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Pajzsmirigy hormonok szintézise
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A pajzsmirigy hormonok hatásai

• nukleáris receptor – transzkripciós faktor

• a trijódtironin (T3) a biológiailag aktívabb (tízszer nagyobb affinitású, mint a T4)

• T4 → T3 átalakulás a periférián (dejodináció)

• teljes hiány esetén a szellemi és a testi fejlődés leáll

• befolyásolják a szénhidrátok, fehérjék, lipidek, nukleinsavak metabolizmusát, 

hasznosítását

• fokozzák az oxigén és energia felhasználást, hőtermelést, Na+/K+-ATPáz 

szintézisét

• fokozzák a májban glikogén bontást

• fokozzák az alapanyagcserét

• lipidanyagcsere: FFA ↑, koleszterin és TG↓

• nagyobb adagban gátolják a protein szintézist és fokozzák a proteolízist

• szívfrekvencia, szív oxigén felhasználása ↑ (β receptor expresszió fokozódik)



Jód

• táplálékban megtalálható nyomelem, étellel, ivóvízzel vesszük fel, anorganikus 

jódsók formájában;  napi szükséglet 150 μg

• Jódhiány megelőzése/kezelése

• jódozott konyhasó

• jód tabletták (KI) 100-250 μg /nap

• indikációk

• jódhiány megelőzése

• struma kezelése

• atomkatasztrófa esetén (100 mg jód!! – 130 mg KI) 

• nagy adagban – átmenetileg csökkenti a pajzsmirigy hormon felszabadulását

• fertőtlenítés (3%-os vizes oldat), kontrasztanyag (elnyeli a röntgensugarakat)

• mellékhatások

• 300μg-ig nem okoz problémát, 1g/nap felett bőr és nyálkahártyaizgalom (jodizmus);

• hipertireózist indukálhat

• allergizálhat



Struma (golyva)

• pajzsmirigy megnagyobbodás

• ok: jódhiány

• klinikai tünetek: abnormális méretű pajzsmirigy

• veszélyek: légzés, nyelés nehézségei,

hangszalag problémák, göbök, ciszták keletkezése

• kezelés

• korai stádiumban: jódtabletták

• egyéb: pajzsmirigy hormon készítmények – pajzsmirigy 

tehermentesítődik, a struma visszafejlődik



Hipertireózis

Tünetek

• szubjektív panaszok: idegesség, nyugtalanság, álmatlanság, 

szorongás, tremor, szívdobogás, melegintolerancia, GI panaszok

• objektív tünetek: súlycsökkenés, vércukor emelkedés, 

tachyarrhithmiák, koleszterinszint csökkenése, nedves, meleg 

bőr; Basedow kór esetén: exophtalmus, pretibiális ödéma

Okok

Autoimmun (Basedow)

• TSH-receptor-antitestek stimulálják a pajszmirigyet

Autonom adenóma

• autonom sejtklónok szaporodása (TSH receptorok mutációja, TSH 

nélkül is folyamatosan aktiválódnak – függetlenül a szabályozó 

rendszertől)

Fokozott TSH szekréció

• hipofízis adenóma

Pajzsmirigy karcinóma (ritka)



Hipertireózis kezelése

Tireosztatikumok Sebészi eltávolítás Radiojód-kezelés

Hormon szintézis gátlók Jódfelvétel gátlók Nagy dózisú jód

Thionamidok –

peroxidáz-gátlók

A hormon 

felszabadulást gátolja



Peroxidáz gátló thionamidok

• Carbimazol és thiamazol (methimazol) – kb 10x erősebbek

• Propylthiouracil

• Hatásmechanizmus

A Thyroid-Peroxidáz gátlása (mindkét funkció)

A klinikai hatás akkor jelenik meg, amikor a pajzsmirigy hormondepói 

(korábban termelődött hormonok) kiürülnek (1-4 hét)



• Farmakokinetika

– Metabolizmus: oxidáció majd glükuronidkonjugáció

– Thiamazol felezési ideje 4-6 h., de 24 órás hatástartam

– Propylthiouracil felezési ideje 2 h, - 6x kell adni naponta

– átjutnak a placentán, Propylthiouracil kisebb mennyiségben jelenik meg 

az anyatejben

• Mellékhatások

– agranulocitózis (leukopénia) – ált. az első 2-6 héten

– allergia

– hipotireózis

Peroxidáz gátló thionamidok



Jódfelvétel gátlók

• Perchlorat (ClO4-), Thiocyanat (SCN-) a Na/I kotranszporter kompetitív gátlói

• általában a nátrium-perclorátot alkalmazzuk hipertireózisban

• Mh-ok:

– Allergia

– Gyomornyh. irritáció

– Aplasztikus anémia, agranulocitózis, thrombopenia

– Nefrotikus szindróma



A jód szerepe a hipertireózis kezelésében

• nagy dózisban (>5mg / nap) gátolja a T4 und T3 felszabadulását (ismeretlen 

mechanizmussal)

A pajzsmirigy kisebb lesz, fokozódik a kolloid tárolás, csökken a vaszkularizáció

• hatáskezdet- 24 óra után, maximum 10-15 nap, majd a hatás fokozatos csökkenése

• Radiojód kezelés

• 131I – β sugárzó izotóp 

• szelektíven felveszik a pajzsmirigy sejtjei

• M. Basedow, adenomák, jód tároló karcinomák kezelése

• mh: hipotireózis (80%)

• terápia időtartama: 5-14 nap, hatás kialakulás: 10-12 hét

• KI: gyerekkor, terhesség



Hipertireózis kezelése - áttekintés

• M. Basedow:

– Thioamid 1-1,5 évig (intolerancia vagy mh. esetén: Perchlorat

– recidíva (50%) esetén sebészet v. radiojód

– Exophtalmus esetén sugárkezelés is szóba jöhet

• Pajzsmirigy adenomák (funkcionális)

– sebészet vagy radiojód terápia

– előkezelés sebészethez: Thioamid + jód nagy adagban

• Jód indukálta (pl. kontrasztanyagok) hipertireózis

– Thioamid + Perchlorat (nagy adag)

• tireotoxikus krízis

– Thioamid iv. nagy adagban

– β-blokkolók (a kardiális tünetektől függően enyhébb állapotokban is)

– glükokortikoidok

– jód nagy dózisban

– Akut sebészet (rezekció)



Hipotireózis

Okok

Immuntyreoditis (Hashimoto), posztoperatív, gyógyszerek

Szubjektív panaszok

Teljesítmény csökkenése, gyengeség, letargia, fáradtság

indítékszegénység, hidegérzés, fázás, obstipáció,

gondolkodás lassulása, izzadás csökkenése

depressziv hangulatok, súlygyarapodás, hajhullás, étvágytalanság, izületi 

fájdalmak

Objektív tünetek

Száraz bőr, rekedtség, száraz, törékeny haj, bradycardia, egyes ínreflexek 

lassulása, szív- és vérnyomás problémák



Pajzsmirigy hormon pótlás

• Levothyroxin, T4

Jellemzően ezt választjuk

Naponta egyszer kb. 30 – 60 perccel reggeli előtt

(táplálék csökkenti a felszívódását)

Indikációk:

– hipotireózis: kezdetben: 12,5-50 μg/nap, teljes adag: 100-200 μg/nap

Kontrol: TSH (célérték kb. 2 mIE/l) – kivéve: szekunder hipotireózis

– Konnatális hipotireózis (szülés után szűrik) 12,5-50 μg /nap

– Myxodemás kóma: 500μg iv. azonnal, majd 100μg/nap iv.

– Strumarezekció után recidíva profilaxisa

– Struma esetén szuppressziós kezelés

– Pajzsmirgy eltávolítás után

Mh: túladagolva hipertireózis (szívpanaszok anélkül is)

• Liothyronin, T3

napi 5 – 6 adag lenne szükséges a farmakokinetikai paraméterek miatt

– csak dejodináz defektus esetén


