DISFUNCÞII ENDOCRINO-METABOLICE
SEVERE ÎN TERAPIE INTENSIVÃ
Constantin Bodolea
Urgenþele endocrino-metabolice sunt
frecvente în terapie intensivã. Cele mai importante, care pot ameninþa viaþa pacientului întrun timp relativ scurt, sunt stãrile hiperglicemice
diabetice, insuficienþa glandei suprarenale, coma
mixedematoasã ºi hipertiroidismul sever (criza
tireotoxicã).

I. STÃRILE HIPERGLICEMICE
DIABETICE
Sunt reprezentate de cãtre cetoacidoza
diabeticã (CAD) ºi statusul hiperosmolar
hiperglicemic (SHH).
CAD are o incidenþa generalã de 8 la 1000
de diabetici ºi impune costuri ridicate de spitalizare (o medie de 13.000 dolari USA per pacient),
iar SHH are o incidenþã ceva mai redusã decât
CAD dar în continuã creºtere, în paralel cu
creºterea incidenþei diabetului zaharat de tip 2
(în special la populaþia afro-americanã) (1).

Din punct de vedere al mecanismului
fiziopatogenic, cele 2 dezechilibre se produc prin
interferenþa a trei factori decisivi:
a. prezenþa unei cauze precipitante
(Tabelul 1)
b. scãderea netã a activitãþii insulinei în
periferie
c. hiperactivitatea hormonilor de
contrareglare (glucagon, catecolamine,
glucocorticoizi).
Odatã întruniþi aceºti factori, sunt amorsate
o serie de evenimente fiziopatologice care
conduc la producerea hiperglicemiei, hiperosmolaritãþii, cetoacidozei, deshidratãrii severe ºi
pierderii de electroliþi (Fig. 1).
Diagnosticul CAD ºi SHH este sugerat
anamnestic (poliurie, polidipsie, greþuri ºi vãrsãturi), pe baza semnelor clinice de deshidratare ºi
a modificãrilor de laborator, survenite în contextul unui diabet zaharat cunoscut (dar nu
neapãrat, cunoscîndu-se faptul cã diabetul zaharat poate debuta chiar prin aceste complicaþii).
Tabelul 1.

Factorii precipitanþi ai crizelor hiperglicemice (1)
Evenimentul precipitant
,QIHF LL YLUDOHSQHXPRQLLVHSVDWUact urinar)
7HUDSLDLQDGHFYDW FXLQVXOLQ
,VFKHPLDPLRFDUGLF ,QIDUFWXODFXWGHPLRFDUG
Alte cauze (accidente vasculare cerebrale, SDQFUHDWLWDDFXW LQVXILFLHQ DUHQDO DFXW 
medicamente: beta-blocante, cortisonice, etc)
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Fig. 1. Fiziopatologia hiperglicemiei din diabetul zaharat
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Acidoza metabolicã este responsabilã în cea mai
mare parte de disconfortul pacientului, prezenþa
CAD sugereazã un debut recent de < 24 de ore,
pe când SHH evolueazã mai lent, pe durata a
zile, motiv pentru care deshidratarea ºi tulburãrile
electrolitice sunt mai severe.
Modificãrile statusului mental sunt variabile, de la grade diferite de letargie pânã la comã.
Durerile abdominale sunt datorate stazei gastrice
ºi ileusului paralitic.
Respiraþia este polipneicã, acidoticã (respiraþia Kussmaul) cu miros de acetonã.
Investigaþiile de laborator confirmã hiperglicemia, hiperosmolaritatea, acidoza metabolicã, tulburãrile electrolitice (ale ionului potasiu
sunt cele mai importante!), hemoconcentraþia.
Pentru stabilirea cauzei dezechilibrului
diabetic se recomandã urmãrirea culturilor bacte-
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riene din urinã, sânge sau alte site-uri suspecte a
fi incriminate, efectuarea unei radiografii
toracice, electrocardiografie în 12 derivaþii,
urmãrirea dinamicã a enzimelor de necrozã
miocardicã, hepatice ºi pancreatice.
La copii se recomandã efectuarea unor
investigaþii complete ºi chiar avansate în scopul
depistãrii unor cauze infecþioase.
Diagnosticul diferenþial de laborator între
cele douã tipuri majore de dezechilibru hiperglicemic precum ºi gradele de severitate ale CAD
stabilite de Asociaþia Americanã de Diabet, sunt
prezentate în tabelul 2.
Tratamentul dezechilibrelor hiperglicemice este complex, motiv pentru care trebuie sã
se realizeze în unitãþile de terapie intensivã.
Pe lângã mijloacele generale ºi eventual
de suport vital bazal, tratamentul dezechilibrelor
Tabelul 2.

Diagnosticul de laborator al dezechilibrelor hiperglicemice
Parametrul de laborator
Glicemia (mg/L)
2VPROSODVP (mosm /kg)
Corpi cetonici U/P
pH arterial
HCO3SODVP  P(T/
*DXUDDQLRQLF  P(T/

&$'XúRDU

&$'PRGHUDW

&$'VHYHU

SHH

>250
9DULDELO

>250
9DULDELO

>250
9DULDELO

>600
>320

Pozitiv

Pozitiv

Pozitiv

7,25-7,30
15-18
>10

7,00-7,24
10-15
>12

<7,00
<10
>12

Negativ/
Slab pozitiv
>7,30
>15
>12
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hiperglicemice trebuie sã parcurgã 5 paºi
obligatorii (1,2,4):
1. Refacerea volumului circulant
2. Insulinoterapia
3. Corectarea hipopotasiemiei
4. Corectarea hipofosfatemiei
5. Administrarea (eventualã) a bicarbonatului de sodiu
Strategia refacerii volumului circulant ºi a
administrãrii de insulinã sunt redate în fig. 2.
Fluidul preferat este soluþia de NaCl izotonã, iar
insulina utilizatã pentru terapia de urgenþã,
insulina regularã cu acþiune rapidã. Deºi la
iniþierea terapiei cu insulinã poate exista o rezistenþã în ambele forme de dezechilibre, se evitã
supradozele datoritã riscului de agravare a hipopotasiemiei, hipofosfatemiei sau hipoglicemiei
tardive. La pacienþii cu diabet zaharat tip I
atingerea unei glicemii de 250 cu negativarea

corpilor cetonici, permite reintroducerea
insulinei cu administrare subcutanatã, cu o
suprapunere a efectului de 1-2 ore cu a celei
regulare administrate iv, pentru prevenirea unei
recurenþe cetogenetice. Reluarea alimentaþiei per
os este recomandatã a se realiza cât mai precoce,
cu fluide iniþial, în funcþie de toleranþa digestivã.
Corectarea deficitului de potasiu este de
importanþã crucialã deoarece hipopotasemia este
responsabilã de astenia generalizatã, producerea
de crampe musculare, agavarea ileusului ºi
sindromului emetizant ºi poate sta la baza declanºãrii unor aritmii periculoase, mai ales în prezenþa
acidozei severe (fig. 3).
Chiar dacã valorile potasiemiei la internare
pot fi scãzute, normale sau chiar crescute (îndeosebi la pacienþii cu insuficienþã renalã), deficitul
tisular al potasiului este cuprins între 3-6 mEq/
kg. Valorile adevãrate ale hipopotasiemiei se pot

Fig. 2. Strategia terapiei volemice ºi cu insulinã în dezechilibrele hiperglicemice majore
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Fig. 3. Tratamentul dezechilibrelor ionului de potasiu în disfuncþiile hiperglicemice
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actualiza dupã iniþierea terapiei fluidice (când se
produce un fenomen de diluþie) ºi bineînþeles
dupã instituirea insulinoterapiei (care reintroduce
potasiul în celulã), motiv pentru care administrarea de insulinã este recomandabil sã fie amânatã în cazul unei hipopotasiemii severe, pânã
la aducerea valorii potasiului seric la 3.5mEq/L.
Administrarea de potasiu trebuie începutã
la pacienþii cu funcþie renalã nealteratã chiar la
valori normale ale potasiemei, în anticiparea unei
scãderi ulterioare. Monitorizarea electrocardiograficã continuã este obligatorie pe toatã durata
infuziei cu potasiu, iar monitorizarea serologicã
a valorilor potasiului se recomandã la 1-4 ore în
funcþie de particularitãþile morbide ale
pacientului (1-4).
La fel ca ºi în cazul ionului de potasiu, se
produce un schimb intercelular al ionului de
fosfat cu scãderea concentraþiei plasmatice a
acestuia. Hipofosfatemia este responsabilã de
accentuarea oboselii musculare, mai ales a
muºchilor respiratori, scãderea debitului cardiac
ºi hemolizã. Scãderea valorilor <1 mg/dL impune
administrarea de fosfat, dar cu urmãrirea atentã
a concentraþiilor serice a ionilor de calciu ºi
magneziu.

În cele mai multe cazuri acidoza metabolicã se corecteazã prin instituirea terapiei de
reechilibrare volemicã ºi administrarea de
insulinã, iar administrarea de rutinã a bicarbonatului de sodiu nu face decât sã agraveze hipopotasiemia ºi sã scadã disponibilitatea de oxigen
la nivel tisular.
De aceea, bicarbonatul de sodiu se va
administra numai la pH arterial de <7,00 unde
datoritã acidozei metabolice severe apare o
depreciere semnificativã a inotropismului cardiac
ºi a tonusului vasomotor.
Se recomandã administrarea pe durata unei
ore a 0,5 mmol/kg iv când pH arterial este cuprins
între 7,00 ºi 6,90 sau a 1 mmol/kg când pH
arterial <6,90, administrãri urmate de monitorizarea valorilor pH-ului ºi a concentraþiei de potasiu
la cel puþin 2 ore (1-3).
Cele mai severe complicaþii ale terapiei
dezechilibrelor hiperglicemice sunt reprezentate
de cãtre hipoglicemie, hipopotasiemie, edemul
cerebral ºi plãmânul de ºoc. Dacã primele douã
sunt consecinþa imediatã a terapiei agresive cu
insulinã ºi respectiv inadecvate de corectare a
dezechilibrului ionului de potasiu, ultimele douã
survin ca urmare a inducerii unei hipoosmolaActualitãþi în anestezie, terapie intensivã ºi medicinã de urgenþã
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ritãþi prin scãderea foarte rapidã a hiperglicemiei
ºi/sau administrãrea de lichide hipotone.
Edemul cerebral este mult mai frecvent la
copii unde poate îmbrãca forme clinice severe,
pe când ARDS apare cu predilecþie la adulþi (5,6).

II. DISFUNCÞIILE SEVERE ALE
GLANDEI SUPRARENALE
1. Insuficienþa corticosuprarenalã
acutã (criza addisonianã)
Criza addisonianã poate apare în contextul
unei insuficienþe cronice a glandei suprarenale
(primarã sau secundarã) favorizatã de interpunerea anumitor factori precum întreruperea
terapiei substitutive steroidice, stress sau boli
intercurente, sau în contextul unei suferinþe
fulminante a glandei (Tabelul 3) (7-9).
Diagnosticul insuficienþei glandei suprarenale este uneori dificil (mai ales în formele
cronice nediagnosticate anterior) ºi este sugerat
de oboseala extremã, anorexie, greþuri ºi vãrsãturi, hipotensiune ortostaticã, hiperpigmentare
tegumentarã (în forma primarã), hiposodemie ºi
eventual hiperpotasemie. În forma supraacutã
evoluþia este dramaticã, cu deteriorare clinicã
rapidã, febrã, dureri abdominale intense, modificãri neuropsihice ºi instabilitate hemodinamicã.
Diagnosticul de laborator impune efectuarea testului de rãspuns a cortisolemiei la stress,

care reflectã capacitatea glandei de a rãspunde
în condiþii fiziologice prin creºterea cortisolemiei
la valori de peste 25µg/dL.
Testul se realizeazã prin administrarea de
ACTH (corticotropin stimulation test) în doze
mici de 1 µg (low dose test), sau 250 µg (high
dose test).
În cazul pacienþilor internaþi în terapie
intensivã deºi este mai puþin senzitiv, se
recomandã efectuarea high dose test-ului de
stimulare suprarenalã.
Efectuarea unui examen computer tomografic al glandei suprarenale poate diferenþia o
cauzã perifericã a suferinþei glandulare (insuficienþa primitivã) de o suferinþã centralã
(insuficienþa secundarã), caz în care se impune
o examinare neurologicã ºi/sau neurochirurgicalã. Examinarea MRI a ariei hipotalamohipofizare trebuie efectuatã obligatoriu în acest
caz, iar diferenþierea unei cauze hipotalamice de
una hipofizarã a insuficienþei secundare suprarenale, impune efectuarea testului de stimulare
cu CRH (corticotropin releasing hormon test).
În fine, diagnosticul insuficienþei corticosuprarenale impune efectuarea testelor bioumorale de rutinã, (electroliþi, coagulare) sau a
unor teste biologice specifice (imunologice,
genetice etc.) recomandate prin consens
multidisciplinar.
Tratamentul de urgenþã al crizei addisoniene, pe lângã mãsurile de suport vital bazal,
impune administrarea de hormoni glucocorTabelul 3.

Cauzele ºi contextul instalãrii insuficienþei corticosuprarenale acute

I. ,QVXILFLHQ DSULPDU &65
1. +HPRUDJLH LQIHF LHLGLRSDWLFHDXWRLPXQHPHGLFDPHQWH
2. ,QIHF LL 7%&+,9IXQJL
3. Metastaze
4. $XWRLPXQH FRH[LVW FXDOWHVXIHULQ H endocrine)
5. Defect genetic
6. 0HGLFDPHQWRDV  HWRPLGDW
7. Hipotermia
II. ,QVXILFLHQ DVHFXQGDU &65
1. &RUWLFRWHUDSLDH[RJHQ
2. &HQWUDO KLSRWDODPR-KLSRIL]DU WXPRULSRVWRSHUDWRULH postpartum, postiradiere
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ticoizi ºi eventual mineralocorticoizi în cazul
etiologiei primare a insuficienþei suprarenale.
Se recomandã stress dose de hidrocortizon hemisuccinat 100mg la 6-8 ore iv, deoarece
cortizonul prezintã ºi activitate intrinsecã mineralocorticoidã. În cazul administrãrii altui
preparat cortizonic se recomandã adãugarea unui
mineralocorticoid cum ar fi fludocortison în dozã
de 50-200 µg/zi.
Tratamentul hipotensiunii arteriale impune
administrarea de fluide la care se adaugã în mod
obligatoriu glucozã, datã fiind incidenþa mare a
hipoglicemiei. Se corecteazã de asemenea alte
disfuncþii electrolitice.
2. Insuficienþa suprarenalã cronicã la
pacienþii din terapie intensivã sau
aflaþi în perioada perioperatorie
Pacienþii cu insuficienþa cronicã a suprarenalei sau cu terapie cortizonicã de lungã duratã
necesitã suplimentarea dozelor de glucocorticoizi
în perioadele de stress semnificativ precum
perioadele perioperative sau pe durata unor
suferinþe critice.
Deºi nu existã studii prospective referitoare
la dozele optime de cortizon, chirurgia majorã
nu creºte semnificativ necesarul de glucocorticoizi. Prin consens, s-au stabilit urmãtoarele
doze adaptate gradului de chirurgie sau stress
intercurent (7-10,13):
- 25 mg /zi de hidrocortizon (sau echivalent) pentru chirurgia minorã, plus o zi
postoperator;
- 50-75 mg/zi hidrocortizon (sau echivalent) pentru chirurgia medie, plus douã
zile postoperator;
- 100-150 mg/zi hidrocortizon (sau echivalent) pentru chirurgia majorã abdominalã, toracicã ºi cardiovascularã, inclusiv
circulaþie extracorporealã, plus trei zile
postoperator;
- 150 mg pânã la maximum 300-400 mg/
zi în terapie intensivã la pacienþii cu
hipotensiune arterialã care necesitã
suport vasoactiv.
Sevrajul cortizonic se realizeazã prin
scãderea cu 25-50% a dozelor de cortizon pânã
la doza de întreþinere cronicã.

3. Disfuncþia suprarenalã din ºocul
septic
Datã fiind importanþa vitalã a hormonilor
corticoizi, în situaþia oricãrui tip de ºoc, axa
hipotalamo-hipofizo-suprarenalã este puternic
stimulatã. În cazul particular al ºocului septic, o
serie de factori precum infecþia prin mediatorii
sãi (citokine în special), hemoragia, hipoperfuzia,
medicamente cu acþiune centralã (opioizi),
contribuie la declanºarea ºi menþinerea unei stãri
de insuficienþã relativã a glandei suprarenale.
Trãsãtura funcþionalã a acestui dezechilibru
constã în scãderea producþiei de hormoni gluco
ºi mineralocorticoizi ºi scãderea sensibilitãþii
glandei la acþiunea ACTH. Datã fiind importanþa
cortizolului în menþinerea integritãþii funcþionale
a receptorilor adrenergici, se poate înþelege de
ce disfuncþia corticosuprarenalei poate influenþa
prognosticul pacienþilor cu ºoc septic. Cu toate
acestea, în ºocul septic nu numai scãderea, ci ºi
creºterea cortizolemiei, care trãdeazã o suferinþã
severã, se coreleazã cu un prognostic nefavorabil.
Mult mai important este însã rãspunsul la
testul de stimulare cu corticotropinã care evalueazã rezerva funcþionalã a suprarenalei.
Într-un studiu al lui Annane ºi colab. s-a
arãtat cã dacã nivelul cortizolemiei este >34 µg/
dL ºi stimularea maximalã cu corticotropinã
induce o creºtere suplimentarã de <9 µg/dL,
(pacienþi non-responsivi) rezerva funcþionalã
este diminuatã (chiar dacã valoarea cortizolemiei
este mare) ºi mortalitatea ajunge la 82%.
În schimb, dacã creºterea cortizolemiei
este >9 µg/dL (pacienþi responsivi) în condiþiile unei valori normale sau uºor crescute a
cortizolemiei (între 25-34 µg/dL), mortalitatea
scade la o valoare de 26% (11).
Într-un studiu prospectiv, mai recent al
aceluiaºi autor, se demonstreazã cã la pacienþii
aºa-ziºi non-responsivi aflaþi în ºoc septic,
administrarea unei doze de 50 mg de hemisuccinat de hidrocortizon la 6 ore la care se asociazã
oral 50 µg/zi de fludocortison, reduce mortalitatea cu 16 % (12).
Bazat pe aceste constatãri experimentale,
o serie de protocoale susþin ideea ca la pacienþii
diagnosticaþi cu ºoc septic sã se determine în
urgenþã valoarea cortisolemiei. O valoare < 20
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µg/dL confirmã diagnosticul de insuficienþã
relativã a corticosuprarenalei ºi impune administrarea de cortison. Dacã cortisolemia >20 µg/
dL se recomandã efectuarea unui test de
stimulare maximalã cu corticotropinã. Dacã
creºterea este <9 µg/dL, pacientul este considerat
non-responsiv ºi devine automat candidat
pentru corticoterapie pânã la creºterea valorilor
cortizolemiei la >34 µg/dL (10,13).
Se recomandã repetarea testelor în dinamicã, inclusiv dupã vindecarea suferinþei, pentru
excluderea unei insuficienþe suprarenale cronice.

III. DISFUNCÞII SEVERE ALE
GLANDEI TIROIDE
1. Disfuncþiile tiroidiene asociate suferinþelor severe (sick euthyroid
syndrome)
Concentraþia hormonilor tiroidieni este
frecvent afectatã în cursul unor suferinþe sistemice precum sepsis, stãri de ºoc, infarctul miocardic, malnutriþia severã, chirurgia majorã, ºi
ca urmare a unor tratamente frecvent utilizate în
terapie intensivã (dopamina, glucocorticoizi,
amiodaronã, substanþe iodate de contrast).
Scãderea concentraþiei hormonilor tiroidieni apare ca un rãspuns adaptativ la stress în
scopul conservãrii energiei rezultate din metabolismul bazal, numai cã de la un anumit moment, acest rãspuns prin intensitatea sau durata
sa, devine maladaptativ. Indiferent de formele
de prezentare, scãderea concentraþiei hormonilor
tiroidieni la pacienþii cu suferinþe severe, se
coreleazã cu severitatea bolii ºi mortalitatea pe
termen scurt. Afectarea este gradualã ºi de cele
mai multe ori multiplã, afectând axa hipotalamohipofizarã, producþia de TSH (tireotropinã), nivelurile de T4 ºi T3 ºi producþia de TBG (thyroid
binding globulin). În mod suplimentar se
dezvoltã o rezistenþã perifericã la acþiunea
hormonilor tiroidieni (1,14-16).
Sunt descrise astfel trei sindroame
distincte:
a. Scãderea concentraþiei de T3
Se datoreazã diminuãrii activitãþii 5deiodinazei (care converteºte periferic T4 la T3).
Nivelul de T4 ºi TSH rãmân normale.
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b. Scãderea concentraþiei de T4 ºi T3
Apare în suferinþele mai severe sau mai
prelungite, implicând scãderea producþiei de
hormoni precum ºi a globulinei de transport, sub
efectul deprimant al unor inhibitori (acizi graºi
liberi, IL-1, IL-6).
c. Scãderea concentraþiei de T4, T3 ºi TSH
Trãdeazã prezenþa unei suferinþe severe
care implicã ºi afectarea axei hipotalamohipofizare.
Conduita practicã în cazul acestor sindroame de afectare tiroidianã este de a determina
concentraþia hormonilor tiroidieni în dinamicã.
Tratamentul cauzei iniþiale care a produs suferinþa tioroidianã este esenþial, de aceea tratamentul de substituþie tiroidianã se recomandã numai
în situaþiile unui hipotiroidism primar anterior
(fracþiunea T4 liberã scãzutã, guºã tiroidianã,
anticorpi antitiroidieni, TSH normal sau crescut)
sau hipotiroidism secundar prin disfuncþie
hipofizarã (când coexistã ºi insuficienþa
suprarenalã).
Scopul terapeutic al terapiei de substituþie
hormonalã tiroidianã este de a restabili concentraþia normalã a hormonilor tiroidieni.
2. Hipotiroidismul sever ºi coma
mixedematoasã
Hipotiroidismul sever este o afecþiune
grevatã de o mortalitate mare (aproape 20%)
caracterizatã prin afectarea multiplã a organelor
ºi sistemelor (Tabelul 4), apãrutã pe un fond de
hipotiriodism cronic, sub acþiunea unor factori
precipitanþi: hipotermia, stress chirurgical,
infecþii severe sau sepsã, accidente vasculare,
medicamente (sedative, anestezice, diuretice,
beta-blocante).
Diagnosticul de comã mixedematoasã
necesitã confirmarea de laborator a nivelurilor
scãzute a hormonilor T4 (total ºi liber), T3
precum ºi creºterea TSH sau scãderea TSH (în
disfuncþia centralã hipofizarã).
Investigaþiile de laborator relevã tulburãrile
metabolice ºi ale echilibrului acido-bazic:
hipoglicemie, creºterea enzimelor de rabdomiolizã, retenþie azotatã, hiposodemie, acidozã
respiratorie (hipercapnie) sau mixtã (lacticã
cauzatã de hipoxemie) (1,17).

Tabelul 4.
Manifestãrile clinice ale hipotiroidismului sever (1,17)
0DQLIHVWDUHDFOLQLF

Organul afectat
Pielea
Neurologic
Cardio-vascular
Respirator
Gastro-intestinal
5HQDOHOHFWUROL L
Hematologic

Hipotermie, HGHPH JHQHUDOL]DWH SWR]  SDOSHEUDO  SLHOH UHFH XVFDW  DVSU  S U
UDUPDFURJORVLHU JXúHDO 
/HWDUJLHVWDWXVPHQWDODOWHUDWFRP SVLKR]HFRQYXOVLL527GLPLQXDWH
+LSRWHQVLXQHDUWHULDO EUDdicardie
+LSRYHQWLOD LHKLSR[LHKLSHUFDSQLH
&RQVWLSD LHGLVWHQVLHDEGRPLQDO LOHXV
Oligurie, hiposodemie
$QHPLHOHXFRFLWR]

Tratamentul hipotiroidismului sever
impune mãsuri generale suportive, corectarea
deficienþelor fiziologice ºi terapia de substituþie
hormonalã (Tabelul 5).
Factorii de prognostic nefavorabil din
hipotiroidismul sever ºi coma mixedematoasã
sunt reprezentaþi de vârsta avansatã, persistenþa
hipotermiei, a bradicardiei ºi hipotensiunii
arteriale, apariþia unor complicaþii cardiace
precum infarctul acut de miocard sau insuficienþa
cardiacã congestivã.
3. Hipertiroidismul sever ºi criza
tireotoxicã
Criza tireotoxicã sau tireotoxicoza se
caracterizeazã printr-o stare hipermetabolicã
produsã de creºterea nivelului circulant al
hormonilor tiroidieni pe fondul unei suferinþe
tiroidiene preexistente. Din punct de vedere
clinic, în tireotoxicozã sunt prezente o serie de

semne hiperadrenergice, iar în varianta extremã
(furtuna tiroidianã) tulburãri semnificative de
termoreglare (hiperpirexie), modificãri severe ale
statusului mental ºi insuficienþã pluriorganicã.
Factorii precipitanþi ai crizei tireotoxice sunt
stressul perioperator, trauma, infecþiile severe ºi
sepsis-ul, sarcina, boli intercurente, întreruperea
terapiei antitiroidiene sau administrarea unor
substanþe de contrast iodate. Investigaþiile de
laborator deceleazã concentraþii crescute ale
hormonilor tiroidieni ºi valori scãzute ale TSH.
Tratamentul crizei tireotoxice este
complex ºi vizeazã 5 obiective principale
(Tabelul 6) (1,16,18).
Diagnosticul ºi terapia precoce este
crucialã în criza tireotoxicã, în caz contrar
mortalitatea poate ajunge pânã la 100%.

Tabelul 5.
Tratamentul hipotiroidismului sever (1)
'H]HFKLOLEUXOIXQF LRQDO
7HUDSLDLQL LDO
a. +LSRYHQWLOD LH
b. +LSRWHQVLXQHDUWHULDO
c. Hipotermie
d. Hiposodemie
e. Hipoglicemie
2.Terapia deVXEVWLWX LHKRUPRQDO
3.Corticoterapie DGMXYDQW

Mijlocul terapeutic
2[LJHQRWHUDSLHYHQWLOD LHPHFDQLF
Fluide, ± transfuzie, ±Catecolamine
ÌQF O]LUHSDVLY
Na hiperWRQUHVWULF LHDS GLXUHWLFH
*OXFR]
Levothyroxine (T4) 200-500µg iv apoi 50-100 µg iv pe zi
Liothyronine (T3) 10 µg iv
HHC 50-100 mg iv la 6-RUHGDF QLYHOXOcortisolemiei <25 µg/dL
7HVWPD[LPDOGHVWLPXODUHVXSUDUHQDO
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Tabelul 6.
Tratamentul crizei tireotoxice (1,14)
Obiectiv terapeutic
1. 7HUDSLHVXSRUWLY
a. Tahipnee
b. +LSHUWHQVLXQHDUWHULDO
c. Hiperkinezie
d. Hipertermie
2. %ORFDUHDVLQWH]HLúLsecre LHL
hormonilor tiroidieni

0HFDQLVPGHDF LXQH

Blocarea sintezei

%ORFDUHDHOLPLQ ULL
KRUPRQLORUGHSR]LWD L
3. Blocarea conversiei periferice a Efect imunomodulator
Betablocaj adrenergic
T4 T3

Clereance-ul hormonilor
tiroidieni
4. ,GHQWLILFDUHDúLWUDWDUHDFDX]HL
precipitante
5. 7HUDSLDGHILQLWLY
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