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Niedoczynność tarczycy jest powszechnym scho-
rzeniem i dotyczy 0,3-0,8% dorosłych (forma jaw-
na klinicznie) oraz aż w 3-15% populacji w formie 
subklinicznej [1]. Podstawową oraz powszechnie 
akceptowaną i stosowaną formą terapii jest sub-
stytucja L-tyroksyny. Szacuje się, iż 5,3% świato-
wej populacji pobiera preparaty tyroksynowe [2]. 
Lek dostępny jest obecnie w Polsce poza tradycyjną 
formułą tabletki, także w formie płynnego roztworu 
glicerolu i wody. Celem niniejszego opracowania jest 
przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i zaleceń 
nt. możliwości zastosowania obu form L-tyroksyny 
w praktyce klinicznej w Polsce.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi American Thy-
roid Association, standardem terapii niedoczynno-
ści tarczycy pozostaje forma tabletkowa [3]. Ich 
autorzy wskazują jednak, że w szczególnych sytu-
acjach klinicznych (jednoczesne stosowanie inhi-
bitorów pomp protonowych, spożywanie kawy lub 
śniadania jednocześnie) formuła płynna może być 
lepiej wchłaniana. Jednak z uwagi na brak kontro-
lowanych, randomizowanych i długoterminowych 
badań, z przewagą doniesień kazuistycznych i ba-
dań niekontrolowanych, eksperci uznali, że dostęp-
ne dane literaturowe nie pozwalają na jednoznaczną 
rekomendację użycia nowej formuły w wymienio-
nych sytuacjach klinicznych. Wytyczne wskazują na 
możliwą potencjalną korzyść z przejścia na formę 
żelowej kapsułki lub płynną w sytuacjach alergii na 
substancje pomocnicze zawarte w tabletce (choć są 
one bardzo rzadkie). Główne obawy wśród pacjen-
tów i lekarzy rodziła tu zawartość w tabletce lakto-
zy, jednak warto wspomnieć, że dostępne aktualnie 
w Polsce preparaty L-tyroksyny w formie tabletki jej 
nie zawierają. Substancje pomocnicze w tabletce 
służą m.in. zapewnieniu stabilności substancji czyn-
nej, stąd okres przydatności do spożycia jest 2-krot-
nie dłuższy w przypadku tabletek niż formy płynnej. 
Praca opublikowana dwa lata później przez główną 
autorkę wytycznych jest niemal tożsama w swoich 
konkluzjach w tej kwestii [4]. Warto dodać, iż w mo-
mencie publikacji wytycznych formuła płynna L-ty-
roksyny pakowana w polietylenowe ampułki nie była 
dostępna w USA. Najnowszy produkt – L-tyroksyna 
w roztworze wodnym glicerolu – uzyskała aprobatę 

FDA dopiero w 2017 r. Przez 7 lat od publikacji wy-
tycznych pojawiło się kilka prac dokumentujących 
przydatność nowych formuł leku w szczególnych 
sytuacjach klinicznych, choć cytowane rekomen-
dacje nadal są w mocy. Większość nowych badań, 
jakie przeprowadzono w ostatnich latach, opiera 
się o analizę relatywnie niewielkich grup pacjentów, 
głównie na populacji włoskiej. Jedyna polska analiza 
dotyczyła 76 pacjentów z pierwotną i wtórną nie-
doczynnością tarczycy, którzy po zmianie na płynną 
formę L-tyroksyny doświadczali poprawy w zakresie 
jakości życia, która jednak jest wytłumaczalna ob-
serwowanym wzrostem stężenia hormonów tarczy-
cy na tej samej dawce formy płynnej w związku z jej 
lepszą biodostępnością w stosunku do formy tablet-
kowej [5]. W związku z tym, że w przypadku formuły 
płynnej omija się etapy takie jak rozpad tabletki i jej 
rozpuszczanie w przewodzie pokarmowym, postulu-
je się iż lek w formie płynnej dociera do krwioobie-
gu o 30 min. szybciej niż podany w formie tabletki. 
Pomimo doniesień o możliwym korzystnym profilu 
wchłaniania płynnej formy L-tyroksyny z posiłkiem 
czy kawą, z uwagi na brak twardych dowodów, na-
dal w CHPL produktu pozostaje zapis o wymaganym 
30 min. odstępie pomiędzy przyjęciem leku a posił-
kiem. 

W meta-analizie Laurent i wsp. obejmującej wy-
łącznie badania prospektywne i randomizowane 
(łącznie w liczbie 8), porównujące płynną vs. tablet-
kową formułę L-tyroksyny, u pacjentów na terapii 
supresyjnej lub substytucyjnej. Autorzy wnioskują 
iż L-tyroksyna w formie płynnej jest bardziej efek-
tywna u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania, ale 
nie obserwowano istotnych różnic pomiędzy dwiema 
formami u pacjentów bez towarzyszących zaburzeń. 
Autorzy podkreślają też potrzebę badań prospek-
tywnych na większych grupach pacjentów celem 
weryfikacji tych wniosków [6]. W drugiej dostępnej 
meta-analizie Virili i wsp., w której przeanalizowano 
łącznie 6 prac, płynna forma L-tyroksyny włączona 
u pacjentów leczonych L-tyroksyną w formie tablet-
ki i z nieoptymalnym wyrównaniem TSH, pozwoliła 
na normalizację TSH przy zastosowaniu tej samej 
dawki [7].



W kolejnym podsumowaniu Virili i wsp. z 2019 r. po-
jawienie się nowych postaci farmaceutycznych L-ty-
roksyny określają jak krok naprzód w kierunku me-
dycyny precyzyjnej [8]. Autorzy wskazują zarówno 
na blaski jak i cienie pojawienia się tych prepara-
tów. Do zalet formuły płynnej/żelowej zaliczają m. 
in. lepsze wchłanianie u pacjentów ze schorzeniami 
towarzyszącymi przebiegającymi z upośledzeniem 
sekrecji kwasu żołądkowego oraz pacjentów ze 
schorzeniami krytycznymi lub zespołem kruchości 
(łatwiejsze podawanie), zmniejszenie kosztów ko-
lejnych oznaczeń hormonalnych z uwagi na łatwiej-
sze dostosowywanie dawek oraz zgodność wyników 
dotychczas opublikowanych analiz. Z drugiej stro-
ny wskazują też na cienie, wśród których wskazują 
niejednorodny sposób planowania prac, ograniczo-
ną liczbę badań na relatywnie niewielkich grupach 
pacjentów, wśród których dostępnych jest zaledwie 
kilka badań wieloośrodkowych oraz randomizowa-
nych. 

W 2020r. w Endokrynologii Polskiej ukazała się opi-
nia polskich ekspertów nt. stosowania płynnej formy 
L-tyroksyny [1]. Zespół dokonał przeglądu literatury 
i analizy łącznie 405 artykułów. Autorzy wnioskują, 
iż nowa dostępna w Polsce od niedawna płynna for-
muła L-tyroksyny może być przydatna w szczegól-
nych grupach pacjentów, tj. chorych z zaburzenia-
mi wchłaniania o różnej etiologii (na skutek chorób 
współistniejących, pobieranych leków czy przebyte-
go zabiegu bariatrycznego) oraz chorych żywionych 
przez sondę. Preparat może okazać się przydatny 
również u noworodków, kobiet w ciąży czy osób 
starszych, czemu dodatkowo może sprzyjać brak 
zawartości alkoholu. Choć autorzy podkreślają, iż 
szczególnie w tej pierwszej grupie istnieje większe 
ryzyko przedawkowania, zatem należy ściśle kon-
trolować u nich stopień wyrównania hormonalnego. 
U pacjentów bez zaburzeń wchłaniania, terapia płyn-
ną formą pozwalała na zastosowanie mniejszych da-
wek L-tyroksyny w stosunku do formy tabletkowej 
dla osiągnięcia tego samego poziomu wyrównania. 
Wskazują, iż płynna forma okazała się efektywna 
również brana równocześnie ze śniadaniem.

O stosowaniu preparatu bądź nie, w naszych wa-
runkach, poza opiniami ekspertów, mogą przesądzić 
także względy czysto praktyczne. Na rynku polskim 
forma tabletkowa jest dostępna w 11 dawkach, 
a poprzez ich podział można uzyskać dodatkowo 
6 unikatowych dawek (łącznie 17), co daje możli-
wość indywidualizacji terapii na każdym etapie le-

czenia (dla porównania forma płynna dostępna jest 
w 12 niepodzielnych dawkach). Niezależnie od formy 
podania, działanie L-tyroksyny zaczyna się 3-5 dni 
od przyjęcia leku. Zawartość opakowania formy 
płynnej to 30 ampułek; tabletki dostępne są w opa-
kowaniach po 50 i 100 sztuk. Kluczowa jest akcepta-
cja pacjenta dla formy podawania, gdzie znaczenie 
może mieć m. in. ilość generowanych odpadów, spo-
sób ewakuacji preparatu z opakowania i potencjalne 
straty z nim związane oraz neutralność bądź jej brak 
w odniesieniu do wrażeń smakowych, czy łatwość 
przełykania. Kolejnym problemem jest ograniczona 
dostępność preparatów (w Polsce niedostępna for-
ma L-tyroksyny w kapsułce żelowej, jeden preparat 
L-tyroksyny w formie płynnej). Dodatkową barie-
rą jest brak refundacji płynnej formy L-tyroksyny, 
przez co ta sama ilość preparatu może być nawet 
10-krotnie droższa (w zależności od dawki i apteki). 
Biorąc pod uwagę przewlekły charakter schorzenia, 
wiąże się to jednak z dużym obciążeniem finanso-
wym pacjenta. Wydaje się zatem, iż przejście na 
formę płynną należy rozważyć u pacjentów, u któ-
rych istnieją duże trudności w wyrównaniu hormo-
nalnym, pomimo stosowania ponadstandardowych 
dawek L-tyroksyny, jednak u chorych, którzy mają 
prawidłowo wyrównaną czynność tarczycy na ta-
bletce, nie ma uzasadnienia dla zmiany preparatu.

Kończąc, pragnę przytoczyć najnowsze opraco-
wanie światowych ekspertów opublikowane w tym 
roku w najbardziej opiniotwórczym i prestiżowym 
czasopiśmie tyreologicznym – Thyroid, gdzie au-
torzy z rezerwą wypowiadają się o wprowadzeniu 
nowych formuł L-tyroksyny, pytając prowokacyjnie 
w tytule czy to „cukierek czy psikus?”. Wskazują, 
iż pozostaje kwestią do wyjaśnienia czy użycie że-
lowej lub płynnej formy L-tyroksyny u pacjentów 
z zaburzeniami sekrecji kwasu żołądkowego rzeczy-
wiście skutkuje lepszym wyrównaniem hormonal-
nym niż na formule tabletki. Konkludują, iż dowody 
przemawiające na korzyść formy żelowej/płynnej 
w porównaniu z tabletkami w praktyce klinicznej 
są wciąż dość słabe a mechanizmy farmakokine-
tyczne nie do końca poznane. Wskazują także na 
potrzebę prowadzenia dalszych badań oceniających 
potencjalne korzyści, a także prac umożliwiających 
dogłębne zrozumienie mechanizmów farmakokine-
tycznych związanych z wchłanianiem i dystrybucją 
nowych preparatów w ustroju, a wreszcie badań 
oceniających tak istotną obecnie koszt-efektyw-
ność nowych preparatów [2].
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