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Όπως είναι γνωστό η θυρεοειδική λειτουργία ελέγχεται από την TSH. Η δράση 
της TSH στα θυρεοειδικά κύτταρα εξασκείται κυρίως μέσω του συστήματος 

της c-AMP. Μερικές από τις δράσεις της TSH στον μεταβολισμό του ιωδίου γίνονται 
και μέσω της ενεργοποίησης της μεταβολικής οδού του ασβεστίου και της πρωτε-
ϊνικής κινάσης C.
 Η TSH διεγείρει την έκφραση του γονιδίου του συνμεταφορέα Νατρίου Ιωδίου 
(ΝΙS), αλλά και μετά την μεταγραφή έκφραση του ΝΙS.
 Επιπλέον η TSH επάγει την οργανοποίηση του ιωδίου διεγείροντας την δημιουρ-
γία Η2Ο2 και την έκφραση του γονιδίου της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης, απαραί-
τητα στοιχεία για την προαναφερθείσα διαδικασία. Παράλληλα προκαλεί ταχεία 
απελευθέρωση ιωδίου από τα θυρεοειδικά κύτταρα μέσω μεταβολικών οδών που 
δεν χρήζουν πρωτεϊνικής σύνθεσης.

Ο άξονας Υποθάλαμος - Υπόφυση – Θυρεοειδής επί καταστάσεων περίσσει-
ας ιωδίου σε φυσιολογικά άτομα

Ο θυρεοειδής έχει την ικανότητα να ρυθμίζει τον μεταβολισμό του ιωδίου ανε-
ξάρτητα από την TSH, μια διαδικασία που αναφέρεται ως αυτορρύθμιση του θυ-
ρεοειδούς. Ο ορισμός αυτός βέβαια εισήχθη όταν η TSH εμετρείτο με βιολογικές 
μεθόδους, που στερούνται μεγάλης ευαισθησίας.
 Με την ανάπτυξη ευαίσθητων μεθόδων μέτρησης τόσο της TSH όσο και των 
ελεύθερων κλάσματων T4 and T3, κατέστει δυνατόν να προσδιορισθούν οι αυξο-
μειώσεις της συγκέντρωσης αυτών των ορμονών στον ορό μετά την χορήγηση 
φαρμακολογικών δόσεων ιωδίου.
 Διάφορες πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση μέτριων η μεγάλων δό-
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σεων ιωδίου (750 έως 1500μg ημερησίως) σε φυσιολογικά άτομα οδηγεί σε μικρή 
αύξηση της TSH και της απάντησης TSH στην δοκιμασία TRH.
 Άλλες μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση φαρμακολογικών δόσεων ιωδίου συνο-
δεύεται από μικρή αλλά σημαντική μείωση των T4 και T3 ορού, από μικρή αντιρο-
πιστική αύξηση της TSH και εκσεσημασμένη απάντηση στην δοκιμασία TRH.
 Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών υποδηλώνουν ότι η εξωγενής χορήγηση 
φαρμακολογικών δόσεων ιωδίου σε φυσιολογικά άτομα έχει ήπια αντιθυρεοειδική 
δράση.

Ορισμός Περίσσειας Ιωδίου

Η χορήγηση επιπλέον 200-500μg ιωδίου περαν της ημερησίας πρόσληψης από 
την διατροφή, δεν φαίνεται να επηρεάζει την θυρεοειδική λειτουργία. Ανάλογα με 
το ποσό του χορηγούμενου ιωδίου η θυρεοειδική λειτουργία τροποποιείται ως 
ακολούθως.
 α)  Σχετικά χαμηλές ποσότητες ιωδίου δεν επηρεάζουν την πρόσληψη του, τον 

μεταβολισμό του καθώς και την ενσωμάτωση του στα αμινοξέα της τυροσι-
νης Στην περίπτωση αυτή η ολική ενδοθυρεοειδική συγκέντρωση του ιωδίου 
ως T4 και T3 αυξάνει και η αύξηση αυτή είναι ανάλογη με την δοσολογία του 
ιωδίου που χορηγείται.

 β)  Μέτριες δόσεις ιωδίου μειώνουν το ποσοστό πρόσληψης I131. Η αναλογία του 
νεοσχηματισθέντος οργανικού ιωδίου μειώνεται, καθώς επίσης και τα ποσο-
στά των νεοσχηματισθέντων T4 και T3, αλλά παράλληλα αυξάνεται ο απόλυ-
τος ρυθμός της οργανικής ιωδίωσης και της σύνθεσης T4 και T3.

 γ)  Μεγάλες δόσεις ιωδίου μειώνουν τόσο το ποσοστό της πρόσληψης όσο και 
τον απόλυτο ρυθμό οργανοποίησης ιωδίου (Wolff Chaikoff effect).

 δ)  Πολύ μεγάλες ποσότητες ιωδίου προκαλούν ταχύ κορεσμό του μηχανισμού 
μεταφοράς ιωδίου.

 Ο θυρεοειδής αδένας λοιπόν διαθέτει διάφορους μηχανισμούς που τον προστα-
τεύουν από την έκθεση στην περίσσεια ιωδίου.
 Ως αυτορρύθμιση του θυρεοειδούς, ορίσθηκε αρχικά η ικανότητα ρύθμισης του 
μεταβολισμού του ιωδίου από τον θυρεοειδή αδένα ανεξάρτητα από την TSH, ή 
από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Ο μηχανισμός αυτορρύθμισης όπως φαίνεται 
από μελέτες θυρεοειδικού ιστού πειραματόζωων μετά την χορήγηση μεγάλων πο-
σοτήτων ιωδίου, χαρακτηρίζεται διαδοχικά από αναστολή της οργανοποίησης του 
ιωδίου και στην συνέχεια από την διαφυγή από την οξεία ανασταλτική δράση.
 Η ανασταλτική δράση της περίσσειας ιωδίου τεκμηριώθηκε για πρώτη φορά 
πριν 63 χρόνια περίπου από τους Morton ME, Chaikoff IL και Wolff J το 1944-48. 
Αυτή η αναστολή της σύνθεσης του ενδοθυρεοειδικού οργανικού ιωδίου, παρου-
σία ανόργανου ιωδίου (αναστολή της οργανοποίησης), ως αποτέλεσμα της από-
τομης αύξησης του ιωδίου στον ορό ονομάζεται φαινόμενο Wolff Chaikoff. Η χο-



-89-

Α. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ, Α.Γ. ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ: 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΩΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙOΛΟΓΙΚΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ

ρήγηση 500μg ιωδίου σε ποντίκια (δόση που είναι αυξημένη κατά ένα παράγοντα 
100 σε σχέση με την φυσιολογική ημερήσια δόση) αναστέλει την ενσωμάτωση 
ιωδίου στα υπολείμματα τυροσίνης της θυρεοσφαιρίνης, που αποτελεί το πρώτο 
βήμα στην βιοσύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών (οργανοποίηση).
 Παρά τις πολλές αναφορές που υπάρχουν για τις δράσεις της περίσσειας ιωδίου 
στον θυρεοειδή, πολύ λίγα γνωρίζουμε για τον μηχανισμό που είναι υπεύθυνος για 
το φαινόμενο Wolff-Chaikoff. (4) Οι δράσεις της περίσσειας ιωδίου εξασκούνται σε 
διάφορα επίπεδα του ενδοθυρεοειδικού μεταβολισμού που περιλαμβάνουν την 
πρόσληψη ιωδίου και την οργανοποίηση, τον ενδιάμεσο μεταβολισμό και ίσως την 
πρωτεόλυση και την απελευθέρωση των ορμονών.
 O μηχανισμός αυτός φαίνεται ότι εξαρτάται από την συγκέντρωση του ενδο-
θυρεοειδικού ανόργανου ιωδίου, ενώ συνάμα έχει παρατηρηθεί και μείωση στην 
συγκέντρωση της ΤΡΟ καθώς και της παραγωγής H2O2. Στον μηχανισμό αυτό της 
αυτορύθμισης φαίνεται ότι συμμετέχει η παραγωγή ενός ή περισσοτέρων ιωδο-
στοιχείων.
 Το κυριότερο φαινόμενο στην οξεία ανασταλτική δράση της περίσσειας ιωδίου, 
είναι η αναστολή της οργανοποίησης του ενδοθυρεοειδικού ιωδίου.
 Επί παρουσίας περίσσειας ιωδίου παρατηρείται ανακατανομή του ενδοθυρεοει-
δικού οργανικού ιωδίου.
 Ο σχηματισμός DIT υπερέχει της ΜΙΤ, ευοδώνοντας έτσι τον σχηματισμό Τ4 που 
είναι λιγότερο δραστική σε σχέση με Τ3, εξασφαλίζοντας έτσι την διατήρηση του 
ευθυρεοειδισμού παρά την αυξημένη πρόσληψη ιωδίου από τον θυρεοειδή.
 Παρατηρείται επίσης αναστολή της έκκρισης θυρεοειδικών ορμονών από την Tg. 
Στην οξεία χορήγηση ιωδίου, τα επίπεδα θυροξίνης του ορού μειώνονται σχεδόν 
άμεσα, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν αναστέλλεται μόνον η σύνθεση (Wolff-
Chaikoff effect) αλλά και η έκκριση των αποθηκευμένων θυρεοειδικών ορμονών.
 Σύμφωνα με τούς Nagataki και συν. όμως, το ότι η περίσσεια ιωδίου αναστέλλει 
την πρωτεόλυση της Tg δεν μπορεί να εξηγήσει την ισορροπία μεταξύ σχηματι-
σμού και απελευθέρωσης ορμονών στην χρόνια χορήγηση φαρμακολογικών δό-
σεων ιωδίου. Ακόμη και οι μεγάλες δόσεις που έχουν ανασταλτική δράση στην ορ-
γανοποίηση του ιωδίου, όταν χορηγούνται χρονίως την αυξάνουν. Έτσι αν υπάρχει 
αναστολή της πρωτεόλυσης της Tg, ο θυρεοειδής χρειάζεται τεράστια ικανότητα 
αποθήκευσης της μεγάλης ποσότητας του οργανοποιημένου ιωδίου. Αυτό όμως 
δεν φαίνεται να συμβαίνει όπως αποδείχθηκε από πειράματα σε ποντίκια. Σύμφω-
να λοιπόν με τον Nagataki, η περίσσεια του οργανοποιημένου ιωδίου θα πρέπει να 
απελευθερώνεται από τον θυρεοειδή ως μη ορμονικό ιώδιο, αφού η έκκριση των 
ορμονών δεν φαίνεται φαινομενικά να αυξάνει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πά-
ντως ο μηχανισμός ή η ουσία με την οποία ρυθμίζεται η απελευθέρωση του ιωδίου 
δεν έχει διευκρινισθεί.
 Στους ανθρώπους η αναστολή της έκκρισης θυρεοειδικών ορμονών από την 
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περίσσεια ιωδίου είναι ιδιαίτερα έντονη και παρατεταμένη σε θυρεοειδείς που 
βρίσκονται σε διέγερση, και αυτό εξηγεί και την άμεση απάντηση σε ασθενείς με 
Graves.
 Το Wolff-Chaikoff effect είναι μικρής διάρκειας.
 Μελέτες του μεταβολισμού του ιωδίου έδειξαν ότι η διαφυγή ή προσαρμογή 
στο Wolff-Chaikoff effect γίνεται δια μέσου μείωσης της μεταφοράς του ιωδίου. Με 
τον τρόπο αυτό μειώνεται η ενδοθυρεοειδική συγκέντρωση ιωδίου που όταν φθά-
σει σε ένα επίπεδο επιτρέπει στην οργανοποίηση του ιωδίου να αρχίσει και πάλι. 
Η μείωση της μεταφοράς του ιωδίου επιτυγχάνεται δια μέσου της διακοπής της 
παραγωγής του μεταφορέα ιωδίου NIS. Μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι μειώνεται 
τόσο η έκηραση mRNA NIS όσο και η παραγωγή της πρωτείνης. Αυτή η σημαντική 
μείωση της σύνθεσης NIS είναι ανεξάρτητη της TSH.
 Αποτέλεσμα της αυτορρυθμιστικής διαδικασίας του θυρεοειδούς είναι η διατή-
ρηση της φυσιολογικής θυρεοειδικής λειτουργίας (σταθερές συγκεντρώσεις των 
θυρεοειδικών ορμονών και της TSH), παρά τις ευρείες διακυμάνσεις στην ημερή-
σια πρόσληψη ιωδίο. Το φαινόμενο της διαφυγής μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν 
αναπτύσσεται υποθυρεοειδισμός στα ζώα ή στους ανθρώπους που λαμβάνουν 
εξωγενώς μεγάλες ποσότητες ιωδίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Οξεία ανασταλτική δράση και διαφυγή

Η οξεία χορήγηση μικρών ή μετρίων ποσοτήτων ιωδίου οδηγεί σε γραμμική αύ-
ξηση της απόλυτης πρόσληψης ιωδίου (AIU). Στον άνθρωπο δεν υπάρχουν σα-
φείς ενδείξεις, ότι η συνολική οργανοποίηση είναι μειωμένη επί περίσσειας ιωδίου, 
όπως και δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την ύπαρξη ενός οξέως φαινομένου Wolff 
Chaikoff. Η χορήγηση μεγάλων δόσεων ιωδίου έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μεί-
ωση της πρόσληψης του I131, σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν είναι δυνατός ο προσδι-
ορισμός της απόλυτης πρόσληψης. Έτσι δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ούτε η 
ύπαρξη του φαινομένου Wolff Chaikoff ούτε η διαφυγή από αυτό.
 Τα αποτελέσματα της οξείας χορήγησης ιωδίου φαίνεται ότι οφείλονται στην 
αναστολή της πρωτεόλυσης της θυρεοσφαιρίνης και κατά συνέπεια της απελευθέ-
ρωσης των ορμονών στην περιφέρεια.

Χρόνια χορήγηση ιωδίου στον άνθρωπο

Κατά την χρόνια χορήγηση ιωδίου παρά το γεγονός ότι η πρόσληψη του ιωδίου 
από τον θυρεοειδή μειώνεται, η AIU αυξάνεται.
 Διάφορες μελέτες με την χρήση I131 έδειξαν ότι επί χρονίας χορήγησης φαρμα-
κολογικών δόσεων ιωδίου το χορηγούμενο ιώδιο χρησιμοποιείται κυρίως για την 
βιοσύνθεση των ορμονών. Αντιθέτως σε φυσιολογικές καταστάσεις χρησιμοποιεί-
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ται τόσο το εξωγενές όσο και το ενδογενές ιώδιο. Ίσως έτσι εξηγείται η αυξημένη 
AIU και η σταθερή περιεκτικότητα σε Τ4 και Τ3, παρά το γεγονός ότι αυξάνεται ο 
ρυθμός παραγωγής τους.
 Καθώς η ημερήσια δόση χορηγούμενου ιωδίου αυξάνεται στα 500μg παρατηρεί-
ται προοδευτική αύξηση του σχηματισμού οργανικού ιωδίου που δεν συνοδεύεται 
όμως από την ταυτόχρονη ανίχνευση αλλαγών στην έκκριση των θυρεοειδικών 
ορμονών. Είναι πολύ πιθανό ότι μειώνεται η επαναχρησιμοποίηση του ενδογενούς 
ιωδίου και αυξάνεται η χρήση του εξωγενούς ιωδίου. Πάντως ο μηχανισμός ή οι 
ουσίες που παρεμβαίνουν στην ρύθμιση της οργανοποίησης του ενδογενούς ιω-
δίου δεν έχουν διευκρινισθεί ακόμη.
 Οι Nagataki et all αναφέρουν ότι η χρόνια χορήγηση φαρμακολογικών δόσεων 
ιωδίου οδηγεί σε αύξηση του απόλυτου ρυθμού οργανοποίησης και σύνθεσης T4 
και T3. Ο θυρεοειδής αδένας προσαρμοζόμενος στην χρόνια χορήγηση ιωδίου πε-
ριέχει 2,5 φορές περισσότερο ιώδιο στην οργανική μορφή και παράγει 2,5 φορές 
περισσότερη T4 και T3, όμως η απελευθέρωση T4 και T3 είναι παρόμοια με την 
φυσιολογική κατάσταση.
 Οι γνώσεις μας γύρω από την περιεκτικότητα του θυρεοειδούς σε ιωδοαμινοξέα 
και την σχέση τους με το ολικό ενδοθυρεοειδικό ιώδιο, μετά από έκθεση σε φαρ-
μακολογικές δόσεις ιωδίου, είναι πολύ περιορισμένες.
 Οι Reinwein και συνεργάτες έδειξαν ότι η εξωγενής χορήγηση ιωδίου δεν επηρε-
άζει την ενδοθυρεοειδική συγκέντρωση ιωδίου.
 Σε άλλη μελέτη φάνηκε ότι η συνεχής χορήγηση φαρμακολογικών δόσεων ιω-
δίου στον άνθρωπο οδηγεί σε αύξηση του μη ορμονικού ιωδίου (ανόργανο ιώ-
διο, ιώδιο υπό μορφή ΜΙΤ, DIT ή άλλων ενδοθυρεοειδικών ιωδοαμινοξέων), που 
πιθανώς αναστέλλει εν μέρει τον σχηματισμό του ορμονικού ιωδίου (ιώδιο που 
περιέχεται στις ενδοθυρεοειδικές T4 και T3).
 Προσφατη μελετη στο εργαστηριό μας έδειξε ότι η σχετικά μακροχρόνια χο-
ρήγηση 80 mg ιωδίου ημερησίως στον άνθρωπο δεν επιρρεάζει την ενδοθυρεο-
ειδική συγκέντρωση της Τ4 και Τ3 ενώ αυξάνει το ενδοθυρεοειδικό μη ορμονικό 
ιώδιο Η έκκριση των Τ4 και Τ3 στον ορό βρέθηκε εντός φυσιολογικών ορίων ένω 
παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της TSH
 Συμπερασματικά η συνεχής χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων ιωδίου οδηγεί σε 
μείωση της πρόσληψης ιωδίου, που συνοδεύεται όμως από αύξηση της απόλυτης 
πρόσληψης (ΑΙU), ενώ παραμένουν στα φυσιολογικά όρια οι συγκεντρώσεις των 
T4 και T3 ορού οσο και ενδοθυρεοειδικά.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΩΔΙΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να ανεχθούν την χρόνια περίσσεια ιωδίου από 
30 mg έως 2 g ημερησίως χωρίς κλινικά συμπτώματα. Όμως διάφορες μελέτες 
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έδειξαν μείωση των Τ4 και Τ3 ορού κατά 25% και 15% αντίστοιχα, με συνοδό αύ-
ξηση της TSH μέχρι 2 mU /1, αλλά οι τιμές παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων 
και δεν εκδηλώνονται σημεία υποθυρεοειδισμού ή βρογχοκήλης.
 Έτσι η προσαρμογή στη περίσσεια ιωδίου είναι καλή αν όχι και τέλεια, αφού οι 
τιμές Των Τ4 και TSH υποδηλώνουν μια μικρή μείωση στην έκκριση των θυρεοειδι-
κών ορμονών. Η κύρια προσαρμογή στην περίσεια ιωδίου φαίνεται να γίνεται δια 
μέσου ΝΙS.

ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΕΞ ΙΩΔΙΟΥΧΩΝ

Διάφορα φάρμακα, σκιαγραφικά που χρησιμοποιούντα για απεικονιστικούς σκο-
πούς στην ακτινολογία (αρτηριογραφία, πυελογραφία, μυελογραφία, υστεροσαλ-
πιγγογραφία), σκευάσματα βιταμινών και συντηρητικά τροφών περιέχουν μεγάλες 
ποσότητες ιωδίου, που απορροφάται είτε άμεσα από τον οργανισμό ως ιώδιο είτε 
μετά τον μεταβολισμό του φαρμάκου.
 Σε μερικά ευαίσθητα άτομα ο θυρεοειδής δεν μπορεί να διαφύγει από την ανα-
σταλτική δράση που προκαλεί το ιώδιο στην οργανοποίηση, με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση υποθυρεοειδισμού μετά από μακροχρόνια χρήση του. Αυτή η μορφή 
υποθυρεοειδισμού είναι παροδική και υποχωρεί με την διακοπή της έκθεσης στο 
ιώδιο. Η εμφάνιση βρογχοκήλης ή ακόμη και υποθυρεοειδισμού σε άτομα χωρίς 
υποκείμενη θυρεοειδική δυσλειτουργία είναι σπάνιο φαινόμενο, αν και δεν είναι 
γνωστή η ακριβής συχνότητα της. Ο μηχανισμός βάσει του οποίου εμφανίζονται 
αυτές οι αλλαγές δεν είναι πλήρως κατανοητός.
 Το 10% του πληθυσμού της Ιαπωνικής νήσου Hokkaido, οι οποίοι καταναλώνουν 
μεγάλες ποσότητες τροφής πλούσιας σε ιώδιο (kombu,>200 mg ημερησίως) ανα-
πτύσσει βρογχοκήλη εξ΄ ιωδιούχων. Παρά την ανάπτυξη βρογχοκήλης η εμφάνιση 
υποθυρεοειδισμού στα άτομα αυτά είναι σπάνια. Παρόμοια ευρήματα αναφέρο-
νται και σε μια περιοχή της Κίνας όπου η ποσότητα ιωδίου που προσλαμβάνεται με 
το πόσιμο νερό είναι πολύ μεγάλη. Η πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου παραδόξως 
εμφανίζεται φυσιολογική ή υψηλή σε ένα ποσοστό 30% εξ΄ αυτών. Άλλες χρόνιες 
παθολογικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να προκληθεί υποθυρεοειδισμός και 
βρογχοκήλη μετά την χρήση ιωδιούχων ουσιών είναι η κυστική ίνωση, το βρογχικό 
άσθμα, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και μετά την χορήγηση αμιοδαρόνης.
 Άλλες καταστάσεις στις οποίες αποτυγχάνουν οι μηχανισμοί προστασίας και ευ-
οδώνεται η εμφάνιση υποθυρεοειδισμού είναι η νόσος Gtave’s μετά θεραπεία με 
ραδιενεργό ιώδιο, η μετά μερική θυρεοειδεκτομή (αλλά όχι μετά θεραπεία με αντι-
θυρεοειδικά) μετά μερική θυρεοειδεκτομή για όζους, η θυρεοειδίτιδα Hashimoto 
ή η post-partum θυρεοειδίτιδα. Ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto σε ποσο-
στό 60% εμφανίζουν υποθυρεοειδισμό μετά την λήψη φαρμακολογικών δόσεων 
ιωδίου (180 mg/day). Είναι πιθανό ότι αυτό οφείλεται κύρια στην αδυναμία του 
θυρεοειδούς να διαφύγει από την ανασταλτική δράση του ιωδίου και στην ύπαρξη 
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ενός μόνιμου φαινομένου Wolff-Chaikoff, και όχι τόσο στην αναστολή της απελευ-
θέρωσης των Τ4 και Τ3 από τον θυρεοειδή. Η αύξηση της συγκέντρωσης της TSH 
δεν φαίνεται ικανή να αποκαταστήσει τις φυσιολογικές συγκεντρώσεις των Τ4 και 
Τ3, όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά άτομα.
 Κοινός παρονομαστής σε αυτές τις καταστάσεις φαίνεται να είναι η αύξηση της 
TSH ή η παρουσία ενεργοποιητικών αντισωμάτων που διατηρούν τον NIS ενεργο-
ποιημένο αυξάνοντας έτσι την ενδοθυρεοειδική συγκέντρωση ιωδίου και εμποδί-
ζοντας η διαφυγή από το Wolff Chaikoff effect.

ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΕΞ ΙΩΔΙΟΥΧΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως άτομα με πολυοζώδη μη τοξική βρογχοκήλη, 
ακόμη και μικρές αυξήσεις ιωδίου μπορεί να προκαλέσουν υπερθυρεοειδισμό.Η 
περίσσεια ιωδίου προκαλέι διαφυγή των όζων αυτών από τον έλεγχο της TSH, πι-
θανώς λόγω της ύπαρξης ενεργοποιητικών μεταλλάξεων της TSH.
 Άλλες μελέτες έδειξαν ότι αυτό μπορεί να γίνει στο φυσιολογικό θυρεοειδή, σε 
άτομα με Grave’s ή όταν υπάρχει αυτοάνοση νόσος.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ
Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση ιωδίου ως συμπλήρω-
μα αυξάνει την επίπτωση αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου, είτε υπό μορφή κλινι-
κού ή υποκλινικού υποθυρεοειδισμού είτε υπό μορφή υπερθυρεοειδισμού.

ΙΩΔΟΠΕΝΙΑ
Το ιώδιο αν και αφθονεί στην θάλασσα, βρίσκεται σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις 
στο έδαφος.
 Ο θυρεοειδής χάρις στην ικανοτητά του να αποθηκεύει ιώδιο, μπορεί και σε κα-
ταστάσεις σχετικά παρατεταμένης ιωδοπενίας να εξασφαλίζει επαρκείς ποσότητες 
Τ3. Όμως σε περίπτωση χρόνιας και σοβαρής ιωδοπενίας αυτοί οι αντιρροπιστικοί 
μηχανισμοί δεν επαρκούν με αποτέλεσμα μείωση των Τ3 και Τ4 με όλες τις συνέ-
πειες που αυτό συνεπάγεται.
 Η ιωδοπενία αποτελεί ένα πρόβλημα τις παγκόσμιας υγείας, η αντιμετώπιση της 
οπίας μπορεί να προλάβει την νοητική στέρηση. Περίπου 1000 εκατομμύρια άν-
θρωποι ζούν σε περιοχές ιωδοπενίας διαφόρου βαρύτητας, ενώ ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας υπολογίζει ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από νοητικές 
διαταραχές που θα μπορούσαν να προληφθούν. (40,41) Σήμερα ανάμεσα στα βα-
σικά δικαιώματα του ανθρώπου θεωρείται η παροχή ικανοποιητικής πρόσληψης 
ιωδίου στα παιδιά και στις έγκυες γυναίκες.
 Η ιωδοπενία (ID) ανάλογα με την σοβαρότητα της χωρίζεται σε τρία στάδια, ID 
1, ID 2, ID 3. HΠΙΑ: πρόσληψη ιωδίου 50–99µg/ημερησίως, ΜΕΤΡΙΑ: πρόσληψη 
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20–49µg/ ημερησίως και ΣΟΒΑΡΗ: πρόσληψη <20µg/ ημερησίως.
 Ο θυρεοειδής αδένας χρησιμοποιεί διάφορους αυτορυθμιστικούς μηχανισμούς, 
αλλά και εξωθυρεοειδικούς μηχανισμούς (αποιωδινάση D2) για να απαντήσει στην 
χρόνια μετρίου βαθμού ιωδοπενία. Οι απαντήσεις αυτές όμως μπορεί να είναι ανε-
παρκείς.
 Οι πληροφορίες που έχουμε όσο αναφορά την προσαρμογή του οργανισμού 
στην ιωδοπενία προέρχονται από ζωικά μοντέλλα. Υπάρχουν όμως προβλήματα 
στην ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων, γιατί διαφέρουν τόσο τα ζωικά μοντέλ-
λα που έχουν χρησιμοποιηθεί, ο χρόνος θεραπείας, όσο και οι δίαιτες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στα διάφορα μοντέλλα.

ΙΩΔΟΠΕΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Η αρχική και άμεση απάντηση του θυρεοειδούς στην έλλειψη ιωδίου είναι η επι-
στράτευση αυτορυθμιστικών μηχανισμών. Μέσα σε λίγες μέρες πρατηρείται αύξη-
ση της κυκλοφορίας του θυρεοειδούς, πρωτού να παρατηρηθεί οιανδήποτε αλλα-
γή στα επίπεδα Τ4 και TSH ορού.
 Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι η υπερπλασία του θυρεοειδούς μπορεί να 
οφείλεται στην μείωση της περιεκτικότητας σε iodolactones. Παράλληλα παρατη-
ρείται και αύξηση της δραστηριότητας του NIS ανεξάρτητα από την TSH.
 Όταν όμως η έλλειψη ιωδίου συνεχίζεται τότε παρατηρείται ενδοθυρειδικά, αύ-
ξηση του κλάσματος MIT/DIT, καθώς και του κλάσματος Τ3/Τ4, μείωση της ώριμης 
πλήρως ιωδιωμένης μορφής Tg (19 S) με παράλληλη αύξηση των μερικώς ιωδιω-
μένων μορφών, οι οποίες ευκολότερα μπορεί να διοχετευτούν στην κυκλοφορία. Η 
αύξηση της ενδοθυρεοειδικής αποιωδίωσης της Τ4 σε Τ3 φαίνεται ότι συνεισφέρει 
στην αύξηση της Τ3 ορού.
 Τυπικοί δείκτες της αυτορρύθμισης του θυρεοειδούς στην ιωδοπενία είναι η αύ-
ξηση του κλάσματος Τ3 / Τ4, η αύξηση της Tg καθώς και αύξηση του βάρους του 
θυρεοειδούς. Όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται ανεξάρτητα από την TSH.
 Ως αποτέλεσμα των αυτορρυθμιστικών μηχανισμών στην περιφέρεια μειώνο-
νται τα επίπεδα Τ4 ενώ παραμένουν φυσιολογικά ή και αυξάνονται τα επίπεδα Τ3, 
προλαμβάνοντας έτσι την αύξηση της TSH και την εμφάνιση υποθυρεοειδισμού.
 Φαίνεται ότι η ανασταλτική δράση στην έκκριση TSH ασκείται από τα επίπεδα Τ3 
ορού και όχι τόσο από τα επίπεδα Τ3 που δημιουργούνται τοπικά από την Τ4 δια 
μέσου D2.
 Σπανίως σε ασθενείς με βρογχοκήλη σε ιωδοπενικές περιοχές ανιχνεύονται υψη-
λά επίπεδα TSH. (54)
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ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΕΨΗ ΙΩΔΙΟΥ

Σε σοβαρή έλλειψη ιωδίου οι ενδο και εξωθυρεοειδικοί μηχανισμοί δεν είναι ικανοί 
να εξασφαλίσουν φυσιολογικά επίπεδα Τ3, παρά την αύξηση της δραστηριότητας 
της αποιωδινάσης D1. Τα επίπεδα Τ3 ορού μειώνονται κατά 45%. Η δραστηριότητα 
της αποιωδινάσης D2 στον εγκέφαλο και στην υπόφυση είναι αυξημένη αλλά η Τ3 
είναι μειωμένη πιθανώς λόγω της χαμηλής διαθεσιμότητας Τ4 που φθάνει 5% των 
φυσιολογικών τιμών.
 Έτσι στα ποντίκια με σοβαρή ιωδοπενία ο εγκέφαλος έχει έλλειψη Τ3 με αποτέ-
λεσμα οι βιολογικές δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στον εγκέφαλο επηρεά-
ζονται. Αυτό είναι αναμενόμενο αφού η τοπική παροχή Τ4 είναι σημαντική για την 
δημιουργία Τ3.
 Όμως όπως φάνηκε από διάφορες μελέτες σε πειραματόζωα (55) αλλά και σε 
ανθρώπους, ακόμη και σε περιοχές ήπιας ιωδοπενίας η νοητική λειτουργία μπορεί 
να επηρεαστεί. (61,62,63) Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών συχνά περιγράφονται 
ως dull.
 Σε μερικούς ιστούς όμως τα επίπεδα Τ3 διατηρούνται φυσιολογικά όπως η καρ-
διά, οι μύες και οι ωοθήκες. Έτσι άτομα με σοβαρή ιωδοπενία μπορεί να έχουν 
φυσιολογική φυσική δραστηριότητα και καρδιακή λειτουργία, αφού στην καρδιά 
και στους μύες διατηρούνται φυσιολογικά επίπεδα Τ3. Στα ποντίκια παρατηρήθηκε 
επίσης μείωση της συγκέντρωση GH στην υπόφυση. Σε σοβαρή ιωδοπενία στα 
ποντίκια τα φυσιολογικά κυκλοφορούντα επίπεδα Τ3 δεν σημαίνει και ότι η συγκέ-
ντρωση Τ3 στους ιστούς είναι φυσιολογική.
 Με την βοήθεια των αυτορυθμιστικών μηχανισμών του θυρεοειδούς καθώς και 
των εξωθυρεοειδικών ο οργανισμός ακόμη και όταν βρίσκεται σε περιβάλλον ση-
μαντικής ιωδοπενίας, μπορεί να εξασφαλίσει την φυσιολογική λειτουργία του για 
την εξασφάλιση της αναπαραγωγής και της επιβίωσης.
 Στην κύηση όπως είναι γνωστό υπάρχει αυξημένη ζήτηση θυρεοειδικών ορμο-
νών. Για τον λόγο αυτό επιστρατεύονται διάφοροι μηχανισμοί, ο σημαντικότερος 
των οποίων είναι η αύξηση της περιφερικής αποιωδίωσης των περιφερικών ορμο-
νών, χάρις στην αύξηση της δραστηριότητας της αποιωδινάσης D3. Η θέση στην 
οποία λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο μέρος της αποιωδίωσης είναι η μήτρα και ο 
πλακούντας. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα από τα αρχικά στάδια της κύησης 
όπως φαίνεται από τα αυξημένα επίπεδα Τ3 στον αίμα. Οιανδήποτε βαθμού ιω-
δοπενία επηρεάζει την θυρεοειδική λειτουργία της μητέρας και του νεογνού και 
συνεπώς την νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Η μητρική υποθυροξιναιμία στους 
πρώτους μήνες κύησης είναι ο παράγοντας κλειδί για την εμφάνιση νοητικών βλα-
βών που οδηγούν στον κρετινισμό. Από την άλλη οι αυτορυθμιστικοί μηχανισμοί 
που λειτουργούν στην μητέρα είναι ανώριμοι στα έμβρυα. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα τα κυκλοφορούντα επίπεδα Τ3 να είναι πολύ χαμηλά όταν αρχίσει η φυσιολο-
γική λειτουργία του θυρεοειδούς του εμβρύου, οπότε τα παιδιά αυτά εμφανίζουν 
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υποθυρεοειδισμό. Η TSH των νεογνών σε ιωδοπενικές περιοχές είναι αυξημένη, και 
αποτελεί δείκτη ιωδοπενίας.
 Η έλλειψη ιωδίου προκαλεί μείωση του IQ κατά 10–15 βαθμούς σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό και είναι ένα από τα προβλήματα που μπορεί να προληφθούν 
απλά με πρόληψη.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ

Η παρουσία αντισωμάτων είναι συχνή σε άτομα με βρογχοκήλη. Μια απότομη 
αύξηση της πρόσληψης ιωδίου σε μια ιωδοπενική περιοχή μπορεί να επάγει αυ-
τοανοσία, που όμως μπορεί να είναι ένα παροδικό φαινόμενο. (73,74) Αναφέρεται 
επίσης ότι η αύξηση της πρόσληψης ιωδίου μπορεί να επάγει αύξηση της λεμφο-
κυτταρικής διήθησης του θυρεοειδούς.

ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΩΔΙΟΥ

Είναι γνωστό ότι άτομα με αυτοανοσία του θυρεοειδούς μπορεί να εμφανίσουν 
υποθυρεοειδισμό μετά από αυξημένη πρόσληψη ιωδίου.
 Αποτελεί ερώτημα ακόμη αν η αύξηση των επιπέδων TSH σε άτομα με αυτοα-
νοσία που εκτίθενται σε υψηλές δόσεις ιωδίου, είναι αποτέλεσμα της αύξησης της 
TSH ή οφείλεται σε ρυθμηση του θυρεοειδούς σε κατώτερο επίπεδο ή σε απόπτω-
ση των θυλακίων του θυρεοειδούς.
 Υποθυρεοειδισμός φαίνεται να εμφανίζεται και όταν η πρόσληψη ιωδίου είναι 
λίγο αυξημένη πέραν της συνιστώμενης δοσολογίας.
 Η ακριβής συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα ιωδίου που προσλαμβάνονται και 
την εμφάνιση υποθυρεοειδισμού δεν είναι γνωστή. Η επίπτωση υποθυρεοειδι-
σμού ποκίλλει ευρέως μεταξύ των διαφόρων χωρών. Η αυτοανοσία εμφανίζεται 
συχνότερα στους Καυκάσιους σε σχέση με τους Αφρικανούς ή τους Ιάπωνες. Πιθα-
νώς να παίζει σημαντικό ρόλο και το γεννετικό υπόβαθρο των ασθενών.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Vagenakis AG, Downs P, Braverman LE, Ingbar SH. Control of thyroid hormone secretion in 

normal subjects receiving iodides. J Clin Invest 52:528-532,1973
2. Snyder DJ, Utiger RD. Inhibition of thyrotropin response to thyrotropin releasing hormone by 

small quantities of thyroid hormone. J Clin Invest 51:2077-2084,1972
3. Theodoropoulou A, Vagenakis A G, Makri M, Markou K B. Thyroid Hormone Synthesis and 

Secretion in Humans after 80 Milligrams of Iodine for 15 Days and Subsequent Withdrawal. J 
Clin Endocrinol Metab 92: 212–214, 2007

4. Morton ME, Chaikoff IL, Rosenfeld S. Inhibiting effect of inorganic iodide on the formation in 
vitro of thyroxine and diiodotyrosine by surviving thyroid tissue. J Biol Chem 1944;154:381.

5. Wolff J, Chaikoff IL Plasma inorganic iodide as a homeostatic regulator of thyroid function. J 
Biol Chem 1948;174:555.

6. Nagataki S, Shizume K & Nakao K. Effect of iodide on iodine turnover in hyperthyroid subjects. 



-97-

Α. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ, Α.Γ. ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ: 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΩΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙOΛΟΓΙΚΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ

The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1970; 30: 469–478
7. Braverman LE, Ingbar SH 1963 Changes in thyroidal function during adaptation to large doses 

of iodide. J Clin Invest 42:1216–1231.
8. Eng PHK, Cardona GR, Fang S-L, Previti M, Aley S, Carrasco N, Chin W, Braverman LE 1999 

Escape from the acute Wolff-Chaicoff effect is assosiated with decrease in thyroid sodium/
iodide symporter messenger ribonucleic acid and protein. Endocrinology 140:3404–3410.

9. Nagataki S. Effect of excess quantities of iodide. Handbook Physiol 1974;3:329
10. Vagenakis AG, Rapoport B, Azizi F et al. Hyperresponse to thyrotropin-releasing hormone 

accompanying small decreases in serum thyroid hormone concentration. The Journal of 
Clinical Investigation 1974; 54: 913–918.

11. K. Markou, N. Georgopoulos, V. Kyriazopoulou and A.G. Vagenakis. Iodide-Induced 
Hypothyroidism, 2001 Thyroid 11,5: 501-510.

12. Vagenakis AG, Braverman LE. Adverse effects of iodide on thyroid function. Med Clin North 
Am 1975;59:1075

13. Obregon MJ, Santisteban P, Rodriguez-Pena A, Pascual A, Cartagena P, Ruiz-Marcos A, Lamas 
L, Escobar del Rey F, Morreale de Escobar G 1984 Cerebral hypothyroidism in rats with adult-
onset iodine deficiency. Endocrinology 115: 614–624.

14. Delange F 2001 Iodine deficiency as a cause of brain damage. Postgrad Med J 77:217–220.
15. Studer H & Ramelli F. Simple goiter and its variants: euthyroid and hyperthyroid multinodular 

goiters. Endocrine Reviews 1982; 3: 40–61.
16. WHO, UNICEF & ICCIDD. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their 

elimination. A guide for programme managers. 3rd ed. World Health Organization, 2007.
17. Stanbury JB, Ermans AE, Bourdoux P et al. Iodine-induced hyperthyroidism: occurrence and 

epidemiology. Thyroid 1998; 8: 83–100.



-98-

Ε Ν Τ Α Τ Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Ν Δ Ο Κ Ρ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α :  1 4 Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  -  Θ Υ Ρ Ε Ο Ε Ι Δ Η Σ

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Το φαινόμενο Wolff-Chaikoff αφορά:
 α. Την επιδραση έλλειψης Ιωδίου στον θυρεοειδή
 β. Την δράση περίσσειας Ιωδίου
 γ. Την δραση της TSH στον Θυρεοειδή
 δ. Την αναστολή του ΝΙS από χρηση ιωδιουχων
 ε. Το 2 και4

Χορήγηση φαρμακολογικων δόσεων Ιωδίου μπορει να προκαλέσει:
 α. Υπερθυρεοειδισμό
 β. Υποθυρεοειδισμό
 γ. Βρογχοκήλη
 δ. Όλα τα παραπάνω.
 ε. Το 1 και2

Στην Ιωδοπενία:
 α. Αυξάνει το uptake του ιωδίου από τον θυρεοειδή
 β. Ελαττώνεται η TSH στον ορό
 γ. Αυξάνεται η παραγωγή Τ3 από τον θυρεοειδή
 δ. Το 1και 3
 ε. Το 1 και 2

Υποθυρεειδισμός από Ιωδιουχα προκαλείται στις ακόλουθες καταστάσεις ΕΚΤΟΣ:
 α. Στην νόσο τού Ηashimoto
 β. Στην αποδρομή της υποξείας θυρεοειδίτιδος
 γ. Στην αποδρομή της θυρεοειδίτιδος μετά τοκετό
 δ. Στην νόσο τού Graves μετά ίαση με Ι-131
 ε. Στην μη τοξικη πολυοζώδη βρογχοκήλη με χαμηλή σχετικά TSH

Παράγοντες πού αυξάνουν την δραστηριότητα τού NIS είναι οι ακόλουθοι ΕΚΤΟΣ:
 α. Ιωδοπενία
 β. Χορήγηση Iωδίου
 γ. TSH
 δ. Thyroid Stimulating Immunoglobulins

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 ε,δ,δ,ε,δ


