
ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ

Η Αυτοάνοση Θυρεοειδική Νόσος (ΑΘΝ) αποτελείται κυρίως από τρία στενά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους σύνδρομα-νόσους: (1) τη νόσο Graves’ (GD) (2) τη 

θυρεοειδίτιδα Hashimoto (HT) και (3) την ατροφική θυρεοειδίτιδα (ή πρωτοπαθές 
μυξοίδημα). Πολλές παραλλαγές των συνδρόμων αυτών περιλαμβάνονται στην 
ΑΘΝ όπως η σιωπηλή θυρεοειδίτιδα, η θυρεοειδίτιδα της λοχείας και η τοπική θυ-
ρεοειδίτιδα. Όλα αυτά τα σύνδρομα θεωρούνται υποσύνολα της ΑΘΝ διότι έχουν 
(α) κοινά παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά (β) κοινούς ανοσολογικούς μηχα-
νισμούς (γ) εμφανίζονται σε μέλη της ίδιας οικογένειας και (δ) το ένα σύνδρομο 
μπορεί να μεταπέσει σε άλλο σύνδρομο στο ίδιο άτομο. (Πίνακας 1)

Πίνακας 1: Τα σύνδροµα της Αυτοάνοσης Θυρεοειδικής Νόσου

Αυτοανοσία θυρεοειδούς
ΓΡ. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Ενδοκρινολόγος
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Η ΑΘΝ είναι η πιο συχνή οργανοειδική αυτοανοσία (οργανοειδική είναι η αυτοα-
νοσία στην οποία η ανοσολογική απόκριση απευθύνεται προς ένα ειδικό αντιγόνο 
ενός μόνο οργάνου ή αδένα). Η ΑΘΝ συχνά συνυπάρχει με άλλα αυτοάνοσα νοσή-
ματα είτε ενδοκρινικά (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, νόσος Addison, αυτοάνοση 
ωοθηκική ανεπάρκεια) είτε μη ενδοκρινικά (λεύκη, ψωρίαση, ρευματοειδής αρθρί-
τιδα, μυασθένεια, σ. Sjorgen). Η ΑΘΝ συνυπάρχει επομένως τόσο με οργανοειδικές 
όσο και με συστηματικές αυτοάνοσους νόσους (συστηματικές είναι οι αυτοάνοσες 
νόσοι στις οποίες η ανοσολογική απόκριση αφορά πολλά αντιγόνα και όργανα με 
αποτέλεσμα να εμφανίζονται βλάβες σε πολλούς ιστούς).

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΟΝΑ
Θυρεοσφαιρίνη

Η θυρεοσφαιρίνη (TG) είναι μια ομοδιμερής γλυκοπρωτεΐνη μοριακού βάρους 
660kDa και είναι η κύρια πρωτεΐνη που παράγεται από το θυρεοειδή αδένα. Συ-
ντίθεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο των θυλακιωδών θυρεοειδικών κυττάρων 
και στη συνέχεια εκκρίνεται στον αυλό, όπου και συνιστά το κύριο συστατικό του 
κολλοειδούς. Κάθε μόριο της TG αποτελείται από περίπου 100 μόρια τυροσίνης, το 
ένα τέταρτο των οποίων έχουν υποστεί ιωδίωση. Η σύζευξη των συγκεκριμένων 
μορίων τυροσίνης σχηματίζει τις θυρεοειδικές ορμόνες θυροξίνη (Τ4) και τριιωδο-
θυρονίνη (Τ3). Η ακριβής θέση των επίτοπων των T και B κυττάρων εντός της TG 
παραμένει αδιευκρίνιστη, ακόμα και στα πειραματικά μοντέλα. Είναι πλέον σαφές 
ότι ο βαθμός ιωδίωσης της TG αντικατοπτρίζει την ανοσιακή αντίδραση έναντι της 
TG γεγονός που υποδεικνύει ότι πιθανόν οι κυρίαρχοι επίτοποι είτε περιέχουν ιώδιο 
είτε τροποποιούνται από την ιωδιοποίηση της TG.
 Τα αντισώματα έναντι της TG (TgAbs) αποτελούν κοινό γνώρισμα της ΑΘΝ 
και ανευρίσκονται σε υψηλά επίπεδα στους ορούς των ασθενών με ΑΘΝ. Φυσι-
κά (natural) TgAbs είναι παρόντα σε φυσιολογικά άτομα ενώ μονοκλωνικά TgAbs 
παρατηρούνται σε ασθενείς με μονοκλωνικές γαμμασφαιρινοπάθειες χωρίς ΑΘΝ, 
γεγονός που υποδεικνύει ότι η TG αποτελεί κοινό στόχο των Β κυττάρων. Η συγκέ-
ντρωσή των TgAbs στον ορό ασθενών με ΑΘΝ είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή 
των υγιών ατόμων και τα TgAbs των ασθενών με ΑΘΝ αναγνωρίζουν ένα συγκεκρι-
μένο εύρος επιτόπων με τους οποίους και έχουν μεγάλη συγγένεια.

Θυρεοειδική υπεροξειδάση

Η θυρεοειδική υπεροξειδάση (ΤΡΟ) είναι μια μεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη, περιέχει 
μια προσθετική ομάδα αίμης και καταλύει την οξείδωση του ιωδίου, την ιωδίωση 
των αμινοξικών καταλοίπων τυροσίνης της TG και τη σύνδεση των ιωδιωμένων 
τυρoσινών για την παραγωγή των ορμονών Τ3 και Τ4. Από παλιά είχε αναγνωριστεί 
ότι περίπου το 90% των ασθενών με ΑΘΝ έχουν αντισώματα έναντι του ‘μικροσω-
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μιακού αντιγόνου’. Μετά την απομόνωση της αλληλουχίας του cDNA της TPO, έγινε 
φανερό ότι η ΤΡΟ είναι ταυτόσημη με το ‘μικροσωμιακό αντιγόνο’ του θυρεοει-
δούς. Τα αντισώματα έναντι της ΤΡΟ (TPOAbs) είναι διαγνωστικά για την ΑΘΝ και 
βρίσκονται στο 90% των ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto και στο 75% των 
ασθενών με νόσο Graves’. Σε αντίθεση με τα TgAbs, τα TPOAbs φαίνεται ότι έχουν 
παθογενετικό ρόλο και αυτό γιατί μπορούν και ενεργοποιούν την πρόσδεση του 
συμπληρώματος και να προσβάλλουν τα θυρεοειδικά κύπαρα, μέσω του κυτταρο-
τοξικού μηχανισμού των ΝΚ-κυττάρων. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ισχυρή συσχέτιση 
μεταξύ επιπέδων TPOAbs στον ορό και της λεμφοκυτταρικής διήθησης του θυρε-
οειδούς.
 Πολλαπλοί επίτοποι των Τ-λεμφοκυττάρων έχουν διαπιστωθεί στο μόριο της 
ΤΡΟ και τα TPOAbs διαφορετικών ασθενών ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς 
επιτόπους χωρίς παρόλα αυτά να έχει διαπιστωθεί κάποια συγκεκριμένη κλινική 
συσχέτιση. Μελέτες με ανθρώπινα μονοκλωνικά TPOAbs αναγνώρισαν 2 κύριες 
γειτονικές περιοχές (Α & Β) οι οποίες παρουσίασαν αντίδραση σε>80% ορών ασθε-
νών με Hashimoto’s.
 Έχει υπολογιστεί ότι αυξημένα επίπεδα TPOAbs εμφανίζεται στο 12-26% των υγι-
ών ενήλικων γυναικών και στο 6-14% των υγιών ανδρών. Στην πληθυσμιακή μελέ-
τη NHANES III, η επίπτωση (prevalence) των TPOAbs στους λευκούς Αμερικανούς 
χωρίς θυρεοειδική νόσο ήταν 12,3% (στους μαύρους ήταν 4,5%). Η επίπτωση των 
TPOAbs αυξάνει με την ηλικία, ανεξαρτήτως φύλου, φτάνοντας στο 30% σε μελέτη 
που έγινε σε χρονίως πάσχοντες ασθενείς>80 ετών. Η 20ετής προοπτική μελέτη 
Wickham έδειξε ότι η ύπαρξη των TPOAbs είναι πρώιμη ένδειξη ανάπτυξης υποθυ-
ρεοειδισμού. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι ο σχετικός κίνδυνος να εμφανιστεί υπο-
θυρεοειδισμός, σε διάστημα μιας 20ετίας, σε ένα άτομο με υψηλό τίτλο TPOAbs 
αυξανόταν 8 φορές στις γυναίκες και 25 φορές στους άνδρες. Όταν συνυπήρχε και 
υποκλινικός υποθυρεοειδισμός, δηλαδή υψηλή τιμή TSH χωρίς παθολογική τιμή 
Τ3 και Τ4, ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης υποθυρεοειδισμού αυξανόταν 38 φορές 
στις γυναίκες και 178 φορές στους άνδρες.
 Η παρουσία TPOAbs σε εγκυμονούσες αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα κιν-
δύνου για την εκδήλωση θυρεοειδίτιδας της λοχείας. Έγκυες με TPOAbs έχουν 50% 
σχετικό κίνδυνο για την εκδήλωση θυρεοειδίτιδας της λοχείας όταν το ποσοστό 
αυτό είναι 2% στις γυναίκες χωρίς TPOAbs. Το ποσοστό αυτό αυξάνει σε>80% αν 
τα αντισώματα είναι παρόντα στα τελικά στάδια της κύησης.

Υποδοχέας της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης

Ο υποδοχέας της TSH (TSH-R) βρίσκεται στην επιφάνεια του θυρεοειδικού κυτ-
τάρου. Μετά την πρόσδεση της TSH στον TSH-R, ενεργοποιείται το σύστημα της 
αδενυλικής κυκλάσης, με αποτέλεσμα την ενδοκυττάρια αύξηση της κυκλικής μο-
νοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP) και ακολούθως την πρόσληψη ιωδίου και την 
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επαγωγή και στη συνέχεια την παραγωγή και έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών. 
Ο TSH R αποτελείται από ένα διαμεμβρανικό τμήμα (7 διαμεμβρανικά τμήματα - 
χαρακτηριστική δομή των υποδοχέων που προσδένονται στην G  πρωτεΐνη), από 
ένα κυτταροπλασματικό τμήμα, το οποίο αντιστοιχεί στο καρβοξυτελικό άκρο του 
μορίου και την εξωκυττάρια υδρόφιλη περιοχή του υποδοχέα, η οποία περιέχει 
το αμινοτελικό άκρο και είναι σχετικά μεγάλη. Η εξωκυττάρια περιοχή του TSH-R 
είναι υπεύθυνη για την εξειδικευμένη δράση του υποδοχέα καθώς και για τα ανο-
σολογικά χαρακτηριστικά του, αφού εκεί προσδένονται τόσο η ορμόνη, όσο και τα 
αυτοαντισώματα στη νόσο Graves’.
 Τρεις είναι οι κατηγορίες των αντισωμάτων που συνδέονται με τον TSH-R ανάλο-
γα με τη μέθοδο προσδιορισμού τους: (α) τα αντισώματα που συνδέονται με τον 
υποδοχέα της TSH (TRAb: TSH receptor antibodies ή ΤΒΙΙ: TSH binding inhibitory 
immunoglobulins) (β) αντισώματα που διεγείρουν τον υποδοχέα της TSH (TSAb: 
thyroid stimulating antibodies) (γ) αντισώματα που αναστέλλουν τον υποδοχέα 
της TSH (TBAb: thyroid binding antibodies). Τα θυρεοδιεγιερτικά αντισώματα προ-
καλούν αύξηση της έκκρισης cAMP ή της πρόσληψης ραδιενεργού ιωδίου από τα 
θυρεοειδικά κύτταρα. Με τον τρόπο αυτό προκαλείται υπερθυρεοειδισμός. Αντί-
θετα, τα θυρεοανασταλτικά αντισώματα προκαλούν μείωση της έκκρισης cAMP ή 
της πρόσληψης ραδιενεργού ιωδίου και είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση υποθυ-
ρεοειδισμού όπως στην ατροφική θυρεοειδίτιδα.
 Η κλινική σημασία της μέτρησης των TRAb πρέπει να αξιολογηθεί σε τέσσερα 
επίπεδα: (α) στη διαφορική διάγνωση του υπερθυρεοειδισμού (β) στην πρόβλε-
ψη πιθανής υποτροπής (γ) στην αντιμετώπιση της οφθαλμοπάθειας Graves’ και (δ) 
στην πρόβλεψη νεογνικού υπερθυρεοειδισμού.
 Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση της νόσου Graves‘ (GD) μπορεί να 
τεθεί βασιζόμενη στα κλινικά ευρήματα. Η κλινική εξέταση, η μέτρηση των TPOAbs 
και το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς θα θέσουν τη διάγνωση στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων. Σε αμφίβολες περιπτώσεις η μέτρηση των TRAb 
μπορεί να φανεί χρήσιμη. Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι περίπου 5% των 
ασθενών με υπερθυρεοειδισμό Graves’ είναι TBII-αρνητικοί με τη χρήση δεύτερης 
γενιάς μεθόδου προσδιορισμού των TBII. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι οροαρνητικοί 
ασθενείς είχαν ηπιότερες βιοχημικές εκδηλώσεις θυρεοτοξίκωσης και δεν εμφάνι-
ζαν οφθαλμοπάθεια.
 Τα δεδομένα είναι πιο ασαφή αναφορικά με την προγνωστική αξία της μέτρησης 
των TRAb για την πιθανότητα υποτροπής της GD. Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι δεν 
υπάρχει σχέση μεταξύ του τίτλου των TRAb και υποτροπής της νόσου. Ωστόσο 
άλλες μελέτες έδειξαν ότι υψηλοί τίτλοι (>10IU/L) TRAb σχετίζονται μεν με ψηλή 
θετική προγνωστική αξία για υποτροπή της GD (96%) εντούτοις είχαν πολύ χαμη-
λή αρνητική προγνωστική αξία. Έχει προταθεί η μέτρηση των TRAb πριν από την 
προγραμματισμένη διακοπή της θεραπείας με αντιθυρεοειδικά φάρμακα και επί 
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υψηλού τίτλου TRAb η συνέχιση της θεραπεία.
 Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί ουσιαστική βοήθεια από τη μέτρηση των 
TRAb στην αντιμετώπιση της GO. Η μόνη περίπτωση στην GO που η μέτρηση των 
TRAb μπορεί να βοηθήσει είναι σε περιπτώσεις ευθυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας, 
η οποία είναι εξαιρετική σπάνια (<1% ασθενών με οφθαλμοπάθεια). Η ανεύρεση 
θετικών TRAb επιβεβαιώνει τη διάγνωση, όμως ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν την 
αποκλείει.
 Ο δευτεροπαθής νεογνικός υπερθυρεοειδισμός μετά από διαπλακουντιακή 
μεταφορά διεγερτικών του TSH-R αντισωμάτων από μητέρα με GD είναι σπάνι-
ος (1% κυήσεων με GD). Ο εμβρυϊκός θυρεοειδής τη 12η εβδομάδα είναι ικανός 
να παράγει θυρεοσφαιρίνη και την 20η ανταποκρίνεται στην παρουσία της TSH 
αλλά και των TRAb. Επιπλέον το τελευταίο τρίμηνο αυξάνεται η διαπλακουντιακή 
μεταφορά ανοσοσφαιρινών. Με τα δεδομένα αυτά ερμηνεύεται η εμφάνιση εμ-
βρυϊκού υπερθυρεοειδισμού στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με 
υψηλό τίτλο TRAb. Συνιστάται η μέτρηση των TRAb σε έγκυες με GD καθώς και σε 
έγκυες που έχουν λάβει οριστική θεραπεία (ραδιενεργό ιώδιο ή χειρουργείο) για 
GD προκειμένου να προβλεφθεί πιθανή νεογνική θυρεοτοξίκωση. Στην πρώτη πε-
ρίπτωση (έγκυες με ενεργό GD) συνιστάται η μέτρηση των αντισωμάτων την 28η 
εβδομάδα και προσεκτική παρακολούθηση του εμβρύου αν τα αντισώματα είναι 
άνω των τιμών αναφοράς. Στις γυναίκες που είχαν λάβει οριστική θεραπεία για GD 
η μέτρηση των αντισωμάτων συνιστάται να γίνεται το 1ο τρίμηνο και επί θετικού 
αποτελέσματος επανάληψη την 28η εβδομάδα. Στις ευθυρεοειδικές έγκυες που 
έχουν λάβει στο παρελθόν αντιθυρεοειδικά φάρμακα δε χρειάζεται έλεγχος αντι-
σωμάτων καθώς σε αυτές τις γυναίκες είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει διεγερτικός 
παράγων από τη στιγμή που είναι ευθυρεοειδικές.

Άλλα αυτοαντιγόνα

Ο συμμεταφορέας νατρίου-ιωδίου (NIS, Na+/I-symporter) είναι το τέταρτο βασικό 
θυρεοειδικό αυτοαντιγόνο. Ο ορός του 1/3 των ασθενών με GD και του 15% αυτών 
με Hashimoto έχουν αντισώματα που αναστέλλουν την NIS-εξαρτώμενο uptake 
in vitro. Αντισώματα έναντι των θυρεοειδικών ορμονών βρίσκονται στο 10-25% 
ασθενών με ΑΘΝ και μη ειδικά αντισώματα έναντι του DNA, της tubulin και άλλων 
κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών.

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Το γεγονός ότι ορισμένοι ασθενείς μεταπίπτουν από τη μια μορφή της ΑΘΝ στην 
άλλη καθώς και ότι διαφορετικές μορφές της ΑΘΝ εμφανίζονται στην ίδια οικογέ-
νεια είναι ενδεικτικό της ύπαρξης κοινού γενετικού υπόβαθρου. Έχει διαπιστωθεί 
ότι η GD εμφανίζεται 5-8 φορές συχνότερα στην ίδια οικογένεια σε σχέση με το 
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γενικό πληθυσμό καθώς και ότι η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου σε μονοζωγυ-
τικούς διδύμους είναι 22-77% σε σύγκριση με το 0-25% στους διζυγωτικούς διδύ-
μους. Επιπλέον, έρευνες σε μονοζυγωτικούς διδύμους έδειξαν ότι η υπαιτιότητα 
των γενετικών παραγόντων στην εμφάνιση της GD είναι 79% ενώ το υπόλοιπο 21% 
οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 Τα έως σήμερα αναγνωρισθέντα γονίδια για την επιρρέπεια στην ΑΘΝ είναι αρ-
κετά και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο μεγάλες ομάδες: στα σχετιζόμενα 
γενικά με την ανοσολογική αντίδραση (και τα οποία εμφανίζονται και σε άλλες 
αυτοάνοσες νόσους) και στα γονίδια που είναι ειδικά για την ΑΘΝ (Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Γονίδια υπεύθυνα για την ΑΘΝ

Έχει υποστηριχθεί ότι πιθανόν τα γονίδια που σχετίζονται με την ΑΘΝ είναι συνο-
λικά 20-60 και ότι απαιτείται η αλληλεπίδραση πολλών γονιδίων (τόσο των ειδικών 
για την ΑΘΝ όσο και μη ειδικών για ΑΘΝ γονιδίων) για την εκδήλωση συγκεκριμέ-
νου φαινοτύπου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Όπως ήδη αναφέρθηκε έχει διαπιστωθεί ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες συμ-
μετέχουν περίπου κατά 80% στην εμφάνιση της ΑΘΝ. Οι περιβαλλοντικοί παράγο-
ντες που έχουν μελετηθεί ως σήμερα και η επίδρασή τους στην ΑΘΝ συνοψίζονται 
στον Πίνακα 3.
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Πίνακας 3: Περιβαλλοντικοί παράγοντες στην ΑΘΝ

Κάπνισμα

Έχει αποδειχθεί ισχυρή συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος και GD και ακόμα ισχυρό-
τερη συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος και οφθαλμοπάθειας Graves’. Ο σχετικός κίν-
δυνος εμφάνισης GD στους καπνιστές βρέθηκε να είναι 2-3 και εμφάνισης οφθαλ-
μοπάθειας 7,7. Σημαντικό ρόλο βρέθηκε ότι παίζει επίσης τόσο η βαρύτητα όσο 
και η διάρκεια του καπνίσματος. Το κάπνισμα επιδρά επίσης στην ανταπόκριση 
στη θεραπεία αλλά και στην πιθανή υποτροπή της GD και της GO.
 Το τοπίο φαίνεται να ξεκαθαρίζει όσον αφορά και τη σχέση καπνίσματος και της 
ανάπτυξης θυρεοειδικών αντισωμάτων και θυρεοειδίτιδας Hashimoto. Πρόσφατες 
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μελέτες έδειξαν ότι το κάπνισμα έχει αντίθετη δράση στον αυτοάνοσο υποθυρεο-
ειδισμό από αυτήν που έχει στην GD/GO. Το κάπνισμα σχετίζεται αρνητικά με την 
ανάπτυξη θυρεοειδικών αντισωμάτων και έτσι προστατεύει από την εμφάνιση HT.

Stress

Έχει αναφερθεί θετική συσχέτιση μεταξύ της GD και του στρες. Μελέτες έχουν δεί-
ξει την ύπαρξη αυξημένου αριθμού αρνητικών (στρεσογόνων) γεγονότων πριν την 
έναρξη της GD. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι κατά τη διάρκεια αρνητικών ψυχοκοι-
νωνικών γεγονότων, η έκβαση της θεραπείας της GD είναι λιγότερο αποτελεσμα-
τική και ότι ασθενείς που εμφανίζουν υποτροπή της νόσου έχουν βιώσει περισ-
σότερα αρνητικά ψυχικά γεγονότα σε σύγκριση με ασθενείς που δεν εμφάνισαν 
υποτροπή.
 Από την άλλη, η σχέση μεταξύ στρες και θυρεοειδίτιδας Hashimoto δεν είναι 
ξεκάθαρη και φαίνεται ότι το στρες δεν έχει την ίδια βαρύνουσα σημασία στην 
ΗΤ από αυτήν που έχει στην GD. Το γεγονός αυτό πιθανόν οφείλεται εν μέρει και 
στην αργή εξέλιξη της νόσου και στην καθυστερημένη διάγνωση με αποτέλεσμα 
οι ασθενείς να δυσκολεύονται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους αρνητικά ψυχοκοι-
νωνικά γεγονότα.

Ιώδιο

Ο ρόλος του ιωδίου στην εμφάνιση της ΑΘΝ είναι ευρέως γνωστός. Όπως έχει ανα-
φερθεί η ιωδίωση της θυρεοσφαιρίνης αυξάνει την αντιγονικότητά της. Ο υποθυ-
ρεοειδισμός εμφανίζεται συχνότερα σε μη-ιωδιοπενικές περιοχές ενώ αντίθετα ο 
υπερθυρεοειδισμός σε ιωδιοπενικές περιοχές. Υπερβολική λήψη ιωδίου ενδέχεται 
στις μεν ιωδοπενικές περιοχές να αποκαλύψει λανθάνουσα GD ενώ στις περιοχές 
με επάρκεια ιωδίου να μετατρέψει μια υπάρχουσα ήπια Hashimoto σε υποθυρεο-
ειδισμό.

Σελήνιο

Η ανεπάρκεια σεληνίου έχει συσχετιστεί με ελαττωμένη ηχογένεια (ένδειξη HT) σε 
υπερηχογραφήματα θυρεοειδούς ενώ η χορήγηση σεληνίου φυσιολογικοποίησε 
τα υπερηχογραφικά ευρήματα. Οι τίτλοι των TPOAbs ελαττώθηκαν σε ασθενείς με 
HT στους οποίους χορηγήθηκε και θυροξίνη και σελήνιο. Εντούτοις, στο πρόσφατο 
Διεθνές Συνέδριο Θυρεοειδούς (ITC2010) παρουσιάστηκε προοπτική μελέτη στην 
οποία ο τίτλος των TPOAbs παρέμεινε αμετάβλητος σε ευθυροειδικά άτομα (TSH 
φυσιολογική) με θετικά TPOAbs τόσο σε όσους χορηγήθηκε όσο και σε όσους δε 
χορηγήθηκε σελήνιο. Αντίθετα, έγκυες γυναίκες με θετικά TPOAbs εμφάνισαν χα-
μηλότερη αναλογία θυρεοειδίτιδας της λοχείας και υποθυρεοειδισμού μετά τη χο-
ρήγηση σεληνίου. Τέλος, μεγάλη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη που ανα-
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μένεται να δημοσιευτεί σύντομα έδειξε ότι η χορήγηση σεληνίου είναι ευεργετική 
σε περιπτώσεις μέτριας οφθαλμοπάθειας Graves’ (mild GO).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Παθογενετικοί μηχανισμοί ΑΘΝ (Εικόνα 1)

Εικόνα 1: Αλληλεπιδράσεις µεταξύ θυρεοκυττάρων και λεµφοκυττάρων µέσω των κυτταροκινών. 
L.Jameson & L. De Groot, Endocrinology, 6th edition, Chapter 79: Pathogenic Mechanisms

Η GD είναι συνέπεια της δράσης των TSAbs κυρίως μέσω του cAMP μονοπατιού. 
Επιπλέον, τα TSAbs αυξάνουν την αγγείωση του αδένα μέσω της αυξημένης τοπι-
κής έκφρασης του αυξητικού παράγοντα των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγεί-
ων καθώς και των υποδοχέων τους. Ένα 15% των ασθενών με GD μετά από χρόνια 
από τη θεραπεία με αντιθυρεοειδικά φάρμακα, αναπτύσσουν υποθυρεοειδισμό, 
ενδεικτικό των κοινών μηχανισμών της GD και του αυτοάνοσου υποθυρεοειδι-
σμού.
 Τα θυρεοκύτταρα υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν εκφράζουν MHC τάξης ΙΙ μό-
ρια, όταν όμως διεγείρονται από την IFN-γ καθίστανται ικανά να εκφράζουν MHC 
μόρια και επομένως να μετατρέπονται σε αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (ΑΠΚ). 
Δεν είναι όμως ικανά να εκφράσουν και τους απαραίτητους συνδιεγερτικούς πα-
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ράγοντες (Β7.1 και Β7.2) και επομένως μπορούν να δράσουν ως ΑΠΚ μόνο σε ήδη 
ενεργοποιημένα Τ κύτταρα. Εντούτοις, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν την 
έκφραση Β7.1 σε ασθενείς με ΗΤ και επομένως, αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε τα θυ-
ρεοκύτταρα είναι ικανά να οδηγήσουν στην επαγωγή της ενεργοποίησης των Τ 
κυττάρων. Τα θυρεοκύτταρα επίσης καθιστούν ανεργικά τα ‘παρθένα’ (naive) Τ κύτ-
ταρα και με τον τρόπο αυτό συμμετέχουν στην περιφερική ανοχή. Συμπερασμα-
τικά, η έκφραση των MHC II μορίων από τα θυρεοκύτταρα είναι σημαντική αλλά 
πρόκειται για δευτεροπαθές φαινόμενο εξαρτώμενο από την IFN-γ και η παρουσί-
αση των αυτοαντιγόνων στα ήδη ενεργοποιημένα Τ κύτταρα έχει ως αποτέλεσμα 
την έναρξη ή την επιδείνωση της ΑΘΝ.
 Η IFN-γ προκαλεί επίσης την έκφραση MHC τάξης I μορίων καθώς και άλλων 
προσκολλητικών μορίων από τα θυρεοκύτταρα με αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ικανότητας των κυτταροτοξικών CD8+ Τ κυττάρων να προκαλούν κυτταρική λύση 
και επομένως καταστροφική θυρεοειδίτιδα. Η καταστροφή των θυρεοδεικών κυτ-
τάρων επιτυγχάνεται επίσης και από Fas-εξαρτώμενους μηχανισμούς. Τα Τ κύτταρα 
που εκφράζουν Fas-συνδέτες (ειδικά τα CD8+ κύτταρα) προκαλούν την απόπτω-
ση των θυρεοκυττάρων που εκφράζουν το μόριο Fas. Το μόριο Fas επάγεται στα 
θυρεοκύτταρα από την IL-1β, ενώ αντίθετα η διέγερση του TSH-R εμποδίζει την 
έκφραση Fas και αυτή η διαφοροποίηση εξηγεί γιατί στην GD δεν έχουμε κατα-
στροφή των θυρεοκυττάρων. Έχει προταθεί και ένας άλλος Fas-εξαρτώμενος μη-
χανισμός, σύμφωνα με τον οποίο τα ίδια τα θυρεοκύτταρα στην HT εκφράζουν Fas-
συνδέτες και μέσω αυτοκρινών/παρακρινών αλληλεπιδράσεων με το μόριο Fas 
άλλων θυρεοκυττάρων προκαλείται ο θάνατος τους. Πρόκειται δηλαδή για έναν 
‘αδελφοκτόνο‘ μηχανισμό κυτταρικού θανάτου ο ρόλος του οποίου στην ΑΘΝ δεν 
έχει τύχει καθολικής αποδοχής. Η εικόνα γίνεται περισσότερο σύνθετη από την 
έκφραση αντιαποπτωτικών μορίων όπως το Bcl-2. Η έκφραση των μορίων αυτών 
είναι διαφορετική στην GD και στην HT, υποδηλώνοντας τον προστατευτικό ρόλο 
των μορίων αυτών στην GD και την μεγαλύτερη ευαισθησία των θυρεοκυττάρων 
στους αποπτωτικούς μηχανισμούς στην ΗΤ. Τέλος, κυτταροκίνες των Τ κυττάρων 
μπορούν να βλάψουν το θυρεοκύτταρο απευθείας ή μέσω άλλων μηχανισμών, 
όπως η σύνθεση του νιτρικού οξειδίου.
 Η χυμική ανοσία (με τα TPOAbs) επιδεινώνει δευτεροπαθώς τη βλάβη που προ-
καλείται από την κυτταρική ανοσία μέσω ενεργοποίησης του συμπληρώματος και 
την εξαρτώμενη από αντίσωμα με την μεσολάβηση κυττάρων κυτταροτοξικότητα 
(Antibody-Dependent Cell-Mediated Cytotoxicity). Τα θυρεοκύτταρα από τη μεριά 
τους αυξάνουν την έκκριση ρυθμιστικών πρωτεϊνών οι οποίες προστατεύουν από 
τον κυτταρικό θάνατο ως αντίδραση στις κυτταροκίνες.
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Graves’ ophthalmopathy (Εικόνα 2)

Εικόνα 2: Παθογενετικοί µηχανισµοί οφθαλµοπάθειας Graves’.
Bahn R. Graves’ Ophthalmopathy. N Engl J Med 2010; 362: 726-38.
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Η στενή σχέση των GD και GO έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η ενεργοποίηση 
της αυτοάνοσης αντίδρασης και στις δυο περιπτώσεις οφείλεται σε ένα κοινό αντι-
γόνο μεταξύ του θυρεοειδή αδένα και των οπισθοβολβικών ιστών. Η παρουσία 
TSH-R mRNA και πρωτεϊνών στους οπισθοβολβικούς ινοβλάστες και τα οπισθο-
βολβικά λιποκύτταρα ενίσχυσε την αρχική υπόθεση και πλέον δεν υπάρχει αμφι-
βολία ότι αυτό το κοινό αντιγόνο είναι ο υποδοχέας της TSH (TSH-R). Μελέτες έδει-
ξαν ότι τόσο η επίπτωση όσο και η σοβαρότητα της GO σχετίζονται άμεσα με τον 
τίτλο των TSAbs. Σε μικρότερο βαθμό TSH-R έχουν βρεθεί και σε άλλους εξωθυρε-
οειδικούς ιστούς όπως το δέρμα, τα επινεφρίδια, οι νεφροί και ο θύμος. Ο αριθμός 
των TSH-R του δέρματος σε ασθενείς με προκνημιαίο μυξοίδημα είναι αυξημένος.
 Τα TSAbs αναγνωρίζουν τον TSH-R στους οπισθοβολβικούς ινοβλάστες και υπό 
την επίδραση Th1 κυτταροκινών που εκκρίνονται από τα Τ κύτταρα όπως η IFN-γ 
και ο TNF-α ξεκινούν οι χαρακτηριστικές ιστικές μεταβολές της GO στον οπισθο-
βολβικό χώρο. Η επίδραση των κυτταροκινών προάγει την αυξημένη σύνθεση και 
έκκριση γλυκοζαμινογλυκανών (GAG) από τους ινοβλάστες και κυρίως υαλουρονι-
κού οξέος (Εικ.2-1). Οι GAG που είναι ιδιαίτερα υδρόφιλα μόρια, προκαλούν μετα-
βολή της ωσμωτικής πίεσης, ιστικό οίδημα, αύξηση της ενδοοφθάλμιας πίεσης και 
παρεμπόδιση της φλεβικής απορροής με τελικό αποτέλεσμα τον εξόφθαλμο.
 Ύπαρξη TSH-R mRNA και πρωτεϊνών έχει διαπιστωθεί και σε έναν κυτταρικό υπο-
πληθυσμό των οφθαλμικών ινοβλαστών, τα προλιποκύτταρα (Εικ.2-2). Τα TSAbs 
ενεργοποιούν τα προλιποκύτταρα τα οποία διαφοροποιούνται σε ώριμα λιποκύτ-
ταρα και συμμετέχουν στον αυξημένο όγκο του οπισθοβολβικού λίπους. Ένας άλ-
λος κυτταρικός υποπληθυσμός των οπισθοβολβικών ινοβλαστών που εκφράζει το 
αντιγόνο Thy-1 (CD90) υπό την επίδραση των κυτταροκινών μπορεί να παράγει 
προσταγλαδίνη Ε2, IL-8 και υαλουρονικό οξύ (Εικ.2-3). Ο Thy-1+ πληθυσμός αυτός 
υπό την επίδραση του TGF-β διαφοροποιείται σε μυοϊνοβλάστες οι οποίοι συμμε-
τέχουν στη φλεγμονή και την ίνωση (Εικ.2-4). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ινοβλά-
στες των οπισθοβολβικών μυών είναι σχεδόν αποκλειστικά Thy-1+ ενώ αντίθετα 
οι ινοβλάστες στον οπισθοβολβικό λιπώδη ιστό είναι προλιποκύτταρα. Η σχετική 
αναλογία στους οπισθοβολβικούς ιστούς των Thy-1+ και των Thy-1− ινοβλαστών 
καθώς και ο βαθμός έκθεσής τους στον TNF-β καθορίζουν αν θα επικρατήσει η 
αύξηση των οπισθοβολβικών μυών ή η αύξηση του οπισθοβολβικού λίπους και 
επίσης καθορίζουν το βαθμό της ίνωσης που θα αναπτυχθεί.
 Η διέγερση του υποδοχέα του IGF-I στους οπισθοβολβικούς ινοβλάστες οδηγεί 
στην έκκριση των χυμοκινών IL-16 και RANTES (regulated upon activation normal 
T-cell expressed and secreted) οι οποίες επιτείνουν τη στρατολόγηση των ενεργο-
ποιημένων Τ κυττάρων και άλλων μονοπύρηνων κυττάρων στο βολβό (Εικ.2-5). Τα 
Τ κύτταρα που εκφράζουν το μόριο CD154 ή αλλιώς CD40 συνδέτη ενεργοποιούν 
απ ευθείας τους ινοβλάστες μέσω της σύνδεσης των CD40-CD154, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό τους και την παραγωγή μεγάλης ποσό-
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τητας IL-1 και IL-6 (Εικ.2-6). Τα ενεργοποιημένα Th1 Τ κύτταρα παράγουν IFN-γ και 
TNF και τα μακροφάγα εκκρίνουν IL-1 (Εικ.2-7). Οι κυτταροκίνες αυτές όπως ανα-
φέρθηκε διεγείρουν τους οπισθοβολβικούς ινοβλάστες για την παραγωγή προ-
σταγλαδινών Ε2 και υαλουρινικού οξέος. Τα λιποκύτταρα και οι ινοβλάστες παρά-
γουν IL-6 η οποία συμβάλει στην ωρίμανση των Β κυττάρων και στην αυξημένη 
παραγωγή TSAbs από τα πλασματοκύτταρα (Εικ.2-8). Οι οπισθοβολβικοί ινοβλά-
στες παράγουν επίσης TGF-β, ο οποίος προκαλεί την παραγωγή του υαλουρονικού 
οξέος και τη διαφοροποίηση των Thy-1+ ινοβλαστών σε μυοϊνοβλάστες (Εικ.2-9).

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΘΝ (Εικόνα 3)

Εικόνα 3: Προτεινόµενο µοντέλο της φυσικής ιστορίας της ΑΘΝ.
Effraimidis et al. Natural history of the transition from euthyroidism to overt autoimmune hypo- or 

hyperthyroidism: a prospective study. Eur J Endocrinol. 2011 Jan;164(1):107-13.

 
Η ΑΘΝ δύναται να εκδηλωθεί σε άτομα που έχουν συγκεκριμένο γενετικό υπόβα-
θρο. Κάτω από την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. κάπνισμα, ιώδιο) 
τα άτομα θα αναπτύξουν διαφορετικό φαινότυπο της ΑΘΝ. Ένα από τα πρώτα ερ-
γαστηριακά ευρήματα της ΑΘΝ είναι η ανάπτυξη TPOAbs. Τα TPOAbs μετρώνται 
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στο 90% των ασθενών με ΗΤ και στο 70-80% των ασθενών με GD. Τα άτομα που 
θα εμφανίσουν GD θα αναπτύξουν και TRAb. Περίπου το 95% των ασθενών με GD 
είναι θετικοί για TBII. Ένας περιβαλλοντικός παράγοντας (π.χ. στρες) φαίνεται να 
πυροδοτεί την έναρξη της κλινικής εμφάνισης της GD. Η GD αναπτύσσεται ταχέως, 
μέσα σε διάρκεια λίγων μηνών και έχει θορυβώδη συμπτωματολογία σε αντίθεση 
με την ΗΤ της οποίας η εμφάνιση διαρκεί χρόνια και τα συμπτώματα της αναπτύσ-
σονται σταδιακά. Πιθανόν και σε ορισμένες περιπτώσεις ΗΤ ένας περιβαλλοντικός 
παράγοντας να πυροδοτεί την έναρξη της νόσου.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΘΝ: Αυτοάνοση Θυρεοειδκή Νόσος
GD: Νόσος Graves’
ΗΤ: Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
GO: Οφθαλμοπάθεια Graves’
TG: θυρεοσφαιρίνη
TPOAbs: αντισώματα έναντι TPO
TgAbs: αντισώματα έναντι TG
ΑΠΚ: αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
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