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Centralna niedoczynność tarczycy (CNT) (wtórna nie-
doczynność tarczycy) jest spowodowana niewystarczają-
cą stymulacją TSH (ang. Thyroid Stymulating Hormone) 
u osoby z prawidłową tarczycą ze względu na nieadekwat-
ne wydzielanie lub działanie hormonu uwalniającego TSH
– TRH (ang. Thyrotropin-Releasing Hormone) i / lub TSH.

CNT jest zwykle powiązana z niedoczynnością innych osi 
przysadkowych. 

Około 50% przypadków CNT jest spowodowana przez 
guzy przysadki, podczas gdy czaszkogardlaki są najczęst-
szą przyczyną pozasiodłową choroby, głównie u dzieci.

Częstość występowania CNT może dotyczyć ponad 40% 
makrogruczolaków przysadki przed zabiegiem i około 60% 
przypadków po zabiegu neurochirurgicznym.

CNT rozwija się u około 65% pacjentów, którzy przebyli 
radioterapię z powodu guzów mózgu. Coraz częściej CNT, 
jako część wieloosiowej niedoczynności przysadki rozpo-
znawana jest u pacjentów po pourazowym uszkodzeniu 
mózgu (ang. Traumatic Brain Injury), które są wynikiem 
wypadków komunikacyjnych, urazów i kontaktowych 
sportów walki (np. kick boxing, tajski boks) z powtarzają-
cymi się małymi urazami głowy. W niniejszym artykule po-
wołujemy się na aktualne Kliniczne Zalecenia Diagnostyki 
i Leczenia Niedoczynności Przysadki u Dorosłych opubliko-
wane przez Endocrine Society. 

Objawy i rozpoznanie

Objawy CNT są podobne do objawów pierwotnej nie-
doczynności tarczycy, obejmują senność, zmęczenie, brak 
napędu, poczucie zimna, suchość skóry, przyrost masy 
ciała związany z zatrzymaniem płynów. Jednak ze wzglę-
du na współwystępowanie niedoczynności innych osi przy-
sadkowych objawy często nakładają się na siebie i mogą 
stanowić problem diagnostyczny. W tabeli nr 1 podano kli-
niczną manifestację centralnej niedoczynności tarczycy do 
różnicowania z objawami wynikającymi z niedoczynności 
innych osi przysadkowych. 

Staranny wywiad uwzględniający objawy ogólne, powikła-
nia, zaburzenia miesiączkowania, płodności/libido, pytanie 
o bóle głowy, zaburzenia widzenia w skojarzeniu z inter-
pretacją badań laboratoryjnych jest konieczny w rozpo-
znaniu choroby.

Diagnostyka

W trakcie diagnostyki CNT konieczne jest oznaczenie 
w surowicy zarówno stężenia fT4 jak i TSH.

Stężenie fT4 poniżej zakresu wartości referencyj-
nych w połączeniu z niskim, normalnym lub lekko pod-
wyższonym TSH w przebiegu choroby przysadki zwykle 
potwierdza diagnozę.

W przeciwieństwie do pierwotnej niedoczynności tarczycy, 
stężenia TSH i fT4 nie korelują ze sobą, w związku z tym 
klinicyści nie mogą oznaczać wyłącznie stężenia TSH 
w diagnostyce lub monitorowaniu CNT. 

Niskie stężenie TSH w CNT ale, jak wspomniano powy-
żej, również prawidłowe lub nieznacznie podwyższone, 
może odzwierciedlać zmniejszone 24-godzinne wydziela-
nie i zmienioną bioaktywność przy względnie zachowanej 
immunoaktywności. 

W diagnostyce CNT sugeruje się, aby nie stosować dyna-
micznego testu wydzielania TSH. 

U pacjentów z chorobami przysadki i stwierdzonym niskim 
prawidłowym stężeniem fT4, należy podejrzewać łagodną 
CNT wtedy, gdy obecne są objawy kliniczne niedoczynno-
ści lub jeśli w trakcie obserwacji dojdzie do obniżenia się 
fT4 o 20% lub więcej i sugeruje się rozpoczęcie leczenia 
L-tyroksyną (L-T4).

Centralna niedoczynność tarczycy często towarzyszy nie-
doczynnościom innych osi przysadkowych, dlatego przy 
jej podejrzeniu konieczna jest kontrola funkcji przysadki 
z oznaczeniem rannego kortyzolu, IGF-1, PRL, a w przy-
padku jej klinicznego podejrzenia przeprowadzenia dia-
gnostyki w kierunku moczówki prostej. Dla oceny funkcji 
osi nadnerczowej często konieczne jest wykonanie testów 
dynamicznych z kortykotropiną lub CRH. 

Leczenie

W leczeniu CNT zaleca się stosowanie L-T4 w dawkach 
wystarczających do osiągnięcia stężenia fT4 w surowicy 
w zakresie od połowy do górnej wartości referencyjnej. 

Odpowiednia dawka L-T4, średnio 1,6 g/kg/dobę, powin-
na być dostosowana w oparciu o ocenę kliniczną chore-
go, jego wiek oraz stężenie fT4. Nie zaleca się stosowa-
nia trijodotyroniny w leczeniu CNT, jak również wyciągów 
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z tarczycy oraz innych preparatów hormonów tarczycy.

Przed rozpoczęciem terapii L-T4 u pacjenta z CNT koniecz-
na jest diagnostyka w kierunku niedoczynności nadnerczy. 
Jeśli ta diagnostyka w chwili włączenia L-4 nie jest możliwa 
zaleca się włączenie empirycznego leczenia hydrokortyzo-
nem do czasu przeprowadzenia oceny funkcji osi nadner-
czowej.

Interakcje pomiędzy L-T4 a leczeniem 
substytucyjnym hydrokortyzonem (HC), 
hormonem wzrostu (GH) i estrogenami

O czym już wspomniano przed wdrożeniem substytucji 
L-T4 w CNT należy wykluczyć niedoczynność osi nadner-
czowej, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia 
diagnostyki empirycznie włączyć hydrokortyzon, do czasu 
wykonania badań. Hormony tarczycy przyspieszają klirens 
endogennego kortyzolu, w związku z czym może dojść do 
ujawnienia się niewystarczającej produkcji kortyzolu i roz-
winięcia u chorego kryzy nadnerczowej. 

U pacjentów w eutyreozie z niedoczynnością osi somato-
tropowej (GHD, ang. Growth Hormone Deficiency), którzy 
rozpoczynają terapię hormonem wzrostu (GH, ang. Gro-
wth Hormone), zaleca się monitorowanie fT4 pod kątem 
ryzyka rozwoju CNT. Jeśli w trakcie leczenia GH stężenie 
fT4 spadnie poniżej zakresu referencyjnego, należy rozpo-
cząć terapię L-T4. Pacjenci z CNT z GHD, gdy rozpoczynają 
terapię GH a są już w trakcie leczenia L-T4, mogą wymagać 
zwiększenia dawek L-T4, tak aby utrzymywać stężenie fT4 
w docelowych zakresach wartości.

Przed wykonaniem testów stymulacji GH zaleca się wy-
równanie niedoczynności tarczycy, ponieważ CNT może 
utrudniać interpretację testów i postawienie diagnozy 
GHD.

U pacjentek z CNT, stosujących preparaty estrogenu, 
w trakcie modyfikacji leczenia konieczne jest monitorowa-
nie stężenia fT4 i ewentualna modyfikacja dawki L-T4. 

Podwyższone stężenie estrogenu w surowicy, czy to endo-
genne (ciąża) lub egzogenne (estrogenowa terapia zastęp-
cza, doustne środki antykoncepcyjne), wiąże się z koniecz-
nością zwiększenia dawki substytucyjnej L-T4 u pacjentów 
z pierwotną i wtórną niedoczynnością tarczycy, co jest 
związane z zależną od estrogenu zwiększoną produkcją 
w wątrobie globuliny wiążącej tyroksynę (TBG). 

Ryzyko nadmiernej/niedostatecznej substytucji 
L-T4 w CNT

Niewystarczająca lub nadmierna terapia hormonami tar-
czycy może wiązać się z ze zwiększonym ryzykiem ser-
cowo-naczyniowym. Długotrwałe stosowanie zbyt dużych 
dawek L-T4 może także m.in. powodować zwiększone ry-
zyko rozwoju osteoporozy i wystąpienia złamań. 

Dostosowywanie dawki L-T4 w ciąży 

U pacjentek z CNT, które zaszły w ciążę, zaleca się moni-
torowanie fT4 lub całkowitego stężenia T4 co 4-6 tygodni. 
Pacjentki te mogą wymagać zwiększonych dawek L-T4, ce-
lem utrzymania stężeń fT4 w docelowych zakresach war-
tości. 

Tabela 1. Kliniczna manifestacja centralnej niedoczynno-
ści tarczycy/interferencja objawów związanych z niedobo-
rem innych hormonów tropowych

Kliniczna manifestacja centralnej niedoczynności tarczycy

Objaw/manifestacja kliniczna
Niedobór hormonów tropowych 
przysadki odpowiedzialnych za 
objaw/manifestację kliniczną    

Zmęczenie, osłabienie ACTH, TSH, LH/FSH, GH, TSH

Przyrost masy ciała TSH

Depresja, problemy ze snem TSH, GH, LH/FSH

Pogorszenie funkcji poznawczych ACTH, TSH, GH

Nietolerancja zimna TSH

Mniejsza wydolność fizyczna ACTH, TSH, LH/FSH, GH

Suchość skóry ACTH, TSH

Ścieńczenie/wypadanie włosów  ACTH, TSH, LH/FSH

Nadciśnienie tętnicze TSH, GH

Bradykardia TSH

Hiperlipidemia TSH, GH

Insulinooporność/zaburzenia 
tolerancji węglowodanów  TSH, GH

Przedwczesna miażdżyca TSH, GH

Zaparcia TSH

Osteoporoza/zwiększone ryzyko 
złamań ACTH, TSH, LH/FSH, GH, TSH

Zaburzenia miesiączkowania ACTH, LH/FSH, TSH 
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