
Η αύξηση της επιβίωσης του ανθρώπου, κάνει τα προβλήματα υγείας της 3ης 
ηλικίας ολοένα και περισσότερο επίκαιρα και ενδιαφέροντα. Στη διαδικασία 

της γήρανσης προκύπτουν σοβαρές μεταβολές στη λειτουργία του οργανισμού 
που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών.
 Η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα δεν μένει ανεπηρέαστη απο την γήρανση. 
Με την αύξηση της ηλικίας παρουσιάζονται μεταβολές, τόσο στην παραγωγή των 
θυρεοειδικών ορμονών, όσο και στο μεταβολισμό τους, οι οποίες απεικονίζονται 
στις ορμονικές μετρήσεις.
 Στην μεγάλη ηλικία όμως οι ορμονικές μετρήσεις είναι δυνατόν να επηρεαστούν απο 
συνυπάρχουσες νοσηρές καταστάσεις, όπως η αυξημένη επίπτωση αυτοανοσίας, χρόνια 
νοσήματα και η λήψη φαρμάκων, που είναι πολύ συχνότερη στους ηλικιωμένους.
 Οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν οτι 
στη μεγάλη ηλικία υπάρχει μια σαφής ελάτ-
τωση της TSH στον ορρό, ελάττωση της Τ3 
(και FT3) και σταθερή, αμετάβλητη τιμή της 
Τ4 (και FT4).
 Υπάρχει επίσης αύξηση του ανενεργού 
μεταβολίτη ανάστροφη Τ3 (rT3).
 Η ελάττωση των επιπέδων της TSH, προ-
κύπτει πιθανώς, από ελαττωμένη παραγωγή 
της απο την υπόφυση. Αυτό συμβαίνει είτε 
διότι υπάρχει αυξημένη ευαισθησία των θυ-
ρεοτρόφων κυττάρων στην αρνητική παλίν-
δρομη ρύθμιση από την Τ4, είτε από ελατ-
τωμένη παραγωγή της υποθαλαμικής TRH.
 Τα επίπεδα της Τ4 παραμένουν αμετάβλη-
τα εξ αιτίας της ελάττωσης της αποδόμησης 
της (αποϊωδίωση) από τις αποϊωδινάσες D1 
και D2. Δεύτερο αποτέλεσμα της ελάττωσης 
της αποϊωδίωσης της Τ4 είναι η ελάττωση 
της Τ3 στον ορρό και η αύξηση της ανενερ-
γού rT3 (σχήμα 1).

Θυρεοειδής και τρίτη ηλικία
Γ. ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ

Ενδοκρινολόγος 
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Σχήµα 1. Μεταβολές των θυρεοειδικών ορµο-
νών στην µεγάλη ηλικία. Υπάρχει ελάττωση της 
TSH από ελαττωµένη παραγωγή ή απο αυξηµέ-
νη ευαισθησία των θυρεοτρόφων στην αρνητική 
παλίνδροµη ρύθµιση απο την TSH. Η Τ4 παραµέ-
νει σταθερή λόγω ελάττωσης της αποιωδίωσης 

της.Η Τ3 ελαττώνεται και η rT3 αυξάνεται.
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Στην εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας στους ηλικιωμένους επεμβαίνουν συ-
χνά συνυπάρχουσες νοσηρές καταστάσεις, οι οποίες δεν αφορούν το θυρεοειδή 
(non thyroidal illness). Οξέα και χρόνια νοσήματα και η νηστεία συνοδεύονται από 
ελάττωση της Τ3 και αύξηση της rΤ3, χωρίς να υπάρχει νόσος του θυρεοειδούς. 
(σύνδρομο χαμηλής Τ3)
 Η συχνή ύπαρξη μη θυρεοειδικής νόσου στους ηλικιωμένους (κακή διατροφή, 
χρόνια νοσήματα) πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψιν στην εκτίμηση της θυρε-
οειδικής λειτουργίας.
 Η χρήση φαρμάκων, ιδιαίτερα συχνή στους ηλικιωμένους, μπορεί είτε να επηρε-
άσει την ίδια τη θυρεοειδική λειτουργία, είτε τις τιμές των θυρεοειδικών ορμονών. 
(Πίνακας 2)

Πίνακας 2

Μη τοξική βρογχοκήλη στους ηλικιωμένους
Με την αύξηση της ηλικίας το μέγεθος προυπάρχουσας βρογχοκήλης αυξάνεται, οι 
όζοι στον θυρεοειδή αναπτύσσονται και η TSH ελαττώνεται. Οι μεγαλύτερες βρογ-
χοκήλες παρατηρούνται στους ηλικιωμένους που ζουν σε περιοχές με έλλειψη 
Ιωδίου. Στις ηλικίες αυτές οι βρογχοκήλες είναι συνήθως πολυοζώδεις και συχνά 
συνοδεύονται με κατεσταλμένη TSH, έκφραση αυτονομίας του θυρεοειδούς, κα-
τάσταση η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε αληθή θυρεοτοξίκωση.
 Σε μια περιοχή της Νότιας Ιταλίας με έλλειψη Ιωδίου, 30% των νέων παρουσιά-
ζει διάχυτη και οζώδη βρογχοκήλη, ποσοστό που αυξάνεται στο 75% στην ηλικία 
των 60 ετών. (Το ένα τρίτο των οποίων είναι οζώδεις) Στην ίδια περιοχή 15% των 
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ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών παρουσιάζει λειτουργική αυτονομία του θυρεο-
ειδούς, με κύρια αιτία την πολυοζώδη βρογχοκήλη.
 Εκτός απο την επιβεβλημένη παρακολούθηση, στις καταστάσεις με υπερθυρεο-
ειδισμό ή πιεστικά φαινόμενα, η χορήγηση ραδιενεργού Ιωδίου φαίνεται αποτελε-
σματική ακόμη και σε μη τοξικές πολυοζώδεις βρογχοκήλες (οδηγεί σε ελάττωση 
της μάζας του αδένα). Υπάρχουν ενδιαφέρουσες μελέτες για μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα του ραδιενεργού Ιωδίου όταν προηγηθεί χορήγηση μιας μικρής 
δόσης ανασυνδυασμένης TSH(rhTSH).

Υπερθυρεοειδισμός στους ηλικιωμένους
Η επίπτωση του υπερθυρεοειδισμού στους ηλικιωμένους είναι αυξημένη με συ-
χνότητες που ποικίλουν από 0,5 εως 3% σε πληθυσμούς ηλικίας άνω των 60 ετών.
Όλοι οι τύποι του υπερθυρεοειδισμού συμβαίνουν στους ηλικιωμένους. Σε περιοχές 
με χαμηλή πρόσληψη Ιωδίου κυριαρχεί η τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη (Ιταλία, 
Γερμανία), ενω σε περιοχές με αυξημένη πρόσληψη Ιωδίου (ΗΠΑ) η νόσος Graves.
 Αλλη αιτία υπερθυρεοειδισμού στους ηλικιωμένους είναι η αυξημένη πρόσληψη 
Ιωδίου από φάρμακα (αμιοδαρόνη, Ιωδιούχα σκιαγραφικά).
 Η συμπτωματολογία της νόσου στους ηλικιωμένους διαφοροποιείται σε σχέση 
με τους νεότερους. Συνήθως δεν παρουσιάζουν τρόμο, δυσανεξία στη ζέστη, νευ-
ρικότητα, ταχυκαρδία και σημεία από τους οφθαλμούς.
 Λόγω της έλλειψης των υπερκινητικών συμπτωμάτων, έχει επικρατήσει ο όρος 
απαθητικός υπερθυρεοειδισμός.
 Προέχοντα συμπτώματα στους ηλικιωμένους είναι η απώλεια βάρους συνοδευ-
όμενη απο διάρροια ή ορισμένες φορές από δυσκοιλιότητα, ναυτία και έμετοι, ενώ 
από τις ψυχικές εκδηλώσεις συνηθέστερες είναι η κατάθλιψη και η μανία.
 Η θεραπευτική αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού στους ηλικιωμένους δεν 
διαφοροποιείται από αυτή των νεότερων, με αυξημένη προτίμηση στη χορήγηση 
ραδιενεργού Ιωδίου σε συνδυασμό με β-αναστολείς, από την χορήγηση αντιθυ-
ρεοειδικών φαρμάκων και την χειρουργική αντιμετώπιση, που προκρίνεται στην 
πολυοζώδη τοξική βρογχοκήλη.

Υποκλινικός Υπερθυρεοειδισμός
Ορίζεται από χαμηλή τιμή TSH, με φυσιολογικές τιμές FT3 και FT4. Στους ηλικιω-
μένους, αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα μη θυρεοειδικής νόσου, νηστείας ή λή-
ψεως φαρμάκων (κορτικοστεροειδή). Αν εξαιρεθούν αυτές οι αιτίες, ο υποκλινικός 
υπερθυρεοειδισμός έχει τα ίδια αίτια με τον κλινικό υπερθυρεοειδισμό. Η συχνότη-
τα ποικίλλει μεταξύ 2% και 6% σε διαφορετικούς πληθυσμούς.
 Δεν πρέπει να λησμονείται σαν συχνή αιτία υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού η 
αγωγή καταστολής με θυροξίνη.
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 Από τους ηλικιωμένους ασθενείς με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό 1-2% θα 
εκδηλώσουν αληθή υπερθυρεοειδισμό, ιδίως εκείνοι με TSH μικρότερη απο 0.1 
mU/L. Άλλες πιθανές αρνητικές επιδράσεις του υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού 
είναι καρδιακή δυσλειτουργία, κολπική μαρμαρυγή, νευροψυχιατρικά συμπτώμα-
τα και απώλεια οστικής μάζας.
 Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις για την σκοπιμότητα χορήγησης θεραπευτικής 
αγωγής δείχνουν θετικά αποτελέσματα μόνο στην σταθεροποίηση της τιμής της 
οστικής μάζας.
 Σε συνέδριο του 2004 με θέμα κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του 
υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού, οι ασθενείς χωρίζονται σε εκείνους με χαμηλή 
TSH (>0,1mU/L και <0,45 mU/l) και εκείνους με πολύ χαμηλή TSH (<0,1mU/L).
 Για τους πρώτους δεν προτείνεται συνολικά αγωγή, με την αιτιολογία ότι δεν 
αποδεικνύονται από μελέτες οι θετικές επιδράσεις της αγωγής στην ήπια αυτή δι-
αταραχή της θυρεοειδικής λειτουργίας.
 Για τους δεύτερους (TSH<0,1 mU/L) με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών, παρά 
το οτι δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις των θετικών αποτελεσμάτων της αγωγής 
(εκτός της οστικής μάζας), εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου της κολπικής μαρμα-
ρυγής (3 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος) προτείνεται θεραπευτική αντιμετώπιση.
 Σε 2 πρόσφατες μελέτες παρατήρησης σε ηλικιωμένους οι αυξημένες τιμές TSH 
ή και οι ελαττωμένες τιμές FT4, συσχετίζονται με χαμηλότερο ρυθμό θνητότητας.

Υποθυρεοειδισμός στους ηλικιωμένους
Η συχνότητα του υποθυρεοειδισμού σε ηλικίες άνω των 60 ετών, είναι μεγαλύτε-
ρη του 5%, με προτίμηση στο γυναικείο φύλο 5-8 φορές μεγαλύτερη απ´ότι στο 
ανδρικό.
 Η συμπτωματολογία του υποθυρεοειδισμού στους ηλικιωμένους συχνά συγχέε-
ται με αυτή της γήρανσης (κόπωση, δυσανεξία στο κρύο, δυσκοιλιότητα, καρδιακή 
ανεπάρκεια, κατάθλιψη) ή δυσχεραίνεται η αναγνώρισή της εξαιτίας συνύπαρξης 
χρόνιων νοσημάτων.
 Συχνότερες αιτίες είναι η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και η προηγηθείσα θεραπεία 
υπερθυρεοειδισμού.
 Η ύπαρξη αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων (antiTg, antiTPO), αυξάνεται με την 
ηλικία (ιδίως την 6η δεκαετία), γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της αυτοανοσί-
ας στις ηλικίες αυτές παρά στη γήρανση, για να ακολουθήσει πτωτική πορεία των 
τιμών των αντισωμάτων μετά την ηλικία των 80 ετών.
 Σε μεγάλη επιδημιολογική μελέτη αναφέρεται η ύπαρξη αντιθυρεοειδικών αντι-
σωμάτων 9% στις γυναίκες και 4% στους άνδρες, στη μεγάλη ηλικία.
 Θεραπεία του υποθυρεοειδισμού είναι η χορήγηση θυροξίνης, όπως σε όλες τις 
ηλικίες.
 Στους ηλικιωμένους, ιδίως σε εκείνους με γνωστή καρδιακή νόσο, συνιστάται 
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η προσεκτική και προοδευτική χορήγηση της αγωγής υποκατάστασης, λόγω του 
κινδύνου επιδείνωσης της καρδιακής νόσου καθόσον η θυροξίνη αυξάνει τις απαι-
τήσεις του μυοκαρδίου σε οξυγόνο.
 Η δόση υποκατάστασης με θυροξίνη στους ηλικιωμένους είναι γενικά χαμηλότε-
ρη από ό,τι στους νεότερους, αφού φυσιολογικά στους ηλικιωμένους η παραγωγή 
της Τ4 είναι μειωμένη.
 Συχνή παρακολούθηση είναι επιβεβλημένη για την αποφυγή υπερθεραπείας.
 Οι μελέτες που έδειξαν οτι σε ηλικιωμένους υψηλή τιμή TSH και χαμηλή FΤ4 συ-
νοδεύονται από χαμηλότερο ρυθμό θνητότητας, κατευθύνουν στη χορήγηση μι-
κρότερων δόσεων θυροξίνης στους υπερήλικες.

Υποκλινικός Υποθυρεοειδισμός
Πρόκειται για εργαστηριακή διάγνωση, όπου με φυσιολογική τιμή FT4, ανευρίσκε-
ται υψηλή τιμή TSH. Η συχνότητα στους ηλικιωμένους μπορεί να φθάνει το 20% 
στις γυναίκες και το 8% στους άνδρες. Συνηθέστερη αιτία είναι η αυτοάνοση θυ-
ρεοειδίτιδα.
 Ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός εξελίσσεται σε αληθή νόσο με ρυθμό περίπου 
8% κατ´έτος. Η εξέλιξη εξαρτάται από την παρουσία συμπτωματολογίας, βρογχο-
κήλης, θυρεοειδικών αντισωμάτων και χαμηλοφυσιολογικής FT4.
 Σε εξίσου ή και μεγαλύτερο ποσοστό στον υποκλινικό υποθυρεοειδισμό η τιμή 
της TSH επανέρχεται αυτόματα στα φυσιολογικά όρια.
 Πιθανά αποτελέσματα του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού είναι καρδιακή δυ-
σλειτουργία, αθηροσκλήρωση, αύξηση ολικής και LDL χοληστερόλης, νευροψυχι-
ατρικά συμπτώματα.
 Οι μελέτες για τα αποτελέσματα της θεραπευτικής αγωγής στον υποκλινικό υπο-
θυρεοειδισμό είναι ανεπαρκείς.
 Ετσι το αν ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός πρέπει να θεραπεύεται παραμένει 
ενα θέμα αμφιλεγόμενο.
 Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν να μη δίνεται θεραπευτική αγωγή σε 
ασθενείς με τιμές TSH μεταξύ 4,5 και 10mU/L.
 Παρακολούθηση των τιμών της TSH κάθε 6 εως 12 μήνες είναι απαραίτητη.
Σε ασθενείς με TSH>10mU/L, ιδίως σε γυναίκες μεγαλύτερες των 60 ετών με θετικά 
αντισώματα, όπου ο ρυθμός εξέλιξης σε υποθυρεοειδισμό είναι μεγάλος, συνιστά-
ται να δίνεται θεραπευτική αγωγή.
 Σε πολύ ηλικιωμένους ασθενείς η χορήγηση θυροξίνης μάλλον δεν είναι ωφέλι-
μη, υπο το φως μάλιστα τελευταίων μελετών που δείχνουν οτι αυξημένη TSH και 
χαμηλή FT4 συνδέονται με μακρότερη επιβίωση.
 Η σχετική έλλειψη θυρεοειδικών ορμονών μπορεί να έχει προστατευτικά αποτε-
λέσματα στους ηλικιωμένους (ελάττωση μεταβολικού ρυθμού, ελαττωμένος αδρε-
νεργικός τόνος).
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 Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία από κλινικές μελέτες για να ξεκαθαρίσει αν 
είναι απαραίτητη ή όχι η θεραπεία υποκατάστασης με θυροξίνη στους ηλικιωμέ-
νους.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1) Στους ηλικιωμένους
 α. Η FT3 είναι φυσιολογική
 β. Η TSH είναι συνήθως χαμηλή
 γ. Η FT4 είναι υψηλή
 δ. Η rT3 είναι χαμηλή

2) Φάρμακα που επιδρούν στην θυρεοειδική λειτουργία είναι
 α. Σουλφανυλουρίες
 β. Ιντερφερόνη α
 γ. Ντοπαμίνη
 δ. Όλα τα παραπάνω

3) Αιτία της χαμηλής TSH στους ηλικιωμένους είναι
 α. Η συχνή παρουσία Θυρεοειδικών αντισωμάτων
 β. Η ελάττωση της έκκρισης από την υπόφυση
 γ. Η απευαισθητοποίηση των θυρεοτρόφων κυτταρων στην Τ4
 δ. Ο ταχύς ρυθμός αποδόμησης της TSH

4) Στους ηλικιωμένους προέχοντα συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού είναι
 α. Τρόμος
 β. Ταχυκαρδία
 γ. Απώλεια βάρους
 δ. Δυσανεξία στη ζέστη

5) Στον υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό η θεραπεία είναι επιβεβλημένη όταν
 α. Η TSH είναι μικρότερη απο 0,1 mU/L
 β. Υπάρχει κολπική μαρμαρυγή
 γ. Υπάρχει εγκατεστημένη οστεοπόρωση
 δ. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά

6) Σε ηλικιωμένους με υποκλινικό υποθυρεοειδισμό
 α. 30% κατ´έτος μεταπίπτει σε αληθή υποθυρεοειδισμό
 β. η συχνότητα της νόσου είναι 13% του γενικού πληθυσμού
 γ. θεραπεύουμε ασθενείς με TSH>10 mU/L
 δ. 30% κατ´έτος η τιμή της TSH γίνεται φυσιολογική
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7) Τα γλυκοκορτικοειδή προκαλούν
 α. Μεταβολή της TBG
 β. Καταστολή της έκκρισης TSH
 γ. Καταστολή της μετατροπής Τ4 σε Τ3
 δ. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά

8) Σε πολύ ηλικιωμένους ασθενείς συνδέεται με αυξημένη επιβίωση
 α. Αυξημένη TSH και χαμηλή FT4
 β. Χαμηλή TSH και χαμηλή FT4
 γ. Χαμηλή TSH και αυξημένη FT4
 δ. Όλα τα παραπάνω είναι λάθος

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


