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 Nincs jelenleg olyan tanulmány, mely egyértelműen igazolta volna a kombinált 
kezelés előnyét 

 2006 – 11 korábbi vizsgálat metaanalízise – nem talált különbséget sem 
hatásosság, sem biztonságosság tekintetében 

 2012 ETA guideline – standard terápia a levothyroxin, de egyes betegeken 
megfontolható a kombinált kezelés
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A betegek 5-15 %-a perzisztáló tünetek 

fáradtság

alacsony energia szint

kognitív panaszok

mozgásszervi panaszok, izom,  izületi
fájdalom

depresszió

Okok

 alacsony szöveti T3 szint

 egyéb autoimmun betegség

 autoimmunitas per se 

 komorbiditas

 maga a krónikus  betegség tudata

 irrealis elvárás a betegek részéről

 SSRD (somatic symptom and related
disorders) PECH 2022



Szöveti T3 ellátottság

 Pajzsmirigy 85-100 ug T4, 5-6.5 ug T3

 T4:T3 → 14:1

 T2, T1 dejodináz hatására még 25 ug T3

 Felezés idő : T4 → 7 nap 

T3 → 1 nap 

 Levothyroxin kezelés mellett TSH normalizálódik, de egy
magas Ft4, stabil de alacsony FT3, magasabb Ft4/FT3 arány
mellett

 1182 beteg – 7 % FT4 felső határ felett

15 % Ft3 alsó határ alatt

30% magas Ft4/FT3 arány
Jonklaas J, , et al :  Evidence-Based Use of Levothyroxine/Liothyronine Combinations in 

Treating Hypothyroidism: A Consensus Document. Thyroid. 2021 Feb;31(2):156-182.PECH 2022



Deiodinase polymorphismusok

 Thr92Ala-DIO2 homozigóta egér 

 alacsonyabb fizikai aktivitás, hosszabb alvás,  rövidtávú memória zavarok 

 Hypothyreosis esetén kombinált kezelésre jobban reagál

 Human adatok

 UK - 2009 –es vizsgálat mintáit újra vizsgálva MCT10  vagy MCT10és Thr92Ala + 
betegek kombinált kezelést preferálták

 Holland tanulmány  - Thr92Ala genotípusnak nem volt hatása T4 kezelt betegeken 
QoL, kognitív funkciók tekintetében

 Olasz vizsgálat - Thr92Ala hordozók Tx,  T4 kezelt betegek – alacsonyabb T3 szintPECH 2022



Problémák T3 kezelés során

 Rövid felezési idő – napi min 2x adagolás 

 Melyik alapján állítsuk be – völgy vagy csúcs? 

 Mit mérjünk ? Szabad vagy összT3? 

 Osteoporosis rizikó

 Pitvarfibrillatio és stroke rizikó

 Ár, elérhetőség 
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Kinek? 

 Perzisztáló tünetek 

 Stabil TSH  + 1.2 ug/tkg T4/nap     90 kg - 108 ug

70 kg – 84 ug

50 kg - 60 ug

 Egyéb  komorbiditas kizárása

 Nem javasolják – terhes, vagy terhességet tervez

- ismert ritmuszavar

- instabil  CVD
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Mennyit? 

 5, 12.5, 20, 25 ug

 14:1 kezdődózis , T3:T4 ekvivalencia 1:3 

 100 ug T4  - 100:17=5.8  (napi 5-6.125 ug T3 két részre osztva)

6 ug T3 – 18 ug T4 – 100-18 ~ 82ug T4 →87.5 ug T4

150 ug → 125 ug T4+ 2x3.75 ug T3

200 ug → 160 ug T4 + 2x5 ug T3

 Kontroll 4-6 hét 

5 ug
1/4  - 1.25 ug
1/2  - 2.5 ug
3/4  - 3.75 ug
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Meddig? 

6  hónap után terápia revízió !!!

Mit?  

Cytomel (Pfizer) 5-12.5 -25 ug (negyedelhető)

Thybon Henning (Sanofi) 20 ug, 100 ug
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Szekunder végpont

 Testsúly (testösszetétel)

 Lipid profil

 Vérnyomás

 SHBG

 Csontturnover markerek, BMD

 Neurokognitív funkió, QoL – validált kérdőív ( ThyPRO)
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Köszönöm a 
figyelmet!
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