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ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του λαιμού, μπροστά 
από τους χόνδρους του λάρυγγα. Έχει σχήμα πεταλούδας και ανατομικά διακρίνεται στο δεξιό και τον 
αριστερό λοβό που μεταξύ τους ενώνονται με τον ισθμό. Ο ρόλος του θυρεοειδούς είναι να παράγει 
ορμόνες, δηλαδή ουσίες που μεταφέρονται με την κυκλοφορία του αίματος σε άλλους ιστούς και όργανα 
του σώματος και επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Η μεγάλη σημασία του θυρεοειδούς για τη σωστή 
λειτουργία του οργανισμού αντανακλάται στο γεγονός ότι υποδοχείς για τις θυρεοειδικές ορμόνες υπάρχουν 
σε όλα τα ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος, το συκώτι, οι νεφροί καθώς και σε όργανα όπως οι 
μύες, τα οστά, το λίπος κ.α. Επίσης η καλή θυρεοειδική λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή 
ανάπτυξη του εμβρύου και των βρεφών και η υπολειτουργία του σε αυτήν την κρίσιμη ηλικία οδηγεί σε 
σημαντική καθυστέρηση της σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης (κρετινισμός). Ευτυχώς στις μέρες μας 
γίνεται προληπτικός έλεγχος της θυρεοειδικής λειτουργίας σε όλα τα νεογνά και ακολούθως έγκαιρη 
αντιμετώπιση. 

 Οι κύριες ορμόνες που παράγει ο θυρεοειδής είναι η Τ4 και η Τ3. Για τη σύνθεσή τους είναι απαραίτητο 
στοιχείο το Ιώδιο και η έλλειψή του (ιωδοπενία) παλαιότερα οδηγούσε σε σημαντική υπολειτουργία του 
θυρεοειδούς, δηλαδή υποθυρεοειδισμός με συνοδό διόγκωσή του, γνωστή ως ιωδοπενική βρογχοκήλη. Στη 
σημερινή εποχή δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα η ιωδοπενία καθώς ιωδιώνεται το μαγειρικό αλάτι. Η Τ4 
δεν δρα άμεσα αλλά θα πρέπει να μεταβολισθεί σε Τ3, που είναι και η κυρίως ενεργή ορμόνη, στους 
περιφερικούς ιστούς. Εκτός από την Τ4 και την Τ3 στο θυρεοειδή υπάρχει μία ομάδα κυττάρων που 
παράγουν μία διαφορετική ορμόνη την καλσιτονίνη, η οποία στον άνθρωπο δεν έχει σημαντική δράση. 
Αντίθετα η δράση των Τ4 και Τ3 είναι σημαντική με αποτέλεσμα οι διαταραχές στην έκκρισή τους να 
οδηγούν σε σημαντική νοσηρότητα. 

Η έκκριση της Τ3 και της Τ4 από το θυρεοειδή ρυθμίζεται από την υπόφυση, έναν μικρό ενδοκρινή αδένα, 
σε μέγεθος και σχήμα ρεβυθιού που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου μας. Η υπόφυση παράγει μία άλλη 
ορμόνη, την TSH η οποία δίνει την εντολή στο θυρεοειδή να παράγει τις θυρεοειδικές ορμόνες. Είναι 
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η Τ3 και η Τ4 κυκλοφορούν στο αίμα κυρίως δεσμευμένες με πρωτεΐνες και 
μικρό ποσοστό κυκλοφορεί ελεύθερο. Εργαστηριακά υπάρχει η δυνατότητα να μετρήσουμε τόσο τα 
επίπεδα των ολικών ορμονών (δεσμευμένη ορμόνη+ ελεύθερη ορμόνη) της Τ4 και της Τ3, όσο και μόνο τα 
επίπεδα των ορμονών που κυκλοφορούν αδέσμευτες και σε αυτήν την περίπτωση ονομάζονται FT4 
και FT3, αντίστοιχα. Ο γιατρός θα αποφασίσει αν πρέπει να μετρηθεί το ολικό ή το ελεύθερο κλάσμα, 
ανάλογα με την κατάσταση του ατόμου καθώς σπάνια χρειάζεται η μέτρηση και των δύο. 

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες παθήσεις της λειτουργίας του θυρεοειδούς είναι ο υπερθυρεοειδισμός και ο 
υποθυρεοειδισμός. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε υπερλειτουργία του θυρεοειδούς που οφείλεται σε 
υπερπαραγωγή και υπερέκκριση θυρεοειδικών ορμονών και στη δεύτερη υπολειτουργία με μειωμένη 
παραγωγή και έκκριση ορμονών Τ4 και Τ3. 

Εκτός όμως από τις διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς υπάρχουν και διαταραχές που αφορούν 
την ανατομική του κατάσταση. Έτσι αν υπάρχει διόγκωσή του τότε μιλάμε για βρογχοκήλη ενώ αν 
παρατηρούνται όζοι στο παρέγχυμά του μιλάμε για όζους θυρεοειδούς ή και οζώδη βρογχοκήλη αν 
συνυπάρχει και αύξηση του μεγέθους του. Θα πρεπει να γίνει κατανοητό ότι οι ανατομικές διαταραχές (όζοι 
θυρεοειδούς) συνοδεύονται σε πολύ μικρό ποσοστό και από διαταραχή στη λειτουργία του, συνήθως η 
λειτουργία διατηρείται φυσιολογική. 
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Υποθυρεοειδισμός 

Ο υποθυρεοειδισμός οφείλεται σε μειωμένη έκκριση θυρεοειδικών ορμονών. Ο υποθυρεοειδισμός στην 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι πρωτοπαθής δηλαδή οφείλεται σε βλάβη του ίδιου του 
θυρεοειδούς. Πολύ σπάνια είναι δευτεροπαθής δηλαδή οφείλεται σε βλάβη της υπόφυσης με συνέπεια 
μειωμένη έκκριση TSH και μειωμένο σήμα στο θυρεοειδή για την παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών. 

Το συχνότερο αίτιο υποθυρεοειδισμού είναι η καταστροφή του από αυτοαντισώματα, από αντισώματα 
δηλαδή που παράγει ο οργανισμός εναντίον του θυρεοειδούς λόγω διαταραχής της αυτοανοσίας. Πρόκειται 
δηλαδή για ένα αυτοάνοσο νόσημα. Αίτιο υποθυρεοειδισμού είναι επίσης η χειρουργική εξαίρεση του 
θυρεοειδούς ή η καταστροφή του με ραδιενεργό ιώδιο για αντιμετώπιση παθολογικών του καταστάσεων. 
Λιγότερο συχνά αίτια υποθυρεοειδισμού είναι η φλεγμονή του θυρεοειδούς καθώς επίσης και η λήψη 
μερικών φαρμάκων που παραβλάπτουν το θυρεοειδή. Η ελλιπής πρόσληψη Ιωδίου με τις τροφές ήταν 
συχνότερο αίτιο υποθυρεοειδισμού σε παλαιότερες εποχές αλλά σπάνια σήμερα κυρίως λόγω ιωδίωσης 
του αλατιού, όπως αναφέρθηκε. Επίσης σπάνια ο πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός μπορεί να οφείλεται σε 
αγενεσία του θυρεοειδούς που προκαλεί βαρύ υποθυρεοειδισμό από τη γέννηση του παιδιού. 

Τα συμπτώματα και οι κλινικές εκδηλώσεις του υποθυρεοειδισμού εξαρτώνται από τη βαρύτητά του αλλά 
και από την ηλικία του ασθενούς. Συχνότερα απλώς μειώνεται η παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών και 
λιγότερα συχνά τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών στην κυκλοφορία είναι μη ανιχνεύσιμα. 

Στους ενήλικες η νόσος είναι συχνότερη στις γυναίκες. Εκδηλώνεται με σωματική καταβολή, ευκολη 
κούραση, πνευματική νωθρότητα, υπνηλία, μείωση της ανοχής στο κρύο. Επίσης μπορεί να υπάρχει 
δυσκοιλιότητα, μικρή αύξηση του βάρους. Το δέρμα μπορεί να είναι ξηρό. Σε βαρύτερο υποθυρεοειδισμό το 
πρόσωπο μπορεί να είναι ωχρό με πρήξιμο των βλεφάρων, ξερά μαλλιά και αραιά φρύδια. Χαρακτηριστικό 
σύμπτωμα είναι η εμφάνιση βράγχους φωνής. 

Στον βαρύ υποθυρεοειδισμός μπορεί να συγκεντρωθεί υγρό μέσα στην κοιλιά (ασκίτης) ή γύρω από την 
καρδιά (περικαρδίτις) και αν μείνει χωρίς θεραπεία ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει προοδευτική 
υποθερμία και κώμα. 

Στα παιδιά ο υποθυρεοειδισμός οδηγεί επιπλέον σε καθυστέρηση της σωματικής και πνευματικής 
ανάπτυξης. 

Η διάγνωση του υποθυρεοειδισμού είναι σχετικά εύκολη και γίνεται με τον προσδιορισμό των θυρεοειδικών 
ορμονών (Τ3 και Τ4) σε συνδυασμό με την ορμόνη της υπόφυσης TSH. Εφόσον επιβεβαιωθεί η διάγνωση 
ακολουθεί προσδιορισμός των αντισωμάτων έναντι της θυρεοπεροξειδάσης και έναντι της θυρεοσφαιρίνης, 
που είναι δείκτες αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου (συχνά αναφέρεται ως Hashimoto) που όπως 
αναφέρθηκε είναι το συχνότερο αίτιο υποθυρεοειδισμού. 

Η θεραπεία είναι σχετικά απλή καθώς υποκαθιστούμε την ορμόνη που λείπει, δηλαδή την Τ4, σε μορφή 
δισκίου που λαμβάνει το άτομο καθημερινά από το στόμα. Καθώς η δοσολογία που χρειάζεται το άτομο 
μπορεί να μεταβάλλεται ανά διαστήματα για διάφορους λόγους (απορρόφηση, μεταβολές σωματικού 
βάρους, λήψη άλλων φαρμάκων) το άτομο χρειάζεται να παραμένει σε παρακολούθηση. Είναι πολύ 
σημαντικό να κατανοήσει ο ασθενής ότι σε περίπτωση που πάσχει από κλινικό υποθυρεοειδισμό δεν θα 
πρέπει ποτέ να διακόψει την αγωγή χωρίς ιατρική επίβλεψη. 

Τα παραπάνω αφορούν τις περιπτώσεις κλινικού υποθυρεοειδισμού, όπου δηλαδή είναι σημαντικά 
μειωμένα (ή και μη μετρητά) τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών. Λόγω του ότι πλέον ο προσδιορισμός 
των θυρεοειδικών ορμονών γίνεται σε ευρεία βάση, κάποιες φορές στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου όλο 
και συχνότερα αναγνωρίζονται περιπτώσεις με φυσιολογικά επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών αλλά 
παθολογικά επίπεδα της υποφυσιακής ορμόνης TSH. Αυτές οι περιπτώσεις ονομάζονται υποκλινικές 
καθώς δεν συνοδεύονται από την αντίστοιχη κλινική εικόνα και αρκετές φορές δεν χρήζουν άμεσα 
φαρμακευτικής αγωγής αλλά απλής παρακολούθησης. Επίσης συχνός είναι στη χώρα μας ο 



προσδιορισμός των αντισωμάτων έναντι της θυρεοπεροξειδάσης και έναντι της θυρεοσφαιρίνης. Σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βρεθούν αυξημένα, οπότε και τίθεται η διάγνωση της αυτοάνοσης 
θυρεοειδικής νόσου. Εφόσον η λειτουργία του θυρεοειδούς, όπως αξιολογείται από την μέτρηση των Τ4, Τ3 
και της TSH είναι φυσιολογική δεν χρειάζεται κάποια θεραπεία αλλά παρακολούθηση καθώς τα άτομα με 
αυτοάνοση θυρεοειδική νόσο είναι σε αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν κάποτε στο μέλλον 
υποθυρεοειδισμό. Αυτός ο κίνδυνος είναι περίπου 50% στα 20 έτη. 

Υπερθυρεοειδισμός 

Ο υπερθυρεοειδισμός οφείλεται σε αυξημένη έκκριση θυρεοειδικών ορμονών. Ο υπερθυρεοειδισμός στην 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι πρωτοπαθής δηλαδή οφείλεται σε διαταραχή του 
θυρεοειδούς. Εξαιρετικά σπάνια είναι δευτεροπαθής δηλαδή οφείλεται σε αδένωμα της υπόφυσης που 
εμφανίζει αυξημένη έκκριση TSH η οποία δίνει αυξημένο σήμα στο θυρεοειδή με συνέπεια την 
υπερπαραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών. 

Ένα από τα πιθανά αίτια του υπερθυρεοειδισμού είναι η νόσος Graves’ η οποία και αυτή είναι αυτοάνοσο 
νόσημα αλλά τα αντισώματα είναι διαφορετικού τύπου και οδηγούν σε διέγερση του θυρεοειδούς και 
υπερθυρεοειδισμό. Άλλα αίτια αποτελούν το τοξικό αδένωμα, δηλαδή ένας όζος που υπερλειτουργεί, η 
τοξική οζώδης βρογχοκήλη, δηλαδή περισσότεροι όζοι που υπερλειτουργούν, η υποξεία θυρεοειδίτιδα που 
οφείλεται σε φλεγμονή του θυρεοειδούς και συνήθως είναι επώδυνη, ο υπερθυρεοειδισμός από φάρμακα 
όπως αμιοδαρόνη αλλά και ο υπερθυρεοειδισμός από μεγάλη δόση θυροξίνης. 

Και ο υπερθυρεοειδισμός προσβάλλει συχνότερα τις γυναίκες. Οι κλινικές του εκδηλώσεις εξαρτώνται από 
τη βαρύτητα, δηλαδή από το πόσο μεγάλη είναι η παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών. Μπορεί να 
προκαλεί νευρικότητα, τρόμο, αϋπνία, ευερεθιστότητα, εφίδρωση, αίσθημα παλμών, υπέρμετρη κόπωση 
στην άσκηση και δυσανεξία στη ζέστη. Το άτομο μπορεί να παρουσιάζει απώλεια βάρους ή διάρροιες. 
Ειδικά όταν ο υπερθυρεοειδισμός οφείλεται σε νόσο Graves’ το άτομο μπορεί να εμφανίσει νόσο από τους 
οφθαλμούς (οφθαλμοπάθεια) με εξόφθαλμο, κόκκινα μάτια, πόνο, διπλωπία. 

Η διάγνωση του υπερθυρεοειδισμού γίνεται με προσδιορισμό των θυρεοειδικών ορμονών όπου 
παρατηρείται αύξηση της Τ3 με ή χωρίς αύξηση της Τ4 και μείωση της TSH σε μη μετρητά επίπεδα. Στη 
συνέχεια η διενέργεια υπερηχογραφήματος και σπινθηρογραφήματος καθώς και η μέτρηση των 
αντισωμάτων έναντι του θυρεοειδούς θα αποσαφηνίσουν το αίτιο του υπερθυρεοειδισμού. 

Η θεραπεία του υποθυρεοειδισμού γίνεται με χορήγηση αντιθυρεοειδικών φαρμάκων είτε με τη χορήγηση 
ραδιενεργού Ιωδίου που έχει την ικανότητα να καίει τον υπερλειτουργούντα θυρεοειδή είτε τέλος με 
χειρουργική αφαίρεση τμήματος ή και ολόκληρου του θυρεοειδούς. 

Στις περιπτώσεις που αναγκαζόμαστε να καταστρέψουμε το θυρεοειδή με ραδιενεργό Ιώδιο είτε να τον 
αφαιρέσουμε όλο τότε πρέπει οπωσδήποτε ο ασθενής να λαμβάνει εφ όρου ζωής θεραπεία 
υποκατάστασης με Τ4 υπό μορφή χαπιών από το στόμα. 

Αντίστοιχα με τον υποκλινικό υποθυρεοειδισμό υπάρχει και ο υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός, όταν 
δηλαδή τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών είναι εντός των φυσιολογικών ορίων και παρατηρείται 
σημαντική μείωση της TSH. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γιατρός θα αποφασίσει αν το άτομο χρήζει 
θεραπείας και ποιό είδος θεραπείας είναι το καταλληλότερο. 

Όζοι θυρεοειδούς 

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι στρογγυλά ή ωοειδή μορφώματα τα οποία διαφέρουν από τον γύρω από 
αυτά φυσιολογικό θυρεοειδικό ιστό. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να διαπιστώσει έναν 
όζο σαν μία διόγκωση στη βάση του λαιμού του. Σε άλλες περιπτώσεις ο όζος μπορεί να διαπιστωθεί κατά 
την ψηλάφηση του τραχήλου από γιατρό. Επίσης είναι πολύ συχνό να διαπιστώνονται όζοι κατά τη διάρκεια 
άλλων εξετάσεων μη σχετικών με τον θυρεοειδή για παράδειγμα κατά τη διάρκεια triplex αγγείων του 
τραχήλου. Πλέον στη χώρα μας αρκετοί υποβάλλονται σε «προληπτικό» υπερηχογράφημα θυρεοειδούς. 
Λόγω της μεγάλης συχνότητας των όζων στο γενικό πληθυσμό αυτό οδηγεί συχνά σε διαπίστωση μικρών 



όζων (συχνά διαστάσεων λίγων χιλιοστών) άνευ ουσιαστικής κλινικής σημασίας με συνέπειες την περιττή 
προσθήκη άγχους στο άτομο που υποβάλλεται σε περισσότερες εξετάσεις και τίθεται σε μία έστω και αραιή 
παρακολούθηση, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι αυτή η προσέγγιση έχει πραγματικά θετικό αποτέλεσμα στην 
υγεία του και τη διάρκεια της ζωής του. 

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι πολύ συχνοί. Περίπου οι μισοί άνθρωποι έχουν τουλάχιστον έναν όζο στον 
θυρεοειδή παρ όλο που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 50% των 
ατόμων ηλικίας 50 ετών έχουν τουλάχιστον ένα όζο, ενώ το ποσοστό αυτό γίνεται 60% στην ηλικία των 60 
ετών και 70% στην ηλικία των 70 ετών. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των όζων, είναι χωρίς κλινική 
σημασία. Οι όζοι του θυρεοειδούς γίνονται κλινικά σημαντικοί είτε αν συνοδεύονται από διαταραχή της 
λειτουργίας του θυρεοειδούς, συγκεκριμένα από υπερθυρεοειδισμό είτε αν είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να 
προκαλούν συμπτώματα από πίεση των γύρω δομών ή και κοσμητικά προβλήματα είτε αν είναι κακοήθεις. 
Το ποσοστό κακοήθειας στους όζους του θυρεοειδούς είναι σχετικά μικρό, περίπου 5%, για όζους 
μεγαλύτερους από 1-1,5 εκ. Ο ρόλος του ενδοκρινολόγου είναι να εκτιμήσει ποιοί όζοι χρειάζονται 
περισσότερη διερεύνηση, και ίσως και αντιμετώπιση, και γίνεται με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση, 
τα υπερηχογραφικά ευρήματα και σε επιλεγμένες περιπτώσεις με παρακέντηση του όζου, συνήθως με τη 
βοήθεια υπερήχου που ακολουθείται από κυτταρολογική εξέταση του υλικού της παρακέντησης. 
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