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Wstęp

Biorąc pod uwagę fakt, że w codziennej praktyce wykonuje się bardzo dużą liczbę badań radiologicznych z użyciem 
jodowych środków kontrastowych (ang. ICM – iodinated contrast media) lekarze różnych specjalności powinni być 
świadomi możliwych skutków ubocznych ICM. Najczęstszym objawem niepożądanym jest nefropatia pokontrastowa 
(http://www.polradiologia.org/files/pdf/ESUR10.0-wersja polska.pdf). Dotychczas powikłania tyreologiczne nie były do-
kładnie opisane. W 2021 roku, w ramach Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego ukazały się pierwsze międzynaro-
dowe wytyczne dotyczących postępowania w zaburzeniach czynności tarczycy indukowanych ICM. 

Autorzy wytycznych dokonali przeglądu dotychczasowych danych naukowych i sformułowali zalecenia, które mają sta-
nowić odpowiedź na najczęściej zadawane w praktyce klinicznej pytania dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń czyn-
ności tarczycy indukowanych ICM. Niestety, wiele zaleceń należy do zaleceń słabych z uwagi na brak albo niejednoznacz-
ność danych naukowych. Konieczne są więc dalsze badania, z uwzględnieniem klinicznie istotnych punków końcowych, 
w celu uściślenia zaleceń i ułatwienia podejmowanie decyzji u chorych z zaburzeniami czynności tarczycy indukowanych 
ICM. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na następujące trudności: 

• Zaburzenia czynności tarczycy (ang. thyroid dysfunction – TD) indukowane ICM są bardzo heterogenną
grupą chorób tarczycy. ICM może wywoływać zarówno nadczynność tarczycy jak i niedoczynność tarczycy
z powodu nadfizjologicznego stężenia jodu w roztworze kontrastu. Zarówno nadczynność tarczycy jak
i niedoczynność tarczycy indukowana ICM może być bez/skąpoobjawowa albo pełnoobjawowa. W większości
przypadki TD indukowane ICM są łagodne i przejściowe. W wielu przypadkach zaburzenia czynności tarczycy
są samoograniczające się i trwają od 1 do 18 miesięcy; często nie wymagają leczenia. Z drugiej strony,
czasem ich przebieg może być bardzo ciężki i stanowić istotny problem terapeutyczny.

• Częstość występowania zaburzeń czynności tarczycy indukowanych ICM nie została dokładnie poznana i waha
się od 1% do 20% w zależności od dowozu jodu oraz współistniejących chorób tarczycy. Ponadto nieznana jest
częstość występowania klinicznie istotnych zaburzeń czynności tarczycy.

W związku z tym, w wielu przypadkach konieczne jest zindywidualizowane podejście do profilaktyki i leczenia zaburzeń 
czynności tarczycy indukowanych ICM. W niniejszym opracowaniu chciałbym przedstawić podstawowe, uproszczone 
postępowanie w celu zapobiegania i leczenia zaburzeń czynności tarczycy indukowanych ICM. 

1. Przed badaniem radiologicznym z użyciem ICM należy ocenić ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności
tarczycy indukowanych ICM.

• W badaniu klinicznym należy zwrócić uwagę na możliwe objawy nadczynności/ niedoczynności tarczycy oraz
na obecność wola guzkowego.

• Ponadto należy zwrócić uwagę na czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń czynności tarczycy (Tabela 1). Nadczynność
tarczycy indukowana ICM głównie w regionach z niedoborem jodu oraz u pacjentów z wolem guzkowym lub
utajoną chorobą Gravesa i Basedowa. Polska należy do regionów, na których w przeszłości występował niedobór
jodu, będąc przyczyną zwiększonej częstości występowania choroby guzkowej tarczycy. Głównym czynnikiem
ryzyka niedoczynności tarczycy indukowanej ICM jest przewlekłe autoimmunizacyjne zapalenia tarczycy
(choroba Hashimoto).



Tabela 1. Czynniki ryzyka zaburzeń czynności tarczycy indukowanych ICM

Czynniki ryzyka nadczynności tarczycy indukowanej ICM Czynniki ryzyka niedoczynności tarczycy indukowanej ICM 

Wole guzkowe Choroba Hashimoto

Utajona choroba Gravesa i Basedowa (rzadko) Płód oraz noworodek

Obszary niedoboru jodu (obecnie lub w przeszłości) Obszary z prawidłową podażą jodu

Endogenna subkliniczna nadczynność tarczycy Operacje tarczycy w wywiadzie, niewydolność nerek, 
endogenna subkliniczna niedoczynność tarczycy

2. U chorych z grupy ryzyka zaburzeń czynności tarczycy indukowanych ICM należy oznaczyć stężenie
TSH w surowicy przed badaniem radiologicznym. W razie uzyskanie nieprawidłowego wyniku TSH należy
oznaczyć stężenia wolnych hormonów tarczycowych.

• Dalsze postępowanie u chorych z zaburzeniami czynności tarczycy, które zostały stwierdzone przed badaniem
radiologicznym z użyciem ICM przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Dalsze postępowanie u chorych z zaburzeniami czynności tarczycy, które zostały stwierdzone przed badaniem radiologicznym 
z użyciem ICM 

Zaburzenia czynności tarczycy Dalsze postępowanie przed badaniem radiologicznym z użyciem ICM

Jawna pierwotna nadczynność 
tarczycy TSH ↓, FT4 ↑ i/albo  FT3 ↑

• Badania radiologiczne z użyciem ICM są przeciwskazane.
• Należy rozważyć alternatywne metody obrazowania

(np. USG, MRI, TK bez podania kontrastu).
• WYJATEK – sytuacje kliniczne w których korzyści badania radiologicznego

z ICM przewyższają możliwe powikłania, np. ostry zespół wieńcowy.

Subkliniczna nadczynność 
tarczycy TSH ↓, fT4 ↔, fT3 ↔

• Badania radiologiczne z użyciem ICM nie są przeciwskazane
• Przed badaniami w trybie planowym, zaleca się konsultację endokrynologiczną

i ustalenie etiologii subklinicznej nadczynności.
• 3-4 tygodnie po badaniu wskazana kontrola TSH
• W wybranych przypadkach należy rozważyć leczenie profilaktyczne (patrz niżej).

Subkliniczna niedoczynność tarczycy 
TSH ↑,  fT4 ↔, 

Jawna pierwotna niedoczynność 
tarczycy TSH ↑, fT4 ↓

• Badania radiologiczne z użyciem ICM nie są przeciwskazane
• Wskazane rozpoczęcie leczenia substytucyjnego LT4

zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
• 2-3 miesiące po badaniu wskazana kontrola TSH

Pierwotna niedoczynność tarczycy  
w trakcie leczenia substytucyjnego LT4
TSH ↔

• Pacjenci przyjmujący leczenie substytucyjne LT4 z powodu niedoczynności
tarczycy nie są narażeni na ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności
tarczycy po podaniu ICM i nie wymagają konsultacji endokrynologicznego
i szczególnego postępowania

Eutyreoza u chorych z dużym wolem 
guzkowym TSH ↔ 

• Badania radiologiczne z użyciem ICM nie są przeciwskazane
• Należy rozważyć kontrolę TSH 3-4 tygodnie po badaniu

↔ stężenie w granicach wartości referencyjnych, ↑ stężenie większe niż wartości referencyjne, ↓ stężenie mniejsze niż wartości referencyjne

3. Leczenie profilaktyczne u chorych z ryzykiem rozwoju nadczynności tarczycy.

Profilaktyczne leczenie tiamazolem i/lub nadchloranem sodu należy rozpocząć:

• u wybranych pacjentów z dużym ryzykiem rozwoju nadczynności tarczycy indukowanej ICM
(endogenna subkliniczna nadczynność tarczycy, wole guzkowe)

• przed badaniami radiologicznymi wykonywanymi w trybie pilnym

• szczególnie w przypadku osób dla których ewentualne objawy nadczynności tarczycy byłyby dużym obciążeniem,
w tym pacjentów w podeszłym wieku, ze współistniejącą chorobą sercowo-naczyniową



Nie ma ustalonego jednego, skutecznego protokołu leczenia profilaktycznego i można wybrać 1 z następujących sche-
matów:

• tiamazol p.o. 20-30 mg 1 x dz., rozpoczynając dzień przed podaniem ICM i kontynuacja w tej samej dawce
przez 14 dni.

• nadchloran sodu (dostępny w Polsce na import docelowy): 600 mg przed podaniem ICM i kontynuacja w dawce
3 x 300 mg przez 7-14 dni.

• leczenie skojarzone tiamazolem i nadchloranem sodu u wybranych chorych z największym ryzykiem rozwoju
ciężkiej nadczynności tarczycy.

4. Rozpoznanie i leczenie nadczynności tarczycy indukowanej ICM.

• Nadczynność tarczycy indukowana ICM najczęściej występuje w ciągu 3-10 tygodni po ekspozycji; może być 
subkliniczna lub jawna; czasami przebieg może być ciężki; zwykle jest samoograniczająca się (trwająca od
1 do 18 miesięcy). Należy jednak pamiętać, że u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niestabilnymi 
chorobami układu sercowo-naczyniowego nawet w przebiegu łagodnej nadczynności tarczycy indukowanej ICM 
może dojść do groźnych powikłań, w tym zastoinowej niewydolności serca, dławicy piersiowej, migotania 
przedsionków i powikłań zakrzepowo-zatorowych.

• Rozpoznanie nadczynności tarczycy indukowanej ICM opiera się na: (i) klinicznych objawach nadczynności 
tarczycy, (ii) wynikach badań laboratoryjnych potwierdzających nadczynność tarczycy i (iii) niedawnej ekspozycji 
na ICM w wywiadzie (w ciągu ostatnich 3 miesięcy).

• Leczenie:

- Wskazane zindywidualizowane podejście do leczenia nadczynności tarczycy indukowanej ICM,
uwzględniając: (i) objawy kliniczne i etiologię oraz (ii) wiek, choroby współistniejące (zwłaszcza
układu sercowo-naczyniowego) i stan ogólny pacjenta.

- W większości przypadków o łagodnym przebiegu wskazane jest ścisłe monitorowanie,
unikanie dalszej nadmiernej ekspozycji na jod oraz podawanie β-adrenolityków.

- W ciężkich przypadkach należy rozpocząć leczenie nadczynności tarczycy (np. tiamazol w dawce
20-40 mg/dobę). W przypadku niepełnej odpowiedzi na leki przeciwtarczycowe wskazane jest skierowanie 
chorego do ośrodka referencyjnego i rozważenie zastosowania dodatkowo nadchloranu sodu.

• Niedoczynność tarczycy indukowana ICM może wystąpić nawet do 2 lat po ekspozycji; najczęściej jest subkliniczna 
i samoograniczająca się (od kilku tygodni do kilku miesięcy); u chorych z autoimmunizacyjnym zapaleniem 
tarczycy (choroba Hashimoto) niedoczynność tarczycy może być trwała.

• Rozpoznanie niedoczynności tarczycy indukowanej ICM jest trudne i opiera się na: (i) klinicznych objawach 
niedoczynności tarczycy, (ii) wynikach badań laboratoryjnych potwierdzających niedoczynność tarczycy i,
(iii) ekspozycji na ICM w wywiadzie (w ciągu ostatniego 1-2 lat).

• Leczenie:

- Wskazane zindywidualizowane podejście do leczenia niedoczynności tarczycy indukowanej ICM, uwzględniając:
(i) objawy kliniczne i etiologię (wskazane oznaczenie przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie) oraz (ii) wiek, 
choroby współistniejące i stan ogólny pacjenta.

- W większości przypadków o łagodnym przebiegu wskazane jest ścisłe monitorowanie bez stosowania 
substytucji hormonalnej.

- Tymczasowe leczenie substytucyjne L-tyroksyną należy rozpocząć zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, 
zwłaszcza u chorych w młodszym wieku z objawami niedoczynności tarczycy, u chorych z przewlekłym 
autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy oraz u kobiet planujących ciążę.

5. Rozpoznanie i leczenie niedoczynności tarczycy indukowanej ICM.
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