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Ocena ryzyka uszkodzenia szczytów p³uc
u pacjentów po leczeniu radiojodem
z powodu nadczynnoci tarczycy
The risk assessment of lungs' apices injury in patients
after radioactive iodine therapy due to hyperthyroidism
Pojawi³y siê opinie wród pulmonologów, ¿e leczenie radiojodem prowadziæ mo¿e do odczynu zapalnego w
szczytach p³uc. Ze wzglêdu na przypadkowe stwierdzenie obecnoci wychwytu 99mTc-Tektreotydu w szczycie p³uca u chorej uprzednio leczonej
131-I z powodu SNT podjêto badanie,
którego celem by³a ocena ryzyka wyst¹pienia odczynu zapalnego w szczytach p³uc u pacjentów po leczeniu radiojodem z powodu nadczynnoci tarczycy. Badaniami objêto 15 kobiet
(rednia wieku 75 ±10 lat) z du¿ym
wolem guzkowym i nadczynnoci¹ tarczycy, zdyskwalifikowanych od leczenia operacyjnego, z prawid³owymi wynikami BAC. rednia aktywnoæ terapeutyczna podanego radiojodu wynosi³a 940 MBq. Scyntygrafia klatki piersiowej SPECT (99mTc-Tektreotyd) zosta³a wykonana po roku od zastosowanego leczenia 131-I. Jedynie u 1 z
kobiet stwierdzono istotne gromadzenie znacznika w szczycie p³uca lewego. Pozosta³e 14 kobiet nie wykazywa³o gromadzenia 99mTc-Tektreotydu w
szczytach p³uc. Wszystkie pacjentki
po 6 miesi¹cach od zastosowanego
leczenia osi¹gnê³y stan eutyreozy i
zmniejszenie rozmiarów wola. Badanie
nie potwierdzi³o istotnego procesu
zapalnego w szczytach p³uc wywo³anego podaniem radiojodu u pacjentów
z nadczynnoci¹ tarczycy i wolem guzowatym olbrzymim.

In the light of recent research data
hypothesis on radioactive iodine
therapy leading to inflammatory reaction in lungs' apices has lately gained
wider acceptance among pulmonologists. The study published of late
showed that in one female patient previously treated with radioiodine due to
toxic multinodular goiter 99mTcTectreotide uptake was found in the
lung apex. The aim of study was evaluation of the risk assessment of inflammatory reaction in lungs' apices
among patients treated with radioactive iodine due to hyperthyroidism. The
study was carried out in 15 female patients (mean age 75 years ±10 years)
with large toxic multinodular goiter
and fine needle aspiration biopsy
negative for malignancy and who did
not qualify for thyreoidectomy. Mean
radioactive iodine therapeutic dose
used in the study was 940 MBq. Chest
SPECT scan (99mTc-Tectreotide) was
performed one year after radioiodine
therapy. Trace uptake in lung apex has
been noted only in one patient. In 14
out of 15 patients in the study
tectreotide uptake has not been found
in any lungs' apices. All of 15 patients
became euthyroid six months after radioactive iodine therapy and had their
thyroid gland shrinked. No significant
correlation between inflammatory reaction in lung apices and radioiodine
therapy in patients with hyperthyroidism and large multinodular
goiter was found in conducted study.

Wstêp
Leczenie radiojodem nadczynnoci tarczycy powszechnie stosowane na wiecie
od 1942 roku [6,11], nadal cieszy siê nies³abn¹c¹ popularnoci¹ ze wzglêdu na wysok¹ skutecznoæ, niskie koszty oraz bezpieczeñstwo tej formy terapii. Leczenie to w
wielu przypadkach jest jedyn¹ mo¿liw¹ form¹ terapii, niejednokrotnie ratuj¹cej ¿ycie
pacjenta, jak w przypadku chorych z objawami ubocznymi po tyreostatykach (agranulocytoza, leukopenia), czy w przypadku
wspó³istnienia nadczynnoci tarczycy u osób

z ciê¿kimi innymi schorzeniami, zw³aszcza
uk³adu kr¹¿enia. Podanie izotopu jodu-131
jest równie¿ metod¹ z wyboru w przypadku
osób nie wyra¿aj¹cych zgody na zabieg
operacyjny lub te¿ pacjentów z nawrotem
nadczynnoci tarczycy po strumektomii.
Do terapii 131-I kwalifikowani s¹ pacjenci z nadczynnoci¹ tarczycy w przebiegu
choroby Graves-Basedowa lub wola guzkowego toksycznego po uzyskaniu prawid³owego wyniku biopsji zmian ogniskowych w
tarczycy. Przeciwwskazania do leczenia
131-I s¹ nieliczne, a zalicza siê do nich ci¹-
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Rycina 1
Pacjentka z patologicznym wychwytem 99mTc Tektreotydu w okolicy szczytu p³uca lewego.
Patient with pathological 99mTc -Tectreotide uptake in the left lung apex.

Rycina 2
Pacjentki bez wychwytu 99mTc Tektreotydu w szczytach p³uc.
Patients without 99mTc - Tectreotide uptake in lungs' apices.

¿ê, okres karmienia piersi¹, podejrzenie
zmian z³oliwych w tarczycy oraz ucisk wola
na s¹siednie narz¹dy. Powik³ania zwi¹zane z leczeniem radiojodem wystêpuj¹ rzadko, a najczêciej zalicza siê do nich bolesne, zapalne obrzmienie gruczo³u tarczowego i/lub zaostrzenie nadczynnoci tarczycy w ci¹gu pierwszych dwóch tygodni
od podania dawki leczniczej. Dotychczasowe obserwacje nie wykaza³y ¿adnej zale¿noci miêdzy leczeniem 131-I, a zwiêkszonym ryzykiem zachorowania na chorobê nowotworow¹ [10,14,19,20].
Do tej pory w literaturze nie opisano
przypadku zw³óknienia szczytów p³uc u pacjentów po leczeniu radiojodem z powodu
nadczynnoci tarczycy. Odczynowe poproPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

mienne uszkodzenie tkanki p³ucnej jest natomiast znanym powik³aniem radioterapii
zewnêtrznej schorzeñ hematologicznych
dotycz¹cych lokalizacji nadprzeponowych
oraz radioterapii w przebiegu nowotworów,
jak np. w raku sutka [3,4,21]. Opisano równie¿ zw³óknienia lokalne w tkance p³ucnej
w miejscu przerzutów raka brodawkowatego, czy pêcherzykowego tarczycy po przebytej terapii radiojodem [18].
Wród pulmonologów pojawi³y siê opinie, ¿e leczenie radiojodem prowadziæ mo¿e
do powstania odczynu zapalnego w szczytach p³uc. W materiale w³asnym u jednej
chorej uprzednio leczonej 131-I z powodu
wola guzkowego toksycznego, po operacji
guza chromoch³onnego nadnercza, w wy-

konanej scyntygrafii z analogiem somatostatyny, zauwa¿ono gromadzenie 99mTc-Tektreotydu w szczycie p³uca.
Znakowane analogi somatostatyny s¹
szeroko stosowane w diagnostyce guzów
neuroendokrynnych w wizualizacji ognisk
pierwotnych i zmian przerzutowych [1].
Ze wzglêdu na obecnoæ receptorów
somatostatynowych w b³onie komórkowej
leukocytów [7,13,15] scyntygrafia z u¿yciem
znakowanych analogów somatostatyny
(m.in.99mTc-Tektreotyd) znajduje tak¿e zastosowanie w diagnostyce stanów zapalnych.
Cel
Ocena ryzyka wyst¹pienia odczynu zapalnego w szczytach p³uc u pacjentów po
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leczeniu radiojodem z powodu nadczynnoci tarczycy.
Materia³ i metody

Badaniami objêto 15 kobiet w wieku od 65 do 85
lat (rednia wieku 75 ±10 lat) z du¿ym wolem guzkowym i nadczynnoci¹ tarczycy, które by³y zdyskwalifikowane z powodów kardiologicznych od leczenia operacyjnego.
Wszystkie pacjentki mia³y wykonane badanie USG
oraz biopsjê cienkoig³ow¹ (BACC) zmian ogniskowych
w tarczycy. Pomiar objêtoci tarczycy w wiêkszoci przypadków nie by³ mo¿liwy z uwagi na czêciowo zamostkowe po³o¿enie gruczo³u, wobec tego oceniono wielkoæ
wola na podstawie badania palpacyjnego wg klasyfikacji WHO z 1994. Wszystkie chore z uwagi na wielkie
rozmiary wola zakwalifikowano do najwy¿szego stopnia
powiêkszenia tarczycy, czyli do II0.
Po uzyskaniu prawid³owych wyników BACC wszystkie pacjentki pacjentki zosta³y zakwalifikowane do leczenia radiojodem.
Przed leczeniem izotopowym u ka¿dej z pacjentek
wykonane by³o badanie RTG klatki piersiowej z ocen¹
wiat³a tchawicy.
Zakres podanych terapeutycznych aktywnoci 131I mieci³ siê w granicach 784-1045 MBq, z zastrze¿eniem, ¿e pacjentki, które otrzyma³y aktywnoæ wy¿sz¹
ni¿ 800 MBq by³y hospitalizowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ochrony radiologicznej w Oddziale
Izotopowym Oddzia³u Klinicznego Kliniki Endokrynologii. W sumie hospitalizowano 9 kobiet, a 6 pozosta³ych
pacjentek otrzyma³o leczenie 131-I w trybie ambulatoryjnym.
Ostateczna ocena skutecznoci leczenia nadczynnoci tarczycy u w/w pacjentek zosta³a przeprowadzona w oparciu o wynik poziomu TSH po 6 miesi¹cach od
zastosowanej terapii izotopowej.
Scyntygrafia klatki piersiowej metod¹ SPECT z u¿yciem - 99mTc-Tektreotydu zosta³a wykonana po 10-12
miesi¹cach od zastosowanego leczenia 131-I, po uzyskaniu pisemnej zgody pacjentek na badanie.
Badania scyntygraficzne wykonane zosta³y przy
u¿yciu dwug³owicowej gamma-kamery firmy Siemens
E.CAM po³¹czonej z komputerem akwizycyjno-procesingowym e.soft oraz komputerem procesingowym SYNGO MI i systemem komputerowym ICON.
Badanie scyntygraficzne z u¿yciem 99mTc-Tektreotydu zosta³o przeprowadzone zgodnie z podanym poni¿ej protoko³em:
Pacjentowi podawano do¿ylnie 740 MBq 99mTc-Tektreotydu. Akwizycjê przeprowadzano po 4 godzinach od
podania radiofarmaceutyku wykonuj¹c SPECT (Single
Photo Emission Computed Tomography) klatki piersiowej oraz skany ca³ego cia³a WBI (Whole Body Imaging)
w projekcji przedniej i tylnej.
Nara¿enie pacjenta by³o niewielkie, bowiem dawka promieniowania: dla doros³ego cz³owieka (standardowego) nie przekroczy³a 3 x 10-2 mSv/MBq; prawdopodobnie nawet by³a mniejsza o rz¹d wielkoci.

Wyniki
Wród badanych pacjentek u 11 z nich
przyczyn¹ nadczynnoci tarczycy by³o wole
guzkowe toksyczne, a u 4 choroba GravesBasedowa. rednia aktywnoæ terapeutyczna podanego radiojodu wynios³a 940 ±132,2
MBq.
U ¿adnej z pacjentek nie obserwowano
objawów nadczynnoci tarczycy po podaniu radiojodu zwi¹zanych z rozpadem tyreocytów pod wp³ywem promieniowania beta
131-I ani obrzêku gruczo³u tarczowego na
tle odczynu zapalnego po zastosowanym leczeniu izotopowym.
Wszystkie pacjentki po 6 miesi¹cach od
zastosowanego leczenia izotopowego osi¹gnê³y stan eutyreozy i zmniejszenie rozmiarów wola.
redni poziom TSH u badanych kobiet
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po 6 m-cach wynosi³ 0,75 ±0,33 uj/ml. Po
roku od przeprowadzonego leczenia radiojodem u ¿adnej chorej nie by³o koniecznoci w³¹czenia preparatu L- tyroksyny z powodu niedoczynnoci tarczycy.
W badanej grupie u jednej z kobiet
stwierdzono gromadzenie 99mTc-Tektreotydu w szczycie p³uca lewego (rycina 1). Przeprowadzona fuzja obrazów scyntygrafii ze
znakowanym analogiem somatostatyny i
tomografi¹ komputerow¹ klatki piersiowej u
tej pacjentki - potwierdzi³a gromadzenie
znacznika w okolicy szczytu p³uca lewego
w miejscu dyskretnych, drobnych zw³óknieñ
w badaniu TK.
Pozosta³e 14 kobiet nie wykazywa³o
wychwytu znacznika w szczytach p³uc (rycina 2).
Omówienie
Terapia radiojodem jako uznana metoda leczenia nadczynnoci tarczycy z wyj¹tkiem powik³añ wczesnych w postaci nasilenia nadczynnoci tarczycy czy obrzêku gruczo³u tarczowego, wystêpuj¹cych stosunkowo rzadko, nie niesie za sob¹ ryzyka innych
gronych dla chorego dzia³añ ubocznych
[2,6,8,12,17].
Z uwagi na pojawiaj¹ce siê opinie w dyskusjach z pulmonologami, podjêto badania,
które mia³y na celu wyjanienie powsta³ych
w¹tpliwoci.
Dobrano w sposób szczególny grupê
pacjentek, kwalifikuj¹c do badania jedynie
chore z nadczynnoci¹ tarczycy i wolem olbrzymim, takim, którego rozmiary przekracza³y mo¿liwoci pomiarowe aparatu USG.
Zwracano tak¿e szczególn¹ uwagê na prawid³owoæ wyników biopsji stwierdzonych
zmian ogniskowych w tarczycy oraz na ocenê wiat³a tchawicy w wykonanym przed
terapi¹ badaniu RTG. Wszystkie pacjentki z
uwagi na towarzysz¹ce schorzenia by³y zdyskwalifikowane od leczenia operacyjnego.
Wyselekcjonowanie takiej grupy pacjentek mia³o na celu za³o¿enie, ¿e obecnoæ
tak du¿ej masy gruczo³u tarczowego bêdzie
stanowi³o potencjalnie najwy¿sze ryzyko
ewentualnego napromienienia szczytów p³uc
u tych chorych.
Jako markera uszkodzenia tkanki p³ucnej u¿yto analogu somatostatyny znakowanego technetem (99mTc-Tektreotyd). Pierwszym impulsem do wyboru takiego znacznika by³o przypadkowe stwierdzenie u jednej
z pacjentek uprzednio leczonej radiojodem
z powodu nadczynnoci tarczycy, wychwytu znacznika w szczycie p³uca lewego w trakcie diagnostyki prowadzonej po operacji
guza chromoch³onnego nadnercza. Przeprowadzona dalsza diagnostyka wykaza³a, ¿e
w miejscu wychwytu znakowanego analogu
somatostatyny w obrazie TK klatki piersiowej stwierdzono drobne zw³óknienia w mi¹¿szu p³uc.
Wychwyt analogu somatostatyny znakowanego indem (111-In- Octreotide) w miejscu zw³óknieñ w tkance p³ucnej w 2008 roku
opisali Ha L. i Mansberg R. wraz ze swoimi
wspó³pracownikami z orodka medycyny
nuklearnej w Australii [9].
Valdes Olmos R.A. i wsp. w 1996 roku
opublikowali pracê, w której do obrazowania uszkodzenia tkanki p³ucnej u¿yto innego analogu receptora dla somatostatynyPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

111-In- Pentetreotide. W swoich badaniach
autorzy wykazali, ¿e jest to dobry marker
wykrywaj¹cy odczyn zapalny i jego nastêpstwa pod postaci¹ zw³óknieñ w tkance p³ucnej w okresie od 1 do 8 miesiêcy u chorych
po radioterapii zewnêtrznej klatki piersiowej
z powodu chorób nowotworowych [23].
Przydatnoæ 111-In- Pentetreotide w diagnozowaniu popromiennego uszkodzenia
tkanki p³ucnej zosta³a wykazana w eksperymentalnym badaniu przeprowadzonym
przez Skopek J. na modelu zwierzêcym[22].
Wychwyt znakowanych analogów somatostatyny w uszkodzonej tkance p³ucnej
wynika najpewniej z obecnoci receptorów
somatostatynowych w b³onie komórkowej
leukocytów [7,13,15], pojawiaj¹cych siê w
zaistnia³ym odczynie zapalnym.
Uzasadniony wybór znacznika izotopowego do wykrycia ewentualnego uszkodzenia szczytów p³uc w nastêpstwie radioterapii zewnêtrznej, jak¹ stanowi³oby napromienienie tej tkanki w rezultacie kumulacji 131I w olbrzymim wolu nadczynnym, stanowi³
podstawê oceny ryzyka tego zdarzenia.
Wychwyt 99mTc-Tektreotydu wykazano
tylko u jednej z 15 zbadanych pacjentek.
U pozosta³ych chorych nie obserwowano wychwytu znacznika w szczytach p³uc,
co pozwoli³o na wykluczenie uszkodzenia
tkanki p³ucnej w tej okolicy po przeprowadzonym leczeniu radiojodem.
Korzystny efekt leczniczy radiojodu w
postaci zmniejszenia objêtoci gruczo³u tarczowego i uzyskania stanu eutyreozy [5,16]
osi¹gniêto u wszystkich 15 pacjentek.
Wnioski
Badanie nie potwierdzi³o istotnego procesu zapalnego w szczytach p³uc wywo³anego podaniem radiojodu u pacjentów z
nadczynnoci¹ tarczycy i wolem guzowatym
olbrzymim.
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