
1. Εισαγωγή

Ο υποθυρεοειδισμός απαντάται σχετικά συχνά στην παιδική και εφηβική ηλικία. 
Διακρίνουμε το συγγενή και τον επίκτητο υποθυρεοειδισμό. Ο συγγενής υπο-

θυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται τις πρώτες μέρες της ζωής με το νεογνικό screening 
ενώ ο επίκτητος κατά την παιδική ηλικία και συχνότερα κατά την εφηβική ηλικία, 
κυρίως ως απότοκος αυτοάνοσων θυρεοειδίτιδων, αλλά και τραυμάτων του ΚΝΣ 
και θεραπείας κυρίως ακτινοβολίας για κακοήθειες της παιδικής ηλικίας.

2. Συγγενής υποθυρεοειδισμός
Η επίπτωση του συγγενούς υποθυρεοειδισμού είναι 1:4000. Παγκοσμίως η συ-
χνότερη αιτία συγγενούς υποθυρεοειδισμού είναι η ιωδοπενία. Η αιτιολογία στις 
περιοχές με επαρκές ιώδιο περιλαμβάνει δυσγενεσία θυρεοειδούς (αγενεσία, 
υποπλασία, έκτοπος θυρεοειδής), δυσορμονογένεση, υποθαλαμική ή υποφυσι-
ακή ανεπάρκεια TSH και παροδικός υποθυρεοειδισμός (χρήση ιωδίου, μητρικά 
αντισώματα, φάρμακα). Σχετικά πρόσφατα έχουν ανιχνευθεί αρκετές μεταλλάξεις 
υπεύθυνες για τον υποθυρεοειδισμό. Οποιαδήποτε διαταραχή στη σύνθεση, στη 
ρύθμιση και στη δράση των θυρεοειδικών ορμονών μπορεί να οδηγήσει σε υπο-
θυρεοειδισμό. Οι αιτίες του συγγενούς υποθυρεοειδισμού αναφέρονται αναλυτικά 
στον πίνακα 1.
 Η σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών εξαρτάται από την επαρκή προσφορά 
ιωδίου, την επαρκή πρόσληψη ιωδίου (trapping), την οξείδωση και την οργανο-
ποίηση καθώς επίσης και την επαρκή σύνθεση θυρεοσφαιρίνης. Η απελευθέρωση 
των θυρεοειδικών ορμονών γίνεται μέσω πρωτεόλυσης. Οι θυρεοειδικές ορμόνες 
μεταφέρονται στην κυκλοφορία συνδεδεμένες κυρίως με πρωτεΐνες και η περι-
φερική μετατροπή τους στις δραστικές μορφές επιτυγχάνεται μέσω αποϊωδίω-
σης από τις αποϊωδινάσες. Η ενεργή Τ3 συνδέεται στους υποδοχείς του πυρήνα 
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και μεταγραφικά ενεργοποιεί γονίδια με thyroid hormone response elements. Η 
σύνθεση και ο μεταβολισμός της θυροξίνης βρίσκεται υπό τον έλεγχο του υποθα-
λαμο-υποφυσιακού άξονα (του εκλυτικού παράγοντα της θυρεοειδοτρόπου ορ-
μόνης,TRH και της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης, TSH). Σχήμα 1. Δυσλειτουργία σε 
οποιοδήποτε από τα στάδια οδηγεί σε υποθυρεοειδισμό.

Πίνακας 1: Αίτια συγγενούς υποθυρεοειδισµού
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Σχήµα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του θυρεοειδικού θυλακίου µε τη σύνθεση και έκκριση των θυρεο-
ειδικών ορµονών. Πηγή: Fisher D., A. & Grueters A. Thyroid Disorders in Childhood and Adolescence, 

σ. 230. Στο Pediatric Endocrinology, Saunders, 2008

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ
3.1 Πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός

3.1.1 Δυσγενεσία του θυρεοειδούς

Η δυσγενεσία του θυρεοειδούς αποτελεί τη συχνότερη αιτία συγγενούς υποθυρε-
οειδισμού στις ιωδοεπαρκείς περιοχές, αφορά το 80% των περιστατικών και απο-
τελεί το συχνότερο αίτιο του μόνιμου συγγενούς υποθυρεοειδισμού. Απαντάται 
με διπλάσια συχνότητα στα κορίτσια. Συνήθως εμφανίζεται σποραδικά αλλά σε 
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ποσοστό 2-3% υπάρχει οικογενής εμφάνιση η οποία συνδυάζεται με μεταλλάξεις 
στα homeobox genes TTF1 (NKF 2.1), TTF2(FΟΧΕ1), PAΧ8. Πρόσφατα μεταλλάξεις 
στο μεταγραφικό παράγοντα GL153 συνδυάστηκαν με την εμφάνιση ενός σπάνιου 
συνδρόμου που περιλαμβάνει νεογνικό διαβήτη, συγγενή υποθυρεοειδισμό και 
συγγενές γλαύκωμα. Οι πρώτου βαθμού συγγενείς των νεογνών με θυρεοειδική 
δυσγενεσία έχουν αυξημένο επιπολασμό ημιαγενεσίας του θυρεοειδούς, έκτοπο 
θυρεοειδή, θυρεογλωσσική κύστη και πυραμιδικό λοβό γεγονός που υποδηλώνει 
κληρονομικότητα κατά τον επικρατούντα τύπο με μειωμένη διαπερατότητα. Επί-
σης ο επιπολασμός της δυσγενεσίας του θυρεοειδούς είναι αυξημένος σε παιδιά 
που πάσχουν από σύνδρομο Down. Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτοανοσίας 
στη μητέρα και εμφάνισης δυσγενεσίας του θυρεοειδούς στο νεογνό. Η δυσγενε-
σία του θυρεοειδούς συνδυάζεται με συγγενείς καρδιοπάθειες, γεγονός που υπο-
δηλώνει κοινή έκθεση σε κάποιο παράγοντα ή έλλειμμα σε γονίδιο που επηρεάζει 
τον θυρεοειδή και το διαχωρισμό των καρδιακών κοιλοτήτων. Το γονίδιο TTF-2 
έχει συνδυασθεί με δισχιδή υπερώα και συγγενή υποθυρεοειδισμό. Υπάρχει μια 
σειρά από σύνδρομα που περιλαμβάνουν τον υποθυρεοειδισμό όπως σύνδρο-
μο Pendred, ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός, υποπαραθυρεοειδισμός, Beckwith-
Wiedeman, σύνδρομο Sotos, νευροοπτική δυσπλασία.
Η δυσγενεσία του θυρεοειδούς περιλαμβάνει την πλήρη αγενεσία του θυρεοει-
δούς, την υποπλασία ή τον έκτοπο θυρεοειδή. Στα 2/3 των περιπτώσεων υπάρχει 
μικρή ποσότητα θυρεοειδικού ιστού. Η διαφοροδιάγνωση μερικής και πλήρους 
αγενεσίας, μπορεί να γίνει με τη μέτρηση Τ4, Τ3, θυρεοσφαιρίνης, το σπινθηρογρά-
φημα και το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς. Τιμές Τ3 στα χαμηλά φυσιολογικά με 
χαμηλές τιμές Τ4 υποδηλώνουν ύπαρξη θυρεοειδικού ιστού. Επί πλήρους αγενεσί-
ας δεν ανιχνεύεται θυρεοσφαιρίνη.

3.1.2 Δυσορμονογένεση

Οι διαταραχές στη σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών αποτελούν το 10-16% 
των περιπτώσεων του συγγενούς υποθυρεοειδισμού. Αφορούν, ανεπάρκεια ιωδί-
ου, πρόβλημα στη σύνδεση και δράση της TSH, μειωμένη πρόσληψη και οργα-
νοποίηση του ιωδίου, δομικές ανωμαλίες της θυρεοσφαιρίνης ή ανεπάρκεια στην 
αποϊωδίωση και ανακύκλωση της ιωδοτυροσίνης. Οι διαταραχές αυτές μεταβιβά-
ζονται κατά τον υπολειπόμενο σωματικό τύπο κληρονομικότητας. Χαρακτηριστικό 
τους είναι ότι συνήθως αναπτύσσεται βρογχοκήλη η οποία μπορεί να είναι εμφα-
νής ήδη από τη γέννηση ή να εμφανιστεί αργότερα.

3.1.3 Αντίσταση στη TSH

Σχετικά σπάνια διαταραχή. Τα νεογνά έχουν πολύ χαμηλή Τ4 και υψηλή TSH,υπάρ-
χει μειωμένη πρόσληψη ιωδίου η οποία δεν ανταποκρίνεται στην TSH.
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3.1.4 Διαταραχές του συμμεταφορέα Νατρίου/Ιωδίου

Σπάνια διαταραχή, έχουν περιγραφεί λιγότερες από 50 περιπτώσεις.
Η διάγνωση βασίζεται στην παρουσία βρογχοκήλης, περιορισμένη πρόσληψη ή 
απουσία πρόσληψης του ραδιενεργού ιωδίου και αυξημένη TSH. Το 1996 ανακα-
λύφθηκε το γονίδιο. Τα άτομα με υποθυρεοειδισμό είναι ομόζυγα ως προς μια με-
τάλλαξη ή φέρουν συνδυασμό δυο διαφορετικών μεταλλάξεων και έχουν γονείς οι 
οποίοι είναι ετεροζυγώτες ασυμπτωματικοί.

3.1.5 Διαταραχή του συστήματος της υπεροξειδάσης

Η διαταραχή μπορεί να αφορά ποσοτική ανεπάρκεια της υπεροξειδάσης, μη φυ-
σιολογική και λειτουργικά ανεπαρκή υπεροξειδάση ή ανεπαρκή παραγωγή υπε-
ροξειδίου του υδρογόνου. Το πλήρες έλλειμμα μπορεί να διαγνωσθεί με τη δοκι-
μασία του υπερχλωρικού οξέος. Το υπερχλωρικό οξύ χορηγείται 1-2 ώρες μετά τη 
δόση του ραδιενεργού ιωδίου. Εάν υπάρχει διαταραχή στην οργανοποίηση, παρα-
τηρείται γρήγορη και σημαντική απελευθέρωση του ραδιενεργού ιωδίου που είχε 
καθηλωθεί κατά τις επόμενες 1-2 ώρες.
 Ασθενείς με μερική ανεπάρκεια της υπεροξειδάσης έχουν μικρότερου βαθμού 
απελευθέρωση. Το γονίδιο της υπεροξειδάσης βρίσκεται στο χρωμόσωμα 2 και 
έχουν ανιχνευθεί περισσότερες από 20 μεταλλάξεις. Οι διαφορετικές μεταλλάξεις 
αντανακλούν στη διαφορετική κλινική εικόνα που εμφανίζουν οι ασθενείς με δι-
αταραχές στην οργανοποίηση του ιωδίου. Έχουν περιγραφεί ασθενείς οι οποίοι 
ήταν ευθυρεοειδικοί ή ήπια υποθυρεοειδικοί με βρογχοκήλη, οι οποίοι είχαν μειω-
μένη απελευθέρωση ιωδίου στο τεστ υπερχλωρικού οξέος.
 Έλλειμμα στη σύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου είναι σπάνιο. Έχουν 
ανιχνευθεί δύο γονίδια που κωδικοποιούν τις NADPH οξειδάσες, αναφέρονται ως 
THOX1 και THOX2, και βρίσκονται στο χρωμόσωμα 15.

3.1.6 Το σύνδρομο Pendred

Χαρακτηρίζεται από οικογενή βρογχοκήλη και νευροαισθητηριακή κώφωση και 
κληρονομείται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Ο επιπολασμός είναι 
περίπου 1,5-3 περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά σχολικής ηλικία.
Οι ασθενείς εμφανίζουν κώφωση πλήρη ή μόνο στις υψηλές συχνότητες και βρογ-
χοκήλη, όντας ευθυρεοειδικοί ή ήπια υποθυρεοειδικοί. Τα νεογνά δεν εμφανίζουν 
υποθυρεοειδισμό εκτός εάν βρίσκονται σε περιβάλλον ιωδοπενίας. Το γονίδιο 
εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 7 και η έκφραση του αφορά πρωτεΐνη μεταφοράς 
χλωρίου-ιωδίου που είναι γνωστή ως πενδρίνη. Η αιτιολογία της κώφωσης παρα-
μένει αμφιλεγόμενη.
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3.1.7 Διαταραχές στη σύνθεση της Θυρεοσφαιρίνης

Η θυρεοσφαιρίνη είναι ένα απαραίτητο υπόστρωμα για την οργανοποίηση και απο-
τελεί το κύριο πρωτεΪνικό στοιχείο του θυρεοειδικού κολλοειδούς. Το γονίδιο της 
θυρεοσφαιρίνης βρίσκεται στο γονίδιο 9. Γενετικά ελλείμματα οδηγούν σε μειωμέ-
νη σύνθεση ή δομικές ανωμαλίες της θυρεοσφαιρίνης. Εμφανίζονται σε 1:80.000, 
έως 1:100.000. Υποθυρεοειδισμός και βρογχοκήλη εμφανίζονται συνήθως κατά τη 
γέννηση αλλά σε ηπιότερα ελλείμματα μπορεί να εμφανισθούν αργότερα.

3.1.8 Διαταραχές της αποϊωδινάσης των ιωδοτυροσινών

Ανεπάρκεια της αποϊωδινάσης μπορεί να οδηγήσει σε συγγενή υποθυρεοειδισμό 
με βρογχοκήλη ή μια λιγότερο βαριά μορφή οικογενούς βρογχοκήλης. Οι πρώ-
τοι ασθενείς που είχαν περιγραφεί ήταν κρετίνοι με βρογχοκήλη, είχαν γρήγορη 
πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου και γρήγορη απελευθέρωση. Μέσα σε 48 ώρες 
είχαν αποβάλλει όλη την ποσότητα του ραδιενεργού ιωδίου. Σε περιπτώσεις με-
ρικής ανεπάρκειας η κλινική εικόνα είναι ηπιότερη. Πρόσφατα κωδικοποιήθηκε το 
γονίδιο της αποϊωδινάσης (DELHA1). Μεταλλάξεις του DELHA1 έχουν βρεθεί σε 3 
ασθενείς με συγγενή υποθυρεοειδισμό από διαφορετικές οικογένειες.

3.1.9 Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορμόνες

Εμφανίζεται με αυξημένες τιμές Τ4 και Τ3 και υψηλές τιμές TSH. Διαγιγνώσκεται από 
τα προγράμματα screening που μετρούν TSH αλλά διαφεύγει στα προγράμματα 
που μετρούν T4. Διακρίνονται τρεις υποκατηγορίες: α. Γενικευμένη αντίσταση στις 
θυρεοειδικές ορμόνες β. Αντίσταση μόνο στο επίπεδο της υπόφυσης γ. Αντίσταση 
μόνο στην περιφέρεια.
 Σε όλες τις οικογενείς περιπτώσεις κληρονομείται κατά τον επικρατούντα αυτο-
σωματικό χαρακτήρα. Σε 20% των περιπτώσεων εμφανίζεται σποραδικά.
 Ο επιπολασμός δεν έχει προσδιορισθεί. Υπολογίζεται περίπου σε 1:10.000. Κλινι-
κά, μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα υποθυρεοειδισμού, καθυστέρηση ρυθμού 
ανάπτυξης, καθυστερημένη οστική ηλικία, νωθρότητα ή σύνδρομο υπερκινητικό-
τητας ή σπανιότερα συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού.

3.1.10 Διαταραχή της διαμεμβρανικής μεταφοράς των θυρεοειδικών ορμονών

Μεταφορά των θυρεοειδικών ορμονών, μέσω ειδικών μεταφορέων για την οποία 
απαιτείται κατανάλωση ενέργειας, έχει περιγραφεί σε διάφορες κυτταρικές σειρές. 
Η σημασία των μεταφορέων αυτών δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί. Πρόσφατα 
βρέθηκαν μεταλλάξεις για το γονίδιο του μεταφορέα του μονοκαρβοξυλίου (MCT) 
που βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ, οι οποίες συνδυάζονται με υποθυρεοειδισμό και 
νευρολογική διαταραχή.
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3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Σπανιότατο αίτιο συγγενούς υποθυρεοειδισμού. Η συχνότητα υπολογίζεται σε 
1:30.000. Δεν διαγιγνώσκεται από τα προγράμματα screening που μετρούν TSH, 
αλλά μόνο από τα προγράμματα που μετρούν Τ4 ή το λόγο Τ4/TSH. Ο υποθαλαμο-
υποφυσιακός ή κεντρικός υποθυρεοειδισμός μπορεί να οφείλεται σε υποπλασία 
της υπόφυσης ή μεμονωμένη ανεπάρκεια της TSH. Έχουν βρεθεί γονίδια που αφο-
ρούν ομοιοστατικά κυτία (homeobox) ή μεταγραφικούς παράγοντες και συνδυά-
ζονται με υποθαλαμο-υποφυσιακή δυσγενεσία.
 Ελλείμματα των SHH, ZIC2 και SIX3 έχουν βρεθεί σε ασθενείς με ολοπορεγκεφα-
λία, ενώ ελλείμματα του HESX1, έχουν βρεθεί στη διαφραγματοοπτική δυσπλασία, 
GL13 μετάλλαξη στο σύνδρομο pallister-hall και ελλείμματα των LHX3, PROP1, 
PIT1, και POUIFI στην υποφυσιακή ανεπάρκεια.

3.2.1 Ανεπάρκεια του υποθαλαμικού παράγοντα TRH

Το γονίδιο έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσωμα 3q13.3.-q21 αλλά δεν έχουν βρε-
θεί μεταλλάξεις. Έχει περιγραφεί ένας ασθενής διπλός ετεροζυγώτης για μετάλλα-
ξη του γονιδίου του υποδοχέα του TRH, ο οποίος εμφανίστηκε με συγγενή υποθυ-
ρεοειδισμό, χαμηλό ανάστημα και πνευματική καθυστέρηση.

3.2.3 Ανεπάρκεια της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης TSH

Η μεμονωμένη ανεπάρκεια της TSH είναι σπάνια διαταραχή η οποία έχει περιγρα-
φεί σε Ιάπωνες ασθενείς. Εμφανίζουν συγγενή υποθυρεοειδισμό χωρίς συνοδό 
βρογχοκήλη ο οποίος κληρονομείται κατά τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρό-
πο κληρονομικότητας. Τα επίπεδα των Τ4 και TSH είναι χαμηλά ενώ οι υπόλοιπες 
υποφυσιακές ορμόνες είναι φυσιολογικές. Ο θυρεοειδής αδένας απαντά στην TSH 
αλλά η TSH δεν απαντά στο TRH. Η συχνότερη μετάλλαξη που οδηγεί σε σοβαρό 
συγγενή υποθυρεοειδισμό είναι μετάλλαξη απαλοιφής 1-bp στο κωδικόνιο 105 
του γονιδίου της TSH (C105V).
 Έχουν βρεθεί τουλάχιστον 4 διαφορετικές μεταλλάξεις του γονιδίου Pit-1 που 
συνδυάζονται με υποφυσιακή ανεπάρκεια που συνδυάζει ανεπάρκεια αυξητικής 
ορμόνης, προλακτίνης και TSH. Μεταλλάξεις του γονιδίου Prop-1 εμφανίζουν τις 
προηγούμενες ορμονικές ανεπάρκειες αλλά εμφανίζουν επίσης ανεπάρκεια γονα-
δοτροπινών. Όλες αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από χαμηλή T4 και χαμηλή 
ή στα χαμηλά φυσιολογικά επίπεδα TSH. Εάν τεθεί η υποψία ανεπάρκειας ΤSH καλό 
είναι να προσδιορισθούν επίπεδα αυξητικής ορμόνης και κορτιζόλης για να ελεγ-
χθεί η ύπαρξη πανυποφυσιακής ανεπάρκειας. Η μαγνητική τομογραφία υπόφυσης 
υποθαλάμου είναι χρήσιμη για να ελεγχθεί η ανατομία της περιοχής.
 Η χαμηλή απάντηση της TSH στο TRH (7μg/kg) επιβεβαιώνει την ανεπάρκεια 
TSH.
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3.3 Παροδικός υποθυρεοειδισμός

Παροδικός υποθυρεοειδισμός αντιστοιχεί στο 5-10% των νεογνών που ανιχνεύο-
νται με το νεογνικό screening. Συνήθως έχουν χαμηλά ή φυσιολογικά επίπεδα Τ4 
και υψηλά επίπεδα TSH. Οφείλονται στην επίδραση εξωγενών παραγόντων που 
προκαλούν υποθυρεοειδισμό ή στην ύπαρξη μητρικών αντισωμάτων έναντι του 
υποδοχέα της TSH (TSH receptor blocking maternal autoantibodies). Σε ιωδοπενι-
κές περιοχές η έλλειψη ιωδίου μπορεί να οδηγήσει σε παροδικό υποθυρεοειδισμό 
λόγω σχετικής ιωδοπενίας σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες των πρώτων 
ημερών της ζωής. Η χρήση μεγάλων ποσοτήτων ιωδίου ή αντιθυρεοειδκών φαρ-
μάκων από τη μητέρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σε περιπτώσεις αυτοάνοσης 
θυρεοειδικής νόσου στη μητέρα, η ύπαρξη αντισωμάτων πρέπει να λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη.
 Το σπινθηρογράφημα έχει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το αίτιο. Σε 
περίπτωση αυξημένης πρόσληψης ιωδίου αναστέλλεται η πρόσληψη ενώ τα φάρ-
μακα ή οι βρογχοκηλογόνες ουσίες αυξάνουν την πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου.
 Η διάρκεια του υποθυρεοειδισμού είναι συνήθως σύντομη στην περίπτωση λή-
ψης φαρμάκων, περίπου 2 εβδομάδες, ενώ διαρκεί επί μακρότερο στη περίπτωση 
της ύπαρξης αντισωμάτων. Όταν ο υποθυρεοειδισμός διαρκεί περισσότερο από 2 
εβδομάδες πρέπει να χορηγηθεί θεραπεία. Η παρακολούθηση των αντισωμάτων 
συμβάλλει στο να αποφασισθεί πότε θα διακοπεί η θεραπεία.

4. ΔΙΑΓΝΩΣΗ
4.1 Το νεογνικό screening

Ο ρόλος του νεογνικού screening είναι να ανιχνεύσει έγκαιρα θεραπεύσιμες, σο-
βαρές νόσους, για τις οποίες η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας επηρεάζει την πρό-
γνωση και η καθυστέρηση θεραπείας συνοδεύεται από σοβαρή νοσηρότητα ή 
και θνητότητα. Το πρόγραμμα νεογνικού ελέγχου για Τ4 και TSH εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά το 1970. Σήμερα είναι υποχρεωτικό στις ΗΠΑ, τον Καναδά τις περισ-
σότερες χώρες της Ευρώπης. Επίσης εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες της Ασίας, της 
Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής.
Πριν την εφαρμογή του νεογνικού ελέγχου μόνο το 1/3 των περιπτώσεων συγγε-
νούς υποθυρεοειδισμού διαγιγνώσκετο πριν την ηλικία των 3 μηνών και αυτό είχε 
ως συνέπεια στα παιδιά που καθυστερούσε η διάγνωση, την εμφάνιση πνευματι-
κής καθυστέρησης και δυσκολιών στο λόγο και στο συντονισμό.
 Στις αρχικές φάσεις εφαρμογή του προγράμματος, ο στόχος ήταν η έναρξη της 
θεραπείας μέχρι την ηλικία των 2 μηνών. Σήμερα ο στόχος είναι η έναρξη της θερα-
πείας μέχρι τη ηλικία των 2 εβδομάδων. Η έγκαιρη έναρξη θεραπείας εξασφαλίζει 
απόλυτα φυσιολογική ανάπτυξη και άρα η σχέση κόστους-ωφέλειας είναι άριστη.
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4.2 Τύποι νεογνικού screening

Πρωτογενής έλεγχος της T4 και δευτερογενώς της TSH εφόσον τα επίπεδα της Τ4 
είναι κάτω από συγκεκριμένο όριο το οποίο έχει καθορισθεί και κάτω από ορι-
σμένη εκατοστιαία θέση για το συγκεκριμένο πληθυσμό (π.χ. Τ4 <13g/dl ή <10%). 
Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη διάγνωση του πρωτοπαθούς και του δευτεροπα-
θούς υποθυρεοειδισμού. Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα τα οποία είναι 
ότι υπάρχει μεγάλο εύρος στα φυσιολογικά όρια, τα επίπεδα της Τ4 είναι χαμηλά 
στα πρόωρα και άρρωστα νεογνά και σε περίπτωση ανεπάρκειας της TBG.
 Πρωτογενής μέτρηση της TSH με ή χωρίς μέτρηση της Τ4 δευτερογενώς. Αυτή 
η προσέγγιση είχε επιλεγεί αρχικά από τις Ευρωπαΐκές χώρες, και είναι χρήσιμη 
για ανίχνευση στις ιωδοπενικές περιοχές γιατί δίνει το μέσο όρο τιμών TSH για τον 
πληθυσμό. Άλλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι διαγιγνώσκει τον αντιρ-
ροπούμενο υποθυρεοειδισμό.
 Ο συνδυασμός Τ4 και TSH αποτελεί την πιο ευαίσθητη μέθοδο για τη διάγνωση τόσο 
του κεντρικού υποθυρεοειδισμού όσο και του αντιρροπούμενου πρωτοπαθούς υπο-
θυρεοειδισμού, αλλά η ευαισθησία καθορίζεται από τα όρια που θα επιλεγούν.
 Η μέτρηση της ελεύθερης Τ4 είναι δυνητικά η πιο ευαίσθητη και ειδική μέθοδος 
η οποία μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα.
 Η καλύτερη χρονική στιγμή για να γίνει η λήψη του δείγματος είναι μεταξύ 3ης-
5ης μέρας. Το όριο που χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες είναι 20 μIU/ml. 
Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το όριο των 6 μIU/ml.

4.3 Έλεγχος μετά από θετικό νεογνικό δείγμα

Μετά την ειδοποίηση ότι το νεογνικό δείγμα ήταν εκτός ορίων, το νεογνό πρέπει 
να εξετασθεί άμεσα και να γίνει λεπτομερής λήψη ιστορικού. Το ιστορικό πρέπει να 
περιλαμβάνει ερωτήσεις για νόσο του θυρεοειδούς στη μητέρα ή άλλα μέλη της 
οικογένειας, λήψη φαρμάκων από τη μητέρα και ιδιαίτερα αντιθυρεοειδικών ή ιω-
δίου, λήψη φαρμάκων από το νεογνό ιωδίου, στεροειδών ή ντοπαμίνης. Η κλινική 
εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο για σημεία υποθυρεοειδισμού, βρογχοκή-
λη, υπογλώσσια μάζα, σημεία συνδρόμων.
 Εάν η τιμή της TSH είναι υψηλότερη του 40 μIU/ml η διάγνωση του υποθυρε-
οειδισμού είναι σχεδόν βέβαιη. Στέλνεται δείγμα στο εργαστήριο για Τ4 και TSH 
και χορηγείται θεραπεία. Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς θα δείξει αν υπάρχει 
θυρεοειδής αδένας, το μέγεθος του ή αν υπάρχει έκτοπος θυρεοειδικός ιστός. Εάν 
ο θυρεοειδής είναι φυσιολογικός υπερηχογραφικά, πρέπει να γίνει σπινθηρογρά-
φημα με 123Ι ή με 99mTc για να ελεγχθεί η πρόσληψη.
 Εάν η τιμή της TSH είναι μεταξύ 20-40 μIU/ml στέλνεται δείγμα για Τ4 και TSH. 
Εφόσον η Τ4 είναι>12μg/dl, επανάληψη του δείγματος είναι αρκετή. Για τον πρω-
τοπαθή υποθυρεοειδισμό η ύπαρξη δυο δειγμάτων με TSH>2OμIU/ml θεωρείται 
επαρκής για τη διάγνωση.
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 Η διαφορική διάγνωση της χαμηλής Τ4 με φυσιολογική TSH περιλαμβάνει κε-
ντρικό υποθυρεοειδισμό, προωρότητα, ασθένεια, ανεπάρκεια TBG.
 Εάν από το ιστορικό προκύπτει υπογλυκαιμία και στην εξέταση υπάρχει υπο-
σπαδίας, οι πιθανότητες κεντρικού υποθυρεοειδισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 
Στα αγόρια νεογνά η πιθανότητα ανεπάρκειας TBG είναι αυξημένη λόγω του φυ-
λοσύνδετου τρόπου κληρονομικότητας. Εάν επιβεβαιώνεται η χαμηλή τιμή Τ4, στα 
τελειόμηνα νεογνά, πρέπει να προσδιορισθεί η ελεύθερη Τ4. Στα πρόωρα νεογνά 
επειδή η αύξηση της TSH μπορεί να καθυστερήσει λαμβάνονται διαδοχικά δείγμα-
τα Τ4, TSH ανά 2 εβδομάδες.
 Επί υποψίας κεντρικού υποθυρεοειδισμού πρέπει να γίνει διέγερση με TRH (7μg/
kg). Υπεραπάντηση της TSH οδηγεί σε υποθαλαμική δυσλειτουργία, ενώ χαμηλή 
απάντηση της TSH σε υποφυσιακή δυσλειτουργία. Και στις δυο περιπτώσεις πρέπει 
να γίνει μαγνητική τομογραφία υπόφυσης υποθαλάμου για να ελεγχθεί η ανατομία 
της περιοχής. Αναλυτικά ο αλγόριθμος στο σχήμα 2.
 Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε οποιοδήποτε περίπτωση όπου υπάρχουν 
σημεία ή συμπτώματα υποθυρεοειδισμού, θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός Τ4 
και TSH ακόμα και εάν το screening ήταν φυσιολογικό.

Σχήµα 2 ∆ιαγνωστική διαδικασία µετά από θετικό νεογνικό screening Στις περισσότερες περιπτώσεις 
το υπερηχογράφηµα και το σπινθηρογράφηµα θέτουν τη διάγνωση Σε περίπτωση θετικού οικογενεια-
κού ιστορικού και παρουσίας βρογχοκήλης στο νεογνό το υπερηχογράφηµα µπορεί να παραληφθεί και 
να γίνει TBG νωρίτερα. Εάν υπάρχει αυτοανασία στη µητέρα και ιστορικό παροδικού υποθυρεοειδισµού 
σε αδέλφια, θα πρέπει να προσδιορισθού ανρισώµατα. Πηγή: Larson CA Congenital hypothyroidism in 

Pediatric Endocrinology a Practical Clinical Guide, eds Radovick S, MacGillivray MH, Humana Press
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5. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η λεβοθυροξίνη είναι η θεραπεία εκλογής η οποία χορηγείται σε μεγάλη δόση 
10-15μg/kg, με στόχο τα επίπεδα της θυροξίνης ορού να είναι στα ανώτερα φυ-
σιολογικά όρια, 2 εβδομάδες μετά την έναρξη θεραπείας. Η θεραπεία είναι καλά 
ανεκτή και δεν έχει παρενέργειες. Το χάπι μετατρέπεται σε σκόνη διαλύεται σε λίγο 
νερό και χορηγείται με σύριγγα στο στόμα. Τα επίπεδα Τ4 και TSH προσδιορίζονται 
στις 2 εβδομάδες, στις 4, κατόπιν κάθε μήνα μέχρι τους 6 μήνες, κάθε 2 μήνες μέχρι 
τους 12 μήνες και κάθε 2-3 μήνες μέχρι τα τρία χρόνια και ακολούθως κάθε 3-4 
μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης.
 Σε περίπτωση κεντρικού υποθυρεοειδισμού, έλεγχος του επινεφριδιακού άξονα 
πρέπει να προηγηθεί πριν τη χορήγηση θυροξίνης για να μην προκληθεί επινεφρι-
διακή κρίση.

6. ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι η νευροαναπτυξιακή εξέλιξη των παι-
διών είναι απόλυτα φυσιολογική. Σε περιπτώσεις απουσίας του θυρεοειδούς, ή 
αντισωμάτων μπορεί να υπάρχουν ήπια ευρήματα τα οποία αποδίδονται σε υπο-
θυροξιναιμία του εμβρύου. Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες για το κατά πόσο η υψηλή 
δόση θυροξίνης μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές ανάλογες με αυτές του νεο-
γνικού υπερθυρεοειδισμού, όπως συνοστέωση, ταχυκαρδία, ταχυαρρυθμία, που 
όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί λόγω του ότι η Τ3 παραμένει εντός φυσιολογικών 
ορίων ακόμα και όταν τα επίπεδα της Τ4 είναι στα ανώτερα φυσιολογικά.
 Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αγενεσία του θυρεοειδούς, έκτοπος θυρεοειδής, 
απουσία πρόσληψης ιωδίου ή τιμή TSH>10 κατά τη διάρκεια της θεραπείας, δεν 
υπάρχει λόγος δοκιμαστικής διακοπής στην ηλικία των 3 χρόνων. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος έχει ολοκληρωθεί στην ηλικία 
των 3 χρόνων, στις υπόλοιπες περιπτώσεις μπορούμε να μειώσουμε τη δόση στο 
μισό για 30 ημέρες και να γίνει προσδιορισμός Τ4, TSH. Εάν δεν παρατηρηθεί αύ-
ξηση της TSH, προχωράμε σε διακοπή της θεραπείας και επανέλεγχο σε 30 ημέρες. 
Εάν δεν σημειωθεί αύξηση διακόπτεται η θεραπεία οριστικά. Η οικογένεια ενημε-
ρώνεται για τα συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού, και επανέλεγχος γίνεται εάν 
προκύψει κάποιο σύμπτωμα ή σημείο.

7. ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Εκτός από τις αιτίες υποθυρεοειδισμού που αναφέραμε ότι εμφανίζονται ως συγ-
γενής υποθυρεοειδισμός και παραμένουν και κατά την παιδική ηλικία θα αναφερ-
θούν παρακάτω οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν υποθυρεοειδισμό ο οποί-
ος εκδηλώνεται αργότερα κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία.
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7.1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
7.1.1 Βρογχοκηλογόνες ουσίες

Οποιαδήποτε ουσία που προέρχεται από την τροφή ή το περιβάλλον γενικότερα 
και παρεμβαίνει στο μεταβολισμό των θυρεοειδικών ορμονών μπορεί να προκα-
λέσει βρογχοκήλη και υποθυρεοειδισμό. Δεν είναι γνωστές όλες οι ουσίες που 
μπορεί να παρέμβουν στο μεταβολισμό. Στον πίνακα 2 αναφέρονται κάποιες από 
τις γνωστές ουσίες. Δεν είναι εύκολο να αναγνωρισθούν ουσίες που λαμβάνονται 
με τις τροφές. Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι περιβαλλοντικοί ρύποι μπορεί 
να ευθύνονται για περιπτώσεις επίκτητου υποθυρεοειδισμού. Σε περιπτώσεις που 
δεν προκύπτει άλλη πιθανή αιτιολογία για τον επίκτητο υποθυρεοειδισμό πρέπει 
να διερευνάται μέσω του ιστορικού η έκθεση σε παράγοντες όπως οι χλωριούχες 
ή βρωμιούχες διφαινόλες καθώς και οι δινιτροφαινόλες. Επίσης ενοχοποιείται η 
μόλυνση των υπόγειων υδάτων με μικροοργανισμούς ή άλλες ουσίες. Περαιτέρω 
πιθανολογείται η συνεργιστική δράση ανάμεσα σε γενετικούς και περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες.
 
7.1.2 Δυσγενεσία του θυρεοειδή αδένα

Ο έκτοπος θυρεοειδής εάν υπάρχει αρκετός λειτουργικός ιστός ή η απλασία του 
ενός λοβού μπορεί να μην διαγνωσθεί κατά τη νεογνική περίοδο και ο υποθυ-
ρεοειδισμός να εμφανισθεί αργότερα. Πιθανόν να εκδηλωθεί ως διόγκωση στον 
τράχηλο ή στη βάση της γλώσσας ή να εκδηλωθεί υποθυρεοειδισμός μετά την 
αφαίρεση θυρεογλωσσικής κύστης, όπου αφαιρείται ο μοναδικός λειτουργικός 
θυρεοειδικός ιστός. Επίσης η αγενεσία του ενός λοβού, μπορεί να θεωρηθεί ως 
λειτουργικός όζος του μονήρη λοβού ο οποίος υπερπλάσσεται για να ανταποκρι-
θεί στις ανάγκες. Περαιτέρω περιπτώσεις δυσγενεσίας του θυρεοειδούς που οφεί-
λονται σε μεταλλάξεις του PAX8, έχουν διαγνωσθεί στην παιδική ηλικία και έχουν 
αποδοθεί σε αυτοανοσία χωρίς μετρήσιμα αντισώματα.

7.1.3 Δυσορμονογένεση

Περιπτώσεις ήπιας δυσορμονογένεσης με αντιρροπούμενο υποθυρεοειδισμό 
μπορεί να διαφύγουν τη διάγνωση με το νεογνικό έλεγχο, σε συνθήκες αυξημέ-
νης προσφοράς ιωδίου, και να εμφανισθούν αργότερα κατά την παιδική ηλικία. 
Η βρογχοκήλη συχνά καθυστερεί να εμφανισθεί ή δεν εκτιμάται. Χαρακτηριστικό 
της βρογχοκήλης που οφείλεται σε δυσορμονογένεση είναι ότι ο αδένας είναι μα-
λακός και ομοιογενής και ο όγκος μπορεί να είναι αρκετά μεγάλος σε αντίθεση με 
την υπόσκληρη υφή της βρογχοκήλης που οφείλεται σε θυρεοειδίτιδα Hashimoto, 
η οποία συνήθως είναι μετρίου μεγέθους.



-333-

Ε. ΒΛΑΧΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: YΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

7.1.4 Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto ή χρόνια θυρεοειδίτιδα ή αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 
περιγράφηκε το 1912 από τον Hashimoto ο οποίος περιέγραψε 4 περιπτώσεις με 
βρογχοκήλη και διήθηση του θυρεοειδούς με πλασματοκύτταρα και λεμφοκύττα-
ρα, ίνωση, ατροφία του παρεγχύματος και σε κάποια σημεία ηωσινοφιλική εκφύλι-
ση των κυττάρων. Υπάρχει γενετική προδιάθεση και σε 30-40% των περιπτώσεων 
υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό. Εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στα 
κορίτσια και αποτελεί τη συχνότερη αιτία μη ενδημικής βρογχοκήλης και υποθυ-
ρεοειδισμού στις αναπτυγμένες χώρες για παιδιά μεγαλύτερα των 6 ετών.
 Η έναρξη συνήθως δεν είναι θορυβώδης. Σε ποσοστό 5-10% μπορεί να εμφα-
νισθούν συμπτώματα θυρεοτοξίκωσης (ταχυκαρδία, κόπωση, απώλεια βάρους) 
αλλά τις περισσότερες φορές εμφανίζεται μικρή βρογχοκήλη με φυσιολογικές τι-
μές θυρεοειδικών ορμονών ή αντιρροπούμενο υποθυρεοειδισμό και σπάνια με 
υποθυρεοειδισμό. Ο θυρεοειδής είναι διογκωμένος, υπόσκληρος και με ανάγλυφη 
υφή. Χωρίς θεραπευτική παρέμβαση η πορεία της θυερεοειδίτιδας ποικίλει. Πο-
σοστό 5-7% ετησίως αναπτύσσει υποθυρεοειδισμό. Οι έφηβοι σε ποσοστό 30% 
μπορεί να εμφανίσουν αυτόματη ύφεση.
 Έχει ανιχνευθεί ποικιλία αντισωμάτων έναντι διαφορετικών στοιχείων του θυρε-
οειδικού κυττάρου, έναντι της θυρεοσφαιρίνης, στοιχείου του κολλοειδούς διαφο-
ρετικού από τη θυρεοσφαιρίνη,της υπεροξειδάσης, του συμμεταφορέα ιωδίου/
νατρίου, του πυρήνα του θυρεοειδικού κυττάρου και του υποδοχέα της TSH. Τα 
αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης και της υπεροξειδάσης, είναι αυτά που 
μετριώνται ευρέως και ευρίσκονται θετικά στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto χωρίς 
να είναι παθογνωμονικά, σε 15-20% των περιπτώσεων με θετικά αντισώματα δεν 
υπάρχουν άλλα στοιχεία θυρεοειδίτιδας.
 Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto μπορεί να εμφανιστεί μεμονωμένα ή στα πλαίσια 
αυτοάνοσου πολυαδενικού συνδρόμου. Το συχνότερο είναι APS2b όπου εμφανί-
ζεται θυρεοειδίτιδα Hashimoto και ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, 
στο 30-40% των περιπτώσεων μπορεί να συνδυάζεται με κακοήθη αναιμία και/η 
λεύκη. Το APS2a είναι συνδυασμός επινεφριδιακής ανεπάρκειας, θυρεοειδίτιδας 
Hashimoto και ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδη διαβήτη. Στο APS1 συνυπάρχει 
θυρεοιδίτιδα Hashimoto, μυκητησιακή δερματίτιδα, υποπαραθυρεοειδισμός.
 Έχει βρεθεί ασθενής συσχέτιση με τα HLA DR3, DR4, DR5 και με τόπους στο χρω-
μόσωμα Χ και στα χρωμοσώματα 14 και 20. Δεν έχουν βρεθεί συγκεκριμένα γονί-
δια και φαίνεται να υπάρχει πολυγονιδιακή κληρονομικότητα.

7.1.5 Κεντρικός Υποθυρεοειδισμός

Νόσοι που προσβάλλουν τον υποθάλαμο και την υπόφυση, συγκεκριμένα κρανιο-
φαρυγγίωμα, νευρινωμάτωση, κοκκιωματώδεις νόσοι, όγκοι του ΚΝΣ, και κρανιοε-
γκεφαλικές κακώσεις μπορεί να αποτελέσουν το αίτιο κεντρικού υποθυρεοειδισμού.
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 Συχνότερο αίτιο όμως είναι η ακτινοβόληση του ΚΝΣ για θεραπεία όγκων του 
ΚΝΣ ή οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας.
 Ο μεμονωμένος κεντρικός υποθυρεοειδισμός είναι σχετικά σπάνια οντότητα 
που μπορεί να εμφανισθεί στην παιδική ηλικία με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. Σε 
μια μελέτη αναφέρεται ποσοστό κεντρικού υποθυρεοειδισμού 16% σε παιδιά με 
χαμηλό ανάστημα. Σε παιδιά με χαμηλό ανάστημα, χαμηλή ελεύθερη Τ4 και σχετι-
κά χαμηλή TSH, τίθεται η διάγνωση του κεντρικού υποθυρεοειδισμού. Σε περιπτώ-
σεις χαμηλού αναστήματος με ελεύθερη Τ4 εντός των φυσιολογικών ορίων αλλά 
σχετικά χαμηλή, και χαμηλή TSH τίθεται η υποψία κεντρικού υποθυρεοειδισμού. 
Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται μέτρηση TSH ανά ώρα μεταξύ 2-4 μ.μ. και μεταξύ 
10μ.μ.-2π.μ. Φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του ύπνου παρατηρείται αύξηση της 
TSH κατά 50-300%. Εάν δεν παρατηρηθεί αύξηση, τίθεται η διάγνωση του κεντρι-
κού υποθυρεοειδισμού.

7.1.6 Θυρεοειδική λειτουργία στη νευρική ανορεξία

Στη νευρική ανορεξία τα επίπεδα Τ4 και Τ3 είναι χαμηλά, ενώ συνήθως η TSH είναι 
φυσιολογική. Η TSH έχει καθυστερημένη (στα 120 λεπτά) και αυξημένη απάντηση 
στο TRH χαρακτηριστικό υποθαλαμικής αιτιολογίας. Οι μεταβολές αυτές αντανα-
κλούν την προσαρμογή του οργανισμού στις συνθήκες μειωμένης προσφοράς 
ενέργειας. Η περιφερική αποΪωδίωση της Τ4 στρέφεται προς τη παραγωγή του 
ανενεργού μεταβολίτη rT3 και όχι της δραστικής Τ3. Τα επίπεδα της Τ3 εμφανίζουν 
γραμμική συσχέτιση όταν εκφράζεται ως ποσοστό του ιδανικού βάρους σώματος, 
επανέρχονται δε στα φυσιολογικά επίπεδα μετά την αποκατάσταση του βάρους σε 
φυσιολογικά επίπεδα. Τα χαμηλά επίπεδα Τ3 εξηγούν τα υποθυρεοειδικά συμπτώ-
ματα, όπως κόπωση, δυσκοιλιότητα, υποθερμία

7.1.7 Υποθυρεοειδισμός σε συνδυασμό με σύνδρομα

Αυξημένος επιπολασμός υποθυρεοειδισμού εμφανίζεται σε συνδυασμό με σύν-
δρομα όπως το σύνδρομο Down, Klinefelter, Turner.

8. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η συνηθέστερη εκδήλωση είναι η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, ενώ ο 
ρυθμός αύξησης βάρους είναι φυσιολογικός ή αυξημένος. Την αναγνώριση της 
επιβράδυνσης διευκολύνει η καταγραφή των μετρήσεων ύψους και βάρους του 
παιδιού στην καμπύλη ανάπτυξης. Σε μακρύτερης διάρκειας υποθυρεοειδισμό 
μπορεί να εκδηλωθεί κόπωση, δυσκοιλιότητα, βρογχοκήλη. Η οστική ηλικία είναι 
καθυστερημένη. Συνήθως η εμφάνιση ή η εξέλιξη της εφηβείας καθυστερεί αλλά 
ο υποθυρεοειδισμός σπανιότερα αποτελεί αιτία πρώιμης ήβης, η οποία υποχωρεί 
με τη θεραπεία υποκατάστασης με θυροξίνη και την επίτευξη φυσιολογικών επι-
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πέδων θυρεοειδικών ορμονών. Στις έφηβες μετά την εμμηναρχή είναι πιθανό να 
εκδηλωθεί αραιομηνόρροια.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η αντιμετώπιση ακολουθεί τις ίδιες αρχές με το συγγενή υποθυρεοειδισμό, χορη-
γείται όμως μικρότερη δόση, 100μg/m2 ;ή 2-3μg/kg. Στόχος η αποκατάσταση της 
ελεύθερης Τ4 και της TSH, σε φυσιολογικά επίπεδα.
 Στο παιδί με κεντρικό υποθυρεοειδισμό πρέπει να ολοκληρώνεται ο έλεγχος για 
τις υπόλοιπες ορμόνες του προσθίου λοβού της υπόφυσης και ιδιαίτερα για την 
κορτιζόλη και την αυξητική ορμόνη και να γίνει μαγνητική τομογραφία υπόφυσης 
υποθαλάμου για να εκτιμηθεί η ανατομία της περιοχής και να αποκλεισθεί χωρο-
κατακτητική επεξεργασία. Εάν συνυπάρχει επινεφριδιακή ανεπάρκεια, η χορήγηση 
κορτιζόλης προηγείται της χορήγησης θυροξίνης για να αποκλεισθεί η εμφάνιση 
επινεφριδιακής κρίσης.
 Κλινικά, αυξάνεται σημαντικά ο ρυθμός ανάπτυξης ο οποίος διατηρείται γρήγο-
ρος μέχρι το ανάστημα να φτάσει την εκατοστιαία θέση στην οποία αναλογεί το 
ύψος στόχος. Εάν ο υποθυρεοειδισμός είχε παρατεταμένη διάρκεια (μεγαλύτερη 
των δύο χρόνων), η αποκατάσταση μπορεί να μην είναι πλήρης. Προσοχή χρει-
άζεται ώστε να μην χορηγείται δόση μεγαλύτερη απ’ αυτή που απαιτείται λόγω 
του ότι προκαλεί επιτάχυνση της οστικής ηλικίας και επιδείνωση της πρόγνωσης 
τελικού αναστήματος. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει συστηματική εξέταση ανά 
2-3 μήνες πριν ην ολοκλήρωση της ανάπτυξης με μέτρηση αναστήματος, βάρους, 
αρτηριακής πίεσης, σφύξεων, ψηλάφηση και εκτίμηση μεγέθους θυρεοειδούς, πα-
ρακολόυθηση εξέλιξης εφηβείας και εμμήνου ρύσεως.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.  Η συχνότερη αιτία συγγενούς υποθυρεοειδισμού στις ιωδοεπαρκείς περιοχές είναι:
 α. Κεντρικός υποθυρεοιδισμός
 β. Δυσορμονογένεση
 γ. Αντίσταση στη δράση της TSH
 δ. Δυσγενεσία του θυρεοειδούς αδένα

2.  Η λήψη αίματος για το νεογνικό screening για συγγενή υποθυρεοειδισμό πρέ-
πει να γίνεται την.

 α. 1η-3η μέρα
 β. 3η-5η μέρα
 γ. 5η-7η μέρα
 δ. Οποιαδήποτε

3.  Η ύπαρξη θετικού οικογενειακού ιστορικού και βρογχοκήλης κατευθύνει προς 
τη διάγνωση:

 α. Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορμόνες
 β. Δυσγενεσία του θυρεοειδούς
 γ. Αντισώματα της μητέρας
 δ. Δυσορμονογένεση

4. Η ανεπάρκεια της TBG συνδυάζεται με όλα τα παρακάτω εκτός από:
 α. Χαμηλή Τ4
 β. Φυσιολογική TSH
 γ. Συχνότερη σε κορίτσια
 δ. Φυσιολογική FT4

5. Αίτια επίκτητου υποθυρεοειδισμού αποτελούν όλα εκτός:
 α. Αγενεσία του θυρεοειδούς αδένα
 β. Ακτινοβολία εγκεφάλου ή ΚΝΣ
 γ. Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
 δ. Δυσορμονογένεση

6.  Κλινική εκδήλωση επίκτητου υποθυρεοειδισμού μπορεί να είναι όλες οι παρα-
κάτω εκτός:

 α. Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης
 β. Πρώιμη ήβη
 γ. Καθυστερημένη οστική ηλικία
 δ. Ευερεθιστότητα

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


