
Η ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Στην εμβρυική ηλικία το δίλοβο σχήμα του θυρεοειδούς αδένα είναι αναγνω-
ρίσιμο από την 7η εβδομάδα της κύησης, και τα χαρακτηριστικά κύτταρα των 

θυρεοειδικών θυλακίων καθώς και ο σχηματισμός των κολλοειδών ανευρίσκονται 
ιστολογικά την 10η εβδομάδα κύησης.
 Η σύνθεση της θυρεοσφαιρίνης εμφανίζεται στις 4 εβδομάδες, η παγίδευση του 
ιωδίου στις 8 με 10 εβδομάδες ενώ η σύνθεση και η έκκριση της T4 και -σε μικρότε-
ρο βαθμό -της τριιωδοθυρονίνης (Τ3) στις 12 εβδομάδες κύησης. Οι υποθαλαμικοί 
νευρώνες συνθέτουν εκλυτική ορμόνη για τη θυρεοειδοτρόπο ορμόνη (TRH) στις 
6 έως 8 εβδομάδες, το αγγειακό πυλαίο σύστημα της υπόφυσης αναπτύσσεται στις 
8 με 10 εβδομάδες, και η έναρξη έκκρισης της TSH χρονολογείται στις 12 εβδομά-
δες κύησης.
 Η ωρίμανση του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς άξονα επέρχεται 
στο δεύτερο μισό της κύησης, αλλά η αρνητική παλίνδρομος δράση ωριμάζει 1-2 
μήνες μετά τη γέννηση.
 Στο έμβρυο οι συγκεντρώσεις της T4 στον ορό αυξάνονται από ένα μέσο όρο 
περίπου 2μg/dL (25 nmol/L) στις 12 εβδομάδες σε 10μg/dL (128 nmol/L) στο τέ-
λος της κύησης. Η αύξηση της συγκέντρωσης της Τ4 είναι παράλληλη με την αύ-
ξηση της δεσμευτικής σφαιρίνης της θυροξίνης (TBG). Αυτή η αύξηση της ολικής 
T4 είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της αύξησης της ηπατικής σύνθεσης TBG 
(λόγω θετικής δράσης των οιστρογόνων του πλακούντα) και της παραγωγής T4 
από τον θυρεοειδή αδένα του εμβρύου. Τα επίπεδα της TBG ανέρχονται στα 100 
nmol/L (5 mg/L) στην ηλικία κύησης των 12 εβδομάδων, αυξάνονται προοδευτικά 
μέχρι τη στιγμή της γέννησης, φτάνοντας σε συγκεντρώσεις των 500 nmol/L (25 
mg/L). Επιπρόσθετα με την αύξηση της ολικής T4 υπάρχει προοδευτική αύξηση 
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της συγκέντρωση της ελεύθερης Τ4, η οποία υποδηλώνει ωρίμανση του άξονα 
υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς αδένα. Οι αυξημένες αναλογίες ολικήςT4 / 
TSH και ελεύθερηςT4 / TSH δείχνουν αυξημένη ικανότητα του θυρεοειδούς αδένα 
να ανταποκριθεί στην TSH διαμέσου της αύξησης στην έκφραση του υποδοχέα 
της TSH. Ενώ τα επίπεδα της TBG και της ολικής T4 αυξάνονται καθόλη τη διάρκεια 
της κύησης, οι συγκεντρώσεις της ελεύθερης Τ4 και της TSH αυξάνονται μέχρι και 
την 31η έως 34η εβδομάδες και κατόπιν ελαττώνονται μετά τη γέννηση.
 Η αυξημένη έκκριση της TSH και η μεγαλύτερη απάντηση του θυρεοειδή αδένα 
στην TSH έχει ως αποτέλεσμα την παράλληλη αύξηση της εμβρυικής FT4. Η FT4 
του εμβρύου στον ορό αυξάνει από μια μέση τιμή περίπου 0,1 ng/dL (1 pmol / L) 
στις 12 εβδομάδες έως 1,5 ng/dL (20 pmol/L) στο τέλος της κύησης. Η εμβρυϊκή 
T3 στον ορό και η ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FT3) αυξάνονται πολύ λιγότερο και 
αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται ανωριμότητα της πλακουντιακής δεϊωδινάσης 
τύπου D1, η οποία απομακρύνει ένα άτομο ιωδίου από τον εξωτερικό δακτύλιο 
της Τ4 και παράγεται έτσι η ενεργός ορμόνη Τ3. Η συγκέντρωση της T3 του εμβρύ-
ου αυξάνεται στον ορό από περίπου 6 ng/dL (100 pmol/L), στις 12 εβδομάδες έως 
45 ng/dL (700 pmol/L) στο τέλος της κύησης. Δεν έχουν επακριβώς διευκρινισθεί 
οι λόγοι για τους οποίους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στον ορό η Τ3 καθόλη τη 
διάρκεια της εμβρυικής ζωής. Πιθανολογείται ότι τα χαμηλά επίπεδα της Τ3 δεν ευ-
νοούν τη θερμογένεση στους ιστούς και ενισχύουν την αναβολική λειτουργία του 
αναπτυσσόμενου εμβρύου. Να σημειωθεί ότι η ποσότητα της Τ3 στον εμβρυϊκό 
εγκέφαλο είναι σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ήδη από την 20η-26η εβδομάδα 
κύησης. Αυτό οφείλεται στη δραστηριότητα της δεϊωδινάσης τύπου D2 και απο-
τελεί και προστατευτικό μηχανισμό για τον εγκέφαλο δηλαδή όταν υπάρχει υπο-
θυρεοειδισμός παράγεται τοπικά Τ3 από τη μητρική Τ4 (αρκεί η μητέρα να είναι 
ευθυρεοειδική) με τη δράση της δεϊωδινάσης τύπου D2.
 Η TSH είναι ανιχνεύσιμη σε επίπεδα των 3 - 4 mU/L σε ηλικία κύησης 12 εβδο-
μάδες και αυξάνει μέτρια κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα στα 6 έως 8 mU/L. Η 
ωρίμανση της αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης στη σύνθεση των θυρεοειδικών 
ορμονών παρατηρείται από τα μέσα περίπου της κύησης.
 Να σημειωθεί ότι τα επίπεδα του TRH είναι υψηλότερα στην εμβρυϊκή κυκλοφο-
ρία από ό, τι στο μητρικό αίμα, αποτέλεσμα τόσο της εξωυποθαλαμικής παραγω-
γής TRH (πλακούντας και πάγκρεας), καθώς και του μειωμένο καταβολισμού του 
TRH. Η φυσιολογική σημασία των αυξημένων επιπέδων της TRH στην εμβρυϊκή 
κυκλοφορία δεν είναι γνωστή.
 Ο πλακούντας επιτρέπει τη δίοδο του TRH και του ιωδίου από τη μητέρα στο έμ-
βρυο ενώ αντίθετα κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν επιτρέπει τη δίοδο των 
θυρεοειδικών ορμονών της μητέρας εκτός από ελάχιστες ποσότητες Τ4 οι οποίες 
φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρυϊκού εγκεφάλου. 
Όταν όμως υπάρχει υποθυρεοειδισμός στη μητέρα τότε η TSH στο έμβρυο μπο-
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ρεί να είναι υψηλή κα να υπάρχει ψυχοκινητική καθυστέρηση στο νεογνό και στο 
παιδί αργότερα. Όταν υπάρχει υποθυρεοειδισμός στο έμβρυο τότε ο πλακούντας 
επιτρέπει τη δίοδο μεγαλύτερων ποσοτήτων μητρικής Τ4 ! Επίσης τον πλακούντα 
διέρχονται κάποια αντιθυρεοειδικά φάρμακα και ορισμένα διεγερτικά αντισώματα 
και έτσι μπορεί να επηρεασθεί η θυρεοειδική λειτουργία του εμβρύου και του νε-
ογνού.
 
Η ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Αμέσως μετά τον τοκετό, η TSH στον ορό αυξάνει σε περίπου 70-80 mU/L. Αυτή η 
αύξηση συνδέεται με την έκθεση του νεογνού σε ένα ψυχρότερο περιβάλλον και 
στην περίδεση του ομφάλιου λώρου. Η συγκέντρωση της TSH ελαττώνεται τάχιστα 
κατά τις πρώτες 24 ώρες και στη συνέχεια με βραδύτερο ρυθμό ελαττώνεται και 
φτάνει σε τιμές <10 mU/L μετά την πρώτη εβδομάδα της ζωής. Σε μερικά βρέφη, 
η TSH στον ορό μπορεί να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μεταξύ 6 και 15 mU/L για 
αρκετούς μήνες μετά τη γέννηση.
 Αυτή η απότομη αύξηση της TSH προκαλεί αύξηση στη συγκέντρωση της Τ4 
στον ορό με μια κορύφωση περίπου 17,5μg/dL (220 nmol / L) και της FT4 στα 3,5 
ng/dL (38 nmol/L) στις 24-36 ώρες. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα οι συγκε-
ντρώσεις της T3 του ορού αυξάνονται με μια κορύφωση στα 260 ng/dL (4.000 
pmol/L). Η αύξηση της Τ3 είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής 
της από το θυρεοειδή αδένα αλλά και από την αυξημένη μετατροπή της ήδη αυ-
ξημένης συγκέντρωσης της Τ4 σε Τ3 στους περιφερικούς ιστούς. Οι τιμές στον ορό 
των T4, FT4 καθώς και της Τ3 παρουσιάζουν βαθμιαία πτώση στις πρώτες 4 εβδο-
μάδες της ζωής, και σταθεροποιούνται σε επίπεδα που χαρακτηρίζουν τη βρεφική 
ηλικία.
 Το εύρος των τιμών των θυρεοειδικών παραμέτρων στην βρεφική και παιδική 
ηλικία παραμένει περίοδο σχετικά σταθερό. Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ 
αυτής της περιόδου και της ενήλικης ζωής είναι η μεγαλύτερη παραγωγή και πε-
ριφερική χρησιμοποίηση της θυροξίνης. Ο νεογνικός θυρεοειδής αδένας παράγει 
5-6μg/kg/ημέρα θυροξίνης με προοδευτική ελάττωση της τιμής αυτής στα πρώ-
τα χρόνια της ζωής μέχρι το επίπεδο των 2-3μg/kg/ημέρα θυροξίνης στα 3-9 έτη 
ζωής. Αντίστοιχα, ο αδένας του ενήλικα παράγει 1,5μg/kg/ημέρα θυροξίνης.
 Το βάρος του νεογνικού αδένα αποτελεί δείκτη της μητρικής πρόσληψης ιωδίου 
κατά τη διάρκεια της κύησης και αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1,5 γρ σε συνθή-
κες επαρκούς πρόσληψης. Στη συνέχεια το μέγεθος του θυρεοειδή αδένα αυξάνει 
προοδευτικά κατά 1 γρ περίπου ανά έτος, μέχρι την ηλικία των 15 ετών, οπότε 
αποκτά το τελικό του μέγεθος, περίπου 15-20 γρ. Σε γενικές γραμμές, το μέγεθος 
του κάθε λοβού είναι συγκρίσιμο με εκείνο της τελικής φάλαγγας του βρέφους ή 
του αντίχειρα του παιδιού.
 Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι νεογνά με παθολογικές τιμές TSH τις πρώτες 
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ημέρες της ζωής, οι οποίες όμως αποκαθίστανται τον πρώτο ή δεύτερο μήνα (πα-
ροδικός υποθυρεοειδισμός) έχουν 70% πιθανότητα εμφάνισης ήπιας θυρεοειδικής 
δυσλειτουργίας (υποκλινικός υποθυρεοειδισμός) τον 16ο μήνα της ζωής ή αργότε-
ρα.
 Πρόσφατα έχει δειχθεί ότι η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, το χαμη-
λό βάρος γέννησης και το μικρό νεογνό για την ηλικία κύησης (SGA νεογνό), σχε-
τίζονται με σημαντική ελάττωση των επιπέδων της FT4 και FT3 καθώς και αύξηση 
της TSH κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και ιδιαίτερα στα παιδιά που εμφα-
νίζουν απότομη φάση ανάκτησης του ύψους (catch-up). Επιπλέον, τα SGA νεογνά 
εμφανίζουν ελάττωση της έκφρασης των ισομορφών των θυρεοειδικών υποδοχέ-
ων στο κεντρικό νευρικό σύστημα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ψυχοκινητική 
τους ανάπτυξη. Η αιτία των παραπάνω μεταβολών φαίνεται ότι είναι η μειωμένη 
θρέψη των εμβρύων, με αποτέλεσμα τον ενδομήτριο «επαναπρογραμματισμό» 
ορισμένων οργάνων (μεταξύ των οποίων, το πάγκρεας, το ήπαρ και ο θυρεοειδής 
αδένας), προκειμένου να επιτευχθεί η επιβίωσή τους. Ο «επαναπρογραμματισμός» 
των συγκεκριμένων οργάνων φαίνεται μάλιστα ότι δεν είναι αναστρέψιμος.

Η ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ
Κατά τη γέννηση

Όπως είναι αναμενόμενο μετά την κατανόηση της εμβρυϊκής λειτουργίας του θυ-
ρεοειδούς αδένα, οι συγκεντρώσεις της Τ4 και της FT4 στο αίμα του ομφάλιου λώ-
ρου είναι ευθέως ανάλογες είτε με το βάρος γέννησης ή με την ηλικία κύησης. Στον 
ομφάλιο λώρο νεογνών με βάρος γέννησης κάτω των 1000 gr ο μέσος όρος των 
τιμών της Τ4 είναι 5,6 ± 3,0μg/dL (72 ± 38 nmol/L). Σε νεογνά ηλικίας κάτω των 30 
εβδομάδα κύησης ο μέσος όρο της Τ4 είναι 6,7μg/dL (86 nmol/L). Η συγκέντρωση 
FT4 στον ομφάλιο λώρο νεογνών κάτω των 30 εβδομάδων κύησης δεν είναι ανα-
λογικά τόσο χαμηλή [κατά μέσο όρο 1,25 ± 0,14 ng/dL (16 ± 1,8 pmol/L)].

Μετά τη γέννηση

Στα πρόωρα νεογνά συμβαίνουν ποιοτικές αλλά ποσοτικά μικρότερες αλλαγές στη 
θυρεοειδική λειτουργία από ότι στα τελειόμηνα νεογνά και αυτό είναι αποτέλεσμα 
της ανωριμότητας του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς αδένα.
 Η αύξηση της TSH 30 λεπτά μετά τον τοκετό είναι αναλόγως μικρότερη, περίπου 
40 mU/L. Κατά την πρώτη εβδομάδα της ζωής, οι συγκεντρώσεις του ορού της FT4 
είναι χαμηλότερες σε πρόωρα νεογνά σε σύγκριση με τα τελειόμηνα νεογνά, αν 
και ακόμη και πρόωρα νεογνά έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις FT4 σε σύγκριση 
με μεγαλύτερες ηλικίες. Σε νεογνά 25 με 30 εβδομάδων κύησης, το εύρος της FT4 
κυμαίνεται από 0,5 έως 3,3 ng/dL (6,4 - 42,5 pmol/L), ενώ στα νεογνά 31 με 36 
εβδομάδων κύησης, το εύρος της FT4 είναι 1.3 - 4.7 ng/dL (16,7 - 60,5 pmol/L). Στα 
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πρόωρα νεογνά τα οποία δεν εμφανίζουν επιπλοκές παρατηρείται μια λιγότερο 
δραματική αύξηση στις συγκεντρώσεις στον ορό της Τ4 και της Τ3 κατά τις πρώτες 
24 ώρες, περίπου 10μg/dL (125 nmol/dL) και 130 ng/dL (2000 pmol/L), αντίστοιχα.
 Μετά από αυτή τη μικρότερη αύξηση της Τ4, διάφορες μελέτες δείχνουν ότι τα 
πρόωρα νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης εμφανίζουν μείωση των συγκεντρώ-
σεων της Τ4 στον ορό κατά την πρώτη εβδομάδα της ζωής. Αυτή η πτώση είναι 
πιο έντονη όσο πιο πρόωρο είναι το νεογνό και όσο πιο χαμηλό είναι το βάρος 
γέννησης και αυτό γιατί η απώλεια της μητρικής συμβολής της T4 έχει μεγαλύτερη 
επίπτωση. Σε μελέτη 100 προώρων νεογνών με ηλικία κύησης μικρότερη από 30 
εβδομάδες, το ναδίρ της Τ4 στις 7 ημέρες της ζωής ήταν 4,0μg/dL (51 nmol/L) σε 
αυτά με ηλικία κύησης 25-28 εβδομάδων έναντι 5,95μg/dL (74 nmol/L) σε αυτά 
με ηλικία κύησης 28-30 εβδομάδες. Υπήρξε μια ταυτόχρονη αύξηση στον ορό της 
συγκέντρωση της TSH στο 9 mU/L σε 14 μέρες στα νεογνά κάτω των 28 εβδομά-
δων κύησης σε σύγκριση με 5 mU/L στα νεογνά μεγαλύτερα των 28 εβδομάδων 
κύησης.
 Σε βρέφη που προέρχονται από περιοχές ενδημικής έλλειψης ιωδίου, η έλλειψη 
ιωδίου -υποστρώματος παίζει σημαντικό ρόλο. Σε μια μελέτη από 115 πρόωρα νε-
ογνά, η υποομάδα 27-33 εβδομάδων κύησης εμφάνισε απώλεια ιωδίου στα ούρα 
κατά 1,5 φορές περισσότερο σε σύγκριση με υγιή τελειόμηνα νεογνά παρά τη χα-
μηλότερη πρόσληψη ιωδίου, με αποτέλεσμα αρνητικό ισοζύγιο ιωδίου κατά την 
πρώτη εβδομάδα της ζωής. Χαμηλή πρόσληψη ιωδίου σχετίζεται με χαμηλότερη 
συγκέντρωση στον ορό των FT4 και Τ3 ανεξάρτητα από το βαθμό της προωρότη-
τας.
 Στις περισσότερες περιπτώσεις, επηρεάζεται η συγκέντρωση της ολικής Τ4 και 
όχι τόσο της FT4, λόγω της εξίσου χαμηλής συγκέντρωσης της TBG εξαιτίας της 
ανωριμότητας του ήπατος. Ένας επιπλέον λόγος της μειωμένης συγκέντρωσης 
της Τ4 αποτελεί η μειωμένη αποθήκευση του ιωδίου στο κολλοειδές εξαιτίας της 
προωρότητας. Τα πρόωρα νεογνά εμφανίζουν δυσκολία στη διατήρηση θετικού 
ισοζυγίου ιωδίου σε σχέση με τα τελειόμηνα, καθώς αφενός αποβάλλουν μεγάλη 
ποσότητα ιωδίου στα ούρα και αφετέρου το σύστημα πρόσληψης ιωδίου υπολει-
τουργεί λόγω ανωριμότητας.
 Τα πρόωρα νεογνά είναι πιθανότερο να έχουν και άλλες επιπλοκές, όπως σύν-
δρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (RDS καθώς και διαταραχές στη διατροφή και 
στην ηπατική λειτουργία, οι οποίες οδηγούν σε μειωμένη σύνθεση TBG, και όλα 
αυτά με τη σειρά τους θα μειώσουν τις συγκεντρώσεις στον ορό της ολικής T4 και 
ολικής T3, αλλά όχι απαραίτητα και τις συγκεντρώσεις της FT4. Μετά την πρώτη 
εβδομάδα, οι συγκεντρώσεις στον ορό των Τ4 και Τ3 σταδιακά θα αυξηθούν έτσι 
ώστε στις 3 έως 6 εβδομάδες ζωής, να φτάσουν στα επίπεδα των τελειόμηνων, αν 
και ο μέσος όρος παραμένει ελαφρώς χαμηλότερος.
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ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ
Τα τελευταία έτη οι τεχνικές απεικόνισης του θυρεοειδή αδένα έχουν σημειώσει 
σημαντική πρόοδο, αλλάζοντας την προσέγγιση της διάγνωσης, της πρόγνωσης, 
της θεραπείας και της παρακολούθησης των παθήσεων του αδένα. Ακρογωνιαίο 
λίθο για την απεικόνιση του θυρεοειδή αδένα αποτελεί η χρήση του υπερηχοτο-
μογραφήματος. Πρόκειται για μια μέθοδο που δε χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινο-
βολία, δεν έχει παρενέργειες, είναι φθηνή και ευρέως διαθέσιμη.
 Στα νεογνά οι πληροφορίες που μας δίνει το υπερηχογράφημα αφορούν κυρίως 
στη θέση (έκτοπος, ορθότοπος) και στη διάπλαση του θυρεοειδούς αδένα (δυ-
σπλασία, απλασία κλπ) και λιγότερο στο μέγεθος. Στην παιδική και εφηβική ηλικία 
οι πληροφορίες αφορούν στο μέγεθος (βρογχοκήλη), στην παρουσία διαταραχών 
της δομής και της ηχογένειας (κύστεις-όζοι-επασβεστώσεις, θυρεοειδίτιδα κλπ) κα-
θώς και πληροφορίες σχετικά με την αγγείωση του θυρεοειδούς αδένα (έγχρωμο 
Doppler υπερηχοτομογράφημα). Υπερηχοτομογραφικά είναι δυνατόν να μετρηθεί 
το πλάτος, το μήκος και το πάχος του κάθε λοβού και να υπολογισθεί έτσι ο συνο-
λικός όγκος των λοβών (όγκος λοβού=μήκοςΧπλάτοςΧ πάχοςΧ0.5= ml).
 Στα βρέφη και στα μικρά παιδιά το μήκος του κάθε λοβού είναι 2-3 cm, το πλά-
τος 1-1.5 cm και το πάχος 0.2-1.2 cm. Στα μεγαλύτερα παιδιά και στους έφηβους το 
μήκος είναι 5-8 cm, το πλάτος 2-4 cm και το πάχος 1-1.25 cm.
 Με το υπερηχοτομογράφημα είναι δυνατόν να διαχωριστούν κυστικά από συ-
μπαγή μορφώματα του θυρεοειδούς αδένα διαμέτρου μικρότερης των 2 mm. 
Αυτό επιτυγχάνεται σήμερα με τη χρήση πομποδεκτών (transducter) υψηλής 
συχνότητας (7-15 ΜΗz) και απόδοση εικόνων υψηλής ευκρίνειας των δομών συ-
νολικά του τραχήλου. Επιπλέον, η χρήση του έγχρωμου Doppler υπερηχοτομο-
γραφήματος βοηθά στην απεικόνιση της αγγείωσης όζων ή άλλων παθήσεων του 
αδένα. Η συνεχής βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της μεθόδου επιτρέπει 
την ανίχνευση πολύ μικρών οργανικών βλαβών (2-3 mm) σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 50% στο γενικό πληθυσμό. Σημαντική είναι η χρήση του υπερηχοτομογρα-
φήματος στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των χαρακτήρων των τραχηλικών 
λεμφαδένων καθώς και στην καθοδήγηση για τη διενέργεια της βιοψίας με λεπτή 
βελόνα.
 Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ανακαλύφθηκε μια νέα υπερηχοτομογραφική 
μέθοδος, η ελαστογραφία, η οποία βασίζεται στην εκτίμηση της ελαστικότητας 
των ιστών. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην αρχή ότι τα μαλακότερα μέρη των ιστών 
παραμορφώνονται ευκολότερα σε σχέση με τα πιο σκληρά, όταν συμπιεστούν από 
μία εξωτερική δύναμη. Η ελαστικότητα υπολογίζεται μετρώντας το βαθμό της πα-
ραμόρφωσης της δέσμης των υπερήχων. Αν και η τεχνική αυτή υπόκειται σε πε-
ριορισμούς, όπως βλάβες που δεν περιβάλλονται από υγιή ιστό ή εντοπίζονται σε 
θέσεις όπου η πίεση δεν μπορεί να εξασκηθεί ομότιμα, ωστόσο έχει υψηλή ευαι-
σθησία και ειδικότητα ανεξάρτητα από το μέγεθος των όζων και μάλιστα διατηρεί 
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την υψηλή προγνωστική της αξία όσον αφορά στις βλάβες των θυλακίων.
 Νέα τεχνική αποτελεί επίσης, η υπερηχοτομογραφία αντίθεσης που χρησιμοποι-
είται στη διαγνωστική προσέγγιση των θυρεοειδικών όζων. Η ενίσχυση της αντί-
θεσης της απεικόνισης των ιστών επιτρέπει τη διαφοροποίηση μεταξύ υγιών και 
παθολογικών ιστών μελετώντας της δυναμική μικρο- και μακροαγγεική τους δομή.
 Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν υπερηχοτομογραφικές τεχνικές που βασίζονται στη 
χρήση σκιαγραφικών μέσων σε μορφή κάψουλας που περιέχει μικροφυσσαλίδες. 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η τεχνική εκπομπής ανάστροφου της βασικής συ-
χνότητας παλμού (pulse inversion harmonic imaging) καθώς και η τεχνική χαμη-
λού μηχανικού δείκτη (low mechanical index). Οι παραπάνω μέθοδοι έχει βρεθεί 
ότι βελτιώνουν την απόδοση των υπερήχων και έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως στη 
διάγνωση εστιακών ηπατικών βλαβών. Επιπλέον, σύγχρονες μελέτες αναδεικνύουν 
ένα νέο σκιαγραφικό μέσο (SonoVue), η χρήση του οποίου επιτρέπει τη διαφορο-
ποίηση καλοήθων από κακοήθεις θυρεοειδικούς όζους, βασιζόμενο στη διαφορά 
της ροής του αίματος μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών ιστών.
 Παρόλο που τα αρχικά αποτελέσματα των νεότερων τεχνικών υπόσχονται πολ-
λά, απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός κλινικών δοκιμών προτού να ενσωματωθούν 
στην κλινική πράξη.
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ΣΧΗΜΑ 2. Επίπεδα των θυρεοειδικών ορµονών και της θυρεοειδοτρόπου ορµόνης
σε πρόωρα και τελειόµηνα νεογνά µέχρι την 5η ηµέρα ζωής

(Diseases of the thyroid in childhood and adolescence. 1st edn. Basel, Switzerland: Karger, 2007)
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Η TSH μετά τον τοκετό:
 α. αυξάνεται
 β. μειώνεται
 γ. παραμένει σταθερή

2. Ο θυρεοειδή αδένας του νεογνού παράγει:
 α. μικρότερη ποσότητα Τ4 από τον ενήλικα
 β. μεγαλύτερη ποσότητα Τ4 από τον ενήλικα
 γ. ίδια ποσότητα Τ4 με τον ενήλικα
 δ. τη μισή ποσότητα από ότι ο ενήλικας

3. Το νεογνό παράγει Τ4:
 α. 10-12μg/kg/ημέρα
 β. 5-6μg/kg/ημέρα
 γ. 2-3μg/kg/ημέρα
 δ. ανάλογα με τις ανάγκες του

4. Τα επίπεδα της TRH στην εμβρυϊκή κυκλοφορία είναι:
 α. υψηλότερα από ότι στο μητρικό αίμα
 β. χαμηλότερα από ότι στο μητρικό αίμα
 γ. εξαρτώνται από την ηλικία κύησης

5. Ο πλακούντας υπό φυσιολογικές συνθήκες επιτρέπει τη δίοδο:
 α. των θυρεοειδικών ορμονών
 β. κυρίως της Τ3
 γ. των αντιθυρεοειδικών φαρμάκων

6.  Στα πρόωρα νεογνά η αποβολή ιωδίου στα ούρα σε σχέση με τα τελειόμηνα είναι:
 α. μικρότερη
 β. μεγαλύτερη
 γ. ίδια

7. Στο υπερηχοτομογράφημα θυρεοειδούς αδένα:
 α. δε χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία
 β. διακρίνουμε ευκρινώς τα κυστικά από τα συμπαγή μορφώματα
 γ. είναι δυνατόν να μετρηθεί ο όγκος σε ml του κάθε λοβού
 δ. όλα είναι σωστά
 ε. όλα είναι λάθος
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8. Το υπερηχοτομογράφημα θυρεοειδούς αδένα:
 α. βοηθά στη βιοψία του θυρεοειδούς αδένα με λεπτή βελόνα
 β. μας δίνει πληροφορίες για την πρόσληψη σκιαστικού
 γ. μας δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης των θυλακίων

9. Ο άξονας υποθάλαμος- υπόφυση-θυρεοειδής αδένας ωριμάζει:
 α. στο δεύτερο μισό της κύησης
 β. στο πρώτο μισό της κύησης
 γ. στη γέννηση

10. Η ΤSH στο έμβρυο αρχίζει να εκκρίνεται στην ηλικία:
 α. των 5 εβδομάδων κύησης
 β. στη γέννηση
 γ. στις 12 εβδομάδες κύησης
 δ. στις 24 εβδομάδες κύησης

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


