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STRESZCZENIE:    Wstęp: Tyroidektomia jest bardzo powszechnym zabiegiem chirurgicznym, zwłaszcza wykonywana z  powodu wola 
 guzowatego. Najczęstszym powikłaniem po tyroidektomii jest pooperacyjna hipokalcemia, przy czym odsetek przejścio-
wej pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc może sięgać nawet 50%. 

  Grupa badana i  metody: Przeprowadzono prospektywne, randomizowane badanie na grupie 113 kobiet poddanych 
operacji wola guzowatego. Przeanalizowano czynniki mogące wpływać na wystąpienie pooperacyjnej hipokalcemii.

  Uzyskane wyniki: Częstość występowania pooperacyjnej hipokalcemii biochemicznej była istotnie wyższa w grupie pa-
cjentek, u których przedoperacyjne stężenie wapnia wynosiło mniej niż 2,4 mmol/l. W tej grupie obserwowano wystą-
pienie biochemicznej hipokalcemii w 93,7% przypadków (30 z 32 pacjentek), w porównaniu z 65,3% chorych (17 z 26) 
z grupy o wyższym przedoperacyjnym stężeniu wapnia. Największym ryzykiem wystąpienia pooperacyjnej hipokalce-
mii obarczona była totalna resekcja tarczycy, zaś najmniejszym subtotalna resekcja wyłącznie jednego płata.

  Wnioski: Wyższe przedoperacyjne stężenie wapnia w surowicy wiąże się ze zmniejszeniem częstości występowania po-
operacyjnej biochemicznej hipokalcemii.  Nie wykazano natomiast takiego związku w  przypadku występowania po-
operacyjnej hipokalcemii objawowej. 

  Stwierdzono brak występowania zależności pomiędzy przedoperacyjnym stężeniem TSH oraz FT4 w surowicy a często-
ścią występowania pooperacyjnej hipokalcemii zarówno objawowej, jak i  bezobjawowej. Przeprowadzona statystyka 
nie wykazała związku pooperacyjnej hipokalcemii z  czasem trwania zabiegu, natomiast potwierdzono istotną zależ-
ność z zakresem wykonanej operacji. Nie udało się wykazać związku pomiędzy częstością występowania pooperacyjnej 
hipokalcemii a doświadczeniem wykonującego zabieg chirurga. 

SŁOWA KLUCZOWE:   tyroidektomia, hipokalcemia, wapń, TSH, wole guzowate

ABSTRACT:   Introduction: Thyroidectomy is a common surgery performed especially in treatment of multinodular goitre. The most 
common post-thyroidectomy complication is a postoperative hypocalcaemia, and the percentage of postoperative hy-
poparathyroidism could reach even 50%. 

  Tested group and methods: A forward-looking, randomized testing was done on a group of 113 women being subject to 
multinodular goitre surgery. In this article, we wish to present an analysis of the results obtained in the control group, 
focusing on the predicative factors which determine the development of postoperative hypocalcaemia.

  Obtained results: The rate of postoperative biochemical hypocalcaemia development was significantly higher in the 
group of patients, where the preoperative calcium concentration was lower than 2,4 mmol/l. In that group, the develop-
ment of biochemical hypocalcaemia was observed in 93,7% of cases (30 out of 32 patients), in comparison with 65,3% 
(17 out of 26) in the group of higher preoperative concentration of calcium. The highest risk of occurrence of postopera-
tive hypocalcaemia was borne by the total thyroidectomy, while the lowest one by the subtotal thyroid lobectomy of one 
lobe only.

  Conclusions: A higher preoperative concentration of calcium in blood serum is related to the lower rate of occurrence 
of postoperative biochemical hypocalcaemia. However, no such correlation was revealed in the case of postoperative 
symptomatic hypocalcaemia. Lack of correlation was determined between the preoperative concentration of TSH and 
FT4 in blood serum and the rate of occurrence of postoperative hypocalcaemia, both symptomatic and asymptomatic.  
The performed statistics did not reveal a relation between the postoperative hypocalcaemia and the duration of the sur-
gery, but a significant correlation was stated with the scope of the performed surgery. Revealing a relation between the 
rate of occurrence of postoperative hypocalcaemia and the experience of the surgeon performing the surgery was not 
successful. 

KEYWORDS:  thyroidectomy, hypocalcemia, calcium, TSH, multinodular goiter

Wkład autorów:
A – Projekt badań
B – Zbieranie danych
C – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
E – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy



27POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (2), 26-30

artykuł oryginalny / original article

WSTĘP

Od wielu lat operacje tarczycy są najczęściej wykonywanymi za-
biegami na gruczołach wydzielania wewnętrznego, a totalna tyro-
idektomia jest operacyjnym leczeniem z wyboru w przypadku wola 
wieloguzkowego [1, 2] . Najczęstszym powikłaniem tyreoidekto-
mii jest pooperacyjna hipokalcemia, którą podzielić możemy na 
przejściową oraz utrwaloną [3–7]. Częstość występowania hipo-
kalcemii przejściowej waha się, w zależności od doniesień, w prze-
dziale od 6,9% do niemal 50% (niektórzy autorzy podają nawet 
83%). Natomiast częstość hipokalcemii utrwalonej w przedziale od 
0,4% do 33% [1, 8]. Wystąpienie pooperacyjnej hipokalcemii jest 
przyczyną przedłużonej hospitalizacji, co generuje wyższe kosz-
ty leczenia oraz pogarsza jakość życia pacjenta, ponieważ wyma-
ga suplementacji wapnia i regularnych kontroli ambulatoryjnych 
[9, 10]. Niektóre z czynników ryzyka wystąpienia hipokalcemii po 
operacji w obrębie gruczołu tarczowego są powszechnie znane, 
a należą do nich między innymi: zakres zabiegu,  rozległość ura-
zu operacyjnego, przypadkowe usunięcie przytarczyc oraz zespół 
głodnych kości [11–14]. Wpływ na częstość pooperacyjnej niewy-
dolności przytarczyc mogą mieć ponadto: doświadczenie operu-
jącego, czas zabiegu, wykonana limfadenektomia w obrębie szyi, 
a także obecność wola zamostkowego lub nowotworu złośliwe-
go [15]. Przeprowadzane w ostatnich latach badania udowodniły 
również związek pomiędzy przedoperacyjnym stężeniem wita-
miny D3 w surowicy a częstością występowania pooperacyjnej 
przejściowej hipokalcemii [16, 17], a także skuteczność wczesnej 
pooperacyjnej suplementacji wapnia i witaminy D3 w zapobiega-
niu opisywanego powikłania [18–20].

GRUPA BADANA I METODY

W oddziale Chirurgii Ogólnej Beskidzkiego Centrum Onkologii – 
Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej prowadzone jest prospektyw-
ne badanie, które ma na celu określenie wpływu przedoperacyjnej 
doustnej suplementacji witaminy D3 na częstość występowania 
pooperacyjnej hipokalcemii u pacjentek poddanych tyreoidekto-
mii z powodu wola guzowatego. Ocenie poddaje się występowanie 
zarówno hipokalcemii objawowej, jak i hipokalcemii bezobjawo-
wej (spadek stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi poniżej 
2,15 mmol/l). W celu stworzenia jak najbardziej jednorodnej gru-
py badanej, spośród około 160 pacjentów operowanych co roku 

z powodu schorzeń tarczycy, do badania włączone zostały jedynie 
kobiety. Pomimo że dane literaturowe dotyczące związku płci z ry-
zykiem są niejednoznaczne, część autorów wskazuje na częstszą 
hipokalcemię u kobiet [21]. Ponadto kryteriami włączającymi do 
badania były: wiek: 25–70 lat, rozpoznane wole guzowate tarczy-
cy, stan klinicznej i biochemicznej eutyreozy, kwalifikacja endo-
krynologiczna do leczenia operacyjnego, zgoda na proponowane 
leczenie oraz zgoda na objęcie obserwacją pooperacyjną.

Kryteriami wykluczającymi z badania były: obecność wola za-
mostkowego, reoperacja (przebyta w przeszłości tyroidektomia), 
podejrzenie nowotworu złośliwego w BAC oraz znaczne obcią-
żenia ogólne (ASA >3). 

Każdą z pacjentek zgłaszających sie do ustalenia terminu opera-
cji przyporządkowano do jednej z grup za pomocą wcześniej wy-
generowanego przy użyciu programu Research Randomizer, uni-
kalnego ciągu liczb losowych (pacjentki z numerami parzystymi 
przyporządkowane zostały do grupy badanej a z numerami nie 
parzystymi do grupy kontrolnej). Pacjentki z grupy badanej, dwa 
miesiące przed planowaną operacją poddane zostały doustnej su-
plementacji witaminą D3.

Na obecnym etapie badania, analizie poddano wyniki uzyskane od 
113 kobiet przydzielonych do grupy badanej bądź kontrolnej (55 
pacjentek w grupie badanej i 58 w grupie kontrolnej).

W niniejszym artykule chcemy przedstawić analizę wyników uzy-
skanych w grupie kontrolnej, skupiając się na czynnikach predyk-
cyjnych, determinujących wystąpienie pooperacyjnej hipokalce-
mii. Analizę wyników ograniczono wyłącznie do grupy kontrolnej 
w celu wykluczenia ewentualnego wpływu suplementacji witaminą 
D3 na uzyskane rezultaty. Wpływ przedoperacyjnej doustnej su-
plementacji witaminy D3 na częstość występowania pooperacyj-
nej hipokalcemii zostanie przedstawiony w osobnej publikacji, po 
osiągnięciu założonej liczebności badanych grup.

Za hipokalcemię bezobjawową (biochemiczną) uznano każde stę-
żenia wapnia całkowitego w surowicy wynoszące mniej niż 2,15 
mmol/l (Ca <2,15 mmol/l). W przypadku wystąpienia tężyczki 
lub co najmniej jednego z jej równoważników (parestezje, skurcz 
naczyń wieńcowych, brzusznych, mózgowych lub obwodowych, 

Tab. I. Zestawienie wartości TSH i FT4.

Stężenie minimalne Stężenie maksyma lne Stężenie średnie Norma laboratoryjna Odchylenie standardowe

TSH 0,01 3,13 1,19 0,27 - 4,20 uU/ml 0,75

FT4 0,84 1,78 1,26 0,93 - 1,71 ng/dl 0,21

Tab. II. Zestawienie zakresu i czasu trwania operacji.

LICZBA PRZYPADKÓW HIPOKALCEMIA BEZOBJAWOWA HIPOKALCEMIA OBJAWOWA ŚREDNI CZAS OPERACJI (MIN)

Resekcja totalna 21 10 11 76

Resekcja totalna jednego płata 
i subtotalna drugiego

19 13 3 75

Subtotalna resekcja obu płatów 12 6 1 75

Resekcja totalna jednego płata 4 2 0 55

Subtotalna resekcja jednego płata 2 0 1 64
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wowano wystąpienie biochemicznej hipokalcemii w 93,7% przy-
padków (30 z 32 pacjentek), w porównaniu z 65,3% chorych (17 
z 26) w grupie o wyższym przedoperacyjnym stężeniu wapnia. 
Nie wykazano natomiast takiej zależności w przypadku poope-
racyjnej hipokalcemii objawowej (p=1). Hipokalcemia objawowa 
wystąpiła u 28,1% pacjentek (9 z 32), u których przedoperacyjne 
stężenie wapnia wynosiło <2,4 mmol/l i u 26,9% pacjentek (7 z 26) 
ze stężeniem przekraczającym 2,4 mmol/l. Częstość występowa-
nia pooperacyjnej hipokalcemii w zależności od przedoperacyj-
nego stężenia wapnia w surowicy przedstawiono na wykresie 1.

W przypadku hormonu tyreotropowego (TSH) nie zaobserwowano 
istotnego statystycznie związku jego przedoperacyjnego stężenia 
z częstością występowania pooperacyjnej biochemicznej hipokal-
cemii (stężenie wapnia w surowicy < 2,15 mmol/l). Hipokalcemia 
biochemiczna wystąpiła u 81,4% pacjentek (22 z 27), u których 
stężenie TSH było mniejsze niż 1,0 uU/ml oraz u 67,7% pacjen-
tek (21 z 31) z wartością TSH przekraczającą 1,0 uU/ml (p=0,36). 
Nie zaobserwowano również związku przedoperacyjnego stężenia 
TSH z wystąpieniem pooperacyjnej hipokalcemii objawowej (p=1). 

Nie udało się wykazać korelacji częstości występowania poope-
racyjnej hipokalcemii – zarówno biochemicznej, jak i objawowej 

skurcz głośni, oskrzeli, powiek, światłowstręt oraz podwójne wi-
dzenie), hipokalcemia klasyfikowana była jako objawowa.

W pierwszych 3 dobach po zabiegu pacjentki monitorowane były 
pod kątem występowania powikłań pooperacyjnych – zwłaszcza 
objawowej pooperacyjnej hipokalcemii. W 2. dobie po operacji 
u każdej pacjentki (niezależnie od wystąpienia ewentualnych ob-
jawów) oznaczano stężenie wapnia całkowitego w surowicy krwi. 
W przypadku wystąpienia objawów hipokalcemii, stężenie wapnia 
całkowitego w surowicy krwi oznaczano niezwłocznie, następnie 
monitorowano codziennie do uzyskania względnej stabilizacji.

W przypadku stwierdzenia hipokalcemii bezobjawowej włączano 
leczenie polegające na doustnej suplementacji wapnia (węglan wap-
nia w dawce 2000–6000 mg/dobę p.o.) w połączeniu z witaminą 
D3 (alfakalcydol 1–2 mcg/dobę p.o.). W przypadku stwierdzenia 
objawów tężyczki lub jej równoważników podawano preparaty 
wapnia dożylnie (Kalium Chloratum w dawce 1500–3000 mg), 
następnie kontynuowano jego doustną suplementację. 

W analizie statystycznej uzyskanych wyników stosowano współ-
czynnik korelacji Pearsona w przypadku rozkładu normalnego 
zmiennych (r – współczynnik korelacji Pearsona przyjmujący 
wartość od -1 do +1) lub Spearmana – w przypadku braku zgod-
ności z rozkładem normalnym (R – współczynnik korelacji rang 
Spearmana przyjmujący wartość od -1 do +1). Im bardziej war-
tości współczynników korelacji oddalone są od zera, tym większa 
występuje siła związku między zmiennymi. Ponadto zastosowa-
no testy asocjacyjne  w postaci dokładnego testu Fishera jedno-
stronnego oraz testu chi-kwadrat (Pearsona). Wyniki uznano 
za istotnie statystycznie przy wartości p równej lub mniejszej 
od 0,05 (p ≤0,05).

UZYSKANE WYNIKI I ICH ANALIZA

W analizowanej grupie kobiet (58 pacjentek) stwierdzono wystą-
pienie 49 przypadków hipokalcemii (84,4%), z czego 16 przypad-
ków (27,6%) stanowiła hipokalcemia objawowa, a 33 przypadki 
(56,9%) hipokalcemia bezobjawowa. W każdym przypadku hipo-
kalcemia objawowa przejawiała się nieznacznego i umiarkowanego 
stopnia parestezjami – uczuciem drętwienia i mrowienia palców 
dłoni i stóp, okolicy ust i języka. Nie odnotowano przypadków 
kurczu krtani , żadna z pacjentek nie zgłaszała uczucia zaburzeń 
rytmu serca. Objawy hipokalcemii pojawiły się w dniu operacji u 4 
pacjentek, w pierwszej dobie po operacji u 7 chorych, a w drugiej 
dobie objawy hipokalcemii pojawiły się u 5 kolejnych osób. 

Dół formularza

Oznaczone stężenia wapnia wahały sie w przedziale od 2,16 do 
2,58 mmol/l (średnio 2,37 mmol/l) przed operacją oraz od 1,1 do 
2,33 mmol/l (średnio 2,03 mmol/l) w drugiej dobie po operacji. 
Stężenie wapnia całkowitego po operacji w słabym stopniu do-
datnio korelowało ze stężeniem wapnia przed operacją (r=0,255), 
a średni spadek stężenia wapnia wynosił 0,32 mmol/l. 

Częstość występowania pooperacyjnej hipokalcemii biochemicz-
nej była istotnie wyższa w grupie pacjentek u której przedopera-
cyjne stężenie wapnia wynosiło mniej niż 2,4 mmol/l (p=0,0081 
w dokładnym teście Fishera jednostronnym). W tej grupie obser-

Ryc. 1.  Częstość występowania pooperacyjnej hipokalcemii w zależności od 
przedoperacyjnego stężenia wapnia w surowicy.

Ryc. 2.  Zależność pooperacyjnego stężenia wapnia w surowicy od czasu trwania 
operacji.
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Przeprowadzona statystyka nie wykazała związku pooperacyjnej 
hipokalcemii z czasem trwania zabiegu, natomiast potwierdzono 
istotną zależność z zakresem wykonanej operacji.

Nie udało się wykazać związku pomiędzy częstością występowa-
nia pooperacyjnej hipokalcemii a doświadczeniem wykonujące-
go zabieg chirurga.

OMÓWIENIE

Pomimo wysokiego odsetka stwierdzonych przypadków poope-
racyjnej hipokalcemii, w każdym z nich objawy ustąpiły w wyniku 
zastosowania opisanego wcześniej leczenia. Po 2 tygodniach od 
operacji, badania kontrolne wykazywały sukcesywny wzrost stęże-
nia wapnia w surowicy przy jednoczasowym zmniejszaniu dawek 
suplementacyjnych. Niemniej jednak 11 pacjentek (18,9%) w dal-
szym ciągu wymagało dalszej suplementacji wapnia i witaminy D3. 
Po wypisie ze szpitala u żadnej z pacjentek nie zanotowano wy-
stąpienia nawrotu objawów hipokalcemii. Pacjentki obserwowano 
do czasu całkowitej normalizacji kalcemii i odstawienia doustnych 
preparatów wapnia. Podkreślenia wymaga fakt, iż nie odnotowa-
no żadnego przypadku przetrwałej hipokalcemii – wszystkie pa-
cjentki zakończyły suplementację wapnia i witaminy D3 w czasie 
do 2 miesięcy po zabiegu. 

Wyniki badania wskazują, iż wyższe przedoperacyjne stężenie 
wapnia w surowicy przekłada się na jego wyższe stężenie po ope-
racji, a tym samym zmniejsza częstość występowania hipokalcemii. 
Wydaje się to interesującą przesłanką pozwalającą przewidywać 
ryzyko hipokalcemii pooperacyjnej oraz planować jej zapobiega-
nie w populacji ogólnej chorych poddawanych tyroidektomii lub 
w zidentyfikowanej populacji wysokiego ryzyka tego powikłania. 

Na obecnym etapie badania uzyskane dane nie wykazały związku 
pomiędzy częstością występowania pooperacyjnej hipokalcemii 
z przedoperacyjnym stężeniem TSH i FT4, pomimo powiąza-
nia przez niektórych autorów stężenia TSH ze stężeniem wapnia 
w surowicy [23, 24]. W publikowanych badaniach obserwowano 
ujemną korelację pomiędzy tymi parametrami – obniżone stęże-
nie wapnia obserwowano w przypadkach niedoczynności gruczo-
łu tarczowego, a więc w sytuacji podwyższonego stężenia TSH.

Co ciekawe, uzyskane wyniki nie wykazały związku pooperacyj-
nej hipokalcemii z czasem trwania zabiegu, a jedynie z zakresem 
wykonanej operacji. Nie pozwoliły także powiązać tego powikła-

– z przedoperacyjnym stężeniem tyroksyny (FT4). Zestawienie 
wartości TSH i FT4 przedstawiono w tabeli I.

Powszechnie uznanym czynnikiem mającym wpływ na wydolność 
gruczołów przytarczowych jest zakres wykonanego zabiegu, któ-
ry przekłada się bezpośrednio na rozległość urazu operacyjnego. 
Wśród analizowanych przypadków wykonano: 21 tyroidektomii 
totalnych, 19 całkowitych resekcji jednego płata z częściową re-
sekcją płata drugiego, 12 tyroidektomii subtotalnych, 4 resekcje 
całkowite jednego płata bez preparowania płata drugiego oraz 2 
resekcje częściowe wyłącznie jednego płata. 

W całej badanej grupie czas operacji wyniósł od 30 do 155 minut 
(średnio 74,4 minuty) i nie był on istotnie związany z zakresem wy-
konanego zabiegu. Najkrócej trwała całkowita resekcja jednego płata 
tarczycy (30 minut), najdłużej totalna tyroidektomia (155 minut).

Zakres wykonanego zabiegu, częstość wystąpienia pooperacyj-
nej hipokalcemii, a także średni czas trwania operacji zestawio-
no w tabeli II.

Analiza statystyczna testem chi-kwadrat, wykazała istotny staty-
stycznie związek pomiędzy zakresem wykonanego zabiegu a czę-
stością występowania pooperacyjnej hipokalcemii (p=0,012). 
Największym ryzykiem wystąpienia pooperacyjnej hipokalcemii 
obarczona była totalna resekcja tarczycy, zaś najmniejszym sub-
totalna resekcja wyłącznie  jednego płata.

Oznaczając współczynnik korelacji Spearmana, wykazano brak 
związku między czasem operacji a stężeniem wapnia w surowicy 
w drugiej dobie po zabiegu (R= -0,126 ; p=0,47). Zależność po-
operacyjnego stężenia wapnia od czasu trwania operacji przed-
stawiono na wykresie 2.

Dodatkowo porównano częstość występowania pooperacyjnej hi-
pokalcemii w zależności od doświadczenia operatora wykonującego 
zabieg, zakładając, iż wystąpienie powikłań zależy od umiejętno-
ści i doświadczenia chirurga. Na potrzeby porównania chirurgów 
podzielono na dwie grupy. Grupę pierwszą (grupa A) stanowiły 
osoby w trakcie specjalizacji (rezydenci) oraz osoby z doświadcze-
niem chirurgicznym mniejszym niż 10 lat, grupę drugą (grupa B) 
– specjaliści z ponad 10-letnim doświadczeniem. Zestawienie 
wykonanych operacji oraz ich wyniki  przedstawiono w tabeli III.

Analiza statystyczna dokładnym testem Fishera 1-stronnym nie 
wykazała istotnego związku pomiędzy doświadczeniem chirurga 
a częstością występowania pooperacyjnej hipokalcemii bioche-
micznej (p=0,078).

WNIOSKI

Wyższe przedoperacyjne stężenie wapnia w surowicy wiąże się 
ze zmniejszeniem częstości występowania pooperacyjnej bioche-
micznej hipokalcemii. Nie wykazano natomiast takiego związku 
w przypadku występowania pooperacyjnej hipokalcemii objawowej. 

Nie stwierdzono także występowania zależności pomiędzy przed-
operacyjnym stężeniem TSH oraz FT4 w surowicy a częstością 
występowania pooperacyjnej hipokalcemii – zarówno objawo-
wej, jak i bezobjawowej.

Tab. III. Zestawienie operatorów.

GRUPA A GRUPA B

Łączna ilość operacji 35 23

Średni czas operacji (min) 77 74

Ilość przypadków hipokalcemii 28 (80%) 13 (56,5%)

Szczegółowa ilość wykonanych zabiegów

Resekcja totalna 16 (45,7%) 9 (39,1%)

Resekcja totalna 1 płata i subtotalna 2-giego 10 (28,5%) 7 (30,4%)

Subtotalna resekcja obu płatów 17 (17,1%) 2 (8,7%)

Resekcja totalna jednego płata 2 (5,7%) 5 (21,7%)

Subtotalna resekcja jednego płata 1 (2,8%) 0
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czyc w badanych preparatach. Dodatkowo duże znaczenie może 
mieć czynnik ludzki – zazwyczaj osoba kierująca oddziałem wy-
znacza operatorów z mniejszym doświadczeniem do przypadków 
prostszych klinicznie, zapewniając im asystę chirurgów bardziej 
doświadczonych. 

nia z doświadczeniem operującego chirurga. Może być to konse-
kwencją zbyt małej grupy badanej, może też wynikać podobnej 
techniki operacyjnej prezentowanej przez chirurgów. Za ostatnim 
stwierdzeniem przemawia fakt, że badania histopatologiczne usu-
niętych gruczołów tarczowych nie wykazały obecności przytar-
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