
7.  STRESZCZENIE 

Wstęp: Subkliniczna nadczynność tarczycy (SNT), zwana też utajoną bądź 

skąpoobjawową, rozpoznawana jest w ostatnich latach coraz częściej, a jedną z głównych 

endogennych przyczyn tej choroby jest autonomicznie czynny guz tarczycy. Jednocześnie 

podkreśla się, że ponad 25% tych guzów nie powoduje objawów uogólnionej tyreotoksykozy. 

Wzrost dostępności do badań oraz tendencje do wykonywania badań przesiewowych na 

poziomie populacyjnym przyczyniły się do większej wykrywalności osób z nieprawidłowymi 

wynikami funkcji tarczycy, nie mających żadnych objawów lub zgłaszających objawy 

niespecyficzne. Pomimo zwykle bezobjawowego przebiegu guzów autonomicznych obecność 

SNT niesie ryzyko rozwoju powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz powikłań 

kostnych, ale także klinicznie jawnej nadczynności  

z typowym obrazem klinicznym. Jednak leczenie tej postaci choroby jest wciąż 

kontrowersyjne, zaś arbitralne zalecenia międzynarodowych towarzystw 

endokrynologicznych nie są akceptowane przez wielu znawców tematu. Jednocześnie ocena 

korzyści z leczenia SNT pozostaje często tematem niejednoznacznym w dostępnym 

piśmiennictwie. 

Głównym celem pracy była ocena kliniczna przebiegu guzów autonomicznych 

tarczycy w stadium SNT wraz z oceną stosowanej terapii, gdyż ten problem kliniczny nie jest 

wystarczająco zdefiniowany we współczesnej literaturze. W związku z tym zaplanowany 

projekt pracy doktorskiej został zrealizowany w poszczególnych celach: 

1. Ocena objawów klinicznych i powikłań zgłaszanych przez pacjentów w stadium SNT 

w przebiegu gruczolaka autonomicznego. 

2. Analiza morfologiczna i tyreologiczna gruczolaków autonomicznych. 

3. Ocena sposobu leczenia pacjentów w stadium SNT w przebiegu gruczolaka 

autonomicznego. 

4. Zbadanie zależności pomiędzy badanymi cechami klinicznymi, cechami 

morfologicznymi gruczolaka a efektami leczenia. 

Metodą badania była analiza retrospektywna dokumentacji medycznej ze 

szczególnym uwzględnieniem badania podmiotowego, przedmiotowego oraz badań 

dodatkowych uzyskanych w procesie diagnostyczno-leczniczym. 

Dokumentację medyczną pacjentów oceniano pod kątem: 



 czasu rozpoznania (wiek pacjenta) i trwania choroby, 

 wywiadu tyreologicznego w rodzinie, 

 subiektywnych objawów klinicznych oraz chorób współistniejących, 

 stężenia TSH i FT3, FT4 w momencie rozpoznania choroby i w trakcie leczenia, 

 obecności przeciwciał przeciwtarczycowych, 

 badań obrazowych (USG tarczycy i badanie scyntygraficzne tarczycy z pomiarem 

objętości tarczycy i guzków autonomicznych), 

 wykonania i oceny biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej, 

 sposobu leczenia przed podaniem dawki 
131

I, 

 kwalifikacji do leczenia 
131

I, 

 oceny rokowania po terapii 
131

I. 

Pacjentów uczestniczących w badaniu poddano analizie podmiotowej obejmującej 

objawy kliniczne w zakresie poszczególnych układów, typowe dla nadczynności tarczycy, 

które były zgłaszane w momencie rozpoznania: zmniejszenie tolerancji wysiłku, 

niezamierzona redukcja masy ciała, okresowo odczuwalne kołatanie serca, osłabienie, 

labilność emocjonalna, dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, nadmierna potliwość, 

bezsenność, nietolerancja ciepła, duszność, trudność w połykaniu. Rozpoznanie SNT 

potwierdzono wynikiem oznaczeń TSH, FT4, FT3, zgodnie z standardami 

endokrynologicznymi. Wykluczono inne przyczyny obniżonego stężenia TSH, takie jak 

jawna nadczynność tarczycy, ciąża, zapalenie tarczycy, choroby psychiczne, niedoczynność 

tarczycy pochodzenia centralnego, tzw. wtórne zespoły tarczycowe  

w przebiegu nowotworu, gorączki, choroby wątroby, głodzenie. W pracy wykorzystano 

wyniki badań biochemicznych i obrazowych (USG tarczycy i badanie scyntygraficzne)  

wykonanych w Zakładzie Radiologii i Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie. 

Pacjenci: Wstępnie oceniono 459 osób z rozpoznaniem nadczynności tarczycy 

będących pod opieką Przyklinicznej Poradni Endokrynologicznej i Kliniki Endokrynologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (w okresie trzyletnim). Wyselekcjonowano grupę 291 

pacjentów z wolem guzkowym toksycznym (63,4%), a następnie wyodrębniono chorych z 

gruczolakiem autonomicznym tarczycy w stadium SNT, którzy zostali zakwalifikowani do 

leczenia 
131

I. Grupę tę stanowiło 49 pacjentów (10,6% wszystkich osób z nadczynnością 

tarczycy), 41 kobiet (83,7%) i 8 mężczyzn (16,3%).  



Wyniki: U 41 (83,7%), pacjentów stwierdzono obecność typowych  objawów 

nadczynności tarczycy, natomiast tylko 8 pacjentów (16,3%) nie zgłaszało żadnych objawów, 

czyli co 6 pacjent z nie zgłaszał żadnego objawu klinicznego. Najczęściej zgłaszanym 

objawem u kobiet była  tachykardia (51,2%), a mężczyźni skarżyli się najczęściej na 

nadmierną pobudliwość nerwową (50%). Najrzadszym objawem w grupie kobiet była 

nietolerancja ciepła (17,1%), natomiast w grupie mężczyzn – trudność  

w połykaniu (12,5%). Wszyscy mężczyźni negowali dolegliwości bólowe w klatce 

piersiowej, duszność oraz bezsenność. Jeden objaw wystąpił u 3 osób (6,1%),  

a maksymalna ilość 9 objawów – jedynie u 1 pacjenta (2,0%). Współwystępowanie  

4 objawów u jednej osoby stwierdzono w grupie  aż u 17 pacjentów (34,7%).   

Objętość tarczycy zarówno u kobiet jak i u mężczyzn przekraczała górną granicę norm 

dla płci i była nieistotnie większa u mężczyzn. Wykazano większą objętość płata prawego w 

porównaniu do lewego, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Jednak objętość płata lewego u 

kobiet była nieistotnie większa niż u mężczyzn. Średnia objętość gruczolaka autonomicznego  

wynosiła 4,24 ml (1,27 - 9,25), bez istotnej statystycznie różnicy dla  płci, co stanowiło 16,9% 

i 23,3% całego miąższu tarczycy, adekwatnie dla płci. U większości pacjentów (29 osób) 

gruczolak umiejscowiony był w płacie prawym (59,2%), natomiast u 20 osób w płacie lewym 

tarczycy (40,8%).  U wszystkich mężczyzn guzek umiejscowiony był w płacie prawym, u 

kobiet lokalizacja guzka była porównywalna w obu płatach. 

Wszyscy pacjenci zakwalifikowani do terapii 
131

I zostali poddani pełnej procedurze 

izotopowej. W pierwszej kolejności wykonano jodochwytność tarczycy po 24 i 48 godzinach, 

która była nieistotnie wyższa u kobiet w porównaniu do mężczyzn (35,5; 36,7 w porównaniu 

29,65; 31,55), natomiast dawka lecznicza 
131

I była wyższa u mężczyzn (18,6 vs 14,13 mCi). 

Typ leku tyreostatycznego oraz długość terapii tyreostatycznej nie miały wpływu na efekt 

leczenia 
131

I. U zdecydowanej większości pacjentów (87,8%) leczenie radiojodem było 

skutecznym wyborem terapeutycznym. Łącznie po całym okresie obserwacji wynoszącym 12 

miesięcy od terapii 
131

I stwierdzono skuteczny przebieg leczenia u 43 osób (87,8%), z czego u 

30 z wynikiem eutyreozy (61,2%), a u 13  

z niedoczynnością tarczycy (22,5%). 

 

 

 



Wnioski: 

1. Subkliniczna nadczynność tarczycy w przebiegu guzów autonomicznych przebiega z 

typowymi objawami dla jawnej klinicznie nadczynności u większości pacjentów. 

2. Gruczolaki autonomiczne tarczycy występują częściej u kobiet i zwykle lokalizują się 

w płacie prawym. 

3. Wielkość gruczolaków autonomicznych nie ma wpływu na efekt leczenia 
131

I, 

natomiast większa objętość całego gruczołu tarczowego, jak również wysoka 

jodochwytność i wyższe wyjściowe stężenia wolnych hormonów tarczycy 

predysponują do nieskutecznego efektu terapii. 

4. Wcześniejszy efekt terapeutyczny, w czasie pierwszych 3 miesięcy, jest obserwowany 

istotnie częściej u pacjentów ze zmianami ogniskowymi zlokalizowanymi w płacie 

prawym. 

5. Typ leku tyreostatycznego oraz długość terapii tyreostatycznej nie miały wpływu na 

efekt leczenia 
131

I.  

6. U zdecydowanej większości pacjentów z  subkliniczną nadczynnością tarczycy   

w przebiegu gruczolaków autonomicznych leczenie 
131

I jest skutecznym wyborem 

terapeutycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ABSTRACT 

Introduction: In recent years patients have been more-and-more frequently diagnosed 

with subclinical hyperthyroidism (SH), also known as latent hyperthyroidism or 

hyperthyroidism accompanied by very few symptoms. One of the main endogenic causes of 

this disease is an active autonomous tumour of the thyroid gland. At the same time, it has to 

be born in mind that more than 25% of such tumours do not generate the symptoms of general 

thyrotoxicosis. The increased availability of research and the trend towards conducting 

screening exams at the population level have contributed to higher detection rates in patients 

with abnormal results of the thyroid function test who do not have any symptoms or have 

non-specific symptoms. Despite the uneventful course of autonomous tumours, the presence 

of SH poses a risk of cardiovascular and bone complications, as well as clinically manifested 

hyperthyroidism, with typical clinical images. However, the treatment of this form of disease 

is still a source of controversy, and the arbitrary recommendations of international 

endocrinology associations are not accepted by many experts. At the same time, the 

evaluation of SH treatment in the available source literature is very often ambiguous. 

The main aim of this paper was the clinical evaluation of autonomous tumours of the 

thyroid gland in the SH phase, together with the assessment of current treatment practices, 

because this problem has not been sufficiently defined in the contemporary medical literature. 

Due to this fact, this doctoral project was implemented according to the following objectives: 

1. The evaluation of the clinical symptoms and complications reported by patients in the SN 

phase in the course of autonomous adenoma. 

2. The morphological and thyroidological  analysis of autonomous adenomas. 

3. The evaluation of the treatment of patients in the SN phase in the course of autonomous 

adenoma. 

4. The examination of interrelations between clinical features, morphological features and 

treatment effects. 

The research method was a retrospective analysis of medical documentation, with 

special attention to physical examinations, medical interviews and additional test results 

achieved in the treatment and diagnostic process. 

The patients’ medical documentation was evaluated with regard to: 

 the time of diagnosis (the patient’s age) and the duration of the disease, 

 the thyroidological family history, 



 subjective clinical symptoms and comorbidities, 

 the concentration of TSH, fT3 and fT4 at the moment of diagnosis and during 

treatment, 

 the presence of antithyroid antibodies, 

 diagnostic imaging (ultrasound and scintigraphy of the thyroid with the measuring of 

thyroid and autonomous-tumour volume), 

 the performance and evaluation of fine-needle aspiration biopsy, 

 the type of treatment preceding the administration of the
 131

I dose, 

 the qualification for treatment with 
131

I, 

 the evaluation of the prognoses after 
131

I treatment. 

The patients participating in the study were analysed with regards to clinical 

symptoms specific to hyperthyroidism (within particular systems) which were reported during 

diagnostic procedures: reduced tolerance of physical effort, unintentional weight loss, 

periodic palpitations, weakness, emotional lability, chest pain, hyperhidrosis, insomnia, heat 

intolerance, breathlessness, and swallowing difficulty. The SH diagnosis was confirmed by 

the results of TSH, FT4 and FT3 tests in accordance with endocronological standards. Other 

causes of lowered TSH levels were ruled out, such as apparent hyperthyroidism, pregnancy, 

thyroiditis, mental illness, central hypothyroidism, the so-called thyroid syndromes secondary 

to neoplasm, fever, liver disease, and fasting. The results of the biochemical tests and 

diagnostic imaging (ultrasound and scintigraphy  

of the liver) performed at the Radiology and Nuclear Medicine Centre of the Medical 

University of Lublin were used in this paper. 

Patients: The initial assessment included 459 patients diagnosed with hyperthyroidism 

who were under the care of the Endocrinology Outpatient Unit and Clinic of the Medical 

University of Lublin (a three-year period). A group of 291 patients with toxic nodular goiter 

was selected (63,4%), and then patients with autonomous adenoma  

in the SH phase were isolated. The group which was qualified for treatment with 
131

I 

comprised 49 patients (10,6%) of all people with hyperthyroidism, 41 women (83,7%) and 8 

men (16,3%). 

Results: The symptoms typical of hyperthyroidism were found in 41 patients (83,7%), 

and only 8 patients (16,3%) did not report any symptoms – it means that every 6
th

 patient did 

not have any clinical complaints. The most-frequently reported symptom  



in women was tachycardia (51,2%). Men complained of excessive excitability (50%). The 

least-frequent symptom in the women’s group was heat intolerance (17.1%), and in the group 

men’s group difficulty in swallowing (12,5%). All the men denied pain, breathlessness and 

insomnia. One symptom occurred in three people (6,1%) and the maximum number of 9 

symptoms was found in only one patient (2,0%). The coexistence of four symptoms in one 

person was displayed by a group of 17 patients (34,7%). 

The thyroid volume in both women and men exceeded the upper limit for the genders 

and was insignificantly higher in men. The volume of the right lobe was higher  

in both women and men when compared with the left lobe. However, the volume of the left 

lobe was slightly higher in women than in men. The average volume of autonomous adenoma 

was 4,24 ml (1,27-9,25) and was not statistically significant in terms  

of differences between the genders. This constituted 16.9% and 23.3% of the entire 

parenchyma significantly attributed to gender. In the majority of patients (29) adenoma was 

located in the right lobe (59,2%), and in 20 patients the tumour was found in the left lobe of 

the thyroid (40.8%). In all the men the tumour was located in the right lobe whereas the 

location of the tumour in the women was evenly distributed between both lobes. 

All patients qualified for therapy with 
131

I were subjected to the full isotope procedure. 

Firstly, the iodine thyroid-uptake test was performed after 24h and 48h. The uptake was 

slightly higher in the women than in the men (35,5; 36,7 in comparison to 29,65; 31,55) but 

the difference was not statistically significant. The therapeutic dose  

of 
131

I was higher in men (18,6 vs. 14,13 mCi). The type of thyrostatic drugs and the length of 

the thyrostatic therapy did not affect the outcomes of treatment with 
131

I. Treatment with 

radioiodine proved to be an effective therapeutic option in the majority of the patients 

(87,8%). After the entire 12-month period of observation following therapy with 
131

I it was 

found that the treatment was effective in 43 patients (87,8%) in which 30 had euthyroid 

(61,2%) and 13 hypothyroidism (22,5%). 

 

 

 

Conclusions: 

1. Subclinical hyperthyroidism developing in the course of autonomous tumours displays 

symptoms typical of clinically manifested hyperthyroidism in the majority of patients. 



2. Autonomous adenoma of the thyroid is more frequent in women and is usually located 

in the right lobe. 

3. The size of autonomous adenomas does not affect the results of treatment with 
131

I, but 

an increased volume of the entire thyroid gland, high iodine uptake and higher initial 

concentration of free thyroid hormones, are indications of the therapy’s 

ineffectiveness. 

4. Earlier therapeutic effects during the first three months are observed significantly 

more frequently in patients with focal lesions localised in the right lobe. 

5. The type of thyrostatic drugs and the length of the thyrostatic therapy did not affect the 

outcomes of treatment with 
131

I. 

6. For the majority of patients with SH secondary to autonomous adenomas, treatment 

with 
131

I is an effective therapeutic choice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


