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– TRUDNOŒCI TERAPEUTYCZNE
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Streszczenie: Opornoœæ na hormony tarczycy (Resistance to Thyroid Hormone, RTH) jest to stan zró¿nicowanej
narz¹dowo zmniejszonej wra¿liwoœci na hormony tarczycy. RTH charakteryzuje siê zwiêkszonym stê¿eniem
wolnej tyroksyny (FT4) i wolnej trójjodotyroniny (FT3) w surowicy przy braku supresji TSH. Przyczyn¹ zespo³u jest
najczêœciej punktowa mutacja genu receptora β dla T3. W wiêkszoœci przypadków zespó³ przebiega bezobjawowo. Czêœæ pacjentów mo¿e prezentowaæ objawy nadczynnoœci lub niedoczynnoœci tarczycy. Celem pracy by³o
przedstawienie klinicznych i biochemicznych cech pacjentów wykazuj¹cych biochemiczne cechy RTH oraz
ocena skutecznoœci leczenia wola u tych pacjentów. Materia³ stanowi³o 5 pacjentów, u których wykazano trwale
podwy¿szone stê¿enie FT4 i FT3 przy braku supresji TSH, u 3 z nich rozpoznanie potwierdzono badaniem
molekularnym. Metody: ocena stê¿enia hormonów tarczycy i TSH, obwodowych wskaŸników stanu tyreometabolicznego oraz objêtoœci tarczycy przed i w czasie leczenia. Wyniki: Wskazaniem do oceny czynnoœci tarczycy
by³o wole u 4 pacjentów oraz labilnoœæ emocjonalna u 1 pacjenta. U 2 pacjentów stwierdzono umiarkowan¹
tachykardiê, u 1 - hipercholesterolemiê. Tolerancja ciep³a i opóŸnienie wieku kostnego by³y zró¿nicowane. Cechy
typowe dla nadczynnoœci tarczycy (np. tachykardia, upoœledzona tolerancja ciep³a) wystêpowa³y ³¹cznie z cechami typowymi dla niedoczynnoœci tarczycy (opóŸnienie wieku kostnego). Pacjenci z wolem byli leczeni L-tyroksyn¹, D-tyroksyn¹ lub pozostawieni bez leczenia. Zastosowanie tyroksyny lewoskrêtnej i prawoskrêtnej w konwencjonalnych dawkach nie powstrzyma³o rozwoju wola i zmian ogniskowych w tarczycy. U 2 spoœród 4 osób
odnotowano z³¹ tolerancjê leczenia w postaci nasilenia tachykardii i niepokoju. Wnioski: U pacjentów z podejrzeniem zespo³u opornoœci na hormony tarczycy nale¿y indywidualnie rozwa¿yæ celowoœæ i rodzaj leczenia. Konwencjonalne leczenie wola w zespole opornoœci na hormony tarczycy jest ma³o skuteczne i czêsto Ÿle tolerowane.
S³owa kluczowe: zespó³ opornoœci na hormony tarczycy, mutacje punktowe receptora β, wole
Abstract: Resistance to Thyroid Hormone (RTH) is a condition of variable tissue hyposensivity to thyroid hormone
caused by mutation in the thyroid hormone receptor β gene. RTH is characterized by elevated free thyroid hormone
concentrations (FT3, FT4) with nonsupressed thyrotropin (TSH). The majority of subjects are asymptomatic, however some may manifest symptoms of thyroid hormone excess or deprivation. Objective: The aim of the paper was to
describe the clinical and biochemical features, and the results of treatment of goiter in RTH patients. Subjects: Five
patients with persistently elevated serum FT4 and nosupressed TSH, three with confirmed mutation in receptor β
gene. Methods: Evaluation of thyroid hormones and TSH concentration, peripheral parameters of thyroid status and
thyroid volume at baseline and in the course of treatment. Results: In four patients the indication for investigation was
goiter, in one hyperacivity. Two patients had mild tachycardia, one had hypercholesterolemia. Heat tolerance and
bone age delay varied between individuals. Both typical features of hyperthyroidism (e.g. tachycardia, heat intolerance) and symptoms of hypothyroidism (bone age delay) were presented paralelly. Patients were treated either with
L-thyroxine, D-thyroxine or left without treatment. Conventional doses of thyroxine were insufficient to prevent
further development of goiter, intensfied tachycardia and anxiety in 2 out of 4 treated patients. Conclusions: In patients
where RTH is suspected both the necessity and the method of treatment should be individualized. Pharmacological
therapy of goiter with L-T4 is usually not effective and often not well tolerated.
Key words: resistance to thyroid hormone, point mutation in thyroid hormone receptor β gene, goiter

Wstêp
Zespó³ opornoœci na hormony tarczycy (Resistance to
Thyroid Hormone, RTH) przypuszczalnie wystêpuje z czê-
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stoœci¹ oko³o 1 : 50 000 ¿ywych urodzeñ (1).
Istot¹ tego zespo³u jest zmniejszone wi¹zanie trójjodotyroniny (T3) przez zmieniony receptor j¹drowy, a cech¹ charakterystyczn¹ jest zwiêkszone stê¿enie wolnej tyroksyny

Zespó³ opornoœci...
(FT4) i wolnej trójjodotyroniny (FT3) w surowicy przy prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniu tyreotropiny (TSH).
Tradycyjny kliniczny podzia³ zespo³u obejmuje 3 postaci: najczêœciej wystêpuj¹c¹ postaæ uogólnion¹, bez wyraŸnych zaburzeñ metabolicznych; postaæ przysadkow¹, wykazuj¹c¹ cechy nadczynnoœci tarczycy (tachykardia, nietolerancja ciep³a, przyspieszenie wieku kostnego) i postaæ obwodow¹, z klinicznymi objawami niedoczynnoœci tarczycy
(zahamowanie wzrostu, upoœledzenie rozwoju umys³owego, hipercholesterolemia).
W rzeczywistoœci dla uogólnionej postaci RTH charakterystyczne jest zró¿nicowanie narz¹dowej odpowiedzi na
hormony tarczycy z równoczesnym wystêpowaniem cech
typowych dla ich nadmiaru i niedoboru. Ten z³o¿ony obraz
kliniczny wynika z ró¿nej proporcji zmienionej i prawid³owej formy receptora w poszczególnych tkankach. Tradycyjny podzia³ kliniczny nie znajduje równie¿ odzwierciedlenia
w badaniach molekularnych, poniewa¿ nie stwierdzono
zwi¹zku pomiêdzy rodzajem defektu genetycznego i obrazem klinicznym choroby, a nawet ze stopniem upoœledzenia
wi¹zania T3 z receptorem j¹drowym (2, 3).
U wiêkszoœci pacjentów z zespo³em RTH stwierdza siê
niewielkie wole i umiarkowane przyspieszenie czynnoœci
serca. U dzieci mog¹ wystêpowaæ trudnoœci szkolne zwi¹zane z gorsz¹ koncentracj¹ uwagi i nadmiern¹ ruchliwoœci¹.
Innym zaburzeniem spotykanym w RTH jest niedos³uch
o ró¿nym nasileniu. Niektóre z mutacji wi¹¿¹ siê z opóŸnieniem rozwoju mowy, zaburzeniami artykulacji, dysleksj¹
oraz obni¿eniem IQ w skali s³ownej (4).
Na przyk³adzie zespo³u RTH mo¿na przeœledziæ z³o¿onoœæ procesu odpowiedzi na hormony tarczycy.
Zidentyfikowano 2 geny receptorów dla trójjodotyroniny.
Gen receptora β zlokalizowany jest na chromosomie 3, receptora α na chromosomie 17, oba s¹ Ÿród³em 2 izoform powstaj¹cych w wyniku odmiennego splicingu. U cz³owieka wystêpuj¹ 4 g³ówne formy receptorów dla trójjodotyroniny: β1, β2,
α1 i α2. Izoformy β1, β2 i α1 wykazuj¹ zdolnoœæ wi¹zania
z T3, izoforma α2 wi¹¿e siê z DNA, ale nie wi¹¿e T3 i mo¿e
wykazywaæ w³aœciwoœci kompetycyjnego inhibitora czynnoœci
hormonów tarczycy.
Zespó³ opornoœci na hormony tarczycy w oko³o 90% jest
spowodowany punktow¹ mutacj¹ genu izoformy β receptora
j¹drowego dla trójjodotyroniny i dziedziczony dominuj¹co.
U nielicznych chorych przyczyn¹ RTH jest ca³kowita delecja
genu receptora β lub jego fragmentu koduj¹cego bia³ko. Wówczas zespó³ dziedziczony jest recesywnie (5). W oko³o 10% rodzinnych przypadków odpowiadaj¹cych klinicznie i biochemicznie zespo³owi RTH nie stwierdza siê nieprawid³owoœci
w obrêbie receptów β i α (6). W takim wypadku defekt genetyczny mo¿e dotyczyæ kofaktorów lub koaktywatorów receptora.
Somatyczne mutacje receptora β wystêpuj¹ równie¿
w czêœci gruczolaków wydzielaj¹cych TSH (7).
Jedn¹ z wa¿niejszych w³aœciwoœci receptora zmienione-

go w wyniku punktowej mutacji genu jest zdolnoœæ do interferencji z czynnoœci¹ receptora prawid³owego, okreœlana
jako dominuj¹cy efekt negatywny (DNE) (8). T³umaczy on zaskakuj¹cy fakt, ¿e delecja ca³ego genu receptora β nie powoduje zespo³u opornoœci na hormony tarczycy u heterozygot.
W przeciwieñstwie do punktowej mutacji genu receptora β,
w ca³kowitej delecji tego genu zespó³ RTH dziedziczony jest
recesywnie. Pomimo ca³kowitego braku receptora β homozygoty nie wykazuj¹ upoœledzenia rozwoju intelektualnego
i niedoboru wzrostu, natomiast prezentuj¹ takie narz¹dowe
objawy nadczynnoœci tarczycy, jak tachykardia, skrócenie
podokresu skurczu lewej komory i skrócenie czasu odruchów
œciêgnistych. Wskazuje to na oddzia³ywanie hormonów tarczycy poprzez receptor α (5). W warunkach doœwiadczalnych
heterozygotyczne myszy z delecj¹ jednego z alleli receptora β
wykazywa³y cechy zespo³u RTH jedynie w wypadku braku obu
alleli receptora α, natomiast sam brak obu alleli receptora α nie
powodowa³ opornoœci na hormony tarczycy (9).
Zwykle najbardziej precyzyjnym wskaŸnikiem stanu tyreometabolicznego ustroju jest stê¿enie TSH. Zespó³ opornoœci na hormony tarczycy jest przyk³adem sytuacji klinicznej, w której oznaczenie TSH nie spe³nia tego zadania i dla oceny stanu tyreometabolicznego wykorzystywane s¹ wskaŸniki obwodowej czynnoœci hormonów tarczycy, np. têtno i czas skurczu komór serca
oraz stê¿enie cholesterolu (obni¿one w stanie tyreotoksykozy),
fosfokinazy kreatyny (CK), ferrytyny, globuliny wi¹¿¹cej hormony
p³ciowe (SHBG), markerów obrotu kostnego: osteokalcyny
i N-koñcowego telopeptydu kolagenu (wzrost w stanie tyreotoksykozy) (1, 10). WskaŸniki te s¹ jednak ma³o specyficzne. Ze
wzglêdu na ró¿n¹ wra¿liwoœæ tkanek obwodowych na hormony tarczycy i subiektywizm objawów klinicznych ocena stanu
tyreometabolicznego chorych jest zatem trudna.
Poni¿ej przedstawiamy kilkuletnie obserwacje 5 pacjentów, których wyniki badañ tyreologicznych wskazuj¹ na zespó³ opornoœci na hormony tarczycy.

Cel pracy
Celem pracy by³o przedstawienie klinicznych i biochemicznych cech pacjentów z RTH oraz ocena wyników leczenia wola u tych pacjentów.

Materia³ i metody
Przedstawiono dane 5 pacjentów wykazuj¹cych trwale
podwy¿szone stê¿enie FT4 przy prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniu TSH. U 3 z nich potwierdzono obecnoœæ mutacji genu receptora β dla trójjodotyroniny. U pacjentów przeprowadzono test z TRH, badanie obrazuj¹ce
przysadki oraz ocenê wybranych obwodowych wskaŸników stanu tyreometabolicznego. Przedstawiono sposób leczenia wola oraz obserwowane w tym czasie zmiany objêtoœci tarczycy.

Tabela 1. Zestawienie wyników badañ tyreologicznych pacjentki E.£.
TSH µ lU/ml
FT3
T4
FT4
TGL
Objêtoœæ
µ g/ml
(test z TRH)
pg/ml
ng/dl
ng/ml
tarczycy (ml)
27.02.92
–
4,7-35,8
11,8
11,4
47
13.03.92
T3: 40 µg
1,2
9,9
07.04.92
T3: 80 µg
0,1-1,8
13,6
7,6
17.11.92
L-T4: 100 µg
3,2-21,5
9,7
19,0
07.04.93
D-T4: 4000 µg
0,7-9,2
20.04.93
L-T4: 100 µg
1,6
8,6
15,6
77
14.05.93
D-T4: 1000 µg
3,4
10,1
13,5
24.02.95
D-T4: 2000 µg
0,3-2,8
8,3
25,2
60,9
22.06.99
–
0,4-3,6
3,63
36,0
64,7
14.01.00
–
0,8
4,44
60,0
81,35
Objaœnienia: L-T4: tyroksyna lewoskrêtna, D-T4: tyroksyna prawoskrêtna, TGL: tyreoglobulina,
zakres referencyjny: TSH: 0,5-3,0 µlU/ml, FT3: 1,64-3,45 pg/ml, T4: 4,5-12 µg/dl, FT4: 0,7-1,9 pg/ml, tyreoglobulina: 2-70 ng/ml
Data

Leczenie
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Tabela 2. Zestawienie wyników badañ tyreologicznych pacjenta J.W.
Data
Leczenie
TSH µlU/ml
FT3
(test z TRH)
pg/ml
14.05.97
–
10,07
8,14
26.08.97
D-T4: 1000 µg
13,58
8,59
28.11.97
D-T4: 2000 µg
9,7
10,73
04.09.98
D-T4: 2000 µg
6,42
11,72
29.05.99
D-T4: 2000 µg
7,2
9,63
29.06.99
–
9->50
6,7
14.01.00
–
8,7
02.03.01
–
14,2
04.12.01
L-T4: 100 µg
10,3
30.01.02
L-T4: 150 µg
4,5
24.01.03
L-T4: 150 µg
6,9
7,75
23.01.04
L-T4: 150 µg
5,8

T4
µ g/dl
21,06

FT4
ng/dl
2,9
2,89
3,17
>6,0
4,12
1,29
3,57
2,93
2,95
3,11
2,8

TGL
ng/ml

Objêtoœæ
tarczycy (ml)
1,75
2,9

38,0
6,5
110,0

19

Objaœnienia: L-T4: tyroksyna lewoskrêtna, D-T4: tyroksyna prawoskrêtna, TGL: tyreoglobulina,
zakres referencyjny: TSH: 0,5-3,0 µlU/ml, FT3: 1,64-3,45 pg/ml, T4: 4,5-12 µg/dl, FT4: 0,7-1,9 pg/ml, tyreoglobulina: 2-70 ng/ml

1. Pacjentka E.£. (historia choroby nr 0764/97) zosta³a
skierowana do Kliniki Endokrynologii IPCZD w wieku 10 lat
z rozpoznaniem nadczynnoœci tarczycy w przebiegu wola
guzkowego.
Urodzona o czasie z mas¹ cia³a 2000 g w stanie dobrym.
Rozwija³a siê prawid³owo, nie chorowa³a. Zmianê ogniskow¹
w prawym p³acie tarczycy o charakterze ³agodnym stwierdzono w 9 roku ¿ycia. Ze wzglêdu na podwy¿szone stê¿enie hormonów tarczycy przez kilka miesiêcy by³a leczona Metizolem.
W Klinice u dziecka stwierdzono: prawid³ow¹ wysokoœæ
i masê cia³a (50 ct i 25 ct), wiek kostny zgodny z metrykalnym,
pocz¹tek dojrzewania p³ciowego (thelarche II, pubarche II,
axilarche II w skali Tannera). Pacjentka nie zg³asza³a subiektywnych objawów nadczynnoœci tarczycy, ³atwo marz³a.
Stwierdzono znaczne powiêkszenie tarczycy, której dolne bieguny siêga³y wciêcia mostka, a górne - okolicy pod¿uchwowej. Objêtoœæ tarczycy oceniono na oko³o 47 ml, nie potwierdzono obecnoœci zmiany ogniskowej w prawym p³acie tarczycy. Przeprowadzone badania wykaza³y podwy¿szone stê¿enie wolnej trójjodotyroniny (FT3: 11,8 pg/ml, norma: 1,64 –
3,45 pg/ml), przy prawid³owym stê¿eniu tyroksyny ca³kowitej
(11,4 µg/ml, norma: 4,5-12) i nieznacznie podwy¿szonym stê¿eniu TSH (4,7 µIU/ml, norma: 0,5 - 3,0). W teœcie z TRH
stwierdzono wzrost stê¿enia TSH do 35,8 µIU/ml.
Czynnoœæ uk³adu kr¹¿enia oceniono na podstawie 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego. Zarejestrowano
rytm zatokowy o czêstoœci 48-157/min., œrednio w ci¹gu
dnia: 95/min., w nocy: 60/min. Badanie to powtórzono,
wraz z testem z TRH, po podaniu trójjodotyroniny we wzrastaj¹cych dawkach. Supresjê TSH uzyskano po 6 dobach
podawania 80 µg trójjodotyroniny. Czynnoœæ serca nie uleg³a przyspieszeniu, wynosz¹c 58 -110, œrednio 78/min.
Podjêto roczn¹ próbê leczenia L-tyroksyn¹ (L-T4) w dawce
100 µg dziennie (oko³o 3,3 µg/kg masy cia³a). Nie uzyskano
supresji TSH ani zmniejszenia objêtoœci tarczycy. W ci¹gu
kolejnych 6 lat pacjentka otrzymywa³a prawoskrêtn¹ tyroksynê (dekstrotyroksyna, D-T4) w dawce 1 - 2 mg. Podczas
leczenia obserwowano dalszy wzrost wola (do 64,7 ml),
labilnoœæ emocjonaln¹ i umiarkowan¹ tachykardiê. W ci¹gu nastêpnych 2 lat pacjentka pozostawa³a bez leczenia.
W tym czasie objêtoœæ jej tarczycy wzros³a do 81,3 ml. W
wieku 18,5 roku u pacjentki stwierdzono osteopeniê (Total
BMD: 0,981, Z-score: -1,8, L2-L4 BMD: 0,983, Z-score: 2,2) i hiperkalciuriê. Wyniki pozosta³ych badañ biochemicznych przedstawia³y siê nastêpuj¹co: SHBG: 84 nmol/l
(zakres normy dla kobiet: 16-129), cholesterol ca³kowity:
170 mg/dl, kinaza kreatyny: 297 U/l (zakres normy: 15 126). Pacjentka osi¹gnê³a wysokoœæ 160,6 cm, miesi¹czkuje od wieku 11,5 roku. Ukoñczy³a szko³ê zawodow¹.
U chorej stwierdzono mutacjê E457D w eksonie 10 receptora β dla trójjodotyroniny.
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Wyniki badañ tyreologicznych pacjentki E.£. zestawiono
w tabeli 1.
2. Pacjent J.W. (historia choroby nr 03450/97) zg³osi³ siê
do Kliniki Endokrynologii IPCZD w 9 roku ¿ycia z powodu
z³ej tolerancji leczenia L-tyroksyn¹ po wykonanej rok wczeœniej subtotalnej strumektomii.
Urodzony z ci¹¿y bliŸniaczej z mas¹ cia³a 1600 g w stanie dobrym. Poza opóŸnionym rozwojem mowy rozwija³ siê
prawid³owo. W 2 roku ¿ycia u ch³opca rozpoznano chorobê Perthesa. Od 7 roku ¿ycia leczony zachowawczo, a nastêpnie operacyjnie z powodu wola guzkowego. Po zabiegu
otrzymywa³ L-tyroksynê w dawce 2 - 2,5 µg/kg masy cia³a.
W czasie leczenia obserwowano narastanie objawów niepokoju i rozdra¿nienia.
U ch³opca stwierdzono: prawid³ow¹ wysokoœæ i masê cia³a (50 ct), opóŸnienie wieku kostnego o 2 lata. Obserwowano dyskretne dr¿enie d³oni oraz sk³onnoœæ do tachykardii
(têtno: 80 - 110/min). Objêtoœæ pozosta³ej po operacji czêœci
tarczycy wynosi³a 1,7 ml. Przeprowadzone badania wykaza³y podwy¿szone stê¿enie hormonów tarczycy (FT3: 8,14
pg/ml, T4: 21,06 µg/ml, FT4: 2,9 ng/dl) i TSH (10,07 µIU/ml)
oraz zwiêkszon¹ odpowiedŸ na stymulacjê TRH (wzrost stê¿eniaTSH do ponad 50 µIU/ml). Obraz MRI przysadki by³
prawid³owy. Pozosta³e wyniki badañ biochemicznych przedstawia³y siê nastêpuj¹co: SHBG: 41 nmol/l (N:10 - 71), cholesterol ca³kowity: 183 mg/dl, CK: 126 U/l.
Przez 2 lata pacjent otrzymywa³ prawoskrêtn¹ tyroksynê
w dawce 2 mg. Leczenie to nie spowodowa³o normalizacji
stê¿enia TSH. Objêtoœæ kikutów tarczycy wzros³a w tym czasie do 6,5 ml, stwierdzono rozwój nowych zmian ogniskowych, ocenionych na podstawie biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej jako ³agodne. Utrzymywa³a siê labilnoœæ emocjonalna i sk³onnoœæ do tachykardii. Ponownie zastosowano
tyroksynê lewoskrêtn¹ we wzrastaj¹cych dawkach z jednoczesnym podaniem Atenololu. Objawy uboczne w postaci
niepokoju wyst¹pi³y przy dawce 2,4 µg/kg, nie obserwowano tachykardii. Leczenie nie spowodowa³o supresji TSH,
a objêtoœæ tarczycy po 3,5 latach wzros³a do 19 ml.
W czasie siedmioletniej obserwacji wzrost i rozwój ch³opca przebiega³ prawid³owo. Uczy siê œrednio, ma trudnoœci
z przedmiotami œcis³ymi. Zaburzenia artykulacji utrzymuj¹
siê do chwili obecnej. Badanie densytometryczne wykonane w 16 roku ¿ycia wykaza³o prawid³ow¹ gêstoœæ mineraln¹
koœci. U pacjenta stwierdzono mutacjê E457D w eksonie 10
receptora β.
Stê¿enie FT4 i TSH rodziców ch³opca jest prawid³owe.
Wyniki badañ tyreologicznych pacjenta J.W. zestawiono
w tabeli 2.
3. Pacjent M.W. (historia choroby nr 05430/01) zosta³
skierowany do Poradni Endokrynologicznej w 8 roku ¿ycia

Zespó³ opornoœci...
Tabela 3. Zestawienie wyników badañ tyreologicznych pacjenta M.W.
TSH µ lU/ml
FT3
T4
FT4
TGL
Objêtoœæ
µ g/ml
(test z TRH)
pg/ml
ng/dl
ng/ml
tarczycy (ml)
18.07.94
1,38
15,6
3,63
11.07.95
3,35-14,45
10,87
20,3
2,82
57,25
12.05.97
2,2
2,92
04.05.01
2,05
2,91
9,7
Objaœnienia: L-T4: tyroksyna lewoskrêtna, D-T4: tyroksyna prawoskrêtna, TGL: tyreoglobulina,
zakres referencyjny: TSH: 0,5-3,0 µlU/ml, FT3: 1,64-3,45 pg/ml, T4: 4,5-12 µg/dl, FT4: 0,7-1,9 pg/ml, tyreoglobulina: 2-70 ng/ml
Data

z powodu nadpobudliwoœci i nieprawid³owego stê¿enia hormonów tarczycy. Urodzony w stanie dobrym, o czasie, z prawid³ow¹ mas¹ cia³a. Rozwija³ siê prawid³owo, nie chorowa³.
U ch³opca stwierdzono: prawid³owy wzrost i masê cia³a
(25 ct), wiek kostny zgodny z metrykalnym, prawid³ow¹ wielkoœæ tarczycy, têtno w granicach 80 - 120/min., RR: 100/
70mmHg, sk³onnoœæ do marzniêcia. Przeprowadzone badania potwierdzi³y podwy¿szenie stê¿enia FT4 (3,63 ng/dl) przy
prawid³owym stê¿eniu TSH (1,36 µIU/ml) i prawid³owej odpowiedzi na podany TRH (wzrost stê¿enia TSH do 14,4 µIU/
ml). Badanie CT przysadki nie wykaza³o zmian. Nie zastosowano ¿adnego leczenia. W ci¹gu 9 lat obserwacji nie stwierdzono rozwoju wola. Wzrost ch³opca przebiega³ prawid³owo, objawy dojrzewania wyst¹pi³y w 13 roku ¿ycia.
U pacjenta stwierdzono mutacjê V349M w eksonie 9
receptora β.
Wyniki badañ tyreologicznych pacjenta M.W. zestawiono w tabeli 3.
4. Pacjentka A.P. (historia choroby nr 04869/97) zosta³a
skierowana do Kliniki Endokrynologii IPCZD w 9 roku ¿ycia
z powodu niewielkiego wola i nieprawid³owego stê¿enia
hormonów tarczycy.
Urodzona w stanie dobrym, o czasie, z prawid³ow¹ mas¹
cia³a. Rozwija³a siê prawid³owo, nie chorowa³a. Od 8 roku
¿ycia obserwowano powiêkszenie tarczycy. Nie zg³asza³a
dolegliwoœci, nie otrzymywa³a leków.
U pacjentki stwierdzono: wysokoœæ cia³a na poziomie 60
ct, niedobór masy cia³a (< 10ct), przyspieszenie wieku kostnego o oko³o 1,5 roku, pocz¹tek dojrzewania p³ciowego (Th
II, P I, A I w skali Tannera), têtno w granicach 70 - 100/min.,

RR: 110/70mmHg, objêtoœæ tarczycy oko³o 10,3 ml. Przeprowadzone badania potwierdzi³y podwy¿szenie stê¿enia
FT3 (10,0 pg/ml) i FT4 (4,22 ng/dl), przy prawid³owym stê¿eniu TSH (3,9 µIU/ml) i prawid³owej odpowiedzi po podaniu
TRH (wzrost stê¿enia TSH do 25 µIU/ml). Badanie MRI wykluczy³o obecnoœæ zmian w przysadce.
Przez 2 lata pacjentka otrzymywa³a prawoskrêtn¹ tyroksynê
w dawce 2 mg. Leczenie nie spowodowa³o supresji TSH,
a objêtoœæ tarczycy wzros³a w tym czasie do 13 ml.
W ci¹gu kolejnych 5 lat pacjentka pozostawa³a bez leczenia.
Objêtoœæ tarczycy wzros³a w tym czasie do 18 – 19 ml. Wzrost
i rozwój dziewczynki przebiega³ prawid³owo, menarche wyst¹pi³o w wieku 11,8 roku. W 14 roku ¿ycia stwierdzono u pacjentki prawid³ow¹ gêstoœæ mineraln¹ koœci. Wyniki pozosta³ych badañ biochemicznych przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
SHBG: 72 nmol/l, cholesterol ca³kowity: 232 mg/dl, CK: 58 U/l.
Pacjentka osi¹ga bardzo dobre wyniki w nauce. Stê¿enie
FT4 i TSH jej rodziców i siostry jest prawid³owe.
Wyniki oznaczeñ hormonów tarczycy i TSH pacjentki
A.P. zestawiono w tabeli 4.
5. Pacjentka M.G. (historia choroby nr 04513/98) zosta³a
skierowana do IPCZD w 14 roku ¿ycia 13,4 lat z powodu
zmiany ogniskowej w tarczycy.
W wieku 9 lat u dziewczynki stwierdzono powiêkszenie
tarczycy i podwy¿szone stê¿enie T3 i T4. Przez 3 lata by³a
leczona Metizolem, a nastêpnie L-tyroksyn¹. W czasie leczenia obserwowano dalsze powiêkszanie siê tarczycy i rozwój hipoechogenicznej zmiany w p³acie lewym.
Przy przyjêciu do CZD u pacjentki stwierdzono prawid³owy wzrost i masê cia³a (50 ct), têtno 64 - 72/min., RR:105/70

Tabela 4. Zestawienie wyników badañ tyreologicznych pacjentki A.P.
Data
Leczenie
TSH µ lU/ml
FT3
(test z TRH)
pg/ml
05.07.97
–
3,9-25
10,0
02.10.97
D-T4: 2000 µg
7,315
16,3
23.01.98
D-T4: 2000 µg
4,673
14,11
02.10.98
D-T4: 2000 µg
2,7
13,21
16.04.99
D-T4: 2000 µg
8,01
9,48
25.05.99
–
3,9-43
11,98
24.11.99
–
19.10.00
–
5,1
21.11.01
–
28.06.02
–
5,6
8,27
10.09.03
–
5,8
7,03
Objaœnienia: L-T4: tyroksyna lewoskrêtna, D-T4: tyroksyna prawoskrêtna,
zakres referencyjny: TSH: 0,5-3,0 µlU/ml, FT3: 1,64-3,45 pg/ml, T4: 4,5-12
Tabela 5. Zestawienie wyników badañ tyreologicznych pacjentki M.G.
Data
Leczenie
TSH µ lU/ml
FT3
(test z TRH)
pg/ml
16.07.99
–
1,6-8,5
6,3
21.01.00
KJ: 200 µg
0,831
6,38
01.12.00
KJ: 100 µg
1,3
6,0
22.11.02
–
0,98
6,44
10.06.03
–
Objaœnienia: L-T4: tyroksyna lewoskrêtna, D-T4: tyroksyna prawoskrêtna,
zakres referencyjny: TSH: 0,5-3,0 µlU/ml, FT3: 1,64-3,45 pg/ml, T4: 4,5-12

T4
µ g/dl
23,49

FT4
ng/dl
4,22
4,42
4,98
4,93
3,26
3,92
3,96

TGL
ng/ml

19,0
15
41
30

Objêtoœæ
tarczycy (ml)
10,36

14,7

19,2
4,27
2,79
18
TGL: tyreoglobulina,
µg/dl, FT4: 0,7-1,9 pg/ml, tyreoglobulina: 2-70 ng/ml
T4
µ g/dl
14,4

FT4
ng/dl

TGL
ng/ml

3,07
3,18
3,78

25

Objêtoœæ
tarczycy (ml)
23,8
28,05

24,1
TGL: tyreoglobulina,
µg/dl, FT4: 0,7-1,9 pg/ml, tyreoglobulina: 2-70 ng/ml
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Tabela 6. Wybrane parametry biochemiczne i objawy wystêpuj¹ce u przedstawionych pacjentów.
E.£.
J.W.
M.W.
A.P.
TSH µlU/ml (test z TRH)
4,7-35,8
9->50
3,3-14,4
3,9-43
FT4: wartoœæ bezwzglêdna (µg/dl)
3,4
3,57
2,92
3,96
stosunek do górnego zakresu normy
184%
192%
154%
212,5%
Tyreoglobulina (ng/ml)
60
110
57
30
SHBG (nmol/l)
84
41
72
Cholesterol ca³kowity (mg/dl)
170
183
232
Kinaza kreatynowa (U/l)
297
126
58
Wole
++
++
–
+/Tachykardia
+/+/–
–
Tolerancja ciep³a
zwiêkszona
upoœledzona
w normie
w normie
Chudniêcie, biegunka
–
–
–
–
Wiek kostny
zgodny
opóŸniony
zgodny
przyspieszony
L2-L4 z-score
-2,2
-0,1
+0,1
Inne objawy
hiperkalciuria
zaburzenia
artykulacji

M.G
1,6-8,5
3,18
171%
25
95
155
+
–
zwiêkszona
–
-0,6

Zakres referencyjny: TSH: 0,5-3,0 µlU/ml, FT4: 0,7-1,9 pg/ml, tyreoglobulina: 2-70 ng/ml, SHBG (globulina wi¹¿¹ca hormony p³ciowe):
kobiety: 16-120 nmol/l, mê¿czyŸni: 10-73 nmol/l, cholestelor ca³kowity: 120-220 mg/dl, kinaza kreatynowa (CK): 15-126 U/l

mmHg, skórê ch³odn¹ i such¹, sk³onnoœæ do marzniêcia. Objêtoœæ tarczycy oceniono na 23 ml, œrednicê zmiany ogniskowej na 5 mm. Przeprowadzone badania wykaza³y podwy¿szone stê¿enie hormonów tarczycy (FT4: 3,07 ng/dl, FT3: 6,3
pg/ml) przy prawid³owym stê¿eniu TSH (1,6 µIU/ml) i prawid³owej odpowiedzi na podany TRH (wzrost TSH do 8,5 µIU/
ml), prawid³owe stê¿enie SHBG (95 nmol/l) i cholesterolu ca³kowitego (155 mg/dl). Pacjentkê pozostawiono bez leczenia.
Po 4 latach obserwacji objêtoœæ tarczycy osi¹gnê³a 24,1 ml.
Wielkoœæ zmiany w p³acie lewym nie uleg³a zmianie.
Pacjentka miesi¹czkuje regularnie od wieku 12,1 roku.
W wieku 18 lat stwierdzono u niej prawid³ow¹ gêstoœæ mineraln¹ koœci. Uczy siê w szkole zawodowej.
Wyniki oznaczeñ hormonów tarczycy i TSH pacjentki
M.G. zestawiono w tabeli 5.
Wybrane parametry biochemiczne i objawy wystêpuj¹ce
u przedstawionych pacjentów zestawiono w tabeli 6.

Dyskusja
Wskazaniem do oceny czynnoœci tarczycy u 4 przedstawionych pacjentów by³o wole, a u 1 pacjenta labilnoœæ emocjonalna. U ¿adnego z pacjentów nie stwierdzono pe³noobjawowej
nadczynnoœci tarczycy, co przemawia za rozpoznaniem uogólnionej postaci RTH.
Wspóln¹ cech¹ wymienionych chorych by³o trwale podwy¿szone stê¿enie FT3 i FT4 przy braku supresji TSH. Pozosta³e
cechy kliniczne i biochemiczne pacjentów by³y zró¿nicowane.
U 2 osób stwierdzono umiarkowan¹ tachykardiê, u 1 - hipercholesterolemiê. Tolerancja ciep³a by³a zmniejszona, prawid³owa lub zwiêkszona. Wiek kostny by³ opóŸniony, zgodny z wiekiem kalendarzowym lub przyspieszony, gêstoœæ mineralna koœci prawid³owa lub obni¿ona.
U pacjentki E.£. stwierdzono narz¹dowe objawy nadmiaru
hormonów tarczycy takie, jak: podwy¿szone stê¿enie kinazy kreatynowej i obni¿enie gêstoœci mineralnej koœci, ale równoczeœnie chora nie wykazywa³a klinicznych cech hipertyreozy,
a nawet zg³asza³a sk³onnoœæ do marzniêcia. Pacjent J.W. zg³asza³
najwiêcej subiektywnych cech nadczynnoœci tarczycy, ale jednoczeœnie stwierdzono u niego opóŸniony wiek kostny i prawid³owe stê¿enie cholesterolu przy wartoœci CK na górnej granicy
normy. Stan pacjenta M.W. nie budzi³ ¿adnych zastrze¿eñ,
a zespó³ RTH rozpoznano u niego przypadkowo.
U pozosta³ych pacjentów nie wykonano dotychczas badañ molekularnych potwierdzaj¹cych rozpoznanie, ale
przedstawiamy ich dla zobrazowania sytuacji klinicznych,
w których stykamy siê z chorym wykazuj¹cym biochemiczne cechy zespo³u. Nale¿y podkreœliæ, ¿e u pacjentek E.£.
i M.G. pomimo prawid³owego stê¿enia TSH i braku typo-
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wych objawów klinicznych, rozpoznano nadczynnoœæ tarczycy i prowadzono leczenie Metizolem.
Pacjenci z uogólnion¹ postaci¹ RTH zwykle nie wymagaj¹
leczenia (1). U chorych z niezbyt nasilonymi objawami hipermetabolizmu pierwszym z zalecanych leków jest Atenolol, który w
niewielkim stopniu wp³ywa na konwersjê T4 do T3,
a jest skuteczny w leczeniu tachykardii i dr¿enia miêœniowego.
Tyroksyna lewoskrêtna stosowana jest w RTH przebiegaj¹cym z objawami hipotyreozy (postaæ obwodowa RTH) oraz
u pacjentów po strumektomii. Leczenie monitoruje siê za pomoc¹ oceny stê¿enia TSH, a w³aœciwy stopieñ wyrównania mo¿e
wymagaæ poda¿y a¿ 1000 g L-tyroksyny na dobê (1).
W leczeniu przysadkowej postaci RTH znalaz³a zastosowanie tyroksyna prawoskrêtna oraz fizjologiczny metabolit T3:
3,5,3’- kwas trójjodotyrooctowy (TRIAC).
Celem leczenia przysadkowej postaci RTH jest uzyskanie supresji TSH i w konsekwencji zmniejszenie wytwarzania hormonów tarczycy. Efekt dzia³ania TRIAC wynika z jego wiêkszego, w
porównaniu do T3, powinowactwa do receptora β, zarówno
prawid³owego, jak i formy zmutowanej, przy zbli¿onym powinowactwie do receptora β. Dane dotycz¹ce dzia³ania ogólnego
TRIAC s¹ niejednoznaczne. Zak³adano, ¿e przy porównywalnym stopniu supresji TSH, kwas trójjodotyrooctowy nie zwiêksza podstawowej przemiany materii i wydatku energii podczas
snu, natomiast jego dzia³anie tyreomimetyczne na w¹trobê i koœci jest porównywalne lub wiêksze ni¿ L-tyroksyny (11- 13). Równoczeœnie parafarmaceutyki zawieraj¹ce TRIAC by³y stosowane
w oty³oœci jako „œrodki poprawiaj¹ce metabolizm”. Stwierdzono, ¿e TRIAC podawany jako œrodek wspomagaj¹cy w leczeniu
oty³oœci mo¿e byæ przyczyn¹ groŸnych dla ¿ycia powik³añ sercowo-naczyniowych (Ostrze¿enie U.S. Food and Drug Administration z 11 listopada 1999 roku).
Mechanizm dzia³ania prawoskrêtnej tyroksyny, jednego
z najwczeœniej badanych analogów hormonów tarczycy, jest
mniej poznany. G³ównym zastosowaniem D-T4 mia³o byæ leczenie hipercholesterolemii, w którym wykorzystano jej narz¹dowo specyficzne dzia³anie na w¹trobê przy s³abym dzia³aniu
ogólnym. Prawoskrêtna tyroksyna powoduje supresjê TSH, co
zastosowano w leczeniu zespo³u opornoœci na hormony tarczycy, ale równie¿ okaza³o siê, ¿e zwiêksza ryzyko zgonu w wyniku
chorób kr¹¿enia (14, 15). Prawdopodobnie jednak zarówno efekt
leczniczy D-T4 w hipercholesterolemii, jak i niekorzystny wp³yw
na uk³ad sercowo-naczyniowy wynika³y z zanieczyszczenia preparatu L-tyroksyn¹.
G³ównym problemem klinicznym u 4 spoœród prezentowanych pacjentów by³o wole o ró¿nym stopniu nasilenia, którego nie mo¿na wyt³umaczyæ zale¿noœci¹ od TSH ani stopniem opornoœci na hormony tarczycy, wyra¿onym jako stosunek stê¿enia FT4 do górnego zakresu wartoœci referencyj-

Zespó³ opornoœci...
nych. Pomimo ni¿szego stê¿enia TSH i mniejszego stopnia
opornoœci na T3 objêtoœæ tarczycy pacjentki E.£. by³a znacznie wiêksza, ni¿ pacjentki A.P., u której wielkoœæ tarczycy
nieznacznie przekracza³a normê.
Wed³ug Weissa i Refetoffa leczenie niewielkiego wola u
pacjentów z RTH jest niecelowe (1). Obserwacja pacjentek
A.P. i M.G. potwierdza tê opiniê. Pomimo braku leczenia
u tych pacjentek wzrost wola postêpowa³ powoli, a ich stan
ogólny nie budzi³ zastrze¿eñ.
Podjête próby leczenia zachowawczego pacjentów E.£.
i J.W. nie by³y skuteczne. Zastosowane dawki L- i D-tyroksyny by³y zbyt niskie, aby spowodowaæ supresjê TSH, a
jednoczeœnie wi¹za³y siê z nasileniem tachykardii i niepokoju. Wydaje siê jednak, ¿e podczas leczenia D-tyroksyn¹ wzrost wola postêpowa³ wolniej w porównaniu z okresem stosowania L-T4.
Supresjê TSH u pacjentki E.£. uzyskano po kilku
dniach podawania trójjodotyroniny w dawce 80 µg/dobê,
nie podjêto jednak próby d³ugotrwa³ego leczenia wola
za pomoc¹ T3. Wyniki leczenia operacyjnego równie¿
nie s¹ optymistyczne. Przyk³ad pacjenta J.W. wskazuje
na to, ¿e brak skutecznego postêpowania po strumekto-

mii mo¿e prowadziæ do koniecznoœci ponownej interwencji chirurgicznej.
Doœwiadczenia z zastosowaniem trójjodotyrooctanu
w leczeniu RTH s¹ obiecuj¹ce, ale dotychczas s¹ one
prowadzone na zasadzie prób klinicznych.

Wnioski
1. Ocena czynnoœci tarczycy oparta wy³¹cznie na oznaczeniu TSH lub FT4 mo¿e powodowaæ b³êdy diagnostyczne
i terapeutyczne.
2. Objawy kliniczne zespo³u niewra¿liwoœci na hormony
tarczycy wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie. U pacjentów z podejrzeniem zespo³u opornoœci na hormony tarczycy nale¿y
indywidualnie rozwa¿yæ celowoœæ i rodzaj leczenia.
3. Leczenie wola w zespole opornoœci na hormony
tarczycy konwencjonalnymi dawkami tyroksyny jest
ma³o skuteczne i czêsto Ÿle tolerowane.
Wyniki badañ molekularnych uzyskano dziêki uprzejmoœci Profesora Paolo Beck-Peccoz z Institute of Endocrine
Sciences w Mediolanie
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