
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο υποθυρεοειδισμός απαντάται με συχνότητα 0,5-1,5% στον γενικό πληθυσμό. 
Προϊούσης της ηλικίας η συχνότητά του αυξάνει και σε γυναίκες άνω των 60 

ετών φθάνει έως και το 4%.
Διακρίνεται σε πρωτοπαθή (βλάβη του θυρεοειδούς), δευτεροπαθή (βλάβη της 
υπόφυσης) και τριτοπαθή (βλάβη του υποθαλάμου). Σπάνια οφείλεται σε περιφε-
ρική αντίσταση στη δράση των θυρεοειδικών ορμονών.
 Η συχνότερη αιτία είναι η χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα ή θυρεοειδίτιδα 
Hashimoto και οι παραλλαγές της η painless ή silent που μπορεί να είναι παροδική 
ή post partum.
 Τα τελευταία χρόνια ο προσδιορισμός των ορμονών με assays που έχουν υψη-
λή ευαισθησία και ειδικότητα οδήγησε στην αναγνώριση υποκλινικών διαταρα-
χών της θυρεοειδικής λειτουργίας. Άν και ασθενείς με τέτοιες διαταραχές μπορεί 
να παρουσιάσουν ήπια συμπτωματολογία, ο ορισμός αυτών των διαταραχών είναι 
βιοχημικός. Έτσι αυξημένα επίπεδα TSH παρουσία φυσιολογικών επιπέδων fT4 και 
φυσιολογικής ολικής ή fT3 ορίζουν τον λανθάνοντα ή υποκλινικό υποθυρεοειδι-
σμό (ΥΥ) η συχνότητα του οποίου διαρκώς αυξάνει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 
δεδομένου ότι ολοένα και συχνότερα γίνεται screening της θυρεοειδικής λειτουρ-
γίας.
 Επειδή η παρουσία του ΥΥ στηρίζεται στα αυξημένα επίπεδα της TSH προκύπτει 
η ανάγκη ορισμού του φυσιολογικού range της TSH και ο ακριβής καθορισμός του 
ανώτατου ορίου κάτι που φαίνεται να ενέχει ιδιαίτερες δυσκολίες κυρίως γιατί το 
set point του ΥΥΘ άξονα εξατομικεύεται.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Η συπτωματολογία του υποθυρεοειδισμού σχετίζεται αναμφίβολα με τη βαρύτητα 
και το χρόνο διάρκειας της νόσου.

Υποθυρεοειδισµός - 
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

Ενδοκρινολόγος
Επιμελητής Α΄, Β΄Ενδοκρινολογικό Τμήμα «ΓΝΑ Αλεξάνδρα»
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1. ΔΕΡΜΑ

α) Επιδερμίς: Άνω του 80% των ασθενών με έκδηλο υποθυρεοειδισμό παρουσι-
άζουν ξηρότητα και άγρια επιδερμίδα, μερικές φορές με φλεγμονώδη στοιχεία. 
Ιστολογικά παρατηρείται λέπτυνση και υπερκεράτωση του stratum corneum. Οι 
μεταβολές αυτές οφείλονται στη δράση των θυρεοειδικών ορμονών στην κυττα-
ρική διαίρεση και στην πρωτεϊνοσύνθεση.

β) Δέρμα: Οίδημα που δεν καταλείπει εντύπωμα κυρίως στα μάτια και τα χέρια 
λόγω εναπόθεσης βλεννοπολυσακχαριδών, υαλουρονικού οξέος και χονδροϊτίνης 
στο χόριο και περιαγγειακά όπου υπάρχει επίσης και λεμφοκυτταρική διήθηση. Το 
υλικό αυτό παράγεται από ινοβλάστες και μαστοκύτταρα. Λόγω αυξημένης ωσμω-
τικότητας εξαγγειώνεται νάτριο και νερό που επιδεινώνουν το οίδημα. Βρέθηκε 
ακόμα ότι η σύνθεση και η αποδόμηση του κολλαγόνου μειώνεται όπως και τα 
επίπεδα της υδροξυπρολίνης στο δέρμα.
 Περίπου 50% των ασθενών παρουσιάζουν ερυθρότητα στα ζυγωματικά που έρ-
χεται σε αντίθεση με την διάχυτη κίτρινη χροιά και την ωχρότητα η οποία οφείλεται 
στην αγγειοσύσπαση προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία του προσώπου. 
Επί πλέον το οίδημα συμπιέζει τα μικρά αγγεία. Στην ωχρότητα συμβάλλει και η 
αναιμία του υποθυρεοειδισμού.
 Η κίτρινη χροιά οφείλεται στην εναπόθεση καροτίνης στους ιστούς αλλά και 
στην αύξησή της στον ορό λόγω μη μετατροπής της σε βιταμίνη Α.

γ) Τρίχες: Στο 50% παρουσιάζεται απώλεια τριχών στο κεφάλι και στο εφήβαιο. Οι 
τρίχες είναι θαμπές, τραχιές και εύθραυστες. Φαίνεται ότι υπάρχει αναστολή στον 
κύκλο ανάπτυξης των τριχών και αύξηση των τελογενών τριχών.
 Σε παιδιά μπορεί να εμφανισθούν μεγάλες τελικές σκούρες τρίχες στην ράχη και 
στα άκρα. Σε πολλούς, ιδίως ηλικιωμένους παρατηρείται απώλεια του τελικού 1/3 
των φρυδιών (σημείο της Αγ. Άννης).

δ) Νύχια: Το έγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνοντα. Τα νύχια είναι λεπτά, εύ-
θραυστα και με γραμμώσεις.

ε) Ιδρωτοποιοί αδένες: Η ξηρότητα του δέρματος οφείλεται όχι μόνο στον μειωμέ-
νο μεταβολισμό της επιδερμίδας αλλά και στην μείωση της έκκρισης των ιδρωτο-
ποιών αδένων οι οποίοι εμφανίζονται ατροφικοί πιθανώς λόγω συμπίεσης από το 
οίδημα. Άνω του 75% των ασθενών παρουσιάζουν συγκρίμματα από PAS+ υλικό 
άγνωστης προέλευσης στους ιδρωτοποιούς τους αδένες.

2) ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (ΣΙ)

Μυξοίδημα (Ord 1878): Αποτελεί το τελικό στάδιο των μεταβολών του ΣΙ. 
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Ιστολογικά: Οίδημα (που δεν καταλείπει εντύπωμα) με εναποθέσεις γλυκοζαμινο-
γλυκανών και διαχωρισμός των εξοιδημένων ινών του κολλαγόνου. Οι μεταβολές 
αυτές δεν αφορούν μόνο το δέρμα αλλά και την καρδιά, το έντερο και τους σκελε-
τικούς μυς. Γενικώτερα οι κλινικές εκδηλώσεις του υποθυρεοειδισμού οφείλονται 
κυρίως στις μεταβολές του ΣΙ. Ακόμα και η αναιμία μπορεί να οφείλεται στον υπο-
κυτταρικό μυελό λόγω αλλοιώσεων του ΣΙ.

3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΣ)

Ασθενείς με μυξοίδημα παρουσιάζουν διαταραχές από το ΑΣ όπως δύσπνοια 
προσπαθείας, μειωμένη πρόσληψη Ο2, ελαφρώς αυξημένο gradient κυψελιδικού/
αρτηριακού Ο2, μειωμένη ζωτική χωρητικότητα, μειωμένη ικανότητα διάχυσης για 
το CO2 και κάποιου βαθμού υπερκαπνία. Όλα αυτά είναι ιδιαιτέρως έντονα στους 
παχύσαρκους μυξοιδηματικούς στους οποίους όλοι οι αναπνευστικοί όγκοι είναι 
ελατωμένοι. Η αιτία των διαταραχών αυτών δεν είναι σαφής και πιθανολογείται η 
παρουσία μικροατελεκτασιών ή η διαταραχή στην αναπνοή/διάχυση των αερίων.
 Από την άλλη πλευρά η μείωση του βασικού μεταβολισμού οδηγεί σε μειωμένη 
πρόσληψη Ο2 και μειωμένη παραγωγή CO2 μέσω προφανώς μειωμένου κυψελιδι-
κού αερισμού. Οι διαταραχές αυτές μπορούν να εξηγηθούν μέσα στο πλαίσιο την 
υποθυρεοειδικής μυοπάθειας των αναπνευστικών μυών και του διαφράγματος 
που οδηγεί σε υποαερισμό και ατελεκτασίες. Η αιτία της υποθυρεοειδικής μυο-
πάθειας δεν είναι γνωστή, έχει όμως βρεθεί μειωμένη δραστικότητα ενός μυικού 
ενζύμου της 1,4 γλυκοσιδάσης που οδηγεί σε γλυκογονόλυση.
 Υπάρχουν αναφορές ότι σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
βελτιώνεται η δύσπνοια όταν εμφανίζουν υποθυρεοειδισμό.
 Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν περικαρδιακή ή πλευριτική συλλογή υγρού 
(πλούσια σε πρωτεΐνες) που πιθανώς οφείλεται σε αύξηση της διαπερατότητας των 
τριχοειδών. Κάποιοι υπθυρεοειδικοί εμφανίζουν sleep apnea syndrome (υπερκα-
πνία ? μακρογλωσσία?)

4) ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κύριες εκδηλώσεις: βραδυκαρδία, μεγαλοκαρδία και χαμηλά δυναμικά στο ΗΚΓ 
(μυξοιδηματική καρδιά).
 Ιστολογικά η καρδιά είναι πλαδαρή, ωχρή και διατεταμένη όχι όμως υπερτροφι-
κή. Οι μυοκαρδιακές ίνες είναι οιδηματώδεις με ενδιάμεση ίνωση και βασεόφιλη 
εκφύλιση. Υπάρχει γενικευμένη πάχυνση της της μεμβράνης των τριχοειδών όπως 
συμβαίνει στον σακχαρώδη διαβήτη. Παρατηρούνται ακόμα μη ειδικές δομικές 
μεταβολές όπως διάσπαση μιτοχονδρίων και έγκλειστα λιποειδών.
 Η μυοκαρδιακή συσταλτικότητα είναι ελαττωμένη, ωστόσο δεν παρατηρείται 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Οι μεταβολές στο ενδοπλασματικό δίκτυο 
(μειωμένη πρόσληψη ασβεστίου) και στη μυοσίνη-ATPάση εξηγούν την μειωμένη 
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καρδιακή συσπαστικότητα. Η έκπτωση είναι ιδιαίτερα εμφανής στην διαστολική 
λειτουργία της αριστεράς κοιλίας η οποία αυξάνει σε μέγεθος.
 Έχει βρεθεί ότι η υποθυρεοειδική καρδιά εκφράζει μειωμένη β- και αυξημένη 
α-αδρενεργική δραστηριότητα. Φαίνεται οτι η χημική συγγένεια των β υποδοχέων 
με τις κατεχολαμίνες ή/και ο αριθμός τους είναι μειωμένα στον υποθυρεοειδισμό. 
Η βραδυκαρδία οφείλεται σε ελατωμένη δραστηριότητα του φλεβοκόμβου ενδε-
χομένως και λόγω μείωσης της αδρενεργικής δραστηριότητας.
 Άλλες εκδηλώσεις: Δύσπνοια προσπαθείας και εύκολη κόπωση. Σπάνια ορθό-
πνοια και στηθάγχη. Ο σφυγμός είναι αδύναμος και μερικές φορές υπάρχει ήπια 
υπόταση. Αρκετές φορές υπάρχει συστηματική υπέρταση ανθεκτική στα ανθυπερ-
τασικά φάρμακα. Η υπέρταση οφείλεται στην αύξηση των περιφερικών αντιστάσε-
ων και στο αυξημένο επίσης αρτηριακό stiffness. Οι καρδιακοί ήχοι είναι υπόκω-
φοι. Η καρδιακή παροχή, ο όγκος παλμού και ο όγκος πλάσματος είναι μειωμένα. 
Γενικά η μηχανική λειτουργία της καρδιάς εκπίπτει παρά τις μειωμένες απαιτήσεις 
σε Ο2.
 Οι περιφερικές αντιστάσεις μπορεί να είναι ελαφρά αυξημένες και η φλεβική πί-
εση φυσιολογική. Το καρδιακό μεταφορτίο αυξάνει λόγω του αυξημένου stiffness 
αλλά και λόγω των αυξημένων περιφερικών αντιστάσεων και αυτό εξηγεί τουλάχι-
στον εν μέρει την εμφάνιση ή την επιδείνωση προϋπάρχουσας ισχαιμίας σε υποθυ-
ρεοειδικούς ασθενείς.
 Η περιφερική αγγειοσυστολή σε συνδυασμό με την μειωμένη καρδιακή παρο-
χή ευθύνονται για το ψυχρό και ξηρό δέρμα. Η νεφρική αιματική ροή και η GFR 
μειώνονται. Η κυκλοφορία στο δέρμα μειώνεται έως και 75%. Οι μεταβολές αυτές 
οφείλονται κυρίως στη μειωμένη πρόσληψη Ο2.
 ΗΚΓφικά: χαμηλά δυναμικά, βραδυκαρδία, επιμήκυνση του QT, επιπέδωση ή και 
αναστροφή του Τ. Ενίοτε το Τ έχει σχήμα τρούλου (mosque sign). Συνήθης είναι 
ο αποκλεισμός του δεξιού σκέλους. Πολύ σπάνια κολπική μαρμαρυγή ή κοιλιακή 
ταχυκαρδία.
Ακτινογραφικά: μεγαλοκαρδία και πλευριτική συλλογή.
Αθηρωμάτωση στεφανιαίων: Φαίνεται ότι η αθηρωμάτωση των στεφανιαίων είναι 
συχνότερη στους υποθυρεοειδικούς ιδίως αν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες 
όπως υπέρταση και μεγάλη ηλικία. Έχει βρεθεί στον υποθυρεοειδισμό αύξηση των: 
βηταλιποπρωτεϊνών, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, CPK, LDH και SGOT.

5) ΝΕΦΡΟΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

Παρατηρείται κατακράτηση ύδατος, άλατος, βλεννοπολυσακχαριτών και πρωτεϊ-
νών στον μεσοκυττάριο χώρο όλων των ιστών.
 Η νεφρική αιματική ροή μειώνεται όπως και η GFR περίπου 30% σε σχέση με 
ευθυρεοειδικούς μάρτυρες. Η κάθαρση της κρεατινίνης μειώνεται 25-30%.
 Οι δομές του εγγύς νεφρώνα εμφανίζουν υποπλασία και η δραστικότητα της 
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K-Na ATPάσης όπως και η επαναρρόφηση του Na μειώνονται. Έτσι αυξάνει η ενδο-
νεφρική παραγωγή αγγειοτενσίνης, συσπώνται τα νεφρικά αρτηριόλια και μειώνε-
ται η νεφρική αιματική ροή και η GFR. Σε βαρύ μυξοίδημα υπάρχει υπονατριαιμία 
και δηλητηρίαση εξ΄ ύδατος.
Οξεοβασική ισορροπία: αναπνευστική οξέωση με υπερκαπνία και υπονατριαιμία.
Οστικός μεταβολισμός: μειώνεται και μερικές φορές υπάρχει υπασβεστιαιμία. Η 
νεφρική επαναρρόφηση του P μειώνεται αλλά πρακτικά δεν παρατηρείται υποφω-
σφοραιμία. Το Mg του ορού αυξάνει ελαφρά πιθανώς λόγω μειωμένης κάθαρσης. 
Ενδεχομένως η PTH αυξάνει ενώ η CT και η 25(OH)D3 μειώνονται.

6) ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΗΠΑΡ

Η κινητικότητα του εντέρου είναι ελαττωμένη και μπορεί να εκδηλωθεί παραλυ-
τικός ιλεός. Μερικές φορές εικόνα απόφραξης του εντέρου (ψευδοαπόφραξη). 
Δυσκοιλιότητα ιδίως σε ηλικιωμένους που δεν απαντά εύκολα στα υπακτικά. Η 
αύξηση του σωματικού βάρους ιδίως σε νέα άτομα οφείλεται στη μείωση της σω-
ματικής δραστηριότητας.
 Υπάρχει αίσθημα διάτασης και κοιλιακό άλγος.
 Το παχύ έντερο είναι πεπαχυσμένο και ωχρό με μειωμένο αριθμό κρυπτών. Η 
γαστρική κένωση είναι παρατεταμένη και η χοληδόχος κύστη εμφανίζεται υπο-
τονική. Μερικοί μυξοιδηματικοί ασθενείς εμφανίζουν δυσαπορρόφηση. Ωστόσο 
υπάρχει αυξημένη εντερική απορρόφηση Ca και μειωμένη καθήλωσή του στα 
οστά με αποτέλεσμα ελαφρά υπερασβεστιαιμία.
 Η παρατηρούμενη καροτιναιμία οφείλεται στον μειωμένο εντερικό μεταβολισμό 
της καροτένης.
 Μερικές φορές αυξάνει η αμυλάση (παγκρεατίτις?)
 Τέλος, ο υποθυρεοειδισμός επηρεάζει πολλά ένζυμα που σχετίζονται με το μετα-
βολισμό της χοληστερόλης και των χολικών οξέων.

7) ΑΙΜΑ

Η αναιμία του υποθυρεοειδισμού είναι γνωστή από παλιά (Charcot 1881 και 
Kocher 1883). Το 1/3 των ενηλίκων και τα 2/3 των παιδιών με υποθυρεοειδισμό 
αναπτύσσουν αναιμία. Η αναιμία είναι υποπλαστική (στο 50%) ή/και «διατροφική» 
λόγω δυσαπορρόφησης του Fe, B12 και φυλλικού οξέος.
 Η υποπλαστική αναιμία είναι νορμόχρωμη/νορμοκυτταρική (και σπάνια ήπια 
μακροκυτταρική). Η Hb είναι>9gr%. Οφείλεται στο μειωμένο αριθμό των ερυθρο-
κυττάρων λόγω των μειωμένων αναγκών των ιστών σε Ο2. (adaptive μηχανισμός).
 Εάν προέχει η Feπενία η αναιμία είναι υπόχρωμη/μικροκυτταρική και αν προέχει 
η ανεπάρκεια B12 ή φυλλικού οξέος είναι μακροκυτταρική με υπερκατάτμηση των 
πυρήνων. Η συνυπάρχουσα μερικές φορές κακοήθης αναιμία οφείλεται στην πα-
ρουσία αντισωμάτων έναντι των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου.
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 Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι φυσιολογικά ή ελαφρά μειωμένα όπως και τα αιμο-
πετάλια λόγω της μείωσης των μεγακαρυοκυττάρων στον μυελό. Οι παράγοντες 
VII και VIII είναι ελαττωμένοι και η ινωδολυτική δραστηριότητα αυξημένη λόγω μεί-
ωσης του αναστολέα της δραστικότητας του πλασμινογόνου. Οι διαταραχές αυτές 
οδηγούν σε αιμορραγική διάθεση (μηνορραγίες υποθυρεοειδικών γυναικών).
 Η θεραπεία υποκατάστασης αποκαθιστά γρηγορώτερα τον όγκο του πλάσματος 
σε σχέση με τη μάζα των ερυθροκυττάρων και έτσι σε αρχικά στάδια η αναιμία 
μπορεί να επιδεινωθεί (dilutional anemia).

8) ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Οι διαταραχές του μυϊκού συστήματος σε υποθυρεοειδικούς ενήλικες είναι γνω-
στές σαν σύνδρομο Hoffman (1892). Η αιτιοπαθογένεια δεν είναι γνωστή, έχει 
βρεθεί όμως ότι συμμετέχουν η μείωση της γλυκογονόλυσης, οι διαταραχές στις 
βαριές αλύσσους της μυοσίνης και η μειωμένη μιτοχονδριακή δραστηριότητα. Ο 
μυϊκός όγκος αυξάνει (χαρακτηριστική η μεγαλογλωσσία) ενώ η μυϊκή συσταλ-
τικότητα μειώνεται. Οι κράμπες και οι μυϊκοί πόνοι οφείλονται στη μείωση της 
α-γλυκοσιδάσης. Υπάρχει δυσαρθρία και δυσκινησία (εμφανέστερη το χειμώνα) 
και παράταση του χρόνου χάλασης των τενοντίων αντανακλάσεων.
 Η CK είναι αυξημένη, υπάρχει ατροφία των τύπου ΙΙ μυϊκών ινών, συσώρευση 
γλυκογόνου, μιτοχονδριακές ανωμαλίες και βασεόφιλη εκφύλιση με εναποθέσεις 
πολυσακχαριδών πιθανώς λόγω έκπτωσης της γλυκογονόλυσης.
 Συχνό είναι το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Μερικές φορές πιέζεται το προ-
σωπικό νεύρο στον φαλλοπιανό πόρο. Επίσης μερικές φορές υπάρχει υπαισθησία 
και παρεγκεφαλιδική αταξία. Σπάνια myxedematous dementia (madness) με απά-
θεια, υπνηλία, ψυχικές διαταραχές, ιδεασμούς έως και ψύχωση.
 Στο ΗΕΓ χαμηλά κύματα ανά 3-6 sec και απουσία α-ρυθμού.

9) ΥΠΟΦΥΣΗ

-  Σε παιδιά αληθής ισοφυλετική πρώιμη ήβη χωρίς όμως ανάπτυξη τρίχωσης εφη-
βαίου και μασχαλών πιθανώς λόγω υπερέκκρισης γοναδοτροφινών μαζί με τον 
TRH.

-  Υπερπρολακτιναιμία (έως και 5 φορές πάνω από το ανώτατο φυσιολογικό όριο) 
ιδίως σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες όπου φαίνεται να σχετίζεται με τη βα-
ρύτητα και τη διάρκεια του υποθυρεοειδισμού. Τρείς μήνες μετά την έναρξη της 
θεραπείας υποκατάστασης αποκαθίσταται και η υπερπρολακτιναιμία.

-  Μερικές φορές σε μυξοίδημα εικόνα SIADH (υπονατριαιμία, μείωση της ωσμωτικό-
τητας του πλάσματος, υπέρτονα ούρα και απρόσφορη νατριούρηση) λόγω έκπτω-
σης της νεφρικής λειτουργίας, μείωσης του κλάσματος εξωθήσεως, διαταραχή της 
διαβατότητας των σπειραμάτων και ίσως αύξησης της ευαισθησίας του νεφρού 
στην ADH αλλά και αληθούς αύξησης της ADH πιθανώς λόγω αύξησης του TRH.
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10) ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

Υπάρχει φλοιοεπινεφριδιακή ατροφία και ο ρυθμός έκκρισης της κορτιζόλης και 
της αλδοστερόνης μειώνεται αλλά ο χρόνος ημίσειας ζωής και των δυο αυτών ορ-
μονών αυξάνει.
 Το συμπαθητικό σύστημα είναι υπερδραστήριο και η νορεπινεφρίνη φαίνε-
ται μάλλον αυξημένη και τούτο πιθανώς στην προσπάθεια του οργανισμού να 
διατηρήσει τη θερμοκρασία του μέσω αύξησης της θερμογένεσης και της περι-
φερικής αγγειοσυστολής. Φαίνεται ακόμα ότι αυξάνουν οι α- και μειώνονται οι 
β-αδρενεργικοί υποδοχείς.

11) ΓΟΝΑΔΕΣ

- Σε υποθυρεοειδικούς άνδρες μειώνεται η libido.
-  Σε γυναίκες συχνομηνόρροια και μηνοραγίες. Έχει παρατηρηθεί μειωμένη συ-

σταλτικότητα της μήτρας. Επίσης ανοωρρηξία και μειωμένη απαντητικότητα του 
ενδομητρίου στα οιστρογόνα. Ενίοτε περίοδοι αμηνόρροιας. Σε σοβαρό υποθυ-
ρεοειδισμό η πιθανότητα σύλληψης είναι μειωμένη και στην κύηση ο κίνδυνος 
αποβολών είναι το πρώτο τρίμηνο αυξημένος.

12) ΟΣΤΑ

- Η αποβολή Ca και P στα ούρα και τα κόπρανα είναι μειωμένη
- Ο ρυθμός εναπόθεσης του Ca στα οστά μειώνεται
- Ο οστικός μεταβολισμός είναι ελαττωμένος
-  Η PTH αυξάνει (λειτουργικός υπερπαραθυρεοειδισμός) λόγω αυξημένης αντίστα-

σης στην PTH (ελαττωμένη φωσφατουρία στη χορήγηση PTH)
- Η εντερική απορρόφηση του Ca αυξάνει λόγω αύξησης της 1,25(OH)D3

13) ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ο βασικός μεταβολισμός μειώνεται έως και 40%. Η θερμοκρασία επίσης μειώνεται, 
υπάρχει δυσανεξία στο ψυχρό και ήπια αύξηση του ΣΒ παρά την μειωμένη όρεξη.

-  Μεταβολισμός λιπών: Τόσο η σύνθεση (λιγότερο) όσο και η αποδόμηση του λί-
πους μειώνονται στον υποθυρεοειδισμό. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα είναι μάλλον 
φυσιολογικά ή και ελαφρά ελαττωμένα ενώ η χοληστερόλη, η LDL, τα φωσφολι-
πίδια και τα τριγλυκερίδια αυξάνουν.

-  Μεταβολισμός υδατανθράκων: Η εντερική απορρόφηση της γλυκόζης και η πε-
ριφερική χρησιμοποίησή της μειώνονται. Διαβητικοί ασθενείς που αναπτύσσουν 
υποθυρεοειδισμό μειώνουν τις ανάγκες τους σε ινσουλίνη κυρίως λόγω μειωμέ-
νης αποδόμησης της ινσουλίνης.
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-  Μεταβολισμός πρωτεϊνών: Η σύνθεση και η αποδόμηση των πρωτεϊνών μειώνο-
νται.

14) ΨΥΧΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ

Οι διαταραχές ποικίλουν από ευερεθιστότητα και αγοραφοβία σε παρανοειδή 
συμπεριφορά και μελαγχολία. Σε ακραίες περιπτώσεις myxedematous madness. 
Aδυναμία συγκέντρωσης, μείωση προσφάτου μνήμης, βραδυψυχισμός, μείωση 
ενδιαφέροντος, ψευδαισθήσεις, παρανοϊκές ιδέες, αυτοκτονικός ιδεασμός. Σε βα-
ριές περιπτώσεις σχιζοφρενική ψύχωση. Η αιτιοπαθογένεια αυτών των διαταρα-
χών δεν είναι ξεκάθαρη, έχουν όμως βρεθεί:
 α) μείωση της εγκεφαλικής αιμάτωσης έως και 38%
 β) μείωση της πρόσληψης Ο2 και γλυκόζης έως και 27%
 γ) ΗΕΓφικά τα θ και δ κύματα μειώνονται
 δ) μεταβολές στο Συμπαθητικό Σύστημα όπως αύξηση της νοραδρεναλίνης, 
αύξηση των α- και μείωση των β-αδρενεργικών υποδοχέων και διαταραχές στον 
μεταβολισμό της σεροτονίνης.

ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
Η παρουσία υποκλινικού υποθυρεοειδισμού (ΥΥ) βασίζεται στην αυξημένη TSH. 
Υπάρχουν όμως ιδιαίτερες δυσκολίες στον καθορισμό του ανώτατου φυσιολογι-
κού ορίου της TSH. Εξ΄ άλλου είναι δύσκολο να καθορισθούν οι όποιες επιπτώσεις 
του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού σε ιστικό επίπεδο με ένα cut off point της TSH 
δεδομένου ότι το set point του ΥΥΘ άξονα φαίνεται να διαφέρει από ατόμου σε 
άτομο.
 Η αιτιολογία του δεν διαφέρει από αυτή του κλινικού υποθυρεοειδισμού. Συχνό-
τερη αιτία η Hashimoto’s.
 Η επίπτωση του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού αναφέρεται σε ποσοστό 4-10% 
των ενηλίκων, αφορά περισσότερο γυναίκες και είναι συχνότερος σε μη ιωδοπενι-
κές περιοχές. Τρείς μεγάλες μελέτες ασχολήθηκαν με τον υποκλινικό υποθυρεοει-
δισμό:
 -  Whickam survey σε 2800 άτομα. TSH>6mIU/L είχε το 7,5% γυναικών και το 2,8% 

των ανδρών
 -  NHANES III σε 16000 άτομα. TSH>4,6mIU/L είχε το 4,3% του μελετηθέντος δείγ-

ματος και αφορούσε κυρίως γυναίκες μεγάλης ηλικίας.
 -  Colorado study σε 25000 άτομα. TSH>5,1mIU/L είχε το 9,5% του μελετηθέντος 

δείγματος. Από αυτά το 75% είχαν TSH 5-10mIU/L και αφορούσε επίσης κυρίως 
γυναίκες μεγάλης ηλικίας.

 Η μεγάλη ηλικία, το θήλυ φύλο και η παρουσία θετικών αντιTPO αντισωμάτων 
αυξάνουν τον κίνδυνο εξέλιξης σε κλινικό υποθυρεοειδισμό (4,3% τον χρόνο).
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 Φαίνεται πάντως ότι ο σπουδαιότερος προγνωστικός παράγων για την εξέλιξη 
σε κλινικό υποθυρεοειδισμό είναι η TSH.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ TSH
1. υποθυρεοειδική φάση θυρεοειδίτιδας (υποξείας ή αυτοανόσου)
2. φάρμακα που επηρεάζουν κεντρικές ντοπαμινεργικές οδούς (μετοκλοπραμίδη, 
φαινοθειαζίνες)
3. recovery από euthyroid sick syndrome
4. ετεροφιλικά αντισώματα
5. φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια (πριν την έναρξη υποκατάστασης)
6. TSH εκκρίνοντα αδενώματα (αλλά Τ3 και Τ4 αυξημένες)
7. κεντρική αντίσταση στις θυρεοειδικές ορμόνες (αυξημένες Τ3 και Τ4)
8.  κεντρικός υποθυρεοειδισμός όπου στο 25% η TSH=5-10 mIU/L (bioinactive TSH)
9. εργαστηριακό λάθος

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ 
ΥΥ
Η παρουσία συμπτωμάτων στον ΥΥ είναι σημαντική γιατί εκεί κυρίως στηρίζεται η 
απόφαση για τη χορήγηση θεραπείας. Ένα ερωτηματολόγιο στην Colorado study 
με 17 συμπώματα έδειξε αύξηση του τελικού score αυξανομένης της TSH. Σε μια 
μελέτη σε γυναίκες με ΥΥ το 83% παρουσίαζε εύκολη κόπωση και το 80% αύξηση 
ΣΒ. (Kong WM et al, Am J Med 2002)
 Όσον αφορά τις ψυχονοητικές λειτουργίες τα βιβλιογραφικά δεδομένα διχάζο-
νται.
 Γενικά τα κλινικά συμπτώματα του ΥΥ δεν είναι ειδικά και σχετίζονται πιθανώς με 
τη βαρύτητα και τη διάρκεια της νόσου αλλά κυρίως με την ατομική ευαισθησία 
του ασθενούς στην ήπια έκπτωση της θυρεοειδικής λειτουργίας. Ιδιαίτερη δυσκο-
λία αναγνώρισης των συμπτωμάτων υπάρχει στα ηλικιωμένα άτομα.

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟΝ ΥΥ
Υπάρχει έκπτωση της διαστολικής λειτουργίας της αριστεράς κοιλίας η οποία ανε-
ξάρτητα από την παρουσία υποθυρεοειδισμού έχει συσχετισθεί με αυξημένη νο-
σηρότητα και θνησιμότητα στον γενικό πληθυσμό. Επί πλέον μπορεί να οδηγήσει 
σε μείωση της σωματικής δραστηριότητας και σε διαστολική καρδιακή ανεπάρ-
κεια σε ηλικιωμένους.
 Όσον αφορά τη συστολική καρδιακή λειτουργία δεν είναι απόλυτα διευκρινισμέ-
νο εάν εκπίπτει, ωστόσο κάποιες τελευταίες μελέτες με ακριβέστερες μεθόδους 
εκτίμησης δείχνουν ότι επηρεάζεται.
 Ο κίνδυνος διαστολικής υπέρτασης αυξάνει λόγω αύξησης των περιφερικών 
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αντιστάσεων, αύξησης του stifness των αρτηριών και δυσλειτουργίας του ενδοθη-
λίου. Σε ασθενείς με TSH 4-10mIU/L έχει δειχθεί η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου η 
οποία οδηγεί σε μειωμένη αγγειοδιαστολή. Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου οφεί-
λεται στο αυξημένο οξειδωτικό stress και στη χρόνια φλεγμονή (αυξημένα επίπεδα 
CRP) που εμφανίζουν ασθενείς με ΥΥ.
 Φαίνεται ακόμα ότι το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων (δείκτης 
πρώιμης αθηρωμάτωσης) είναι αυξημένο στον ΥΥ. Επί πλέον τέτοιοι ασθενείς πα-
ρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, apoB, LDL και οξειδωμένης LDL 
ευρήματα που δεν επιβεβαιώνονται όμως σε όλες τις μελέτες. Σε μιά καλοσχεδια-
σμένη μελέτη φάνηκε ότι αύξηση της TSH κατά 1mIU/L αυξάνει την ολική χοληστε-
ρόλη κατά 3,5 mg/dL σε γυναίκες και 6,2 mg/dL σε άνδρες.

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΥ
Έχει αναφερθεί αύξηση της CPK και της μυοσφαιρίνης του ορού. Μάλιστα υπάρχει 
θετική συσχέτιση της CPK με την TSH και αρνητική με τις fT3 και fT4. Ακόμα τα επί-
πεδα του γαλακτικού οξέος είναι αυξημένα σε ασθενείς με ΥΥ μετά από άσκηση, 
ενδεικτικό κακής λειτουργίας των μιτοχονδρίων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΥ
I. Τι έδειξαν οι διάφορες μελέτες σε ασθενείς με ΥΥ υπό αγωγή υποκατάστα-
σης

1. Τα αντιθυρεοειδικά αντισώματα μειώνονται
2. Όταν συνυπάρχει βρογχοκήλη ο όγκος του θυρεοειδούς μειώνεται από 32 έως 
81% σε ποσοστό άνω του 77% των ασθενών.
3. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 placebo controlled trials που εκτίμησαν τα αποτελέ-
σματα της θεραπείας υποκατάστασης στη συμπτωματολογία, την ποιότητα ζωής 
και σε κάποιες ψυχομετρικές παραμέτρους. Φαίνεται ότι ασθενείς με ΥΥ παρουσιά-
ζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά συμπτωματολογία σε σχέση με ευθυρεοειδικούς και 
1 χρόνο μετά την έναρξη της θεραπείας (όταν TSH=2,6±0,5mIU/L) υπάρχει σημα-
ντική βελτίωση στο 50% των ασθενών έναντι 25% των μαρτύρων. Άλλες μελέτες 
έδειξαν βελτίωση στις νευροψυχομετρικές παραμέτρους και στη μνήμη. Φαίνεται 
ότι η βελτίωση είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν η TSH ήταν>12mIU/L. Άλλη μελέτη 
σε ΥΥ με TSH 5-10mIU/L δεν έδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στο Hospital 
Anxiety and Depression Score και στο General Health Questionnaire Score (Όχι 
καλά τεκμηριωμένη). Γενικά η ηλικία των ασθενών, το επίπεδο του ΥΥ, ο χρόνος 
θεραπείας, η δόση του Τ4 αλλά και τα tests που χρησιμοποιήθηκαν διαφέρουν 
πολύ στις διάφορες μελέτες γεγονός που εμποδίζει την εξαγωγή ασφαλών συμπε-
ρασμάτων.
4. Η διαστολική αλλά και η συστολική καρδιακή λειτουργία φαίνεται ότι βελτιώνο-
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νται με τη θεραπεία στον ΥΥ. Γενικά όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η υποκατάσταση 
βελτιώνει τις αιμοδυναμικές διαταραχές που οφείλονται στον ΥΥ.
5. Οι περιφερικές αντιστάσεις, η μέση αρτηριακή πίεση, το stiffness των αρτηριών 
και η ενδοθηλιακή λειτουργία βελτιώνονται. Το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των 
καρωτίδων μειώνεται σχεδόν 10% κυρίως σε ασθενείς νέας ηλικίας 6 μήνες μετά 
την αποκατάσταση ευθυρεοειδισμού και η μείωση αυτή σχετίζεται θετικά με τη 
μείωση της TSH και της χοληστερόλης. Όλα αυτά συντελούν στην πρόληψη ή στην 
αναστολή της εξέλιξης της αθηρωμάτωσης και της στεφανιαίας νόσου.
6. Η ολική χοληστερόλη μειώνεται κατά 8-15mg/dL, όπως έδειξαν 2 μετααναλύσεις 
26 συνολικά μελετών. Η LDL φαίνεται επίσης να μειώνεται κατά 10mg/dL. Σημει-
ώνεται ότι στον γενικό πληθυσμό, μείωση της LDL κατά 7% μειώνει τον κίνδυνο 
στεφανιαίας νόσου στους άνδρες κατά 15% (HHS-Helsinki Heart Study).Τα τριγλυ-
κερίδια, η HDL και η Lpα δεν αλλάζουν άν και οι Tzotzas et al έδειξαν σηματική 
μείωση της Lpα μόνο σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ΥΥ. Ωστόσο λίγες μελέτες 
δεν έδειξαν μεταβολή της χοληστερόλης και της LDL. Η ομοκυστεΐνη και η οξειδω-
μένη LDL δεν φαίνεται να μεταβάλλονται, όμως η non-HDL και η apoB μειώνονται. 
Επίσης βελτιώνεται η πηκτικότητα αφού μειώνονται ο PAI1 (plasminogen activator 
inhibitor), o παράγων VII και ο TAFI (thrombin activatable fibrinolysis inhibitor). Η 
CRP δεν φαίνεται να μεταβάλλεται.
 
ΙΙ. Θεραπεία υποκατάστασης στον ΥΥ: ΕΝΑ ΔΙΛΛΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ευρέως αποδεκτές για την ανάγκη θεραπείας στον 
ΥΥ.
 Η πλειοψηφία πάντως συμφωνεί στη χορήγηση όταν η TSH>10 mIU/L. Το πρό-
βλημα είναι όταν η TSH=4,5-10 mIU/L.
 Ένα panel από 18 experts (8 στις θυρεοειδοπάθειες) διετύπωσε την άποψη ότι 
οι ενδείξεις για θεραπεία σε ασθενείς με TSH=4,5-10 mIU/L δεν είναι επαρκείς και 
συστήνει επανεκτίμηση σε 6-12 μήνες.
 Ωστόσο 3 επιστημονικές εταιρείες η American Association of Clinical 
Endocrinologist, The Endocrine Society και η American Thyroid Association λένε 
ναί στη θεραπεία του ΥΥ. Μάλιστα θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμη την μέτρηση των 
antiTPO αντισωμάτων, τα οποία όταν είναι θετικά προοιωνίζεται η εξέλιξη του ΥΥ 
σε κλινικό υποθυρεοειδισμό.
 Έτσι θεωρείται φρόνιμο να θεραπεύονται:
1. συμπτωματικοί ασθενείς
2. ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων
3. έγκυες
4. γυναίκες με ανοωρρηξία
5. ασθενείς με βρογχοκήλη και θετικά αντιθυρεοειδικά αντισώματα
6. άτομα νέας και μέσης ηλικίας
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Δεν υπάρχει λόγος θεραπείας με Τ3 ούτε ενδείξεις για κάποιο όφελος από την συν-
δυασμένη χορήγηση Τ3 και Τ4.
 Στόχος της θεραπείας είναι η διατήρηση της TSH στο επίπεδο 1 mIU/L σε νέα 
άτομα, 2-3 mIU/L σε μεγαλύτερα, 3-4 mIU/L σε ηλικίες 60-75 ετών και 4-6 mIU/L σε 
ηλικίες>75 ετών.
 Συστήνεται έλεγχος της TSH κάθε 6-12 μήνες και ανάλογα τροποποίηση της δο-
σολογίας.
 Εάν η TSH παρά την χαμηλή δόση της χορηγούμενης Τ4 παραμένει χαμηλή συ-
στήνεται διακοπή της αγωγής και επανεκτίμηση αφού σ΄αυτή την περίπτωση είναι 
πιθανό ΥΥ να είναι παροδικός.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΥ
1. καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με ήδη εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο 
ή ασθενείς μεγάλης ηλικίας με υποκείμενη καρδιοπάθεια
2. ιατρογενής υπερθυρεοειδισμός

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ΥΥ (TSH<10 mIU/L) σε άτομα ηλικίας>85 ετών προστα-
τεύει από καρδιαγγειακά επεισόδια.

ΥΥ και ΚΥΗΣΗ
Εάν η TSH>2.5-3 mIU/L και θετικά ΑΘΑ συστήνεται η χορήγηση θεραπείας.
Σημειώνεται ότι ο σίδηρος και το ασβέστιο που χορηγούνται στην κύηση μειώνουν 
την απορρόφηση της θυροξίνης και η ασθενής δεν πρέπει να τα λαμβάνει κοντά 
στη λήψη της θυροξίνης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Werner’s The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text, Lippincott fifth edition. P 1125-1226
2. B Biondi, DS Cooper. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. Endocrine 

Reviews 2008, 29(1): 76-131
3. S Fazio, EA Palmieri, G Lombardi, B Biondi. Effects of thyroid hormone on the cardiovascular 

system Recent Prog Horm Res. 2004;59:31-50. Review
4. T Tagami, T Tamanha, S Shimazu et al. Lipid profiles in the untreated patients with Hashimoto 

thyroiditis and the effects of thyroxine treatment on subclinical hypothyroidism with 
Hashimoto thyroiditis. Endocrine Journal 2010, 57(3): 253-258



-213-

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ: ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HASHIMOTO

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.   Η ωχρότητα των υποθυρεοειδικών οφείλεται:
 α. στην περιφερική αγγειοσύσπαση
 β. στην εναπόθεση καροτίνης
 γ. στην αναιμία του υπθυρεοειδισμού
 δ. σε όλα τα ανωτέρω

2.  Οι κλινικές εκδηλώσεις του υποθυρεοειδισμού οφείλονται κυρίως:
 α. στις μεταβολές του συνδετικού ιστού
 β. στις αιμοδυναμικές διαταραχές
 γ. στις διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος
 δ. σε όλα τα ανωτέρω

3. Η αναιμία του υποθυρεοειδισμού μπορεί να είναι:
 α. υποπλαστική δηλαδή νορμόχρωμη/νορμοκυτταρική
 β. υπόχρωμη/μικροκυτταρική
 γ. μακροκυτταρική με υπερκατάτμηση των πυρήνων
 δ. όλα τα ανωτέρω

4. Η διάγνωση του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού είναι:
 α. εργαστηριακή
 β. κλινική
 γ. κλινικοεργαστηριακή

5. Ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός πρέπει να θεραπεύεται όταν:
 α. η TSH>10mIU/L
 β. η TSH 4,5-10mIU/L
 γ. ανεξάρτητα από την τιμή της TSH

6.  Στον υποκλινικό υποθυρεοειδισμό είναι φρόνιμο, ανεξάρτητα από την TSH, να 
θεραπεύονται:

 α. συμπτωματικοί ασθενείς
 β. ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο
 γ. έγκυες
 δ. γυναίκες με ανοωρρηξία
 ε. Ασθενείς με βρογχοκήλη και θετικά αντιθυρεοειδικά αντισώματα
 στ. άτομα νέας και μέσης ηλικίας
 ζ. όλα τα ανωτέρω

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 δ,α,δ,α,α,ζ


