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Choroby tarczycy mogą przebiegać z nieprawidłową 
budową gruczołu tarczowego oraz z zaburzeniami 
czynności tego gruczołu. Część nieprawidłowości 
lekarz jest w stanie wybadać podczas badania kli-
nicznego szyi, w tym tarczycy. Pacjenci do lekarza 
zgłaszają się najczęściej z powodu objawów wynika-
jących z nadczynności lub niedoczynności tarczycy, 
jak również z powodu objawów związanych z poja-
wieniem się asymetrii w budowie szyi, obecności 
palpacyjnego guza lub objawów uciskowych, w tym 
zaburzeń przełykania i chrypki.

Gruczoł tarczowy położony jest w przednio-dolnej 
części szyi, do przodu od tchawicy i przełyku, po-
między tętnicami szyjnymi wspólnymi. Tarczyca 
zbudowana jest z dwóch płatów bocznych (prawego 
i lewego), które u większości osób połączone są róż-
nej grubości cieśnią (węziną). W granicach fizjologii 
mieści się pewna asymetria płatów tarczycy. U czę-
ści osób występuje dodatkowy płat piramidowy, któ-
ry odchodzi od cieśni ku górze w linii pośrodkowej 
lub – częściej – nieznacznie po stronie lewej. 

Całość gruczołu u dorosłego człowieka ma wymiary 
ok. 20×20×40 mm i w warunkach prawidłowych jest 
on niewidoczny i niewyczuwalny (Ryc. 1).

Rycina. 1. Położenie tarczycy

Badanie przedmiotowe gruczołu tarczowego warto 
rozpocząć od oglądania szyi, oceny koloru skóry 
(rumień może wskazywać na stan zapalny, ostre 

zapalenie tarczycy), oceny obecności wola, oceny 
żył powierzchownych szyi i klatki piersiowej,  któ-
rych poszerzenie może wskazywać na obecność 
wola zamostkowego oraz oceny powiększonych wę-
złów chłonnych. 

Badanie palpacyjne tarczycy polega na obmacy-
waniu szyi od przodu, za pomocą opuszek kciuków 
(pacjent przyjmuje pozycję siedzącą lub stojącą). 
Celem zlokalizowania cieśni lekarz bada chorego 
lokalizując chrząstkę tarczową, przesuwając dłoń 
ku dołowi do wcięcia mostka. Jedną rękę przesuwa 
bocznie w kierunku miesienia mostkowo-obojczy-
kowo-sutkowego nieco go odchylając, a drugą oce-
nia palpacyjnie tarczycę (Ryc. 2 i 3).

Rycina. 2.
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Gruczoł tarczowy możemy badać również od tyłu, 
zza chorego, oburącz, trzema palcami (II, III, IV). 
W celu zlokalizowana cieśni lekarz przesuwa pal-
ce od chrząstki tarczowej do wcięcia mostka. Na-
stępnie przesuwa ręce bocznie w kierunku mięśnia 
mostkowo-obojczykowo-sutkowego aby ocenić całą 
tarczycę (Ryc. 4).

Rycina. 4.

W trakcie prowadzonego badania od przodu i od 
tyłu warto poprosić pacjenta o przełknięcie śliny, 
dzięki czemu łatwiej wybadać gruczoł przesuwają-
cy się wówczas ku górze.

Palpacja szyi pozwala ocenić granicę tarczycy, sy-
metrię i rozmiar płatów tarczycy, jej spoistość, 
obecność wyczuwalnych guzów oraz ocenę węzłów 
chłonnych. 

Powiększona (symetrycznie lub ogniskowo) tar-
czyca, bolesna podczas badania, twarda, bez ocie-
plenia i zaczerwienienia skóry, może sugerować 
podostre zapalenie tarczycy (chorobę de Querva-
ina), częściej spotykaną w ostatnim czasie, zwią-
zaną z przebytą infekcją wirusową, m.in. wirusem  
SARS-CoV-2. 

Proces zapalny w podostrym zapaleniu tarczycy 
mogą wywołać wirusy: grypy, odry, świnki, EBV, 
adenowirusy, ECHO, Coxsackie oraz SARS-CoV-2. 

Choroba ma przebieg 4-fazowy. Początkowo do-
minuje bolesny obrzęk tarczycy i gorączka; ból 
promieniuje do uszu, okolicy kąta żuchwy i górnej 
części klatki piersiowej, ale możliwy jest również 
przebieg bezbólowy (także u chorych z zakaże-
niem SARS-CoV-2). Towarzyszy tej fazie często 
nadczynność tarczycy wynikająca z destrukcji 
miąższu gruczołu i uwolnienia hormonów tarczy-
cy. Ból i gorączka oraz nadczynność tarczycy mogą 
ustąpić samoistnie po upływie 8-16 tygodni. Faza 
trzecia z hipotyreozą nie zawsze się pojawia, na-
tomiast trwała niedoczynność tarczycy występu-
je USGbardzo rzadko. Poza wywiadem, badaniem 
klinicznym, należy wykonać badanie USG tarczycy 
oraz badania biochemiczne w tym TSH, fT3, fT4, 
OB, CRP i morfologię.

Palpacja szyi pacjenta pozwala ocenić poza wiel-
kością tarczycy: obecność, wielkość, twardość i ru-

chomość guzków tarczycy oraz obecność powięk-
szonych węzłów chłonnych szyi.

Guzki tarczycy są bardzo często rozpoznawaną 
patologią tarczycy. Częstość występowania guz-
ków tarczycy jest większa u kobiet niż u mężczyzn 
i zwiększa się z wiekiem. W krajach z prawidłową 
podażą jodu częstość występowania guzków tar-
czycy szacuje się na około 6% u kobiet i 1% u męż-
czyzn. W Polsce ocenia się, że cechy wola guzko-
wego może mieć nawet milion kobiet; częstość 
występowania zmian ognikowych wykrywanych 
w badaniu USG jest jeszcze większa. Zdecydowana 
większość guzków ma charakter łagodny, niewielki 
odsetek stanowią przypadki raka tarczycy. 

Guzki tarczycy twarde i nieruchome mogą suge-
rować możliwość występowania zmiany złośliwej. 
Warto zwrócić uwagę na nagłe powiększenie obwo-
du szyi i okolicznych węzłów chłonnych, nagły ból 
okolicy tarczycy, kłopoty z przełykaniem oraz wy-
stępowanie chrypki. Ryzyko występowania zmiany 
złośliwej zwiększa się, jeśli w wywiadzie pacjenta 
występuje ekspozycja na promieniowanie jonizują-
ce (np. radioterapia – zwiększa ryzyko raka bro-
dawkowatego); mała dostępność jodu w środo-
wisku (zwiększa się częstość występowania raka 
pęcherzykowego); występowanie nowotworu tar-
czycy w rodzinie (np. ~1/4 przypadków raka rdze-
niastego to nowotwory dziedziczne, spowodowane 
aktywującą mutacją zarodkową genu RET).

W przypadku podejrzenia zmiany guzkowej w tar-
czycy należy przeprowadzić badanie ultrasonogra-
ficzne tarczycy (USG). USG to czułe, łatwo dostęp-
ne i nieinwazyjne badanie oceniające m.in. wielkość 
i „charakter” zmian ogniskowych w tarczycy. Celem 
wykluczenia zmiany złośliwej zaleca się przepro-
wadzenie aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej (BAC). 
Wskazania do BAC ustala lekarz na podstawie da-
nych klinicznych (z badania lekarskiego), wielkości 
zmiany, obrazu zmiany w badaniu USG i ewentual-
nie wynikach poprzednich BAC. Głównym celem ba-
dania jest wyodrębnienie grupy chorych, u których 
wskazane jest leczenie operacyjne.

Warto pamiętać, że szybko powiększająca się 
zmiana guzkowa, wymagająca oceny cytologicznej 
w celu wykluczenia procesu nowotworowego może 
okazać się naciekiem zapalnym w przebiegu choro-
by de Quervaina.

W niektórych przypadkach pomocna jest scyntygra-
fia tarczycy. W czasie tego badania pacjent otrzy-
muje radioaktywny izotop (jod promieniotwórczy 
lub technet 99m) i dzięki specjalnej kamerze wyko-
nywany jest odczyt jego gromadzenia w tarczycy. 
Guzki, które produkują nadmierną ilość hormonów 
tarczycy, wychwytują dużo izotopu i opisywane są 
w badaniu jako guzki „gorące”. Guzki „zimne” nie 
gromadzą izotopu albo gromadzą go mało. Guzki 
„gorące” bardzo rzadko są rakami tarczycy.

Gruczoł tarczowy powiększony, bardziej twardy 
i spoisty można wykazać również w chorobach au-



toimmunologicznych tarczycy jak choroba Hashi-
moto lub choroba Gravesa-Basedowa. Poza oceną 
ultrasonograficzną tarczycy w tych przypadkach, 
należy przeprowadzić diagnostykę biochemiczną, 
w tym badanie hormonów TSH, fT3, fT4 oraz miano 
przeciwciał przeciwtarczycowych: a-TPO, aTg, Trab.

Należy pamiętać, że badanie kliniczne na swoje 
ograniczenia, jest bardzo subiektywne, nie pozwa-
la na stwierdzenie wszystkich zmian ogniskowych 
w tarczycy i wykazano, że 1/3 zmian ogniskowych 
> 2 cm jest w tym badaniu przeoczana. 

Wnioski

Badanie palpacyjne gruczołu tarczowego to 
proste badanie, od którego należy rozpocząć 
jego diagnostykę. Palpacja szyi pozwala oce-

nić granicę tarczycy, symetrię i rozmiar pła-
tów tarczycy, jej spoistość, obecność wyczu-
walnych guzów oraz ocenić okoliczne węzły 
chłonne. Może je wykonać lekarz rodzinny, 
endokrynolog lub inny specjalista. Jednak 
w razie podejrzenia choroby tarczycy nale-
ży przeprowadzić dalszą diagnostykę, której 
podstawę stanowi badanie ultrasonograficz-
ne tarczycy (wykazuje ono znacznie większą 
czułość w obrazowaniu zmian ogniskowych 
i innych patologii tarczycy) oraz diagnosty-
kę biochemiczną. Przy szczególnych wskaza-
niach należy wykonać biopsję cienkoigłową 
zmian ogniskowych w tarczycy, jak również 
rozważyć badanie scyntygraficzne tarczycy.
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