
Υποδοχείς θυρεοειδικών ορμονών
Ι. Γενικά

Οι υποδοχείς των θυρεοειδικών ορμονών (TRs) αποτελούν μέλη της υπεροι-
κογένειας των πυρηνικών υποδοχέων και λειτουργούν σαν μεταγραφικοί πα-

ράγοντες που επάγονται μετά από σύνδεσή τους με την τριιωδοθυρονίνη (Τ3). Οι 
υποδοχείς αυτοί είναι δύο, TRα και TRβ, και κωδικοποιούνται από δύο γονίδια που 
βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα. Το γονίδιο του TRβ βρίσκεται στο χρω-
μόσωμα 3 και κωδικοποιεί τρεις ισομορφές (β1, β2 και β3).Αυτές οι τρείς ισομορ-
φές μοιράζονται μεγάλη ομολογία στην αλληλουχία τόσο της περιοχής πρόσδεσης 
με το DNA όσο και της περιοχής πρόσδεσης με την T3, αλλά διαφέρουν στο μήκος 
και στην αμινοτελική περιοχή A/B.
 To γονίδιο τουTRα βρίσκεται στο χρωμόσωμα 17 και κωδικοποιεί τον υποδοχέα 
TRα1 και δύο ισομορφές–«προιόντα» εναλλακτικού ματίσματος-, TRα2 και TRα3 
(Σχήμα 1Α). Αυτές οι ισομορφές διαφέρουν από τον TRα1 στο μήκος και στην αλ-
ληλουχία των αμινοξέων της καρβοξυτελικής περιοχής. Επιπλέον, δεν ενεργοποι-
ούνται μετά από σύνδεση με την T3 και αναστέλλουν έτσι τη μεταγραφική δραστη-
ριότητα.
 Τέλος, έχουν περιγραφεί Δ ισομορφές του υποδοχέα (TRΔα1, TRΔα2 και TRΔβ3), 
στις οποίες απουσιάζουν είτε αμινοτελικά είτε καρβοξυτελικά τμήματα του μορίου 
του υποδοχέα (Σχήμα 1Α). Οι TRΔα1, TRΔα2 και TRΔβ3 ισομορφές ασκούν κυρίαρ-
χη αρνητική δράση στη διαδικασία της μεταγραφής.
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Σχήµα 1. A, Σχηµατική αναπαράσταση των ισοµορφών των θυρεοειδικών υποδοχέων (ΤRs). Οι TRs 
κωδικοποιούνται από τα γονίδια TRα και TRβ που εδράζονται σε διαφορετικά χρωµοσώµατα. Εναλλα-
κτικό µάτισµα των αρχικών µεταγραφηµάτων δίνει γένεση σε διάφορες ισοµορφές. Οι TRs εµφανίζουν 
µεγάλη οµολογία στην περιοχή C (περιοχή πρόσδεσης µε το DNA) και αρκετή οµολογία D/E (περιοχή 

πρόσδεσης µε την ορµόνη). Β. η αλληλουχία (a) και οι διάφορες διαµορφώσεις των TREs (b).

II. Δομή και λειτουργία των θυρεοειδικών υποδοχέων

Όπως συμβαίνει και με άλλα μέλη της υπεροικογένειας των πυρηνικών υποδοχέων, 
οι υποδοχείς των θυρεοειδικών ορμονών αποτελούνται από μονήρεις πολυπεπτι-
δικές αλυσίδες με διάφορες λειτουργικές περιοχές.
 Η αμινοτελική περιοχή Α/Β συμμετέχει στη ρύθμιση της μεταγραφής και η 
αλληλουχία της ποικίλει μεταξύ των διαφόρων ισομορφών. Στο κεντρικό μέρος 
του μορίου βρίσκεται η περιοχή πρόσδεσης με το DNA (περιοχή C: DNA Binding 
Domain) - η περισσότερο συντηρημένη περιοχή μεταξύ των πυρηνικών υποδο-



-55-

Ε.Ν. ΚΑΣΣΗ : ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

χέων - που συνδέεται με τα TREs (thyroid hormone response elements: θυρεοει-
δο-εξαρτώμενα στοιχεία) των γονιδίων που ρυθμίζονται από την T3. H δομή της 
περιοχής αυτής είναι κοινή για όλους τους πυρηνικούς υποδοχείς και αποτελείται 
από δύο δακτυλίους ψευδαργύρου (zing fingers) και μια περιοχή που επεκτείνεται 
προς το καρβοξυτελικό άκρο.
 Η περιοχή πρόσδεσης με την T3 (LBD: ligand binding domain) εμφανίζει μεγάλη 
ομολογία μεταξύ των διαφόρων ισομορφών των υποδοχέων των θυρεοειδικών 
ορμονών και ο ρόλος της δεν περιορίζεται μόνο στη σύνδεση με τις θυρεοειδικές 
ορμόνες αλλά επίσης αλληλεπιδρά με συνρυθμιστικές πρωτείνες του υποδοχέα 
–τόσο συνενεργοποιητές (co –activators) όσο και συνκατασταλτές (co-repressors) 
της μεταγραφικής δραστηριότητας. Αυτή η περιοχή εμπλέκεται επίσης στον ομο-
διμερισμό των TRs προκειμένου τα ομοδιμερή να συνδεθούν με τα TREs των γο-
νιδίων-στόχων αλλά στον ετεροδιμερισμό με άλλα μέλη της υπεροικογένειας των 
πυρηνικών υποδοχέων, όπως με τους υποδοχείς του ρετινοειδούς Χ (RXRs). Ανάλυ-
ση της δομής της περιοχής LBD έδειξε ότι η πρόσδεσή της με την Τ3 επάγει δραμα-
τικές αλλαγές στη δομή που διευκολύνουν την αποσύνδεση των συνκατασταλτών 
και τη σύνδεση των συνενεργοποιητών.

III. Μηχανισμοί δράσης των θυρεοειδικών υποδοχέων

Α. Γενωμική δράση

Η μεταβίβαση του σήματος των θυρεοειδικών ορμονών ξεκινά με τη σύνδεσή 
τους με τους ενδοκυττάριους υποδοχείς τους (TRs). Από τις θυροειδικές ορμόνες 
εκείνη που κυρίως συνδέεται με τους TRs είναι η Τ3 η οποία εισέρχεται στο κύτταρο 
από την κυκλοφορία, ή προκύπτει από την ενδοκυττάρια μετατροπή της T4 σε Τ3 
με τη επίδραση των αποιωδινασών. Οι TRs βρίσκονται στον πυρήνα σαν διμερή 
στενά συνδεδεμένοι με ειδικές αλλληλουχίες του DNA, τα ΤREs. Η πρόσδεση των 
TRs στα TREs που βρίσκονται στον υποκινητή των γονιδίων-στόχων της T3, πραγ-
ματοποιείται σε συγκεκριμένη αλληλουχία έξι βάσεων [“half-site” (A/G)GGT(C/A/G)
A] (Σχήμα 1.Β.a) η οποία διατάσσεται σε ζεύγη, πιο συχνά ως διαδοχική επανά-
ληψη (AGGTCA ….AGGTCA:direct repeat, DR) και λιγότερο συχνά ως αντίστροφη 
παλίνδρομη (TGACCT…….AGGTCA: everted repeat) ή παλίνδρομη επανάληψη 
(AGGTCA……TGACCT:inverted,Pal) (Σχήμα 1Β.b). Η απόσταση μεταξύ των ζευγών 
ποικίλει ανάλογα με τη μορφή της διάταξης. Επιπλέον, στους υποκινητές κάποιων 
γονιδίων βρίσκονται περισσότεροι του ενός τύποι διάταξης των TREs που απαιτού-
νται για τη μέγιστη δράση της T3.
 H χαρακτηριστική διάταξη των βάσεων κατά μήκος των TREs υποδηλώνει ότι ο 
διμερισμός των υποδοχέων είναι πολύ σημαντικός για τη δράση των θυρεοειδικών 
ορμονών, αν και έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στο DNA και ως μονομερή.
 Ο μη συνδεδεμένος TR αναστέλλει τη μεταγραφή των γονιδίων που ρυθμίζο-
νται θετικά από τις θυρεοειδικές ορμόνες αλληλεπιδρώντας με τρεις γνωστές πρω-
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τείνες-συνκαταστολείς, N-CoR (nuclear receptor co-repressor:συνκαταστολέας 
των πυρηνικών υποδοχέων), SMRT (silencing mediator for retinoid and thyroid 
hormone receptors: διαμεσολαβητής της καταστολής των υποδοχέων των θυρε-
οειδικών ορμονών και του ρετινοικού οξέος) και alien. Αυτές οι πρωτείνες δημι-
ουργούν μεγάλα συμπλέγματα με άλλες βοηθητικές πρωτείνες, οι οποίες κατα-
στέλλουν τη μεταγραφή. Στις βοηθητικές αυτές πρωτείνες συμπεριλαμβάνονται 
αποακετυλάσες των ιστονών (HDACs) που τροποποιούν τη διαμόρφωση της χρω-
ματίνης σε κλειστή δομή κι έτσι εμποδίζουν την πρόσβαση της RNA πολυμεράσης 
ΙΙ στην περιοχή του υποκινητή προκειμένου να αρχίσει η μεταγραφή, καθώς και 
ένζυμα που μεθυλιώνουν το DNA.
 Η σύνδεση του TR με την ορμόνη οδηγεί σε απελευθέρωση των συνκατασταλτών 
και στρατολόγηση συνενεργοποιητικών πρωτεινών. Πράγματι, οι συνδεδεμένοι ΤR 
αλληλεπιδρούν με συνενεργοποιητικούς παράγοντες κυριότεροι των οποίων εί-
ναι ο SRC1 (steroid receptor co-activator 1) o TRAM1 (thyroid receptor activator 
molecule 1) όπως και CBP/p300 (CREB binding protein/p300) DRIPs (vitamin D 
receptor interacting proteins) (Σχήμα 2).
 Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι είναι δυνατόν να συμβεί και το αντίστροφο, δηλ. οι 
μη δεσμευμένοι TRs να διεγείρουν τη μεταγραφή γονιδίων-στόχων, ενώ οι δεσμευ-
μένοι με την Τ3 να αναστέλλουν τη μεταγραφική δραστηριότητα.

Σχήµα 2. Απλοποιηµένο µοντέλο της καταστολής της µεταγραφής από το µη συνδεδεµένο µε Τ3 υπο-
δοχέα TR (A) και της ενεργοποίησης της µεταγραφής από το συνδεδεµένο µε Τ3 TR(B). Aλληλεπίδραση 
του µη συνδεδεµένου υποδοχέα µε ένα σύµπλεγµα συνκαταστολέων οδηγεί σε καταστολή της µετα-
γραφής (Α). Αλληλεπίδραση του συνδεδεµένου υποδοχέα µε συνενεργοποιητές (SRC/p160 ή ΤRAM1/

DRIPs) οδηγεί σε ενεργοποίηση της µεταγραφής.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η διαμεσολάβηση της δράσης της Τ3 (που είναι η κύ-
ρια δραστική θυρεοειδική ορμόνη) μέσω των πυρηνικών υποδοχέων της είναι μια 
σύνθετη διαδικασία που επηρεάζεται από τη συγκέντρωση της θυρεοειδικής ορ-
μόνης, από τον τύπο (TRα ή TRβ) του υποδοχέα και τις ισομορφές που επικρατούν 
αλλά και από τα επίπεδα (συγκεντρώσεις) αυτών. Επιπλέον, οι TRs σχηματίζουν 
ομο- και ετερο- διμερή (κυρίως με τον υποδοχέα του ρετινοειδούς Χ) που είναι 
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και η πιο συχνά απαντούμενη μορφή. Η διαμόρφωση της περιοχής LBD του υπο-
δοχέα (περιοχής που προσδένεται με την ορμόνη) επίσης επηρεάζει την δράση 
των θυρεοειδικών ορμονών. Επισημαίνεται τέλος, ο σημαντικός ρόλος της αλλη-
λεπίδρασης με μόρια-συνκατασταλτές και συνενεργοποιητές αλλά και με άλλους 
κυτταρο-ειδικούς μεταγραφικούς παράγοντες (Σχήμα 2). Αυτή η αλληλεπίδραση 
οδηγεί σε αλλαγές στην ακετυλίωση των ιστονών της χρωματίνης που καθορίζουν 
τη μεταγραφική δραστηριότητα και κατά συνέπεια τη δράση των θυρεοειδικών 
ορμονών.

Β. Μη γενωμικές δράσεις

Αν και οι περισσότερες δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών διαμεσολαβούνται 
μέσω των πυρηνικών τους υποδοχέων (TRs), σε κάποιες περιπτώσεις οι θυρεοει-
δικές ορμόνες ασκούν ταχείες δράσεις που δεν εμπλέκουν πυρηνικούς TRs. Σήμε-
ρα γνωρίζουμε ότι, εκτός του πυρήνα, TRs βρίσκονται και στο κυτταρόπλασμα και 
διαμεσολαβούν ταχείες δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω ενεργοποίησης της PI3-κινάσης, η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί τη φω-
σφορυλίωση σηματοδοτικών μορίων όπως AKT και mTOR, τα οποία στη συνέχεια 
ενισχύουν τη δράση της Na+/K+ ATPάσης.
 Επιπλέον, η Τ4 μπορεί να συνδεθεί με άλλους υποδοχείς που βρίσκονται στην 
κυτταρική μεμβράνη, όπως αυτός της ιντεγκρίνης αVβ3, ενεργοποιώντας το μονο-
πάτι των ΜΑΡ/ΕRK κινασών που με τη σειρά τους αυξάνουν την ενεργότητα δια-
φόρων ιοντικών αντλιών αλλά μπορούν να ενεργοποιήσουν και μεταγραφικούς 
παράγοντες. Είναι φανερό, ότι εφ΄ όσον οι προαναφερθέντες κυτταροπλασματικοί 
και μεμβρανικοί υποδοχείς με τους οποίους συνδέονται οι θυρεοειδικές ορμόνες 
«στοχεύουν» μεταξύ άλλων και μεταγραφικούς παράγοντες, μπορούν να επηρεά-
σουν και τη μεταγραφή.
 Εκτενέστερη αναφορά στους μη γενωμικούς τρόπους δράσης των θυρεοειδι-
κών ορμονών γίνεται στις επόμενες ενότητες που αφορούν στη δράση των θυρε-
οειδικών ορμονών σε διάφορα συστήματα.

IV. Ιστική κατανομή και ρόλος των ισομορφών των θυρεοειδικών υποδοχέ-
ων

Η έκφραση των ισομορφών του υποδοχέα των θυρεοειδικών ορμονών ποικίλει 
ανάλογα με τον ιστό αλλά και τη φάση της ανάπτυξης. Ο TRα1 εκφράζεται σταθερά 
σε όλα τα στάδια της εμβρυικής ανάπτυξης ενώ ο TRβ εκφράζεται κατά τα τελευ-
ταία στάδια της ανάπτυξης. Στην ενήλικο ζωή ο ΤRβ1 εκφράζεται κυρίως στους 
νεφρούς, στο ήπαρ, στον εγκέφαλο, στην καρδιά και στο θυρεοειδή΄ σε μικρότερα 
επίπεδα εκφράζεται στους σκελετικούς μύες, τους πνεύμονες και το σπλήνα, ενώ 
δεν εκφράζεται καθόλου στους όρχεις. Ο TRβ2 εκφράζεται κυρίως στον εγκέφαλο, 
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στον αμφιβληστροειδή και στο έσω τμήμα του ωτός, σε μικρότερα επίπεδα στους 
πνεύμονες και στην καρδιά και όχι σε άλλους ιστούς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ο TRβ2 είναι η ισομορφή που η έκφρασή της υπερέχει έναντι όλων των άλλων 
ισομορφών στην υπόφυση. Ο TRβ3 εκφράζεται κυρίως στους νεφρούς, στο ήπαρ 
και στους πνεύμονες ´ σε μικρότερα επίπεδα στους σκελετικούς μύες, σπλήνα, 
εγκέφαλο και καρδιά και καθόλου στους όρχεις. Οι TRα1 και TRα2 εκφράζονται σε 
υψηλότατα επίπεδα στον εγκέφαλο, λιγότερο στους νεφρούς, σκελετικούς μύες, 
πνεύμονες, καρδιά και ήπαρ και καθόλου στους όρχεις. Συνοψίζοντας, όσον αφορά 
την ιστική κατανομή των TRs θα έλεγε κανείς ότι ο επικρατών τύπος θυρεοειδικού 
υποδοχέα στον εγκέφαλο (εκτός της υπόφυσης), στην καρδιά και στα οστά είναι o 
TRα, ενώ στο νεφρό και στο θυρεοειδή ο TRβ.
 Η μοριακή πολυμορφία των TRs εγείρει το ερώτημα αν οι διάφοροι τύποι και 
ισομορφές των TRs έχουν διακριτές λειτουργίες ή απλά έχουν έναν αλληλοεπικαλυ-
πτόμενο ρόλο όσον αφορά τη δράση τους. Η ιστο-εξαρτώμενη αλλά και η διαφο-
ρετική έκφραση των υποδοχέων ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης, υποδηλώνουν 
ότι μάλλον οι διάφοροι θυρεοειδικοί υποδοχείς επιτελούν λειτουργίες ειδικές για 
κάθε υπότυπο.
 Ωστόσο, μελέτες απενεργοποίησης γονιδίων σε πειραματόζωα, παρέχουν in 
vivo στοιχεία που δείχνουν ότι οι διάφοροι τύποι των TRs αλλά και οι ισομορφές 
τους επιτελούν τόσο ειδικούς - για τον κάθε υπότυπο-, όσο και αλληλοεπικαλυπτό-
μενους λειτουργικούς ρόλους. Επίμυες με απουσία του TRα1 έχουν χαμηλότερο 
καρδιακό ρυθμό, μη φυσιολογική συσταλτικότητα μυοκαρδίου και χαμηλή θερ-
μοκρασία σώματος. Αντίθετα, επίμυες στους οποίους έγινε απενεργοποίηση του 
γονιδίου TRβ παρουσίασαν μια μέτρια δυσλειτουργία του υποφυσιο-θυρεοειδικού 
άξονα, έκπτωση της ακουστικής λειτουργίας και των ανάπτυξης των οφθαλμών. 
Επιπλέον, επίμυες με απαλειφή των TRα1 και TRα2 εμφάνισαν επηρεασμένη ανά-
πτυξη μετά τη γέννηση και μεγαλύτερη θνητότητα. Η ανάπτυξη διακριτών φαινο-
τύπων στους επίμυες όταν κάθε ένα από τα γονίδια που κωδικοποιούν τους δύο 
τύπους των TRs εκλεκτικά απενεργοποιείται, υποδηλώνει ότι οι TR ισομορφές δια-
μεσολαβούν ξεχωριστές λειτουργίες. Όταν απενεργοποιούνται και τα δύο γονίδια 
(του TRα και του TRβ) τότε εμφανίζεται ένα φάσμα φαινοτύπων που περιλαμβάνει 
σοβαρή δυσλειτουργία του υποφυσιο-θυρεοειδικού άξονα, καθυστερημένη ανά-
πτυξη και καθυστερημένη οστική ωρίμανση, τα οποία όμως δεν παρατηρούνται 
όταν λείπει ο κάθε υποδοχέας χωριστά. Αυτό σημαίνει ότι ο TRα και ο TRβ μπορεί 
να αντικαθιστούν ο ένας τον άλλον προκειμένου να διαμεσολαβήσουν κάποιες 
από τις δράσεις της T3.
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Θυρεοειδικές ορμόνες και μιτοχονδιακή λειτουργία
Η ικανότητα των θυρεοειδικών ορμονών να ρυθμίζουν την χρησιμοποίηση της 
ενέργειας είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά οι μοριακοί μηχανισμοί μέσω 
των οποίων αυτό επιτελείται, παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Με δεδομένο ότι η ενέρ-
γεια που είναι απαραίτητη για την επιβίωση και λειτουργία του κυττάρου, παράγε-
ται κυρίως στα μιτοχόνδρια με την μορφή ΑΤΡ, το ενδιαφέρον στράφηκε σε πιθανή 
δράση των θυρεοειδικών ορμονών στα μιτοχόνδρια.
 Σήμερα γνωρίζουμε οτι οι θυρεοειδικές ορμόνες και κυρίως η Τ3 και η Τ2 (διιω-
δοθυρονίνη) ασκούν πολύ σημαντική επίδραση στη μιτοχονδριακή ενεργητική.
 Η σύζευξη μεταξύ της οξείδωσης διαφόρων ενεργειακών υποστρωμάτων και της 
παραγωγής ΑΤΡ μέσα στα μιτοχόνδρια, ελέγχεται μεν αυστηρά αλλά όχι απόλυτα, 
με αποτέλεσμα πιθανή αποσύζευξή τους, η οποία οδηγεί σε παραγωγή θερμότη-
τας. Σε μεγάλο βαθμό, αυτή η θερμότητα που παράγεται από την αποσύζευξη της 
οξειδωτικής φωσφορυλίωσης στα μιτοχόνδρια είναι αυτή που συνιστά το ρυθμό 
του βασικού μεταβολισμού, ο οποίος επηρεάζεται από τις θυρεοειδικές ορμόνες.
 Πράγματι οι θυρεοειδκές ορμόνες επάγουν την «διαρροή» πρωτονίων που οδη-
γεί σε κατάργηση της ηλεκτρικής βαθμίδωσης και κατά συνέπεια αποσύζευξη της 
οξειδωτικής φωσφορυλίωσης που οδηγεί τελικά σε αυξημένη παραγωγή θερμό-
τητας.

Άλλη μια ενδιαφέρουσα δράση των θυρεοειδικών ορμονών είναι η ικανότητά 
τους να αυξάνουν τον αριθμό των μιτοχονδρίων. Αύξηση του αριθμού των μιτο-
χονδρίων σε ένα κύτταρο παρέχει τη δυνατότητα για αυξημένη παραγωγή ATP, 
κατανάλωση περισσότερου οξυγόνου και παραγωγή περισσότερης θερμότητας. 
Οι απ’ ευθείας δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στη μιτοχονδριογένεση είναι 
περίπλοκες, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των μιτοχονδριακών πρωτεινών 
κωδικοποιείται από γονίδια που βρίσκονται στο πυρηνικό γένωμα. Πράγματι, δύο 
από τους κυριότερους μιτοχονδριακούς μεταγραφικούς παράγοντες (ο PGC-1a: 
peroxisome proliferator-activated receptor-g coactivator-1a και o transcription 
factor A) κωδικοποιούνται από γονίδια του πυρηνικού DNA που ελέγχονται από τις 
θυρεοειδικές ορμόνες.

Όμως πρόσφατα, και μετά την ταυτοποίηση υποδοχέων των θυρεοειδικών ορ-
μονών μέσα στα μιτοχόνδρια, αναγνωρίστηκαν και απ’ ευθείας δράσεις των θυ-
ρεοειδικών ορμονών στο μιτοχονδριακό γένωμα. Η πρόσφατη ανακάλυψη ότι 
κολοβωμένες μορφές του TRα1 και του TRβ1 εισέρχονται μέσα στα μιτοχόνδρια, 
συνδέονται με μεγάλη συγγένεια με την Τ3 και διεγείρουν τη συνολική μεταγραφή 
του μιτοχονδριακού γενώματος παρέχει έναν επιπλέον μηχανισμό μέσω του οποί-
ου οι θυροειδικές ορμόνες εκτός από έμμεσα, και απ’ ευθείας επιδρούν στη μιτο-
χονδριακή αντιγραφή. Μάλιστα TREs έχουν αναγνωριστεί στον υποκινητή μιτοχον-
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δριακών γονιδίων που κωδικοποιούν ριβοσωμικό RNA των μιτοχονδρίων αλλά και 
του γονιδίου που κωδικοποιεί το γενικό μιτοχονδριακό μεταγραφικό παράγοντα Α.

Δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών σε συστήματα και ιστούς
Ι. Επίδραση των θυρεοειδικών ορμονών στο καρδιαγγειακό σύστημα

Α. Καρδιά

Μια ποικιλία διαταραχών στο ΗΚΓ έχει συσχετιστεί με δυσλειτουργία του θυρεοει-
δούς αδένα. Φλεβοκομβική ταχυκαρδία, κολπικός πτερυγισμός και κολπική μαρ-
μαρυγή είναι οι πιο συχνές διαταραχές που εμφανίζονται σε ασθενείς που πάσχουν 
από υπερθυρεοειδισμό. Λιγότερο συχνές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν α΄ βαθμού 
κολποκοιλιακό αποκλεισμό, βράχυνση του Q-T διαστήματος και διάφορες μη ει-
δικές διαταραχές του κύματος Τ. Οι θυρεοειδικές ορμόνες επίσης αυξάνουν την 
εμφάνιση επεισοδίων κολποκοιλιακής ταχυκαρδίας επανεισόδου.
 Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα ο υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός αποτε-
λεί νέο παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη κολπικής μαρμαρυγής. Από την άλλη 
πλευρά ο υποθυρεοεδισμός χαρακτηρίζεται από συνδυασμό φλεβοκομβικής βρα-
δυκαρδίας, παράταση του Q-T διαστήματος, χαμηλά QRS συμπλέγματα και μείω-
ση ή αναστροφή του Τ κύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλινικός ή υποκλινικός 
υποθυρεοειδισμός αυξάνει τον κίνδυνο περισσότερο της αθηρωμάτωσης και του 
εμφράγματος μυοκαρδίου παρά των αρρυθμιών. Επιπλέον, υπάρχουν δεδομένα 
που αποδεικνύουν τόσο προ- όσο και αντι-αρρυθμικές δράσεις των θυρεοειδικών 
ορμονών.
 Εκτός όμως από την επίδραση στον καρδιακό ρυθμό, αυξημένη θυροειδική 
δράση αυξάνει την ταχύτητα και ισχύ της σύσπασης του καρδιακού μυός κατά τη 
συστολή αλλά και την ταχύτητα της διαστολικής χάλασης.
 Επίσης τα αυξημένα επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών, όταν δεν επιδρούν για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οδηγούν σε μια φυσιολογική αντιρροπιστική συ-
γκεντρική υπερτροφία της καρδιάς που χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα 
βαριάς αλύσου μυοσίνης α (ΜHCα), μειωμένα επίπεδα βαριάς αλύσου μυοσίνης 
β (MHCβ) και αυξημένα επίπεδα SERCΑ2 (διαύλων ασβεστίου του σαρκοπλασμα-
τικού δυκτίου). Αυτή η υπερτροφία θα πρέπει να διακρίνεται από την παθολογική 
υπερτροφία η οποία οφείλεται πχ. σε μακροχρόνια υπέρταση και η οποία δημιουρ-
γείται μέσω άλλων μηχανισμών όπως ενεργοποίησης του συστήματος καλσινευρί-
νης και του σηματοδοτικού μονοπατιού των MAP κινασών.
 Όλες οι προαναφερθείσες δράσεις που οδηγούν σε συγκεκριμένο φαινότυπο 
του καρδιακού μυός επιτυγχάνονται είτε μέσω γενωμικής είτε μέσω μη γενωμικής 
επίδρασης των θυρεοειδικών ορμονών (Σχήμα 3).
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α. Γενωμικές δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στην καρδιά

Η βιολογικά δραστική T3 είναι υπεύθυνη για τη γενομική δράση των θυρεοειδικών 
ορμονών στα κύτταρα του μυοκαρδίου. Μόλις βρεθεί στο μυοκαρδιακό κύτταρο 
η Τ3 εισέρχεται στον πυρήνα του και συνδέεται με τους πυρηνικούς υποδοχείς της 
που είναι δεσμευμένοι στα TREs των γονιδίων –στόχων. Ο πυρηνικός TR έχει πολύ 
μεγαλύτερη συγγένεια με την T3 σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ανάλογο αλλά και 
με τη θυροξίνη (Τ4) που έχει σχεδόν ανύπαρκτη δράση. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι αν και εκφράζονται και οι δύο υποδοχείς (TRα και TRβ) η ισομορφή που επικρα-
τεί στην καρδιά είναι ο ΤRα.

Θετική ρύθμιση Αρνητική ρύθμιση

Πίνακας 1. Γονίδια που ρυθµίζονται από τις θυρεοεδικές ορµόνες στην καρδιά

Τα γονίδια-στόχοι της T3 κωδικοποιούν τόσο δομικές όσο και ρυθμιστικές πρωτεί-
νες της καρδιάς. Κάποιες από τις σημαντικότερες δράσεις των θυρεοειδικών ορ-
μονών στα μυοκαρδιακά κύτταρα ασκούνται μέσω ρύθμισης των ενδοκυττάριων 
επιπέδων ασβεστίου (Ca), με τις θυρεοειδικές ορμόνες να επάγουν την έκφραση 
γονιδίου που κωδικοποιεί την αντλία ασβεστίου στο σαρκοπλασματικό δύκτιο 
(SERCA2: sarcoplasmic reticulum calcium ATPase).
 Ο πίνακας 1 συνοψίζει γονίδια που κωδικοποιούν πρωτείνες καρδιακού μυός 
που ρυθμίζονται από τις θυρεοειδικές ορμόνες. Αύξηση της συστολικής και δι-
αστολικής λειτουργίας της καρδιάς που παρατηρείται στον υπερθυρεοειδισμό 
ερμηνεύεται από την αλλαγή στην έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν τις 
πρωτείνες MHC (myosin heavy chain) α και β, την SERCA2 και την φωσφολαμπάνη 
(phospholamban). Αυξημένη ινότροπη και χρονότροπη δράση μπορεί να ερμη-
νευτεί από την αλλαγή στην έκφραση γονιδίων που κωδικοποιούν διαύλους ιόντων 
όπως η Na+/K+ - ATPase, ο Na+/Ca2+ αντιμεταφορέας, και οι τασεο-εξαρτώμενοι 
δίαυλοι Κ+. Επιπλέον, ρύθμιση του συμπλέγματος των αδρενεργικών υποδοχέων, 
είναι υπεύθυνη για την αυξημένη αδρενεργική δραστηριότητα που παρατηρείται 
στον υπερθυρεοειδισμό (αυξημένος καρδιακός ρυθμός, αυξημένο κλάσμα εξώθη-
σης).
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β. Μη γενωμικές δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στην καρδιά

Μη γενωμικές δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών έχουν εδώ και καιρό αναγνωρι-
στεί, ωστόσο οι ακριβείς στόχοι και μηχανισμοί που διαμεσολαβούν αυτές τις δρά-
σεις δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Σε αντίθεση με τις γενομικές δράσεις που αργούν 
να εκδηλωθούν, οι μη γενωμικές δράσεις εκδηλώνονται στον καρδιακό μυ ταχύτα-
τα. Οι δράσεις αυτές δεν επηρεάζονται από την αναστολή πρωτεινικής σύνθεσης 
και διαμεσολαβούνται μέσω σύνδεσης των θυρεοειδικών ορμονών με υποδοχείς 
τους (TRs) που βρίσκονται μέσα στο κυτταρόπλασμα, είτε στο σαρκοπλασματικό 
δύκτιο, στον κυτταροσκελετό, στα μιτοχόνδρια ή σε οργανύλλια που επιτελούν συ-
στολή. Η σύνδεση της T3 με κυτοσολικούς TRs στη συνέχεια ενεργοποιεί ενδοκυτ-
τάρια σηματοδοτικά μονοπάτια όπως το PI3K-Akt-mTOR (Σχήμα 3).

Σχήµα 3. Σχηµατική αναπαράσταση των σηµατοδοτικών µονοπατιών των θυρεοειδικών ορµονών (Τ3 
και Τ4) σε ενδοθηλιακά κύτταρα (EC), καρδιοµυοκύτταρα (CM) και ινοβλάστες (FB). H ενεργοποίηση 
του PI3K/Akt/mTOR σηµατοδοτικού µονοπατιού έχει δειχθεί ότι ξεκινά µε τη σύνδεση της T3 στους 
κυτταροπλασµατικούς θυρεοειδικούς υποδοχείς TRα1 και TRβ1 και οδηγεί σε αυξηµένη πρωτεινική 
σύνθεση και έκφραση γονιδίων που ευθύνονται για την «φυσιολογική υπερτροφία της καρδιάς. Στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα, η Τ4 και η Τ3 έχει δειχθεί ότι δεσµεύονται στον µεµβρανικό υποδοχέα της ιντε-
γκρίνης (αVβ3) και ενεργοποιεί το ενδοκυττάριο σηµατοδοτικό µονοπάτι των MAP κινασών (ERK1/2), 
οδηγώντας σε φωσφορυλίωση του υποδοχέα TRβ1 και σε µετακίνησή του στον πυρήνα όπου ενισχύει 
την µεταγραφική δραστηριότητα. Επιπλέον, η Τ3 µπορεί να εισέλθει απ’ ευθείας στον πυρήνα και να 
συνδεθεί µε τους πυρηνικούς υποδοχείς της ρυθµίζοντας την έκφραση γονιδίων που εµπλέκονται σε 
λειτουργίες όπως η σύσπαση του καρδιακού µυός, η αγγειογένεση, ο κυτταρικός µεταβολισµός, η κυτ-
ταρική επιβίωση. (MCIP: αναστολέας της καλσινευρίνης, HIF: παράγοντας που επάγεται από την υποξία, 
MHC: βαριές αλυσίδες µυοσίνης, PLB: φωσφολαµπάνη, SERCA2: αντλία ασβεστίου στο σαρκοπλασµα-

τικό δύκτιο, GATA4: µεταγραφικός παράγοντας)
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Επιπλέον, ταχείες δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών φαίνεται να ασκούνται μέσω 
απ’ ευθείας σύνδεσής τους σε πρωτείνες-στόχους ή μέσω επίδρασης σε ενδοκυτ-
τάρια μονοπάτια που ρυθμίζουν τη διέλευση ιόντων μέσω πρωτεινικών διαύλων 
(πχ. πρωτεινική κινάση A, φωσφορυλίωση πρωτεινικής κινάσης C). Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι πολλές από μη γενωμικές δράσεις ρυθμίζονται μέσω φωσφορυλί-
ωσης/αποφωσφορυλίωσης πρωτεινών-υποστρωμάτων. Τέλος, έχει βρεθεί ότι η 
Τ3 μπορεί να συνδέεται με μεμβρανικούς υποδοχείs όπως αυτός της ιντεγκρίνης 
αVβ3 οδηγώντας σε ενεργοποίηση ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μονοπατιών 
όπως των ΕRK/MAK κινασών.

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι στην περίπτωση των μη-γενωμικών δράσεων 
η T4 εμφανίζεται ενίοτε δραστικότερη από την Τ3. Επίσης, ανάλογα των θυρεοει-
δικών ορμονών που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μη βιολογικά δραστικά, όπως η 
ανάστροφη T3 (rT3) και η Τ2, φαίνεται να εμφανίζουν κάποια δραστικότητα. Μερι-
κές από τις μη γενωνικές δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών που ασκούνται στη 
καρδιά φαίνονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2. Μη γενωµικές ταχείες δράσεις των θυρεοειδικών ορµονών στην καρδιά

Β. Αγγειογένεση

Πρόσφατα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει παρουσιάσει η δράση των θυρεοειδικών 
ορμονών στη διαδικασία της νεοαγγείωσης. Οι μοριακοί μηχανισμοί των προ-
αγγειογενετικών δράσεων των θυρεοειδικών ορμονών είναι τόσο γενωμικοί όσο 
και μη-γενωμικοί. Η διαδικασία της νεοαγγείωσης ξεκινά μη-γενωμικά με τη σύν-
δεση των θυρεοειδικών ορμονών (Τ4 και Τ3) στον μεμβρανικό υποδοχέα της ιντε-
γκρίνης αVβ3 των ενδοθηλιακών κυττάρων (Σχήμα 4). Ακολουθεί η ενδοκυττάρια 
μετάδοση του μηνύματος μέσω ενεργοποίησης ενδοκυττάριων κινασών (ΕRK1/2) 
που θα οδηγήσει τελικά σε μεταγραφή διαφόρων αγγειογενετικών γονιδίων.



-64-

Ε Ν Τ Α Τ Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Ν Δ Ο Κ Ρ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α :  1 4 Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  -  Θ Υ Ρ Ε Ο Ε Ι Δ Η Σ

Σχήµα 4. Οι αγγειογενετικές δράσεις των θυρεοειδικών ορµονών στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στα 
λεία µυικά κύτταρα ξεκινούν από τη σύνδεσή τους στο µεµβρανικό υποδοχέα των ιντεγκρινών αvβ3. 
Ένα ανάλογο των θυρεοειδικών ορµονών το οποίο µπλοκάρει τη σύνδεση µε τον υποδοχέα της ιντε-
γκρίνης, το τετραιωδοοξικό οξύ (Tetrac) δρά σαν αντιαγγειογενετικός παράγοντας. To Τetrac εκτός από 
την αναστολή της σύνδεσης των θυρεοειδικών ορµονών µε τον υποδοχέα της ιντεγκρίνης, φαίνεται 
να αναστέλλει και τις δράσεις των αυξητικών παραγόντων VEGF και bFGF υποδηλώνοντας πιθανή 
αλληλεπίδραση µεταξύ του υποδοχέα της ιντεγκρίνης και των µεµβρανικών υποδοχέων των αυξητικών 

παραγόντων (GFRs).

Μεταξύ αυτών των γονιδίων περιλαμβάνονται ο βασικός αυξητικός παράγοντας 
των ινοβλαστών (bFGF) και ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράοντας 
(VEGF). Επιπλέον, η σύνδεση του υποδοχέα της ιντεγκρίνης αVβ3 με τις θυρεοειδι-
κές ορμόνες επάγει την «συνομιλία» του με τους υποδοχείς των VEGF και bFGF. Οι 
θυροειδικές ορμόνες έχει δειχθεί ότι διεγείρουν και την έκφραση του γονιδίου που 
κωδικοποιεί τον παράγοντα 1α που επάγεται από την υποξία (hypoxia-inducible 
factor 1α:HIF-1α). Ο παράγοντας αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη διαδικα-
σία της αγγειογένεσης αλλά και τη μεταβολική προσαρμογή του ιστού σε συνθή-
κες υποξίας αυξάνοντας την έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στην μεταφορά 
γλυκόζης μέσα στα κύτταρα, στη γλυκόλυση, στην κυτταρική επιβίωση κλπ. Το εν-
διαφέρον είναι ότι η ρύθμιση της έκφρασης του HIF-1α από τις θυρεοειδικές ορμό-
νες γίνεται με συνδυασμό γενωμικών και μη γενωμικών δράσεων (αλληλεπίδραση 
του μονοπατιού που ενεργοποιείται από τον υποδοχέα ιντεγκρίνης με τo μονοπάτι 
της PI3-κινάσης).

Επιπλέον, δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στο αγγειακό τοίχωμα περιλαμβά-
νουν έμμεσες δράσεις που αφορούν στο μεταβολισμό των λιπιδίων. Είναι γνωστό 
ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες αυξάνουν την έκφραση ενζύμων που εμπλέκονται στη 
σύνθεση της χοληστερόλης, παράλληλα όμως αυξάνουν και τα επίπεδα των LDL-
υποδοχέων, αυξάνοντας την απόσυρση της χοληστερόλης από την κυκλοφορία 
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και τελικά μειώνοντας τα επίπεδά της. Επιπλέον, οι θυρεοειδικές ορμόνες διεγεί-
ρουν την μετατροπή της χοληστερόλης σε χολικά οξέα. Κάποια ανάλογα των θυ-
ρεοειδικών ορμονών – όχι η T3- έχει βρεθεί ότι μειώνουν τη σύνθεση των τριγλυ-
κεριδίων με αδιευκρίνιστους μέχρι τώρα μηχανισμούς.
 Πρόσθετα με τις προαναφερθείσες δράσεις, η Τ3 αυξάνει την έκφραση της Gla 
πρωτείνης στα λεία μυικά κύτταρα των αγγείων οδηγώντας σε αναστολή της ασβε-
στοποίησης του τοιχώματος των αγγείων.

ΙΙ. Επίδραση των θυρεοειδικών ορμονών στο μυοσκελετικό σύστη-
μα
Α. Οστά

Η επίδραση της θυρεοειδικής δυσλειτουργίας στον κύκλο της οστικής ανακατα-
σκευής έχει μελετηθεί με ιστομορφομετρικές μελέτες σε ενήλικες. Στον υποθυρε-
οειδισμό αυξάνει η διάρκεια του κύκλου οστικής ανακατασκευής: η διάρκεια της 
οστεοκλαστικής απορρόφησης διπλασιάζεται, ενώ η διάρκεια του οστεοβλαστι-
κού οστικού σχηματισμού και της ακόλουθης επιμετάλλωσης παρατείνεται κατά 4 
φορές. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε ένα χαμηλό ρυθμό οστικής ανακατασκευής 
και σε συνολική αύξηση της οστικής μάζας και της επιμετάλλωσης.
 Αντιθέτως, η οστική απορρόφηση και ο οστικός σχηματισμός επιταχύνεται κατά 
τον υπερθυρεοειδισμό και η διάρκεια του κύκλου της οστικής ανακατασκευής μει-
ώνεται: η διάρκεια της φάσης απορρόφησης μειώνεται κατά 60% και της φάσης 
σχηματισμού κατά 30%. Η συχνότητα της έναρξης της οστικής ανακασκευής επί-
σης αυξάνει και η οστική απορρόφηση υπερτερεί του οστικού σχηματισμού.
 Το καθαρό αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών σε υπερθυρεοειδισμό είναι 10% 
απώλεια οστού σε κάθε κύκλο οστικής ανακατασκευής που οδηγεί σε οστεοπόρω-
ση λόγω αυξημένης οστικής εναλλαγής. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά τα χα-
ρακτηριστικά παρατηρούνται και σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό λόγω νόσου 
Graves κατά την οποία έχουμε διαρκή ενεργοποίηση του υποδοχέα της TSH στα 
θυλακικά κύτταρα του θυρεοειδούς από τα διεγερτικά αντισώματα έναντι του υπο-
δοχέα της TSH. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αυξημένος 
ρυθμός οστικού ανασχηματισμού και η οστεοπόρωση που παρατηρείται κατά την 
θυρεοτοξίκωση οφείλεται στην περίσσεια των θυρεοειδικών ορμονών (και κατά 
συνέπεια στη δράση των θυρεοειδικών ορμονών) και όχι στη μείωση της TSΗ.
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Σχήµα 5. H δράση των θυρεοειδικών ορµονών ασκείται µέσω των πυρηνικών τους υποδοχέων. Στους 
οστεοβλάστες και στους οστεοκλάστες έχουν βρεθεί οι υποδοχείς TRα1 και TRβ1 µε τη συγκέντρωση 
του TRα1 να είναι 10πλάσια αυτής του TRβ1.∆εν έχει αποσαφηνιστεί αν η δράση των θυρεοειδικών 

ορµονών στους οστεοκλάστες ασκείται απ’ ευθείας ή µέσω της δράσης τους στους οστεοβλάστες.

Τόσο ο TRα1 όσο και ο TRβ1 εκφράζονται στα οστά, ενώ μοριακές τεχνικές (ποσο-
τική RT-PCR) έχουν δείξει ότι τα επίπεδα του TRα1 είναι τουλάχιστον 10πλάσια από 
αυτά του TRβ1. Οι δυο υποδοχείς TRα1 και TRβ1 εκφράζονται στα χονδροκύτταρα 
του συζευκτικού χόνδρου (αυξητική πλάκα), στα στρωματικά κύτταρα του μυε-
λού των οστών, στους οστεοβλάστες και στους οστεοκλάστες, αν και παραμένει 
ασαφής ο ρόλος τους στους οστεοκλάστες. Επίσης παραμένει αδιευκρίνιστο αν 
υποδοχείς θυρεοειδικών ορμονών εκφράζονται στα οστεοκύτταρα.

Στην αυξητική πλάκα, η Τ3 αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και διεγεί-
ρει τη διαφοροποίηση των υπερτροφικών χονδροκυττάρων, ρυθμίζοντας την εν-
δοχόνδρια οστεοποίηση και την κατά μήκος αύξηση. Αυτές οι δράσεις της Τ3 στο 
ρυθμό διαφοροποίησης των χονδροκυττάρων στην αυξητική πλάκα επιτελούνται 
μέσω του TRα1 και εμπλέκουν αλληλεπιδράσεις του και με άλλα σηματοδοτικά μο-



-67-

Ε.Ν. ΚΑΣΣΗ : ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

νοπάτια που ελέγχουν επίσης τη διαφοροποίηση των χνδροκυττάρων, όπως το 
GH/IGF-1, το FGFR3 (fibroblast growth factor receptor-3) και το Ihh/PTHrP (Indian 
hedgehog/parathyroid hormone-related peptide) μονοπάτι.
 Μελέτες των στρωματικών κυττάρων του μυελού των οστών έδειξαν ότι η Τ3 
δρα μέσω πολύπλοκων σηματοδοτικών μονοπατιών αυξητικών παραγόντων και 
κυτοκινών, που είναι γνωστό ότι ρυθμίζουν την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων 
της οστεοβλαστικής και της οστεοκλαστικής σειράς μέσα στο μικροπεριβάλλον 
του μυελού των οστών.
 Επιπλέον, η Τ3 ρυθμίζει την διαφοροποίηση και τη λειτουργία των οστεοβλα-
στών μέσω του υποδοχέα TRα1 είτε απ’ ευθείας είτε μέσω αλληλεπίδρασης με άλλα 
σηματοδοτικά μονοπάτια που εμπλέκουν αυξητικούς παράγοντες και κυτοκίνες. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με in vitro πειράματα, η δράση της T3 στην 
οστεοβλαστική σειρά εξαρτάται από το είδος, τον κυτταρικό τύπο, την ανατομική 
προέλευση, το στάδιο διαφοροποίησης των κυττάρων αλλά και τη διάρκεια της 
επίδρασης της θυρεοειδικής ορμόνης. Παρ’ όλα αυτά, η Τ3 έχει δειχθεί ότι επάγει 
την έκφραση της οστεοκαλσίνης, της οστεοποντίνης, του κολλαγόνου τύπου Ι, της 
αλκαλικής φωσφατάσης, του IGF-Ι και των ρυθμιστικών του δεσμευτικών πρωτει-
νών (IGF1BP-2 και-4), των μεταλλοπρωτεινασών MMP9, και ΜΜΡ13 και του FGFR1 
(fibroblast growth factor receptor 1).
 Οι προεξάρχουσες όμως συνέπειες του υπερθυρεοειδισμού και του υποθυρεο-
ειδισμού στο σκελετό, προκύπτουν από την επίδρασή τους στην οστεοκλαστική 
δραστηριότητα και την οστική απορρόφηση. Εντούτοις, δεν έχει αποσαφηνιστεί 
αν η Τ3 ασκεί απ’ ευθείας επίδραση στους οστεοκλάστες ή αν οι δράσεις της στην 
οστική απορρόφηση προέρχονται δευτερογενώς από απάντηση των οστεοκλα-
στών σε δράσεις της Τ3 στα χονδροκύτταρα, στα στρωματικά κύτταρα του μυελού 
των οστών ή τους οστεοβλάστες. Υπέρ του δεύτερου συνηγορεί το γεγονός ότι 
επίδραση της Τ3 σε οστεοβλάστες και στρωματικά κύτταρα οδηγεί σε αυξημένη 
έκφραση του RANKL (receptor activator of nuclear factor-kB ligand) και κυτοκινών 
όπως ιντερλευκίνη-6 (IL-6), ιντερλευκίνη-8 (IL-8) και προσταγλανδίνη E2 (PGE2) που 
εμπλέκονται στην οστεοκλαστογένεση.
 Η πλήρης αποσαφήνιση των κυτταρικών δράσεων των θυρεοειδικών ορμονών 
στο οστό αποτελεί μια πρόκληση για το μέλλον.

Β. Σκελετικοί μύες

Οι σκελετικοί μύες αποτελούνται από διάφορους τύπους μυικών ινών με διαφορε-
τικές μεταβολικές ικανότητες και συσταλτικές ιδιότητες (από τις ερυθρές ίνες βρα-
δείας συστολής MHCΙ μέχρι τις λευκές ίνες ταχείας συστολής MHCΙΙb). Έχει δειχθεί 
λοιπόν ότι εκτός από το γενετικό υπόβαθρο, ένας άλλος σημαντικός ρυθμιστής 
του φαινοτύπου των μυικών ινών είναι και οι θυρεοειδικές ορμόνες. Γνωρίζουμε 
σήμερα ότι όσο περισσότερο αυξάνουν τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών 
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τόσο μετακινείται η έκφραση των μυικών ινών από βραδείες σε ταχείες ισομορφές 
(MHC I σε MHCΙΙa ή MHCΙΙa σε MHCΙΙx ή MHCIIx σε MHCIIb) (Σχήμα 6). Επιπλέον, 
οι θυρεοειδικές ορμόνες αυξάνουν την έκφραση της ισομορφής SERCA1 (αντλία 
ασβεστίου στο σαρκοπλασματικό δύκτιο) που βρίσκεται στις ταχείες ίνες έναντι 
της ισομορφής SERCA2a που βρίσκεται στις βραδείες ίνες, μειώνοντας έτσι το χρό-
νο χάλασης (Σχήμα 6). Πράγματι, ο ρυθμός σύσπασης και χάλασης διεγείρεται από 
τις θυρεοειδικές ορμόνες, όπως επίσης η κατανάλωση ενέργειας και η παραγωγή 
θερμότητας κατά τη μυική δραστηριότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε υψηλά 
επίπεδα οι θυρεοειδικές ορμόνες επάγουν των καταβολισμό των μυών.

Σχήµα 6. Το σχήµα αναπαριστάνει τις δράσεις των θυρεοειδικών ορµονών στην έκφραση των ισοµορ-
φών των MHC (βαριές άλυσοι µυοσίνης) και των ισοµορφών του SERCA (αντλία ασβεστίου του σαρκο-

πλασµατικού δικτύου).

Μια άλλη σημαντική δράση της Τ3 είναι ότι αυξάνει την ινσουλινο-εξαρτώμενη 
πρόσληψη γλυκόζης από τα μυικά κύτταρα, ενώ επάγει και την «καύση» των λιπα-
ρών οξέων.
 Η θετική επίδραση της Τ3 στην ινσουλινοαντίσταση, επιβεβαιώνεται και από το 
γεγονός ότι άνθρωποι που φέρουν αδρανοποιητικό πολυμορφισμό του γονιδίου 
της αποιωδινάσης τύπου 2 στους μύες εμφανίζουν αυξημένη ινσουλινοαντίσταση.
 Οι δράσεις της Τ3 στο σκελετικό μυ εξαρτώνται από τα ενδοκυττάρια επίπεδα 
της T3, η οποία είτε εισέρχεται δια της κυτταρικής μεμβράνης είτε προέρχεται από 
την ενδοκυττάρια μετατροπή της T4 σε Τ3 από την αποιωδινάση τύπου 2 (D2). Οι 
δράσεις αυτές ασκούνται γενωμικά με αποτέλεσμα την τροποποίηση της έκφρα-
σης γονιδίων.
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Σχήµα 7. Απεικονίζονται σχηµατικά τα γονίδια των µυών που η µεταγραφή τους ρυθµίζεται από την T3.

Στο σχήμα 7 φαίνονται παραδείγματα γονιδίων των μυών που ρυθμίζονται από την 
T3 και οδηγούν στις προαναφερθείσες δράσεις (MHC, γλυκομεταφορέας 4: GLUT4, 
β1-αδρενεργικός υποδοχέας, SERCA1 και 2α, μιτοχονδριακά ένζυμα όπως το μηλι-
κό: ΜΕ)´ η T3 επίσης διεγείρει την έκφραση του MyoD που είναι ένας μεταγραφικός 
παράγοντας που ρυθμίζει ένα πλήθος γονιδίων των μυών αλλά και του PGC1a που 
εμπλέκεται στο μεταβολισμό της γλυκόζης αλλά αποτελεί και κύριο μιτοχονδριακό 
μεταγραφικό παράγοντα, επηρεάζοντας την μιτονδριακή παραγωγή ενέργειας.

ΙΙΙ. Επίδραση των θυρεοειδικών ορμονών στο ΚΝΣ

Oι θυρεοειδικές ορμόνες ρυθμίζουν την ανάπτυξη του ΚΝΣ. Είναι γνωστό ότι ο 
υποθυρεοειδισμός οδηγεί σε νοητική υστέρηση και πολλαπλές νευρολογικές δια-
ταραχές, ενώ ο υπερθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται από επεισόδια άγχους, ακόμη 
και ψύχωση.
 Kατά την εμβρυική διάπλαση του κεντρικού νευρικού συστήματος, μια από τις 
απαραίτητες διαδικασίες είναι η μετανάστευση των νευρικών κυττάρων (νευρο-
γλοιακών και νευρώνων) που κάποιες φορές χρειάζεται να «διανύσουν» μεγάλες 
αποστάσεις. Σε αυτή τη διαδικασία της κυτταρικής μετανάστευσης απαραίτητος 
είναι ο πολυμερισμός της ακτίνης του κυτταροσκελετού των νευρικών κυττάρων. 
Οι θυρεοειδικές ορμόνες και συγκεκριμένα η T4 και η rΤ3 –και όχι η Τ3- ρυθμίζουν 
αυτό τον πολυμερισμό με αποτέλεσμα η έλλειψή τους να επηρεάζει αρνητικά τη 
διάπλαση του εγκεφάλου. Επιπλέον, η σύνθεση σημαντικών πρωτεινών για την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων, όπως η μυελίνη και το N-CΑΜ 
(μόριο προσκόλησης των νευρικών κυττάρων) βρίσκεται υπό την επίδραση των 
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θυρεοειδικών ορμονών, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία TREs στους υποκι-
νητές των γονιδίων τους.
 Κι ενώ οι επιδράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στο αναπτυσσόμενο εγκέφαλο 
έχουν ως ένα βαθμό διερευνηθεί, οι επιδράσεις τους στον εγκέφαλο του ενήλι-
κα παραμένουν κατ’ ουσίαν άγνωστες. ΄Εχει προταθεί ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες 
μπορεί να δρούν οι ίδιες ή οι μεταβολίτες τους σαν ρυθμιστές της αδρενεργικής 
νευρομεταβίβασης ενώ πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι ιωδοθυρονίνες μπορεί 
να συμμετέχουν και σε άλλα νευρωνικά συστήματα που διαμεσολαβούνται από 
νευροδιαβιβαστές σαν την ακετυλοχολίνη, το γ-αμινοβουτυρικό οξύ, τη σεροτονί-
νη και το γλουταμικό οξύ. Στις δράσεις αυτές φαίνεται τον κύριο ρόλο να παίζει η 
Τ3 που προκύπτει από την ενδοκυττάρια μετατροπή της T4 σε Τ3–και όχι η Τ4- ενώ 
ερευνάται και ο πιθανός ρόλος της rΤ3. Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι οι πιθα-
νές δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στον ενήλικα εγκέφαλο διαμεσολαβού-
νται τόσο γενωμικά όσο και μη γενωμικά (μέσω των κυτοσολικών θυρεοειδικών 
υποδοχέων).
 Σε επίπεδο υποθαλάμου και υπόφυσης οι θυρεοειδικές ορμόνες εμποδίζουν την 
παραγωγή και έκκριση της TRH και της TSH αντίστοιχα. Επιπλέον διεγείρουν την 
έκκριση παραγόντων όπως η αυξητική ορμόνη που επιρρεάζουν την ανάπτυξη και 
το μεταβολισμό πολλών άλλων ιστών.

ΙV. Επίδραση των θυρεοειδικών ορμονών στο λιπώδη ιστό

Στόχο των θυρεοειδικών ορμονών αποτελεί και ο λιπώδης ιστός που είναι η κύρια 
ενεργειακή αποθήκη και δρα σαν ρυθμιστής της ενεργειακής ισορροπίας. Η διαδι-
κασία της λιπογένεσης που περιλαμβάνει πολλαπλασιασμό των προ-λιποκυττάρων 
και διαφοροποίησή τους σε ώριμα λιποκύτταρα, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία 
που ρυθμίζεται από μεταγραφικούς παράγοντες όπως ο CCAAT/enhancer-binding 
proteins (C/EBPs) και υποδοχείς όπως οι PPARs (peroxisome proliferator-activated 
receptors) που συνεργάζονται προκειμένου να ενεργοποιήσουν γονίδια υπεύθυνα 
για το φαινότυπο του λιποκυττάρου. Οι θυρεοειδικές ορμόνες ρυθμίζουν πολλά 
από αυτά τα γονίδια επιδρώντας στη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων αλλά και 
τη λιπόλυση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι λιπολυτικές δράσεις των θυρεοειδικών 
ορμονών μάλλον υπερτερούν, εφ’ όσον σε καταστάσεις υπερθυρεοειδισμού παρα-
τηρείται καθαρή απώλεια λιπώδους ιστού ενώ σε καταστάσεις υποθυρεοειδισμού 
παρατηρείται καθαρή πρόσληψη.
 Επιπλέον, οι θυροειδικές ορμόνες διεγείρουν την θερμογένεση στο φαιό λιπώ-
δη ιστό. Σαν απάντηση στο κρύο ή σαν αντίδραση στην υπερφαγία υπάρχει μια 
αυξημένη τοπική μετατροπή της Τ4 σε Τ3 μέσω επαγωγής της μεταγραφής της 
αποιωδινάσης 2 (D2). H T3 συνεργάζεται με την νορεπινεφρίνη που εκκρίνεται από 
το συμπαθητικό νευρικό σύστημα προκειμένου να διεγείρουν την αποσύζευξη της 
οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και την παραγωγή θερμότητας από τα μιτοχόνδρια 
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των λιποκυττάρων του φαιού λιπώδους ιστού. Αν και προηγούμενες μελέτες υπο-
στήριζαν τη μεγάλη σημασία της θερμογένεσης μόνο στα νεογέννητα, πρόσφατες 
μελέτες αποδεικνύουν το ρόλο της θερμογένεσης και κατά συνέπεια του φαιού 
λιπώδους ιστού και στους ενήλικες.
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