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Εισαγωγή

Η αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες (Resistance to thyroid hormones - 
RTH) είναι ένα σπάνιο κληρονοµούµενο σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από 
ελαττωµένη ευαισθησία των ιστών στην δράση των θυρεοειδικών ορµονών 
(ΘΟ) (1-3). Το παθογνωµονικό εύρηµα είναι οι υψηλές τιµές ΘΟ που συνοδεύ-
ονται από φυσιολογικά ή αυξηµένα επίπεδα TSH. Σε κυτταρικό επίπεδο οι ΘΟ 
δρουν µέσω της Τ3. Η δράση τους διαµεσολαβείται από τους υποδοχείς TRα 
και TRβ και στο κυτταρόπλασµα και στον πυρήνα, στον οποίο οι υποδοχείς 
αυτοί δρουν ως µεταγραφικοί παράγοντες τροποποιώντας την έκφραση διαφό-
ρων γονιδίων (γενωµική δράση). Η αντίσταση στη δράση των ΘΟ οφείλεται σε 
µεταλλάξεις του γονιδίου του υποδοχέα των θυρεοειδικών ορµονών TRβ, ενώ 
δεν έχουν αναφερθεί αντίστοιχα µεταλλάξεις του ΤRα. Πολύ πρόσφατα έχουν 
περιγραφεί δύο νέα σύνδροµα ελλιπούς ευαισθησίας των ιστών στις ΘΟ. Το 
πρώτο σχετίζεται µε µία µετάλλαξη στο γονίδιο του διαµεµβρανικού µεταφορέα 
των ΘΟ (4), ενώ το δεύτερο µε µετάλλαξη γονιδίου που συµµετέχει στη σύνθε-
ση σεληνοπρωτεϊνών όπως είναι οι αποϊωδινάσες των ΘΟ (5). 

Επίπτωση

Στο 85% των ασθενών µε αντίσταση στις ΘΟ (RTH) ανευρίσκονται µεταλλάξεις 
στον TRβ. Στο υπόλοιπο 15% των ατόµων (non TRβ-RTH) παρατηρείται ο φαι-
νότυπος του συνδρόµου, αλλά δεν έχει εντοπιστεί γονιδιακή µετάλλαξη τουλά-
χιστον στους δύο υποδοχείς που έχουν µελετηθεί. Το σύνδροµο κληρονοµείται 
µε επικρατούντα αυτοσωµατικό τρόπο (έχει περιγραφεί µία µόνο οικογένεια µε 
κληρονοµικότητα κατά τον υπολειπόµενο τρόπο), παρουσιάζει ίδια συχνότητα 
στα δύο φύλα και έχει ευρεία γεωγραφική κατανοµή. Από την πρώτη περιγρα-
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φή του συνδρόµου το 1967 έως σήµερα έχουν µελετηθεί περισσότερες από 
1000 περιπτώσεις που ανήκουν σε 372 διαφορετικές οικογένειες (1). Η ακριβής 
επίπτωση του συνδρόµου δεν µπορεί να εκτιµηθεί καθώς τα προγράµµατα νεο-
γνικού ελέγχου περιλαµβάνουν µέτρηση µόνο της TSH. Σε µία µελέτη νεογνών 
όπου µετρήθηκαν ταυτόχρονα και τα επίπεδα Τ4 εκτιµήθηκε ότι η επίπτωση του 
συνδρόµου είναι 1:40000 νεογνά (6). Περίπου το 15% των µεταλλάξεων εµφανί-
ζονται ως de novo µεταλλάξεις.

Μοριακά ∆εδοµένα

Η δράση των θυρεοειδικών ορµονών πρακτικά σε όλα τα κύτταρα ασκείται 
µέσω της επίδρασής τους σε ειδικούς πυρηνικούς υποδοχείς (TR). Η αντίσταση 
στις θυρεοειδικές ορµόνες που αφορά ελαττωµένη ανταπόκριση των οργάνων 
στόχων στην ορµονική δράση, είναι τις περισσότερες φορές συνώνυµη µε µε-
ταβολές και µεταλλάξεις στους ειδικούς πυρηνικούς υποδοχείς ΤRα και TRβ (1-3). 
Οι υποδοχείς αυτοί ανήκουν στην υπεροικογένεια των πυρηνικών υποδοχέων 
στην οποία επίσης ανήκουν οι υποδοχείς των στεροειδών ορµονών, της βιταµί-
νης D, του ρετινοϊκού οξέως και ο PPAR. 
 Η κλινική έκφραση της δράσης των θυρεοειδικών ορµονών απαιτεί την πα-
ρουσία ενδοκυτταρίως ικανής ποσότητας της δραστικής θυρεοειδικής ορµό-
νης, της Τ3. Υπάρχουν και ταχείες µη γενωµικές δράσεις της Τ3 οι οποίες 
επιτελούνται στην µεµβράνη και στο κυτταρόπλασµα. Σ’ αυτές µετέχουν ιόντα, 
η οξειδωτική φωσφορυλίωση και διάφοροι δεύτεροι διαβιβαστές µηνυµάτων. 
Η κλασσική όµως δράση της Τ3, όπως ήδη αναφέρθηκε, ασκείται µετά από 
αντίδραση του συµπλέγµατος ορµόνη/υποδοχέας µε την αντίστοιχη αλληλουχία 
αναγνώρισης (TRE) πάνω στον υποκινητή του γονιδίου το οποίο είναι ευαίσθη-
το στην ορµόνη. Η δράση που ασκούν οι θυρεοειδικές ορµόνες στα ευαίσθητα 
γονίδια µπορεί να είναι θετικές (στα περισσότερα γονίδια) ή αρνητικές (πχ στο 
γονίδιο της TSH). Οταν η Τ3 δεν είναι παρούσα, διµερή των υποδοχέων αυτών 
προσδένονται στα ευαίσθητα γονίδια και εµποδίζουν την έκφρασή τους. Οταν 
προσδεθεί η ορµόνη, το σύµπλεγµα απαλλάσσεται από διάφορα επικουρικά 
κατασταλτικά µόρια και µπορεί να ενεργοποιήσει τη µεταγραφή.
 Τα γονίδια ΤRα και TRβ βρίσκονται στα χρωµοσώµατα 17 και 3 αντίστοιχα και 
κωδικοποιούν πρωτεΐνες - υποδοχείς που έχουν οµοιότητες στην αλληλουχία 
τους και στη δοµή τους. Το κάθε γονίδιο παρέχει 2 ισοµορφές, το µεν ΤRα τις 
µορφές α1 και α2 που προκύπτουν από εναλλακτικό µάτισµα (splicing) του RNA 
και το γονίδιο TRβ τις ισοµορφές β1 και β2 που προκύπτουν από εναλλακτικό 
σηµείο έναρξης της µεταγραφής. Ο ΤRα2 προσδένεται στο DNA αλλά δεν 
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αντιδρά µε την Τ3 και ως εκ τούτου δεν δρα ως υποδοχέας των θυρεοειδικών 
ορµονών, δηλ δεν διαµεσολαβεί τη δράση της Τ3. Εκτός αυτού έχει και κάποιου 
βαθµού ανταγωνιστική δράση. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και µε ορισµένες 
µεταλλαγµένες µορφές του υποδοχέα που δηµιουργούν το σύνδροµο της αντί-
στασης: το µεταλλαγµένο µόριο έχει επικρατούσα αρνητική δράση (dominant 
negative) στον υποδοχέα. 
 Η κατανοµή έκφρασης των δύο γονιδίων στους ιστούς ποικίλει. Ο ΤRα1 
βρίσκεται κυρίως στο ΚΝΣ, το µυοκάρδιο και τους σκελετικούς µυς. Ο TRβ1 
βρίσκεται στους νεφρούς και το ήπαρ και ο TRβ2 στον υποθάλαµο και την 
υπόφυση. Η ιστική ετερογένεια στην κατανοµή των υποδοχέων εξηγεί την µεγα-
λύτερη αντίσταση στο ήπαρ σχετικά µε την καρδιά και επίσης εξηγεί την συχνή 
ανεύρεση ταχυκαρδίας στα άτοµα αυτά δεδοµένου ότι ο TRα που εκφράζεται 
στην καρδιά είναι πρακτικά πάντα ακέραιος και εκτίθεται στα αυξηµένα επίπεδα 
Τ3 ως αποτέλεσµα της αντίστασης. Εχει επίσης παρατηρηθεί ετερογένεια στις 
κλινικές εκδηλώσεις της νόσου σε άτοµα που φέρουν την ίδια µετάλλαξη. Πιθα-
νολογείται ότι αυτή οφείλεται στον ποικίλλοντα σχετικό βαθµό έκφρασης του 
φυσιολογικού και παθολογικού υποδοχέα στο κάθε άτοµο καθώς και στο λοιπό 
γενετικό υπόβαθρο που δεν είναι ποτέ το ίδιο. 
 Οι πρώτοι ασθενείς που περιγράφηκαν µε το σύνδροµο της αντίστασης στην 
Τ3, είχαν µεταλλάξεις στο γονίδιο TRβ1 (1-3). Συνήθως οι µεταλλάξεις αυτές είναι 
σηµειακές µεταλλάξεις, αφορούν το ένα αλλήλιο και έχουν ως αποτέλεσµα την 
δηµιουργία µιας «ελλιπούς» και εποµένως µη λειτουργικής πρωτεΐνης. Οι µε-
ταλλάξεις κατά κανόνα αθροίζονται σε ένα τµήµα του γονιδίου που προφανώς 
είναι ιδιαίτερα «επιρρεπές» σε αυτές (hot spot). Οι τρεις περιοχές του γονιδί-
ου όπου συνήθως βρίσκονται οι µεταλλάξεις είναι η περιοχή που κωδικοποιεί 
το τµήµα του υποδοχέα που αντιδρά µε την Τ3 (ligand binding) καθώς και η 
γειτνιάζουσα περιοχή (hinge domain) (εικόνα 1). Η µεταλλαγµένη πρωτεΐνη έχει 
είτε ελαττωµένη συγγένεια µε την Τ3 ή αντιδρά µε ανώµαλο τρόπο µε τους δι-
άφορους «συµπαράγοντες» που συµµετέχουν στο µεταγραφικό σύµπλεγµα και 
ρυθµίζουν υπό φυσιολογικές συνθήκες τη δράση των θυρεοεδικών ορµονών. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κληρονοµικότητα των µεταλλάξεων είναι αυτοσωµατι-
κή επικρατούσα και οι ασθενείς είναι κατά κανόνα ετερόζυγοι για την µετάλλαξη. 
Σε ένα ποσοστό των οικογενειών (15%) µε κλινικό σύνδροµο παρόµοιο µε RTH 
δεν ανευρίσκονται µεταλλάξεις σε κανέναν από τους υποδοχείς, πράγµα που 
σηµαίνει ότι ενδεχοµένως και άλλα γονίδια µπορεί να συµµετέχουν στην δράση 
των θυρεοειδικών ορµονών. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αποκλεισθεί και τα 
γονίδια των συνενεργοποιητών που µετέχουν στο µεταγραφικό σύµπλεγµα µε 
τον υποδοχέα της Τ3. ∆εν έχει περιγραφεί γενωµική µετάλλαξη στο γονίδιο του 
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ΤRα στον άνθρωπο. 
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο µηχανισµός µε τον οποίο οι µεταλλάξεις αυτές 
οδηγούν ορισµένες φορές στο σύνδροµο της αντίστασης. Φαίνεται ότι υπει-
σέρχονται στη δράση του φυσιολογικού υποδοχέα και δεν τον αφήνουν να 
δράσει φυσιολογικά. ∆εδοµένου ότι το ένα αλλήλιο κατά κανόνα δεν πάσχει, 
θεωρητικά θα υπήρχε το «υγιές» αντίγραφο του υποδοχέα ακέραιο και λειτουρ-
γικό. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι πράγµατι ο υγιής υποδοχέας υπάρχει, όµως η 
δράση του παρεµποδίζεται από τον µεταλλαγµένο ο οποίος κατά κάποιο τρόπο 
«µπλοκάρει» την δράση του φυσιολογικού. Αυτό το επιτυγχάνει µετά από διµε-
ρισµό µε ένα υγιή υποδοχέα και µετά πρόσδεση στο DNA, όπου το σύµπλεγµα 
δρα ανασταλτικά. Γι’ αυτούς τους λόγους µεταλλάξεις κατά τις οποίες θίγεται 
η ικανότητα για ετεροδιµερισµό ή για αντίδραση µε το DNA δεν δηµιουργούν 
αυτή την επικρατητική αρνητική δράση. Υπάρχουν εποµένως περιπτώσεις µε 
µετάλλαξη στον ΤRβ που δεν παρουσιάζονται µε έντονο κλινικό σύνδροµο.
 Εχουν µέχρι στιγµής διαπιστωθεί 124 διαφορετικές µεταλλάξεις σε 343 οι-
κογένειες. Στη µεγάλη τους πλειοψηφία αφορούν σηµειακές µεταλλάξεις που 
είτε αλλάζουν ένα αµινοξύ ή δηµιουργούν εντολή πρόωρου τερµατισµού και 
βραχύτερη πρωτείνη. Σε λίγες µόνο περιπτώσεις η µοριακή αλλαγή είναι ελλεί-
ψεις ή προσθήκες νουκλεοτιδίων που οδηγούν σε αλλαγή πλαισίου ανάγνωσης 
ή προσθήκη αµινοξέων. Η πιο συχνή µοριακή διαταραχή είναι η R338W στο 
γονίδιο TRβ.

Ταξινόµηση

Πριν τον εντοπισµό των µεταλλάξεων στο γονίδιο του TRβ, οι ασθενείς, ανά-
λογα µε τα κλινικά χαρακτηριστικά, κατατάσσονταν σε δύο κατηγορίες: στη γε-
νικευµένη αντίσταση στις ΘΟ, και στην υποφυσιακή αντίσταση στις ΘΟ. Στην 
γενικευµένη αντίσταση όλοι οι ιστοί θεωρείται ότι έχουν σε µικρότερο ή µεγα-
λύτερο βαθµό ελαττωµένη απάντηση στις ΘΟ. Οι ασθενείς διατηρούνται ευθυ-
ρεοειδικοί αν και ενίοτε µπορεί να είναι υποθυρεοειδικοί. Για να αντιµετωπιστεί 
η ελαττωµένη ιστική απάντηση στις ΘΟ αυξάνεται ανάλογα και η παραγωγή της 
Τ4, ενώ τα επίπεδα της TSH διατηρούνται σχεδόν φυσιολογικά. Στην περίπτωση 
της υποφυσιακής αντίστασης η διαταραχή εντοπίζεται στο επίπεδο της υπόφυ-
σης όπου απαιτούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις ΘΟ για να εκλυθεί απάντηση, 
ενώ οι περιφερικοί ιστοί απαντούν φυσιολογικά. Το αποτέλεσµα είναι οι ασθε-
νείς αυτοί να εµφανίζουν υπερθυρεοειδική συµπτωµατολογία µε φλεβοκοµβική 
ταχυκαρδία και υπερκινητικότητα. Τέλος έχει περιγραφεί σε ένα µόνο άτοµο µε 
µερική θυρεοειδεκτοµή µία τρίτη κατηγορία αµιγούς περιφερικής αντίστασης 
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στις ΘΟ (7). Στο άτοµο αυτό φυσιολογικές δόσεις Τ3 κατέστελλαν την TSH, 
ενώ υψηλές δόσεις T3 δεν δηµιουργούσαν υπερθυρεοειδική συµπτωµατολογία.
 Σήµερα πιστεύεται ότι οι δύο βασικοί διαφορετικοί τύποι αντίστασης στις ΘΟ 
έχουν κοινό παθοφυσιολογικό γενετικό υπόβαθρο. Η αντίσταση στις ΘΟ στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων είναι µερική και οι κλινικές διαφορές που παρα-
τηρούνται οφείλονται στην εξατοµικευµένη απάντηση των ιστών (διαφορετικός 
βαθµός αντίστασης) του ίδιου ατόµου ή µεταξύ διαφορετικών πασχόντων. ∆ιά-
φοροι µοριακοί µηχανισµοί έχουν προταθεί για την ερµηνεία αυτής της διαφο-
ρετικής ιστικής απάντησης είτε στο ίδιο άτοµο είτε µεταξύ ατόµων µε διαφορε-
τικές µεταλλάξεις (3). 
 
Κλινικά χαρακτηριστικά

H πρώτη περιγραφή του συνδρόµου έγινε το 1967 και αφορούσε ασθενείς 
που είχαν χαρακτηριστικό φαινότυπο: κοντό ανάστηµα, καθυστέρηση οστικής 
ωρίµανσης, στικτά µείζονα κέντρα οστεοποίησης (stippled major ossification 
centers), κωφαλαλία και σκαφοειδείς ωµοπλάτες (8). Σήµερα γνωρίζουµε ότι το 
φάσµα των κλινικών εκδηλώσεων του συνδρόµου είναι ευρύ και ετερογενές. 
Τα πιο κοινά χαρακτηριστικά είναι η παρουσία βρογχοκήλης, η υπερκινητική 
συµπεριφορά, οι µαθησιακές δυσκολίες, η καθυστέρηση ανάπτυξης και η φλε-
βοκοµβική ταχυκαρδία. Η ανεύρεση αυξηµένων επιπέδων των θυρεοειδικών ορ-
µονών ταυτόχρονα µε µη κατασταλµένα επίπεδα TSH συνήθως υποδεικνύουν 
την διάγνωση.
 Η πλειοψηφία των ασθενών διατηρεί φυσιολογικό µεταβολικό ρυθµό παρά 
τα υψηλά κυκλοφορούντα επίπεδα ΘΟ. Όπως αναφέρθηκε ο βαθµός της απά-
ντησης των ιστών στις ΘΟ ποικίλλει και στο ίδιο άτοµο και ανάµεσα σε δια-
φορετικούς ασθενείς (9, 10). Έτσι σε ορισµένους πάσχοντες τα συµπτώµατα είναι 
ήπια, ενώ σε άλλους συχνά συνυπάρχουν συµπτώµατα από την υπο- και την 
υπερλειτουργία του θυρεοειδούς. 
 Τα συµπτώµατα και η συχνότητα ανεύρεσής τους (11) αναφέρονται στον πίνακα 
1. Το πιο συχνό εύρηµα είναι η διάχυτη βρογχοκήλη. Μετά από θυρεοειδεκτοµή, 
η βρογχοκήλη υποτροπιάζει και αναπτύσσεται οζώδης υπερπλασία του αδένα. Η 
ανεύρεση ταχυκαρδίας είναι εξίσου συχνό εύρηµα και ο σηµαντικότερος λόγος 
εσφαλµένης διάγνωσης αυτοανόσου θυρεοειδίτιδας στους ασθενείς αυτούς. 
Μεγαλύτερης ηλικίας άτοµα µπορεί να παρουσιάσουν κολπική µαρµαρυγή.
 Στο ήµισυ των πασχόντων και κυρίως στα παιδιά συνυπάρχουν διαταραχές της 
συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα και µαθησιακές δυσκολίες. Με την πάροδο της 
ηλικίας η υπερκινητικότητα βελτιώνεται. Το 30% των πασχόντων έχουν δείκτη 
ευφυίας (IQ) <85 ενώ βαρύτερη νοητική καθυστέρηση (IQ <60) ανευρίσκεται 
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µόνο στο 3%. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινισθεί ότι σε παιδιά µε υπερκινητι-
κότητα και διαταραχή συγκέντρωσης η ανεύρεση συνδρόµου αντίστασης στις 
ΘΟ είναι πάρα πολύ σπάνια, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί κοινή γενετική διαταραχή 
ανάµεσα σε αυτές τις δύο παθολογικές οντότητες. 
 Στο 20% των παιδιών οι νοητικές διαταραχές συνυπάρχουν µε καθυστέρηση 
της ανάπτυξης (<5η εκατοστιαία θέση). Άλλα χαρακτηριστικά του συνδρόµου 
στα παιδιά είναι η καθυστερηµένη ενδοµήτρια ανάπτυξη, η ελαττωµένη οστική 
µάζα, το κοντό ανάστηµα, η καθυστερηµένη οστική ηλικία και η νευροαισθητι-
κού τύπου κώφωση. To τελικό ανάστηµα κατά την ενήλικο ζωή δεν επηρεάζεται. 
Συχνές είναι οι υποτροπιάζουσες λοιµώξεις ανώτερου και κατώτερου αναπνευ-
στικού συστήµατος και οι ωτίτιδες κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας που 
µπορεί να προκαλέσουν µόνιµες διαταραχές κώφωσης.
 Στους ενήλικες ασθενείς η οστική µάζα είναι ελαττωµένη ειδικά στον αυχένα 
του µηριαίου οστού. Η διαδικασία της ενήβωσης, η γονιµότητα και το προσ-
δόκιµο επιβίωσης δεν φαίνεται να επηρεάζονται. Μόνο ένας θάνατος παιδιού 
οµόζυγου για συγκεκριµένη µετάλλαξη του ΤRβ έχει αποδοθεί στο σύνδροµο 
αντίστασης στις ΘΟ (12). 
 Σε ορισµένους πάσχοντες έχουν περιγραφεί ορισµένες σωµατικές ανωµαλίες 
όπως συγγενείς ανωµαλίες της σπονδυλικής στήλης, σκαφοκεφαλία, κρανιοσυ-
νόστωση, πτερυγοειδής διαµόρφωση ωµοπλάτης, σκαφοειδές στέρνο, συγγγε-
νής ιχθύαση κ.α. για τις οποίες δεν έχει βρεθεί σαφής παθογενετική σχέση µε 
την αντίσταση στις ΘΟ. Ενδεχοµένως τέτοιου τύπου κλινικές εκδηλώσεις να 
είναι τυχαίες ή να οφείλονται σε συνύπαρξη και άλλων µεταλλάξεων διαφορετι-
κών γονιδίων.

Εργαστηριακά ευρήµατα

Η διάγνωση τίθεται από τις αυξηµένες τιµές fT3, fT4 και τα µη κατασταλµένα 
επίπεδα της TSH. Ο λόγος της Τ3:Τ4 είναι φυσιολογικός σε αντίθεση µε τη 
σχετική αύξηση της Τ3 ως προς την Τ4, που παρατηρείται στην αυτοάνοση 
θυρεοτοξίκωση. 
 Τα επίπεδα της θυρεοσφαιρίνης είναι επίσης υψηλά και αντανακλούν την 
υπερδραστηριότητα του θυρεοειδούς. Η απάντηση στο TRH test είναι φυσι-
ολογική ή αυξηµένη. Η πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου είναι επίσης αυξηµένη. 
Τα αντιθυρεοειδικά αυτοαντισώµατα είναι αρνητικά µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
ταυτόχρονης παρουσίας και αυτοανόσου θυρεοειδίτιδας.
 Eχει προταθεί από τους Refetoff και συν (9, 11) µία δοκιµασία προσδιορισµού 
της κεντρικής και περιφερικής ευαισθησίας στις ΘΟ. Η δοκιµασία αυτή βα-
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σίζεται στη χορήγηση αυξανόµενων δόσεων Τ3 και υπολογισµού ορισµένων 
κλινικοεργαστηριακών παραµέτρων σε ενήλικες. Πιο συγκεκριµένα, χορηγούνται 
ανά τρεις ηµέρες σταδιακά αυξανόµενες δόσεις Τ3 (50, 100, 200 µg). Αναστολή 
της αύξησης των επιπέδων της φυλοδεσµευτικής σφαιρίνης (SHBG) και της 
φερριτίνης (που αποτελούν δείκτες ιστικής ευαισθησίας στις ΘΟ) αλλά και µη 
επαρκής καταστολή των επιπέδων της TSH, της χοληστερόλης και της κρεατινι-
κής φωσφοκινάσης υποδεικνύουν σύνδροµο αντίστασης στις ΘΟ (πίνακας 2).
 Γενετική ανάλυση ενδείκνυται σε άτοµα µε χαρακτηριστικό κλινικό φαινότυπο 
και παθολογικά εργαστηριακά ευρήµατα, καθώς και σε µέλη οικογενειών που 
πάσχουν από το σύνδροµο.

∆ιαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση συµπεριλαµβάνει άλλες καταστάσεις υπερθυροξιναιµίας 
συνοδευόµενης από µη κατασταλµένα επίπεδα TSH (Πίνακας 3). Θα πρέπει 
να γίνεται προσδιορισµός και των ελεύθερων κλασµάτων των ΘΟ για τον απο-
κλεισµό περιπτώσεων µε υψηλή TBG ή άλλη πρωτεΐνη που δεσµεύει τις ΘΟ. Η 
οικογενής δυσαλβουµινική υπερθυροξιναιµία αποτελεί τέτοιο παράδειγµα. Θα 
πρέπει επίσης να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης ετεροφιλικών αντισωµάτων 
έναντι της Τ3 ή της Τ4, η διαλείπουσα λήψη θεραπείας υποκατάστασης µε θυ-
ροξίνη, η πιθανότητα µη θυρεοειδικής νόσου σε φάση αποδροµής, καθώς και η 
λήψη διαφόρων φαρµάκων.
 Στους ενήλικες η βασική διαφορική διάγνωση κατευθύνεται προς τον αποκλει-
σµό αδενώµατος της υπόφυσης που εκκρίνει TSH (TSHoma)(13). ∆ιαγνωστικά 
εργαλεία είναι η MRI υποφύσεως, ο προσδιορισµός των επιπέδων της a-subunit 
των γλυκοπρωτεϊνών και το κληρονοµικό ιστορικό του ασθενή. Στην περίπτωση 
αδενώµατος της υπόφυσης που παράγει TSH, στην MRI συνήθως απεικονίζεται 
µακροαδένωµα, η a-subunit ανευρίσκεται αυξηµένη, ενώ η TSH δεν απαντά στο 
TRH test. Αντίθετα στις περιπτώσεις αντίστασης στις ΘΟ υπάρχει θετικό κλη-
ρονοµικό ιστορικό ή παθολογική απάντηση στις δοκιµασίες ευαισθησίας στις 
ΘΟ κι άλλων µελών της οικογένειας (Πίνακας 4). 

Θεραπεία
 
Στα παιδιά που πάσχουν από το σύνδροµο πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στην σωµατική και νοητική τους ανάπτυξη, καθώς και στην οστική ωρίµανση. 
Προτείνεται η χορήγηση αυξηµένων δόσεων ΘΟ, ειδικά σε εκείνα µε υποθυ-
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ρεοειδισµό και αυξηµένη TSH. Ο βασικός µεταβολισµός, το ισοζύγιο αζώτου, 
και τα επίπεδα SHBG πρέπει να προσδιορίζονται σε κάθε αύξηση της δόσης. 
Ταυτόχρονα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η οστική ηλι-
κία και η εν γένει ανάπτυξή τους. Στις περιπτώσεις παιδιών που εκδηλώνουν 
υπερκινητικότητα και διαταραχή συγκέντρωσης η χορήγηση Τ3 ενδεχοµένως 
βελτιώνει την κλινική εικόνα (Weiss 1977). 
 Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις νεογνά µπορεί να παρουσιάσουν σηµεία έντο-
νου καταβολισµού και σοβαρή ταχυκαρδία που δεν ελέγχεται µε β-αναστολείς. 
Αυτή η κλινική εικόνα έχει σχετισθεί κυρίως µε εκτεταµένες µεταλλάξεις στο 
καρβοξυτελικό άκρο του γονιδίου του ΤRβ (14). Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει 
χορηγηθεί σωµατοστατίνη, αντιθυρεοειδικά φάρµακα ή 3,5,3’-τριιωδοοξεικό οξύ 
(TRIAC), το οποίο είναι ένα ανάλογο των θυρεοειδικών ορµονών. 
 Προγεννητική διάγνωση συνιστάται στις περιπτώσεις οικογενειών στις οποίες 
υπάρχουν µέλη µε σωµατική ή νοητική καθυστέρηση. Μία πρόσφατη µελέτη 
έδειξε αυξηµένο κίνδυνο αποβολών και χαµηλό βάρος γέννησης παιδιών των 
οποίων οι µητέρες έπασχαν από αντίσταση στις ΘΟ (15). Σε έγκυες γυναίκες 
πάσχουσες από αντίσταση στις ΘΟ και που φέρουν υγιές έµβρυο, συνιστάται 
τα επίπεδα της ελεύθερης T4 να µην υπερβαίνουν το 20% της ανώτερης φυσι-
ολογικής τιµής (16). Αναφέρεται µία µελέτη κατά την οποία χορηγήθηκε TRIAC 
κατά την ενδοµήτριο ζωή σε έµβρυο µε µετάλλαξη στον ΤRβ για να µειωθεί η 
βρογχοκήλη (17), χωρίς όµως να είναι γνωστές οι επιπτώσεις της θεραπείας αυτής 
καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για τον µεταβολισµό και τη δίοδο του 
φαρµάκου αυτού από τον πλακούντα.
 Στους περισσότερους ασθενείς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αύξηση της εν-
δογενούς παραγωγής ΘΟ αντισταθµίζει την µερική ιστική αντίσταση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής τους. Έτσι στα άτοµα αυτά η TSH διατηρείται φυσιολογική, 
και δεν απαιτείται θεραπευτική παρέµβαση (16). Η ταχυκαρδία µπορεί να ελεγχθεί 
µε β-αναστολείς, όπως είναι η ατενολόλη. Η προπρανολόλη αντενδείκνυται κα-
θώς αναστέλλει και περιφερικά και κεντρικά την µετατροπή της Τ4 σε Τ3. 
 Οσον αφορά τη βρογχοκήλη, έχει προταθεί θεραπεία µε Τ3 σε υψηλές δό-
σεις χορηγούµενες άπαξ ηµερησίως. Αυτή η θεραπεία ελαττώνει το µέγεθος της 
βρογχοκήλης χωρίς να έχει ιδιαίτερες ανεπιθύµητες ενέργειες. Η δόση αυξάνει 
έως ότου κατασταλούν τα επίπεδα της TSH και της θυρεοσφαιρίνης. 
 Σε περιπτώσεις εσφαλµένης διάγνωσης στις οποίες είτε έχει γίνει θυρεοειδε-
κτοµή, είτε έχει χορηγηθεί ραδιενεργό ιώδιο για καταστροφή του αδένα, χρειά-
ζεται να ακολουθήσει θεραπεία υποκατάστασης µε πολύ υψηλές δόσεις θυροξί-
νης (έως και 1000µg/ day). Τα επίπεδα της TSH µπορεί να χρησιµοποιηθούν σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις για τον καθορισµό της δόσης. 
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 Σε περιπτώσεις υποθυρεοειδισµού χορηγούνται επίσης µεγάλες δόσεις Τ3. Σε 
επιλεγµένες περιπτώσεις και ειδικά σε περιπτώσεις µε βρογχοκήλη και αυξηµένη 
TSH (18) έχει χορηγηθεί ανάλογο θυρεοειδικής ορµόνης (TRIAC). Φαίνεται ότι 
το TRIAC έχει µεγαλύτερη συγγένεια προς τον υποδοχέα TRβ απ’ ότι µε τον 
TRα, µεταβολίζεται γρηγορότερα από την Τ3 και αναστέλλει την έκκριση της 
TSH ασκώντας πολύ περιορισµένη περιφερική δράση (19). Εξαιτίας αυτών έχει 
λιγοστή δράση σε όργανα στα οποία εκφράζονται καθ’ υπεροχήν οι υποδο-
χείς TRα. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρονται και για την δέξτρο-θυροξίνη 
(D-T4), (20). Νεώτεροι αγωνιστές και ανταγωνιστές των ΘΟ µπορεί στο µέλλον 
να φανούν χρήσιµοι στη θεραπεία αυτού του σπάνιου συνδρόµου. 

Σηµαντικά σηµεία-κλειδιά του συνδρόµου αντίστασης στις ΘΟ (Πίνακας 5).
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Πίνακας 1. Κλινικά σημεία, συμπτώματα και συχνότητά τους σε ασθενείς με σύνδρομο 
αντίστασης στις θυρεοειδικές ορμόνες.

Κλινικά  σηµεία-Συµπτώµατα  Συχνότητα  (%)
Θυρεοειδής αδένας 
Βρογχοκήλη  66-95
Κ α ρ δ ι ά  
Ταχυκαρδία 33-75

Υπερκινητική συµπεριφορά 33-68
∆ιαταραχή της συγκέντρωσης, ελλειµµατική προσοχή 40-60
Μαθησιακές δυσκολίες 30

Κώφωση νευροαισθητικού τύπου 10-22
Α ν ά π τ υ ξ η  
Κοντό ανάστηµα (<5%) 18-25
Καθυστερηµένη οστική ηλικία (>2 σταθερές αποκλίσεις) 29-47
Χαµηλή οστική µάζα στα παιδιά 33
Υ π ο τ ρ ο π ι ά ζ ο υ σ ε ς  ω τ ί τ ι δ ε ς  κ α ι  λ ο ι µώ ξ ε ι ς  α ν α π ν ε υ σ τ ι κ ο ύ  55

Πίνακας 2. Απάντηση βιοχημικών δεικτών κατά τη χορήγηση αυξανόμενων ανά 
τριήμερο δόσεων Τ3 σε φυσιολογικά άτομα (Φ) και σε άτομα με αντίσταση στις ΘΟ 

(ΑΘΟ) (τροποποιημένο από Weiss and Refetoff, 2000)

Test 100 µg T3/ηµ. για 3 ηµέρες 200 µg T3/ηµ. για 3 ηµέρες
(% αύξηση πάνω από βασικά επίπεδα) 
 Φ ΑΘΟ Φ ΑΘΟ

Αύξηση βασικού µεταβολισµού  17±3 3±2 20±6 6±1
Απέκκριση αζώτου σε ούρα 
24ώρου 127±16 93±11 133±11 94±10
Επίπεδα χοληστερίνης 74±5 96±3 70±3 83±4
Επίπεδα τριγλυκεριδίων 80±9 102±5 76±7 105±11
Κρεατινική φωσφοκινάση 68±5 135±23 87±15 107±9
Φερριτίνη 120±14 95±7 115±13 75±6
SHBG (τιµές σε nM) +9±5 -5±6 +17±7 +1±7
TSH (µU/L απάντηση στο TRH 
test) 5±2 29±9 2±0 7±4
PRL (µU/L απάντηση στο TRH test) 42±7 94±42 24±5 70±17
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Πίνακας 3. Καταστάσεις υπερθυροξιναιμίας συνοδευόμενης από
μη κατεσταλμένα επίπεδα TSH

Κλινικές καταστάσεις fT3 fT4

Aντίσταση στις ΘΟ h h
Αδένωµα υπόφυσης που παράγει TSH h h
Μη θυρεοειδική νόσος κατά την ανάρρωση i ή κφ h
Οικογενής δυσαλβουµινική υπερθυροξιναιµία i ή κφ h
Eτεροφιλικά αντισώµατα έναντι των ΘΟ h ή κφ h

h h
Θεραπεία υποκατάστασης µε θυροξίνη h ή κφ h ή κφ
Φάρµακα (αµιωδαρόνη, ηπαρίνη, i ή κφ h ή κφ
σκιαγραφικές ουσίες, αµφεταµίνες)

Πίνακας 4. Διαφορική διάγνωση αντίστασης στις ΘΟ
από αδένωμα υπόφυσης που παράγει TSH.

Βιοχηµικά ευρήµατα Αντίσταση στις ΘΟ TSHoma

Επίπεδα TSH Συνήθως <10 mU/L Συνήθως >10 mU/L

Απάντηση TSH σε υψηλές δόσεις ΘΟ Κατεσταλµένη Μη κατεσταλµένη
Απάντηση TSH στο ΤRH test Φυσιολογική ή h  ∆εν απαντά
Επίπεδα a-subunit Φυσιολογικά Υψηλά
SHBG Φυσιολογικά Υψηλά συνήθως

Πίνακας 5. Σημεία-κλειδιά του συνδρόμου αντίστασης στις ΘΟ

και χαρακτηρίζεται από ελαττωµένη απάντηση των ιστών στις ΘΟ λογω µετάλλαξης του 
υποδοχέα των ΘΟ ΤRβ.

-
δευόµενη από διαταραχή της συγκέντρωσης

καθώς περιπλέκει την έκβαση της νόσου καθιστώντας δύσκολη την θεραπεία υποκατάστα-
σης µε ΘΟ.
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Εικ.1. Το γονίδιο του υποδοχέα της Τ3-ΤRβ και οι περιοχές των μεταλλάξεων στο 

σύνδρομο της αντίστασης στις ΘΟ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. H γενικευµένη αντίσταση στις ΘΟ διαγιγνώσκεται µε ποια από τα παρακάτω: 
 Α. Αυξηµένα επίπεδα fT3, fT4 
 B. Kλινικός ευθυρεοειδισµός
 Γ. Απρόσφορα φυσιολογικά επίπεδα TSH
 ∆. Κατεσταλµένη TSH
 Ε. Α+Β+Γ 

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος:
 Α.  ∆ιαφορετικοί ιστοί εµφανίζουν διαφορετικό βαθµό ευαισθησίας 

στις ΘΟ.
 Β.  Υποφυσιακή αντίσταση στις ΘΟ µε απρόσφορα φυσιολογικά επί-

πεδα TSH και κλινικό υπερθυρεοειδισµό είναι µία µορφή αντίστα-
σης στις ΘΟ.

 Γ.  Εχουν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις εκλεκτικής περιφερικής 
αντίστασης στις ΘΟ. 

 ∆.  Το σηµείο κλειδί για τη διάγνωση της αντίστασης στις ΘΟ είναι 
η φυσιολογική TSH µε αυξηµένη fΤ4.

 E. Τα σύνδροµα αντίστασης στις ΘΟ είναι σπάνια.

3. Ποιά από τα παρακάτω παρουσιάζουν ασθενείς µε αντίσταση στις ΘΟ:
 Α. Ελαττωµένη ευφυΐα
 Β. Κοντό ανάστηµα
 Γ. Καθυστερηµένη οστική ηλικία
 ∆. Φυσιολογικό φαινότυπο
 Ε. Όλα τα παραπάνω 

4. Τι από τα παρακάτω δεν σχετίζεται µε την αντίσταση στις ΘΟ:
 Α. Νεφρική ανεπάρκεια
 Β. Φυσιολογικά κλινικά χαρακτηριστικά
 Γ. Υπερκινητική συµπεριφορά και διαταραχή συγκέντρωσης
 ∆. Ταχυκαρδία
 Ε. Βρογχοκήλη
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5. Η αντίσταση στις ΘΟ είναι µία γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από: 
 Α. Υπολειπόµενο τρόπο κληρονοµικότητας
 Β. Κυρίαρχο τρόπο κληρονοµικότητας
 Γ. Υπεροχή εµφάνισης στα θήλεα
 ∆. Γενετικό imprinting
 Ε. Φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα

6. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό:
 Α. Η Τ3 έχει µεγαλύτερη συγγένεια για τον υποδοχέα TRβ.
 Β.  Οι υποδοχείς των ΘΟ δοµικά οµοιάζουν µε τους υποδοχείς των 

LH, FSH, TSH και PTH.
 Γ.   Οι υποδοχείς των ΘΟ προσδένονται σε ειδικό σηµείο στο DNA 

και ρυθµίζουν την µεταγραφή γονιδίων.
 ∆.  Υπάρχουν 2 διαφορετικού τύπου υποδοχείς ΘΟ (TRα TRΒ. των 

οποίων τα γονίδια βρίσκονται στο χρωµόσωµα 17 και 3 αντίστοιχα.
 Ε. Οι ΤRα υποδοχείς ανευρίσκονται κυρίως στο µυοκάρδιο. 

7. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό:
 Α.  Η γενικευµένη αντίσταση στις ΘΟ στην πλειονότητα των περι-

πτώσεων, σχετίζεται µε το γονίδιο του TRβ που εδράζεται στο 
χρωµόσωµα 3.

 Β.  Ορισµένες περιπτώσεις αντίσταση στις ΘΟ είναι αποτελέσµα µε-
τάλλαξης του γονιδίου του TRα στο χρωµόσωµα 17. 

 Γ.  Σε λίγες περιπτώσεις του συνδρόµου αντίστασης στις ΘΟ δεν έχει 
βρεθεί µετάλλαξη σε κανένα από τα γονίδια των ΤRα και TRβ.

 ∆.  Οι περισσότερες µεταλλάξεις αφορούν το σηµείο πρόσδεσης 
της ΘΟ στον υποδοχέα.

 Ε.  Οι περισσότερες αλλά όχι όλες οι µεταλλάξεις του TRβ µειώνουν 
την συγγένεια της ορµόνης για τον υποδοχέα.

8. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:
 Α.  Αρκετές περιγραφές του συνδρόµου αφορούν περιπτώσεις οικο-

γενειών µε κληρονοµικότητα κατά τον υπολειπόµενο τρόπο.
 Β.  Τα γονίδια των TRα και TRβ ευθύνονται για κάποιες από τις περι-

πτώσεις αντίστασης στις ΘΟ.
 Γ.  Η υποφυσιακή αντίσταση στις ΘΟ γενικά έχει ως αίτιο µεταλλά-

ξεις στο γονίδιο του TRβ. 
 ∆. Όλα τα παραπάνω
 Ε. Τίποτε από τα παραπάνω
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9.  Ο κλασικός φαινότυπος του συνδρόµου αντίστασης στις ΘΟ δεν συµπερι-
λαµβάνει:

 Α. Κώφωση
 Β. Βαρειά νοητική υστέρηση
 Γ. Καθυστερηµένη οστική ηλικία
 ∆. Ελαττωµένη οστική µάζα
 Ε. Φυσιολογικό τελικό ανάστηµα

10. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:
 Α.  Μετάλλαξη στο γονίδιο του TRβ οδηγεί σε θάνατο κατά την 3η-

4η δεκαετία ζωής.
 Β.  Στους ασθενείς µε αντίσταση στις ΘΟ δεν υπάρχουν υποδοχείς 

TRα.
 Γ.  Στους ασθενείς µε αντίσταση στις ΘΟ το 50% των υποδοχέων 

ΤRβ έχουν µετάλλαξη.
 ∆.  Σε κάποιους από τους ασθενείς µε αντίσταση στις ΘΟ η διατα-

ραχή µπορεί να αφορά κάποιον από τους συµπαράγοντες που 
συµµετέχουν µοριακά στη θυρεοειδική δράση.

 Ε. Κανένα από τα παραπάνω

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

E,Γ,Ε,Α,Β,Β,Β,Γ,Β,∆
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