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Tehohoitopotilaan neuroendokriinisesta 
vasteesta: ”Matala T3-syndrooma” 

Minna Bäcklund 

Tehohoidon	pitkittyessä	potilaille	kehittyy	ns.	”hyperkatabolinen”	tila	huolimat-
ta	asianmukaisesta	enteraalisesta	ja	parenteraalisesta	ravitsemuksesta.	Tällöin	
potilaiden	lihasmassa	vähenee	ja	rasvakudoksen	suhteellinen	osuus	lisääntyy.	
Lihasheikkous	pitkittää	toipumista.	Potilaat	ovat	myös	alttiita	infektioille	sekä	
poikkeamille	hyytymistekijöissä.	Syynä	kehittyvälle	katabolialle	pidetään	muu-
toksia	endokriinisissä	vasteissa.	

Vaikeissa, tehohoitoon johtavissa sairauk-
sissa lyhyen aikavälin ennuste on paran-
tunut. Aiemmin vakavaan sairauteensa 

akuutisti kuolleet potilaat selviytyvät nykyään pa-
remmin, ja useimmat myös pääsevät teho-osastol-
ta eteenpäin muutamassa päivässä. Noin kolmas-
osan tehohoito kuitenkin pitkittyy ja näiden te-
hohoito ”kroonikoiden” kuolleisuus on n. 20  % 1. 
Hypotalamuksen, aivolisäkkeen etulohkon ja pe-
rifeerisesti vaikuttavien hormonien välisen akse-
lin säätely on häiriintynyt kriittisesti sairailla. Hy-
potalamus–aivolisäke-akselin vajaatoimintaa on 
havaittu varsin yhdenmukaisesti gonadotropiini-, 
kortisoli-, kilpirauhas- ja kasvuhormoni akselis-
tolla (kuva 1).

Kilpirauhashormonit ovat avainasemassa ener-
gian kulutuksen ja proteiiniaineenvaihdunnan 
säätelyssä. Ne ovat siis välttämättömiä normaalille 

kasvulle ja kehitykselle. Kilpirauhanen tuottaa pää-
asiassa tyroksiinia (T4), mutta jonkin verran myös 
trijodityroniinia (T3). Noin 80  % trijodityroniinis-
ta muodostuu perifeerisissä kudoksissa T4:n me-
nettäessä yhden jodiatominsa eri tyyppisten dejo-
dinaasien vaikutuksesta. T3 on biologisesti tehok-
kaampi kuin T4. Osa tyroksiinista konvertoidaan 
perifeerisesti biologisesti inaktiiviseen muotoon 
käänteistrijodityroniiniksi (reverse T3, rT3). Aivo-
lisäkkeen etulohkosta erittyvä tyreotropiini (TSH) 
lisää kilpirauhashormonien synteesiä ja eritystä. 
TSH:n eritystä kiihdyttää hypotalamuksen para-
ventrikulaarisista tumakkeista erittyvä tripeptidi, 
tyreotropiinia vapauttava hormoni (TRH). Kilpi-
rauhashormonien ja hypotalamus–aivolisäke-ak-
selin välillä toimii negatiivinen palautejärjestelmä 
(kuva 2).

Kuva	1. Kuva	2.
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Neuroendokriininen vaste  
tehohoidon yhteydessä 

Neuroendokriininen vaste tehohoitoisen sairau-
den akuutissa vaiheessa on erilainen kuin tilan-
teen pitkittyessä. Akuutissa vaiheessa havaittuja 
muutoksia ei voida yleistää ulottumaan kriittisen 
sairauden ”krooniseen vaiheeseen”. Myös muiden 
tehohoidossa käytettyjen lääkkeiden mahdollinen 
vaikutus neuroendokrinologiseen järjestelmään 
on huomioitava. Esimerkiksi dopamiini vaikut-
taa huomattavasti aivolisäkkeen etulohkosta riip-
puvaisten hormonien pitoisuuksiin 2, ja glukokor-
tikoidit vaimentavat TRH-eritystä 3.

Kriittisen sairauden akuutissa vaiheessa elimis-
tö joutuu huomattavaan stressitilaan. Tyroksii-
nin konversio muuttuu, jonka seurauksena T3-ta-
so laskee ja rT3 nousee. Trijodityroniinitason las-
ku ensimmäisen vuorokauden aikana korreloi sai-
rauden vakavuuteen ja pitoisuus käänteisesti mor-
taliteettiin 4. Tyreotropiini- ja T4-tasot kohoavat 
hetkellisesti, mutta normalisoituvat nopeasti. Erit-
täin vaikeasti sairailla potilailla kuitenkin myös T4 
on matala. Tyypillistä siis tälle kriittiseen sairau-
teen liittyvälle nontyroidaaliselle hypotyreoosille 
on, että vähintään normaalista TSH-tasosta riip-
pumatta T3 on matala (low T3 syndrome). Teho-
hoidon pitkittyessä ilmenee muutos TSH:n nor-
maalisti pulsoivassa eritysprofiilissa. Yöllinen sy-
käys eritykseen vaimenee tai puuttuu kokonaan. 
Erityisesti T3-pitoisuuden lasku korreloi postiivi-
sesti TSH:n pulsaation vaimenemiseen 5. 

Tehohoitopotilaiden kilpirauhasakselin vaime-
neminen on ainakin osin sentraalista. Tutkimuk-
sessa todettiin hypotalaamisen TRH-geenieks-
pression vaimentuneen pitkään tehohoidetuilla 
potilailla, jotka lopulta kuolivat 2. Niin ikään hypo-
talamuksen ja aivolisäkkeen T3-pitoisuudet ovat 
matalat kriittisesti sairaalla potilaalla. TRH-infuu-
siolla on mahdollista nostaa TSH:n ja perifeeristen 
kilpirauhashormonien pitoisuuksia 6. 

Kilpirauhashormonien perifeerisessä metaboli-
assa tärkeät jodityroniini dejodinaasit katalysoivat 
hormonien dejodinaatiota. Dejodinaaseja on kol-
mea tyyppiä, joista D1 ja D2 vastaavat biologises-
ti aktiivisen T3:n riittävyydestä ja D3 puolestaan 
suojaa kudoksia liiallisilta hormonitasoilta vastaa-
malla rT3-synteesistä. Terveillä D1 esiintyy pää-
asiassa maksassa, munuaisissa sekä kilpirauhases-
sa, D2 aivoissa, aivolisäkkeessä, kilpirauhasessa se-
kä luurankolihaksissa, ja D3 aivoissa, ihossa, istu-
kassa, kohdussa ja sikiön kudoksissa. Kriittisesti 
sairaiden potilaiden kilpirauhashormonien peri-

feerinen metabolia on häiriintynyt ja myötävaikut-
taa ”matalan T3-syndrooman” kehittymiseen. Te-
ho-osastolle kuolleiden potilaiden maksan D1-ak-
tiviteetin on osoitettu olleen huomattavan matala. 
Kriittisesti sairaiden potilaiden luurankolihaksis-
ta ei ole pystytty mittaamaan D2-aktiviteettia. Toi-
saalta D3-aktiviteetti on indusoitunut maksassa ja 
luurankolihaksissa, joissa sitä ei siis terveillä tava-
ta. Muutokset kudosten dejodinaasi aktiviteeteis-
sa korreloivat positiivisesti pitkittyneeseen teho-
hoitoon päätyneiden potilaiden perifeeristen kil-
pirauhashormonitasojen kanssa 7. 

Endokriinisia markkereita voidaan käyttää teho-
hoitoisen sairauden ennusteen arvioinnissa. Pee-
ters et al. tutkivat 451 vähintään viisi vuorokaut-
ta teho-osastolla hoidettua potilasta ja havaitsivat, 
että seerumin rT3-pitoisuus ja T3/rT3-suhde oli-
vat mortaliteetin suhteen ennusteellisia jo ensim-
mäisen tehohoitovuorokauden jälkeen. Seerumin 
TSH-, T4- ja T3-pitoisuudet nousivat tehohoidos-
ta selviytyvillä vasta viiden vuorokauden jälkeen 7. 
Tehohoito-, palovamma- ja akuutin sydäninfark-
tin sairastaneilla potilailla tehtyjen tutkimusten 
perusteella todettiin, että seerumin T4-tason voi-
makas lasku ennustaa mortaliteettia 8, 9, 10.

Tyroksiinikorvaushoito tehohoidossa 

Brent ja Hershman tutkivat randomisoidussa pros-
pektiivisessä työssään 23 tehohoitopotilasta, joille 
oli kehittynyt merkittävä nontyroidaalinen hypo-
tyreoosi (T4  < 5  µg/dl). Puolet potilaista sai kah-
den viikon ajan tyroksiinisubstituutiota 1,5  µg/kg/
vrk iv. Tyroksiinitasot korjautuivat, mutta T3-vas-
te nähtiin vasta viikon viiveellä placeboryhmäs-
sä ja kymmenen vuorokauden viiveellä hoitoryh-
mässä. Mortaliteetissa ei ryhmien välillä ollut eroa 
(75  %) 11.

Tyroksiinikorvaushoitoa on tutkittu myös huo-
mattavasti suuremmalla annoksella (150  µg × 4 iv. 
2  vrk) akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavilla potilailla. Tällöin kuitenkin ajauduttiin 
TSH-suppressioon ja mortaliteetti kasvoi (43  % 
hoitoryhmä vs. 13  % placebo) 12. Sepelvaltimoiden 
ohitusleikkaukseen tuleville potilaille infusoitiin 
trijodityroniinia perioperatiivisesti kuuden tun-
nin ajan. Sydämen iskutilavuus parani, mutta mor-
taliteettiin ei tutkimuksessa ryhmien välille tullut 
tilastollisesti merkittävää eroa 13. Tutkimusten pe-
rusteella on todettu, että kriittisen sairauden akuu-
tissa vaiheessa tapahtuvan neuroendokriinisen 
vasteen manipuloinnista ei ole hyötyä. Perifeeris-
ten hormonien substituutiolla ohitetaan sekä hy-
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potalamus–aivolisäke-akseli, että tyroksiinin peri-
feerinen aktivaatioreitti. Riskinä on ylihoito, TSH-
suppressio ja perifeeristen hormonien toksiset si-
vuvaikutukset. 

Pitkittyvässä tehohoidossa hyperkatabolia hi-
dastaa toipumista. Potilailla todetaan varsin yh-
denmukainen hypotalamus–aivolisäke-akselin hy-
poaktiviteetti. Onkin ajateltu, että aivolisäkkeen 
reaktivaatio hypotalaamisilla säätelijöillä olisi tur-
vallisempi hoitovaihtoehto poikkeavan endokrii-
nisen vasteen korjaamiseksi. Tällä tavoin säilytet-
täisiin kilpirauhashormonien ja hypotalamus–ai-
volisäke-akselin välillä toimii negatiivinen palau-
tejärjestelmä. Perifeeriset hormonitasot pitäytyisi-
vät niin ikään maltillisempina. 

Van den Berghe et al. tutkivat 20 pidempään te-
ho-osastolla hoidettua potilasta, joille infusoitiin 
kahtena perättäisenä yönä lumelääkettä, TRH:a, 
synteettistä kasvuhormonia vapauuttavaa peptidiä 
(GHRP-2) tai endogeenistä kasvuhormonia va-
pauttavaa hormonia (GHRH) yksin tai kombinaa-
tioina. Samanaikainen TRH- ja GHRP-2-infuu-
sio uudelleenaktivoi sekä somatotropiini- että ty-
reotropiiniakselin. Lisäksi TSH-erityksen pulsaa-
tio palautui. Todettiin myös, että T3-tason kor-
jautuessa TSH-vaste TRH-infuusiolle vaimeni. 
Seerumin rT3-taso ei noussut toisin kuin annet-
taessa pelkkää tyreotropiinia vapauttavaa hormo-
nia infuusiona 6. 

Edelleen he tutkivat 14 tehohoitopotilasta ja 65 
tervettä kontrollipotilasta, jotka saivat viiden vuo-
rokauden ajan placeboa tai GHRP-2  +  TRH:a in-
fuusiona. Toisen hoitovuorokauden kohdalla peri-
feeriset kilpirauhashormoniarvot olivat lähes nor-
maalit, ja urea/krea suhteella mitattuna hyperka-
tabolia oli vaimentunut. Seerumin osteokalsiini 
ja leptiinitasojen perusteella todettiin proteiiniai-
neenvaihdunnan vilkastuneen 14. Vuonna 2002 sa-
ma ryhmä julkaisi tutkimuksen, missä 33 vähin-
tään kaksi viikkoa teho-osastolla hoidettua mies-
potilasta ja 50 tervettä vapaaehtoista sai viiden 
vuorokauden ajan placeboa tai GHRP-2  +  TRH:a 
tai GHRP-2  +  TRH  +  gonadotropiineja vapautta-
vaa hormonia infuusiona. Anabolinen vaikutus oli 
voimakkain kolmen vapauttajahormonin kombi-
naatioinfuusiolla 15. 

Pitkittyneessä tehohoidossa potilailla todetaan 
ravitsemuksesta riippumaton proteiinien mene-
tys, jonka seurauksena potilaan lihasvoimat heik-
kenevät, haavojen ja murtumien paraneminen se-
kä vaikeasta elinhäiriöstä toipuminen hidastuvat. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että neuroendokrii-
nisten vasteiden muutoksilla on merkitystä teho-

hoitopotilaan metabolisissa ongelmissa. Viimei-
simpien tutkimusten perusteella näyttäkin sil-
tä, että eri akseleiden keskinäinen vuorovaiku-
tus on oleellista ja hoito, jos sellaista harkitaan, 
on tarkoituksenmukaisinta suunnata kaikkien 
akselien toimintahäiriön korjaamiseksi yksittäi-
sen hormonikorvaushoidon sijaan.              
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