
Εισαγωγή

Η σύνθεση και η απελευθέρωση των θυρεοειδικών ορμονών ρυθμίζεται τόσο 
από εξωθυρεοειδικούς (θυρεοειδoτρόπο ορμόνη, TSH) όσο και από ενδοθυ-

ρεοειδικούς αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς. Ο θυρεοειδής παράγει θυροξίνη 
(T4) κατά 80% και τριιωδοθυρονίνη (T3) κατά 20%, ενώ το 80% της κυκλοφορού-
σας T3 παράγεται μέσω εξωθυρεοειδικής αποιωδιοποίησης της T4. Η μετατροπή 
αυτή μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες και η T3 αντανακλά λιγό-
τερο αξιόπιστα τη θυρεοειδική λειτουργία σε σχέση με την T4. Στον ορό το μεγα-
λύτερο μέρος των T4 και T3 είναι ενωμένο με δεσμευτικές πρωτεΐνες και μόνο το 
0.02% της T4 και το 0.3% της T3 είναι ελεύθερο.
 Για την εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας χρησιμοποιείται η συγκέντρωση 
της TSH, των ολικών T4 και T3 στον ορό και των ελέυθερων κλασμάτων (FT4 και 
FT3) στον ορό

Συγκέντρωση TSH στον ορό

Δεδομένου ότι στην πλειονότητά τους οι διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας 
οφείλονται σε πρωτοπαθή νόσο του θυρεοειδούς, η μέτρηση της TSH είναι η πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενη εξέταση για την ανεύρεσή τους. Μικρές παρεκκλίσεις 
των θυρεοειδικών ορμονών προκαλούν, λόγω της αρνητικής παλίνδρομης ρύθμι-
σης, σημαντικές μεταβολές της TSH. Έτσι, φυσιολογικά επίπεδα TSH υποδηλώνουν 
ευθυρεοειδισμό, αυξημένα επίπεδα TSH υποθυρεοειδισμό και μειωμένα επίπεδα 
υπερθυρεοειδισμό. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του δευτεροπαθούς υποθυ-
ρεοειδισμού (λόγω υποφυσιακής βλάβης), οπότε η TSH είναι μειωμένη, καθώς και 
η σπάνια περίπτωση δευτεροπαθούς υπερθυρεοειδισμού λόγω αδενώματος της 
υποφύσεως που παράγει TSH, οπότε η TSH είναι φυσιολογική ή αυξημένη.
 Υπάρχουν δυο είδη ανοσοενζυμικών μεθόδων για τη μέτρηση της TSH (αλλά και 
της T4 και T3) στον ορό, οι ανοσομετρικές μέθοδοι (IMA) και οι ραδιοανοσομετρι-
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κές μέθοδοι (RIA). Στην IMΑ ένα αντίσωμα – συνήθως μονοκλονικό αντίσωμα πο-
ντικού- που κατευθύνεται έναντι ενός επιτόπου στο μόριο της TSH καθηλώνεται σε 
στερεό υπόστρωμα, και ένα δεύτερο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της TSH που 
ενώνεται με ένα άλλο επίτοπο της TSH σημαίνεται με ένα αναγνωρίσιμο δείκτη, 
που μπορεί να είναι ένα ραδιοϊσότοπο, ένα ένζυμο που μπορεί να προσδιοριστεί 
ποσοτικά με χρωματογραφία ή ένα φθορίζον ή χημειοφωταυγές μόριο «ετικέτα». 
Η συγκέντρωση της TSH που ενώνει τη στερεά φάση με τα σημασμένα αντισώ-
ματα είναι ανάλογη με την ένταση του σήματος που εκπέμπεται από το δείκτη 
μετά από το διαχωρισμό του μη δεσμευμένου δεύτερου αντισώματος. Αντίθετα, 
στις συμβατικές RIA μια μικρή ποσότητα μορίου ιχνηθέτη στο οποίο έχει συνδεθεί 
ραδιενεργό μόριο ανταγωνίζεται τη σύνδεση στο πρώτο αντίσωμα. Στη συνέχεια η 
ενωμένη με το αντίσωμα TSH τόσο στο δείγμα όσο και στον ιχνηθέτη διαχωρίζεται 
από τον ελεύθερο ιχνηθέτη στην υπερκείμενη στοιβάδα μέσω διάφορων τεχνικών. 
Η συγκέντρωση της TSH στο δείγμα είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη δραστηριό-
τητα του μορίου ιχνηθέτη. Σε γενικές γραμμές οι RIA είναι λιγότερο ευαίσθητες και 
σπανιότερα χρησιμοποιούμενες από τις ΙΜΑ.
 Οι πρώτης γενιάς ραδιοανοσομετρικές μέθοδοι είχαν όριο ανίχνευσης περίπου 
τα 10 mU/L. Μια και τα φυσιολογικά όρια της TSH στον ορό κυμαίνονται από 0,4 
έως 5 mU/L, οι παραπάνω δοκιμασίες δε διέθεταν ικανοποιητική ευαισθησία και η 
χρησιμότητά τους ουσιαστικά περιοριζόταν στη διάγνωση πρωτοπαθούς υποθυ-
ρεοειδισμού, όπου η συγκέντρωση της TSH στον ορό είναι σε υψηλά επίπεδα. Οι 
δεύτερης γενιάς ραδιοανοσομετρικές μέθοδοι έχουν όριο ανίχνευσης περίπου τα 
0,1 mU/L, δηλαδή λίγο κάτω από τα φυσιολογικά όρια, και μπορούν έτσι να χρησι-
μοποιηθούν ως screening για την ανεύρεση θυρεοειδικής νόσου, με το μειονέκτη-
μα βέβαια ότι σε περίπτωση ήπιου υπερθυρεοειδισμού είναι υπαρκτός ο κίνδυνος 
ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος. Οι τρίτης γενιάς μέθοδοι χημειοφωταύγειας, 
που κατεξοχήν χρησιμοποιούνται σήμερα, έχουν όριο ανίχνευσης περίπου τα 0,01 
mU/L, ανιχνεύοντας ακόμα και τον ήπιο υπερθυρεοειδισμό.
 Στις μέρες μας αρκετή συζήτηση γίνεται σχετικά με το αν το ανώτατο φυσιολο-
γικό όριο για την TSH θα πρέπει να μετακινηθεί προς τα κάτω, μια και σύμφωνα 
με μια μονογραφία της National Academy of Clinical Biochemistry, το 95% των 
υγιών ευθυρεοειδικών εθελοντών που εξετάστηκαν είχαν τιμές που κυμαίνονταν 
από 0,4 έως 2,5 mU/L, παρόλα αυτά τα στοιχεία ακόμα δεν είναι αρκετά ώστε να 
δικαιολογήσουν τη μετακίνηση του ορίου. Σε κάθε περίπτωση σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό των φυσιολογικών ορίων φαίνεται να παίζει η ηλικία, αφού, όπως 
φαίνεται από μια ανάλυση που συμπεριέλαβε 16.533 άτομα στη National Health 
and Nutrition Examination Survey III (NHANES III), υπάρχει μια μετατόπιση της TSH 
προς υψηλότερες τιμές στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
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Συγκέντρωση ολικής T4 και ολικής T3 στον ορό
Μετρώνται κυρίως με ραδιοανοσομετρικές μεθόδους (RIA), μεθόδους χημειοφω-
ταύγειας ή άλλη ανοσομετρική μέθοδο (IMA). Πρακτικά σχεδόν όλη (99,7%) η Τ4 
του ορού είναι ενωμένη με την TBG (thyroxin binding globulin), την τρανσθυρετίνη 
(TBPA), και την αλβουμίνη. Η ολική T4 στον ορό περιλαμβάνει τόσο τη δεσμευμένη 
όσο και την ελεύθερη (“free”) T4. Οι φυσιολογικές τιμές διαφέρουν από εργαστή-
ριο σε εργαστήριο, και συνήθως κυμαίνονται από 4,6 έως 11,2 mcg/dL (60 έως 
145nmol/L). Η T3 στον ορό είναι λιγότερο ισχυρά ενωμένη με την TBG και την TBPA, 
αλλά πιο ισχυρά ενωμένη με την αλβουμίνη. Οι φυσιολογικές τιμές διαφέρουν από 
εργαστήριο σε εργαστήριο, και συνήθως κυμαίνονται από 75 έως 195 ng/dL (1,3 
έως 3 nmol/L).
 Διάφορες καταστάσεις, όπως η κύηση, κάποια φάρμακα και ασθένειες μπορούν 
να μεταβάλλουν τη συγκέντρωση των δεσμευτικών πρωτεϊνών ή την αλληλεπί-
δρασή τους με την T3 και την T4 (Πίνακας 1) με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις των 
ελεύθερων και των ολικών πρωτεϊνών να μη συμβαδίζουν. Σε αυτή την περίπτωση 
οι ασθενείς είναι ευθυρεοειδικοί και θα πρέπει να προσδιορίζονται τα ελεύθερα 
κλάσματα που βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων, παρά τη διαταραχή των ολι-
κών T3 και T4 στον ορό (ευθυρεοειδική υπερ και υποθυροξιναιμία).

Συγκέντρωση FT4 και FT3 στον ορό
Σύμφωνα με την ‘υπόθεση της ελεύθερης ορμόνης’ η μη δεσμευμένη ορμόνη είναι 
διαθέσιμη για πρόσληψη εντός των κυττάρων και αλληλεπίδραση με τους πυρηνι-
κούς υποδοχείς, ενώ η δεσμευμένη ορμόνη αποτελεί μια κυκλοφορούσα αποθήκη.
 Κατά την περίοδο 1978–1980 αναπτύχθηκαν ανοσομετρικές μέθοδοι δύο σταδί-
ων για την ‘άμεση’ μέτρηση της FT4 που πια στις μέρες μας έχει αποκτήσει μεγάλη 
δημοτικότητα. Στη μέθοδο αυτή, ο ορός αρχικά επωάζεται μαζί με μικρή ποσότητα 
ακινητοποιημένου ειδικού για την Τ4 αντισώματος το οποίο προσλαμβάνει πολύ 
μικρή ποσότητα Τ4 από το δείγμα, παρεμβαίνοντας ελάχιστα στην αρχική ισορρο-
πία μεταξύ ελεύθερου και δεσμευμένου κλάσματος. Μετά την επίτευξη ισορροπί-
ας, γίνεται διαχωρισμός ορού και αντισώματος. Το ακινητοποιημένο αντίσωμα που 
περιέχει δεσμευμένη Τ4 πλένεται επανειλημμένως για να απομακρυνθούν ίχνη 
ορού και κατόπιν επωάζεται με σημασμένο ανιχνευτή (π.χ. κατάλληλο παράγω-
γο της T4 ή σημασμένη με 125I T4), και η κατάληψη των σημείων σύνδεσης αντι-
σωμάτων μετράται όπως στην τυπική ανοσομετρική μέθοδο. Στις πιο πρόσφατες 
μεθόδους χρησιμοποιείται Τ4 συζευγμένη με μακρομόρια (ένζυμα). Παρότι τελικά 
καμία από τις διάφορες τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί δε μετρά άμεσα τη μη 
δεσμευμένη ορμόνη, αφού αυτή αποτελεί το 0,03% της Τ4, η μέθοδος ξεπερνά τη 
σύγχυση που δημιουργούν οι ανωμαλίες των δεσμευτικών πρωτεϊνών, τουλάχι-
στον στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι φυσιολογικές τιμές διαφέρουν ανάλογα με 



-126-

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

τη μέθοδο. Στις ανοσομετρικές μεθόδους μπορεί να σημειωθούν ψευδώς θετικά 
ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα λόγω παρουσίας πρωτεϊνών (π.χ. ρευματοειδής 
παράγοντας) και ετερόφιλων αντισωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση οι δεσμευτικές 
ανοσοσφαιρίνες και η μέτρηση με εναλλακτικές μεθόδους μπορούν να λύσουν το 
πρόβλημα.
 Λόγω των αυτορρυθμιστικών μηχανισμών που ελέγχουν την θυρεοειδική λει-
τουργία (αρνητική παλίνροδομη ρύθμιση του υποθαλαμο-υποφυσιο-θυρεοειδικού 
άξονα, ρύθμιση της 5α-αποϊωδινάσης και του NIS…) τα επίπεδα της TSH και των 
θυρεοειδικών ορμονών εμφανίζουν χαρακτηριστικές μεταβολές στην εξέλιξη των 
θυρεοειδικών νοσημάτων. Στον πίνακα 2 φαίνονται συνοπτικά οι κυριότεροι συν-
δυασμοί μεταβολών των παραμέτρων της θυρεοειδικής λειτουργίας.

Δοκιμασία με TRH
Οι υπερευαίσθητες μέθοδοι για την TSH περιόρισαν σταδιακά τη χρησιμότητα 
της δοκιμασίας με TRH. Με τις ευαίσθητες μεθόδους προσδιορισμού της TSH, οι 
τυπικές περιπτώσεις υποθυρεοειδισμού κεντρικής αιτιολογίας χαρακτηρίζονται 
από το συνδυασμό χαμηλής fT4 και χαμηλής ή απρόσφορα φυσιολογικής TSH. Σε 
γενικές γραμμές, αν και χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, η TSH είναι χαμηλή σε 
υποφυσιακή νόσο και φυσιολογική ή υψηλή σε υποθαλαμική νόσο. Η χορήγηση 
TRH (200 mgr) σε φυσιολογικά άτομα προκαλεί μια σταθερή αύξηση στα επίπεδα 
της TSH, με μέγιστες τιμές στα 15-30 λεπτά, και ακόλουθη ελάττωση στα 60 λεπτά. 
Η απόλυτη αύξηση της TSH αντιστοιχεί περίπου σε 1.5 έως 45 mU/L, και η σχετική 
αύξηση σε μια τιμή που είναι 2.8 έως 23 φορές υψηλότερη από την αρχική. Σε πολ-
λές περιπτώσεις υποθυρεοειδισμού κεντρικής αιτιολογίας σημειώνονται ηπιότερες 
ή καθυστερημένες απαντήσεις. Η δοκιμασία είχε χρησιμοποιηθεί στη διαφορική 
διάγνωση του υπερθυρεοειδισμού με φυσιολογική TSH στις σπάνιες περιπτώσεις 
TSH αδενώματος και κεντρικής αντίστασης στις θυρεοειδικές ορμόνες, όμως η MRI 
της υπόφυσης δίδει πιο αξιόπιστες πληροφορίες. Η δοκιμασία με TRH δε συστή-
νεται ως εξέταση ρουτίνας λόγω της μεγάλης διακύμανσης των αποτελεσμάτων 
τόσο σε φυσιολογικά όσο και σε πάσχοντα άτομα. Δεδομένων των έστω και σπάνι-
ων περιπτώσεων υποφυσιακής αποπληξίας που έχουν αναφερθεί σε υποφυσιακά 
αδενώματα, δε θα πρέπει να διενεργείται σε ασθενείς με ευμεγέθεις υποφυσιακούς 
όγκους.

Αντιθυρεοειδικά Αντισώματα
Τρία είναι τα μείζονα αντιγόνα που ενέχονται στη θυρεοειδική αυτοανοσία: η 
θυρεοσφαιρίνη, ο υποδοχέας της TSH (TSH-R) και η θυρεοειδική υπεροξειδάση 
(TPO). Ένα αντιγόνο που κλωνοποιήθηκε πιο πρόσφατα είναι ο συμμεταφορέας 
Na+/I-(NIS).
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• Θυρεοσφαιρίνη και αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα

Η θυρεοσφαιρίνη (Tg) εμπεριέχει περίπου 40 δυνητικούς επιτόπους. Τα αντισώμα-
τα anti-Tg ήταν τα πρώτα που ταυτοποιήθηκαν. Πρόκειται κυρίως για IgG, (IgG1 και 
IgG4), o παθογενετικός ρόλος των οποίων δεν έχει αποσαφηνιστεί. Μπορούν να 
αποτελέσουν μέρος ανοσοσυμπλεγμάτων που κυκλοφορούν ή παραμένουν κα-
θηλωμένα στο θυρεοειδικό ιστό.

• Θυρεοειδική υπεροξειδάση (TPO) και αντισώματα κατά αυτής

Η TPO ταυτοποιήθηκε το 1985 ως το μείζον αντιμικροσωμιακό αντιγόνο και πα-
ρουσιάζει δυο έως έξι επιτόπους.
 Τα αντισώματα αντι TPO είναι πολυκλωνικά, κυρίως IgG και προσδένουν το συ-
μπλήρωμα, γεγονός που τους προσδίδει κάποια τοξικότητα. Κατέχουν μείζονα 
ρόλο στην κυτταροτοξικότητα που οφείλεται σε αντισώματα.

• Υποδοχέας της TSH και αντισώματα κατά αυτού

Ο υποδοχέας της TSH κλωνοποιήθηκε το 1990. Περιλαμβάνει ένα εξωκυττάριο, 
επτά διαμεμβρανικά και ένα ενδοκυττάριο τμήμα. Εκφράζεται επίσης στον οπι-
σθοβολβικό ιστό, στα λεμφοκύτταρα και τα λιποκύτταρα. Οι περιγραφέντες επί-
τοποι καλύπτουν το σύνολο του εξωκυττάριου τμήματος και τα σημεία σύνδεσης 
με τα διεγερτικά ή / και τα ανασταλτικά αντισώματα είναι διάσπαρτα σε αυτό. Από 
διάφορες μελέτες έχει φανεί ότι τα διεγερτικά αντισώματα ενώνονται με την περι-
οχή που περιέχει τα αμινοξέα 34-37, 40, 42-45 και 52-56, ενώ τα ανασταλτικά με 
την καρβοξυτελική περιοχή που περιέχει τα αμινοξέα C 295-306 και 387-395. Τα 
αντισώματα αντι-TSHR είναι κυρίως IgG1, και μπορούν είτε να μιμηθούν τη δράση 
της TSH (διεγερτικά αντισώματα, TSAb: thyroid stimulating antibody ή TSI: thyroid 
stimulating immunoglobulin), είτε να παίξουν ρόλο ανταγωνιστή (ανασταλτικά 
αντισώματα TBAb: thyroid blocking antibody ή TSII: thyroid stimulating inhibitory 
immunoglobulin). Μια και συχνά συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή, η κλινική εικόνα 
εξαρτάται από την συγκέντρωση και την συγγένεια καθενός από τα παραπάνω 
αντισώματα. Ο παθογενετικός τους ρόλος είναι εμφανής στις περιπτώσεις βρεφι-
κής δυσθυρεοειδικής νόσου που προκαλείται από την διαπλακουντιακή μεταφορά 
τους από τη μητέρα στο βρέφος.

• Συμμεταφορέας Na+/I-(NIS) και αντισώματα κατά αυτού

Πρόκειται για μια πρωτεΐνη που περιέχει δεκατρία διαμεμβρανικά τμήματα. Αντι-
σώματα κατά του NIS έχουν βρεθεί σε διάφορες μελέτες και διαφορετικά ποσοστά 
σε ασθενείς με νόσο Graves’ ή θυρεοειδίτιδα Hashimoto.
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• Αντισώματα αντι-T3, αντι -T4, αντι -TSH

Είναι συνήθως πολυκλωνικά. Πιθανώς να επηρεάσουν τον προσδιορισμό των T3, 
Τ4 και των ελεύθερων κλασμάτων τους, χωρίς όμως επίπτωση στη βιολογική τους 
δράση. Η ύπαρξη αντι-TSH είναι σπανιότατη και έχει διαπιστωθεί σε λίγους ασθε-
νείς με σοβαρή αυτοανοσία.

Μέθοδοι προσδιορισμού

Χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανοσομετρικές, ή ανταγωνιστικές με ιχνηθέτες που 
μπορεί να είναι ισότοπα, ένζυμα (ELISA) ή με χημειοφωταύγεια και διαθέτουν αυ-
ξημένη ευαισθησία και ειδικότητα. Τα αντισώματα αντι-TSHR μπορούν να μελετη-
θούν μετρώντας τη βιολογική τους δράση, δηλαδή την παραγωγή κυκλικού AMP 
από θυρεοειδικά κύτταρα ανθρώπου ή χοίρου, παρουσία ορού του ασθενούς. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η αναστολή της πρόσδεσης της σημασμένης 
βοείου TSH στους υποδοχείς (πχ με ELISA). Οι υποδοχείς TSH χοίρου έχουν αντι-
κατασταθεί από μια κυτταρική σειρά που υπερεκφράζει τον ανθρώπινο υποδοχέα 
για την TSH, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ευαισθησίας όσον αφορά τόσο τη 
διάγνωση της νόσου Graves’ (ευαισθησία υψηλότερη από 98%) όσο και, πιθανώς, 
την πρόβλεψη των υποτροπών μετά τη διακοπή της αντιθυρεοειδικής αγωγής.

Κλινικές εφαρμογές της μέτρησης των αντιθυρεοειδικών αντισω-
μάτων
Ο εκτιμώμενος επιπολασμός των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων εξαρτάται από 
την ευαισθησία και την ειδικότητα των εφαρμοζόμενων μεθόδων (πίνακας 3). Αντι-
TPO μπορούν να μετρηθούν στο 6 έως 12% των ενηλίκων χωρίς εμφανή θυρε-
οειδική νόσο. Ο εντοπισμός αντι-TPO αποτελεί την πιο ευαίσθητη δοκιμασία για 
τη διάγνωση αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου. Η εμφάνισή τους είναι η πρώτη 
ανωμαλία που διαπιστώνεται πριν την ανάπτυξη θυρεοειδίτιδας Hashimoto και 
προηγείται της εμφάνισης των αντι-Tg. Ανιχνεύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
το 98% των περιπτώσεων θυρεοειδίτιδας Hashimoto, και περίπου στο 85% των 
περιπτώσεων νόσου Graves’. Παρόλα αυτά κάποιοι ασθενείς με αυτοάνοση νόσο 
δεν αναπτύσσουν Αντι-TPO, ενώ άλλοι με θετικά αντι-TPO δεν αναπτύσσουν ποτέ 
νόσο. Η μέτρηση των επιπέδων τους δε συστήνεται σε ευθυρεοειδικά άτομα, ενώ 
ενδείκνυται σε περίπτωση υποκλινικού υποθυρεοειδισμού, σε ανώδυνη (σιωπηλή) 
θυρεοειδίτιδα ή postpartum θυρεοειδίτιδα. Οι ασθενείς με ανιχνεύσιμα επίπεδα 
αντι-TPO στην έναρξη της κύησης παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο (50%) ανά-
πτυξης θυρεοειδίτιδας post partum. Η παρουσία αντι-TPO πριν την έναρξη αγω-
γής με αμιοδαρόνη, λίθιο, IL2, IFNγ, ή GMCSF μπορεί να αποτελέσει προγνωστικό 
παράγοντα θυρεοειδικής δυσλειτουργίας. Έχει αναφερθεί συσχέτιση ανάμεσα σε 
αντισώματα αντι-TPO και καρκίνο μαστού, σαρκοείδωση, ή καθ΄έξιν αποβολές. Η 
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παρουσία αντι-Tg, που παρατηρείται στο 25% των περιπτώσεων Ca θυρεοειδούς 
και στο 10% του γενικού πληθυσμού, είναι θεμελιώδους σημασίας να ανιχνεύεται 
στην περίπτωση ασθενών με διαφοροποιημένο Ca θυρεοειδούς, καθότι καθιστά 
αδύνατη ή παραπλανητική την ερμηνεία των επιπέδων της Tg προκαλώντας ψευ-
δή ελάττωση της όταν αυτή μετράται με ανοσομετρικές μεθόδους (IMA). Η μέτρη-
ση της Tg με RIA μπορεί να υπερ ή να υποεκτιμήσει την Tg. Οι διαδοχικές μετρή-
σεις αντι-Tg μπορούν να χρησιμεύσουν ως «αναπληρωματικός» αλλά ανακριβής 
δείκτης φυσιολογικού υπολειμματικού θυρεοειδικού ιστού ή όγκου. Η εξαφάνισή 
τους μετά από χειρουργείο και ραδιενεργό ιώδιο αποτελεί καλό προγνωστικό πα-
ράγοντα, ενώ αντίθετα τα υψηλά επίπεδα σηματοδοτούν την εμμονή αντιγονικής 
διέγερσης που συνδέεται με την παρουσία θυρεοειδικών υπολειμμάτων.
 Τα αντισώματα αντι-TSHR (διεγερτικά) έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση 
αλλά και τον καθορισμό της ενεργότητας της νόσου Graves’ καθώς και τον υπολο-
γισμό της πιθανότητας υποτροπής της νόσου μετά από διακοπή των αντιθυρεοει-
δικών φαρμάκων, για τη διαφοροδιάγνωση περιπτώσεων εξόφθαλμου και τον κα-
θορισμό της ενεργότητας της οφθαλμοπάθειας που σχετίζεται με τη νόσο Graves’, 
κατά την κύηση (με βιοδοκιμασία) για την πρόβλεψη νεογνικής νόσου Graves’, στο 
νεογέννητο για τη διάγνωση παροδικού υπερθυρεοειδισμού, στην post partum 
θυρεοτοξίκωση για τη διαφοροδιάγνωση ανάμεσα σε θυρεοειδίτιδα post partum 
και νόσο Graves’ και σε περίπτωση τοξικής οζώδους βρογχοκήλης για τη διάγνωση 
συνυπάρχουσας νόσου Graves’. Οι ασθενείς με νόσο Graves και θετικά TRAb έχουν 
κατά κανόνα βαρύτερη κλινική εικόνα από τους οροαρνητικούς, γίνονται ευθυ-
ρεοειδικοί μετά την έναρξη αντιθυρεοειδικής φαρμακευτικής αγωγής αργότερα 
από ότι οι οροαρνητικοί και υποτροπιάζουν περισσότερο. Σε μια ανασκόπηση 
των αποτελεσμάτων 18 προηγούμενων εργασιών, προέκυψε ότι οι οροαρνητικοί 
ασθενείς, μετά από ένα χρόνο θεραπείας με αντιθυρεοειδικά φάρμακα, είχαν 75% 
πιθανότητα να μείνουν ευθυρεοειδικοί ένα χρόνο μετά τη διακοπή της θεραπείας. 
Αντίθετα, οι ασθενείς με θετικά TRAb είχαν πιθανότητα μόνο 25% να μην υποτρο-
πιάσουν τον πρώτο χρόνο μετά τη διακοπή της θεραπείας. Επίσης (ανασταλτικά) 
αντι-TSHR σε περιπτώσεις υποθυρεοειδισμού για τη διάγνωση ατροφικής θυρεοει-
δίτιδας Hashimoto και στο νεογέννητο για τη διάγνωση παροδικού υποθυρεοειδι-
σμού.
 Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο προσδιορισμός των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων 
δίδει σημαντικές πληροφορίες για την διαφοροδιάγνωση των θυρεοειδικών νοση-
μάτων, όμως ο κατ’ εξακολούθηση προσδιορισμός τους κατά την παρακολούθηση 
των ασθενών (εκτός από εκείνους με Ca θυρεοειδούς) αποτελεί λανθασμένη συ-
νήθεια που δημιουγεί άγχος στον ασθενή, δεν βοηθά τον θεράποντα στην λήψη 
θεραπευτικών αποφάσεων και επιβαρύνει το κόστος της παρακολούθησης.
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Θυρεοσφαιρίνη
Ο προσδιορισμός των επιπέδων θυρεοσφαιρίνης δεν συνιστάται στην καθημερι-
νή ιατρική πράξη δεδομένου ότι αυξάνονται σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται 
από αύξηση της μάζας ή της λειτουργικότητας του αδένα (βρογχοκήλη, τοξικό 
αδένωμα κα) χωρίς να υποδηλώνουν απαραίτητα την ύπαρξη κακοήθειας. Ετσι, 
η μέτρηση των επιπέδων της θυρεοσφαιρίνης περιορίζεται στην παρακολούθη-
ση των ασθενών με καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδες ή 
θυλακιώδες). Στις περιπτώσεις αυτές η αύξηση των επιπέδων της αποτελεί άριστο 
δείκτη υποτροπής της νόσου, εφόσον οι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε ολική θυρε-
οειδεκτομή και έχουν λάβει θεραπευτικό 131Ι. Να σημειωθεί ότι τα αντιθυρεοσφαι-
ρινικά αυτοαντισώματα (TgAb) παρεμβαίνουν στη μέτρηση της θυρεοσφαιρίνης 
(Tg) κυρίως με τις ανοσομετρικές μεθόδους δύο θέσεων προκαλώντας ψευδώς 
χαμηλά ή/και μη ανιχνεύσιμα αποτελέσματα. Όμως, ούτε οι ανταγωνιστικές RIA 
είναι ασφαλείς, γι’ αυτό συνιστάται, μαζί με τη μέτρηση της Tg, να μετρώνται σε 
κάθε δείγμα και τα TgAb με ευαίσθητη μέθοδο και να μην αξιολογούνται τα αποτε-
λέσματά της όταν αυτά είναι θετικά.

Καλσιτονίνη ορού
Η καλσιτονίνη εκκρίνεται από τα C κύτταρα του θυρεοειδούς και τα επίπεδά της 
αυξάνονται σε υπερπλασία ή καρκίνωμα των κυττάρων αυτών. Σύμφωνα με τις 
τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες συστήνεται ο προσδιορισμός της στην αρχική 
και μόνον διερεύνηση της οζώδους θυρεοειδικής νόσου για τον αποκλεισμό κακο-
ήθειας των C κυττάρων. Επίπεδα καλσιτονίνης>10 pg/ml θεωρούνται ύποπτα. Με-
γαλύτερη ευαισθησία έχει η διεγερτική δοκιμασία με πενταγαστρίνη ή ασβέστιο.
 Προσοχή χρειάζεται στα ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω αυξημένης γαστρί-
νης, (πχ. γεύμα, λήψη αιθανόλης, λήψη αναστολέων της αντλίας πρωτονίων, νεφρι-
κή ανεπάρκεια) και στις περιπτώσεις αυτές ο προσδιορισμός θα πρέπει να επανα-
λαμβάνεται σε συνθήκες νηστείας ή μετά 1 μήνα από την διακοπής της αγωγής. 
Αλλο αίτιο ψευδών αποτελεσμάτων είναι η παρουσία ετερόφιλων αντισωμάτων, 
που αναπτύσσονται στον ορό ορισμένων ανθρώπων προς τις ανοσοσφαιρίνες 
ενός ή/και περισσοτέρων ζώων. Η προέλευσή τους είναι ιατρογενής (χορήγηση 
φαρμακευτικών ή διαγνωστικών ουσιών) ή μη ιατρογενής (συγκατοίκηση και ενα-
σχόληση με ζώα). Το συχνότερα εμφανιζόμενο είναι το HAMA (Human Anti-Mouse 
Antibody). Η παρεμβολή αφορά κυρίως σε two site-IMA μεθόδους και στις περι-
πτώσεις αυτές το HAMA ή συνδέεται και σχηματίζει γέφυρα με το ακινητοποιη-
μένο και το ιχνηθετημένο αντίσωμα (ψευδώς θετικό αποτέλεσμα) ή συνδέεται με 
το ένα αντίσωμα και παρεμποδίζει την αντίδραση του με την ορμόνη (ψευδώς 
αρνητικό αποτέλεσμα). Η παρεμβολή των ετερόφιλων αντισωμάτων αντιμετωπί-
ζεται με απομάκρυνση ή αδρανοποίηση τους (π.χ με καταβύθιση με πολυαιθυλε-
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νο-γλυκόλη, PEG, πριν από τον προσδιορισμό), με τροποποίηση των αντισωμάτων 
της μεθόδου (αφαίρεση του τμήματος Fc), ή τέλος με προσθήκη στο ρυθμιστικό 
διάλυμα της μεθόδου ανοσοσφαιρινών του ζώου.
 

Πίνακας 1. Φάρµακα που προκαλούν διαταραχή των δοκιµασιών θυρεοειδικής λειτουργίας
χωρίς να επηρεάζουν τη λειτουργία του θυρεοειδούς
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Πίνακας 2. Μεταβολές των παραµέτρων της θυρεοειδικής λειτουργίας σε διάφορες καταστάσεις

Πίνακας 3. Εκτιµώµενος επιπολασµός αντιθυρεοειδικών αντισωµάτων (ποσοστά%)
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