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Jesteśmy wciąż na etapie określania znaczenia reakcji 
układu dokrewnego na choroby pozaendokrynologiczne, 
w tym krytyczne. 

Chorobami krytycznymi określa się jakiekolwiek stany za-
grażające życiu, wymagające podtrzymania funkcji życio-
wych narządów w celu uniknięcia nadchodzącej śmierci. 
Bez nowoczesnej intensywnej opieki medycznej przeży-
walność chorych w stanie krytycznym jest praktycznie 
niemożliwa. Pacjentów tych konsultujemy endokrynolo-
gicznie, czy też stajemy przed problemem endokrynolo-
gicznym, najczęściej w oddziałach OIOM/OIT, ale nie tylko 
przecież. To zróżnicowana etiologicznie grupa, przykłado-
wo po urazach wielonarządowych, udarach, skomplikowa-
nych zabiegach chirurgicznych, z ciężkimi chorobami ogól-
noustrojowymi.

Choroby krytyczne są skrajną formą ciężkiego wysiłku fi-
zycznego. Reakcje biologiczne pojawiające się w odpowie-
dzi na taki stan są wyzwalane natychmiast i na większą, 
niż w innych stanach klinicznych, skalę. Odpowiedź na 
stres (chorobę krytyczną/stan zagrożenia życia) obejmuje 
m.in. reakcję układu dokrewnego, w tym odpowiedź neu-
roendokrynną oraz odpowiedź metaboliczną. 

Definicja ostrej reakcji na stan zagrożenia życia ujmu-
je ten stan jako atakowanie źródła stresu lub uciekanie 
przed nim (jest to też ulubiona definicja psychologów). 
Dochodzi wtedy do gwałtownej i skrajnej aktywacji układu 
współczulnego, w tym rdzenia nadnerczy, ale też do zmian 
w aktywności podwzgórza (jego neurotransmiterów jak 
serotoniny, dopaminy), przysadki i obwodowych gruczo-
łów dokrewnych, co skutkuje aktywacją kory nadnerczy, 
czy też sekrecją testosteronu, estrogenów, zaangażowa-
niem gruczołu tarczowego, a następnie lipolizą, proteoli-
zą, glukoneogenezą. Jak widać reakcja układu dokrewne-
go na „ostry stres” jest ukierunkowana na dostarczanie 
energii i substratów do procesów i narządów bezpośrednio 
uczestniczących w utrzymaniu życia, podczas gdy procesy 
anaboliczne są odłożone „na później”, na bardziej sprzyja-
jący im czas. Tak wygląda “adaptacja endokrynologiczna” 
do ostrej choroby krytycznej nazywana też “ostrą adapta-
cją endokrynologiczną”.

Dziś stanęliśmy również przed faktem, że dzięki in-
tensywnej opiece medycznej zwiększyła się prze-

żywalność chorych w stanach uprzednio śmiertel-
nych, jednak obecnie więcej chorych „wchodzi” 
w fazę przewlekłą choroby krytycznej, podczas 
której w dalszym ciągu konieczne jest wielotygo-
dniowe wsparcie/podtrzymanie funkcji narządów, 
pomimo usunięcia czynników inicjujących chorobę 
krytyczną (uprzednio nieliczni wchodzili w tę fazę). 
Jeżeli można uznać, że ostra adaptacja endokrynologicz-
na jest dla organizmu korzystna, to czy zmiany endokry-
nologiczne i metaboliczne zachodzące w fazie przewlekłej 
choroby krytycznej można też nazwać adaptacją? Reak-
cja układu dokrewnego na przewlekłą chorobę krytycz-
ną może mieć udział zarówno w powrocie do zdrowia, jak 
i w utrudnieniu tego powrotu. Powrót do zdrowia i rehabi-
litację utrudnia np. proteoliza (większa niż lipoliza) w na-
rządach i mięśniach (miopatia), co upośledza odzyskanie 
ich funkcji, przedłuża stan skrajnej męczliwości/wyczer-
pania, naraża chorych na poważne powikłania (np. infek-
cje). Nie są znane mechanizmy decydujące o tym, którzy 
chorzy powracają (lub nie powracają) do zdrowia z fazy 
przewlekłej choroby krytycznej. Kluczowa może być indy-
widualna zdolność narządów do usuwania uszkodzeń ko-
mórek. W tym gorszym scenariuszu, procesy anaboliczne 
są odłożone „na zawsze”. Czy w powyższym, będą również 
miały udział zachodzące zmiany hormonalne? 

Choroba krytyczna to stan ostrego lub przedłuża-
jącego się/przewlekłego zagrożenia życia, a fazę 
ostrą i fazę przewlekłą chorób krytycznych cha-
rakteryzuje odmienna reakcja układu dokrewnego, 
w tym gruczołu tarczowego.

Od dawna wiadomo, że ciężkie choroby pozatarczyco-
we i głodzenie wpływają na stężenia krążących hormo-
nów tarczycy. Najbardziej typowe jest T3↓, rT3↑. U cięż-
ko chorych, po raz pierwszy zjawisko to opisano w 1970 
roku i nazwano je „zespołem niskiego T3”, „euthyroid sick 
syndrome”, a ostatnio często używa się określenia ciężki 
NTIS (NonThyroidal Illness Syndrome).

W rozwoju NTIS u krytycznie chorych uczestniczą niedo-
tlenienie, restrykcje pokarmowe, cytokiny. Dochodzi do 
zmian w aktywności osi podwzgórzowo-przysadkowo-tar-
czycowej, receptorów dla TSH i transporterów hormonów 
tarczycy do komórek. NTIS jest wynikiem inaktywacji T3 



w tkankach obwodowych (jak wątroba) wskutek zahamo-
wania aktywności dejodynazy typu 1 (D1) i/lub aktywacji 
D3. Dochodzi też do gwałtownego obniżenia osoczowego 
stężenia białek wiążących hormony tarczycy i zahamowa-
nia ich wiązania przez te białka. 

Dostrzegamy różnice między fazami choroby krytycz-
nej. W fazie ostrej, nie zmienia się ekspresja (ilość) TRH 
w podwzgórzu i TSH w przysadce. We krwi, ilość TSH 
nie zmienia się, T4 nie zmienia się lub rośnie, T3↓, rT3↑↑. 
W wątrobie D1↓, D3↑, a w mięśniach D2 nie zmienia się. 
W fazie przewlekłej, ekspresja TRH w podwzgórzu i TSH 
w przysadce zmniejsza się. We krwi TSH↓(N), T4↓, T3↓↓, 
rT3↑(N). W wątrobie D1↓, D3↑(N), a w mięśniach D2↑. Pa-
tomechanizm zmian hormonalnych w fazie przewlekłej 
choroby krytycznej polega więc między innymi na rozwoju 
ośrodkowej (wtórnej) niedoczynności tarczycy.

W ostrych chorobach krytycznych pogłębiające się ↓T3 
(ciężki NTIS) może być adaptacyjną próbą zmniejsze-
nia wydatkowania energii. Z drugiej jednak strony, może 
wcale nie świadczyć o adaptacji do tego stanu, ponieważ 
stopień ostrego obniżania się stężenia T3 we krwi jest po-
wiązany z ciężkością choroby i ryzykiem zgonu (im niższe 
stężenie T3, tym cięższy stan kliniczny i większe ryzyko 
zgonu). Zastanawiano się więc, czy ostry, ciężki NTIS to 
ostra adaptacja endokrynologiczna, czy raczej zaburzenie 
hormonalne. Szereg dowodów przemawia właśnie za ada-
ptacyjnym charakterem ↓T3 w ostrej fazie choroby kry-
tycznej. Opierają się one między innymi na założeniu, że 
istnieje podobieństwo pomiędzy głodzeniem a ostrą cho-
robą krytyczną. W głodzeniu ↓T3 jest reakcją adaptacyjną 
(ochrona organizmu przed szkodliwymi skutkami przemian 
katabolicznych zachodzących z powodu braku makroele-
mentów). Zwrócono na przykład uwagę na to, że wczesne 
żywienie pozajelitowe krytycznie chorych wprawdzie czę-
ściowo zapobiega „ostrym” zmianom w stężeniu hormo-
nów tarczycy we krwi, ale pogarsza raczej, niż poprawia 
stan kliniczny, a wzrost T3 i T3/rT3 współistnieje z pogor-
szeniem raczej niż poprawą stanu klinicznego. Z kolei póź-
niejsze rozpoczęcie żywienia pozajelitowego u krytycznie 
chorych jest związane z szybszą poprawą stanu kliniczne-
go i mniejszą ilością powikłań. 

Z kolei, w przewlekłych chorobach krytycznych, tkanki ob-
wodowe odpowiadają na ↓T3 zwiększeniem w tym miejscu 
biodostępności i efektów działania T3 (dostosowują się do 
przewlekłego, ciężkiego NTIS), zwiększając transport hor-
monów tarczycy do komórek, aktywując lokalnie hormony 
tarczycy, aktywując/zwiększając ekspresję genów czyn-

nej izoformy ich receptorów. W przewlekłej fazie choroby 
krytycznej ↓T3 koreluje odwrotnie z markerami uszkodze-
nia mięśni i utraty masy kostnej, co przemawiać może ra-
czej za mechanizmem adaptacyjnym i ochroną przed ka-
tabolizmem. Interesującą jest obserwacja, że zwiększenie 
wydzielania TSH poprzedza „wyjście” z fazy przewlekłej 
choroby krytycznej – stężenia TSH we krwi i T3/rT3 oce-
niane w 1., 5., 15. i ostatnim dniu hospitalizacji w OIOM 
wzrastały począwszy od 5. dnia przede wszystkim u tych 
chorych, którzy ostatecznie przeżyli. Nie obserwowano ta-
kiej reakcji u chorych, którzy zmarli.

Implikacje terapeutyczne 

• Zespół niskiego T3 stwierdzany w fazie ostrej 
choroby krytycznej jest w części adaptacyjną próbą 
zmniejszenia wydatkowania energii. Chorych, w tym 
aspekcie, powinno się pozostawić bez substytucji 
preparatami hormonów tarczycy. 

• Zespół niskiego T3 (lub T3 i T4) w fazie przewlekłej 
choroby krytycznej może być stanem niekorzystnym 
dla chorego, może wcale nie świadczyć o adaptacji 
do tego stanu, ponieważ stopień obniżania się 
stężenia T3 we krwi jest powiązany z ciężkością 
choroby i ryzykiem zgonu (im niższe stężenie 
T3, tym cięższy stan kliniczny i większe ryzyko 
zgonu). Chorych, w tym aspekcie, też powinno się 
pozostawić bez substytucji preparatami hormonów 
tarczycy, ale nie dlatego, że jesteśmy tego pewni, 
raczej dlatego, że nie znamy odległych efektów 
takiego postępowania. 

W podejściu do terapii substytucyjnej w NTIS nic 
się więc nie zmieniło (nie leczymy). Istnieją jed-
nak chorzy krytycznie, którzy mieli już dysfunkcję 
tarczycy, zanim znaleźli się w stanie krytycznym, 
a podczas choroby krytycznej zdiagnozowanie ist-
niejącej wcześniej choroby tarczycy jest trudne.

Pierwotna niedoczynność tarczycy współistniejąca 
z chorobą krytyczną w fazie ostrej lub przewlekłej:

• TSH niższe niż oczekiwane w pierwotnej hipotyreozie 

• ↓TSH w wyniku zastosowania dopaminy, wysokich 
dawek glikokortykoidów, amiodaronu, jodowych 
środków kontrastowych, jodyny do odkażania, 
analogów somatostatyny 

• TSH niskie lub w zakresie norm referencyjnych 
nie wyklucza pierwotnej hipotyreozy 

• niskie fT4 i fT3 mogą wynikać zarówno 



z niedoczynności tarczycy, jak i z fazy 
przewlekłej choroby krytycznej

• za pierwotną niedoczynnością tarczycy przemawia 
wysoki wskaźnik fT3/fT4, niskie rT3

Obowiązuje diagnostyka tyreologiczna (wywiad, badanie 
fizykalne, USG, przeciwciała itd.), a powtarzanie ozna-
czeń hormonalnych podczas „wychodzenia” z choroby 
krytycznej może pomóc w uściśleniu rozpoznania ty-
reologicznego. 

Leczenie pierwotnej niedoczynności tarczycy u krytycz-
nie chorych:

• pacjenci z pierwotną niedoczynnością tarczycy 
leczeni dawką substytucyjną L-tyroksyny jeszcze 
przed rozpoznaniem choroby krytycznej: 

- kontynuowanie „zwykłej” dawki L-tyroksyny

• pacjenci z pierwotną niedoczynnością tarczycy 
(rozpoznanie postawione podczas choroby 
krytycznej): 

- brak konsensusu co do optymalnej dawki 
inicjującej terapię substytucyjną (i rodzaju 
hormonów tarczycy)

- brak danych kwestionujących wprowadzenie 
hormonów tarczycy w nowo rozpoznanej 
pierwotnej niedoczynności tarczycy  
u chorych krytycznie.

Pierwotna nadczynność tarczycy współistniejąca 
z chorobą krytyczną w fazie ostrej lub przewlekłej: 

• ↓TSH jest typowe dla fazy przewlekłej choroby 
krytycznej 

• ↓TSH w wyniku zastosowania dopaminy, 
wysokich dawek glikokortykoidów, amiodaronu, 
jodowych środków kontrastowych, analogów 
somatostatyny itd. 

• ↓TSH nie ma wartości diagnostycznej 
w rozpoznawaniu hipertyreozy w chorobie krytycznej

• ↑fT4, ↑fT3 wskazują na istniejącą wcześniej 
hipertyreozę (są nietypowe dla choroby krytycznej)

• możliwość wpływu stosowanego z powodu choroby 
krytycznej leczenia na stężenia T4, T3 we krwi

Obowiązuje diagnostyka tyreologiczna (wywiad, badanie 

fizykalne, USG, przeciwciała itd.) 

Leczenie pierwotnej nadczynności tarczycy u chorych 
krytycznie: 

• pacjenci z nadczynnością tarczycy rozpoznaną 
i leczoną przed chorobą krytyczną oraz pacjenci 
z nadczynnością tarczycy rozpoznaną podczas 
choroby krytycznej: 

- rozważyć zmniejszenie dawki leku 
przeciwtarczycowego lub jego dawki początkowej 
(z uwagi na przyspieszenie metabolizmu 
hormonów tarczycy)

- u otrzymujących lek przeciwtarczycowy 
należy monitorować jego ewentualną 
toksyczność.
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