Ο ΘΤΡΔΟΔΙΓΗ ΑΓΔΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ
Ο ζπξενεηδήο αδέλαο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο αδέλεο ηνπ ελδνθξηληθνχ
καο ζπζηήκαηνο. Βξίζθεηαη ζην ιαηκφ καο, αθξηβψο κπξνζηά απφ ηνπο ρφλδξνπο ηνπ
ιάξπγγα θαη απνηειείηαη απφ δχν ινβνχο, ηνλ αξηζηεξφ θαη ην δεμηφ, πνπ ελψλνληαη
κεηαμχ ηνπο κε ηνλ ηζζκφ.

Ο ζπξενεηδήο αδέλαο παξάγεη ηξεηο βαζηθέο θαη πνιχ ζπνπδαίεο νξκφλεο, ηε
θςποξίνη (γνωζηή και ωρ Σ4), ηην ηπιϊωδοθςπονίνη (γνωζηή και ωρ Σ3) θαη ηελ
καλζιηονίνη.
Δμ απηψλ, ε θαιζηηνλίλε παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε ξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ
αζβεζηίνπ ζηνλ νξγαληζκφ θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα
ρξεζηκνπνηείηαη, εθηφο βέβαηα ησλ άιισλ ελδείμεψλ ηεο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο νζηενπφξσζεο, ηδηαίηεξα ζηηο γπλαίθεο κεηά ηελ εκκελφπαπζε.
Σπάληα νη δηαηαξαρέο ηεο θαιζηηνλίλεο καο απαζρνινχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηαηξηθή
πξάμε. Αληίζεηα, νη δηαηαξαρέο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ έθθξηζε ησλ δχν άιισλ
νξκνλψλ ηνπ ζπξενεηδνχο, ηεο Τ3 θαη ηεο Τ4, δεκηνπξγνχλ πνιχ ζπρλά πξνβιήκαηα,
κε απνηέιεζκα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αηφκσλ λα πάζρεη απφ «ζπξενεηδή». Η
έθθξηζε ηεο Τ3 θαη ηεο Τ4 ξπζκίδεηαη απφ κία άιιε νξκφλε, ηη θςπεοειδοηπόπο
οπμόνη (TSH) πνπ παξάγεηαη ζηελ ππφθπζε, έλαλ άιιν πνιχ ζπνπδαίν ελδνθξηλή
αδέλα, πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ εγθεθάινπ καο.
Γηα ηε ζχλζεζε ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ην Ιψδην, ε
έιιεηςε ηνπ νπνίνπ νδεγεί κνηξαία ζε κεησκέλε παξαγσγή νξκνλψλ. Πεγέο πινχζηεο
ζε Ιψδην είλαη νη ζαιαζζηλέο ηξνθέο. Έιιεηςε Ισδίνπ παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζε
νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ ζπλήζσο ιείπνπλ ηα ζαιαζζηλά, θαζψο θαη ζε άηνκα πνπ
ζπζηεκαηηθά απνθεχγνπλ ηε ιήςε απηψλ. Σήκεξα, κε ηελ ησδίσζε ηνπ καγεηξηθνχ
αιαηηνχ, έιιεηςε Ισδίνπ ζπάληα παξαηεξείηαη.
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Οη ζπξενεηδηθέο νξκφλεο ρξεζηκεχνπλ ζηνλ νξγαληζκφ θπξίσο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ
κεηαβνιηζκνχ. Γηεγείξνπλ ην κεηαβνιηζκφ απμάλνληαο ηελ θαηαλάισζε ηνπ
νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ νζηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο,
ππνβνεζνχλ ηελ ηειηθή δηάπιαζε νξηζκέλσλ ηζηψλ θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ.
Σηε βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία είλαη ζπνπδαίνο ν ξφινο ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ
γηα ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Έηζη, έιιεηςε ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ
ζηελ ειηθία απηή, δεκηνπξγεί παηδηά κε ζεκαληηθή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή
θαζπζηέξεζε (νη ιεγφκελνη θξεηίλνη).
Σήκεξα, ζε θάζε παηδί πνπ γελληέηαη γίλεηαη πξνιεπηηθή εμέηαζε ησλ ζπξενεηδηθψλ
νξκνλψλ ηνπ ζην αίκα, γηαηί είλαη δπλαηφλ ε έιιεηςε λα είλαη θαη ζπγγελήο, δειαδή
εθ γελεηήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο, πνπ νδεγεί θαη ζε έγθαηξε
ζεξαπεία, έρνπλ ζσζεί πνιιά παηδηά απφ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε.

Παθήζειρ ηος θςπεοειδούρ
Οη πην ζπρλά εκθαληδφκελεο παζήζεηο ηνπ ζπξενεηδνχο είλαη ν σπερθσρεοειδιζμός
θαη ν σποθσρεοειδιζμός. Σηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε ππεξιεηηνπξγία ηνπ
ζπξενεηδνχο κε ππεξέθθξηζε ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε
έρνπκε ππνιεηηνπξγία κε κεησκέλε έθθξηζε νξκνλψλ.
Σηηο παζήζεηο ηνπ ζπξενεηδνχο ζπρλά ζπλαληάκε θαη ηνλ φξν «βπογσοκήλη».
Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε θάζε δηφγθσζε ηνπ ζπξενεηδνχο πνπ κπνξεί ή φρη λα
ζπλνδεχεηαη απφ ππέξ- ή ππν-ιεηηνπξγία ηνπ αδέλα. Με ιίγα ιφγηα, ν φξνο
βξνγρνθήιε έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαηνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπξενεηδνχο θαη φρη κε
ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε.

Φηλάφηζη θσρεοειδούς

Υπερητογράφημα θσρεοειδούς
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Τπεπθςπεοειδιζμόρ
Υπεξζπξενεηδηζκφ νλνκάδνπκε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ νθείιεηαη ζε
ππεξβνιηθή παξαγσγή ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ. Γχν είλαη νη θπξηφηεξεο κνξθέο
ππεξζπξενεηδηζκνχ :
1. Η ηνμηθή δηάρπηνο βξνγρνθήιε ή -φπσο είλαη θαη ηαηξηθά γλσζηή- λφζνο ηνπ
Graves ή λφζνο ηνπ Basedow, φπνπ φινο ν ζπξενεηδήο αδέλαο ππεξιεηηνπξγεί θαη
2. Η ηνμηθή νδψδεο βξνγρνθήιε, φπνπ ζην ζπξενεηδή αλαπηχζζεηαη έλαο ή
πεξηζζφηεξνη φδνη πνπ ππεξπαξάγνπλ ζπξενεηδηθέο νξκφλεο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ
ησλ φδσλ, ε κνξθή απηή ηνπ ππεξζπξενεηδηζκνχ δηαθξίλεηαη:
α) ζε πνιπνδψδε (φπνπ πάλσ ζην ζπξενεηδή αλαπηχζζνληαη πνιινί φδνη) θαη
β) ζην κνλήξεο ηνμηθφ αδέλσκα (φπνπ πάλσ ζην ζπξενεηδή εκθαλίδεηαη έλαο κφλν
φδνο).
Ο ππεξζπξενεηδηζκφο πξνζβάιιεη ζπρλφηεξα γπλαίθεο θαη νη θιηληθέο ηνπ
εθδειψζεηο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ.
Όρη ζπάληα, ν ππεξζπξενεηδηζκφο κπνξεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα κελ
πξνθαιεί θάπνην ζχκπησκα ή λα πξνθαιεί ειαθξά ζπκπηψκαηα, ηα νπνία ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά απφ ηνλ αζζελή.
Σηηο πην ζνβαξέο κνξθέο, ην άηνκν παξαπνλείηαη γηα λεπξηθφηεηα, επζπγθηλεζία,
κπτθή αδπλακία θαη εχθνιε θφπσζε, αυπλίεο, ηαρπθαξδία θαη εχθνιν ιαράληαζκα ή
θαξδηαθέο αξξπζκίεο, πνπ o αζζελήο ηηο πεξηγξάθεη ζαλ πξνθάξδηνπο θηχπνπο θαη
ζηακάηεκα ηεο αλάζαο. Παξάιιεια, ν αζζελήο έρεη εμάςεηο θαη δελ αλέρεηαη ηε
δέζηε, ε φξεμή ηνπ είλαη απμεκέλε θαη ελψ ηξψεη ζπλήζσο πνιχ, ράλεη βάξνο θαη
αδπλαηίδεη, δελ είλαη δε ζπάληεο θαη νη δηάξξνηεο. Υπάξρεη ηξέκνπιν ησλ ρεξηψλ θαη
ηδηαίηεξα ησλ δαθηχισλ, πνπ γίλεηαη πην εκθαλήο φηαλ ηα δάθηπια βξίζθνληαη ζε
ππεξέθηαζε (ηελησκέλα), ελψ νη παιάκεο ζπλήζσο είλαη δεζηέο.
Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ πφλνη ζηα θφθαια ιφγσ ηεο πξνθαινχκελεο
νζηενπφξσζεο θαη πξνπέηεηα ησλ νθζαικψλ (ν γλσζηφο εμφθζαικνο) πνπ
παξνπζηάδεηαη ζπρλφηεξα ζε λεαξά άηνκα. Η δηάγλσζε ηνπ ππεξζπξενεηδηζκνχ είλαη
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζρεηηθά εχθνιε θαη γίλεηαη κε εμεηάζεηο αίκαηνο, φπνπ
πξνζδηνξίδνληαη νη ζπξενεηδηθέο νξκφλεο, νη νπνίεο θαη καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα. Παξάιιεια, έρνπκε ζηε δηάζεζή
καο ην ππεξερνγξάθεκα θαη ην ζπηλζεξνγξάθεκα ηνπ ζπξενεηδνχο, εμεηάζεηο πνπ
καο παξέρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαηνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αδέλα.
Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξζπξενεηδηζκνχ γίλεηαη είηε κε ηε ρνξήγεζε
εηδηθψλ αληηζπξενεηδηθψλ θαξκάθσλ είηε κε ηε ρνξήγεζε ξαδηελεξγνχ Ισδίνπ, πνπ
έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαίεη ηνλ ππεξιεηηνπξγνχληα ζπξενεηδή είηε ηέινο, κε
ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηκήκαηνο ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπξενεηδνχο.
Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαγθαδφκαζηε λα θαηαζηξέςνπκε ην ζπξενεηδή κε ξαδηελεξγφ
Ιψδην είηε λα ηνλ αθαηξέζνπκε φιν, ηφηε πξέπεη νπσζδήπνηε ν αζζελήο λα ιακβάλεη
εθ’ φξνπ δσήο ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο πνπ γίλεηαη κε ηε ρνξήγεζε ησλ
ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ ππφ κνξθή ραπηψλ απφ ην ζηφκα.
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Τποθςπεοειδιζμόρ
Υπνζπξενεηδηζκφο είλαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έρνπκε κεησκέλε
έθθξηζε ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ. Ο ππνζπξενεηδηζκφο κπνξεί λα είλαη πξσηνπαζήο,
δειαδή λα νθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπξενεηδνχο, είηε δεπηεξνπαζήο, λα
νθείιεηαη δειαδή ζε βιάβε ηεο ππφθπζεο, ε νπνία παξάγεη ηε ζπξενεηδνηξφπν
νξκφλε (TSH).
Αίηηα πξσηνπαζνχο ππνζπξενεηδηζκνχ κπνξεί λα είλαη :
 ε αγελεζία ηνπ ζπξενεηδνχο, πνπ πξνθαιεί βαξχ ππνζπξενεηδηζκφ απφ ηε
γέλλεζε ηνπ παηδηνχ,
 νη δηαηαξαρέο ζηε ζχλζεζε ησλ νξκνλψλ, πνπ ζπλήζσο είλαη εθ γελεηήο ,
 ε ειιεηπήο πξφζιεςε Ισδίνπ κε ηηο ηξνθέο καο,
 ε θαηαζηξνθή ηνπ ζπξενεηδνχο κε ξαδηελεξγφ Ιψδην ή ε αθαίξεζή ηνπ γηα
ηαηξηθνχο ιφγνπο,
 δηάθνξεο θιεγκνλέο πνπ πξνζβάιινπλ ην ζπξενεηδή, θαζψο επίζεο θαη
 ε ιήςε κεξηθψλ θαξκάθσλ πνπ βιάπηνπλ ην ζπξενεηδή.
Τα ζπκπηψκαηα θαη νη θιηληθέο εθδειψζεηο ηνπ ππνζπξενεηδηζκνχ είλαη ζπλάξηεζε
ηεο βαξχηεηάο ηνπ, αιιά θαη ηεο ειηθίαο ηνπ αζζελνχο.
Σηνπο ελήιηθεο, ε λφζνο επηθξαηεί ζπλήζσο ζηηο γπλαίθεο (6 θνξέο πην ζπρλή ζηηο
γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο άλδξεο). Δθδειψλεηαη κε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή
λσζξφηεηα, κε κεγάιε επαηζζεζία ζην θξχν, κε δπζθνηιηφηεηα, κε αχμεζε ηνπ
βάξνπο θαη κε δέξκα μεξφ θαη άγξην. Η εκθάληζε ηνπ αζζελνχο, ηδηαίηεξα ζε
πξνρσξεκέλα ζηάδηα, παίξλεη κηα ραξαθηεξηζηηθή φςε, φπνπ ην πξφζσπν είλαη σρξφ
κε αχμεζε ηνπ ιίπνπο, πξήμηκν ησλ βιεθάξσλ, κε μεξά καιιηά θαη αξαηά θξχδηα, κε
γιψζζα παρεηά θαη κε βξαρλή, αξγή θσλή.
Σε πην πξνρσξεκέλεο κνξθέο κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί πγξφ κέζα ζηελ θνηιηά
(αζθίηεο) ή γχξσ απφ ηελ θαξδηά (πεξηθαξδίηηο) θαη ηέινο, ν αζζελήο κπνξεί λα
παξνπζηάζεη πξννδεπηηθή ππνζεξκία θαη θψκα.
Σηα παηδηά ε λφζνο φρη ζπάληα δελ δηαγηγλψζθεηαη έγθαηξα, κε απνηέιεζκα ην ηίκεκα
ηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο θαζπζηέξεζεο ηνπ παηδηνχ λα είλαη πνιχ κεγάιν.
Τα βξέθε πνπ γελληνχληαη κε ππνζπξενεηδηζκφ, ζηελ αξρή κπνξεί λα είλαη
θπζηνινγηθά, αξγφηεξα φκσο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην παηδί είλαη ππεξβνιηθά ήζπρν,
θνηκάηαη πνιχ, είλαη δπζθνίιην, έρεη κεγάιε γιψζζα πνπ βγαίλεη έμσ απφ ην ζηφκα,
έρεη δέξκα παρχ θαη θξχν, ην θιάκκα ηνπ είλαη βξαρλφ θαη ηξαρχ θαη νη θηλήζεηο ηνπ
γεληθά είλαη πνιχ αξγέο, ελψ φρη ζπάληα ν αθαιφο ηνπ πξνέρεη (νκθαινθήιε).
Γηα ηε δηάγλσζε ηνπ ππνζπξενεηδηζκνχ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ
θαη ηεο ζπξενεηδνηξφπνπ νξκφλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππεξερνγξάθεκα θαη ην
ζπηλζεξνγξάθεκα είλαη ζπλήζσο αξθεηά.
Η ζεξαπεία ηνπ ππνζπξενεηδηζκνχ ζπλίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα ππφ
κνξθή ραπηνχ ηεο νξκφλεο πνπ ιείπεη. Δθείλν πνπ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε
ζεξαπεία ηνπ ππνζπξενεηδηζκνχ είλαη ην φηη ηε ζεξαπεία πνπ νξίδεη ζε θάπνην άηνκν
ν γηαηξφο ηνπ, γηα θαλέλα ιφγν δε ζα πξέπεη λα ηε ζηακαηά θαη φηη ην ράπη πνπ
παίξλεη δελ είλαη θάξκαθν κε ηελ έλλνηα πνπ ν θφζκνο ην ζεσξεί, αιιά απαξαίηεην
ζπζηαηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ πνπ έηζη θη αιιηψο δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη.
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