
Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως 
οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (EΔ), η χαμηλή θερμοκρασία, το μεγάλο υψόμετρο, 

η ακτινοβολία, αλλά και η ασιτία και το στρες μπορεί να επηρεάσουν την θυρεοει-
δική λειτουργία. Η έκθεση στους ΕΔ αφορά σχεδόν όλο τον πληθυσμό της γης και 
προοδευτικά διαπιστώνονται οι σημαντικές κλινικές επιπτώσεις από την έκθεση, 
ιδιαιτέρα κατά την εμβρυική ζωή και την παιδική ηλικία. Λόγω της μεγάλης έκτα-
σης του φαινομένου, σε αυτό το κεφάλαιο θα τονιστεί ιδιαίτερα η επίδρασή τους 
στην θυρεοειδική λειτουργία.

Ενδοκρινικοί διαταράκτες και θυρεοειδική λειτουργία

Oι ΕΔ είναι χημικές ουσίες (φυσικές ή συνθετικές), οι οποίες παρεμβαίνουν στην 
ομαλή λειτουργία του ορμονικού συστήματος, επηρεάζοντας την δράση, την 
σύνθεση, τον μεταβολισμό και την απέκκριση των ορμονών. Σαν ΕΔ μπορεί να 
δράσουν προϊόντα της χημικής βιομηχανίας, όπως τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια 
(Polychlorinated biphenyls- PCBs) (έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σαν μονωτικά 
υλικά), τα πολυβρωμιούχα διφαινύλια (Polybrominated Biphenyls –PΒΒs) (έχουν 
χρησιμοποιηθεί σαν επιβραδυντικά ανάφλεξης σε ηλεκτρικές συσκευές και πλαστι-
κά), οι διοξίνες, τα πλαστικά, όπως η Διφαινόλη-Α (Bishenol-A, ΒΡΑ) (χρησιμοποιού-
νται σε πλαστικά μπιμπερόν, μπουκάλια νερού, κουτιά αναψυκτικών, κλπ), οι πλα-
στικοποιητές, όπως οι φθαλικές ενώσεις (χρησιμοποιούνται σε παιδικά παιχνίδια, 
προϊόντα περιποίησης, συσκευασίες τροφίμων, κλπ), τα φυτοφάρμακα, ορισμένα 
φάρμακα όπως η diethylstilbestrol, τα φυτοοιστρογόνα και τα βαρέα μέταλλα.
 Έχουν εντοπιστεί πάνω από εκατό χημικές ουσίες οι οποίες επιδρούν στην θυρε-
οειδική λειτουργία με πολλαπλούς τρόπους. Ορισμένοι ΕΔ περνούν τον πλακούντα 
και μπορεί, επιδρώντας στην θυρεοειδική λειτουργία, να επηρεάσουν την ανάπτυ-
ξη του νευρικού συστήματος του εμβρύου. Κάποιοι πιθανοί ΕΔ έχουν μελετηθεί 
αποκλειστικά in vitro ή σε πειραματόζωα και η δράση τους στον άνθρωπο παρα-
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μένει υπό διερεύνηση. Στο κεφάλαιο αυτό η επίδραση των ΕΔ αναφέρεται ταξινο-
μημένη ανάλογα με τον μηχανισμό δράσης τους.

Ουσίες που αναστέλλουν την πρόσληψη του Ιωδίου από τον θυρεοειδή

To αρχικό στάδιο για την παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών (ΘΟ) είναι η με-
ταφορά του ιωδίου στον ενδοκυττάριο χώρο από τον συμμεταφορέα (sodium/
iodine symporter). Η λειτουργία του συμμεταφορέα επηρεάζεται σημαντικά από 
χημικές ουσίες όπως τα υπερχλωρικά, νιτρώδη, βρωμιούχα, θειοκυανικά και νιτρι-
κά ιόντα. In vitro μελέτες έδειξαν ότι τα υπερχλωρικά ιόντα συνδέονται ισχυρότερα 
με τον συμμεταφορέα σε σχέση με τα θειοκυανιούχα, ιωδιούχα και νιτρικά ιόντα 
(15, 30, και 240 φορές αντίστοιχα). Όταν συμβεί έκθεση στις ουσίες αυτές σε αρ-
κετά υψηλές συγκεντρώσεις, μπορεί να μειωθεί η ενεργός μεταφορά του ιωδίου 
στο θυρεοειδή και συνεπώς να επηρεαστεί η σύνθεση των ΘΟ (ιδιαίτερα σε άτο-
μα με χαμηλή πρόσληψη ιωδίου). Λόγω του ότι ο συμμεταφορέας έχει εντοπιστεί 
και στον μαζικό αδένα, η έκθεση στις ουσίες αυτές θα μπορούσε ενδεχομένως να 
εμποδίσει την μεταφορά ιωδίου στο μητρικό γάλα, μειώνοντας έτσι την πρόσληψη 
του ιωδίου στα βρέφη που θηλάζουν.
 Η ρύπανση από τα υπερχλωρικά άλατα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε καύ-
σιμα πυραύλων, σπίρτα, μπαταρίες, λιπάσματα και αλλού, είναι εκτεταμένη. Ανι-
χνεύονται στο νερό, στα τρόφιμα, στα βρεφικά γάλατα του εμπορίου αλλά και στο 
μητρικό γάλα και στο αμνιακό υγρό. Στις γυναίκες (αλλά όχι στους άνδρες) παρατη-
ρήθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα των υπερχλωρικών στα ούρα και 
στην TSH στον ορό. Οι περισσότερες κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση στα 
υπερχλωρικά δεν επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα των ΘΟ, την θυρεοσφαιρίνη και 
τον όγκο του θυρεοειδούς στο υπερηχογράφημα, αλλά ελαττώνει σε μικρό βαθμό 
την πρόσληψη του ιωδίου μόνον όταν χορηγείται σε μεγάλες δόσεις. Επίσης δεν 
παρατηρήθηκε μεταβολή στις ΘΟ ή στην TSH σε έγκυες γυναίκες που είχαν εκτεθεί 
σε αυξημένες συγκεντρώσεις υπερχλωρικων (κυρίως μέσω του πόσιμου νερού) 
ούτε στα βρέφη τους, ούτε παρατηρήθηκε συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα υπερ-
χλωρικών και ιωδίου στο μητρικό γάλα.
 Τα θειοκυανιούχα άλατα περιέχονται στο τσιγάρο και σε λαχανικά. Σε περιοχές 
με ιωδιοπενία, η αυξημένη κατανάλωση τροφών που περιέχουν θειοκυανιούχα 
συσχετίστηκε με την εμφάνιση βρογχοκήλης. Το κάπνισμα κατά την διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, πιθανόν λόγω της έκθεσης στα θειοκυανιούχα μέσω του τσιγάρου, 
συσχετίστηκε με χαμηλά επίπεδα FΤ4 και Τ4 της μητέρας, με ελαττωμένη συγκέ-
ντρωση ιωδίου στο μητρικό γάλα και με αυξημένα επίπεδα ΤSH και αύξηση του 
μεγέθους του θυρεοειδούς των νεογνών.
 Tα νιτρικά άλατα έχουν χρησιμοποιηθεί σε συντηρητικά τροφίμων και λιπάσμα-
τα και ανιχνεύονται σε λαχανικά και σε ορισμένες περιοχές στο πόσιμο νερό. Πα-
ρόλο που σε ορισμένες μελέτες δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην έκ-
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θεση σε νιτρικά άλατα και στην θυρεοειδική λειτουργία ή στον όγκο θυρεοειδούς 
σε ενήλικες, η έκθεση στα νιτρικά άλατα (μέσω του πόσιμου νερού) συσχετίστηκε 
με ανάπτυξη βρογχοκήλης και υποκλινικού υποθυρεοειδισμού σε παιδιά σχολικής 
ηλικίας και με διαταραχές στην θυρεοειδική λειτουργία σε έγκυες γυναίκες.

Ουσίες που αναστέλλουν την δράση της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ)

Οι ισοφλαβόνες, ειδικότερα η γενιστεΐνη και η δαïδζεΐνη, αναστέλλουν την δράση 
της TPO (η οποία είναι απαραίτητη για την ιωδίωση και την σύζευξη των ιωδο-
τυροσινών), συνεπώς αναστέλλουν την βιοσύνθεση των ΘΟ. Μια πρόσφατη ανα-
σκόπηση από 14 προοπτικές μελέτες για τις επιπτώσεις της σόγιας ή των ισοφλα-
βονών στην θυρεοειδική λειτουργία σε υγιείς ενήλικες έδειξε ότι δεν επηρεάζεται 
σημαντικά η θυρεοειδική λειτουργία από την κατανάλωση των ουσιών αυτών. Μία 
μόνον (μη τυχαιοποιημένη) μελέτη διέφερε, η οποία έδειξε σημαντική αύξηση της 
TSH (όμως εντός των φυσιολογικών ορίων) και αύξηση του ποσοστού εμφάνισης 
βρογχοκήλης με την κατανάλωση σόγιας. Στα παιδιά όμως, φαίνεται ότι η κατανά-
λωση των ουσιών αυτών έχει σημαντικότερη επίπτωση. Στα βρέφη που τρέφονται 
με γάλα σόγιας μπορεί να εμφανιστεί βρογχοκήλη ή να επηρεαστεί η θυρεοειδική 
λειτουργία. Επίσης η χορήγηση σόγιας στο γάλα βρεφών μπορεί να περιπλέξει την 
θεραπεία του συγγενούς υποθυρεοειδισμού και συσχετίζεται με την εμφάνιση αυ-
τοάνοσης θυρεοειδίτιδας στην μετέπειτα ζωή.
 Στα πειραματόζωα παρατηρήθηκε ότι η γενιστεΐνη πιθανόν να συνδέεται με την 
ΤΡΟ, επιδρώντας στην ανοσολογική απάντηση και ίσως οδηγώντας στην ανάπτυξη 
αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας.
 Ιn vitro παρατηρήσεις έδειξαν ότι και η 4-nonylphenol (που χρησιμοποιείται σε 
πλαστικά και βερνίκια) μπορεί επίσης να αναστείλει την δράση της ΤΡΟ.

Ουσίες που επεμβαίνουν στον υποδοχέα των θυρεοειδικών ορμονών

Παρόλο που απαγορεύθηκε η παραγωγή των PCBs την δεκαετία του 70, η ρύπαν-
ση από τις χημικές αυτές ουσίες είναι εκτεταμένη. Tα PCBs μπορεί να επηρεάσουν 
την θυρεοειδική λειτουργία (λόγω της ομοιότητας της δομής τους με τις ΘΟ), συν-
δεόμενα με τους υποδοχείς των ΘΟ και δρώντας σαν αγωνιστές ή ανταγωνιστές 
των ΘΟ. Σε ορισμένες μελέτες στα πειραματόζωα η έκθεση σε PCBs συσχετίστηκε 
με χαμηλά επίπεδα ΘΟ, χωρίς να αυξάνεται η TSH. Στον άνθρωπο, η δράση τους 
δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Σε ορισμένες μελέτες, αλλά όχι σε όλες, η έκθεση 
σε PCBs συσχετίστηκε με αυξημένο όγκο θυρεοειδούς, αυξημένη συχνότητα εμ-
φάνισης αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις με χαμηλά 
επίπεδα ΘΟ και υψηλά επίπεδα TSH.
 Λόγω της σημασίας που έχουν οι ΘΟ κατά την εμβρυική ζωή, διερευνήθηκε η 
επίδραση των PCBs στην θυρεοειδική λειτουργία κατά την διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης. Στα πειραματόζωα παρατηρήθηκε ότι έχουν νευροτοξική δράση στον ανα-
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πτυσσόμενο εγκέφαλο (περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό)- ένας πιθανός 
μηχανισμός (αλλά όχι ο μόνος) ίσως είναι ο προκαλούμενος σχετικός υποθυρεοει-
δισμός. Στον άνθρωπο οι μελέτες δείχνουν αντιφατικά αποτελέσματα. Σε ορισμέ-
νες μελέτες, αλλά όχι σε όλες, η έκθεση σε PCBs κατά την διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης συσχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα ΘΟ και υψηλότερη TSH της μητέρας και 
με χαμηλότερα επίπεδα ΘΟ του νεογνού. Περνούν τον πλακούντα και ανιχνεύονται 
στον ομφάλιο λώρο. Είναι ενδιαφέρον ότι η έκθεση σε PCBs κατά την ενδομήτριο 
ζωή συσχετίστηκε με επιδείνωση της γνωσιακής λειτουργίας και του δείκτη ευφυΐ-
ας στα παιδιά.
 Τα PΒΒs, η ΒΡΑ και το triclosan συνδέονται επίσης με τους θυρεοειδικούς υποδο-
χείς. Τα PBBs έχουν παρόμοια δομή με τις ΘΟ και συνδέονται με τους θυρεοειδι-
κούς υποδοχείς (κυρίως με τον TRβ) με χαμηλή συγγένεια. Η BPA συνδέεται με τους 
θυρεοειδικούς υποδοχείς και δρα ανταγωνιστικά κυρίως ως προς τον TRβ, ανα-
στέλλοντας την αρνητική παλίνδρομη αλληλορύθμιση των ΘΟ προς την υπόφυση. 
Στα ποντίκια η έκθεση σε ΒΡΑ αυξάνει τα επίπεδα των ΘΟ χωρίς να επηρεάζονται 
τα επίπεδα της TSH (όπως συμβαίνει και στο σύνδρομο αντίστασης στις θυρεοει-
δικές ορμονές), δεν υπάρχουν όμως μελέτες στον άνθρωπο που να τεκμηριώνουν 
αυτές τις παρατηρήσεις. Η έκθεση σε μεγάλες ποσότητες από triclosan (ένα βα-
κτηριοκτόνο που έχει χρησιμοποιηθεί σε σαπούνια, οδοντόκρεμες και προϊόντα 
περιποίησης) στα πειραματόζωα οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα Τ4 χωρίς να επηρεα-
στεί η TSH. Παρόλο που ανιχνεύεται στο μητρικό γάλα, δεν υπάρχουν μελέτες στον 
άνθρωπο σχετικά με την επίδρασή του στην θυρεοειδική λειτουργία.

Oυσίες που δρούν επεμβαίνοντας στην σύνδεση των θυρεοειδικών ορμο-
νών με τις πρωτεΐνες-φορείς τους2

Η τρανσθυρετίνη, με την οποία συνδέεται περίπου το 11% της Τ4 και το 9% της 
Τ3, εκφράζεται στο χοριοειδές πλέγμα και συμβάλλει στην μεταφορά των ΘΟ στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Oι χημικές ουσίες που αναστέλλουν την σύνδεση των ΘΟ 
με την τρανσθυρετίνη (PBBs, PCBs και γενιστεϊνη) μπορεί αφενός να οδηγήσουν 
σε ελάττωση της βιοδιαθεσιμότητας και των επιπέδων των ΘΟ και αφετέρου μπο-
ρεί να συμβάλλουν στην μεταφορά τοξικών ουσιών σε διάφορους ιστούς όπως ο 
εγκέφαλος και ο πλακούντας. Στα πειραματόζωα η έκθεση σε PBBs συσχετίστηκε 
με χαμηλά επίπεδα ΘΟ, κυρίως λόγω της ελαττωμένης σύνδεσης της Τ4 με την 
τρανθυρετίνη. Στον άνθρωπο υπάρχουν λίγες και αντικρουόμενες κλινικές παρα-
τηρήσεις. Η έκθεση σε PBBs (μέσω της κατανάλωσης ψαριών) συσχετίστηκε με 
αύξηση της T4, χαμηλά επίπεδα Τ3 και αυξημένο ποσοστό αντιθυρεοειδικών αντι-
σωμάτων, ενώ σε μια άλλη μελέτη παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση με την TSH.
 Η θεραπεία με οιστρογόνα σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση, αλλά και η έκθεση 
σε ΕΔ με οιστρογονική δράση, μπορεί να αυξήσουν την TBG (thyronine-binding 
globulin), ελαττώνοντας την FΤ4 και αυξάνοντας την ανάγκη για θυροξίνη σε γυ-
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ναίκες με υποθυρεοειδισμό. Η κλινική σημασία της έκθεσης των βρεφών σε ΕΔ 
με οιστρογονική δράση (με πιθανή συνέπεια την μείωση της FΤ4) παραμένει υπό 
διερεύνηση.

Oυσίες που επεμβαίνουν στον μεταβολισμό των θυρεοειδικών ορμονών

Μια σειρά από παρασιτοκτόνα (όπως παράγωγα του DDT) και προϊόντα της χημικής 
βιομηχανίας (όπως β-hexachlorocylcohexane (β-HCH), διοξίνες, φουράνια και άλλα) 
ελαττώνουν τον χρόνο ημίσειας ζωής της θυροξίνης αυξάνοντας την δραστηριότη-
τα του ηπατικού ενζύμου διφωσφορική ουριδινο-γλυκουρονοσυλοτρανσφεράση 
(UDPGT), το οποίο συμβάλλει στην γλυκουρονιδίωση της θυροξίνης. Συνεπώς, 
αντισταθμιστικά αυξάνεται η παραγωγή θυροξίνης από τον θυρεοειδή, με αποτέ-
λεσμα την πιθανή πρόκληση βρογχοκήλης ή υποθυρεοεδισμού. Η έκθεση σε DDE 
(έναν μεταβολίτη του DDT) στην εγκυμοσύνη συσχετίστηκε με αύξηση της TSH και 
ελάττωση της FT4. Στα παιδιά παρατηρήθηκε ότι η έκθεση σε DDT, β-HCH και ορι-
σμένα παράγωγα των PCBs συσχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα θυρεοεδικών 
ορμονών, ενώ η έκθεση σε β-HCH και διοξίνες με αυξημένη TSH.
 Οι στυρένες (χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ελαστι-
κών) έχουν ανιχνευθεί στα τρόφιμα και είναι πιθανόν να αναστέλλουν την μετα-
τροπή της Τ4 προς Τ3. Στα πειραματόζωα παρατηρήθηκε ότι χημικές ουσίες που 
περιέχονται στα αντηλιακά, οι διοξίνες, ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο υδράργυρος 
επιδρούν στην δραστηριότητα των απιωδινασών και επηρεάζουν την θυρεοειδική 
λειτουργία.

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και καρκίνος θυρεοειδούς
Παρατηρήσεις σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η έκθεση σε ΕΔ (κυρίως στα ζιζανι-
οκτόνα acetochlor και amitrol) οδηγεί σε υπερπλασία και υπερτροφία των θυλα-
κιωδών κυττάρων και πιθανόν και εμφάνιση όγκων θυρεοειδούς. Ο μηχανισμός 
παραμένει άγνωστος, ισως να συμβάλλει η αύξηση της TSH (λόγω της επίδρασης 
των διαταρακτών σε διάφορα στάδια της θυρεοειδικής λειτουργίας) ή η δημιουρ-
γία μεταλλάξεων ή η επίδραση των ΕΔ στους επιγενετικούς μηχανισμούς. Στον άν-
θρωπο δεν είναι γνωστό αν η έκθεση στους ΕΔ σχετίζεται με καρκίνο θυρεοειδούς.

Θυρεοειδική λειτουργία και έκθεση σε διαταράκτες κατά την εμβρυική ζωή

Ενα σημαντικό μέρος της θυροξίνης στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι μητρι-
κής προέλευσης, συνεπώς η έκθεση σε χημικές ουσίες που ελαττώνουν τα επίπεδα 
Τ4 και FT4 στο πλάσμα και τον εγκέφαλο του εμβρύου μπορεί να οδηγήσει σε δυ-
σμενείς συνέπειες στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. Eνας υδροξυλιομένος 
μεταβολίτης των PCB (4-OH-pentaCB), παρουσιάζει αυξημένη χημική συγγένεια με 
την τρανσθυρετίνη, με συνέπεια να ανταγωνίζεται την μεταφορά της FT4 μέσω του 
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πλακούντα στον αναπτυσσόμενο εγκεφάλου του έμβρυου. Σε παιδιά που εξετέ-
θησαν σε PCBs μέσω του μητρικού γάλακτος και σε παιδιά των οποίων οι μητέρες 
είχαν υποστεί την μεγαλύτερη έκθεση σε PCBs παρατηρήθηκαν διαταραχές στην 
ψυχοκινητική ανάπτυξη και χαμηλότερος δείκτης νοημοσύνης, αντιστοίχως.
 Στα πειραματόζωα η έκθεση σε PBBs κατά την ενδομήτριο ζωή συσχετίζεται με 
διαταραχές συμπεριφοράς, μάθησης και μνήμης καθώς και με διαταραχές στο χο-
λινεργικό σύστημα, οι οποίες εμμένουν στη ενήλικο ζωή. Τα PBBs μπορεί να ελατ-
τώνουν τα επίπεδα της Τ4 στα πειραματόζωα επεμβαίνοντας στην σύνδεση με την 
τρανσθυρετίνη ή μεταβάλλοντας την δραστηριότητα των ηπατικού ενζύμων που 
μεταβολίζουν τις ΘΟ (κυρίως την UDPGT). Η έκθεση κατά την ενδομήτριο ζωή και 
σε άλλες χημικές ενώσεις όπως η διφαινόλη Α και τα φυτοφάρμακα είναι επίσης 
πιθανόν να επηρεάζει τα επίπεδα των ΘΟ. Στον άνθρωπο παρατηρήθηκε αρνητική 
συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα T4 και στα επίπεδα DDT (και τους μεταβολίτες του) 
στον ομφάλιο λώρο, τονίζοντας την πιθανή βλαπτική επίδραση στα βρέφη των το-
ξικών αυτών ουσιών. Η έκθεση σε διοξίνες κατά την ενδομήτριο ζωή στον άνθρωπο 
συσχετίστηκε με την συχνότερη επίπτωση συγγενούς υποθυρεοεδισμού.

Θερμοκρασία, Υψόμετρο, Ακτινοβολία, Stress, Ασιτία και θυρεοει-
δική λειτουργία
Και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία, το υψόμετρο, η ακτι-
νοβολία, αλλά και η ασιτία και το στρες μπορούν να επηρεάσουν την θυρεοειδική 
λειτουργία. Άτομα που ζούν στους πόλους (σε χαμηλή θερμοκρασία και σε πα-
ρατεταμένες περιόδους σκότους) για>5 συνεχείς μήνες παρουσιάζουν διαταραχές 
στον άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-θυρεοειδής (polar T3 syndrome): αυξημένη 
TSH και αυξημένη παραγωγή TSH μετά από χορήγηση TRH, ενώ παρατηρείται μια 
μικρή πτώση στα επίπεδα των ΘΟ. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από μικρή πτώ-
ση της θερμοκρασίας του σώματος, διαταραχές της διάθεσης, διαταραχές στον 
ύπνο, στην μνήμη και γνωσιακές διαταραχές. Η χορήγηση μικρής δόσης θυροξίνης 
βελτιώνει τις γνωσιακές διαταραχές και τις διαταραχές της διάθεσης.
 To μεγάλο υψόμετρο (που συνοδεύεται από ελάττωση της περιεκτικότητας σε 
οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, χαμηλές θερμοκρασίες, λιγότερη υγρασία και αυξη-
μένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία) μπορεί επίσης να επηρεάσει την θυρεο-
ειδική λειτουργία. Σε άτομα που έμειναν για 3 εβδομάδες σε μεγάλο υψόμετρο 
(4300μ στα Βραχώδη όρη) δεν επηρεάστηκε η TSH, αλλά αυξήθηκε η T4. Αυξη-
μένα επίπεδα ΘΟ σε συνδυασμό με χαμηλότερο BMI και θερμοκρασία σώματος 
παρατηρήθηκαν σε άτομα που παρέμειναν για λίγους μήνες σε μεγάλο υψόμετρο 
στον Νότιο Πόλο. Σε άλλες μελέτες παρατηρήθηκαν αντιφατικά αποτελέσματα, τα 
επίπεδα των ΘΟ αναφέρονται ελαττωμένα από ορισμένους συγγραφείς, ενώ άλλοι 
δεν αναφέρουν διαφορές.
 Σε σπηλαιολόγους που έφθασαν στα βάθη μιας σπηλιάς 700μ (σε συνθήκες μυι-
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κής κόπωσης, κρύου και σχετικής στέρησης ύπνου και υγρών), παρατηρήθηκε αυ-
ξημένη FT4 στο βάθος της σπηλιάς, χωρίς να επηρεαστεί η FΤ3 και η TSH.
 Με την υποθρεψία ελαττώνεται η Τ3 (και η FT3) και σπανιότερα η Τ4, ενώ η TSH 
μένει σε φυσιολογικά επίπεδα (αν και αναλογικά χαμηλά ως προς την Τ3). H ελάτ-
τωση της Τ3 μπορεί να θεωρηθεί ένας προσαρμοστικός μηχανισμός για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας. Το stress λόγω ασθενείας μπορεί οδηγήσει σε ελάττωση της 
Τ3 (και της FT3) και σπανιότερα της Τ4, ενώ η TSH επηρεάζεται (ελαττώνεται) στις 
σοβαρότερες περιπτώσεις.
 Ο θυρεοειδής αδένας των παιδιών είναι ευάλωτος ως προς την καρκινογόνο 
δράση της ακτινοβολίας, ακόμα και σε μικρές δόσεις. Η επίδραση της ακτινοβολίας 
είναι ανάλογη της δόσης, ενώ τα παιδιά με χαμηλή πρόσληψη ιωδίου στην τροφή 
είναι περισσότερο ευάλωτα.

Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι χημικές ουσίες που αποτελούν μέρος του 
καθημερινού περιβάλλοντος των ανθρώπων μπορούν να επιδράσουν στην θυρε-
οειδική λειτουργία με πολλαπλούς μηχανισμούς. Οι ΕΔ μπορούν να εισέλθουν στον 
ανθρώπινο οργανισμό όχι μόνο από τις προφανείς οδούς έκθεσης (την τροφή, το 
νερό ή τον αέρα) αλλά επιπροσθέτως μέσω του πλακούντα και του θηλασμού. Η 
έκθεση στους ΕΔ μας αφορά όλους, ο άνθρωπος όμως είναι περισσότερο ευάλω-
τος κατά την εμβρυική ζωή και κατά την παιδική ηλικία. Υπάρχει ανάγκη υλοποίη-
σης επιδημιολογικών μελετών ώστε να διευκρινιστεί η δράση των ΕΔ, αλλά κυρίως 
κρατικών μηχανισμών πρόληψης για να αποφευχθεί η έκθεση στις ουσίες αυτές. 
Και άλλες ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η χαμηλή θερμοκρασία, το με-
γάλο υψόμετρο, η ακτινοβολία, αλλά και η ασιτία και το στρες μπορούν επίσης να 
επέμβουν στην θυρεοειδική λειτουργία.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.  Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες – 1 λάθος
 α. Είναι συνθετικές ή φυσικές ουσίες
 β. Προέρχονται πάντα από βιομηχανικά απόβλητα
 γ. Μπορεί να επηρεάσουν την δράση και τον μεταβολισμό των ορμονών
 δ. μπορει να ανιχνευθούν στο μητρικό γάλα

2.   Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες μπορεί να επηρεάσουν την θυρεοειδική λειτουρ-
γία: – 1 λάθος

 α. αναστέλλοντας την πρόσληψη του ιωδίου από τον θυρεοειδή
 β.  επεμβαίνοντας στην σύνδεση των θυρεοειδικών ορμονών με τις πρωτεΐνες-

φορείς τους
 γ. διεγείροντας την δράση της ΤΡΟ
 δ. επεμβαίνοντας στον μεταβολισμό της θυροξίνης

3.  Τα υπερχλωρικά ιόντα: – 1 λάθος
 α. αναστέλλουν την σύνδεση του συμμεταφορέα με το ιώδιο
 β. ανιχνεύονται στο μητρικό γάλα αλλά και στα βρεφικά γάλατα του εμπορίου
 γ.  έχουν ισχυρότερη χημική δράση (ως προς την θυρεοειδική λειτουργία) από 

τα θειοκυανυούχα ιόντα
 δ. έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν τον όγκο του θυρεοειδούς

4.  1 λάθος
 α.  Ορισμένα παρασιτοκτόνα αυξάνουν τον χρόνο ημίσειας ζωής της θυροξίνης 

ελαττώνοντας την δραστηριότητα της UDPGT
 β.  Τα PCBs μπορεί να δράσουν σαν αγωνιστές ή ανταγωνιστές των θυρεοειδι-

κών ορμονών
 γ. Τα PΒBs μπορεί να επηρεάσουν την σύνδεση της Τ4 με την τρανθυρετίνη
 δ. Ορισμένα φυτοοιστρογόνα αναστέλλουν την δράση της ΤΡΟ

5.  – 1 σωστό
 α.  Η έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες συσχετίζεται με την εμφάνιση υπερθυ-

ρεοειδισμού
 β.  Η υποθρεψία μπορεί να έχει σαν συνέπεια χαμηλά επίπεδα θυρεοειδικών 

ορμονών
 γ.  Το μεγάλο υψόμετρο επηρεάζει την θυρεοειδική λειτουργία μόνον σε άτομα 

με αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα
 δ.  Τα άτομα με υψηλή πρόσληψη ιωδίου είναι περισσότερο ευάλωτα στους 

ενδοκρινικούς διαταράκτες

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 β,γ,δ,α,β


