
Profesionalus prestižinis Doody’s leidėjų klubas (Doody’s Publishers Club) labai aukštai įvertino Springer monografiją 
„Skydliaukė ir širdies nepakankamumas: nuo patofiziologijos iki klinikos“ (“Thyroid and Heart Failure: from Pathophysiology 
to Clinics”) skirdamas jai 87 balus iš 100 galimų.

Trumpa monografijos 
“Thyroid and heart failure 
from pathophysiology to 
clinics”, kurios autoriai 
Giorgio Lervasi ir 
Alessandro Pingitore, 2009 
m., apžvalga.

Monografija skirta 
labai aktualiai mokslinei 
medicininei problemai – 
sąsajų tarp skydliaukės 
hormonų, depresijos ir 
širdies nepakankamumo 
fiziologinių mechanizmų, 
patofiziologijos, gydymo 

taktikos aptarimui.
Monografiją sudaro 22 skyriai. Vieno iš skyriaus “Low 

triiodthyronine syndrome and depression in patients with 
chronic heart failure” autorius prof. habil. dr. R. Bunevičius. 
Šiame skyriuje aptariamas „mažos T3 koncentracijos“ 
sindromo įtaka širdies nepakankamumui ir depresijai 
pasireikšti bei nepalankiai prognozei, taip pat šio sindromo 
gydymo galimybės.

Depresija yra didžiulė visuomenės problema ir 
mokslininkų laikoma prioritetine problema. Kiekvienais 
metais depresija suserga apie 8 proc. Šiaurės Amerikos 
ir Vakarų Europos populiacijos. Nuotaikos sutrikimai 
yra susiję su aminų reguliacijos sutrikimais smegenyse. 
Neurotransmiteriai – norepinefrinas ir serotoninas atlieka 
svarbų vaidmenį patofiziologiniame depresijos vystymosi 
mechanizme. Šių neurotransmiterių funkcijos sutrikimas 
gali sukelti neuroendokrininės grandies: adrenalino, augimo 
hormono, skydliaukės hormonų pokyčius. T3 koncentracijos 
serume sumažėjimas ir lygiagrečiai vykstantis rT3 
koncentracijos padidėjimas – tai dažnai nustatomi 
rodmenys daugelio ligų atveju, pvz., traumų, badavimo 
metu ir po chirurginių operacijų. Šie hipotalamo-hipofizės-
skydliaukės (HHS) grandies pokyčiai yra vadinami „mažos 

T3 koncentracijos“ sindromu. Badavimo metu šis pokytis, 
kai metaboliškai veiklaus skydliaukės hormono T3 gamyba 
virsta metaboliškai neveiklaus skydliaukės hormono rT3 
gamyba, manoma atlieka kompensuojamąjį vaidmenį. Tačiau 
lėtinių ligų, tokių kaip lėtinis širdies nepakankamumas 
(LŠN) arba depresija atveju maža T3 koncentracija pati gali 
sukelti neigiamas pasekmes. Duomenys, kad skydliaukės 
hormonai sąveikauja su neuronų audiniais, darydami įtaką 
suaugusiųjų nuotaikai ir pažinimo funkcijoms, gali turėti 
keletą paaiškinimų. Skydliaukės hormonai suaugusiųjų 
galvos smegenyse reguliuoja keleto genų, kurie gali 
daryti įtaką nuotaikai ir pažinimo funkcijoms, išraišką, 
tokiems kaip, nervų augimo faktorius ir galvos smegenyse 
kylantis neutrofinis faktorius. Be to, genominių ir, galbūt, 
negenominių mechanizmų pagalba T3 sąveikauja su keliais 
svarbiais neurotransmiteriais, tokiais kaip, serotoninas ir 
norepinefrinas, kurie lemia nuotaikos reguliavimą, taip pat su 
acetilcholinu, kuris sąlygoja pažinimo funkcijas. Sumažėjusi 
T3 koncentracija, pasireiškus mažos T3 koncentracijos 
sindromui, gali pažeisti šiuos mechanizmus, sukeldama 
depresiją, kaip tai nutinka hipotiroidizmo atveju. 

Naujausių tyrimų duomenimis, depresija yra 
nepriklausomas širdies ir kraujagyslių sistemos ligų blogos 
prognozės rizikos veiksnys. Šias ligas siejantys mechanizmai 
nėra visiškai aiškūs. Preliminaraus tyrimo duomenimis, 
pacientai, kuriems diagnozuota depresija ir vainikinių 
arterijų liga, turėjo didesnę širdies nepakankamumo ir mažos 
T3 koncentracijos sindromo riziką lyginant su pacientais, 
kuriems nenustatyta depresija. 

Mažos T3 koncentracijos sindromas yra labiausiai 
paplitęs skydliaukės hormono metabolizmo pokytis sergant 
LŠN, pasireiškiantis beveik trečdaliui šia liga sergančių 
pacientų. Mažėjant T3 koncentracijai, funkcinis sutrikimas, 
vertinant pagal Niujorko širdies asociacijos funkcinę 
klasifikaciją, didėja. Tačiau net nesunkiu ir kompensuotu 
LŠN sergantiems pacientams nustatoma kai kurių ankstyvųjų 
mažos T3 koncentracijos sindromo simptomų. LŠN 
sergantiems pacientams mažos T3 koncentracijos sindromas 
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yra susijęs su sumažėjusia kairiojo skilvelio funkcija, širdies 
ritmo sutrikimais ir padidėjusiu mirtingumu. Mažos T3 
koncentracijos sindromas LŠN atveju yra geresnis blogos 
baigties rodiklis nei dislipidemija, amžius arba kairiojo 
skilvelio išstūmimo frakcija. 

Vystantis širdies nepakankamumui, įvyksta svarbūs 
reguliacinės sistemos pokyčiai. Normaliai širdis išskiria 
širdies B-tipo natriuretinius peptidus (BNP), įskaitant NT-
pro-BNP, o skydliaukės hormonai stimuliuoja jos sekreciją. 
Vystantis širdies nepakankamumui, žymiai padidėja 
BNP ir NT-pro-BNP koncentracijos, nepaisant paprastai 
pasireiškiančio T3 koncentracijos sumažėjimo. Mažos T3 
koncentracijos sindromui būdingos kai kurios tos pačios 
biocheminės ir klinikinės savybės kaip hipotiroidizmui 
sergant LŠN nustatomi abu sindromai. Funkcijos ir fenotipo 
požiūriu, vystantis nepakankamumui, širdis primena 
hipotiroidinę širdį. Bendrosios savybės apima somatinius 
simptomus, tokius kaip, silpnumas, dispnėja, edema, 
šalčio netoleravimas, taip pat psichologinius simptomus, 
tokius kaip, miego apnėja ir depresija. Sumažėjusi širdies 
išstūmimo frakcija ir kontraktiliškumas kartu su padidėjusiu 
periferinių kraujagyslių pasipriešinimu nustatomi tiek 
hipotiroidizmo, tiek LŠN atvejais. Šioms būklėms būdingi 
bendri autonominiai bruožai: padidėjusi norepinefrino 
koncentracija, pernelyg stipriai išreikštas simpatinis 
tonusas ir pernelyg silpnai išreikštas parasimpatinis 
(vagalinis) tonusas. 

Širdies transplantacijų atveju T3 buvo vartojamas 
donorų širdies funkcijai pagerinti, o recipientams – miokardo 
aerobiniam metabolizmui pagerinti, taip pat pagerinti širdies 
funkciją potencialiems donorams po smegenų mirties. 
Gauta pranešimų, kad po širdies operacijos vartojamas T3 
tiek vaikams, tiek suaugusiesiems pagerino širdies funkciją 
pooperaciniu laikotarpiu. Įrodyta, kad T3 kiekio papildymas 
pakeitė genų transkripciją kūdikių, kuriems atliekama širdies 
ir plaučių šuntavimo operacija, miokarde. Vis daugiau 
duomenų rodo, kad T3 koncentracijos normalizavimas taip 
pat yra naudingas ir sergantiesiems LŠN. Preliminarūs 
duomenys rodo, kad mažos T3 koncentracijos sindromo 
gydymas, skiriant T3 arba skydliaukės hormono analogą 
dijodotiropropioninę rūgštį, pagerina širdies ir kraujagyslių 
funkciją sergantiesiems LŠN. 

Kitame skyriuje “Thyroid hormone and ischemic 

myocardium”, kurio autorius Constantinos Pantos, 
apžvelgiama skydliaukės hormonų svarba išeminės širdies 
ligos pasireiškimui, kairiojo skilvelio remodeliavimuisi po 
miokardo infarkto bei naujos gydymo galimybės. 

Skydliaukės hormonas (TH) skatina audinių augimą 
ir diferenciaciją ir turi pleiotropinį poveikį širdžiai: 
reguliuoja metabolizmą, ląstelių funkciją ir morfologiją 
bei ląstelių atsaką į stresą. TH padidina širdies toleranciją 
išemijai, vykdydamas kardioapsauginę tarpląstelinių signalų 
reguliaciją, ir dėl savo inotropinio bei antiapoptotinio poveikio 
gali pagerinti hemodinamiką išemijos-reperfuzijos atveju. 
Skydliaukės hormono-skydliaukės hormonų receptoriaus 
(TH-TR) pokyčių atsiranda vykstant poinfarktinei širdies 
remodeliacijai ir turi įtaką vaisiaus širdies fenotipui. 
Mažos skydliaukės hormono koncentracijos būklė nėra reta 
sergant išeminėmis miokardo ligomis ir gali būti apsauginis 
atsakas į išeminį stresą, tačiau sutrikusios širdies funkcijos 
sąskaita. Be to, TH stabdo ir (arba) reversuoja poinfarktinę 
širdies remodeliaciją, reguliuodamas kontraktilinių baltymų 
išraišką, skatindamas naujus signalų kelius, susijusius su 
širdies kontraktiliškumu, ir optimizuodamas širdies kamerų 
geometriją. TH arba jo analogai gali būti nauja terapinė 
priemonė išeminei širdies ligai gydyti.

Evoliucijos procese skydliaukės hormonui (TH), regis, 
teko svarbus vaidmuo padedant organizmui prisitaikyti prie 
aplinkos ir užtikrinant išgyvenamumą. Svarbūs evoliucijos 
įvykiai, tokie kaip, amfibijų „metamorfozė“ yra procesai, 
kurie priklauso nuo TH. Be to, augimo metu visų organų, 
ypač miokardo branda priklauso nuo TH sukeliamų signalų 
padidėjimo po gimimo. Dabar pripažįstama, kad, sergant 
širdies ligomis, yra reaktyvuojamas vaisiaus transkripcinis 
profilis, o skydliaukės hormono sukeliamų signalų pokyčiai 
gali daryti įtaką šiam atsakui. Tačiau kol kas šioje srityje 
dominuoja dvi hipotezės: viena – TH yra kenksmingas 
išeminiam miokardui dėl to, kad sukelia tachikardiją; antra 
– mažos T3 koncentracijos būsena, kuri pasireiškia širdies 
ligų atveju, turi apsauginį poveikį ir jos gydyti nereikia. Nors 
šių nuomonių buvo laikomasi ilgą laiką, dabar jie sukėlė 
abejonių dėl neseniai atliktų eksperimentinių ir klinikinių 
tyrimų. Iš tikrųjų maža trijodtironino (T3) koncentracija 
širdies nepakankamumo atveju yra susijusi su padidėjusiu 
mirtingumu ir sergamumu. Be to, TH kardioapsauginis 
poveikis buvo įrodytas tiriant ląstelės, gyvūnus, netgi žmones.
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