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Υποθυρεοειδισµός της εγκύου - 
Επιδράσεις στο έµβρυο. Πρόληψη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγή

Η θυρεοειδική λειτουργία επηρεάζεται ποικιλοτρόπως κατά την κύηση. Αρχικά 
ο άξονας υποθάλαµος-υπόφυση-θυρεοειδής (ΥΥΘ) της εγκύου υφίσταται διά-
φορες µεταβολές, στη συνέχεια το έµβρυο αναπτύσσει το δικό του ΥΥΘ άξονα 
και επιπλέον ο πλακούντας έχει ενεργό ρόλο στη µεταφορά και το µεταβολισµό 
του ιωδίου και της θυροξίνης.1 
 Ενωρίς κατά την κύηση, τα οιστρογόνα προάγουν την παραγωγή της δεσµευ-
τικής σφαιρίνης της θυροξίνης (TBG) µε αποτέλεσµα την αύξηση των επιπέδων 
της Τ4. Επιπλέον κατά το πρώτο τρίµηνο της κύησης τα αυξηµένα επίπεδα χο-
ριακής γοναδοτροπίνης (CG) οδηγούν σε διασταυρούµενη αντίδραση µε τον 
υποδοχέα της TSH µε αποτέλεσµα παροδική αύξηση της ελεύθερης Τ4 και 
µερική καταστολή της TSH. Επιπρόσθετα η αποϊωδίωση της µητρικής Τ4 στον 
πλακούντα αυξάνει τη διακύκλιση (turnover) της Τ4.2 
 Στη φυσιολογική έγκυο ο θυρεοειδής αδένας διατηρεί την ευθυρεοειδική κα-
τάσταση µε µικρές διακυµάνσεις της Τ4 και της TSH. Όµως σε γυναίκες µε περι-
ορισµένες αποθήκες θυρεοειδικών ορµονών λόγω αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδος 
ή ιωδιοπενίας ενδέχεται να εκδηλωθεί υποθυρεοειδισµός.3 

Oντογένεση του εµβρυϊκού θυρεοειδούς

Η οντογένεση του θυρεοειδούς σχεδόν ολοκληρώνεται µέχρι την 10η έως 12η 
εβδοµάδα κύησης. Σε αυτό το στάδιο φαίνονται µικροσκοπικά πρόδροµα θυλα-
κιώδη κύτταρα, και έχει αρχίσει η δέσµευση του ιωδίου και ο σχηµατισµός της 
θυρεοσφαιρίνης.4 Περί την 12η εβδοµάδα κύησης ανιχνεύονται στον ορό του εµ-
βρύου οι θυρεοειδικές ορµόνες Τ4 και Τ3.5 Όµως ένα ποσοστό των θυρεοειδικών 
ορµονών που ανιχνεύονται σε αυτό το πρώϊµο στάδιο φαίνεται ότι προέρχονται 
από τη µητέρα µέσω διαπλακουντιακής µεταφοράς. Οι θυρεοειδικές ορµόνες συ-
νεχίζουν να αυξάνουν σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης (Σχήµα 1).
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Σχήμα 1. Ωρίμανση του θυρεοειδούς αδένα στο έμβρυο και η έκκκριση των 
θυρεοειδικών ορμονών στο νεογνό (από Τhyroid Disease Manager, chapter 15, www.

thyroidmanager.org)

Όπως προαναφέρθηκε η ικανότητα για συγκέντρωση ιωδίου ανιχνεύεται στον 
εµβρυϊκό θυρεοειδή περί την 10η µε 11η εβδοµάδα κύησης, όµως η ικανότητα 
του θυρεοειδούς να ελαττώνει τη δέσµευση ιωδίου σε περίπτωση περίσσειας 
ιωδίου (Wolff-Chaikoff effect) αναπτύσσεται περί την 36η έως 40η εβδοµάδα 
κύησης. 
 Χαµηλά επίπεδα TSH ανιχνεύονται στο έµβρυο από την 12η εβδοµάδα κύη-
σης και αυξάνονται σταδιακά κατά τα 2 τελευταία τρίµηνα, ενώ κατά τον τοκετό 
φθάνουν σε επίπεδα 6-8 mU/L. Το εµβρυϊκό θυρεοτρόπο κύτταρο ανταποκρί-
νεται στη διέγερση µε TRH µε αύξηση της TSH από την 25η εβδοµάδα κύησης 
και µάλιστα η αύξηση της εµβρυϊκής TSH είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 
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αύξηση της TSH της µητέρας. Αυτό οφείλεται σε αυξηµένη απελευθέρωση TSH 
ή σε ελαττωµένη αποδόµηση της TSH λόγω ανωριµότητος του συστήµατος 
µεταβολικής κάθαρσης της ηπατικής γλυκοπρωτεϊνης. Η ωρίµανση του µηχα-
νισµού παλίνδροµης αλληλορύθµισης (feedback) των θυρεοειδικών ορµονών 
επισυµβαίνει κατά το µέσο της κύησης.
 Η κύρια δραστική µορφή θυρεοειδικών ορµονών 3,3’,5-triiodothyronine (T

3
), 

παράγεται σε σχεδόν όλους τους ιστούς από αποϊωδίωση του εξωτερικού δα-
κτυλίου της Τ

4
, µια αντίδραση που καταλύεται από τις 5΄- αποϊωδινάσες τύπου 

1 και τύπου 2 (D1 και D2, αντίστοιχα). Η D1 ευρίσκεται στους περιφερικούς 
ιστούς, όπως το ήπαρ, οι νεφροί και ο θυρεοειδής, και ευθύνεται για τη µετα-
τροπή του µεγαλύτερου ποσοστού της Τ4 σε Τ3 στην κυκλοφορία. Τα επίπεδά 
της είναι χαµηλά σε όλη την εγκυµοσύνη µε συνέπεια τα επίπεδα της Τ

3
 στην 

εµβρυϊκή κυκλοφορία να είναι χαµηλά. Η D2 ευρίσκεται στον εγκέφαλο, την 
υπόφυση, το θυρεοειδή και τους σκελετικούς µυς, έτσι έχει το σηµαντικό ρόλο 
να παρέχει Τ3 στον εγκέφαλο και την υπόφυση.6 Η 5-αποϊωδινάση τύπου 3 (D3) 
µετατρέπει την T

4
 στον ανενεργό µεταβολίτη 3,3’,5’-triiododothyronine (reverse 

T
3
, rT

3
) και την T3 σε 3,3’-diiodothyronine (T

2
), µέσω αποϊωδίωσης του εσω-

τερικού δακτυλίου.7 Η D3 εκφράζεται, ιδιαίτερα κατά την εµβρυϊκή ζωή, στον 
εγκέφαλο αλλά και σε άλλους εµβρυϊκούς ιστούς, στον πλακούντα και τη µήτρα 
της εγκύου. Προφυλάσσει τους εµβρυϊκούς ιστούς από τις υψηλές συγκεντρώ-
σεις µητρικής Τ

4
 που ευρίσκονται στον πλακούντα ή το αµνιακό υγρό. Η D2 και 

η D3 αποτελούν τις κύριες ισοµορφές στο έµβρυο και έχουν σηµαντικό ρόλο 
στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων Τ

3
 στον εγκέφαλο και την υπόφυση. 

Ο ρόλος του πλακούντα στη θυρεοειδική οικονοµία του εµβρύου

Ο εµβρυϊκός ΥΥΘ άξονας αναπτύσσεται σχετικά ανεξάρτητα. Ο πλακούντας 
αποτελεί σχετικό φραγµό για τις θυρεοειδικές ορµόνες λόγω της παρουσίας της 
D3 η οποία ανενεργοποιεί το πλείστο των θυρεοειδικών ορµονών που προέρ-
χονται από τη µητρική ή την εµβρυϊκή κυκλοφορία. Το ιώδιο που απελευθερώ-
νεται από τις θυρεοειδικές ορµόνες µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το έµβρυο 
για τη σύνθεση των θυρεοειδικών ορµονών. 
 Παρά το γεγονός όµως αυτό, σηµαντικά ποσά Τ

4
 της µητέρας διέρχονται 

τον πλακούντα σε όλη τη διάρκεια της κύησης. Αυτό υποδηλώνεται από την 
µέτρηση Τ

4
 στον ορό του οµφαλίου λώρου νεογνών µε συγγενή αθυρέωση. 

Υπάρχουν επίσης στοιχεία που µαρτυρούν τη µεταφορά Τ
4
 από τη µητέρα στο 

έµβρυο κατά το πρώτο µισό της κύησης όταν τα επίπεδα των εµβρυϊκών θυρε-
οειδικών ορµονών είναι χαµηλά.8 Σε µελέτη κατά την οποία ελήφθησαν δείγµα-
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τα από το υγρό του εµβρυϊκού κοιλώµατος, το αµνιακό υγρό και τον ορό 76 
εγκύων αµέσως πριν από την τεχνητή διακοπή εγκυµοσύνης χωρίς επιπλοκές 
την 5η έως 16η εβδοµάδα κύησης, βρέθηκαν συγκεντρώσεις FT

4
 στους εµβρυϊ-

κούς ιστούς µε διακυµάνσεις ίδιες µε αυτές των εγκύων.9 Οι συγκεντρώσεις της 
FT

4
 ήταν προφανώς µητρικής προέλευσης αφού στο µεγαλύτερο µέρος του 

διαστήµατος αυτού δεν έχει αρχίσει η έκκριση θυρεοειδικών ορµονών από το 
έµβρυο. Συγκεντρώσεις Τ

4
 έχουν βρεθεί επίσης στην εµβρυϊκό εγκέφαλο από 

τη 10η εβδοµάδα κύησης. Επιπλέον, η ανίχνευση δραστηριότητας των D2 και 
D3 καθώς και ισοµορφών των υποδοχέων των θυρεοειδικών ορµονών (TR) 
στον εµβρυϊκό εγκέφαλο από το µέσο του 1ου τριµήνου της κύησης υποδηλώνει 
ότι ο µηχανισµός µετατροπής της Τ

4
 σε Τ

3
 είναι παρών. Επίπεδα του m-RNA 

του γονιδίου που κωδικοποιεί τους TR ανιχνεύονται στον εγκεφαλικό ιστό του 
εµβρύου από τη 10η εβδοµάδα και αυξάνονται ταχέως µέχρι την 16η εβδοµάδα 
κύησης, περίοδο ταχείας ανάπτυξης του εγκεφαλικού φλοιού.10 
 Ο πλακούντας διαπερνάται ελεύθερα από την TRH, ενώ η TSH και η θυρεο-
σφαιρίνη δεν διαπερνούν τον πλακούντα. 
 Η επαρκής σύνθεση των θυρεοειδικών ορµονών στο έµβρυο εξαρτάται από 
την επάρκεια του διαθέσιµου ιωδίου. Το ιώδιο της µητέρας διέρχεται ελεύθερα 
από τον πλακούντα και ο εµβρυϊκός θυρεοειδής ανταγωνίζεται το µητρικό για 
την πρόσληψη ιωδίου. Σε ιωδιοπενικές περιοχές ο ανταγωνισµός γίνεται εντο-
νότερος, αλλά και άνισος, γιατί το µέγεθος του θυρεοειδούς της µητέρας είναι 
σαφώς µεγαλύτερο και παγιδεύει περισσότερο ιώδιο.

Ο ρόλος των θυρεοειδικών ορµονών στην ανάπτυξη του εγκεφάλου

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι ο εγκεφαλικός φλοιός του εµβρύου 
χρειάζεται επαρκή προµήθεια θυρεοειδικών ορµονών από τη µητέρα από τις 
πρώτες εβδοµάδες της κύησης.
 Οι θυρεοειδικές ορµόνες και ιδιαίτερα η Τ

3
 είναι απαραίτητες για την ανάπτυ-

ξη του εγκεφάλου. Έχουν σηµαντικό ρόλο στη γένεση του νευρικού ιστού, στη 
µετανάστευση των νευρώνων, τη νευριτική και δενδριτική δηµιουργία, τη µυελί-
νωση, τη συναπτογένεση και τη ρύθµιση των νευροδιαβιβαστών.
 Αποδείξεις για το ρόλο των µητρικών θυρεοειδικών ορµονών στη νευρογένε-
ση προέρχοναι από µελέτες σε πειραµατόζωα. Σε αρουραίους, ελάττωση στη 
διαθεσιµότητα µητρικών θυρεοειδικών ορµονών στα πρώτα στάδια της εµβρυ-
ϊκής ανάπτυξης είχε ως αποτέλεσµα διαταραχή στην κυτταρική µετανάστευση 
και την κυτταρο-αρχιτεκτονική του σωµατο-αισθητικού φλοιού και του ιπποκά-
µπου.11,12

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ - ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ. ΠΡΟΛΗΨΗ



-19-

 Στον άνθρωπο, η περίοδος κατά την οποία ο εµβρυϊκός εγκεφαλικός φλοιός 
είναι ευαίσθητος στις µεταβολές των µητρικών θυρεοειδικών ορµονών είναι το 
πρώτο µισό της κύησης. Η κυτταρική µετανάστευση στο νεοφλοιό γίνεται σε 2 
κύµατα µε κορυφώσεις την 11η και 14η εβδοµάδα.13 

Υποθυρεοειδισµός της εγκύου

Ο υποθυρεοειδισµός είναι αρκετά συχνός σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. 
Η επίπτωση του υποθυρεοειδισµού κατά την κύηση υπολογίζεται ότι είναι 0.3-
0.5% και του υποκλινικού υποθυρεοειδισµού 2-3%. Σε µια µελέτη 12,000 εγκύων 
στην 17η εβδοµάδα κύησης η οποία διεξήχθη στις ΗΠΑ, βρέθηκε ότι επίπεδα 
TSH>12 mU/L είχε το 0.3%, ενώ TSH>6 mU/L είχε το 2.3% των γυναικών.14 
 Η συχνότερη αιτία υποθυρεοειδισµού είναι η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Θυ-
ρεοειδικά αυτοαντισώµατα ανευρίσκονται σε 5-15% των γυναικών αναπαραγω-
γικής ηλικίας. Στην προαναφερθείσα µελέτη 70% των εγκύων µε παθολογικές 
τιµές TSH είχε αντισώµατα κατά της ΤΡΟ. Άλλες αιτίες υποθυρεοειδισµού είναι 
η θυρεοειδεκτοµή και η ανεπάρκεια ιωδίου. 
 Συνεπώς ένας σηµαντικός αριθµός εµβρύων αναπτύσσονται σε συνθήκες ανε-
πάρκειας θυρεοειδικών ορµονών. 
 Κατά την κύηση, συµπτώµατα και σηµεία που θέτουν την υποψία υποθυρεοει-
δισµού περιλαµβάνουν την ευαισθησία στο κρύο και το ξηρό δέρµα, ενώ άλλα 
συµπτώµατα, όπως αύξηση του βάρους σώµατος, εύκολη κόπωση, δυσκοιλιότη-
τα, λανθάνουν της προσοχής ή αποδίδονται στην εγκυµοσύνη. Επιπλέον πολλές 
γυναίκες είναι ασυµπτωµατικές, έτσι απαιτείται ευαισθητοποίηση από τον γυναι-
κολόγο στις διαταραχές του θυρεοειδούς, ώστε η διάγνωση να τεθεί έγκαιρα και 
εάν είναι δυνατόν πριν από τη σύλληψη. 
 Η διάγνωση, όπως και στις µη εγκύους, τίθεται µε τη µέτρηση των FT

4
 και 

TSH, ενώ τα θυρεοειδικά αυτοαντισώµατα επιβεβαιώνουν την αυτοάνοση φύση 
του υποθυρεοειδισµού. Λόγω των µεταβολών που επέρχονται στη θυρεοειδική 
λειτουργία τα φυσιολογικά επίπεδα των θυρεοειδικών ορµονών διαφέρουν κατά 
την κύηση. Γι΄αυτό συνιστάται κάθε εργαστήριο να καθορίζει φυσιολογικές τιµές 
ανάλογα µε το τρίµηνο της κύησης. Για παράδειγµα, σε µια µελέτη της εξέλιξης 
την θυρεοειδικών ορµονών κατά την εγκυµοσύνη,15 το κατώτερο φυσιολογικό 
επίπεδο της TSH στο πρώτο και δεύτερο τρίµηνο ήταν 0.03 mU/L και στο τρίτο 
τρίµηνο της κύησης 0.13 mU/L. Το ανώτερο φυσιολογικό επίπεδο της TSH ήταν 
2.3 mU/L στο πρώτο τρίµηνο, και 3.1 και 3.5 mU/L στο δεύτερο και τρίτο τρίµη-
νο, αντίστοιχα. 
 Ο µη θεραπευθείς µητρικός υποθυρεοειδισµός συνδέεται µε επιπλοκές της 
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κύησης αλλά και του νεογνού, όπως προεκλαµψία, αυξηµένο κίνδυνο αυτόµα-
των αποβολών, χαµηλό βάρος γέννησης, προωρότητα, αυξηµένη περιγεννητική 
θνησιµότητα.16 Αντίθετα ο θεραπευόµενος υποθυρεοειδισµός δεν σχετίζεται µε 
ανεπιθύµητες επιδράσεις στο νεογνό αλλά οι έγκυοι ενδεχοµένως να έχουν 
αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης προεκλαµψίας.17

 

Επιδράσεις του υποθυρεοειδισµού της εγκύου στο έµβρυο

Αρκετές σχετικά πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µε-
ταξύ υποθυρεοειδισµού της µητέρας και ανώµαλης νευρολογικής και διανοητι-
κής ανάπτυξης του απογόνου. 
 Είναι ενδιαφέρον ότι πριν από περίπου 30 χρόνια η Evelyn Man µε µια σειρά 
δηµοσιεύσεων έδειξε ότι τα παιδιά εγκύων µε µη επαρκώς θεραπευόµενο υπο-
θυρεοειδισµό είχαν χαµηλότερο δείκτη νοηµοσύνης (IQ) από τα παιδιά εγκύων 
µε υποθυρεοειδισµό που θεραπευόταν επαρκώς ή µαρτύρων.18 ∆υστυχώς οι δη-
µοσιεύσεις αυτές ήταν δύσκολο να κατανοηθούν σε µια εποχή που πιστευόταν 
ότι οι θυρεοειδικές ορµόνες δεν διαπερνούν τον πλακούντα..
 Όµως στα τέλη της δεκαετίας του ’80 η Μorreale de Escobar et al έδειξε σε 
υποθυρεοειδικά έµβρυα πειραµατόζωα ότι η Τ

4
 περνά τον πλακούντα σε ικανή 

ποσότητα ώστε να φυσιολογικοποιηθεί η συγκέντρωση της Τ
3
 στον εγκέφαλο 

των πειραµατοζώων.19 Λίγα χρόνια αργότερα ο Vulsma et al έδειξε σε νεογνά 
µε πλήρες έλλειµµα οργανικοποίησης, εποµένως µη ικανότητα παραγωγής Τ

4
, ή 

µε αγενεσία του θυρεοειδούς, την ύπαρξη συγκεντώσεων Τ
4
 στο αίµα οµφαλίου 

λώρου και συµπέρανε ότι σηµαντικές ποσότητες Τ
4
 µεταφέρονται από τη µητέ-

ρα στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.20 
 Οι µελέτες που ακολούθησαν στόχευαν στη διερεύνηση του εάν ο υποθυρε-
οειδισµός ή γενικότερα η υποθυροξιναιµία (χαµηλή FT

4
 και φυσιολογική TSH) 

της µητέρας µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εµβρύου, 
δεδοµένου ότι ο θυρεοειδής του εµβρύου δεν λειτουργεί πλήρως µέχρι το µέσο 
της κύησης.
 Οι Haddow et al µέτρησαν τις θυρεοειδικές ορµόνες και την TSH σε 25,216 
εγκύους.21 Βρήκαν ότι 62 γυναίκες είχαν υψηλά επίπεδα TSH. Στη συνέχεια µελέτη-
σαν τη νευροαναπτυξιακή κατάσταση των απογόνων των µητέρων µε υποθυρεοει-
δισµό, στην ηλικία των 7-9 χρόνων. Τα αποτελέσµατα ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε 
το εάν ο υποθυρεοειδισµός της µητέρας θεραπευόταν κατά την κύηση. Τα µεγα-
λύτερα ελλείµµατα παρουσίαζαν τα παιδιά µητέρων που δεν ελάµβαναν θεραπεία. 
Το µέσο IQ των παιδιών αυτών ήταν 7 µονάδες χαµηλότερο, και 19% των παιδιών 
σε αντίθεση µε 5% των µαρτύρων είχε IQ 85 µονάδες ή χαµηλότερο. 
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 Σχεδόν ταυτόχρονα άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εάν η FT
4
 της µητέρας 

κατά, την 12η εβδοµάδα κύησης είναι <10η εκατοστιαία θέση (ΕΘ), οι απόγονοί 
τους έχουν σε ηλικία 10 µηνών δείκτη ψυχοκινητικής ανάπτυξης κατά 10 µονάδες 
χαµηλότερο, που αντιστοιχεί σε αναπτυξιακή καθυστέρηση 1 µήνα.22 Όµως εάν 
η υποθυροξιναιµία διορθωθεί ενωρίς κατά την κύηση δεν παρατηρείται καθυ-
στέρηση.23

 Πρόσφατα ερευνητές εξέτασαν 108 νεογέννητα που οι µητέρες τους είχαν 
χαµηλή FT4 (<10η ΕΘ) κατά τη 12η εβδοµάδα κύησης και 96 νεογνά των οποί-
ων οι µητέρες είχαν φυσιολογικά επίπεδα FT

4
.24 Η θυρεοειδική λειτουργία των 

µητέρων ελέγχθηκε επίσης κατά την 24η και 32η εβδοµάδα κύησης. Νευροανα-
πτυξιακή εκτίµηση έγινε στα νεογνά στην ηλικία των 3 εβδοµάδων ζωής, µε την 
κλίµακα ελέγχου της συµπεριφοράς του νεογνού NBAS (Neonatal Behavioral 
Assessment Scale). Τα νεογνά των γυναικών µε υποθυροξιναιµία κατά τη 12η 
εβδοµάδα κύησης βαθµολογήθηκαν σηµαντικά χαµηλότερα στο δείκτη προ-
σανατολισµού της κλίµακας NBAS από τους µάρτυρες. Τα επίπεδα της FT

4
 και 

της TSH αργότερα στην κύηση δεν σχετίζονταν µε νευροαναπτυξιακές διατα-
ραχές. 
 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ύπαρξη σχετικά χαµηλών επιπέδων FT

4
 στην 

έγκυο τις πρώτες εβδοµάδες της κύησης µπορεί να µην επηρεάζουν δυσµενώς 
την φυσιολογική εξέλιξη της κύησης, αποτελούν όµως ισχυρό προγνωστικό δεί-
κτη µη φυσιολογικής νευροαναπτυξιακής εξέλιξης του νεογνού. 

Υποθυρεοειδισµός της µητέρας και του εµβρύου

Συνδυασµός µητρικού και εµβρυϊκού υποθυρεοειδισµού συµβαίνει σε περιοχές 
όπου υπάρχει ιωδιοπενία. 
 Η σοβαρή έλλειψη ιωδίου έχει ως αποτέλεσµα την εκδήλωση του συνδρόµου 
του ενδηµικού κρετινισµού, το οποίο οφείλεται σε συνδυασµό ανεπάρκειας των 
θυρεοειδικών ορµονών της µητέρας και του εµβρύου. Τα παιδιά µε ενδηµικό 
κρετινισµό έχουν σοβαρή νοητική υστέρηση (µέσο IQ 29), σπαστική διπληγία, 
κινητική δυσκαµψία, κώφωση και πιθανώς υποθυρεοειδισµό.25 Σε µεµονωµένες 
περιοχές του κόσµου αφορά στο 2-10% του πληθυσµού και θεωρείται παγκο-
σµίως η πιο συχνή αιτία νοητικής υστέρησης που µπορεί να προληφθεί.26 Οι 
ιωδιοπενικοί πληθυσµοί παρουσιάζουν ήπια νοητική υστέρηση σε συχνότητα 5 
φορές µεγαλύτερη από τη συχνότητα του κρετινισµού.27 Η χορήγηση θυροξίνης 
στα βρέφη διορθώνει τον υποθυρεοειδισµό αλλά όχι τις νευρολογικές διατα-
ραχές οι οποίες είναι µη αναστρέψιµες, ενώ η χορήγηση ιωδίου στη µητέρα 
το 1ο ή το 2ο τρίµηνο της κύησης, όχι όµως στο 3ο, βελτιώνει τη νευρολογική 
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κατάσταση των παιδιών.28

 Όµως και η ήπια ή η µέτρια ανεπάρκεια ιωδίου δυνατόν να επηρεάσει δυσµε-
νώς το έµβρυο. Η µητέρα και το έµβρυο µπορεί να αναπτύξουν βρογχοκήλη και 
αύξηση των επιπέδων της θυρεοσφαιρίνης. Ενώ η µητέρα παρουσιάζει σχετική 
υποθυροξιναιµία, το έµβρυο διατηρεί φυσιολογικά επίπεδα FT

4
 και TSH.2 Τα 

παιδιά ενδέχεται να εµφανίσουν ποικίλα νευροψυχολογικά ελλείµµατα η σοβα-
ρότητα των οποίων εξαρτάται από το βαθµό της υποθυροξιναιµίας της µητέ-
ρας.29 Σε µελέτη που διεξήχθη σε παιδιά σχολικής ηλικίας µιας ήπια ιωδιοπενικής 
περιοχής στη Νοτιοανατολική Ισπανία (Jaen), όπου η διάµεση τιµή απέκκρισης 
ιωδίου στα ούρα ήταν 90 µg/L αναφέρεται αυξηµένη πιθανότητα IQ <70, όταν 
η απέκκριση ιωδίου στα ούρα ήταν <100 µg/L. Επίσης τα παιδιά µε απέκκριση 
ιωδίου στα ούρα>100 µg/L είχαν σηµαντικά υψηλότερο IQ.30 
 Σύµφωνα µε τoυς WHO/UNICEF/ICCIDD (International Council for Control 
of Iodine Deficiency Disorders)31 ως επαρκής θεωρείται η πρόσληψη ιωδίου 
όταν η απέκκριση αυτού στα ούρα είναι ίση ή>100 µg/L. Ως σοβαρή ιωδιοπενία 
χαρακτηρίζεται η απέκκκριση ιωδίου <20 µg/L, µέτρια ιωδιοπενία όταν η συγκέ-
ντρωση ιωδίου στα ούρα είναι 20.1-49 µg/L και ήπια ιωδιοπενία όταν η απέκκρι-
ση του ιωδίου κυµαίνεται µεταξύ 50-99 µg/L. 
 Ευαίσθητος δείκτης ιωδιοπενίας σε πληθυσµιακό επίπεδο αποτελεί η ΤSH στο 
ανιχνευτικό πρόγραµµα (screening) συγγενούς υποθυρεοειδισµού της χώρας. 
Όταν επίπεδα της TSH είναι>5 mU/L σε ποσοστό <3% των δειγµάτων υποδη-
λώνεται επάρκεια ιωδίου, ενώ όταν η TSH είναι>5 mU/L σε 3-19.9% των δειγ-
µάτων ήπια ανεπάρκεια, σε 20-39.9% µέτρια ιωδιοπενία και σε>40% σοβαρή 
ιωδιοπενία.32

 Μελέτη της πρόσληψης ιωδίου τα έτη 1988-94 σε µια χώρα που θεωρείται και 
είναι επαρκής σε ιώδιο όπως οι ΗΠΑ33 έδειξε ότι 6.7% των εγκύων και 14.9% 
των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας είχε απέκκριση ιωδίου στα ούρα <50 
µg/L, µια αύξηση σχεδόν 5πλάσια από αντίστοιχη µελέτη που είχε πραγµατο-
ποιηθεί τα έτη 1971–74. Έτσι ένας αξιοσηµείωτος αριθµός εγκύων που ζουν σε 
µη ιωδιοπενικές χώρες µπορεί να έχει ήπια/µέτρια ιωδιοπενία. 
 Σηµειωτέον ότι στην έγκυο η νεφρική κάθαρση του ιωδίου αυξάνει λόγω της 
αύξησης της σπειραµατικής διήθησης που φυσιολογικά εµφανίζεται κατά την κύ-
ηση. Έτσι οι γυναίκες κατά την εγκυµοσύνη και το θηλασµό πρέπει να λαµβάνουν 
διαιτητικό συµπλήρωµα ιωδίου είτε κατοικούν σε ιωδιοπενικές ή ιωδιοεπαρκείς 
περιοχές. Η συνιστώµενη ηµερήσια πρόσληψη ιωδίου είναι 250 µg/ηµέρα.
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Πρόληψη

Λόγω της αναγνώρισης των δυσµενών επιπτώσεων που δυνατόν να έχει ο µη-
τρικός υποθυρεοειδισµός στην έκβαση της κύησης και του εµβρύου, µια διεθνής 
οµάδα εργασίας υπό την αιγίδα της Endocrine Society στην οποία συµµετείχαν 
µέλη από τις επιστηµονικές εταιρείες Latin American Thyroid Society, the Asia 
and Oceania Thyroid Society, the American Thyroid Association, the European 
Thyroid Association, και the American Association of Clinical Endocrinologists 
δηµοσίευσε Οδηγίες Κλινικής Πράξης (Clinical Practice Guidelines) για την 
αντιµετώπιση της θυρεοειδικής δυσλειτουργίας κατά την κύηση και µετά τον 
τεκετό.34

 Αναφορικά µε τον υποθυρεοειδισµό, σύµφωνα µε τις οδηγίες
 
 1.  Ο µητρικός υποθυρεοειδισµός πρέπει να αποφεύγεται. Στοχευµένη αναζή-
τηση των περιπτώσεων συνιστάται κατά την πρώτη προγεννητική επίσκεψη ή 
κατά τη διάγνωση της εγκυµοσύνης

 2. Εάν η διάγνωση του υποθυρεοειδισµού έγινε πριν από την εγκυµοσύνη, 
συνιστάται προσαρµογή της δόσης της θυροξίνης ώστε τα επίπεδα της TSH να 
είναι <2.5 mU/L πριν από την κύηση.
 3.  Η δόση της Τ

4
 πρέπει να έχει αυξηθεί µέχρι την 4η-6η εβδοµάδα της κύη-

σης και ίσως απαιτηθεί αύξηση στη δόση κατά 30-50%.
 4.  Εάν κατά την κύηση διαγνωσθεί έκδηλος υποθυρεοειδισµός αποκατάσταση 
των εξετάσεων της θυρεοειδικής λειτουργίας πρέπει να γίνει όσο πιο γρή-
γορα είναι εφικτό. Η δόση της Τ

4
 πρέπει να τιτλοποιηθεί ώστε η TSH να 

φθάσει γρήγορα και να παραµείνει σε επίπεδα <2.5 mU/L κατά το 1ο τρίµη-
νο ή <3 mU/L κατά το 2ο και 3ο τρίµηνο. Επανέλεγχος της θυρεοειδικής 
λειτουργίας πρέπει να γίνει εντός 30-40 ηµερών.

 5.  Γυναίκες µε θυρεοειδική αυτοανοσία οι οποίες είναι ευθυρεοειδικές στα 
αρχικά στάδια της κύησης είναι υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη υποθυρεο-
ειδισµού και πρέπει να παρακολουθούνται για πιθανή αύξηση της TSH. 

 6.  Σε περιπτώσεις υποκλινικού υπθυρεοειδισµού συνιστάται επίσης η χορήγη-
ση θυροξίνης

Η θεραπεία µε θυροξίνη κατά την κύηση, λόγω των αυξηµένων αναγκών, πρέπει 
να αρχίζει µε µεγαλύτερες δόσεις από τις συνήθεις, δηλ. µε 2.0–2.4 µg/kg Β.Σ. 
Εάν ο υποθυρεοειδισµός είναι σοβαρός τις πρώτες λίγες ηµέρες χορηγείται 
θυροξίνη σε δόση διπλάσια της υποκατάστασης, µε σκοπό την ταχεία φυσιολο-
γικοποίηση της δεξαµενής εξωθυρεοειδικής θυροξίνης. Οι γυναίκες που λαµβά-
νουν θυροξίνη πριν την εγκυµοσύνη πρέπει να αυξήσουν τη δόση αµέσως µόλις 
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επιβεβαιωθεί η κύηση. Το πόσο θα αυξηθεί η δόση εξαρτάται από την αιτιο-
λογία του υποθυρεοειδισµού. Γυναίκες που δεν έχουν λειτουργικό θυρεοειδικό 
ιστό, π.χ. λόγω ολικής θυρεοειδεκτοµής, χρειάζονται µεγαλύτερη αύξηση από 
τις γυναίκες µε θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Πάντως γενικά η αύξηση της δόσης 
της θυροξίνης µπορεί να βασισθεί στην αρχική τιµή της TSH. Εάν η TSH είναι 
µεταξύ 5–10 mU/L, η µέση αύξηση της δόσης της θυροξίνης είναι 25–50 µg/
ηµέρα, εάν η TSH είναι µεταξύ 10 και 20 mU/L 50–75 µg/ηµέρα και εάν η TSH 
είναι µεγαλύτερη από 20 mU/L η µέση αύξηση της δόσης της θυροξίνης είναι 
75–100 µg/ηµέρα. Στόχος της θεραπείας είναι τα φυσιολογικά επίπεδα FT4 και 
TSΗ σε όλη τη διάρκεια της κύησης. Η θυρεοειδική λειτουργία αρχικά ελέγχεται 
ένα µήνα µετά την έναρξη της θεραπείας, και στη συνέχεια εφ΄ όσον έχει απο-
κατασταθεί ο ευθυρεοειδισµός κάθε 6-8 εβδοµάδες. 

 Επίσης οι οδηγίες αφορούσαν την πρόσληψη ιωδίου κατά την κύηση.
 1.  Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να λαµβάνουν ιώδιο κατά µέσο 
όρο 150 µg/ηµέρα. Κατά την κύηση και τη γαλουχία η µέση πρόσληψη ιωδίου 
πρέπει να αυξηθεί σε 250 µg/ηµέρα.

 2.  Η ηµερήσια πρόσληψη ιωδίου κατά την κύηση και τη γαλουχία δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 500 µg/ηµέρα.

Παρά το ότι τα µέχρι τώρα δεδοµένα δεν δικαιολογούν τον µαζικό ανιχνευτικό 
έλεγχο για δυσλειτουργία του θυρεοειδούς κατά την κύηση, στον Πίνακα 1 φαί-
νεται σε ποιές γυναίκες η οµάδα των ειδικών συνιστά µέτρηση της TSH.

Πίνακας 1. Ανιχνευτικός έλεγχος για δυσλειτουργία του θυρεοειδούς κατά την κύηση 

  1.  Ιστορικό  υποθυρεοειδισµού  ή  λοβεκτοµής
  2. Οικογενειακό  ιστορικό  θυρεοειδοπάθειας
  3. Ύπαρξη  βρογχοκήλης
  4. Θυρεοειδικά  αυτοαντισώµατα
  5. Συµπτώµατα  θυρεοειδικής  νόσου
  6. Σακαχαρώδη  διαβήτη  τύπου  1
  7. Άλλες  αυτοάνοσες  παθήσεις
  8. Υπογονιµότητα
  9. Προηγηθείσα  ακτινοβόληση  κεφαλής  ή  τραχήλου
  10. Ιστορικό  αποβολών  ή  πρόωρων  τοκετών
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Επίλογος

Κατά την κύηση η θυρεοειδική λειτουργία της εγκύου υφίσταται σηµαντικές µε-
ταβολές. Ο υποθυρεοειδισµός σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο δυνατόν να έχει 
δυσµενείς επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έµβρυο. Η αποφυγή του 
µητρικού και του εµβρυϊκού υποθυρεοειδισµού είναι µεγίστης σηµασίας λόγω 
της επίπτωσής τους στην οµαλή νευροαναπτυξιακή εξέλιξη του νεογνού και 
στην εξέλιξη της κύησης λόγω της αυξηµένης συχνότητας αποβολών και πρό-
ωρων τοκετών. Μελέτες έδειξαν ότι ακόµη και η µονήρης µητρική υποθυροξι-
ναιµία δυνατόν να επιφέρει µείωση στο IQ του παιδιού. Στοχευµένη αναζήτηση 
των περιπτώσεων, µεταξύ συγκεκριµένων οµάδων γυναικών που είναι αυξηµέ-
νου κινδύνου για την ανάπτυξη υποθυρεοειδισµού, συνιστάται κατά την πρώτη 
προγεννητική επίσκεψη ή κατά τη διάγνωση της εγκυµοσύνης. Για την σωστή 
και έγκαιρη αντιµετώπιση του υποθυρεοειδισµού της εγκύου απαιτείται η καλή 
συνεργασία γυναικολόγου και ενδοκρινολόγου. 
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 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ενωρίς κατά την κύηση τα επίπεδα της Τ
4
 της εγκύου είναι

 A. αυξηµένα 
 Β. ελαττωµένα
 Γ. δεν αλλάζουν

2. Ενωρίς κατά την κύηση τα επίπεδα της TSH της εγκύου είναι
 A. αυξηµένα 
 Β. ελαττωµένα
 Γ. δεν αλλάζουν

3. H οντογένεση του θυρεοειδούς ολοκληρώνεται
 A. την 8η εβδοµάδα της κύησης
 Β. την 12η εβδοµάδα της κύησης
 Γ. την 20η εβδοµάδα της κύησης
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4. Η έκκριση των θυρεοειδικών ορµονών στο έµβρυο αρχίζει
 A. την 8η εβδοµάδα της κύησης
 Β. την 12η εβδοµάδα της κύησης
 Γ. την 20η εβδοµάδα της κύησης

5. Η κύρια αποϊωδινάση στο έµβρυο είναι
 A. η D1 
 B. η D2
 Γ. η D3
 ∆. οι D1 και D3
 Ε. οι D2 και D3

6. Ο πλακούντας δεν διαπερνάται ελεύθερα από
 A. TRH
 B. TSH
 Γ. Τ4
 ∆. Τ4 και TRH

7.  Kατά το 1ο τρίµηνο της κύησης οι θυρεοειδικές ορµόνες του εµβρύου προ-
έρχονται κυρίως από

 A. τη µητέρα
 Β. το έµβρυο
 Γ. τη µητέρα και το έµβρυο

8.  Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος. Ο µη θεραπευθείς µητρικός υποθυρεο-
ειδισµός συνδέεται µε

 A. πρόωρο τοκετό
 Β. προεκλαµψία
 Γ. αυξηµένο βάρος γέννησης

9.  Τα χαµηλά επίπεδα FT
4
 στην έγκυο τις πρώτες εβδοµάδες της κύησης επη-

ρεάζουν δυσµενώς
 A. τη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη του νεογνού 
 Β. την εξέλιξη της κύησης
 Γ. το Α και Β
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10.  Στον ενδηµικό κρετινισµό οι νευρολογικές διαταραχές στο βρέφος διορθώ-
νονται

 A. µε την άµεση χορήγηση Ιωδίου
 Β. την χορήγηση θυροξίνης αµέσως µετά τη γέννηση
 Γ. τη συγχορήγηση ιωδίου και θυροξίνης
 ∆. δεν διορθώνονται

11. Η συνιστώµενη ηµερήσια πρόσληψη ιωδίου είναι 
 A. 125 µg/ηµέρα
 Β. 250 µg/ηµέρα
 Γ. 400 µg/ηµέρα
 ∆. 500 µg/ηµέρA.

12.  Στόχος της θεραπείας του µητρικού υποθυρεοειδισµού είναι τα επίπεδα της 
TSH

 A.  <2.5 mU/L το 1ο τρίµηνο και <3 mU/L το 2ο και 3ο τρίµηνο της 
κύησης

 Β.  <3 mU/L το 1ο τρίµηνο, <3.5 mU/L το 2ο τρίµηνο, <4 mU/L το 
3ο τρίµηνο κύησης

 Γ.  <2 mU/L το 1ο τρίµηνο, και <3 mU/L το 2ο και 3ο τρίµηνο της 
κύησης

.

Σωσ τ έ ς  απαν τ ήσ ε ι ς  κα τ ά  σε ι ρά

Α, Β, Β, Β, Ε, Β, Α, Γ, Α, ∆, Β, Α
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