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Streszczenie: Amiodaron jest często stosowanym lekiem antyarytmicznym, 
jodowaną pochodną benzofuranową o budowie cząsteczki zbliŜonej do 
tyroksyny, klasyfikowany do III grupy wg podziału Vaughana-Williamsa. Jednym 
z najwaŜniejszych i dość częstych powikłań w terapii amiodaronem są problemy 
związane z zaburzeniami czynności gruczołu tarczowego. U chorych moŜe 
wystąpić zarówno nadczynność (AIT- amiodarone-induced thyrotoxicosis), jak 
i niedoczynność tarczycy (AIH - amiodarone induced hypothyreosis). Pato-
mechanizm choroby związany jest z budową (dwa atomy jodu w cząsteczce) 
oraz farmakokinetyką amiodaronu. Nie bez znaczenia są takŜe dane z wywiadu 
wskazujące na przebyte choroby tarczycy, płeć oraz podaŜ jodu w diecie. 
Odpowiednie postępowanie z chorym przed włączeniem leku oraz w trakcie 
terapii pozwala na szybką diagnostykę i właściwe leczenie ewentualnych 
zaburzeń czynności gruczołu tarczowego indukowanego terapią antyarytmiczną.  

Nowe nadzieje, zarówno lekarze jak i chorzy, pokładają w dronedaronie. 
Lek ten wydaje się być bezpieczniejszy dla gruczołu tarczowego, gdyŜ nie 
zawiera w swej cząsteczce atomów jodu. Odpowiedź na pytanie, czy skutecznie 
zastąpi powszechnie stosowany amiodaron przyniesie przyszłość.  

W pracy przedstawiamy krótką charakterystykę amiodaronu, a takŜe 
patomechanizm, diagnostykę i leczenie zaburzeń czynności tarczycy induko-
wanych leczeniem antyarytmicznym. 
 
Słowa kluczowe: amiodaron, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, 
dronedaron. 
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Abstract: Amiodarone is a benzofuranic-derivated iodine-rich drug widely used 

for the treatment of arrhythmias. Traditionally classified as a class III of 

Vaughana-Williams antiarrhythmic agent. Its structural formula is similar to 

thyroxine. Treatment can result in a range of effects from mild disturbances to 

overt thyreotoxicosis (AIT) or hypothyreosis (AIH). Development of thyroid 

disorders is connected with former medical history of thyroid gland, sex and 

daily iodine uptake. The proper management before and during amiodarone 

therapy can be useful in right diagnosis and treatment of thyroid diseases 

induced by this antiarrythmic agent. New drug called dronedarone (approved for 

the treatment in 2009) with similar electrophysiological properties is a hope for 

both doctors and patients. Dronedarone is structurally devoided of iodine and 

has a shorter half-life. The treatment by use of this new drug has significantly 

fewer adverse effects than amiodarone and is safe for thyroid gland. In our work 

we would like to present short characteristic of amiodarone, diagnosis and 

treatment of amiodarone – induced thyroid gland disorders. 

 

Key words: amiodarone, hyperthyreosis, hypothyreosis, dronedarone. 

 

 

Amiodaron jest jodowaną pochodną benzofuranową o budowie 

cząsteczki zbliŜonej do tyroksyny. Mechanizm jego działania polega na 

przedłuŜaniu okresu repolaryzacji, refrakcji oraz czasu trwania potencjału 

czynnościowego, co prowadzi do zwolnienia automatyzmu węzła 

zatokowego i ośrodków zastępczych poprzez blokowanie kanałów 

potasowych. Lek ten, zaliczany do III grupy leków antyarytmicznych, jest 

stosowany głównie w przerywaniu i zapobieganiu arytmiom komorowym 

i nadkomorowym [1, 2] . 

Oprócz swoich udowodnionych właściwości antyarytmicznych lek 

ten, jak kaŜda substancja chemiczna, wykazuje pewne działania 

ogólnoustrojowe, nie zawsze dla chorego korzystne, a związane z czynni-

kami, które omawiamy poniŜej. NaleŜą do nich: 

• budowa chemiczna cząsteczki i związane z tym przeładowanie 

jodem. Dobowe zapotrzebowanie człowieka na ten pierwiastek 

wynosi średnio 150-200 mcg. Rozpad cząsteczki amiodaronu 
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(przy średniej dawce 200-600 mg/dobę) dostarcza 7-21 mg tego 

pierwiastka, co przekracza 50-100 razy potrzeby organizmu [1]. 

Z danych literaturowych wiadomo, Ŝe nadmiar jodu ma m.in. 

działanie immunogenne i prozapalne [3, 4].  

• szlak metaboliczny leku polega na przekształcaniu amiodaronu 

przez komórki wątroby do farmakologicznie czynnej substancji 

mono-N-deethyloamiodaronu (MDEA), rozkładanej następnie do 

innych, w większości nieznanych produktów. Wykazują one 

większą toksyczność niŜ substancja macierzysta. Około 66-75% 

leku eliminowane jest z Ŝółcią i kałem [1]. 

• stosunkowo długi okres biologicznego półtrwania leku wyno-

szący od 2 tygodni do ponad 3 miesięcy (zwykle 52 dni) [5] oraz 

jego kumulacja w organizmie (głównie w tkance tłuszczowej). 

W konsekwencji dochodzi do powolnej eliminacji leku z orga-

nizmu oraz wystąpienia niekorzystnych następstw długo po 

zaprzestaniu terapii.  

W tym miejscu nie sposób pominąć opisywanych niepoŜądanych 

działań leku, z których do najpowaŜniejszych jest zaliczany toksyczny 

wpływ na układ oddechowy – początkowo śródmiąŜszowe zapalenie płuc, 

a następnie zwłóknienie płuc, co moŜe zakończyć się zgonem chorego. 

Inne objawy uboczne to: zaburzenia czynności układu pokarmowego 

(nudności, wymioty, brak łaknienia, zaparcia), zaburzenia ośrodkowego 

układu nerwowego (ataksja, drŜenia, neuropatia obwodowa, bezsenność) 

czy teŜ nadwraŜliwość skóry na światło [6]. Do najrzadziej 

występujących powikłań zalicza się zapalenie najądrza i ginekomastię. 

Częstość występowania działań niepoŜądanych przedstawia Tabela 1. 

Jednym z dość częstych problemów w terapii amiodaronem są 

zaburzenia czynności gruczołu tarczowego, wynikające z wcześniej 

omówionej specyficznej budowy cząsteczki leku i jego farmakokinetyki 

[2, 7-9].  
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Tabela 1. Działania niepoŜądane amiodaronu [1, 6].  
 

Table 1. The adverse effects of amiodarone [1, 6] 
 

Objawy uboczne Częstość w % 

Złogi w rogówce 100 

Objawy ze strony układu pokarmowego 80 

Objawy skórne 55-75 

Objawy neurologiczne 48 

Zaburzenia czynności wątroby (rzadko toksyczne zapalenie wątroby)  25 

Zaburzenia czynności tarczycy 14-18 

Zaburzenia czynności płuc / zapalenie płuc 10-13 

Zapalenie najądrzy 11 

Zaburzenia czynności serca (bloki przewodzenia, bradykardia) 2-3 

Ginekomastia  rzadko 

 

Zaburzenia czynności tarczycy mogą pojawić się zarówno u osób 

z wcześniej leczonymi chorobami tego gruczołu, jak teŜ u chorych bez 

takiego wywiadu. Oddziaływanie leku na tarczycę jest złoŜone i odbywa 

się za pośrednictwem kilku mechanizmów. Główną rolę odgrywają atomy 

jodu wbudowane w cząsteczkę leku oraz podobieństwo amiodaronu do 

tyroksyny. Liczne badania udowodniły, Ŝe u osób genetycznie predyspo-

nowanych, zwłaszcza ze stwierdzonymi przed leczeniem przeciwciałami 

przeciwtarczycowymi, moŜe dojść do ujawnienia się autoimmunologicz-

nych chorób tarczycy [1, 3, 4, 7, 8, 10, 11]. 
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Metabolity amiodaronu wykazują większe działanie cytotoksyczne 

niŜ związek macierzysty i powodują uszkodzenia tyreocytów z towarzy-

szącą martwicą, nagromadzeniem lipofuscyny i naciekiem z makrofagów 

[1]. Podobne zmiany mogą zachodzić równieŜ w innych narządach, a ich 

nasilenie jest związane z czasem trwania leczenia.  

Wspomniane wcześniej podobieństwo cząsteczki amiodaronu, 

a szczególnie jego głównego metabolitu MDEA do cząsteczki tyroksyny, 

prowadzi do konkurencyjnego wiązania się z receptorami dla hormonów 

tarczycy. Poprzez blokadę receptora jądrowego lek hamuje działanie 

proarytmiczne hormonów gruczołu tarczowego na serce.  

Innym mechanizmem powodującym zaburzenie funkcji gruczołu 

tarczowego jest działanie poprzez hamowanie 5’-dejodynazy typu I, 

enzymu odpowiedzialnego za obwodową konwersję tyroksyny (T4) do 

trijodotyroniny (T3). W efekcie wzrasta stęŜenia T4, obniŜa się stęŜenia T3 

i w konsekwencji wzrasta stęŜenia TSH (w wyniku sprzęŜenia zwrotnego, 

w którym trijodotyronina silniej hamuje TSH). 

NaleŜy równieŜ wspomnieć o moŜliwościach obronnych gruczołu 

przed nadmiarem jodu tzw. mechanizmie Wolffa-Chaikoffa oraz mecha-

nizmie przeciwnym - omijaniu efektu Wolffa-Chaikoffa, tzw. „escape 

phenomenon”. Zwiększona podaŜ jodu prowadzi do zahamowania 

syntezy i uwalniania hormonów tarczycy, natomiast w mechanizmie 

omijania, zahamowanie to stopniowo zanika. Gdy uszkodzony jest 

mechanizm omijający efekt Wolffa-Chaikoffa dochodzi do upośledzenia 

syntezy hormonów tarczycy i w efekcie niedoczynności gruczołu. 

Natomiast u chorych z nieprawidłowym mechanizmem adaptacji do 

nadmiaru jodu moŜe dojść do nadmiernego wytwarzania hormonów 

i powstania nadczynności tarczycy [5]. 
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Zaburzenia czynności gruczołu tarczowego u chorych 

leczonych amiodaronem  
 

Większość chorych leczonych amiodaronem pozostaje w eutyreozie, 

natomiast u części (według róŜnych statystyk od 1 do 32%) rozwijają się 

jawne zaburzenia czynności gruczołu tarczowego pod postacią 

nadczynności lub niedoczynności tarczycy [8, 12-14]. Nieco częściej 

obserwowana jest niedoczynność tarczycy [1]. 

 

Nadczynność tarczycy 
 

Nadczynność gruczołu tarczowego – tyreotoksykoza wywołana 

stosowaniem amiodaronu (amiodarone-induced thyrotoxicosis - AIT) 

występuje 3 razy częściej u męŜczyzn nie u kobiet. Najczęściej spotykana 

jest na obszarach niedoboru jodu w diecie. Jej patomechanizm nie został 

do końca poznany. Czas od rozpoczęcia terapii lekiem do wystąpienia 

choroby bywa róŜny, przeciętnie wynosi około trzech lat [1], ale z uwagi 

na kumulację leku w organizmie moŜe pojawić się takŜe po zakończeniu 

leczenia.  

Sygnałem świadczącym o rozwoju tyreotoksykozy jest najczęściej 

nawrót arytmii, do tej pory skutecznie kontrolowanej lekiem lub 

pojawienie się objawów niewydolności serca czy teŜ nasilenie objawów 

choroby wieńcowej. Terapia AIT bywa trudna, zwłaszcza, gdy nie do 

końca wiadomo, z którym typem choroby - I, II czy mieszanym - mamy 

do czynienia. Kolejnym czynnikiem komplikującym leczenie jest 

konieczność kontynuowania terapii antyarytmicznej amiodaronem oraz 

długi okres jego wydalania z organizmu [2]. 

WyróŜniamy trzy typy AIT. 

Typ I AIT – jako następstwo nadmiernej podaŜy jodu i zwiększonej 

syntezy hormonów tarczycy. Ta postać częściej występuje u osób 

z wcześniej rozpoznaną chorobą tarczycy (wole guzowate lub miąŜszowe, 
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choroby autoimmunologiczne). Przeciwciała przeciwtarczycowe dość 

często obecne są we krwi. W badaniu USG Doppler obserwuje się 

wzmoŜony przepływ naczyniowy. Leczenie polega na podaniu 

tyreostatyków (często w dawce większej niŜ w terapii konwencjonalnej): 

tiamazol – 40-60 mg/dobę, propylotiouracyl 600-800 mg/dobę wraz 

z nadchloranem sodu (ok. 1 g/dziennie przez 16-40 dni) pod kontrolą 

morfologii, gdyŜ w przebiegu leczenia moŜe wystąpić agranulocytoza lub 

anemia anaplastyczna. Czasem niezbędne jest dołączenie do terapii takŜe 

preparatów litu w dawce 900-1350 mg/dobę, przez około 4-6 tygodni. 

Czas leczenia zaleŜny jest w duŜej mierze od moŜliwości zakończenia 

terapii amiodaronem – zwykle 6 do 18 m-cy przy odstawieniu leku 

(gdy poziom wydalania jodu z moczem wróci do wartości referencyj-

nych), w przeciwnym wypadku powinna być kontynuowana przez 

dłuŜszy okres czasu [15]. Zwykle choroba kończy się powrotem do 

eutyreozy.  

Typ II AIT – jest spowodowany podostrym zapaleniem tarczycy 

i uwolnieniem nadmiaru hormonów z uszkodzonego miąŜszu. Częściej 

rozwija się u chorych bez uprzedniego wywiadu w kierunku chorób 

tarczycy, Ŝyjących na terenach zasobnych w jod. Rzadko występują 

przeciwciała przeciwtarczycowe w surowicy. W róŜnicowaniu z typem I 

AIT pomocny jest test 24-godzinnego wychwytu jodu (jodochwytność 

obniŜona zwykle poniŜej 2%) oraz oznaczenie IL-6, jako markera procesu 

zapalnego. JednakŜe IL-6 moŜe być podwyŜszona takŜe z powodu innych 

chorób współistniejących m.in. niewydolności serca czy teŜ choroby 

Gravesa-Basedowa, paradoksalnie u niektórych chorych z AIT typu 2 

poziom IL-6 moŜe być obniŜony. W badaniu USG Doppler, w odróŜ-

nieniu od AIT typu 1 obserwuje się zmniejszenie przepływu naczynio-

wego. Ten typ nadczynności nie reaguje na leczenie tyreostatykami. 

W terapii stosuje się glukokortykosteroidy. Najczęściej jest to prednizon 

(15-80 mg/dobę), rzadziej deksametazon (3-6 mg/dobę). Czas leczenia 

wynosi zwykle 6-12 tygodni [5, 15]. 
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Typ III AIT – mieszany, gdy występują cechy zarówno typu I i II. 

Leczenie polega na skojarzonym podawaniu tyreostatyków z gluko-

kortykosteroidami.  

Z uwagi na nietypowy przebieg i objawy maskowane przez 

przyjmowany lek antyarytmiczny pomocne w rozpoznaniu nadczynności 

tarczycy są wyniki badań hormonalnych: zwiększenie stęŜenia wolnej T4 

(fT4) i T3 (fT3) oraz zmniejszenie lub całkowita supresja TSH. 

W interpretacji oznaczeń hormonalnych naleŜy brać pod uwagę wpływ 

amiodaronu na obwodową konwersję T4 do T3 W tej sytuacji najlepszym 

markerem choroby jest fT3. Postępowaniem z wyboru w powyŜej 

opisanych typach AIT jest odstawienie amiodaronu. W przypadku, gdy 

takie działanie nie jest moŜliwe, naleŜy leczeniem farmakologicznym 

przywrócić eutyreozę, a następnie zastosować jod radioaktywny [16, 17] 

lub wykonać całkowitą tyreoidektomię. Plazmafereza jest wykorzysty-

wana w nielicznych przypadkach [15].  

 

Niedoczynność tarczycy  

 

Niedoczynność tarczycy występuje 1,5 raza częściej u kobiet 

i głównie dotyczy osób mieszkających na terenach o dostatecznej podaŜy 

jodu w diecie. Objawy niedoczynności tarczycy (ang. amiodarone-

induced hypothyreosis – AIH) pojawiają się zwykle w pierwszym roku 

leczenia. Szczególnym czynnikiem ryzyka jest wcześniej rozpoznana 

choroba Hashimoto, ale niedoczynność moŜe pojawić się takŜe u chorych 

bez danych z wywiadu wskazujących na przebyte choroby tarczycy. 

Patomechanizm schorzenia nie został do końca poznany, najprawdo-

podobniej spowodowany jest uszkodzeniem mechanizmu omijania efektu 

Wolffa-Chaikoffa.  

Objawy i diagnostyka hormonalna są podobne jak u chorych 

nieleczonych wcześniej antyarytmicznie. W terapii optymalnym 
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postępowaniem jest odstawienie amiodaronu i włączenie substytucyjnej 

dawki L-tyroksyny [18].  

Po odstawieniu leku antyarytmicznego obserwuje się niekiedy 

remisję hipotyreozy, zwłaszcza u osób bez wcześniejszych zaburzeń 

gruczołu tarczowego. W przypadku, gdy leczenie amiodaronem wymaga 

kontynuacji moŜna stosować je wraz z substytucją L-T4 utrzymując TSH 

na poziomie bliskim górnej granicy wartości referencyjnych [18].  

 

Tabela 2. Wartości referencyjne hormonów tarczycy u osób nieleczonych i leczonych 

amiodaronem [18, 19]. 
 

Table 2. Normal range of thyroid hormones and its changes during amiodarone therapy 

[18, 19]. 
 

Typ hormonu 

Wartości referencyjne  

u chorych nieleczonych 

amiodaronem 

Wartości referencyjne  

u chorych leczonych 

amiodaronem 

wolna T4  11-20 [pmmol/L] 12-24,7 [pmmol/L] 

całkowita T4 1,3-3,0 [pmmol/L] 1,0-2,3 [pmmol/L] 

wolna T3 3 – 5,6 [pmmol/L] 2,5-5,1 [pmmol/L] 

TSH 0,35- 4,3 [mU/L] 0,35-4,3 [mU/L] 

T4 – tyroksyna; T3 - trijodotyronina 

 

Zasady postępowania u chorego leczonego amiodaronem [10, 18-22]: 

• kaŜdy chory przed rozpoczęciem leczenia antyarytmicznego amiodaro-

nem powinien mieć zleconą kontrolę parametrów tarczycy (wraz 

z przeciwciałami) i wykonane USG gruczołu tarczowego. Istniejąca 

tyreotoksykoza jest przeciwwskazaniem do stosowania tego leku [23].  

• badania hormonalne naleŜy powtarzać co 6 miesięcy, a w przypadku 

objawów dysfunkcji tarczycy odpowiednio wcześniej i częściej.  
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• przy monitorowaniu czynności gruczołu tarczowego u osób otrzymują-

cych amiodaron naleŜy pamiętać o nieco innym zakresie wartości refe-

rencyjnych stęŜeń hormonów tarczycy u tych chorych (Tabela 2) [19].  

• w przypadku podejrzenia AIT większe znaczenie diagnostyczne ma 

stwierdzenie podwyŜszonego stęŜenia fT3 niŜ fT4 

 

Dronedaron 
 

Dronedaron jest nową substancją leczniczą, w której zarówno lekarze jak 

i pacjenci pokładają duŜe nadzieje. Jest to lek o podobnym mechanizmie 

działania do amiodaronu (poprzez blokowanie kanałów wapniowych, potaso-

wych i sodowych), a dodatkowo wykazuje właściwości antyadrenergiczne. 

Głównym elementem róŜniącym oba preparaty jest nieobecność jodu 

w cząsteczce dronedaronu, przekładająca się na brak zaburzeń czynności 

gruczołu tarczowego oraz jak wykazano w licznych próbach klinicznych, mniej 

działań niepoŜądanych.  

Biodostępność dronedaronu wynosi ok. 15%, jest metabolizowany przez 

CYP3A4 i wydalany z kałem. Okres półtrwania leku wynosi przeciętnie od 27 

do 31 godzin [15]. Jest on wskazany do stosowania u dorosłych chorych, 

stabilnych klinicznie (w I i II kl. wg NYHA) z nieutrwalonym migotaniem 

przedsionków w celu zapobiegania nawrotom lub zwolnienia czynności komór 

serca [2, 24-28]. Obecnie lek ten jest równieŜ zarejestrowany i dopuszczony do 

obrotu w Polsce. Wydaje się, Ŝe moŜe on z powodzeniem zastąpić amiodaron 

zwłaszcza u chorych z współistniejącymi chorobami gruczołu tarczowego [25, 

26, 29-31].  
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