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Wolem nazywamy każde powiększenie tarczycy 

Ze względu na budowę dzielimy wole obojętne na : 

 -wole miąższowe 

 -wole guzkowe (wyczuwalny guzek 1 cm, lub powiększona tarczyca ze zmianą  

         ogniskową widoczną w USG >1 cm) 

Wole obojętne (nietoksyczne) to wole z eutyreozą, 

nie wykazujące objawów zapalnych ani cech guza 

złośliwego 



 

Ze względu na częstość występowania 

wyróżniamy: 

 

- wole endemiczne (> 10 % ludności danego 

     obszaru ma wole) 

- sporadyczne 



200 milionów ludzi na świecie 

ma powiększoną tarczycę 

W badaniach autopsyjnych w grupie  

1000 osób w USA, u ok. 50% 

stwierdzono nieprawidłowości w 

budowie tarczycy 



Objętość tarczycy 

V = 0.5 x a x b x c 

Kobiety  - do 20 ml 

Mężczyźni  - do 25 ml 



Przyczyny wola obojętnego 

 Wewnątrztarczycowy niedobór jodu 

  - uwalnia  czynniki wzrostowe ( EGF, IGF-1) 

  - obniża TGF-  który działa antyproliferacyjnie 

  - uwrażliwia tarczycę na stymulację TSH 

 Nadmierna stymulacja tarczycy przez TSH: 

Związki wolotwórcze (rośliny, zanieczyszczenia przemysłowe) 

Oporność na hormony tarczycy 

Defekty enzymatyczne syntezy HT 

Procesy immunologiczne 

Leki hamujące syntezę HT i zwiększające ich metabolizm 
(tyreostatyki, lit, aminoglutetymid, hydantoina, soja) 

Nadmiar jodu 

 Nadmierna stymulacja tarczycy przez:  B-HCG w ciąży, GH  

2 



Dobowe zapotrzebowanie na jod   

Niemowlęta     50-80 µg 

Dzieci     100 µg 

Młodzież  i dorośli    150 µg 

W okresie ciąży i karmienia  200 -250 

Wydalanie jodu z moczem >100 µg/dobę 

 

W Polsce od 1997 r sól jodowana zawiera  

 30mg KJ/kg = spożycie około 150 µg jodu na dobę 
 



Zespół zaburzeń  z niedoboru jodu 

Wole i jego powikłania (w Polsce) 

Niedoczynność tarczycy 

Opóźnienie umysłowe 

Zmniejszenie płodności 

Wzrost śmiertelności okołoporodowej 

Niedorozwój umysłowy i fizyczny płodów 



Korzyści wynikające z profilaktyki jodowej 

 

 Zmniejszenie częstości chorób tarczycy: 

  - wole proste i guzkowe 

  - wole guzkowe toksyczne 

  - rak tarczycy  

 pozytywny wpływ na  rozwój psychofizyczny u dzieci 

 ochrona tarczycy przed nadmierną kumulacją izotopów 
jodu na wypadek awarii  elektrowni atomowej 



Zagrożenia wynikające z nadmiaru jodu 

Przewlekła podaż > 1 
mg jodu/d 

 
(zwłaszcza przy uprzednim 

niedoborze) 

 
 

nadczynności tarczycy 
 

 

 u osób  z utajoną chorobą Graves- 

Basedowa i autonomicznymi guzkami 

tarczycy 
 

Przewlekła podaż b. 
dużych  dawek jodu 

 
(np. amiodaron  -75mg jodu w 

tabletce) 
 

ryzyko niedoczynności 

tarczycy 
 

zwłaszcza u osób z uprzednio 

uszkodzoną tarczycą  
 



Patogeneza wola 

Tradycyjna teoria:  

wiele czynników upośledza syntezę HT co 

powoduje wzrost TSH, które stymuluje wzrost wola. 

ale… 

Stężenie TSH jest u większości chorych prawidłowe 

więc… 

• istnieje nadwrażliwość  na TSH 

• immunoglobuliny stymulują wzrost tarczycy? 



Mechanizm powstawania wola 

TSH Niedobór jodu uwrażliwia na 

Przerost tyreoctów  Zwiększenie liczby tyreocytów 

miejscowe 

czynniki 

wzrostowe: 

 IGF-1 

 EGF 

 TGF-



Patogeneza wola cd. 

W długo istniejącym wolu nietoksycznym, na skutek 

nadmiernej stymulacji przez TSH  lub powtarzających się 

okresów  hiperstymulacji i inwolucji, powstają obszary 

hiperplazji często autonomizujące się czynnościowo, oraz 

obszary inwolucji. Towarzyszą im wylewy krwawe, 

włóknienie, zwapnienia. Daje to obraz wola wieloguzkowego. 

Guzki zwykle są poliklonalne. 



Obraz kliniczny: 

 70% pacjentów odczuwa  dyskomfort na szyi 

● Bardzo duże wole  może uciskać: 

  - tchawicę, przełyk (zaburzenia  oddychania, stridor,  

    dysfagia) 

 - żyły szyjne 

 - nerw krtaniowy co sugeruje istnienie raka 

● Krwawienie do guzka lub cysty  powoduje bolesne, 

guzowate powiększenie tarczycy 



Diagnostyka wola obojętnego 

1 .Wywiad i badanie fizykalne 
 
2. Ocena stanu czynnościowego:  TSH, FT4 
 
3. USG  -pomiar wielkości wola i guzków,   
    -różnicowanie guzków (torbiel, guz lity) 

4. BAC pod kontrolą USG -diagnostyka cytologiczna 
       -opróżnienie torbieli 

5. RTG klatki piersiowej i szyi (ocena ucisku wola na  
        tchawicę) 

6. Scyntygrafia : podejrzenie wola zamostkowego,  
     guzka autonomicznego z eutyreozą,  
     ektopii, odszczepów tkanki tarczycy 









 ↓TSH - 0,04 mUI/l 

  (n. 0,4-4,0) 

 

↔ FT4 - 15,1 pmol/l 

 (n. 9-20) 

 

↔ FT3 - 5,84 pmol/l

 (n.4,0-8,3) 

Guzek autonomiczny z kliniczną eutyreozą ( subkliniczna nadczynność tarczycy) 



LECZENIE WOLA OBOJĘTNEGO MIĄŻSZOWEGO 

ZACHOWAWCZE 

 Wskazania: 

- każda powiększona tarczyca 
zwłaszcza od niedawna 

- nawrót po leczeniu operacyjnym 

 Leki: 
 1) LT4 (~50-150 µg)  
 2) jod (100µg) +LT4 (75 µg) 
  3) jod (100-200µg) 
(do TSH w dolnej granicy normy) 
 
 Leczenie trwa od roku do kilku lat 

 

OPERACYJNE 

 Wskazania 

- bardzo duże, uciskające 
wole 



ZACHOWAWCZE 

 Wskazania: 

 profilaktyka dalszego wzrostu 

(zwłaszcza po strumektomii) 

 Leki: 

 - LT4   

Uwaga! Leczenie zachowawcze 

mało skuteczne 

OPERACYJNE 

 Wskazania 

•  duże wole uciskające   

sąsiednie narządy 

•  guzki zimne scyntygraficznie  

nie zidentyfikowane jako 

łagodne, podejrzenie 

nowotworu złośliwego 

• wole zamostkowe, 

śródpiersiowe 

LECZENIE WOLA WIELOGUZKOWEGO 



ZACHOWAWCZE 

 Wskazania: 

 profilaktyka dalszego 

wzrostu  

 Leki - LT4  

  

 

 

Leczenie zachowawcze 

mało skuteczne 

 

OPERACYJNE 

 Wskazania 

•  guzki zimne  nie 

zidentyfikowane jako łagodne 

(zwłaszcza u dzieci)  

•  podejrzenie nowotworu 

złośliwego: guzki twarde, 

nieregularne, powiększające się  

•  guzki autonomiczne gorące 

(profilaktyka nadczynności) 

•  torbiele > 4 cm, nawracające 

mimo aspiracji 

 GUZKI ODOSOBNIONE 



Leczenie wola obojętnego jodem 131: 

 

1. Guzki autonomiczne z eutyreozą 

2. Duże wole przy przeciwwskazaniach do 

leczenia operacyjnego (zmniejszenie 

objętości tarczycy o 30-60%) 


