
Εισαγωγή

Κρίσιμη διαταραχή της υγείας (ΚΔΥ) θεωρείται κάθε κατάσταση κατά την οποία 
απαιτείται εντατική ιατρική υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού 

με στόχο την επιβίωση. Κλινικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι η οξεία και η χρόνια 
φάση μιας ΚΔΥ είναι διαφορετικές όσον αφορά τις μεταβολικές και ενδοκρινικές 
μεταβολές. Οι μεταβολές στο αρχικό στάδιο μιας ΚΔΥ οδηγούν σε αύξηση της προ-
σφοράς γλυκόζης, λιπαρών οξέων και αμινοξέων στα ζωτικά όργανα του οργα-
νισμού όπως το ανοσοποιητικό σύστημα και ο εγκέφαλος. Θεωρούνται ευνοϊκές 
αντιδράσεις προσαρμογής που ίσως ματαιώνουν αναβολικές δραστηριότητες και 
την ίδια στιγμή ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Στην χρόνια ΚΔΥ συμ-
βαίνει το ονομαζόμενο “σύνδρομο σπατάλης” (wasting syndrome) κατά το οποίο, 
παρά την κανονική διατροφή, συνεχίζουν να χάνονται πρωτεΐνες από ζωτικά όρ-
γανα και ιστούς λόγω μειωμένης σύνθεσης και αυξημένου καταβολισμού τους ενώ 
δεν επηρεάζεται ο λιπώδης ιστός. Απόρροια των ανωτέρω μεταβολών είναι η μυϊ-
κή ατροφία που συνοδεύεται από αδυναμία. Σε παρατεταμένες περιπτώσεις ΚΔΥ η 
θνητότητα παραμένει αυξημένη προσεγγίζοντας το 20%.
 Την τελευταία 10ετία έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την κατανόηση 
των νευροενδοκρινικών χαρακτηριστικών της ΚΔΥ. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
στοιχεία η οξεία φάση χαρακτηρίζεται από αύξηση της λειτουργικότητας της πρό-
σθιας υπόφυσης (κεντρική δράση) και μείωση της δραστικότητας των αναβολικών 
ορμονών στους περιφερικούς ιστούς (περιφερική δράση), ενώ η παρατεταμένη 
ΚΔΥ από ελαττωμένη νευροενδοκρινική διέγερση των περιφερικών ενδοκρινών 
αδένων.(1)

Φυσιολογία της θυρεοειδικής λειτουργίας
Στα υγιή άτομα ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς αδένος (ΥΥΘ) 
λειτουργεί ως ένα κλασσικό ενδοκρινικό κύκλωμα αμφίδρομης αλληλεπίδρασης. 
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Στο επίπεδο του υποθαλάμου η ορμόνη που εκλύει την θυρεοτροπίνη (ΤRH) απε-
λευθερώνεται και διεγείρει την έκκριση της θυρεοτρόπου ορμόνης (TSH) από την 
πρόσθια υπόφυση (σχήμα 1). Ακολούθως η TSH ρυθμίζει την έκκριση της προ ορ-
μόνης θυροξίνης (Τ4) και σε μικρότερο βαθμό της τρι-ιωδοθυρονίνης (Τ3) από τον 
θυρεοειδή αδένα. Στους περιφερικούς ιστούς η Τ4 μετατρέπεται στην βιολογικά 
ενεργό Τ3 και την ανάστροφη Τ3 (rΤ3) που θεωρείται μεταβολικά ανενεργός. Σε 
αντίθεση με την Τ4 που παράγεται μόνο στον θυρεοειδή, το 80% της κυκλοφο-
ρούσης Τ3 παράγεται από την περιφερική αποιωδίωση της Τ4 σε Τ3 στο ήπαρ και 
τους νεφρούς. Από την άλλη πλευρά οι κυκλοφορούσες Τ4 και Τ3 ασκούν αρνητική 
ρύθμιση στο επίπεδο του υποθαλάμου και της υπόφυσης.

Σχήµα 1. Σχηµατική απεικόνιση του θυρεοειδικού άξονα σε υγιή άτοµα, και άτοµα
µε οξεία και χρόνια κρίσιµη διαταραχή της υγείας (Κ∆Υ).

 Οι θυρεοειδικές ορμόνες μπορούν να ασκούν ταχεία μη γενομική δράση, κυρί-
ως στο μυοκάρδιο, πλην όμως η κύρια δράση τους προκαλείται μέσω σύνδεσης 
της Τ3 με πυρηνικούς υποδοχείς και τροποποίηση της έκφρασης διαφόρων γονι-
δίων. Ωστόσο για την άσκηση αυτής της δράσης είναι απαραίτητο να φθάσουν 
στους περιφερικούς ιστούς, να εισέλθουν εντός των κυττάρων δια της κυτταρικής 
μεμβράνης και να υποστούν τη δράση των ιωδιοθυρεονικών αποϊωδινασών. Οι 
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θυρεοειδικές ορμόνες μεταφέρονται στους περιφερικούς ιστούς συνδεδεμένες με 
πρωτεΐνες (την σφαιρίνη που συνδέει την θυροξίνη (ΤBG), την τρανσθυρετίνη και 
την αλβουμίνη) και μόλις ένα μικρό ποσοστό της ολικής Τ4 (0,03%) και της ολι-
κής Τ3 (0,3%) κυκλοφορεί μη συνδεδεμένο με πρωτείνες ώς ελεύθερο κλάσμα. Το 
ελεύθερο κλάσμα της Τ4 (FΤ4) και της Τ3 (FT3) αποτελούν το μέρος εκείνο των 
θυρεοειδικών ορμονών που μπορεί να μεταφερθεί στο εσωτερικό του κυττάρου 
δια της κυτταρικής μεμβράνης, θεωρούμενο ως το βιολογικά δραστικό. Η μεταφο-
ρά της Τ4 και Τ3 εντός του κυττάρου γίνεται με ειδικούς μεταφορείς ο σπουδαιό-
τερος των οποίων είναι ο μονοκαρβοξυλικός μεταφορέας-8 (MCT-8). Πρόσφατα, 
δείχθηκε ότι αυξήθηκε η έκφραση του γονιδίου του MCT-8 στα ηπατικά και μυϊκά 
κύτταρα ασθενών με χρόνια ΚΔΥ.(2) Επιπρόσθετα, βρέθηκε αντίστροφη συσχέτιση 
μεταξύ των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών αίματος και της έκφρασης των 
MCT-8 μεταφορέων στους σκελετικούς μύες(2). Η αύξηση του MCT-8 σε συνθήκες 
χαμηλών συγκεντρώσεων των θυρεοειδικών ορμονών και το αντίστροφο υποδη-
λώνουν ένα μηχανισμό ιστικής προσαρμογής στην κυτταρική πρόσληψη των θυ-
ρεοειδικών ορμονών.
 Η μεταφορά των θυρεοειδικών ορμονών στους περιφερικούς ιστούς, ο μετα-
βολισμός τους και η σύνδεση τους με τους υποδοχείς τους, αποτελούν κρίσιμα 
βήματα για την έκφραση της δράσης τους στους περιφερικούς ιστούς. Σε ασθενείς 
με ΚΔΥ έχουν βρεθεί αλλαγές σε όλα τα ως άνω βήματα. Ειδικότερα, σε χρόνιες ΚΔΥ 
επιμένουν οι περιφερικές μεταβολές ενώ προστίθεται και καταστολή της παραγω-
γής Τ4 μέσω νευροενδοκρινικών προσαρμογών.(3)

Αποϊωδίωση των θυρεοειδικών ορμονών
Όπως προαναφέρθηκε στους περιφερικούς ιστούς συμβαίνει μετατροπή της προ-
ορμόνης Τ4 σε Τ3 και rΤ3 (σχήμα 1). Η μετατροπή αυτή γίνεται με τη βοήθεια των 
αποϊωδινασών (Deiodinases), τριών ενζύμων (Α1, Α2 και Α3) που ανήκουν στην 
οικογένεια των σεληνιπρωτεϊνών. Τα ένζυμα αυτά αποσπούν εκλεκτικά άτομα ιω-
δίου από την Τ4 και τα παράγωγα της ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα 
προκύπτοντα προϊόντα. Κάθε ένα ένζυμο εκφράζεται, γενικά, σε συγκεκριμένους 
τύπους κυττάρων.
 Η αποϊωδινάση Α1 εκφράζεται στον θυρεοειδή, το ήπαρ, τους νεφρούς και την 
υπόφυση και έχει την ιδιότητα να αποσπά ιώδιο από το εξωτερικό δακτύλιο συμ-
βάλλοντας στην μετατροπή της Τ4 σε Τ3. Επίσης έχει την ιδιότητα να αποσπάει 
ιώδιο και από τον εσωτερικό δακτύλιο ιδιαίτερα της Τ4 και Τ3 που συνδέονται με 
θειικές ομάδες. Η δραστικότητα της Α1 ρυθμίζεται από την Τ3 στο επίπεδο της 
αντιγραφής του γονιδίου της οδηγώντας σε αύξηση της δραστικότητας της στον 
υπερθυρεοειδισμό και ελάττωση της δραστικότητας της στον υποθυρεοειδισμό.
 Η αποϊωδινάση Α2 εκφράζεται στον θυρεοειδή αδένα, τον εγκέφαλο, τους σκε-
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λετικούς μύες και την υπόφυση και έχει την ιδιότητα να αποσπά ιώδιο από το εξω-
τερικό δακτύλιο.
 Έτσι, η Α2 μετατρέπει την Τ4 σε Τ3 και την rΤ3 σε δυϊώδοθυρονίνη (Τ2). Η Α2 θε-
ωρείται ότι συμβάλλει στην παραγωγή της κυκλοφορούσης Τ3 και είναι σημαντική 
για την τοπική παραγωγή Τ3 ιδιαίτερα στον εγκέφαλο και την υπόφυση.

Η αποϊωδινάση Α3 εκφράζεται στον εγκέφαλο, το δέρμα και σε ορισμένους ιστούς 
του εμβρύου. Επίσης εκφράζεται στην εγκυμονούσα μήτρα και τον πλακούντα 
όπου θεωρείται ότι προστατεύει το έμβρυο από την έκθεση σε αυξημένες συγκε-
ντρώσεις Τ3. Έχει την ιδιότητα να αποσπάει ιώδιο από τον εσωτερικό δακτύλιο κα-
ταλύοντας την αποδόμηση των θυρεοειδικών ορμονών δηλαδή της Τ4 σε rΤ3 και 
της Τ3 σε Τ2.

Μεταβολές των θυρεοειδικών ορμονών και της TSH σε ΚΔΥ
Κρίσιμες διαταραχές της υγείας προκαλούν σημαντικές αλλαγές στο νευροεν-
δοκρινικό σύστημα. Ειδικώτερα, οι αλλαγές τη λειτουργία του ΥΥΘ άξονα χαρα-
κτηρίζονται από μεταβολές των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών αίματος 
όπου κυριαρχεί η ελάττωση της Τ3, γεγονός που οδήγησε στην ορισμό αυτών 
των μεταβολών ως «σύνδρομο χαμηλής Τ3» (low Τ3 syndrome). Παλαιότερα για 
την περιγραφή των ως άνω μεταβολών χρησιμοποιήθηκε ο όρος, «euthyroid-sick 
syndrome» γιατί οι ασθενείς αυτοί θεωρούνταν ευθυρεοειδικοί παρά την ελάττω-
ση των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών. Σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος 
«σύνδρομο της μη θυρεοειδικής νόσου» (ΣΜΘΝ) ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις 
τυπικές αλλαγές στη συγκέντρωση των θυρεοειδικών ορμονών που συνοδεύουν 
κάθε οξεία ή χρόνια ΚΔΥ αλλά δεν οφείλονται σε ενδοθυρεοειδική βλάβη. Το είδος 
και η ένταση των μεταβολών των θυρεοειδικών ορμονών και της TSH στην κυκλο-
φορία, εξερτάται απο την βαρύτητα και τη χρονική διάρκεια της ΚΔΥ (σχήμα 2). Η 
εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας σε ασθενείς με μη θυρεοειδική νόσο και 
ειδικά σε νοσηλευόμενους σε εντατική μονάδα είναι πολύ δύσκολη. Πολλοί από 
αυτούς έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις θυροξίνης και τριιωδοθυρονίνης ενώ συχνά 
είναι χαμηλή και η TSH ορού. Η μείωση της Τ3 είναι το πιο συχνό εύρημα. Στην 
εντατική μονάδα το 70% των ασθενών παρουσιάζει χαμηλή Τ3 και το 50% χαμηλή 
Τ4.(4) Οι μεταβολές των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών δεν περιορίζονται 
σε ασθενείς με οργανική νόσο αλλά παρατηρούνται και σε ασθενείς με ψυχιατρική 
νόσο ή σοβαρή στέρηση τροφής. Στη χρόνια ψυχιατρική διαταραχή συχνό εύρη-
μα είναι η κατασταλμένη TSH με φυσιολογική FT4 ενώ, αντίθετα, στην οξεία ψυχια-
τρική νόσο παρατηρείται υψηλή Τ4 με φυσιολογική ή υψηλή TSH, υποδηλώνοντας 
κεντρική ενεργοποίηση του ΥΥΘ άξονα.(5)
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 Σχήµα 2.  µεταβολές των θυρεοειδικών ορµονών και της TSH ανάλογα µε τη βαρύτητα της
κρίσιµης διαταραχής της υγείας (Κ∆Υ). Η κίτρινη περιοχή υποδηλώνει τα φυσιολογικά όρια.

1. Μεταβολές Τ3

Το οξύ στρες το οφειλόμενο σε σήψη, εγχείρηση, έμφραγμα του μυοκαρδίου κτλ., 
προκαλεί μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη του οξεία πτώση στα επίπεδα της 
Τ3 και αύξηση των επιπέδων της rT3 αίματος(6) (σχήματα 1 και 2). Ταυτόχρονα 
παρατηρείται μια παροδική αύξηση στα επίπεδα της Τ4 και της ΤSH.(7) Οι αλλαγές 
στον ΥΥΘ άξονα κατά τις οξείες ΚΔΥ είναι τόσο ομοιόμορφες ώστε να θεωρούνται 
ευεργετικές προσαρμογές και δεν απαιτούν θεραπευτική παρέμβαση.
 Στις χρόνιες ΚΔΥ τα επίπεδα της Τ3 ελαττώνονται ακόμα περισσότερο ενώ αρχί-
ζουν να ελαττώνονται και τα επίπεδα της Τ4.(8) Παρά τα χαμηλά επίπεδα των θυρε-
οειδικών ορμονών, τα επίπεδα της TSH δεν αυξάνουν αλλά παραμένουν εντός των 
φυσιολογικών ορίων (πίνακας 1) υποδηλώνοντας ότι στην χρόνια φάση της ΚΔΥ οι 
ασθενείς αναπτύσουν μια πρόσθετη νευροενδοκρινική διαταραχή.(8) Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η εικόνα των θυρεοειδικών ορμονών και της TSH στο πλάσμα, στην 
περίπτωση αυτή, οφείλεται σε ελαττωμένη υποθαλαμική δραστηριότητα.

2. Μεταβολές της Τ4

Ποσοστό 15-20% των νοσηλευομένων ασθενών και 50% των ασθενών στην εντα-
τική μονάδα, παρουσιάζουν χαμηλές συγκεντρώσεις Τ4 ορού (low T4 syndrome).
(σχήμα 2) Αυτό συμβαίνει λόγω της μείωσης της συγκέντρωσης μίας ή περισσοτέ-
ρων πρωτεϊνών σύνδεσης των θυρεοειδικών ορμονών. Επιπρόσθετα, αιτία ελατ-
τωμένων επιπέδων της Τ4 αποτελεί και η παρουσία ουσιών στην κυκλοφορία που 
εμποδίζουν την Τ4 να συνδεθεί στις πρωτεΐνες σύνδεσης. Ωστόσο, η εξωγενής 
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χορήγηση Τ4 σε ασθενείς με χρόνια ΚΔΥ επέτυχε να αποκαταστήσει φυσιολογικά 
επίπεδα Τ4 υποδηλώνοντας άλλους μηχανισμούς ελάττωσης της.(9) Μικρές μει-
ώσεις στις πρωτεΐνες σύνδεσης των θυρεοειδικών ορμονών δεν μεταβάλλουν τα 
επίπεδα ελεύθερης Τ4 του ορού τα οποία είναι συνήθως φυσιολογικά σε ασθενείς 
με νόσο που δεν είναι σοβαρή. Η χαμηλή συγκέντρωση της Τ4 στον ορό στις χρό-
νιες ΚΔΥ πιθανώς οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή TBG ή σε παραγωγή TBG με 
χαμηλή συγγένεια προς την Τ4, λόγω μη φυσιολογικής γλυκοζυλίωσης της. Πάντα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μέθοδος μέτρησης της Τ4. Οι δοκιμασία πρόσλη-
ψης της Τ3 απο ριτίνη (T3-resin uptake) συνήθως δεν διορθώνει την ελάττωση των 
πρωτεϊνών σύνδεσης όταν οι τελευταίες είναι πολύ χαμηλές.

Πίνακας 1. Απλοποιηµένο σχήµα των µεταβολών των θυρεοειδικών ορµονών και της TSH στον 
πρωτοπαθή υποθυρεοειδισµό, τον κεντρικό υποθυρεοειδισµό και τη µη θυρεοειδική νόσο.

3. Μεταβολές της TSH

Οι μέθοδοι προσδιορισμού της TSH πρέπει να έχουν χαμηλό κατώτερο όριο ανί-
χνευσης (0.01mU/L) όταν εκτιμάται η θυρεοειδική λειτουργία σε βαρέως πάσχο-
ντες. Σε χρονίως πάσχοντες με ΚΔΥ παρά την ελάττωση της Τ4 και Τ3 ορού, τα 
επίπεδα της TSH δεν αυξάνουν αλλά παραμένουν εντός των φυσιολογικών ορίων. 
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς που έχουν χαμηλή αλλά ανιχνεύσιμη TSH (0.05 mU/L <TSH 
<0.3 mU/L) είναι ευθυρεοειδικοί μετά την ανάρρωση. Αντίθετα, σχεδόν το 75% των 
ασθενών με μη ανιχνεύσιμη TSH (<0.01 mU/L) έχουν υπερθυρεοειδισμό. Κατά την 
φάση της ανάρρωσης οι ασθενείς με ΚΔΥ παρουσιάζουν παροδική αύξηση της 
TSH ορού με τιμές μέχρι 20 mU/L. Μόνιμο υποθυρεοειδισμό συνήθως παρουσιά-
ζουν εκείνοι που είχαν τιμή TSH ορού> 20 mU/L.
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4. Κλινική αξιολόγηση των μεταβολών

Οι ασθενείς με σοβαρή μη θυρεοειδική νόσο, μπορεί να παρουσιάσουν εργαστη-
ριακή εικόνα συμβατή με παροδικό κεντρικό υποθυρεοειδισμό (πίνακας 1). Στην 
σοβαρή μη θυρεοειδική νόσο, όσο και τον κεντρικό υποθυρεοειδισμό, η TSH είναι 
φυσιολογική ή απρόσφορα κατασταλμένη παρά τα χαμηλά επίπεδα της Τ3 στην 
κυκλοφορία και επιπλέον αμφότερες οι διαταραχές παρουσιάζουν κατάργηση της 
νυχτερινής αιχμής, της κατά ώσεις έκκρισης, και της γλυκοζυλίωσης της ΤSH που 
ίσως μειώνει την βιοδραστικότητα της.
 Η διαφορά ανάμεσα στον κεντρικό υποθυρεοειδισμό και το ΣΜΘΝ αφορά μόνο 
στα αυξημένα επίπεδα της rT3 στην τελευταία Η τιμή της rT3 είναι χαμηλή λόγω της 
στον κεντρικό υποθυρεοειδισμό λόγω χαμηλής θυρεοειδικής παραγωγής Τ4 που 
αποτελεί το υπόστρωμα για την παραγωγή της rT3. Όμως σε καταστάσεις ήπιου 
υποθυρεοειδισμού, περιορίζεται η χρησιμότητα της rT3 η οποία μπορεί να είναι 
φυσιολογική ή λίγο αυξημένη και όχι χαμηλή.
 Στις περιπτώσεις ασθενών με ΚΔΥ είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται η Τ3 ορού η 
οποία βοηθάει στην διαφοροδιάγνωση του ΣΜΘΝ από τον υπερθυρεοειδισμό κυ-
ρίως στις περιπτώσεις με χαμηλή συγκέντρωση της TSH ορού. Η τιμή της Τ3 ορού 
είναι συνήθως υψηλή ή στα ανώτερα φυσιολογικά στον υπερθυρεοειδισμό και χα-
μηλή ή στα κατώτερα φυσιολογικά στο ΣΜΘΝ.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο προσδιορισμός της TSH σε τυχαίο δείγμα αίματος 
δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ των δύο καταστάσεων αφού συνήθως οι τιμές είναι 
φυσιολογικές. Η εκτίμηση της κατά ώσεις έκκρισης της TSH με πολλαπλά δείγματα 
μπορεί μεν να καταδείξει την παρουσία χαμηλής TSH αλλά είναι τεχνικά αδύνατη 
στις συνήθεις συνθήκες κλινικής αξιολόγησης. Η αύξηση της TSH, κατά την ανάρ-
ρωση και η συνοδός αύξηση της Τ4 αποτελούν μέν αποδείξεις της παρουσίας του 
ΣΜΘΝ αλλά έρχονται πολύ αργά.

Κατά την κλινική αξιολόγηση των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών με ΚΔΥ εί-
ναι επιβεβλημένο να αποκλεισθούν καταστάσεις η φαρμακευτική αγωγή που επη-
ρεάζουν τις θυρεοειδικές ορμόνες προς την κετεύθυνση του ΣΜΘΝ. Ειδικότερα,
1) Υπερκορτιζολαιμία σαν απάντηση στο στρες ή λόγω εξωγενούς χορήγησης γλυ-
κοκορτικοειδών,
2) Αναστολείς της αποιωδινάσης όπως τα λιπαρά οξέα
3) Φάρμακα όπως η αμιοδαρώνη, η προπανολόλη, τα ιωδιούχα σκευάσματα, τα 
βαρβιτουρικά, η ντοπαμίνη, τα οπιούχα, οι βενζοδιαζεπίνες, οι σουλφοναμίδες, η 
σωματοστατίνη και η φουροσεμίδη,
4) Κυττοκίνες όπως η ιντερφερόνη–γ.
Αλλαγές του ΥΥΘ άξονα κατά τις ΚΔΥ
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Περιφερικός μεταβολισμός θυρεοειδικών ορμονών
Ενώ υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι τα επίπεδα των θυρεοειδι-
κών ορμονών ελαττώνονται κατά τη διάρκεια ΚΔΥ, λίγες είναι εκείνες όπου έγινε 
προσπάθεια να μετρηθούν τα ιστικά επίπεδα. Οι Peeters και συν. έειξαν ότι υπάρχει 
καλή συσχέτιση μεταξύ της κυκλοφορούσης Τ3 και των επιπέδων της στο ηπατι-
κό παρέγχυμα και τους σκελετικούς μύες σε ασθενείς με χρόνιες ΚΔΥ.(10) Επιπρό-
σθετα, η εξωγενής χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών συνοδεύτηκε από αύξηση 
της συγκέντρωσης στους σκελετικούς μύς. Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκα σε άλλη 
μελέτη(11) και γενικά τα επίπεδ της Τ3 στους ιστούς ασθενών με χρόνια ΚΔΥ είναι 
ελαττωμένα. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κυκλοφορούντα χαμηλά επίπεδα των θυρε-
οειδικών ορμονών στις ΚΔΥ αντιστοιχούν σε ιστικό υποθυρεοειδισμό.
 Κατά τις ΚΔΥ, οι παρατηρούμενες μεταβολές των θυρεοειδικών ορμονών (ελάτ-
τωση της Τ3 και αύξηση της rT3) υποδηλώνουν ότι στο φαινόμενο ενέχεται ελάτ-
τωση της αποϊωδίωσης της Τ4.(12) Η ελάττωση της αποϊωδίωσης της Τ4 οδηγεί σε 
ελαττωμένη παραγωγή ενεργού Τ3 και αύξηση του καταβολισμού της Τ4 σε rT3, 
κάτι που επιβεβαιώθηκε σε ασθενείς με χρόνια ΚΔΥ στους οποίους διαπιστώθηκε 
ελαττωμένη δραστικότητα της ηπατικής αποϊωδινάσης Α1, η οποία παρουσίαζε 
θετική συσχέτιση με το λόγο Τ3/rT3.(13) Η ελαττωμένη ηπατική έκφραση και δρα-
στηριότητα της αποϊωδινάσης Α1 στη χρόνια ΚΔΥ επιβεβαιώθηκε και σε πειραματι-
κό μοντέλο κουνεκιών.(14) Το σημαντικό όμως εύρημα ήταν η αποκατάσταση της 
δραστικότητας του ενζύμου μετά εξωγενή χορήγηση TRH και η επαναφορά της T4 
σε φυσιολογικά επίπεδα.(14) Η μειωση της δραστικότητας της αποϊωδινάσης Α1 
οδηγεί επίσης και σε μειωμένη κάθαρση της rT3 σε διιωδοθυρονίνη (Τ2). Συνεπώς, 
στο ΣΜΘΝ αναμένεται υψηλή συγκέντρωση της rT3 με εξαίρεση τους ασθενείς με 
νεφρική ανεπάρκεια και κάποιους με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας.
 Η δραστικότητα της αποϊωδινάσης Α2 ρυθμίζεται από τις θυρεοειδικές ορμόνες 
στο προ- και μετγραφικό επίπεδο. Ο υποθυρεοειδισμός αυξάνει την έκφραση του 
ενζύμου ενώ τα αυξημένα επίπεδα της Τ3 την καταστέλλουν.(15) Η Α2 λογίζεται το 
ένζυμο που συμβάλλει στην διαμόρφωση των περιφερικών επιπέδων της Τ3. και 
συνεπώς η ελαττωμένη δραστικότητα του ενζύμου σε χρόνιες ΚΔΥ θα μπορούσε 
να παίζει ρόλο στην μειωμένη τοπική μετατροπή της Τ4 σε Τ3. Η υπόθεση αυτή 
δεν έχει ερείσματα αφού η δραστικότητα της Α2 βρέθηκε αυξημένη σε χρόνιες όχι 
όμως σε οξείες ΚΔΥ.(16)
 Φυσιολογικά η δραστικότητα της αποϊωδινάσης Α3 είναι πρακτικά απούσα στους 
περιφερικούς ιστούς ενηλίκων υγιών ατόμων. Ομως στις περιπτώσεις χρόνιας ΚΔΥ 
παρατηρείται μια ενεργοποίηση του ενζύμου,(17) η οποία καταστέλλεται όταν αυ-
ξηθούν τα επίπεδα της Τ3 μετά από χορήγηση TRH σε συνδυασμό με εκκριταγωγό 
αυξητικής ορμόνης ή σκέτη αυξητική ορμόνη.(14) Είναι προφανές ότι ο συνδυα-
σμός της ελαττωμένης δραστικότητας της Α1 και της αυξημένης δραστικότητας 
της Α3, οδηγούν σε ελαττωμένη ενεργοποίηση και αυξημένη απενεργοποίηση των 
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θυρεοειδικών ορμονών.

2. Υποθαλαμο-υποφυσιακή ρύθμιση
Ένα από τα χαρακτηριστικά ευρήματα της χρόνιας ΚΔΥ είναι η καταστολή της έκ-
φρασης του γονιδίου της TRH στον υποθάλαμο παρά τα χαμηλά επίπεδα των θυ-
ρεοειδικών ορμονών στην κυκλοφορία. Η Τ3 ασκεί σοβαρή ανασταλτική δράση 
στην παραγωγή TRH στον παρακοιλιακό πυρήνα, πλην όμως οι TRH νευρώνες δεν 
έχουν την δυνατότητα μετατροπής της Τ4 σε Τ3. Πηγή της τοπικής Τ3 είναι νευρο-
γλοιακά κύτταρα στο έδαφος της 3ης κοιλίας που επεκτείνονται στον υποθάλαμο 
(tanycytes)(18) Η ελάττωση της TRH από τον υποθάλαμο οδηγεί στην εγκατάστα-
ση κεντρικού υποθυρεοειδισμού.
 Για την ερμηνεία της καταστολής του ΥΥΘ άξονα έχουν προταθεί αρκετοί μη-
χανισμοί. Ανάμεσα τους ο μηχανισμός της “υποθαλαμικής θυρεοτοξίκωσης” παρά 
τα χαμηλά επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών στην περιφέρεια. Είναι γνωστό ότι 
πάνω από το 80% της Τ3 στον εγκέφαλο προέρχεται από την τοπική μετατροπή 
της Τ4 σε Τ3 με την δράση της αποϊοδινάσης Α2.(19) Συνεπώς, αυξημένη δραστη-
ριότητα της αποϊωδινάσης Α2 στο μεσοβασικό υποθάλαμο θα μπορούσε να ερμη-
νεύσει την διαφορά της Τ3 μεταξύ υποθαλάμου και περιφέρειας και την καταστολή 
της TRH. Πράγματι, πρόσφατα διαπιστώθηκε αυξημένη δραστηριότητα της αποϊ-
ωδινάσης Α2 στο μεσοβασικό υποθάλαμο κουνελιών που παρουσίαζαν ΚΔΥ.(20) 
Επιπρόσθετα, η χορήγηση λιποπολυσακχαρίτη σε επίμυες συνοδεύτηκε από αύξη-
ση της έκφρασης και της δραστικότητας της αποϊωδινάσης Α2.(21) Εναλακτικά, τα 
αυξημένη υποθαλαμικά επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών και η καταστολή της 
TRH θα μπορούσαν να ερμηνευθούν από την ελαττωμένη αδρανοποίηση της Τ4 
και Τ3 από την αποϊωδινάση Α3. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την παρατήρηση 
της ελαττωμένης έκφρασης του γονιδίου της αποϊωδινάσης Α3 στον παρακοιλιακό 
πυρήνα ποντικιών με χρόνια φλεγμονή.(22) Η αύξηση της μεταφοράς των θυρεο-
ειδικών ορμονών στα υποθαλαμικά κύτταρα θα μπορούσε επίσης να ερμηνεύσει 
την καταστολή της TRH. Η αύξηση της υποθαλαμικής έκφρασης των μεταφορέων 
των θυρεοειδικών ορμονών που παρατηρήθηκε πρόσφατα σε κουνέλια με ΚΔΥ,20 
ενισχύει την ανωτέρω άποψη όπως και το γεγονός ότι η παρουσία του μεταφο-
ρέα MCT-8 είναι απαραίτητη για την ρύθμιση της φυσιολογικής λειτουργίας των 
υποφυσιοτρόπων TRH νευρώνων. Η αύξηση της υποθαλαμική Τ3 μέσω ενός ή πε-
ρισσοτέρων από τους ανωτέρω μηχανισμούς σε ανθενείς με ΚΔΥ θα μπορούσε 
να ερμηνεύσει την καταστολή της TRH μέσω του μηχανισμού ανατροφοδότησης. 
Ωστόσο, η άποψη αυτή αντικρούεται από μια παλαιά μελέτη στην οποία διαπιστώ-
θηκε ότι ασθενείς με χρόνια ΚΔΥ είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα Τ3 στον 
υποθάλαμο τους σε σύγκριση με άτομα που αποβίωσαν λόγω ατυχήματος.(11)
 Οι TRH νευρώνες, στον παρακοιλιακό πυρήνα, λαμβάνουν μηνύματα από το 
σύστημα της μελανοκορτίνης το οποίο αποτελείται, τουλάχιστον, από δύο αντα-
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γωνιζόμενες ομάδες νευρώνων στον τοξοειδή υποθαλαμικό πυρήνα. Η μία ομά-
δα νευρώνων συνθέτει την α-MSH και παράλληλα εκφράζει το πεπτίδιο CART 
(cocaine-amphetamine-regulated transcript), ενώ η άλλη ομάδα συνθέτει το 
νευροπεπτίδιο Υ (ΝPY) και παράλληλα εκφράζει το πεπτίδιο AGRP (agouti-related 
peptide). Τα μηνύματα που λαμβάνουν οι ΤRH νευρώνες είναι διεγερτικά από το 
σύστημα της a-MSH και ανασταλτικά από το σύστημα του NPY.(23) Η δραστηριό-
τητα των ως άνω ομάδων νευρώνων επηρεάζεται από την λεπτίνη η οποία ελατ-
τώνεται στη φάση της νηστείας και επανέρχεται στα «φυσιολογικά» επίπεδα με την 
πρόσληψη τροφής. Η ελάττωση των επιπέδων της λεπτίνης, κατά τη νηστεία, συ-
νοδεύεται από αναστολή της παραγωγής α-ΜSH και αύξηση της παραγωγής του 
πεπτιδίου AGRP και πιθανώς ερμηνεύει την ελάττωση της υποθαλαμικής TRH που 
παρατηρείται κατά την νηστεία.(24) Ωστόσο, στις περιπτώσεις ΚΔΥ οι μηχανισμοί 
που οδηγούν σε ελάττωση της υποθαλαμικής TRH μοιάζουν να είναι διαφορετι-
κοί αφού συνοδεύονται μάλλον από αύξηση της της έκφρασης του γονιδίου της 
α-ΜSΗ ενώ δεν αλλάξει την έκφραση του γονιδίου της NPY.(25) Επιπρόσθετα, σε 
ασθενείς που αποβίωσαν από σοβαρή νόσο η υποθαλαμική έκφραση του NPY 
ήταν ελαττωμένη και συσχετιζόταν θετικά με τα επίπεδα της TRH.(23)
 Ως πιθανοί παράγοντες του οξέως εγκατεστημένου συνδρόμου χαμηλής Τ3 θε-
ωρήθηκαν οι κυττοκίνες. Ωστόσο, μόνο η ιντερφερόνη-γ προκάλεσε σε ποντίκια 
συστηματική νόσο που συνοδεύτηκε με δοσοεξαρτώμενη ελάττωση των επιπέ-
δων της Τ4 και Τ3 ορού χωρίς μεταβολή της ΤSH. Μελέτες στον άνθρωπο έδειξαν 
συσχέτιση των επιπέδων της Τ3 με την ιντερλευκίνη-6, ενώ η χορήγηση TNF-α συ-
νοδεύτηκε από ελάττωση της Τ3 που θύμιζε το σύνδρομο χαμηλής Τ3. Ωστόσο, 
παρά τις ανωτέρω ενδείξεις η χορήγηση αναστολέων των κυττοκινών απέτυχε να 
αποκαταστήσει φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία σε ανθρώπους και πειραμα-
τόζωα με σύνδρομο χαμηλής Τ3.

Θεραπευτική παρέμβαση
Είναι αμφιλεγόμενο αν οι μεταβολές του ΥΥΘ άξονα στο ΣΜΘΝ αντιπροσωπεύουν 
παθολογία που χρειάζεται υποκατάσταση με θυροξίνη ή προσαρμοστική απάντη-
ση στο στρες που οδηγεί σε επιβράδυνση του μεταβολισμού για την προστασία 
του ασθενούς. Η θεραπεία με θυροξίνη αυτών των ασθενών, φαίνεται να παρέχει 
μικρό κέρδος και ίσως να είναι επιβλαβής. Είναι πιθανό οι αλλαγές της θυρεοειδι-
κής λειτουργίας στη σοβαρή νόσο να προστατεύουν τον ασθενή από υπερβολικό 
ιστικό καταβολισμό.
 Κλινικές μελέτες προσπαθούν να δώσουν απάντηση εάν η θεραπεία υποκατά-
στασης με θυρεοειδικές ορμόνες παρέχει οφέλη για τον βαρέως πάσχοντα και αν 
αυτό συμβαίνει ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία. Η θεραπεία υποκατάστασης 
με Τ4 ή Τ3 δεν έδειξε κάποιο σημαντικό όφελος. Ειδικότερα, η χορήγηση Τ3 σε 
εγκαυματίες δεν είχε καμία σημαντική επίδραση σε μεταβολικούς παράγοντες ή 
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στη θνησιμότητα. Αντίθετα, η έγχυση ΤRH και εκκριταγωγών της GH οδήγησε σε 
βελτίωση καταβολικών παραμέτρων και αποκαταστάθηκαν επιτυχώς τα επίπεδα 
των θυρεοειδικώνές ορμονών.(26)

Με δεδομένο ότι η χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών έχει σημαντική επίδραση 
στην καρδιακή λειτουργία, πολλές μελέτες διερεύνησαν την επίδραση της χορήγη-
σης θυροξίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, μετά από μεταμόσχευση.(27) 
Σε δότες πριν την μεταμόσχευση καρδιάς, η χορήγηση Τ3 σταθεροποίησε και βελ-
τίωσε την καρδιακή λειτουργία. Επίσης, σε ασθενείς με κλάσμα εξώθησης <45% η 
βραχυχρόνια χορήγηση Τ3 προκάλεσε αναζωογόνηση της καρδιακής λειτουργίας 
και βελτίωση της καρδιακής παροχής. Αντίθετα, πριν και κατά την διάρκεια καρδι-
οαναπνευστικού bypass, όπου παροδικά μειώνεται η Τ3, η χορήγηση Τ3 δεν είχε 
κανένα όφελος. Η μετεγχειρητική ενδοφλέβια χορήγηση Τ3 για 6 ώρες, αύξησε το 
μέσο όρο του καρδιακού δείκτη και ελάττωσε τις συστηματικές αντιστάσεις χω-
ρίς όμως να επηρεάσει την περιεγχειρητική θνητότητα και θνησιμότητα. Προς το 
παρόν δεν υπάρχει πειστική ένδειξη για την χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών σε 
ασθενείς με χρόνια ΚΔΥ, με εξαίρεση ίσως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
μελοντικά.Σίγουρα χρειάζονται περισσότερες και μεγαλύτερης διάρκειας μελέτες.

Προγνωστική αξία του συνδρόμου χαμηλής Τ3
Η σοβαρότητα των αλλαγών της θυρεοειδικής λειτουργίας στους ασθενείς με μη 
θυρεοειδική νόσο ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου. (Σχήμα 2). Υψη-
λή rT3 με χαμηλό κλάσμα Τ3/rT3 την πρώτη ημέρα νοσηλείας στην εντατική μο-
νάδα, σχετίσθηκε με υψηλή θνησιμότητα. Επίσης υπάρχει υψηλή συσχέτιση της 
χαμηλής Τ4 και θνησιμότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε κρίσιμες διαταραχές της υγείας παρατηρείται χαρακτηριστική ελάττωση της 
Τ3 και σε μικρότερο βαθμό της Τ4 στην κυκλοφορία που οφείλονται σε αλλαγές 
στην κεντρική (αναστολή έκκρισης της TRH) και περιφερική ρύθμιση (μειωμένη 
αποϊωδίωση της Τ4 και αυξημένος καταβολισμός της rT3) της λειτουργίας του ΥΥΘ 
άξονα.
 Οι μεταβολές αυτές εξαρτώνται από την ένταση και τη διάρκεια της ΚΔΥ του 
ασθενούς.
 Οι μεταβολές στις οξείες ΚΔΥ θεωρούνται ευεργετικές προσαρμογές του οργανι-
σμού, όχι όμως και οι μεταβολές στις χρόνιες ΚΔΥ.
 Ο Ενδοκρινολόγος καλείται να διαγνώσει το ΣΜΘΝ αποκλείοντας τον κεντρικό 
υποθυρεοειδισμό και σπάνια τον υπερθυρεοειδισμό.
 Η χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών θεραπευτικά δεν έχει θέση, επί του παρόντος.
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