównaniu do 25-35%
u osób z prawid³ow¹ czynnoci¹ nerek. Upoledzone wydalanie jodu u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (SNN) mo¿e
prowadziæ do wzrostu jego stê¿enia w surwicy (4-9 krotnie), zwiêkszeniu puli tarczycowej, wtórnie do zaburzeñ wychwytu jodu
przez tarczycê. Zwiêkszona ogólnoustrojowa pula jodu mo¿e byæ czynnikiem blokuj¹cym produkcjê hormonów tarczycowych
(efekt Wolffa Chaikoffa). U chorych z PCHN
w III-V okresie pomimo ograniczenia dowozu jodu w pokarmach nadal obserwowano
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jego zwiêkszone stê¿enia [6,24].
Hiperjodemia mo¿e prowadziæ do czêstej u chorych z PCHN niedoczynnoci tarczycy (9% u dializowanych, w porównaniu
do 3% w populacji ogólnej) oraz chorób tarczycy o pod³o¿u immunologicznym. Czêstym zjawiskiem u chorych z SNN jest powstanie wola obojêtnego (byæ mo¿e w odpowiedzi na akumulacjê niezidentyfikowanej substancji wolotwórczej wynikaj¹cej z
obni¿enia GFR i zaburzonej gospodarki jodow¹). Czêstoæ wola obojêtnego w tej grupie pacjentów siêga do 58% w zale¿noci
od populacji (od 0% w Londynie do 58% w
Utah) i wzrasta wraz z czasem trwania dializoterapii [7]. W badaniu autopsyjnym z
2001 r. de Jongh wykaza³ wiêksz¹ objêtoæ
tarczyc pacjentów z PCHN w porównaniu z
chorymi z innymi przewlek³ymi schorzeniami, u których rozmiary tarczycy by³y istotnie
zmniejszone [5]. W tureckim badaniu u pacjentów dializowanych mieszkaj¹cych na
terenach, gdzie wystêpowa³ przewlek³y niedobór jodu stwierdzono wystêpowanie wola
guzkowego u 36,8% chorych dializowanych
w porównaniu z 17% w grupie kontrolnej.
Znacznie czêciej ni¿ w populacji ogólnej
wystêpowa³y inne patologie tarczycy (obni¿one T3, niedoczynnoæ tarczycy) aczkolwiek czêstoæ wystêpowania dysfunkcji tarczycy by³a znacznie ni¿sza ni¿ na obszarach, gdzie niedobór jodu nie wystêpowa³
[10]. W populacji polskiej w badaniu £ukieñczuka z 1997 r. nie stwierdzono wiêkszej
czêstoci wola u chorych dializowanych w
porównaniu z grup¹ kontroln¹, aczkolwiek
zwraca³a uwagê du¿a czêstoæ wola w grupie kontrolnej oraz stosunkowo m³ody wiek
badanych pacjentów (45,5 ± 11,9) [13].
Dializa wp³ywa specyficznie na stê¿enia
jodu, obni¿aj¹c je, jednak mniej skutecznie
ni¿ zdrowe nerki (u 84% chorych stê¿enia
jodu by³y podwy¿szone). Dializa otrzewnowa mo¿e byæ mniej skuteczna w usuwaniu
jodu ni¿ hemodializa (hiperjodemia by³a
stwierdzana u 92% chorych), co mo¿e mieæ
zwi¹zek ze stosowaniem preparatu Betadine, zawieracego antyseptyk: jodowany powidon (substancj¹ czynn¹ jest jod zwi¹zany
w kompleksie z poliwinylopyrolidonem) [29].
U kilkorga dzieci dializowanych metod¹
dializy otrzewnowej opisano wyst¹pienie niedoczynnoci tarczycy najprawdopodobniej
wskutek nadmiernej ekspozycji na jod zawarty w powidonie stosowanym do odka¿ania kapturków roz³¹czeñ cewników u¿ywanych w tej metodzie dializy. Natomiast zaprzestanie stosowania rodków dezynfekcyjnych zawieraj¹cy jod jedynie w niewielkim stopniu mia³o korzystny wp³yw na jego
stê¿enie w ustroju [29].
Stê¿enia hormonów tarczycowych
i TSH u chorych z PNN
i dializowanych
Stê¿enie wolnej tyroksyny (FT4) jest
zwykle prawid³owe. Natomiast czêsto mo¿na stwierdziæ obni¿one stê¿enia ca³kowitej
T4, co jest zwi¹zane z hipoalbuminemi¹ i
upoledzonym wi¹zaniem z bia³kami nonikowymi (TBG i transtyretyn¹), których stê¿enia s¹ zwykle prawid³owe [25]. Toksyny
mocznicowe: kwas hipurowy, kwas indoksylowi, CMPF (kwas 3-karboksy, 4-metylo,
5-propylo 2-furano propainowy) a tak¿e
zwiêkszone stê¿enia pozapalanych cytokin:

TNFa, interleukiny 1ß maj¹ przyczyniaæ siê
do upoledzenia ³¹czenia T4 z bia³kami nonikowymi. Podobne dzia³anie wywieraj¹
niektóre leki zw³aszcza furosemid i heparyna oraz nie zestryfikowane wolne kwasy
t³uszczowe [25]. U 30% pacjentów dializowanych mo¿e wystêpowaæ przejciowe
zmniejszenie stê¿enia FT4 po zabiegu hemodializy, co t³umaczy siê zwiêkszonym
wi¹zaniem hormonu z bia³kami nonikowymi zwi¹zanym z podializacyjnym zmniejszeniem stê¿enia toksyn, inhibitorów tego procesu [8].
Czêstym zjawiskiem u chorych w okresie predializacyjnym i leczonych dializami
(31-76%) s¹ obni¿one wartoci ca³kowitej
trójjodotyroniny (T3) oraz frakcji wolnej (FT3)
[7,14,24]. G³ówn¹ przyczyn¹ tego zjawiska
ma byæ obni¿ona aktywnoæ dejodynaz jodotyroninowych typu 1 i 2. Wg najnowszych
badañ dejodynaza typu 2 jest w wiêkszym
stopniu odpowiedzialna za produkcjê T3
obecnego w surowicy [15]. U pacjentów z
populacji tureckiej obni¿one wartoci T3
stwierdzono u 34% dializowanych w porównaniu z 1,9% u chorych z wydolnymi nerkami [10]. Zjawisko to jest zwi¹zane z zaburzeniem obwodowej konwersji T4 do T3. Niskie stê¿enia ca³kowitej trójjodoyroniny
mog¹ byæ te¿ spowodowane kwasic¹ metaboliczn¹ [22]. Leczenie erytropoetyn¹ ze
wzrostem wartoci hematokrytu >5% wyjciowych mia³o korzystny wp³yw na stê¿enie FT3, aczkolwiek badanie przeprowadzono na ma³ej grupie chorych [28]. W przeciwieñstwie do tzw. zespo³u obni¿onego T3
opisywanego w innych ciê¿kich chorobach
przewlek³ych i u osób niedo¿ywionych, gdzie
dochodzi do wzrostu stê¿enia nieaktywnej
metabolicznie odwrotnej T3 (reverse T3,
rT3), u chorych z PCHN nie opisano takiego wzrostu. Opisywano natomiast zwiêkszenie stê¿enia w surowicy siarkowych pochodnych trójjodotyroniny, co jest zwi¹zane z ich
obni¿onym klirensem nerkowym. Wiêkszoæ
pacjentów z obni¿onym stê¿eniem T3 jest
klinicznie w stanie eutyreozy. Zmniejszona
produkcja T3 mo¿e mieæ znaczenie ochronne poprzez zmniejszenie katabolizmu bia³ek. W³¹czenie terapii ma³ymi dawkami tyroksyny u pacjentów z obni¿onym T3, ale
bez cech hipotyreozy mo¿e nasilaæ katabolizm bia³ek i zwiêkszaæ retencjê ich metabolitów. Uwa¿a siê ¿e terapia substytucyjna
u chorych w schy³kowym okresie niewydolnoci nerek powinna byæ zarezerwowana dla
pacjentów z jawn¹ niedoczynnoci¹ tarczycy [7].
Stê¿enia TSH zwykle s¹ prawid³owe
(wartoci mieszcz¹ siê zwykle w dolnych
granicach normy) lub nieco obni¿one
[22,24,29]. Mo¿e to wynikaæ z nadwra¿liwoci przysadki na dzia³anie T3. Opisywano
przejciowy wzrost wartoci TSH u chorych
dializowanych w trakcie zdrowienia z ostrych
schorzeñ nie tarczycowych. Nie towarzyszy³y im zmiany stê¿eñ FT3 i FT4. Miernego
stopnia wzrost stê¿enia TSH (6,8-20 U/l)
czêciej ni¿ z niedoczynnoci mia³ wynikaæ
z ciê¿kich schorzeñ nie tarczycowych. U pacjentów leczonych du¿ymi dawkami steroidów lub/i wlewami z dopaminy obserwowano przejciowe obni¿enie stê¿enia TSH przy
prawid³owych wartociach hormonów tarczycy, prawid³owej reakcji na TRH i braku
cech hipertyreozy. Uwa¿a siê, ¿e nawet do
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27% pacjentów dializowanych z obni¿onym
TSH mo¿e nie mieæ nadczynnoci tarczycy.
Zaburzeniu ulega dobowy rytm wydzielania
TSH: u osób z PCHN wieczorny pik wydzielania TSH jest obni¿ony lub nieobecny,
a amplituda pulsów TSH jest obni¿ona.
Pacjenci leczeni metod¹ hemofiltracji maj¹
zachowany poranny wzrost TSH, ale nocne
wahania s¹ zniesione. Klirens TSH u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek jest
zmniejszony do 57% normy. Jednak¿e powy¿sze zjawiska nie upoledzaj¹ produkcji
T4 [6,24].
U chorych w V okresie przewlek³ej choroby nerek zarówno dializowanych jak i w
okresie predializacyjnym odpowied TSH na
egzogenn¹ tyreoliberynê (TRH) jest upoledzona tak jak w ciê¿kim niedo¿ywieniu. Zjawisko to nie wystêpuje u chorych z mniejszym upoledzeniem funkcji nerek [22,30].
Czas powrotu TSH do wartoci wyjciowych
w tecie stymulacji jest wyd³u¿ony. Zmieniona jest te¿ farmakokinetyka egzogennego
TRH; czas pó³trwania wyd³u¿a siê 2,5 krotnie, a klirens jest zmniejszony o 71%. Wydaje siê, ¿e jest to zwi¹zane z upoledzonym rozk³adem hormonów w komórkach
cewek nerkowych, ale mo¿e byæ tak¿e spowodowane zaburzeniem czynnoci podwzgórza i przysadki mózgowej w odpowiedzi na toksyny mocznicowe [24]. Leczenie
erytropoetyn¹ (wyrównanie niedokrwistoci)
mo¿e mieæ korzystny wp³yw na zaburzenia
osi przysadkowo-podwzgórzowe, jednak¿e
nie wyrównuje ich w pe³ni [22,25]. Wyrównanie niedokrwistoci ma korzystny wp³yw
na nieprawid³ow¹ odpowied TSH w tecie
stymulacji z TRH. Podobny efekt stwierdzono po w³¹czeniu suplementacji cynku [24].
Bodziony i wsp. opisali wystêpowanie
zaburzeñ funkcji tarczycy tak¿e w grupie 36
chorych z ostr¹ niewydolnoci¹ nerek. Obni¿onym stê¿eniom ca³kowitych T3 i T4 w
fazie oligurii towarzyszy³ wzrost stê¿enia
odwrotnej trójjodotyroniny jak w typowym
zespole obni¿onego T3 i odwrotnie ni¿ u
pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Stê¿enia TSH by³y podwy¿szone [1].
Wole i niedoczynnoæ tarczycy
Objawy sugeruj¹ce niedoczynnoæ tarczycy takie jak uczucie zimna, sucha skóra,
obrzêki koñczyn, apatia, zaparcia i ³atwe
mêczenie mog¹ byæ objawami choroby podstawowej. Niedoczynnoæ tarczycy u chorych z PCHN jest stwierdzana czêciej ni¿
w populacji ogólnej. Rozpoznanie stawiane
jest na podstawie stwierdzenia w badaniach
biochemicznych wysokich stê¿eñ TSH, obni¿onego stê¿enia FT4 oraz prawid³owych
wartoci TBG. W³¹czenie leczenia substytucyjnego i normalizacja stê¿eñ hormonów
tarczycy oraz TSH u chorego z PCHN mo¿e
mieæ mo¿e mieæ korzystny wp³yw na poprawê funkcji nerek [20]. Rozpoczêcie dializoterapii u chorego w V okresie PCHN nie doprowadza do normalizacji metabolizmu
hormonów tarczycy. Dopiero wyd³u¿enie
czasu dializ do 27 godzin na tydzieñ mia³o
korzystny wp³yw na stê¿enia T3 i T4. U chorych dializowanych otrzewnowo stê¿enia
albumin i TBG by³y ni¿sze ni¿ u pacjentów
hemodializowanych.
W PCHN rozmiary tarczycy s¹ zwykle
zwiêkszone, co mo¿e byæ zwi¹zane z kumulacj¹ niezidentyfikowanej substancji wo-
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lotwórczej. Czêciej ni¿ w ogólnej populacji
stwierdza siê wole guzkowe oraz raka tarczycy [6,24].
Nadczynnoæ tarczycy
W literaturze wiatowej nadczynnoæ
tarczycy w tej grupie chorych jest patologi¹
opisywan¹ rzadko. Wydaje siê, ¿e wystêpuje ona z podobn¹ czêstoci¹ jak w populacji ogólnej. Wiêkszoæ opisów dotyczy³a
kobiet, a najczêstsz¹ patologi¹ by³a choroba Gravesa i Basedowa. Pierwszy opis nadczynnoci tarczycy u osoby dializowanej pochodzi z 1980 roku [27]. Wraz ze wzrostem
liczby chorych dializowanych i starzeniem
siê populacji leczonych nerkozastêpczo problem ten staje siê coraz czêstszy. Rozpoznanie nadczynnoci tarczycy tak¿e mo¿e
byæ maskowane przez objawy mocznicowe.
Wyst¹pienie dolegliwoci takich jak istotna
utrata masy cia³a, os³abienie, dra¿liwoæ,
bezsennoæ zwykle jest kojarzona z objawami mocznicy, a ko³atania serca czy napadowe migotanie przedsionków mo¿e byæ
t³umaczone zaburzeniami elektrolitowymi
wywo³anymi zabiegiem dializy. Powy¿sze
objawy s¹ zatem trudne do interpretacji.
Podstawê rozpoznanie stanowi stwierdzenie obni¿onego stê¿enia TSH i podwy¿szonego stê¿enia FT3 i FT4. Celem potwierdzenia nadczynnoci mo¿na wykonaæ test
TSH po TRH, aczkolwiek badanie wykonywane jest rzadko [11,24].
Leczenie farmakologiczne
nadczynnoci tarczycy
Ze wzglêdu na rzadkie rozpoznawanie
nie ma opracowanych algorytmów leczenia
nadczynnoci tarczycy w tej grupie pacjentów. Leczenie farmakologiczne, szczególnie
u pacjentów z wolem guzowatym nie prowadzi do trwa³ej remisji. Wród pacjentów z
niewydolnoci¹ nerek wiêksze jest ryzyko
powik³añ leczenia farmakologicznego. Potencjalnie wy¿sza jest toksycznoæ leków
przeciwtarczycowych (mo¿e wzrosn¹æ ryzyko granulocytopenii), zmniejsza siê ich wydalanie. Prolylotiouracyl ze wzglêdu na
obecnoæ grup tiolowych, mo¿e wywo³ywaæ
poliklonaln¹ reakcjê immunologiczn¹ oraz
zaburzenia syntezy DNA. Opisywano powstanie zespo³u toczniopodobnego, a tak¿e uk³adowego zapalenia naczyñ z obecnoci¹ przeciwcia³ ANCA i nefropati¹ z obecnoci¹ pó³ksiê¿yców [9]. Niewydolnoæ nerek jest wymieniana wród przeciwwskazañ
do leczenia Tiamazolem, który jest wydalany drog¹ nerkow¹. Methimazol nie ulega
wi¹zaniu z bia³kami i jest usuwany z ustroju
w trakcie zabiegu hemodializy, dlatego te¿
powinien byæ podawany bezporednio po
zabiegu. Propylotiouracyl jedynie w 35% jest
wydalany z moczem i nie wymaga redukcji
dawki u chorych dializowanych.
Leczenie I131
Preferowan¹ metod¹ leczenia nadczynnoci tarczycy jest leczenie jodem radioaktywnym (I131). Ma ono wiêksz¹ skutecznoæ
w stosunku do leczenia farmakologicznego,
a najczêstszym powik³aniem jest hipotyreoza. rednia dawka radiojodu dla pacjenta
bez patologii nerkowej, leczonego z powodu wola guzkowego wynosi 0,2 mCi na gram
tkanki tarczycowej, a w gruczolaku toksycznym 0,15-0,2 mCi z dostosowaniem do jo-
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dochwytnoci tarczycy co mo¿na obliczyæ
ze wzoru: dawka ca³kowita = po¿¹dana dawka na gram tarczycy (mCi/g) x masa tarczycy(g) x 100/ wychwyt jodu radioaktywnego [3].
Ten sposób leczenia wydajê siê skuteczny i przy odpowiedniej redukcji dawki bezpieczny u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, aczkolwiek istnieje bardzo niewiele doniesieñ o chorych dializowanych
leczonych t¹ metod¹. Do 2000 roku opisano jedynie 18 dializowanych chorych leczonych w ten sposób. W1980 Soffer opisa³
przypadek 38-letniej chorej dializowanej, ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej. Rozpoznanie choroby by³o poprzedzone kilkutygodniowym
okresem ko³atañ serca, bezsennoci. Bezporednio przed hospitalizacj¹ zg³asza³a
uczucie os³abienia, nudnoci oraz wyst¹pieniem stanów podgor¹czkowych i gor¹czkowych bez objawów infekcji. W badaniach
stwierdzono znacznie powiêkszon¹ tarczycê, bez serologicznych cech choroby Gravesa, a badania biochemicznie wykaza³y hipocholesterolemiê, hiperglikemiê oraz
znacznie podwy¿szone wartoci T4 (19,4 µg/
ml przy normie 4,5 do 10,5 µg/ml). By³ to
te¿ pierwszy udokumentowany przypadek
podania jodu radioaktywnego (7 mCi I131 w
leczeniu nadczynnoci tarczycy u chorej dializowanej) [27]. Kolejny podobny przypadek
opisa³ J. Nibhanupudy w 1993 r. Z objawów
nadczynnoci tarczycy wyst¹pi³y ko³atania
serca, nietolerancja ciep³a, utrata masy cia³a, labilnoæ emocjonalna. Rozpoznano chorobê Gravesa Basedowa. W leczeniu zastosowano dawkê 14,7 mCi I131. W przeciwieñstwie do poprzednich doniesieñ pierwszy
zabieg dializy wykonano po 3 dobach. U
pacjentki wykonywano pomiary radioaktywnoci bezporednio nad tarczyc¹. Stwierdzono osi¹gniêcie maksymalnej radioaktywnoci po oko³o 10 godzinach (u pacjenta z wydolnymi nerkami 6 godzin), a nastêpnie spadek do 50% w ci¹gu 23 dni. Leczenie by³o
dobrze tolerowane i doprowadzi³o do uzyskania eutyreozy [21].
W 1997 r. Miyasaka opisa³ przypadek
nawrotu choroby Gravesa-Basedowa po
udokumentowanych 22 latach eutyreozy u
pacjentki, która rozpoczê³a leczenie nerkozastêpcze. Leczenie methimazolem a nastêpnie propylotiouracylem by³o powik³ane
dwoma epizodami ciê¿kiej leukopenii wymagaj¹cej stosowania G-CSF (czynnika stymuluj¹cego wzrost kolonii granulocytów). U
pacjentki zastosowano I131 w dawce 20 mCi
(1/3 dawki skalkulowanej na podstawie jodochwytnoci). Nie obserwowano powik³añ
leczenia i uzyskano eutyreozê [18]. W1998
r. T. Demko opisa³ przypadek76-letniej kobiety z wolem guzkowym zamostkowym,
dializowanej z powodu nefropatii cukrzycowej. Rozpoznanie nadczynnoci tarczycy
poprzedzi³o wyst¹pienie napadu migotania
przedsionków i niewydolnoci serca. W dalszej obserwacji wyst¹pi³ niepokój, bezsennoæ, dr¿enia koñczyn i os³abienie. Kilkukrotnie by³a hospitalizowana z powodu
obrzêku p³uc. Pocz¹tkowo w³¹czono propylotiouracyl, a nastêpnie celem radykalnego
leczenia wola podano 8,1 mCi I131. Leczenie by³o skuteczne (eutyreoza), nie obserwowano efektów ubocznych [3]. E. Kaptein
w 2004 r. opisa³a przypadek chorej z nad-

czynnoci¹ tarczycy i schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek w przebiegu SLE, leczonej
methimazolem. W trakcie leczenia wyst¹pi³a hipertyreoza, brak jest danych, czy w
dalszej obserwacji stosowano I131 [8].
S. Niemczyk i wsp. w latach 1992-2003
leczyli 6 pacjentów dializowanych (2 mê¿czyzn i 4 kobiety) z nadczynnoci¹ tarczycy [23]. Do najczêstszych objawów choroby nale¿a³a istotna utrata masy cia³a (6
osób), napadowe migotanie przedsionków
(4 osoby), dra¿liwoæ (3 chorych), bezsennoæ (3 chorych), ko³atania serca (3 chorych) i wzmo¿ona potliwoæ (2 osoby). U 3
osób przyczyn¹ nadczynnoci by³ gruczolak toksyczny, u 2 wole wieloguzkowe. Jedynie u 1 pacjenta rozpoznano chorobê
Gravesa-Basedowa. U 2 osób wyst¹pi³a nietolerancja tyreostatyków. Wszyscy pacjenci otrzymali I 131 w dawce 10-20 mCi. U
wszystkich chorych uzyskano szybkie ust¹pienie objawów oraz eutyreozê. U 2 osób
uzyskano poprawê wartoci morfologii (co
pozwoli³o na redukcjê dawek erytropoetyny). Wbrew wczeniejszym sugestiom nie
stwierdzono niekorzystnego wp³ywu na
przytarczyce [19,23].
Podanie dawki I131 powinno byæ poprzedzone odpowiednim przygotowaniem pacjenta: odstawieniem substancji zawieraj¹cych jod w tym jodowych rodków odka¿aj¹cych na minimum 21 dni (nawet do 3 miesiêcy) oraz tyreostatyków na minimum 3-4
dni.
I131 w leczeniu raka tarczycy
U chorych z PCHN czêstoæ raka tarczycy jest wy¿sza ni¿ w populacji ogólnej.
Du¿e, ablacyjne dawki I131 (30-150 mCi)
s¹ stosowane w leczeniu z³oliwych nowotworów tarczycy: raka brodawczakowatego
i raka pêcherzykowego. Leczenie takie wyd³u¿a czas ¿ycia pacjentów, zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej i przerzutów odleg³ych. Jednak¿e ze wzglêdu na du¿¹ dawkê izotopu mog¹ wyst¹piæ niepo¿¹dane
efekty uboczne takie jak nudnoci, zapalenie linianek, uszkodzenie szpiku, czy wiêksza czêstoæ bia³aczki i raka pêcherza moczowego. U wszystkich leczonych pacjentów podanie izotopu jest poprzedzone
strumektomi¹ i ma na celu zniszczenie pozosta³oci tkanki tarczycowej oraz potencjalnych mikroprzerzutów.
Po raz pierwszy leczenie izotopem I131
u chorego dializowanego z rakiem tarczycy
zastosowa³ N. Howard w 1981 r. a nastêpnie D.W. Morrish w 1990 roku. Opisany pacjent ze wzglêdu na obecnoæ przerzutów
raka brodawczakowatego trzykrotnie otrzyma³ I131 w dawkach 50, 150 i 250 mCi. Autorzy zaobserwowali skrócenie efektywnego
czasu pó³trwania izotopu zwi¹zane z usuwaniem go w trakcie hemodializy i sugerowali wykonywanie pierwszej dializy po 48
godzinach od podania dawki oraz zastosowanie wiêkszych dawek izotopu ni¿ u chorych z wydolnymi nerkami [20]. Przeciwnie
R. Jimenez w pracy z 2001 r. sugerowa³ podanie mniejszej dawki izotopu [4].
W 2000 r. E.M. Kaptein stosowa³a leczenie radioablacyjne u 2 pacjentów leczonych metod¹ ci¹g³ej ambulatoryjnej dializy
otrzewnowej. Zaobserwowa³a ona piêciokrotne wyd³u¿enie czasu pó³trwania izotopu oraz obni¿enie klirensu jodu (wydalania
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z moczem i w p³ynie dializacyjnym) do 20%
w stosunku do osób w wydolnymi nerkami.
Zaproponowano 4-5 krotne zmniejszenie
dawki izotopu [7].
R. Rodby stosowa³ I131 u 2 pacjentów
hemodializowanych z rakiem tarczycy. Zastosowana dawka izotopu wynosi³a 100 i
157 mCi odpowiednio u obojga chorych.
Zabiegi hemodializy wykonywano w 20 godzin po podaniu leczenia. Zaobserwowano
zmniejszenie radioaktywnoci pacjenta do
70-80% w 4 godziny po dializie w pomiarach licznikiem Geigera. Nie stwierdzono
radioaktywnoci aparatu sztucznej nerki w
pomiarach po zakoñczeniu zabiegu. Praktycznie ca³y izotop zosta³ usuniêty z organizmu pacjentów w czasie zabiegu dializy [26].
Podobny przypadek opisa³ N. Magne. Pacjent z rakiem brodawczakowatym tarczycy, w 6 miesiêcy po strumektomii otrzyma³
50 mCi I131. Pierwszy zabieg dializy przeprowadzono w 24 godziny po podaniu izotopu. Stwierdzono szybkie zmniejszenie radioaktywnoci po zabiegu hemodializy. W
konkluzji sugerowano stosowanie wiêkszych
dawek izotopu [14].
Klirens dializacyjny I131 zale¿y od rodzaju dializy, czasu trwania zabiegu i czêstoci
zabiegów. W trakcie zabiegu dializy dochodzi on do 163-154 ml/min, podczas gdy klirens tego izotopu u chorych z prawid³ow¹
funkcj¹ nerek wynosi 25-35 ml/min, [2,6].
Jednak¿e zdrowy osobnik wydala jod z moczem przez ca³¹ dobê, natomiast hemodializa trwa kilkanacie godzin w ci¹gu tygodnia (rednio 4 godziny trzy razy w tygodniu), co daje 5 do 7% tygodnia [6]. Niemniej jednak w trakcie pojedynczego zabiegu hemodializy nastêpuje 50-70% zmniejszenie aktywnoci izotopu [2,6]. Culpepper
wyliczy³, ¿e w ci¹gu tygodnia (13 godzin dializy) usuniête zosta³o 83,3 mCi I131 [2]. Jimenez wykaza³, ¿e pierwszy trzygodzinny
zabieg dializy doprowadzi³ do usuniêcia 57%
izotopu, a po 5 zabiegach 89-98% [4]. U pacjentów bez zachowanej resztkowej funkcji
nerek radioaktywnoæ w okresie miêdzydializacyjnym utrzymuje siê na sta³ym poziomie a¿ do nastêpnego zabiegu [17]. Ze
wzglêdu na wysoki klirens dializacyjny jodu
pierwszy zabieg dializy powinien odbyæ siê
w ok. 20-24 godziny po podaniu dawki [3].
U chorych leczonych metod¹ ci¹g³ej dializy otrzewnowej klirens I131 zmniejsza siê
do 21-29%. Okres pó³trwania I131 w surowicy wyd³u¿a siê 3-5 krotnie [17]. Natomiast
brak jest danych dla pacjentów leczonych
metod¹ automatycznej dializy otrzewnowej.
Powy¿sze dane dotycz¹ pacjentów poddanych uprzednio strumektomii. W tej grupie chorych nie dochodzi do gromadzenia
jodu w tarczycy, a wychwyt izotopu przez
mikroprzerzuty jest niewielki. Prawie ca³a
podana dawka jodu jest obecna w surowicy
i mo¿e byæ usuniêta w czasie zabiegu dializy [2,7].
Inaczej sytuacja przedstawia siê u chorych leczonych z powodu nadczynnoci gruczo³u tarczowego. Izotop jest wychwytywany przez tyreocyty, a emitowane promieniowanie doprowadza do miejscowego niszcze-

nia tkanki tarczycowej w ci¹gu 1-3 miesiêcy. Okres pó³trwania izotopu I131 wynosi oko³o 8 dni, natomiast czas, w jakim izotop jest
aktywny w tarczycy zale¿y tak¿e od jego
nerkowego wydalania oraz od jodochwytnoci.
Nibhanupudy nie stwierdzi³ istotnego
wp³ywu dializy na obni¿enie stê¿enia I131 u
chorej leczonej z powodu nadczynnoci tarczycy, co wi¹za³ z wychwytem izotopu przez
tyreocyty i jego niewielkim stê¿eniem w surowicy [21]. W ¿adnym badaniu z wykorzystaniem I131 u chorych dializowanych nie
stwierdzono istotnego zagro¿enia promieniowaniem jonizuj¹cym dla personelu medycznego [3,7,9,21,23]. Nie stwierdzono te¿
istotnego napromienienia maszyny dializacyjnej nawet przy stosowaniu du¿ych dawek
izotopu [23].
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿
stale narastaj¹ca w populacji iloæ chorych
z PCHN powoduje tak¿e wzrost specyficznych problemów endokrynologicznych,
g³ównie tyreologicznych w tej grupie pacjentów. Schorzenia tarczycy wystêpuj¹ czêciej
(wole, niedoczynnoæ) ni¿ w populacji bez
niewydolnoci nerek za nadczynnoæ tarczycy przebiega podstêpnie i jest trudniej
rozpoznawalna. Leczenie nadczynnoci jest
trudne i wyborem powinno byæ zastosowanie I131. Dawka izotopu musi byæ indywidualizowana i zazwyczaj powinna byæ zmniejszona kilkakrotnie. Dookrelenie dawki wymaga dalszych badañ klinicznych. W³aciwe przygotowane i prowadzone leczenie jest
skuteczne, bezpieczne dla chorego i personelu Stacji Dializ.
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