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StreSzczenie:    Wstęp: Hipokalcemia pooperacyjna jest wąskim, lecz istotnym problemem dotyczącym chorych poddanych operacjom tar-
czycy i przytarczyc. Jest najczęstszym powikłaniem po tyreoidektomii. Związana jest z przejściową lub trwałą niedoczynno-
ścią przytarczyc. Potencjalnie powoduje zagrożenie życia pacjentów oraz zwiększa koszty hospitalizacji. Celem pracy była 
ocena wyników badań, w których stosowano rutynową suplementację wapnia i/lub witaminy D w okresie okołozabiegowym. 

  Materiały i metody: W artykule przeprowadzono przegląd literatury (15 prac), w której opisano stosowanie rutynowej około-
operacyjnej suplementacji wapnia (7 prac), witaminy D (2 prace) oraz wapnia i witaminy D (11 prac). W 10 badaniach porówny-
wano jej skuteczność w zapobieganiu pooperacyjnej hipokalcemii w stosunku do braku suplementacji. W 5 badaniach prze-
prowadzono porównanie efektów podwójnej suplementacji (wapń i witamina D) do suplementacji samego wapnia. Liczba 
prac zajmujących się tym problemem nie jest szczególnie duża.

  Wyniki: Stosowanie suplementacji zmniejszało częstość hipokalcemii laboratoryjnej i hipokalcemii objawowej. Redukowało 
także nasilenie objawów. Najbardziej skuteczna była łączna suplementacja wapnia i witaminy D. W grupach z suplementacją 
nie stwierdzano hiperkalcemii ani inhibicji parathormonu. Stosowanie rutynowej suplementacji było mniej kosztowne niż 
wykonywanie badań laboratoryjnych w przebiegu leczenia hipokalcemii. 

  Wnioski: W analizowanych pracach stwierdzono kliniczną i ekonomiczną przewagę rutynowej okołooperacyjnej profilak-
tycznej suplementacji witaminy D i/lub wapnia w porównaniu z jej brakiem. Jednak grupy badane w większości prac były nie-
jednorodne pod względem charakterystyki pacjentów. W wielu pracach nie oceniano przedoperacyjnego stężenia 25-hydrok-
sycholekalcyferolu – czynnika ryzyka hipokalcemii pooperacyjnej.

  Dyskusja: Stosowanie rutynowej profilaktycznej suplementacji wapnia i witaminy D w okresie okołooperacyjnym może oka-
zać się użyteczne w codziennej praktyce klinicznej. Konieczne są dalsze badania celem ustalenia jednolitych wytycznych do-
tyczących rutynowego leczenia wapniem i witaminą D pacjentów po wycięciu tarczycy.

SłoWa kluczoWe:   hipokalcemia, niedoczynność przytarczyc, wapń, witamina D, tyreoidektomia, okres okołooperacyjny

abStract:   introduction: Postoperative hypocalcemia is a narrow but significant problem for patients undergoing thyroid and parathy-
roid surgery. It is the most common complication after thyroidectomy. It is associated with transient or permanent hypopara-
thyroidism. It could potentially be life-threatening for patients and increases the costs of hospitalization. The aim of the study 
was to evaluate the results of studies that routinely administrated calcium and/or vitamin D during the postoperative period.

  Materials and Methods: In this article, a literature review – 15 studies that used routine perioperative calcium (7 studies), vita-
min D (2 studies) and calcium with vitamin D (11 studies) supplementation was performed. Supplementation effectiveness in 
prevention of postoperative hypocalcemia was compared to no prophylaxis in 10 studies. Five studies compared the effect of 
combined administration (calcium and vitamin D) to calcium alone.  The number of papers dealing with this problem is not 
particularly high. 

  results: Supplementation significantly decreased the rate of laboratory and symptomatic hypocalcemia. It was also effective 
in reducing the severity of symptoms. The combination of calcium with vitamin D was the most effective strategy. No hyper-
calcemia or parathyroid hormone inhibition was observed in the supplemented groups. Routine supplementation was less 
expensive than performing laboratory tests in the course of treatment of hypocalcemia.

  conclusions: The results of analyzed studies showed the clinical and economic advantage of routine perioperative prophy-
lactic supplementation of vitamin D and/or calcium as compared to no prophylaxis. However, the majority of studies showed 
a significant range of variability in patients’ characteristics. Numerous studies did not evaluate the preoperative 25-hydroxy-
cholecalciferol level - a risk factor for postoperative hypocalcemia.

  Discussion: The use of routine prophylactic supplementation of calcium and vitamin D in the perioperative period can be use-
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tacją porównywano z grupą bez suplementacji oraz dodatkowo 
z grupą kontrolną (inne choroby tarczycy) bez suplementacji. W 
pracy Roha [20] natomiast wyniki pacjentów z rakiem brodaw-
kowatym tarczycy porównano także z grupą kontrolną, w której 
nie wykonywano limfadenektomii centralnej ani nie stosowano 
profilaktyki farmakologicznej hipokalcemii. Suplementacja wap-
nia zwiększała jego pooperacyjne stężenie [17, 18], zmniejszała 
częstość przejściowej hipokalcemii zarówno laboratoryjnej – HL 
(24,5% vs. 44%), jak i objawowej – HO (6–34,6% vs. 26–40,7%) [18, 
19]. Redukowała nasilenie objawów, a przez to także dyskomfort i 
niepokój pacjentów [17]. W badaniu Roha [20] w grupie z suple-
mentacją i limfadenektomią centralną częstość HL i HO była jed-
nak wyższa niż w grupie kontrolnej bez suplementacji i bez wy-
konanej limfadenektomii centralnej. W grupach z suplementacją 
nie występowała hiperkalcemia ani inhibicja PTH [17, 20]. W pra-
cach nie badano lub nie wykazano istotnej statystycznie różnicy 
między występowaniem hipokalcemii przetrwałej w grupach z 
zastosowaną profilaktyką i w grupach bez suplementacji [17, 20]. 

baDania, W których SupleMentoWano 
WitaMinę D oraz jej pochoDne  

W pierwszym badaniu [21] w tygodniu poprzedzającym zabieg, 
pacjentom suplementowano doustnie kalcytriol z diuretykiem tia-
zydowym. W kolejnym badaniu [22] oceniano skuteczność oko-
łozabiegowej, doustnej suplementacji alfakalcydolu. Stwierdzono 
rzadsze występowanie HL u pacjentów z suplementacją – w 1. do-
bie 33% vs. 37%, w 2. dobie 6% vs. 14% [22]. HO obserwowano u 
mniejszego odsetka chorych w grupie z suplementacją (5–11% vs. 
22–50%) [21, 22]. Pacjenci z ciężką hipokalcemią (<1,9 mmol/l) w 
grupie z suplementacją szybciej uzyskiwali normalizację stężenia 
wapnia [22]. Krótszy był także ich pobyt w szpitalu (2,4 ± 0,6 dnia 
vs. 3,6 ± 1,4 dnia) [21]. Stosowanie alfakalcydolu nie wpływało jed-
nak na występowanie hipokalcemii przetrwałej [22].

baDania, W których SupleMentoWano 
Wapń oraz WitaMinę D 

Skuteczność łącznej suplementacji wapnia i witaminy D oce-
niono w pracach ośmiorga badaczy [19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 
28]. Podawano doustnie wapń oraz witaminę D lub jej pochod-
ne (kalcytriol, alfakalcydol, cholekalcyferol) w okresie od kilku 
dni do kilku tygodni po operacji [19, 20, 23, 24, 25, 26], a w pra-
cach Jaana [27] i Docimo [28] w okresie okołozabiegowym. W 
grupach z suplementacją częstość występowania HL była niż-
sza niż w grupie bez suplementacji (8,6–25% vs. 32,9–59%) [20, 
23, 25, 27, 28]. To samo tyczyło się częstości występowania HO 
[1,9–23,4% vs. 4,5–54,5%] [19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. Obja-
wy hipokalcemii były mniej nasilone, a pacjenci rzadziej wyma-
gali dożylnego wlewu wapnia [19, 23, 24, 27]. W przytaczanym 

Wycięcie tarczycy jest jednym z najczęściej wykonywanych za-
biegów w chirurgii endokrynologicznej w skali roku – w Polsce 
>20 000 rocznie (według danych Narodowego Funduszu Zdro-
wia). Z operacją tą związana jest możliwość wystąpienia powikłań 
takich jak krwawienie, uszkodzenie nerwów krtaniowych oraz 
przede wszystkim – najczęstsza –  niedoczynność przytarczyc 
(NP). Hipokalcemia pooperacyjna (HP) występuje u od 1,6% do 
54% operowanych pacjentów, w większości jest przejściowa  [1, 2]. 
Jej przyczyną może być uraz chirurgiczny: niedokrwienie przytar-
czyc, wykonanie niezamierzonego wycięcia przytarczyc (np. przy-
tarczycy znajdującej się w płacie tarczycy – wewnątrzgruczołowo) 
oraz zjawisko hemodylucji płynowej [3, 4].

Wśród wymienianych czynników ryzyka są: okołooperacyjne stę-
żenie parathormonu natywnego (PTH), zmiany stężenia wapnia 
[5], płeć żeńska, operacja u pacjenta z rakiem tarczycy, z wolem 
nadczynnym, śródoperacyjne uszkodzenie przytarczyc oraz au-
totransplantacja przytarczycy [6]. Jednym z najczęściej badanych 
parametrów jest stężenie witaminy D we krwi. W wielu pracach 
niskie stężenie witaminy D zostało uznane za czynnik ryzyka hi-
pokalcemii [6, 7, 8, 9, 10]. W badaniach dotyczących stężenia 
25-hydroksycholekalcyferolu (25-OHD) we krwi mieszkańców z 
Łodzi oraz reszty Polski stwierdzono występowanie znaczących 
jego niedoborów – u 42,2%–81,1% badanych [11, 12].

HP może występować w postaci subklinicznej (uchwytna tylko w 
badaniach laboratoryjnych) lub objawowej. Może być przejściowa 
i trwała. HP utrwalona powoduje pogorszenie jakości życia, częst-
sze powikłania nerkowe, a nawet zaburzenia psychiczne [13, 14, 
15, 16]. Wystąpienie wczesnej HP wydłuża pobyt w szpitalu oraz 
zwiększa koszty leczenia [2, 14]. Wielu badaczy poszukuje niein-
wazyjnych metod zapobiegania pooperacyjnej HP. W przytoczo-
nych poniżej pracach porównywano: 

•	 skuteczność rutynowej profilaktycznej suplementacji soli 
wapnia, 

•	 suplementacji witaminy D, 
•	 łącznej suplementacji wapnia i witaminy D stosowanej w 

różnych schematach u pacjentów z łagodnymi i złośliwymi 
chorobami tarczycy (tab. I, tab. II).

baDania, W których StoSoWanoSupleMen-
tację Wapnia

W 4 badaniach autorzy suplementowali wapń [17, 18, 19, 20]. Po-
dawano go w grupach badanych przed zabiegiem operacyjnym 
[18] lub w okresie pozabiegowym [17, 19, 20]. Czas suplemen-
tacji wahał się od 5 godzin (suplementacja dożylna wapnia) [17] 
do jednego [19] i dwóch tygodni [18, 20] suplementacji doustnej. 
Uzyskane wyniki porównywano z grupami bez suplementacji. W 
badaniu Oltmana [18] częstość hipokalcemii pooperacyjnej u pa-
cjentów z chorobą Gravesa-Basedowa (cGB) z grupy z suplemen-

ful in everyday clinical practice. Further research is needed to draw clear guidelines regarding prophylactic calcium and vita-
min D therapy for patients after thyroidectomy.

keyWorDS:  hypocalcemia, hypoparathyroidism, calcium, vitamin D, thyroidectomy, perioperative period 

Z uwagi na następstwa zdrowotne i ekonomiczne hipokalcemii pooperacyjnej konieczne jest upowszechnianie wiedzy o nieinwazyjnych 
metodach jej ograniczania możliwych do zastosowania w codziennej praktyce klinicznej – takich jak rutynowa okołooperacyjna suple-

mentacja wapnia i witaminy D.
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tab. i.  Charakterystyka grup i przyjętych kryteriów hipokalcemii w poszczególnych badaniach.

baDanie no no 
z SupleMentacją

nt (%) tt (%) tt+ cnD 
(%) 

tt + MrnD 
(%)

autotranSplantacja 
przytarczyc (%)

DeFinicja hipokalceMii

Uruno i wsp. 547 243 78 22 78 0 - Hipoklacemia objawowa

Oltman i wsp. 123 45 12,2 100 0 0 11,4 Hipokalcemia objawowa

Bellantone i wsp. 79 52 6,3 100 0 0 - Ca < 8 mg/dl

Roh i wsp. 197 49 100 25 57 18 8 Ca < 8 mg/dl

Testa i wsp. 42 22 73,8 100 0 0 0 Ca < 2,1 mmol/l

Genser i wsp. 219 111 38,8 78,1 21,9 0 9,1 Ca < 2 mmol/l

Roh i wsp. 90 45 83,3 79 0 21 21 Ca < 8 mg/dl / Ca++ < 1 mmol/l

Kurukahvecioglu i wsp. 487 243 15,6 100 0 0 - HO wymagająca suplementacji

Choe i wsp. 306 154 100 0 100 0 40,2 Ca < 0,8 mmol/l / Ca++ < 1 mmol/l

Jaan i wsp. 60 30 57,5 81,7 13,3 0 6,7 Ca < 8,5 mg/dl

Arer i wsp. 106 53 13,2 94,3 5,7 0 0 HO

Docimo i wsp. 50 50 10 100 0 0 0 Ca < 8.0 mg/dl

Tartaglia i wsp. 417 202 20,6 100 0 0 0 HO

Pisaniello i wsp. 120 60 11,7 100 0 0 - Ca < 8 mg/dl

Nemade i wsp. 48 24 14,6 100 0 - - Ca < 8 mg/dl / Ca++ < 1 mmol/l

No – liczba, NT –  nowotwór tarczycy, TT – tyreoidektomia, CND – wycięcie węzłów chłonnych przedziału centralnego szyi, MRND – modyfikowana limfadenetomia szyjna, 
Ca – stężenie wapnia, Ca++ – stężenie wapnia zjonizowanego.

tab. ii. Rodzaj suplementacji stosowanej w badaniach.

baDanie czaS SupleMentacji Grupa baDana Grupa kontrolna 

Uruno i wsp. pooperacyjnie 
(3–8 godzin po zabiegu)

wlew i.v. Ca (78–156 mg) bez suplementacji

Oltman i wsp. przedoperacyjnie 2 tygodnie Ca p.o. (3 g/d) bez suplementacji bez suplementacji i bez cGB 

Bellantone i wsp. pooperacyjnie (1.–7. dzień) B Ca p.o. (3 g/d)
C Ca p.o. (3 g/d) + kalcytriol (1 µg/d)

A bez suplementacji

Roh i wsp. pooperacyjnie 2 tygodnie A TT + CND + Ca (3 g/d) + alfakalcydol p.o. (1 µg/d)
B TT + CND + Ca p.o. (3 g/d)
C TT + CND bez suplementacji

TT bez CND oraz bez suplementacji

Testa i wsp. przedoperacyjnie 1 tydzień kalcytriol (1,5 µg/d) + diuretyk tiazydowy p.o. (25mg/d) bez suplementacji

Genser i wsp. okołooperacyjnie od dnia przed 
zabiegiem do 8. dnia po operacji

alfakalcydol p.o. (2 µg/d) bez suplementacji

Roh i wsp. pooperacyjnie 2 tygodnie Ca (3 g/d) + witamina D p.o. (1 g/d) bez suplementacji

Kurukahvecioglu i wsp. pooperacyjnie 7 dni Ca (600 mg/d) + witamina D p.o. (400 IU/d) bez suplementacji

Choe i wsp. pooperacyjnie A1 Ca (3 g/d) + cholekalcyferol p.o. (20 µg/d) rutynowo
A2 Ca (3 g/d) + kalcytriol p.o. (5 µg/d) rutynowo

B1 jak A1 „na żądanie”
B2 jak A2 „na żądanie”

Jaan i wsp. okołooperacyjnie 7 dni przed i 7 dni 
po zabiegu

Ca (2 g/d) + kalcytriol p.o. (1 µg/d) bez suplementacji

Arer i wsp. pooperacyjnie od 24 godzin po 
operacji przez 7 dni, a następnie 
redukcja dawek przez kolejne 7 dni

Ca + witamina D p.o.
≤70 kg 5 g/d + 1760 IU/d
>70 kg 7,5 g/d + 2640 IU/d

bez suplementacji

Docimo i wsp. okołooperacyjnie od 3 dni przed 
zabiegiem do 14 dnia po operacji

Ca (2 g/d) + witamina D p.o. (800 UI/d) brak grupy kontrolnej

Tartaglia i wsp. pooperacyjnie przez średnio 15 dni ze 
stopniową redukcją dawek

A wapń (1,5 g/d) + kalcytriol (1 µg/d) p.o.
B wapń (1,5 g/d) + kalcytriol (2 µg/d) p.o.

C wapń p.o. (1,5 g/d)

Pisaniello i wsp. pooperacyjnie do 15 dnia po zabiegu Ca (1500 mg) + cholekalcyferol p.o. (400 IU/d) Ca p.o. (300 mg/d)

Nemade i wsp. okołooperacyjnie 
1 tydzień przed i 2 tygodnie po zabiegu

Ca (2 g/d) + witamina D p.o. 
(60 000 IU 3 razy w tygodniu)

Ca p.o. (2 g/d)

i.v. – dożylnie, p.o. – doustnie, Ca – wapń, TT – tyreoidektomia, CND – wycięcie węzłów chłonnych przedziału środkowego szyi, CBG – Choroba Gravesa –Basedowa, /d – na dobę.

powyżej badaniu Roha występowanie hipokalcemii w grupie z 
suplementacją było także rzadsze niż w grupie kontrolnej – bez 
limfadenektomii: HL (8,6% vs. 14,3%), HO (2,0% vs. 6,1%) [20]. 
W badaniu Choe i wsp. pacjentów podzielono na 4 grupy, w 
których w okresie pooperacyjnym podawano: wapń z cholekal-

cyferolem lub wapń z kalcytriolem rutynowo bądź „na żądanie” 
[25]. W grupie z suplementacją „na żądanie”, w której stosowa-
no leki po pojawieniu się objawów, stężenia wapnia były wyższe 
u pacjentów stosujących kalcytriol z wapniem, co sugeruje jego 
szybsze działanie niż zestawu wapń + cholekalcyferol. 
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i witaminy D była związana z niższą częstością występowania 
przejściowej hipokalcemii niż suplementacja samego wapnia 
oraz brak suplementacji. 

poDSuMoWanie

W pracach stwierdzono przewagę okołooperacyjnej rutynowej, 
profilaktycznej suplementacji w porównaniu z jej brakiem. Takie 
postępowanie było także korzystniejsze pod względem ekonomicz-
nym. Badacze wykazali największą skuteczność łącznej doustnej 
pooperacyjnej suplementacji soli wapnia z witaminą D.

Autorzy badań nie stwierdzali hiperkalcemii związanej z profi-
laktyczną suplementacją wapnia i witaminy D oraz wpływu su-
plementacji na wydzielanie parathormonu.

Grupy pacjentów włączanych do większości badań były niejed-
norodne pod względem rozpoznania przedoperacyjnego. Kwali-
fikowano osoby z łagodnymi chorobami tarczycy, w tym z cGB i 
wolem guzowatym nadczynnym, oraz pacjentów z nowotworami 
tarczycy. Żadne z badań nie przewidywało suplementacji wapnia 
lub witaminy D jedynie w bardzo krótkim okresie okołooperacyj-
nym, co zapewniałoby lepszą kontrolę badacza nad przyjmowa-
niem leków przez pacjenta w trakcie hospitalizacji. Także schematy 
wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych wymuszały ko-
nieczność wydłużania hospitalizacji. Przyjęte przez badaczy kryte-
ria wykluczenia nie eliminowały wielu z czynników zakłócających 
gospodarkę wapniową. W znacznej większości prac nie oceniano 
przedoperacyjnego stężenia 25-OHD [17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 31]. W Polsce stwierdza się występowanie znacznych 
niedoborów witaminy D. Konieczne może być przedoperacyjne 
oznaczanie stężenia 25-OHD i wdrożenie odpowiedniego postę-
powania w zależności od jego stężenia.

Stosowanie rutynowej, profilaktycznej suplementacji wapnia i 
witaminy D w okresie okołooperacyjnym może być pomocne w 
codziennej praktyce klinicznej. Może przyczynić się do zmniej-
szenia częstości pooperacyjnej hipokalcemii oraz do zredukowa-
nia liczby pooperacyjnych badań laboratoryjnych. Konieczne są 
dalsze badania celem ustalenia jednolitego wzorca postępowania.

Normalizacja stężenia wapnia występowała szybciej w grupach z 
interwencją [20, 23, 27]. Także średni czas pobytu w szpitalu w tej 
grupie był krótszy (1,2 ± 0,4 vs. 2,9 ± 0,9) [24]. Rutynowe podawa-
nie wapnia z witaminą D było również mniej kosztochłonne niż 
wykonywanie badań laboratoryjnych [26]. Nie stwierdzono także 
inhibicji PTH we krwi w grupie badanej i kontrolnej [19, 20, 23, 
25]. Podaż wapnia i witaminy D nie miała jednak wpływu na wy-
stępowanie przetrwałej hipokalcemii [20, 23].

baDania, W których poróWnyWano 
SupleMentację Wapnia z łączną 
SupleMentacją Wapnia oraz WitaMiny D 

Porównanie efektów suplementacji samego wapnia z podwójną 
suplementacją – wapń + witamina D, przeprowadzono w 5 ba-
daniach [19, 20, 29, 30, 31]. Autorzy podawali doustnie wapń z 
witaminą D lub jej pochodnymi: kalcytriolem, cholekalcyferolem 
lub alfakalcydolem. Profilaktykę stosowano pozabiegowo [19, 20, 
29, 30], a w badaniu Nemade – okołozabiegowo [31]. W grupie 
z podwójną suplementacją hipokalcemia laboratoryjna występo-
wała u mniejszego odsetka pacjentów niż przy stosowaniu same-
go wapnia (4,2–8,2% vs. 24,5–29,1%) [20, 31]. Podobna zależność 
dotyczyła HO (1,7–23% vs. 6,7–41,6%) [19, 21, 30, 31]. W bada-
niu Tartaglii [29] częstość tężyczki (określonej przez autorów jako 
spontaniczny skurcz mięśni żwaczy, przykurcz dłoniowy, jak rów-
nież obecność poważnych i rozprzestrzeniających się parestezji 
przy dodatnim objawie Trousseau) i HO była najniższa w grupie 
z najwyższą dawką kalcytriolu (2 µg – 0% oraz 17,1%, 1 µg – 2,9% 
oraz 28,8%, wapń – 7,4% oraz 22,3%). Pacjenci otrzymujący wapń z 
witaminą D doświadczali objawów o mniejszym nasileniu, zazwy-
czaj nie wymagali dożylnego wlewu wapnia [19, 31]. U pacjentów 
z podwójną suplementacją stwierdzano wyższe stężenia wapnia 
w okresie pooperacyjnym niezależnie od charakteru choroby tar-
czycy (łagodna/złośliwa) [30]. Wcześniej normalizowało się także 
stężenie wapnia w okresie pozabiegowym [20]. Nie zaobserwowa-
no inhibicji PTH [20, 29], a przetrwała niedoczynność przytarczyc 
rozwijała się rzadziej [19, 31]. 

Z metaanaliz przeprowadzonych przez Antakię [32] i Alhefdie-
go [33] wynika, że pooperacyjna łączna suplementacja wapnia 
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