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       ? 
 Δεν είναι συχνά αλλά... 
 Δυνητικά θανατηφόρα 
 Διαγνωστικά διλήμματα 
 Η επείγουσα 

αντιμετώπιση μπορεί να 
είναι σωτήρια  
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Θέματα 
 Background 
 Τί ορίζουμε σαν θυρεοτοξική κρίση και 

μυξοίδημα? 
 Ποιά είναι τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά? 
 Ποιός είναι ο απαραίτητος εργαστηριακός 

έλεγχος? 
 Ποιά είναι η επείγουσα αντιμετώπιση? 

3 



Περίπτωση I 
 45 ετών γυναίκα 
 “Έντονη ταχυκαρδία” 

στις τελευταίες 48 hr  
 Προκάρδιο άλγος 
 Δύσπνοια 
 Πρόσφατη απώλεια 

βάρους 
 Φυσιολογική όρεξη 
 

 Θερμοκρασία 39.8C 
 Γρήγορη/αγχώδης ομιλία 
 Tρόμος 
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Ορισμοί 

 Υπερθυρεοειδισμός 
 Συνθήκη κατά την οποία έχουμε αυξημένη 

σύνθεση θυρεοειδικών ορμονών 
 

 Θυρεοτοξίκωση  
 Κατάσταση κατά την οποία έχουμε επίπεδα 

θυρεοειδικών ορμονών αυξημένα στο αίμα λόγω : 
 
○ Υπερπαραγωγής (Graves’ disease, τοξική 

πολυοζώδης βρογχοκήλη ) 
○ Καταστροφή θυρεοειδικού παρεγχύματος 

(θυρεοειδίτιδα) 
○ Εξωγενής χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών 
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Πόσο συχνά? 

 Συχνότητα του υπερθυρεοειδσμού 0.5-3% 
 Πάνω από το 50% είναι υποκλινικοί  

○ Πολύ πιο συχνός ο υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός   
 Κατεσταλμένη TSH με φυσιολογικά περιφερικά κλάσματα 
 

○ Γυναίκες: Άνδρες  5-10:1 
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Βιοσύνθεση 
 Θυλακικά κύτταρα 

 Θυρεοσφαιρίνη =  πρόδρομη πρωτείνη (μεγάλο μόριο) 
με πολλές τυροσίνες 
 

 Ενεργητική μεταφορά ιωδίου μέσα στα θυλακικά 
κύτταρα το οποίο θα οξειδωθεί και να ενσωματωθεί σε 
κατάλοιπα τυροσίνης 
○ Ιωδο-τυροσίνες + θυρεοσφαιρίνη  T4 και T3 
 Πρωτεόλυση και απελευθέρωση στην κυκλοφορία.  

 
 Όλη η Τ4 που κυκλοφορεί παράγεται στο θυρεοειδή 

αδένα 
 15-20% of T3 συντίθεται απ’ ευθείας  

○ Το υπόλοιπο προέρχεται από απο-ιωδίωση της Τ4 σε 
περιφερικούς ιστούς 9 



T3 και T4 αυξάνουν τον αριθμό και την ευαισθησία των β-
αδρενεργικών υποδοχέων, αυξάνοντας δραματικά την 
ευαισθησία των ιστών στις ενδογενείς κατεχολαμίνες 

Mikael Häggström, Wikimedia Commons 

10 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thyroid_hormone_synthesis.png


Νόσος Graves  
 Το πιο συχνό αίτιο θυρεοτοξίκωσης  

 
 Υπερθυρεοειδισμός, διάχυτη συμμετρική βρογχοκήλη, 

οθφαλμοπάθεια 
 

 Κυρίως προσβάλλει γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών 
○ Συχνά υπάρχει οικογενειακό ιστορικό θυρεοειδικής νόσου.  
 

 Aυτοάνοση διαταραχή  
○ B λεμφοκύτταρα παράγουν ανοσοσφαιρίνες που 

διεγείρουν τον υποδοχέα της TSH (thyroid-stimulating 
immunoglobulin [TSI]).  

○ H οφθαλμοπάθεια προέρχεται από τα ίδια αντισώματα 
που στρέφονται έναντι κοινού αντιγόνου που εκφράζεται 
στους ινοβλάστες και στους μύες των οφθαλμών. 
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Tοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη  
 2η συχνότερη αιτία υπερθυρεοειδισμού  

 
 Πολλαπλοί αυτόνομοι όζοι 

○ Γυναίκες  >50 ετών, με ιωδοπενία  
 

 Ιωδοπενικοί πληθυσμοί  
○ Κεντρική Αφρική, Κεντρική/Νότια Aμερική.. 
 

 Η κλινική εικόνα είναι πιο ήπια από αυτή της Ν.Graves, με 
πιο σταδιακή εγκατάσταση 
○ Προσφορά ιωδίου σε ιωδοπενικό άτομο (Jod-Basedow effect) 
 οξεία εμφάνιση λόγω αυξημένου υποστρώματος 

○ Λόγω ηλικίας  κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια  
 Τρόμος και υπερμεταβολικά χαρακτηριστικά είναι λιγότερο σοβαρά 
 Συχνός ο καταβολισμός μυών  και μυική αδυναμία  ≈ “Aπαθητικός” 
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Παθοφυσιολογία της θυρεοτοξικής κρίσης 

 
 Οξύ stress  αιχμική έκκριση των 

κατεχολαμινών 
 
  free T4/T3     υποδοχείς κατεχολαμινών   

 

    
 
     Εντονότερη απάντηση στο αδρενεργικό ερέθισμα 
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Κριτήρια διάγνωσης τηε 
θυρεοτοξικής κρίσης  
 

 Πιο έντονες κλινικές εκδηλώσεις  
υπερθυρεοειδισμού, που 
χαρακτηρίζονται περαιτέρω από την 
παρουσία πυρετού, έντονης ταχυκαρδίας, 
δυσλειτουργίας του κεντρικού νευρικού 
συστήματος και γαστρεντερικών 
συμπτωμάτων. 
 
Ανεπάρκεια  
ενός ή περισσοτέρων συστημάτων ή 
οργάνων, όπως σοκ ή καρδιακή 
ανεπάρκεια  

Score 
Fever (°F) 
99-99.9 5 
100-100.9 10 
101-101.9 15 
102-102.9 20 
103-103.9 25 
≥104 30 
 
Tachycardia (beats/min) 
90-109 5 
110-119 10 
120-129 15 
130-139 20 
≥140 25 
 
Mental Status 
Normal 0 
Mild agitation 
     Delirium, psychosis 
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Extreme lethargy 20 
Coma/seizures 30 
 
Congestive Heart Failure 
Absent 0 
Mild (edema) 5 
Moderate (rales) 10 
Pulmonary edema 15 
Atrial fibrillation 10 
 
Gastrointestinal and Hepatic Symptoms 
None 0 
Nausea, vomiting 
     Diarrhea, abdominal pain 
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Unexplained jaundice 20 
 
Precipitating event 
None 0 
Present 10 
  
Tally the minimum score from each category. A score ≥45 
suggests thyroid storm; a score of 25-44 suggests 
impending storm; and a score below 25 is unlikely to 
represent thyroid storm. 
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Συμπτώματα της 
θυρεοτοξίκωσης 

-Ελξη του άνω 
βλεφάρου και 
εμφάνιση του 
σκληρού.  
 
- Τα βλέφαρα 
νευρώνονται από το 
συμπαθητικό και λόγω 
μεγάλης ευαισθησίας 
στις κατεχολαμίνες 
έχουμε το λάπμπον 
ώμα 

• Γενικά: Απώλεια βάρους παρά την υπερφαγία, κόπωση, 
γενικευμένη αδυναμία 
Υπερμεταβολικά: Δυσανεξία στη ζέστη υπερβολική 
εφίδρωση 
Καρδιοαναπνευστικό: Έντονη ταχυκαρδία, δύσπνοια 
κατά την άσκηση, πόνοι στο στήθος 
Ψυχιατρικά: Άγχος, ανησυχία, υπερκινητικότητα, 
συναισθηματική αστάθεια, σύγχυση 
Μυϊκό Σ: Τρόμος, μυική αδυναμία (δυσκολία να 
βγούμε από μια καρέκλα ή να χτενίζουμε τα μαλλιά) 
Οφθαλμολογικά: Δακρύρροια, ερεθισμός, ευαισθησία 
στον αέρα, διπλωπία, αίσθηση ξένου σώματος 
Θυρεοειδής αδένας:  δυσφαγία, δυσφωνία 
Δερματολογικά: Flushes, τριχόπτωση, προκνημιαίο 
μυξοίδημα  
Αναπαραγωγικό: Ολιγομηνόρροια, μειωμένη λίμπιντο, 
γυναικομαστία 



Αιτιολογία της θυρεοτοξικής κρίσης  

   Μη διαγνωσμένος vs. 
 
 
   Μη αντιμετωπιζόμενος 
  
    υπερθυρεοειδισμός  

Οξύ συμβάν Θυρεοτοξική 
 κρίση  

1 - 2% των ασθενών με 
υπερθυρεοειδισμό θα εμφανίσουν 
θυρεοτοξική κρίση επί τη 
ευκαιρία ενός οξέος stress 
 
20% θνητότητα 
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Αίτια θυρεοτοξίκωσης 

Πιο συχνά αίτια 
 
  Graves disease 
 Toξική πολυοζώδης 

βρογχοκήλη 
 Τοξικό αδένωμα 
 Ιατρογενής 

υπερθυρεοειδισμός  
 
 
 

Πιο σπάνια αίτια 
 Θυρεοειδίτιδα 
 Περίσσεια ιωδίου (Jod-

Basedow φαινόμενο) 
 Έκτοπος θυρεοειδικός 

ιστός (struma ovarii) 
 Δευτεροπαθή αίτια (TSH ή 

ßHCG) 
 



Εκλυτικοί παράγοντες θυρεοτοξικής κρίσης  
Ιατρογενείς 
Λοίμωξη- Σήψη 
ΑΕΕ 
Έμφραγμα μυοκαρδίου 
Συμφορητική καρδιακή   
 ανεπάρκεια 
Πνευμονική εμβολή 

Τραύμα 
Οποιοδήποτε χειρουργείο  
Χειρισμοί κατά τη Θυρεοειδεκτομή  
Έντονη ψηλάφηση του θυρεοειδούς 
Εγκαύματα 

Ενδοκρινικά  
Υπογλυκαιμία 
Διαβητική κετοοξέωση 
Υπεροσμωτικό μη κετωτικό κώμα 

Φαρμακογενή  
Θεραπεία με ιώδιο 
Πρώιμη διακοπή αντιθυρεοειδικής θεραπείας 
Λήψη θυρεοειδικών ορμονών 
Iωδιούχα σκιαγραφικά 
Θεραπεία με αμιοδαρόνη 
Aναισθησία 
Διάφορα άλλα φάρμακα (χημειοθεραπεία, 
ψευδοεφεδρίνη, κλπ.) Σχετιζόμενοι με κύηση 

Tοξιναιμία της κύησης 
Kακοήθης υπερεμεσία της κύησης 
Τοκετός και άμεση μετά τοκετό περίοδος 
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Πρόοδος την νόσου 
 Υποκείμενος υπερθυρεοειδισμός  
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Άλλες εκδηλώσεις της νόσου Graves 

 Προκνημιαίο μυξοίδημα 
 Θυρεοειδική ακροπάθεια 
 Ονυχόλυση  
 Διόγκωση θυρεοειδούς 

(συχνά φύσημα) 



Οφθαλμοπάθεια ν.Graves 

N - no signs or symptoms 
O – only signs (lid retraction or 

lag) no symptoms 
S – soft tissue involvement (peri-

orbital oedema) 
P – proptosis (>22 mm)(Hertl’s 

test) 
E – extra ocular muscle 

involvement (diplopia) 
C – corneal involvement 

(keratitis) 
S – sight loss (compression of 

the optic nerve) 
 



Πρόοδος την νόσου 
 Υποκείμενος υπερθυρεοειδισμός  

 
 

 Πυρετός 
 
 
 Altered Mental Status (Μεταβολική εγκεφαλοπάθεια) 

○ Ήπια συμπτώματα ψύχωση  έκδηλο κώμα 
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Διαφορές μεταξύ ηλικιακών 
ομάδων 
 Οι πιο ηλικιωμένοι: Πιο δύσκολο να 

διαγνωστούν 
 Λιγότερο έκδηλα συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού 
 Οι β-αδρενεργικοί υποδοχείς μειώνονται (λιγότεροι στην 

μεμβράνη του κυττάρου) με την ηλικία  
 

 Clues: ταχυκαρδία/αρρυθμία, καρδιακή ανεπάρκεια 
 

 Οι νεώτεροι: Πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν 
 Πιο δυσανεκτική η κατάσταση  vs ηλικιωμένοι 
 Σχετικά μεγαλύτερος αριθμός β-δρενεργικών υποδοχέων 

οδηγεί σε πιο έντονη αδρενεργική απάντηση 
 Πιο πιθανό να πεθάνουν από κυκλοφορική καταπληξία 
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**Απαθητικός υπερθυρεοειδισμός 

 Συνήθως ηλικιωμένοι  
 Οξεία αλλαγή στο επίπεδο συνείδησης, 

Κολπική μαρμαρυγή, ΧΚΑ, Στηθάγχη 
 Δέκατα 
 Απώλεια βάρους (από την κλινική εικόνα) 

 
 Ελέγχουμε TSH σε κάθε ηλικιωμένο με αλλαγή στο 

επίπεδο συνείδησης, εδήλωση ψυχικής νόσου Κολπική 
μαρμαρυγή και Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια  
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Έλεγχος 
 Θυρεοειδικός  

 TSH 
 Τ3 

 Free T4  

 Έλεγχος για εκλυτικό 
παράγοντα  
 ECG 
 Α/α θώρακος 
 Γενική ούρων 
 Β/Χ έλεγχος 
 Αιμοκαλλιέργειες 
 ? CT εγκεφάλου 
 ? ΕΝΥ (ΟΝΠ) 
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Θυρεοετοξική κρίση (αντιμετώπιση):  
 

1 - Μείωση της σύνθεσης και της  απελευθέρωσης 
θυρεοειδικών ορμονών 

 
2 – Μείωση των αδρενεργικών  συμπτωμάτων 
 
3 – Μείωση της περιφερικής μετατροπής  T4 T3 

 
4 – Υποστηρικτική αντιμετώπιση  
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Μείωση της σύνθεσης των 
θυρεοειδικών ορμονών 

 Αναστολή της θυρεοειδικής περοξειδάσης 
 

 Προπυλ-θειουρακίλη (PTU) (ή Μεθιμαζόλη) 
 PTU 600-1000 mg  και μετά  250mg καθε 4hr 
 Δε υπάρχει ΙV 
  – Κατηγορία Δ σε κύηση 

 
 Aνεπιθύμητες ενέργειες : εξάνθημα, SJS, Καταστολή μυελού, 

Ηπατοτοξικότητα 
 Αντενδείξεις: προηγούμενη ηπατική ανεπάρκεια ή 

ακοκκιοκυταραιμία από PTU 
 Εναλλακτικά: Μεθιμαζόλη : 20-25mg εφ άπαξ KAI μετά κάθε  

4 ώρες 
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Μείωση της απελευθέρωσης των 
θυρεοειδικών ορμονών 
 Το ιώδιο μειώνει την απελευθέρωση των 

θυρεοειδικών ορμονών  
 Δίνεται  ≥ 1hr μετά την PTU 

○ Για να μην το παραλάβει ο ενεργός θυρεοειδής και 
συνθέσει θυρεοειδικές ορμόνες 
 

 Ιωδιούχο κάλιο  5 σταγόνες κάθε 6 ώρες 
 Ή Lugol’s solution 8 σταγόνες κάθε 6 ώρες 
 Ή Li+ 300 mg κάθε 6 ώρες 

 Κρατούμε επίπεδα ≈ 1 mg/ L. 
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Mηχανισμός 

 Περίσσεια ιωδίου  
 

 Εμποδίζει τη δέσμευση του ιωδίου, την οξείδωσή του και την 
ιωδίωση της θυρεοσφαιρίνης ( Wolff-Chaikoff effect)  
 Αυτορυθμιστικός μηχανσιμός 
 

 Μπλοκάρει την απελευθέρωση των θυρεοειδικών ορμονών 
από τον θυρεοειδή αδένα  
○ Υπάρχει φαινόμενο διαφυγής μετά από 5-14 μέρες 

 
○ "Escape phenomenon" 
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Αδρενεργικό μπλοκάρισμα 

 Αντιβιοτική κάλυψη αν υπάρχει υπόνοια λοίμωξης 
○ Ευρέως φάσματος αντιβιοτικά σε υψηλό αριθμό λευκών 

 
 Συμπτωματική ανακούφιση (Aρρυθμία, Tαχυκαρδία) 

 Propranolol 1 mg IV σε διάστημα 10min  
○ Μετά κάθε 10-15min ανάλογά με τις ανάγκες και την 

ανεκτικότητα  
○ PO 120-240mg μέχρι και 480mg διαιρούμενα κάθε 6 ώρες 
   αν η BP σταθερή  
○ Ρεσερπίνη αν αντενδείκνυνται οι  β-blocker 
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Στεροειδή 
 Αναστολή της μετατροπής της T4T3  

 Υδροκορτιζόνη 300mg IV μετά 100mg κάθε 
6 ώρες 

  Dexamethasone 2 – 4 mg IV κάθε 6 ώρες  
 PTU και προπρανολόλη έχουν κάποια 

δράση 
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Υποστηρικτική/Πρόσθετη 
αντιμετώπιση 
 Ενυδάτωση 

  D5% /0.9NS λόγω μείωσης των αποθηκών 
γλυκογόνου 

 Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών 
 Έλεγχος για εκλυτικούς παράγοντες  
 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

 Διουρητικά δεν είναι πρώτης εκλογής 
δεδομένης της υποογκαιμίας 
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Έλεγχος θερμοκρασίας  
 
 Παγοκύστεις, ψυχρά επιθέματα, ανεμιστήρες 
 Παρακεταμόλη 

○ ✓ AST/ALT δεδομένης της ηπατικής συμμετοχής  
 Ασπιρίνη αποφεύγεται λόγω του οτι αυξάνει τα επίπεδα 

των ελεύθερων ορμονών 
 

○ Χρήση φαρμάκων που δρούν στο θερμορυθμιστικό κέντρο 
στον υποθάλαμο 
 Demerol  25mg IV ,Chloropromazine 25mg IV 
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Συνοπτικά 
 PTU 
 PROPRANOLOL 
 POTASSIUM 

IODIDE 
 STERIODS 
 SUPPORTIVE 

CARE 

P3S2 

* Συνεργιστική δράση της PTU, ιωδίου, και στεροειδών 
στη θυρεοτοξίκωση μπορεί να νορμαλοποιήσουν την T3 
σε 24 με 48 ώρες 
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Συμπεράσματα  
 Θα πρέπει μέσα σε 24 ώρες να δούμε βελτίωση και 

στο νοητικό επίπεδο 
 

 Κατά μέσο όρο, χρειάζονται 3-5L υγρών IVF (Με 
προσοχή) 
 

 Κολπική μαρμαρυγή  συνήθως χορηγούνται β-
blocker 
 Digoxin: αυξημένη κάθαρση = χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις  

○ Short Term:   μεσεντέρια ισχαιμία  
○ Long Term:  τοξικός δακτυλιδισμός  

 Calcium Channel Blockers 
 Antocoagulation 
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Θυρεοτοξίκωση : Ειδικές 
καταστάσεις  

Υποξεία Θυρεοειδίτιδα  
NSAIDs για την φλεγμονή και τον πόνο 
Πρεδνιζόνη 40-60 mg/day 
Β-blockers για να ελεχθούν τα θυρεοετοξικά 
συμπτώματα 
Όχι αντιθυρεοειδικά  - ιώδιο 
 
Φαρμακογενής Υπερθυρεοειδισμός  
B-blockers 
Χολεστυραμίνη για μείωση της απορρόφησης των 
θυρεοειδικών ορμονών  
Οχι αντιθυρεοειδικά – ίωδιο  
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Περίπτωση 2 
 36 γυναίκα με ιστορικό μη-ινσουλινοεξαρτώμενου 

διαβήτη προσέρχεται στα επείγοντα με αλλαγή στο 
νοητικό status  

 Η οικογένεια αναφέρει οτι είναι «πάντα κρύα», αδύναμη 
και έχι εύθριπτα μαλλιά.  

 Το βάρος της αυξάνει χωρίς να τρώει περισσότερο και 
έχει κι ένα παραγωγικό βήχα τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες με διαλείποντα πυρετό 
 

 HR 67, RR 5, temp 35 C 
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Υποθυρεοειδισμός  

 Συχνότητα ανεύρεσης υψηλής TSH  
 Κυμαίνεται από 3.7-9.5%, με την 

πλειονότητα να έχουν φυσιολογική free T4 
(υποκλινικός).  

 Έκδηλος υποθυρεοειδισμός  (TSH, free 
T4) στην μειονότητα  
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Αίτια πρωτοπαθούς υποθυρεοειδισμού 

 Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 
(Hashimoto’s, θυρεοειδίτιδα) 

 Ιατρογενής (I123 θεραπεία, 
θυροειδεκτομή, εξωτερική 
ακτινοβόληση της περιοχής 
του τραχήλου) 

 Φάρμακα: περίσσεια ιωδίου, 
λίθιο, αντιθυρεοειδικά φάρμακα, 
αμιοδαρόνη, αντιθυρεοειδικά 
φάρμακα , φάρμακα που 
εμποδίζουν απορρόφηση θυροξίνης 

 Ανεπάρκεια ιωδίου 
 Διηθητικά νοσήματα του 

θυρεοειδούς: αμυλοείδωση, 
σαρκοείδωση, 
αιμοχρωμάτωση, 
σκληρόδερμα 

 Συγγενής αγενεσία του 
θυρεοειδή  

 Θυρεοειδική δυσγενεσία  



Μυξοιδηματικό κώμα  
Mη αντιρροπούμενος υποθυρεοειδισμός μέ κυκλοφορικό collapsus 

  μεταβολικός ρυθμός  μειωμένη θερμοκρασία σώματος  
αγγειοσύσπαση 
 

 Κλινική εξέταση  
○ Φαίνονται μεγαλύτερης ηλικίας από αυτή που έχουν  
○ Ψυχρό - ξηρό δέρμα, διαταραγμένο νοητικό status, υποθερμία 

(συχνά<32 C) 
○ Οιδηματώδη χέρια, πρόσωπο, πόδια, περιοφθαλμικό οίδημα, 

συσσώρευση γλυκοζαμινογλυκανών 
○ Kαθυστέρηση τενόντιων αντανακλαστικών 

 
 Εκλυτικός παράγων  Απότομη μη αντιρρόπιση 

 Λοίμωξη   αγγειοδιαστολή  αγγειακό  collapse 
○ Aιμοδυναμικά: μειωμένη καρδιακή παροχή/ όγκο αίματος  
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Αιτιολογία μυξοιδηματικού 
κώματος 

   Μη διαγνωσμένος 
  
   Μη θεραπευόμενος  
 
    Υποθυρεοειδισμός   
     

Οξεία  
Κατάσταση  

Μυξοιδημα- 
Τικό Κώμα 
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Μυξοιδηματικό κώμα 

 Εκλυτικοί παράγοντες  
 Λοίμωξη (Πνευμονία ) 
 Τραύμα  
 Αγγειακά αίτια: ΟΕΜ, ΑΕΕ 
 Μή συμμόρφωση σε αγωγή 
 Οποιαδήποτε οξεία νόσος  
 Κρύο 
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Mυξοιδηματικό κώμα : 
Εκλυτικοί/προδιαθεσικοί παράγοντες 
Λοίμωξη/σήψη (ειδικά πνευμονία) 
Έκθεση στο ψύχος 
ΑΕΕ 
Φάρμακα 
    Υπνωτικά, ναρκωτικά, νευροληπτικά, αναισθητικά 
     Μειωμένη απελευθέρωση Τ4 και Τ3: αμιοδαρόνη, λίθιο 
     Φαινυντοίνη, ριφαμπικίνη 
     Κακή ορμονική υποκατάσταση – κακή συμμόρφωση ή συγχορήγηση άλλων σκευασμάτων  
        (ασβέστιο, σίδηρο, χολεστυραμίνη) 
Έμφραγμα μυοκαρδίου 
Γαστρεντερική αιμορραγία 
Tραύματα/ Εγκαύματα 
Συμφορητική καρδιακή ανεπάκεια 
Υποξία 
Υπερκαπνία 
Υπογλυκαιμία  
Υπερασβεστιαιμία  
Διαβητική κετοξέωση 
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Αναγνώριση Μυξοιδηματικού κώματος 
Προφίλ ασθενούς : Ηλικιωμένες γυναίκες – χειμώνα  
Γνωστός υποθυρεοδισμός – Τομή θυρεοειδεκτομής 
Υποθερμία :  Συνήθως <35Ο C - <32 C κακός προγνωστικός παράγοντας 
     Σε περίπτωση λοίμωξης μπορεί να έχουμε φυσιολογική θερμοκρασία 
Διαταραγμένο νοητικό status: Λήθαργος, Σύγχυση, Stupor, Κώμα,  
   ψύχωση και επιληψίες  (μυξοιδηματική τρέλλα - myxedema madness) 
Υπόταση   
Αργή, επιπόλαιη αναπνοή με υπερκαπνία και υποξία. υψηλό κίνδυνο αναπνευστικής  
ανεπάρκειας  
Βραδυκαρδία  (φλεβοκομβική )/ παράταση QT και κοιλιακές αρρυθμίες 
Mυξοιδηματικό προσωπείο : 
Σημεία σοβαρού χρόνιου υποθυρεοειδισμού: Δέρμα, μαλλιά, αντανακλαστικά, 
βραδυκινησία, φωνή 
Όξεία εκλυτική νόσος  (πχ. πνευμονία) 
     Λήψη  ναρκωτικών ή ναρκοληπτικών 
Υπονατιαιμία 
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Διάγνωση 
 Υπονατριαιμία 

 Αυξημένα επίπεδα ADH ορμόνης και/ή μειωμένη αιμάτωση των νεφρών λόγω 
μειωμένης καρδιακής παροχής οδηγούν σε μη αποβολή ύδατος 

 
 Υπογλυκαιμία 

 Μείωση του μεταβολισμού που παρατηρείται στον υποθυρεοειδισμού 
 Πιθανότατα να υποδηλώνει συνύπαρξη επινεφριδαικής ανεπάρκειας 

 
 

 Μειωμένη επαναφορά τενόντιων αντανακλαστικών 
 

 Υποθερμία 
 

 Διαταραγμένο νοητικό επίπεδο 
 Πολυπαραγοντικό 

 Έλλειψη θυρεοειδικών ορμονών, υποθερμία, υπερκαπνία, υπονατριαιμία, 
υπόταση και υπογλυκαιμία 

 
 Εκλυτικός παράγοντας (λοίμωξη) 
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Εργαστηριακός έλεγχος 
 
 TSH and Free T4 
 Cortisol level 

○ Πριν χορηγθεί  T4 
 

 Έλεγχος εκλυτικών παραγόντων  
○ ECG 
○ Εργαστηριακά 
○ Αποκλεισμό σήψης  (καλλιέργειες αίματος/ ούρων) 

 
○ CT εγκεφάλου? 
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Αγωγή  
 
○ Υποστήριξη αναπνοής, αναπλήρωση υγρών, 

υποκατάσταση θυεοειδικών ορμονών, γενικά 
υποστηρικτικά μέσα και αντιμετώπιση του εκλυτικού 
παράγοντα  
 

 T4 500μg IV 
 

 Ύποκείμενο νόσημα: ακόμη πιο αργη μετατροπή  T4T3  
 Δεσμευτικές πρωτείνες : η πλειονότητα της T4 δεν ειναι 

διαθέσιμη   
 Peaks σε 2 εβδομάδες (vs T3 σε 24 hr) –  
 1st σημείο αποτελεσματικότητας  =  HR στις 12 ώρες  

 
○ Εναλλακτικά σε νεώτερους ασθενείς βαρέως νοσούντες 
 T3 10-20μg IV μετά 10μg IV κάθε 4hr x 24 hr 
 Μετά  10μg IV κάθε 6hr x 1-2 days 
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 Υδορκορτιζόνη  (πριν δώσουμε T4) 
○  μεταβολισμού μετά τη χορήγηση θυροξίνης 

μπορεί να προκαλέσει έλλειμα κορτιζόλης  
επινεφριδιακή ανεπάρκεια  

○ Μπορεί να έχουμε κεντρικό υποθυρεοειδισμό και και 
ανεπάρκεια ACTH 

○ Schmidt Syndrome 
 
 

○ Υδροκορτιζόνη 50-100 mg IV κάθε 6-8 hr 
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Άλλη αντιμετώπιση 
 Aεραγωγοί 

 Μπορεί να απαιτείται διασωλήνωση λόγω μερικής 
απόφραξης των αεροφόρων οδών από 
μακρογλωσσία, οίδημα της γλωτίδας,  

 Επίσης μπορεί να υπάρχει κεντρικός υποαερισμός 
ή μυοπάθεια των αναπνευστικών μυών 
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 Υγρά για την υπόταση 
○ ΙV αναπλήρωση υγρών ακόμη και με καλά ζωτικά σημεία 
○ Όχι επιθετικότητα γιατί μπορεί να έχουμε υποκείμενη ΧΚΑ 
○ Επιλογή : D5/ 0.9NS επειδή διατρέχουν κίνδυνο να έχουν και 

υπονατριαιμία και υπογλυκαιμία  
 

 Υποθερμία  
○ Παθητική με κουβέρτες και παρεμπόδιση 

περαιτέρω απώλειας θερμότητας. 
 Κίνδυνος για αγγειοδιαστόλή που μπορεί μειώνοντας τι 

περιφερικές αντιστάσεις να προκαλέσει υπόταση 
 
 Υπερθέρμανση με μηχανικά μάσα μπορεί να προκαλέσει 

αρρυθμίες. 
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Outcomes 
 Χωρίς αναπλήρωση θυρεοειδικών 

ορμονών και γρήγορα, η θνητότητα 
ξεπερνά το 80% 

 Με γρήγορη αντιμετώπιση και ΜΕΘ πέφτει 
στο ≤ 20%.  
 

 Κακοί προγνωστικοί παράγοντες   
 ηλικία, θερμοκρασία < 32C, υποθερμία που δεν 

ανατάσσεται, υπόταση, παλμοί < 44/min και 
σήψη 
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Συνήθη λάθη 

 Δεν σκεφτόμαστε τον υποθυρεοειδισμό 
 Ενεργητική θέρμανση παρά παθητική 
 Δεν αντιμετωπίζουμε πιθανή λοίμωξη 
 Αντιμετωπίζουμε την υπόταση με 

αγγειοσυσπαστικά 
 

 Αν δε βελτιωθεί σε 24 ώρες πρέπει να 
σκεφτούμε άλλη αιτιολογία (πχ. μηνιγγίτις) 
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