
Gruczoł tarczowy

Doj rze wa nie płcio we u dzie ci z nie do czyn no ścią tar -
czy cy jest zwy kle opóź nio ne, cho ciaż opi sy wa ne jest
tak że przed wcze sne po kwi ta nie ja ko sku tek dłu go -
trwa łej, głę bo kiej nie do czyn no ści tar czy cy. W ba da -
niu ul tra so no gra ficz nym moż na uwi docz nić tor bie le
jaj ni ków, spo wo do wa ne wy dzie la niem hor mo nu fo li -
ku lo tro po we go (FSH), u dziew czy nek zwy kle stwier -
dza się roz wój gru czo łów pier sio wych, z nie wiel kim
roz wo jem owło sie nia ło no we go i pa cho we go, mo że
wy stą pić mie siącz ka. U chłop ców wy dzie la nie FSH
mo że po wo do wać izo lo wa ne po więk sze nie ją der. Nie -
kie dy mo że wy stą pić mle ko tok spo wo do wa ny hi per -
pro lak ty ne mią.

Ocena laboratoryjna

Naj lep szym wstęp nym ba da niem prze sie wo wym w kie -
run ku pier wot nej nie do czyn no ści tar czy cy jest ba da -

nie stę że nia TSH. W przy pad ku pod wyż szo ne go po -
zio mu TSH ba da nie stę że nia wol nej T4 po zwa la na roz -
róż nie nie skom pen so wa nej (pra wi dło wy po ziom wol -
nej T4) lub jaw nej (ni ski po ziom wol nej T4) nie do -
czyn no ści tar czy cy.

Po miar TSH nie jest po moc ny w dru go - i trze cio -
rzę do wej nie do czyn no ści tar czy cy. W tych przy pad -
kach stwier dza się ni skie stę że nia wol nej T4 przy ni -
skim po zio mie TSH. W nie do czyn no ści przy sad ki od -
po wiedź TSH na po da nie TRH jest ni ska lub jej brak.
Nie kie dy, u cho rych z nie do czyn no ścią tar czy cy po -
cho dze nia pod wzgó rzo we go, stwier dza się nie wiel kie
pod wyż sze nie TSH ja ko wy nik wy dzie la nia czą stecz -
ki TSH o pra wi dło wej im mu no re ak tyw no ści, ale upo -
śle dzo nej bio ak tyw no ści. Test z TRH po zwa la nie kie -
dy na roz róż nie nie pod wzgó rzo we go i przy sad ko we -
go po cho dze nia nie do czyn no ści tar czy cy.

Opor ność na hor mo ny tar czy cy cha rak te ry zu je się
pod wyż szo ny mi stę że nia mi wol nej T4 i T3 oraz nie -
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Ry ci na 5.2 10-let nia dziew czyn ka z głę bo ką nie do czyn no ścią tar czy cy spo wo do wa ną pier wot nym obrzę kiem ślu za ko wa -
tym. (a) przed i (b) po le cze niu. Głów nym ob ja wem kli nicz nym był nie do bór wzro stu. Wi docz ne są wy stę pu ją ce przed le cze -
niem: ospa ły wy raz twa rzy, oty łość i bu do wa cia ła o dzie cię cych pro por cjach. W wie ku 10 lat dziew czyn ka nie stra ci ła zę -
bów mlecz nych. Po roz po czę ciu le cze nia stra ci ła 6 zę bów mlecz nych w cią gu 10 mie się cy i stwier dzo no znacz ne przy spie -
sze nie szyb ko ści wzra sta nia. Wiek kost ny był oce nio ny na 5 lat w wie ku me try kal nym 10 lat. Ba da nie prze ciw ciał blo ku ją cych
re cep tor dla TSH by ło ne ga tyw ne. 
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