
Εισαγωγή - Ονοματολογία

O όρος θυρεοειδίτιδα περιλαμβάνει πολλές, συχνά εμφανιζόμενες, παθολογικές 
καταστάσεις που αναφέρονται στον πίνακα 1.

 Η Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα ή Θυρεοειδίτιδα de Quervain ή Γιγαντοκυτ-
ταρική Θυρεοειδίτιδα ή Υποξεία Κοκκιωματώδης Θυρεοειδίτιδα ή Ψευδοκοκκιω-
ματώδης Θυρεοειδίτιδα αποτελεί μια οξεία φλεγμονώδη διαταραχή του θυρεοει-
δή αδένα, η οποία, το πιθανότερο, οφείλεται σε ιογενή λοίμωξη. Ενοχοποιήθηκαν 
διάφοροι ιοί, όπως της παρωτίτιδας, ιοί coxsackie και αδενοϊοί, επειδή οι ιοί βρέθη-
καν σε δείγματα βιοψιών από τον αδένα ή διεπιστώθη αύξηση του τίτλου των αντι-
σωμάτων κατά τη διάρκεια της νόσου. Τα παθολογοανατομικά ευρήματα περιλαμ-
βάνουν μέτρια αύξηση του όγκου του αδένα και ήπια φλεγμονώδη αντίδραση που 
επεκτείνεται και στην κάψα. Σε ιστολογικές τομές διαπιστώνονται χαρακτηριστικά 
καταστροφής του θυρεοειδικού παρεγχύματος και η παρουσία πολλών μεγάλων 
φαγοκυττάρων συμπεριλαμβανομένων των γιγαντοκυττάρων.

Υποξεία θυρεοειδίτιδα De Quervain. 
(Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα – 

Painfull Subacute Thyroiditis)
Κ.Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Ενδοκρινολόγος
τ. Διευθυντής Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού,

Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο» Βούλας
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Πίνακας 1. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆ΩΝ

  

Επιδημιολογία
Η Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα αποτελεί το 5% των κλινικών θυρεοειδικών 
διαταραχών. Συνήθως ακολουθεί λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, απα-
ντάται συχνότερα κατά τους θερινούς μήνες, στις γυναίκες και μάλιστα στις θε-
τικές HLA-B35. Στη μελέτη Rochester Epidemiology Project in Olmsted county, 
Minnesota, αναφέρεται συχνότητα 12.1 περιπτώσεων ανά 100.000/έτος με υψηλό-
τερη στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες (19.1 και 4.1 ανά 100.000/έτος, αντίστοιχα). 
Είναι συχνότερη στους νέους έφηβους (24 ανά 100.000/έτος) και μέσης ηλικίας (35 
ανά 100.000/έτος), και ελαττώνεται αυξανομένης της ηλικίας.

ΤΥΠΟΣ

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Ανώδυνος Θυρεοειδίτιδα μετά τη 
κύηση

Ανώδυνος Σποραδική Θυρεοειδίτιδα

Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα 
«Υποξεία Θυρεοειδίτιδα de Quervain»

Πυώδης Θυρεοειδίτιδα

Φαρμακευτική Θυρεοειδίτιδα 
(Αμιοδαρόνη, Λίθιο, Ιντερ- φερόνη-α, 
Ιντερλευκίνη-2)

Θυρεοειδίτιδα Riedel

ΣΥΝΩΝΥΜΑ

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Θυρεοειδίτιδα
Χρόνια Αυτοάνοσος Θυρεοειδίτιδα 
Λεμφαδενική Βρογχοκήλη

Θυρεοειδίτιδα μετά την κύηση
Υποξεία Λεμφοκυτταρική 
Θυρεοειδίτιδα

Σιωπηλή Θυρεοειδίτιδα Υποξεία 
Λεμφοκυτταρική Θυρεοειδίτιδα

Υποξεία Θυρεοειδίτιδα Θυρεοειδίτιδα 
de Quervain Γιγαντοκυτταρική 
Θυρεοειδίτιδα Υποξεία 
Κοκκιωματώδης Θυρεοειδίτιδα 
Ψευδοκοκκιωματώδης Θυρεοειδίτιδα

Μολυσματική Θυρεοειδίτιδα Οξεία 
Πυώδης Θυρεοειδίτιδα Πυρογενής 
Θυρεοειδίτιδα Μικροβιακή 
Θυρεοειδίτιδα

Ινώδης Θυρεοειδίτιδα
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Παθογένεση & Παθολογική Ανατομική
Οι περισσότεροι ασθενείς με Επώδυνο Υποξεία Θυρεοειδίτιδα έχουν ιστορικό λοί-
μωξης ανωτέρου αναπνευστικού, που προηγείται της έναρξης της θυρεοειδίτιδας, 
τυπικά 2-8 εβδομάδες πριν. Έχει εποχιακή κατανομή, υψηλότερη το καλοκαίρι, και 
αναφέρθηκαν περιπτώσεις προσβολής μεγάλων ομάδων, που σχετίζονται με ιούς 
coxsakie, παρωτίτιδας, ιλαράς, αδενοϊών και άλλων ιογενών λοιμώξεων. Η εξέλι-
ξη του τίτλου των αντισωμάτων ενοχοποιεί τους ίδιους ιούς, αλλά οι αλλαγές θα 
μπορούσαν να αποδοθούν σε μη ειδικές αναμνηστικές απαντήσεις. Πάντως ιογενή 
έγκλειστα δεν παρατηρήθηκαν σε θυρεοειδικό ιστό. Αν και η θυρεοειδική αυτο-
ανοσία δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στην παθογένεια της νόσου, υπάρχει ισχυρή 
συσχέτιση με το HLA-B35 σε πολλές εθνικές ομάδες. Μια προσπάθεια συγκερα-
σμού όλων των υποθετικών παθογενετικών μηχανισμών αποτελεί η θεωρία ότι η 
Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα προέρχεται από μια υποκλινική ιογενή λοίμωξη, 
που παρέχει ένα αντιγόνο, ή ιογενούς προέλευσης ή προερχόμενο από ιογενή ιστι-
κή καταστροφή, το οποίο δεσμεύεται σε HLA-B35 τμήματα των μακροφάγων. Το 
σύμπλεγμα αντιγόνο-HLA-B35 ενεργοποιεί τα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα, τα 
οποία βλάπτουν τα θυλακικά κύτταρα, που έχουν δομικές ομοιότητες με τα ιοσχε-
τιζόμενα αντιγόνα. Σε αντίθεση με τις αυτοάνοσες θυρεοειδικές νόσους η εξέλιξη 
δεν είναι αυτοδιαιωνιζόμενη, αλλά περιοριζόμενη.
 Ανεξάρτητα από τον παθογενετικό μηχανισμό προκαλείται φλεγμονώδης βλάβη 
των θυρεοειδικών θυλακίων και πρωτεόλυση της αποθηκευμένης θυρεοσφαιρίνης, 
με αποτέλεσμα απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων θυρεοειδικών ορμονών (Τ4 & 
Τ3) στην κυκλοφορία, που οδηγεί σε εικόνα κλινική και εργαστηριακή συμβατή με 
υπερθυρεοειδισμό. Αυτό διαρκεί μέχρι να εξαντληθούν τα θυρεοσφαιρινικά αποθέ-
ματα, επειδή παύει η σύνθεση νέων θυρεοειδικών ορμονών, λόγω καταστροφής των 
θυλακίων και καταστολής της TSH από τα αυξημένα επίπεδα των Τ4 & Τ3.
 Κατά την υποχώρηση της φλεγμονής αναγεννώνται τα θυλάκια και αποκαθίστα-
ται η σύνθεση και έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών. Μεσολαβεί βραχεία περίο-
δος ευθυρεοειδισμού που ακολουθείται από υποθυρεοειδισμό. Η υποθυρεοειδική 
φάση διαρκεί μέχρι ο θυρεοειδής αδένας να παράξει επαρκή ποσότητα θυρεοει-
δικών ορμονών και να αποκατασταθεί φυσιολογική ομοιόσταση. Κάθε φάση κανο-
νικά διαρκεί 2-8 εβδομάδες, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις κυρίως στην παροδική 
φάση του ευθυρεοειδισμού, που μπορεί να είναι βραχύτερη.
 Ο θυρεοειδής είναι συνήθως μέτρια διογκωμένος. Βιοψίες με χονδρή βελόνη 
αποκαλύπτουν διάσπαρτη φλεγμονώδη διήθηση από ουδετερόφιλα, λεμφοκύτ-
ταρα, ιστιοκύτταρα και γιγαντοκύτταρα, διάσπαση και συντριβή των θυρεοειδικών 
θυλακίων και νέκρωση των θυλακικών κυττάρων. Αργότερα μπορεί να αναπτυχθεί 
κάποια ίνωση, αλλά τελικά ο αδένας αποκαθίσταται πλήρως. Η βιοψίες με λεπτή 
βελόνη δείχνουν τα ίδια φλεγμονώδη κύτταρα καθώς και ομάδες θυλακικών κυτ-
τάρων και μάζες κολλοειδούς.
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Κλινική Εικόνα
Η έναρξη της νόσου μπορεί να είναι αιφνίδια ή βαθμιαία. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
συνήθως διακρίνονται σε μια επώδυνη θυρεοτοξική φάση που ακολουθείται από 
ευθυρεοειδική. Επειδή τα αποθέματα των θυρεοειδικών ορμονών εξαντλούνται, 
λόγω της καταστροφικής φλεγμονής, παρατηρείται μια φάση υποθυρεοειδισμού. 
Τελικά, όταν αποκαθίσταται η φυσιολογική σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών, 
επιστρέφουν τα φυσιολογικά επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών και της TSH. 
Κάθε φάση, τυπικά, διαρκεί περίπου 4-6 εβδομάδες.
 Η Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα αρχίζει με πρόδρομα συμπτώματα μυαλγί-
ας, φαρυγγίτιδας, χαμηλό πυρετό και εύκολη κόπωση. Οι ασθενείς συνήθως εμφα-
νίζονται με πυρετό, κακοδιαθεσία και πολύ μεγάλου βαθμού πόνο στην πρόσθια 
τραχηλική χώρα, που επεκτείνεται προς τη γωνία της κάτω γνάθου και προς τα αυ-
τιά, στη μία ή και στις δύο πλευρές του λαιμού. Αποτελεί τη συχνότερη αιτία πόνου 
στο θυρεοειδή. Στην αρχή ο ασθενής μπορεί να έχει συμπτώματα υπερθυρεοειδι-
σμού, με αίσθημα προκαρδίων παλμών, νευρικότητα και ιδρώτες, χωρίς οφθαλμο-
πάθεια. Αντικειμενικά διαπιστώνεται μικρή ή μέτρια διάχυτος βρογχοκήλη με πολύ 
μεγάλη ευαισθησία, έτσι ώστε ο ασθενής να αντιδρά σε οποιαδήποτε πίεση στον 
αδένα και μερικές φορές να μην ανέχεται την ψηλάφηση. Δεν υπάρχουν σημεία 
πυώδους συλλογής, όπως τοπική ερυθρότητα ή αύξηση της θερμοκρασίας.

Εργαστηριακά Ευρήματα
Τα εργαστηριακά ευρήματα ποικίλουν ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου (Εικ. 1). 
Στην αρχή υπάρχει αύξηση της FT4 και Τ3, ενώ η TSH και η RAIU είναι εξαιρετικά 
χαμηλά. Η FT4 είναι δυσανάλογα αυξημένη σε σχέση με την Τ3, λόγω της απε-
λευθέρωσης Τ4 από τις κατεστραμμένες θυρεοειδικές αποθήκες. Επίσης, παρατη-
ρείται αύξηση της θυρεοσφαιρίνης του ορού, που απελευθερώνεται από τα κατε-
στραμμένα θυρεοειδικά θυλάκια. Η ΤΚΕ είναι αξιοσημείωτα αυξημένη, συνήθως 
«τριψήφια», και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διάγνωσης. Η CRP είναι επίσης 
αυξημένη ενώ ο αριθμός των λευκών είναι συνήθως φυσιολογικός ή ελάχιστα αυ-
ξημένος και μπορεί να παρατηρηθεί μέτρια αναιμία. Τα θυρεοειδικά αυτοαντισώ-
ματα είναι συνήθως αρνητικά. Στην αρχική φάση μπορεί να είναι διαταραγμένες 
οι ηπατικές δοκιμασίες, που επιστρέφουν στα φυσιολογικά επίπεδα σε έναν έως 
δύο μήνες. Με την πρόοδο της νόσου πέφτουν οι FT4 και Τ3, ενώ η TSH αυξάνει 
και μπορεί να εμφανισθούν σημεία Υποθυρεοειδισμού. Αργότερα ανακάμπτει και 
η RAIU.
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Εικόνα 1. Κλινική της Επώδυνης Υποξείας Θυρεοειδίτιδας, της Ανώδυνης Θυρεοειδίτιδας 
Mετά την Κύηση & της Ανώδυνης Σποραδικής Θυρεοειδίτιδας.

Διάγνωση & Διαφορική Διάγνωση
Η Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα είναι βασικά μια κλινική διάγνωση που επιβε-
βαιώνεται από τη χαμηλή RAIU και την αυξημένη ΤΚΕ και CRP κατά την υπερθυρεο-
ειδική φάση. Μόλις τεθεί η διάγνωση, αρχίζει αμέσως η θεραπευτική αντιμετώπιση.
 Είναι μια τριφασική νόσος. Η υπερθυρεοειδική φάση είναι μια θυρεοτοξίκωση με 
ελαττωμένη πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου, θυρεοτοξίκωση μη συνδυαζομένη με 
υπερλειτουργία του θυρεοειδούς. Ανάλογο θυρεοτοξικό σύνδρομο προκαλείται 
από άλλες θυρεοειδίτιδες, λήψη αμιοδαρόνης ή ιντερφερόνης-α, εξωγενή χορήγη-
ση θυρεοειδικών ορμονών, έκτοπη παραγωγή θυρεοειδικών και «έμφραγμα» θυ-
ρεοειδικού αδενώματος, με κοινό χαρακτηριστικό τη πολύ χαμηλή τιμή της RAIU. 
Όταν όμως αυτή δεν συνοδεύεται από τη γνωστή κλινική εικόνα και την αυξημένη 
ΤΚΕ (χαρακτηριστικά της De Quervain), καταφεύγουμε σε άλλα κλινικοεργαστηρια-
κά χαρακτηριστικά, πχ η ΔΔ από τη λήψη ιωδιούχων γίνεται με τη μέτρηση του ιω-
δίου στα ούρα. Στην υποξεία θυρεοειδίτιδα είναι περίπου 500μg/L, ενώ στην υπερ-
βολική λήψη ιωδιούχων (ακτινοσκιερές ουσίες, φάρμακα κλπ) είναι>1000μg/L.
 Από τη θυρεοετοξίκωση με Υπερθυρεοειδισμό και δη από τη νόσο Graves με τον 
πόνο, την πολύ χαμηλή RAIU, τη δυσανάλογα αυξημένη FT4 σε σχέση με την Τ3 και 
την απουσία των θυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων.
 Σε έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα στη νόσο Graves υπάρχει πολύ αυξημέ-
νη αγγείωση ενώ στην Επώδυνο Υποξεία Θυρεοειδίτιδα ο αδένας είναι υπόηχος 
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με φυσιολογική ή πτωχή αγγείωση. Στο σπινθηρογράφημα με Tc ή δεν υπάρχει 
πρόσληψη ή παρατηρείται μια πολύ αμυδρά, ανομοιογενής απεικόνιση του αδένα.
 Η ΔΔ θα γίνει από άλλες επώδυνες θυρεοειδοπάθειες, με τάση και ευαισθησία 
στην ψηλάφηση, όπως η οξεία φλεγμονώδης (πυώδης) θυρεοειδίτιδα και η αιμορ-
ραγία σε όζο του θυρεοειδούς. Είναι συνήθως ετερόπλευρες και η διάγνωση επι-
βεβαιώνεται με το υπερηχογράφημα. Ασθενείς με πυώδης θυρεοειδίτιδα συνήθως 
έχουν εικόνα κύστης ή μικτή (κύστη & συμπαγή μάζα) ή να φαίνεται απόστημα. Η 
FNA δείχνει πολυμορφοπύρηνα αναζητείται η παρουσία βακτηριδίων, μυκήτων ή 
παρασίτων με κατάλληλη άμεση χρώση ή καλλιέργεια. Πολύ σπάνια ασθενείς με 
αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα ή καρκίνο θυρεοειδούς παραπονούνται για πόνο.
 Η Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα διαφοροδιαγιγνώσκεται από άλλες ιογενείς 
λοιμώξεις, με την προσβολή του θυρεοειδούς και από τη νόσο Graves με τον πόνο, 
την πολύ χαμηλή RAIU, τη δυσανάλογα αυξημένη FT4 σε σχέση με την Τ3 και την 
απουσία των θυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων.
 Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων θυρεοειδιτιδικών συνδρόμων φαίνονται στον 
πίνακα 2.
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των Συνδρόµων της Θυρεοειδίτιδας
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Θεραπεία
Η θεραπεία στοχεύει στην ανακούφιση από το πόνο και τη βελτίωση των συμπτω-
μάτων της θυρεοετοξίκωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί μόνο η συ-
μπτωματική αγωγή, δηλαδή ασπιρίνη και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, πχ Ασπι-
ρίνη 2600 mg και ιβουπροφένη 1200-3200 mg σε διηρημένες δόσεις. Σε σοβαρές 
καταστάσεις και σ’ αυτές που δεν ανταποκρίνονται στην αγωγή με τα μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη μετά από 2-3 μέρες θεραπείας, χορηγούνται κορτικοστεροειδή, 
όπως πρεδνιζολόνη 40-60 mg/μέρα, σε διηρημένες δόσεις, για 7-10 μέρες, για 
μείωση της φλεγμονής· ακολουθεί σταδιακή μείωση της δόσης και διακοπή σε 6 
εβδομάδες περίπου. Με την κορτιζόνη παρατηρείται αμέσως θεαματική βελτίωση 
όλων των συμπτωμάτων.
Για τον έλεγχο των συμπτωμάτων της θυρεοτοξίκωσης χορηγούνται β-blockers. Τα 
αντιθυρεοειδικά (καρμιμαζόλη, μεθιμαζόλη, προπυλθειουρακίλη) δεν έχουν θέση.
Στη φάση του υποθυρεοειδισμού χορηγείται θεραπεία υποκατάστασης η οποία 
μπορεί να αποτρέψει ενδεχόμενη υποτροπή της νόσου λόγω αύξησης της TSH.

Εξέλιξη και Πρόγνωση της νόσου
Η Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα συνήθως υφίεται πλήρως αφ’ εαυτής μέσα σε 
μερικές εβδομάδες ή μήνες. Μερικές φορές κατά τη διάρκεια της ύφεσης ξαφνικά 
επιδεινώνεται, ενίοτε προσβάλλει τον ένα λοβό και μετά «μεταναστεύει» στον άλ-
λον. Η υποτροπή μπορεί να συμβεί όταν πέφτουν η FT4 & T3 και ανεβαίνει η TSH και 
όταν ο αδένας αρχίζει να ανακύπτει. Σπάνια μπορεί η νόσος να διαρκέσει για χρό-
νια με ξαφνικά επαναλαμβανόμενα ξεσπάσματα των φλεγμονωδών εκδηλώσεων. 
Στα 90-95% των περιπτώσεων υπάρχει πλήρης αποκατάσταση, κλινική, εργαστη-
ριακή και παθολογανατομική και μόνο στο 5-10% παραμένει μόνιμος υποθυρεοει-
δισμός που χρειάζεται θεραπεία υποκατάστασης.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.  Η Επώδυνος Υποξεία Θυρεοειδίτιδα (ΕΥΘ) εμφανίζεται συχνότερα:
 α) Χειμώνα
 β) Άνοιξη
 γ) Καλοκαίρι
 δ) Φθινόπωρο
 ε) όλα τα παραπάνω (δεν έχει εποχιακή κατανομή)

2.  Η ΕΥΘ εμφανίζεται με τις θυρεοειδικές ορμόνες:
 α) αυξημένες,
 β) φυσιολογικές
 γ) ηλαττωμένες
 δ) οτιδήποτε από τα παραπάνω

3.  Η θυρεοτοξίκωση της ΕΥΘ χαρακτηρίζεται από:
 α) KKΤ4, KΤ3, KΠρόσληψη 131Ι
 β) KKΤ4, KΤ3, LΠρόσληψη 131Ι
 γ)  KΤ4, KKΤ3, Φυσιολογική ή έντονη σπινθηρογραφική απεικόνιση του θυρεοειδή
 δ) KKΤ4, KΤ3, KKΑποβολή ιωδίου στα ούρα
 ε) Το α) και γ)
 στ) Το β) και δ)

4.  Στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς η ΕΥΘ τυπικά εμφανίζεται με
 α) πολλαπλούς όζους υπόηχους
 β) αδένα υπέρηχο με αυξημένη αγγείωση
 γ) αδένα υπόηχο και πτωχή αγγείωση
 δ) αδένα υπόηχο και φυσιολογική αγγείωση
 ε) όζους με αιμορραγικό υγρό
 στ) Το γ) ή το δ)

5.  Για την αντιμετώπιση της θυρεοτοξίκωσης από ΕΥΘ χορηγείται:
 α) καρβιμαζόλη
 β) μεθιμαζόλη
 γ) προπυλθυουρακίλη
 δ) β-αποκλειστές
 ε) οτιδήποτε από τα παραπάνω
 στ) κανένα από τα παραπάνω

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


