
Εισαγωγή

Η σιωπηλή θυρεοειδίτιδα χαρακτηρίζεται από προσωρινή φάση θυρεοτοξίκω-
σης ακολουθούμενη (όχι πάντα) από φάση υποθυρεοειδισμού και επάνοδο 

σε ευθυρεοειδική κατάσταση και οφείλεται σε αυτοάνοση φλεγμονή του θυρεοει-
δούς. Ως συνώνυμα χρησιμοποιούνται οι όροι ανώδυνη θυρεοειδίτιδα ή υποξεία 
λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα σε αντιδιαστολή προς την (επώδυνη) υποξεία θυ-
ρεοειδίτιδα, η οποία είναι αντιδραστική φλεγμονή του θυρεοειδούς σε προηγηθεί-
σα ιογενή λοίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού. Παρόμοιας φύσεως διαταραχή 
του θυρεοειδούς, η οποία όμως εκδηλώνεται εντός ενός έτους από τον τοκετό εί-
ναι γνωστή ως μετά τοκετό θυρεοειδίτιδα ή θυρεοειδίτιδα της λοχείας. Η τελευταία 
μπορεί επίσης να εκδηλωθεί και μετά από αυτόματη ή προκλητή αποβολή κατά 
την 5η -20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Επιπολασμός
Η συχνότητα της σιωπηλής θυρεοειδίτιδας ως αιτίας θυρεοτοξίκωσης ποικίλλει 
από 1-11% των υπερθυρεοειδικών ασθενών σε διαφορετικές χώρες. Επηρεάζει 
περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες. Ο επιπολασμός της θυρεοειδίτιδας της 
λοχείας επίσης ποικίλλει με μεγάλη γεωγραφική διακύμανση από 1.1-16.7% των 
εγκύων γυναικών. Η μέση τιμή σε μη ιωδιοπενικές περιοχές υπολογίζεται περίπου 
στο 7%. Υψηλότερη επίπτωση μέχρι και 25% παρατηρείται σε γυναίκες με διαβήτη 
τύπου 1 και γυναίκες με θετικά αντιθυρεοειδικά αντισώματα κατά την εγκυμοσύνη.

Παθογένεια
Τόσο η σιωπηλή όσο και η μετά τοκετό θυρεοειδίτιδα θεωρούνται ως παραλλαγή 
της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας (θυρεοειδίτιδας Hashimoto). Οι δύο καταστάσεις 
παρουσιάζουν μερικά κοινά παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά με την θυρεοει-
δίτιδα Hashimoto και πολλοί ασθενείς φέρουν αντιθυρεοειδικά αντισώματα και με-
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ρικοί αναπτύσσουν χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα με την πάροδο του χρόνου.
Παράγοντες που θεωρούνται ότι μπορεί να επάγουν σιωπηλή θυρεοειδίτιδα είναι 
η υψηλή πρόσληψη ιωδίου και διάφορες κυτοκίνες. Παρόμοιο σύνδρομο παρατη-
ρείται επίσης σε ασθενείς που λαμβάνουν αμιοδαρόνη, ιντερφερόνη-α, ιντερλευ-
κίνη-2, λίθιο, ανταστολείς της τυροσινικής κινάσης και πιθανώς etarnecept. Oι πα-
ρατηρήσεις αυτές εγείρουν την πιθανότητα ότι κυτοκίνες που απελευθερώνονται 
μετά (υποκλινική) βλάβη ή λοίμωξη μπορεί να επάγουν την διαταραχή αυτή του 
θυρεοειδούς.
 Τέλος, η σιωπηλή θυρεοειδίτιδα έχει αναφερθεί ότι μπορεί να εκδηλωθεί μετά 
τη διακοπή γλυκοκορτικοειδών, μετά από επινεφριδεκτομή για σύνδρομο Cushing 
και μετά εξωτερική ακτινοβολία στην περιοχή του τραχήλου για λέμφωμα Hodgkin.
 Από το άλλο μέρος, γυναίκες που πρόκειται να αναπτύξουν μετα τοκετό θυρεο-
ειδίτιδα συνήθως έχουν υψηλά αντιθυρεοειδικά αντισώματα στην αρχή της εγκυ-
μοσύνης, τα οποία υποχωρούν στην πορεία της εγκυμοσύνης (καθώς αναπτύσ-
σεται ανοσολογική ανοχή έναντι του εμβρύου) ενώ αυξάνονται και πάλι μετά τον 
τοκετό. Έτσι, γυναίκες που προώρισται να αναπτύξουν θυρεοειδίτιδα της λοχεί-
ας, έχουν υποκλινική θυρεοειδική αυτοανοσία ενωρίς στην εγκυμοσύνη, η οποία 
καταστέλλεται κατά την κύηση και παρουσιάζει έξαρση μετά τον τοκετό (πιθανά 
λόγω έξαρσης της Th1 ανοσολογικής απόκρισης, η οποία είχε κατασταλεί κατά την 
κύηση). Επίσης θεωρείται ότι και τα Τ ρυθμιστικά (Τregs) λεμφοκύτταρα, τα οποία 
είναι αυξημένα κατά την κύηση για να καταστείλουν την ανοσολογική αντίδραση, 
μειώνονται μετά τον τοκετό και επιτρέπουν την ανοσοδιέγερση κατά αντιγόνων 
του θυρεοειδούς.
 Υπολογίζεται ότι περίπου μισές από τις γυναίκες που έχουν θετικά αντι-ΤΡΟ αντι-
σώματα στην αρχή της εγκυμοσύνης θα αναπτύξουν μετα τοκετό θυρεοειδίτιδα, 
ενώ εκείνες με αρνητικά αντισώματα σπάνια αναπτύσσουν θυρεοειδίτιδα.
 Όποιοι και αν είναι οι παράγοντες που πυροδοτούν τη θυρεοειδίτιδα, η συνακό-
λουθη φλεγμονή του θυρεοειδούς προκαλεί καταστροφή των θυρεοειδικών θυλα-
κίων και επιτρέπει την πρωτεόλυση της θυρεοσφαιρίνης που έχει αποθηκευτεί στο 
κολλοειδές των θυλακίων.
 Αποτέλεσμα είναι η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση θυρεοειδικών ορμονών στην 
κυκλοφορία που παρατηρείται στην αρχική φάση της θυρεοτοξικώσης. Η κατά-
σταση αυτή διαρκεί μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα της θυρεοσφαιρίνης και 
επειδή παύει η σύνθεση νέων ορμονών, όχι μόνο λόγω καταστροφής των θυρεοει-
δικών κυττάρων, αλλά και λόγω αναστολής της έκκρισης της TSH από τα αυξημένα 
επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών. Καθώς η φλεγμονή υποχωρεί, τα θυρεοειδικά 
θυλάκια αναγεννώνται και η λειτουργία των θυρεοειδικών κυττάρων προοδευτικά 
επανέρχεται στα φυσιολογικά. Μπορεί όμως να υπάρξει προσωρινή περίοδος υπο-
θυρεοειδισμού με αύξηση της TSH μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η θυρεοειδική 
λειτουργία.
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Παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά
Βιοψίες του θυρεοειδούς σε ασθενείς με σιωπηλή ή μετά τοκετό θυρεοειδίτιδα δεί-
χνουν λεμφοκυτταρική διήθηση με σπάνια βλαστικά κέντρα και κατά τόπους διά-
σπαση των θυλακίων (λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα). Κατά την αποκατάσταση, η 
λεμφοκυτταρική διήθηση επιμένει και μπορεί να υπάρχει μικρού βαθμού ίνωση, 
αλλά τα θυρεοειδικά θυλάκια είναι φυσιολογικά. Τα ευρήματα αυτά διαφέρουν κά-
πως από εκείνα της χρόνιας αυτοαάνοσης θυρεοειδίτιδας στο ότι υπάρχει μεγαλύ-
τερη καταστροφή των θυλακίων, αλλά λιγότερα λεμφοκύτταρα, λιγότερα βλαστικά 
κέντρα και λιγότερη ίνωση στην σιωπηλή και μετά τοκετό θυρεοειδίτιδα.

Κλινικές εκδηλώσεις
Η κύρια κλινική εκδήλωση της σιωπηλής θυρεοειδίτιδας είναι η θυρεοτοξίκωση. 
Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μέσα σε 1-2 εβδομάδες και διαρκούν από 
2-8 εβδομάδες πριν υποχωρήσουν. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από 
τα κοινά συμπτώματα και σημεία του υπερθυρεοειδισμού. Όμως τα συμπτώματα 
είναι συνήθως ήπια. Ο θυρεοειδής αδένας δεν είναι επώδυνος, αλλά είναι ελαφρώς 
διάχυτα διογκωμένος. Μερικοί ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί και στην πε-
ρίπτωση αυτή, η νόσος ανακαλύπτεται τυχαία σε έλεγχο ρουτίνας.
 Τη θυρεοτοξική φάση μπορεί να ακολουθήσει αποκατάσταση το φυσιολογικό ή 
προσωρινή φάση υποθυρεοειδισμού (συνήθως κλινικά ήπια ή ασυμπτωματική) για 
2-8 εβδομάδες. Περίπου 10% των ασθενών μπορεί να έχουν περαιτέρω επεισόδια 
σιωπηλής θυρεοειδίτιδας. Τελικά περί τα 50% των ασθενών αναπτύσσουν χρόνια 
αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα με μόνιμο υποθυρεοειδισμό.
 Η κλινική εκδήλωση της μετά τοκετό θυρεοειδίτιδας είναι συνήθως παρόμοια 
με εκείνη της σιωπηλής θυρεοειδίτιδας, αλλά η κλινική πορεία μπορεί να διαφέρει. 
Περίπου 20-30% των γυναικών με θυρεοειδίτιδα της λοχείας έχουν την χαρακτη-
ριστική ακολουθία της θυρεοτοξίκωσης, η οποία συνήθως αρχίζει 1-4 μήνες μετά 
τον τοκετό και διαρκεί 2-8 εβδομάδες, ακολουθούμενη από υποθυρεοειδισμό, ο 
οποίος επίσης διαρκεί μερικές εβδομάδες ή μήνες και ακολουθεί αποκατάσταση 
στο φυσιολογικό. Όμως 20-40% των γυναικών εμφανίζουν μόνο θυρεοτοξίκωση 
ως μόνη εκδήλωση ενώ το υπόλοιπο 40-50% εμφανίζει μόνο υποθυρεοειδισμό, ο 
οποίος αρχίζει 2-6 μήνες μετά τον τοκετό.
 Όπως και στην περίπτωση της σιωπηλής θυρεοειδίτιδας η συμπτωματολογία της 
θυρεοτοξίκωσης και του υποθυρεοειδισμού είναι συνήθως ήπια. Ενώ έχει θεωρη-
θεί ότι ο υποθυρεοειδισμός στη θυρεοειδίτιδα της λοχείας, μπορεί να σχετίζεται 
ή να επιδεινώνει την κατάθλιψη της λοχείας, αυτό δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί. 
Ακόμη και επί απουσίας κλινικής, κατάθλιψης, πολλές κατά τα άλλα υγιείς γυναίκες 
εμφανίζουν κατά τη διάρκεια της λοχείας κόπωση, απώλεια ενέργειας και άγχος, 
πιθανώς λόγω της αυξημένης φροντίδας του νεογνού και έτσι η αναγνώριση πιθα-
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νών συμπτωμάτων της θυρεοειδίτιδας είναι πιο δύσκολη.
 Πολλές γυναίκες με θυρεοειδίτιδα της λοχείας έχουν μικρή ανώδυνη διάχυτη 
βρογχοκήλη, η οποία υποχωρεί με την επάνοδο σε ευθυρεοειδική κατάσταση. Με-
λέτες χρόνιας παρακολούθησης γυναικών με θυρεοειδίτιδα της λοχείας έδειξαν ότι 
περίπου 30% ανέπτυξαν μόνιμο υποθυρεοειδισμό, όμως καμιά από τις ασθενείς 
που είχαν θυρεοτοξίκωση ως μόνη εκδήλωση δεν ανέπτυξαν μόνιμο υποθυρεοει-
δισμό, ενώ 50% εκείνων που εκδήλωσαν μόνο υποθυρεοειδισμό ανέπτυξαν τελικά 
μόνιμο υποθυρεοειδισμό.
 Η μετάβαση σε μόνιμο υποθυρεοειδισμό σχετίζεται με υψηλότερες τιμές TSH και 
τίτλους αντι-ΤΡO αντισωμάτων, μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας και θήλυ νεογνό. Η 
μετά τοκετό θυρεοειδίτιδα τείνει να υποτροπιάσει στις επόμενες εγκυμοσύνες.

Εργαστηριακά Ευρήματα
Τα βιοχημικά ευρήματα και στις δύο καταστάσεις (σιωπηλή και μετά τοκετό θυρε-
οειδίτιδα) είναι παρόμοια: υψηλή ή στα ανώτερα φυσιολογικά συγκέντρωση T4 και 
Τ3 με χαμηλή TSH και χαμηλή πρόσληψη ραδιοισοτόπου σε σπινθηρογράφημα 
του θυρεοειδούς κατά τη φάση της θυρεοτοξίκωσης. Στην φάση του υποθυρεο-
ειδισμού η συγκέντρωση της Τ4 είναι χαμηλή ή στα κατώτερα φυσιολογικά όρια 
και τη TSH αυξημένη. Σε εκείνες τις γυναίκες με θυρεοτοξίκωση που ακολουθείται 
από υποθυρεοειδισμό, η συγκέντρωση της Τ4 μπορεί να είναι χαμηλή για αρκετές 
ημέρες πριν η TSH αυξηθεί γιατί ήταν κατασταλμένη κατά τη φάση της θυρεοτο-
ξίκωσης.
 Η συγκέντρωση των αντι-ΤΡΟ αντισωμάτων είναι υψηλή στο 65-85% των γυναι-
κών με θυρεοειδίτιδα της λοχείας και 50% των ασθενών με σιωπηλή θυρεοειδίτιδα. 
Η συγκέντρωση των αντισωμάτων είναι υψηλότερη στη φάση του υποθυρεεοει-
δισμού και συνήθως παραμένουν θετικά και μετά την επάνοδο σε ευθυρεοειδική 
κατάσταση. Επιπλέον, άλλα αντιθυρεοειδικά αντισώματα όπως αντι-TSH μπορεί να 
είναι ανιχνεύσιμα αλλά δε φαίνεται να συμβάλλουν στην θυρεοειδική δυσλειτουρ-
γία. Επίσης η συγκέντρωση της θυρεσφαιρίνης είναι υψηλή στη φάση της κατα-
στροφικής θυρεοειδίτιδας. Τέλος, σε ορισμένους ασθενείς η ΤΚΕ μπορεί να είναι 
ελαφρώς αυξημένη. Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς δείχνει ελαφρώς αυξη-
μένο μέγεθος του θυρεοειδούς με διάχυτη ή εστιακή μείωση της ηχογένειας του 
παρεγχύματος (ανομοιογένεια).

Διάγνωση
Υποψία για τη διάγνωση σιωπηλής θυρεοειδίτιδας ως αιτίας υπερθυρεοειδισμού 
πρέπει να εγείρεται σε κάθε ασθενή που έχει συμπτώματα για λιγότερο από 2 μή-
νες και έχει μικρή ή καθόλου βρογχοκήλη. Η διάγνωση θα πρέπει να θεωρείται πιο 
ισχυρή σε υπερθυρεοειδικούς ασθενείς που ελάμβαναν θεραπεία με ιντερφερό-
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νη-α, ιντερλευκίνης-2 ή αμιοδαρόνη.
 Τόσο στην περίπτωση της σιωπηλής θυρεοειδίτιδας όσο και στην μετά τοκετό 
θυρεοειδίτιδα, θα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση από άλλες αιτίες υπερθυρε-
οειδισμού όπως η νόσος του Graves. Οι κύριες διαφορές είναι ότι η θυρεοτοξίκωση 
στην θυρεοειδίτιδα είναι συνήθως ήπια, η διόγκωση του θυρεοειδούς μικρή και 
δεν υπάρχει θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια. Επίσης το σπινθηγράφημα του θυρε-
οειδούς (εάν η γυναίκα δε θηλάζει), δείχνει μειωμένη πρόσληψη του ραδιοϊοσο-
τόπου στην περίπτωση της θυρεοειδίτιδας και αυξημένη στη νόσο του Graves. Σε 
περίπτωση που αντενδεικνύετε το σπινθηρογράφημα μπορεί να γίνει επανάληψη 
των θυρεοειδικών ορμονών σε 3-4 εβδομάδες, οπότε στην περίπτωση της θυρεο-
ειδίτιδος βελτιώνονται, ενώ στη νόσο του Graves θα είναι οι ίδιες η πιο αυξημένες 
οι τιμές τους.
 Η σιωπηλή θυρεοειδίτιδα θα πρέπει επίσης να διακριθεί από την εξωγενή θυρε-
οτοξίκωση είτε ιατρογενή ή τεχνητή (από την ίδια την ασθενή). Στην περίπτωση 
αυτή η τιμή της θυρεοσφαιρίνης είναι χαμηλή. Από το άλλο μέρος, η μετά τοκε-
τό θυρεοειδίτιδα θα πρέπει να διακριθεί από την λεμφοκυτταρική υποφυσίτιδα η 
οποία επίσης μπορεί να εμφανισθεί μετά τον τοκετό. Στην τελευταία περίπτωση η 
TSH είναι φυσιολογική ή χαμηλή παράλληλα με χαμηλή Τ4, ενώ στην υποθυρεο-
ειδική φάση της θυρεοειδίτιδας η TSH είναι υψηλή σε συνδυασμό με χαμηλή Τ4. 
Στην υποφυσίτιδα και άλλες υποφυσιακές ορμόνες όπως η ACΤH μπορεί να ανε-
παρκούν.

Θεραπεία
Οι περισσότεροι ασθενείς με σιωπηλή ή μετά τοκετό θυρεοειδίτιδα δεν χρειάζο-
νται θεραπεία, διότι η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς είναι ήπια και προσωρινή. 
Μερικοί ασθενείς με ενοχλητικά συμπτώματα κατά τη φάση της θυρεοτοξίκωσης 
μπορεί να χρειασθούν θεραπεία με β-αναστολείς (προπρανολόλη 40-120mg/ημέ-
ρα) μέχρι τα επίπεδα της Τ4 και Τ3 να επανέλθουν στα φυσιολογικά. Ασθενείς με 
συμπτωματικό υποθυρεοειδισμό θα πρέπει να τεθούν σε θεραπεία με θυροξίνη 
(50-100μg/ημέρα) για 6-12 εβδομάδες και μετά να διακοπεί και να γίνει επανέλεγ-
χος σε 4-6 εβδομάδες.
 Η Αμερικανική Ενδοκρινολογική Εταιρεία έχει δημοσιεύσει κλινικές οδηγίες 
(quidelines) σύμφωνα με τις οποίες ασυμπτωματικές γυναίκες που δεν προγραμ-
ματίζουν άλλη εγκυμοσύνη και έχουν ελαφρώς αυξημένη TSH (<10μU/ml) δεν 
χρειάζονται υποχρεωτικά θεραπεία, αλλά θα πρέπει να επανελέγχονται σε 4-8 
εβδομάδες. Σε αντίθεση, γυναίκες με συμπτώματα υποθυρεοειδισμού και αυξημέ-
νη TSH που επιθυμούν να μείνουν έγκυες στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να λάβουν 
θεραπεία με θυροξίνη με περιοδικό έλεγχο.
 Είναι λάθος να γίνεται χρήση αντιθυρεοειδικών φαρμάκων στη φάση της θυρε-
οτοξικώσης, διότι η υπερθυροξιναιμία δεν οφείλεται σε υπερλειτουργία αλλά σε 
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καταστροφή των θυρεοειδικών κυττάρων. Επίσης, γενικώς, γυναίκες που θηλάζουν 
δεν θα πρέπει να λαμβάνουν β-αναστολείς. Κάθε γυναίκα που έχει μετα τοκετό 
θυρεοειδίτιδα θα πρέπει να ενημερώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει υπο-
θυρεοειδισμό στο μέλλον.
 Στην περίπτωση αυτή συνιστάται έλεγχος TSH για την πιθανότητα εμφάνισης μό-
νιμου υποθυροειδισμού τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Επίσης γυναίκες με ιστορικό 
θυρεοειδίτιδας της λοχείας θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο εμφάνι-
σης της νόσου μετά από επόμενες εγκυμοσύνες.
 Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας δεν υπάρ-
χουν επαρκείς ενδείξεις για καθιέρωση προληπτικού ελέγχου σε όλες τις έγκυες 
γυναίκες για μετά τοκετό θυρεοειδίτιδα. Όμως συνιστάται οι γυναίκες με θετικά 
αντι-ΤΡΟ αντισώματα θα πρέπει να ελέγχουν τη TSH στους 3 και 6 μήνες μετά το 
τοκετό.
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