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W prezentowanej pracy przedstawiono
najczêciej spotykane zaburzenia funkcji tarczycy u chorych z przewlek³ym wirusowym
zapaleniem w¹troby t. C leczonych interferonem alfa i rybawiryn¹. Omówiono mechanizmy wystêpowania tych zaburzeñ. Podjêto
problem trudnoci diagnostycznych oraz leczniczych nadczynnoci i niedoczynnoci tarczycy w tej grupie chorych.

The article presents the most common
thyroid dysfunction in patients with chronic
hepatitis C treated with t. interferon alpha
and ribavirin. The mechanisms of these disorders were discussed. The problem of diagnostic difficulties and treatment of hyperthyroidism and hypothyroidism in these patients was raised.

Wirusowe zapalenie w¹troby t. C
(WZW t.C) jest obecnie jedn¹ z g³ównych
przyczyn przewlek³ych chorób w¹troby,
marskoci i raka w¹trobowokomórkowego. Szacuje siê, ¿e na wiecie oko³o 170
mln osób, czyli 3% ogó³u populacji jest
zaka¿onych wirusem zapalenia w¹troby
typu C (HCV) [1]. W Polsce liczbê osób
zaka¿onych wirusem HCV okrela siê na
oko³o 500 tys. osób, z czego tylko 20-30
tys. jest wiadoma zaka¿enia [2].
U chorych z przewlek³ym zaka¿eniem
HCV wystêpuje wiele pozaw¹trobowych
schorzeñ m.in. choroby hematologiczne
(krioglobulinemia i ch³oniaki), choroby
autoimmunologiczne, choroby nerek lub
dermatologiczne, które wydaj¹ siê byæ
bezporednio powi¹zane z infekcj¹ wirusow¹. Do grupy tych pozaw¹trobowych
objawów zaka¿enia zalicza siê tak¿e autoimmunologiczne zapalenie tarczycy [3].
W populacji osób zaka¿onych wirusem
HCV stwierdzono zwiêkszony odsetek
osób wytwarzaj¹cych przeciwcia³a przeciwtarczycowe [4]. Obecnoæ przeciwcia³
przeciwtarczycowych obserwowano u 2042 % pacjentów z WZW typu C nie poddanych leczeniu przeciwwirusowemu. [5]
Osobny problem stanowi¹ tyreologiczne powik³ania terapii antywirusowej.
Obecnie w leczeniu przewlek³ego zapalenia w¹troby t. C stosowany jest pegylowany interferon alfa w skojarzeniu z rybawiryn¹ [6,7]. Mechanizm dzia³ania
przeciwwirusowego oraz przeciwnowotworowego interferonu nie jest do koñca
poznany, uwa¿a siê jednak, ¿e posiada
bezporednie dzia³anie antyproliferacyjne na komórki nowotworowe, hamuje re-

plikacje wirusa i powoduje modulacjê
odpowiedzi immunologicznej [8] Rybawiryna to analog nukleozydowy z szerokim spektrum aktywnoci przeciwko kilku DNA- i RNAwirusom. Jest inhibitorem kompetycyjnym wirusowej polimerazy RNA i transferazy guanylowej
mRNA, co powoduje zahamowanie syntezy mRNA i bia³ek wirusa. Jest równie¿
w³¹czany w genom wirusa, przyczyniaj¹c siê do powstania letalnych mutacji [9].
W przeprowadzonych badaniach wyst¹pienie zaburzeñ funkcji tarczycy
stwierdzono zarówno w monoterapii interferonem, jak i przy skojarzeniu IFN z
rybawiryn¹, przy czym w trakcie leczenia skojarzonego obserwowano wiêkszy
wzrost zachorowalnoci na choroby tarczycy. Badania, które zajmowa³y siê skutkami monoterapii rybawiryn¹ s¹ nieliczne i wnioski z nich p³yn¹ce s¹ doæ ograniczone. Jednak¿e niektóre z nich wskazuj¹, ¿e rybawiryna wzmacnia dzia³anie
interferonu, samodzielnie nie powoduj¹c
powstania przeciwcia³ przeciwko w³asnym strukturom organizmu [10,11].
Zwi¹zek stosowania IFN z chorobami tarczycy mo¿e sugerowaæ potencjaln¹ korelacjê miêdzy wysokim endogennym poziomem interferonu alfa a wystêpowaniem autoimmunologicznej choroby tarczycy [12]. Badania wykazuj¹, ¿e
choroby tarczycy s¹ czêstsze u pacjentów
z przewlek³¹ infekcj¹ HCV ni¿ HBV, co
sugeruje synergistyczne dzia³anie IFN i
HCV w rozwoju dysfunkcji gruczo³u tarczowego [5]. Podejrzewa siê, ¿e HCV stymuluje produkcjê IFN alfa i beta w tarczycy jako naturaln¹ odpowied immuOSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 4

nologiczn¹. IFN mo¿e aktywowaæ komórki NK, dojrzewanie i proliferacjê komórek dendrytycznych, proliferacjê komórek T pamiêci i zapobiegaæ apoptozie
komórek T [13,14]. Te wszystkie czynniki
mog¹ spowodowaæ wzrost miana przeciwcia³ przeciwko komórkom tarczycy.
Do rozwoju zaburzeñ funkcji tarczycy mo¿e dochodziæ w dowolnym czasie
trwania terapii interferonem, ju¿ po kilku
tygodniach od rozpoczêcia leczenia.
Wed³ug czêci dotychczasowych badañ
dysfunkcje tarczycy ujawniaj¹ siê najczêciej w ci¹gu pierwszych 12 tygodni leczenia. W badaniach przeprowadzonych
przez Hsieh obserwowano je u 14% pacjentów [15]. W badaniach przeprowadzonych przed Deutscha wykazano, ¿e
zaburzenia funkcji tarczycy wystêpuj¹
zwykle po 3 miesi¹cach leczenia. [16]
Rozwój zaburzeñ funkcji tarczycy mo¿e
wyst¹piæ tak¿e po zakoñczeniu terapii
interferonem, nawet do 6 miesiêcy po jej
zakoñczeniu.
Zgodnie z najnowszym podzia³em,
choroby tarczycy indukowane interferonem dzieli siê na dwie grupy: schorzenia
o pod³o¿u autoimmunologicznym i schorzenia o pod³o¿u nieautoimmunologicznym.
Do chorób o pod³o¿u autoimmunologicznym zalicza siê chorobê Hashimoto,
chorobê Graves-Basedowa i eutyreozê z
obecnoci¹ przeciwcia³ przeciwtarczycowych, a do chorób o pod³o¿u nieautoimmunologicznym: destrukcyjne zapalenie
tarczycy i nieautoimmunologiczn¹ niedoczynnoæ tarczycy [17].
Najczêstszym tyreologicznym powik³aniem terapii INF, obserwowanym u
oko³o 10-40% chorych, jest indukcja
przeciwcia³ przeciwtarczycowych, przebiegaj¹ca bez zaburzeñ funkcji tarczycy.
[18-20]
Czêstoæ wystêpowania zaburzeñ
funkcji tarczycy u pacjentów leczonych
interferonem-alfa skojarzonym z rybawiryn¹ wynosi od kilku do kilkunastu procent [21-25]. Wydaje siê, ¿e niskie wartoci chorobowoci obserwowane w niektórych doniesieniach wynikaj¹ z niedoszacowania, np. w niektórych badaniach
wykorzystano dane retrospektywne z u¿yciem kwestionariuszy, w innych oceniano dysfunkcjê tarczycy pod k¹tem objawów klinicznych, a nie na podstawie wyników badañ laboratoryjnych. Ró¿nica w
chorobowoci mo¿e te¿ wynikaæ z indywidualnej sk³onnoci do rozwoju choroby podczas terapii HCV. Do wyst¹pienia
dysfunkcji tarczycy bardziej predysponowane s¹ kobiety - wystêpuje ona u nich

OSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 4

3-7 razy czêciej [19,25-27]. Najwa¿niejszy czynnik ryzyka wyst¹pienia choroby
tarczycy podczas leczenia IFN-alfa to
obecnoæ przed rozpoczêciem terapii autoprzeciwcia³ p/tarczycowych, szczególnie antyTPO. Wg Custro i wsp do rozwoju zaburzeñ funkcji tarczycy dochodzi
u ponad 50% pacjentów u których stwierdza siê obecnoæ przeciwcia³ anty TPO i
tylko u ponad 5% antyTPO-ujemnych
pacjentów [21].
Najczêciej spotykanym zaburzeniem
funkcji tarczycy u chorych leczonych interferonem alfa jest autoimmunologiczna niedoczynnoæ tarczycy. W grupie pacjentów z eutyreoz¹ i obecnoci¹ przeciwcia³ przeciwtarczycowych przed terapi¹ interferonem, niedoczynnoæ tarczycy rozwija siê u oko³o 36% osób [28].
W niektórych badaniach wykazano
czêste wystêpowanie destrukcyjnego zapalenia tarczycy przebiegaj¹cego z typowym dwufazowym przebiegiem, wynikaj¹ce z toksycznego dzia³ania interferonu
na gruczo³ tarczowy. W badaniu przeprowadzonym przez Kabbaj w grupie 625
osób z WZW typu c, leczonych INF alfa
i rybawiryn¹, niedoczynnoæ tarczycy
wyst¹pi³a w 26 przypadkach, nadczynnoæ tarczycy w 9, a destrukcyjne zapalenie tarczycy z dwufazowym przebiegiem u 21 badanych [29].
Podejrzewa siê, ¿e przyczyn¹ czêstszego wystêpowania tego zaburzenia
mo¿e byæ dodanie do leczenia WZW typu
C obok interferonu rybawiryny [10].
Rozpoznanie zaburzeñ funkcji tarczycy na podstawie objawów klinicznych u
chorych leczonych interferonem czêsto
bywa trudne. Wynika to z faktu, ¿e czêæ
dzia³añ ubocznych tego leku mo¿e maskowaæ objawy rozwijaj¹cej siê nadczynnoci lub niedoczynnoci tarczycy. Uczucie zmêczenia, utrata apetytu, os³abienie
sprawnoci psychoruchowej czy depresja
mog¹ byæ zarówno dzia³aniem ubocznym
interferonu, jak i objawami rozwijaj¹cej
siê niedoczynnoci tarczycy [11]. Objawy nadczynnoci tarczycy, takie jak m.in.
nerwowoæ, rozdra¿nienie, bezsennoæ,
mêczliwoæ, spadek masy cia³a czy tachykardia, mog¹ byæ uznane za objawy
uboczne dzia³ania interferonu alfa [30].
W zwi¹zku z tym, ¿e symptomatologia chorób tarczycy i dzia³añ ubocznych
interferonu mo¿e byæ podobna, choroba
tarczycy mo¿e pozostaæ nierozpoznana,
jeli pacjenci nie bêd¹ poddawani okresowym badaniom funkcji tarczycy.
Przed rozpoczêciem terapii interferonem a i rybawiryn¹, zaleca siê aby u ka¿dego pacjenta w celu wykluczenia istnie-

j¹cych wczeniej dysfunkcji tarczycy
oznaczyæ:
- stê¿enie TSH i wolnej tyroksyny
fT4,
- miano przeciwcia³ aTPO
- oraz wykonaæ USG gruczo³u
tarczowego.
Choroba tarczycy czy obecnoæ przeciwcia³ przeciwtarczycowych nie powinny byæ jednak w wiêkszoci przypadków
przeciwwskazaniem do rozpoczêcia terapii antywirusowej, nale¿y jedynie przed
jej stosowaniem wyrównaæ ewentualne
zaburzenia funkcji tarczycy.
Podczas terapii oznaczenie TSH powinno siê odbywaæ co 8-12 tygodni.
Stê¿enie FT4 i fT3 nale¿y oznaczyæ
w ka¿dym przypadku obni¿enia poziomu
TSH poni¿ej dolnej granicy normy.
[31,32].
W przypadku rozpoznania u pacjenta
niedoczynnoci tarczycy nale¿y rozpocz¹æ leczenie substytucyjne L-tyroksyn¹,
zgodnie z ogólnymi zasadami i kontynuowaæ leczenie przeciwwirusowe. W wiêkszoci przypadków nie ma wskazañ do zaprzestania terapii interferonem. W celu
oceny skutecznoci leczenia zaleca siê kontrolê poziomu TSH co 6-8 tygodni [33].
Po zakoñczeniu terapii interferonem
w czêci przypadków obserwuje siê normalizacjê funkcji tarczycy i u takich pacjentów mo¿na zakoñczyæ leczenie L-tyroksyn¹. Jednak, gdy niedoczynnoæ
przebiega z podwy¿szeniem poziomów
aTPO i aTG, bardziej prawdopodobna
jest trwa³a postaæ niedoczynnoci, wymagaj¹ca sta³ego leczenia tyroksyn¹ [10].
W przypadku stwierdzenia nadczynnoci tarczycy decyzje dotycz¹ce terapii
nale¿y podejmowaæ po ustaleniu czy jest
to tyreotoksykoza w przebiegu choroby
Graves-Basedowa czy te¿ w przebiegu
destrukcyjnego zapalenia tarczycy. W
tym celu nale¿y wykonaæ dodatkowe badania:
- USG tarczycy
- scyntygrafiê tarczycy
- oraz badanie na obecnoæ przeciwcia³ przeciwreceptorowych (TRAB).
W przypadku rozpoznania nadczynnoci tarczycy wywo³anej destrukcj¹
mi¹¿szu, przy wystêpowaniu klinicznych
objawów nadczynnoci, zazwyczaj wystarczaj¹ce jest podawanie b-blokerów.
Mo¿na rozwa¿yæ zastosowanie glikokortykosteroidów, jednak brak jest udowodnionych korzyci z takiego postêpowania.
W badaniu Minelli i wsp. wykazano, ¿e
grupa pacjentów leczona metylprednizolonem w dawkach 4-16mg/d oraz grupa
nie otrzymuj¹ca tego leku po jednako-
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wym czasie przechodzi³y w stadium eutyreozy [34]. Wydaje siê wiêc, ¿e stosowanie glikokortykosteroidów powinno
byæ zalecane u osób, u których zapalenie
przebiega z objawami typowymi dla choroby de Quervaina czyli bólem szyi i gor¹czk¹ (rzadkie przypadki) [35].
Jeli objawy kliniczne nadczynnoci
tarczycy s¹ dobrze kontrolowane mo¿na
kontynuowaæ terapiê przeciwwirusow¹,
je¿eli nie, to wskazane jest czasowe odstawienie interferonu. Po ust¹pieniu objawów, nawet przy braku pe³nej normalizacji poziomu hormonów tarczycy, w
przypadku braku innych przeciwskazañ,
mo¿na powróciæ do terapii interferonem.
D¹¿enie do mo¿liwie najszybszego
powrotu do terapii IFN wynika z faktu,
¿e skutecznoæ interferonu cile wi¹¿e
siê z regularnym podawaniem kolejnych
dawek, szczególnie dotyczy to genotypu
1 HCV, wymagaj¹cego d³u¿szej terapii
ni¿ genotyp 2 i 3 [36].
Postêpowanie w przypadku wyst¹pienia nadczynnoci tarczycy w przebiegu
choroby Graves-Basedowa jest odmienne od nadczynnoci wywo³anej uszkodzeniem mi¹¿szu tarczycy. U pacjentów z
³agodn¹ postaci¹ tej choroby, przy w³¹czeniu tyreostatyków w niskiej dawce, nie
ma wskazañ do zaprzestania terapii antywirusowej. U osób z ciê¿k¹ postaci¹
choroby Graves-Basedowa wskazane jest
czasowe przerwanie leczenia IFN. Preferowanym leczeniem nadczynnoci tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedowa u chorych z WZW typu C leczonych interferonem jest podanie radioaktywnego jodu. Wynika to z faktu, ¿e stosowane w leczeniu nadczynnoci tarczycy tyreostatyki mog¹ przyczyniæ siê do
uszkodzenia mi¹¿szu w¹troby oraz dalszego spadku poziomu leukocytów wywo³anego interferonem [37-39].
W przypadku przerwania leczenia
INF, podobnie jak w przypadku osób z
nadczynnoci¹ wywo³an¹ destrukcj¹ mi¹¿szu tarczycy, nale¿y d¹¿yæ do mo¿liwie
najszybszego powrotu do terapii IFN.
Utrzymywanie siê po zakoñczeniu
kuracji podwy¿szonego miana przeciwcia³ przeciwtarczycowych mo¿e wiadczyæ o przewlek³ym charakterze choroby i
wymagaæ sta³ego leczenia. Badania pokazuj¹, ¿e zaburzenia funkcji tarczycy spowodowana interferonem s¹ odwracalne w
61,2% - w tym 69,7% z nadczynnoci¹ tarczycy, i 55,8% z niedoczynnoci¹ [10].
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