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Περίληψη
Οι παθήσεις του θυρεοειδούς που προκαλούν οστεοπόρωση 

είναι ο ενεργός και ο υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός. Οι θυρεοει-
δικές ορμόνες διεγείρουν άμεσα την απορρόφηση και τον σχημα-
τισμό του οστού ταυτόχρονα, αλλά λόγω σμίκρυνσης του χρόνου 
τη οστικής ανακατασκευής στο ήμισυ του κανονικού, δηλαδή μόνο 
100 ημέρες, δεν μπορεί να αναπληρωθεί το απολεσθέν οστούν.

Σε ασθενείς με ενεργό υπερθυρεοειδισμό παρατηρούνται μείω-
ση της οστικής πυκνότητας, αύξηση του καταγματικού κινδύνου, 
συμπτώματα οστικής νόσου μόνο σε ποσοστό 8% και βιοχημικές 
και ορμονολογικές διαταραχές συμβατές με την αύξηση της απορ-
ρόφησης και του σχηματισμού του οστού. Η θεραπεία περιλαμ-
βάνει αντιθυρεοειδικά φάρμακα, ραδιενεργό ιώδιο, εγχείρηση και 
χορήγηση επαρκούς ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D.

Στους ασθενείς με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό παρατηρούνται 
μείωση της οστικής πυκνότητας και βιοχημικές και ορμονολογικές 
διαταραχές συμβατές με την αύξηση της απορρόφησης και του 
σχηματισμού του οστού. Η θεραπεία περιλαμβάνει τιτλοποίηση της 
δόσης της θυροξίνης, χορήγηση ασβεστίου από το στόμα και ανα-
στολή της οστικής απορρόφησης με διφωσφονικά.

Στους ασθενείς με υποθυρεοειδισμό παρατηρείται αύξηση της 
οστικής πυκνότητας που μετά τη θεραπεία με θυροξίνη αποκαθί-
σταται στο φυσιολογικό.
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Abstract
Thryroid hormones have profound effects on bone turnover. 

Patients with hyperthyroidism have an increased bone turnover, 
leading to a negative bone balance, mainly because of an 

Παθήσεις θυρεοειδούς 
και οστεοπόρωση

Χ. Ζήδρου, Α. Κυριακίδης
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική,

Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Όροι ευρετηρίου:

παθήσεις θυρεοειδούς και 
οστεοπόρωση

ενεργός και υποκλινικός 
υπερθυρεοειδισμός

υποθυρεοειδισμός



48- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 3 - 2013

expansion of the remodeling space and a decreased cortical 
thickness. The clinical consequences are decreased bone mineral 
density (BMD) and increased fracture risk.

In patients with untreated hypothyroidism bone turnover 
is decreased in both trabecular and cortical bone. However, 
in addition to the well-known effects  of thyroid hormones on 
bone turnover mediated by thyroid hormone receptors, thyroid 
stimulating hormone (TSH) may also influence bone turnover 
directly, with high levels of TSH inhibiting bone resorption.

Upon treatment for hyperthyroidism, bone turnover is 
normalized, the reduced BMD increases and fracture risk 
decreases. The effect of antithyroid drugs may be caused by the 
reduction in thyroid hormone levels and has been associated with 
a decreased risk of fractures. Thyroid surgery for hyperthyroidism 
and thyroid cancer were not associated with fracture risk.
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1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΟ 
ΣΚΕΛΕΤΟ

Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί τον μεγαλύτε-
ρο ενδοκρινή αδένα στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Η κύρια αποστολή του έγκειται στην παραγω-
γή θυρεοειδικών ορμονών (Τ4 και Τ3), οι οποίες 
ασκούν πολλαπλές δράσεις σε σειρά λειτουργιών 
του ανθρώπου. Η λειτουργία του θυρεοειδούς 
πραγματοποιείται χάρη στην αρμονική συνεργασία 
μεταξύ υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς και 
περιφερικών ιστών. Ειδικότερα το τριπεπτίδιο TRH 
το οποίο παράγεται στον υποθάλαμο ευοδώνει την 
έκκριση της TSH από τα θυρεοειδοτρόφα κύτταρα 
του προσθίου λοβού της υπόφυσης. Στη συνέχεια 
η TSH ευοδώνει όλα τα στάδια της σύνθεσης και 
απελευθέρωσης των θυρεοειδικών ορμονών. Τέ-
λος, οι θυρεοειδικές ορμόνες, πέρα από τη δράση 
τους στην περιφέρεια ασκούν ανασταλτική δράση 
στη σύνθεση και απελευθέρωση της TSH και TRH, 
κλείνοντας έτσι το κύκλωμα (Basset και Williams 
2008).

Οι θυρεοειδικές ορμόνες κατέχουν κεντρικό 
ρόλο στη φυσιολογική διαμόρφωση και διατήρη-
ση του σκελετού. Γνωστό το χαμηλό ανάστημα στα 
υποθυρεοειδικά παιδιά και η επιτάχυνση στην οστι-
κή ηλικία για την υπερθυροξιναιμία (Μαλακτάρη - 
Σκαραντάβου, 2006),

Η πρώτη αναφορά υπερθυρεοειδικής οστι-
κής νόσου περιγράφηκε το 1891 από τον von 
Recklinghausen ως “worm eaten” (σκωληκόβρω-
το) οστούν σε αναφορά με τα μακρά οστά νεαρής 
γυναίκας που πέθανε από υπερθυρεοειδισμό. Μετά 
την εισαγωγή των αντιθυρεοειδικών φαρμάκων 
και του ραδιενεργού ιωδίου το 1940 για τη θερα-
πεία του υπερθυρεοειδισμού, η κλινική εμφάνιση 
της υπερθυρεοειδικής οστικής νόσου είναι λιγότε-
ρο συχνή.

Όμως οι μετρήσεις της οστικής πυκνότητας κατά 
την τελευταία δεκαετία απέδειξαν ότι η οστική 
απώλεια είναι συχνή σε ασθενείς με ενεργό υπερ-
θυρεοειδισμό και σε μικρότερο βαθμό σε ασθενείς 
με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό, είτε προκαλείται 
από οζώδη βρογχοκήλη, είτε από αυξημένη δόση 
θυροξίνης.

Η δράση των θυρεοειδικών ορμονών στα οστά 

ασκείται μέσω των πυρηνικών τους υποδοχέων. 
Στους οστεοβλάστες έχουν βρεθεί οι υποδοχείς 
TRα1, α2 και β1, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν 
η δράση των θυρεοειδικών ορμονών στους οστε-
οκλάστες ασκείται απευθείας ή μέσω της δράσης 
τους στους οστεοβλάστες. Έχει εντοπιστεί υποδο-
χέας της TSH τόσο σε οστεοβλάστες όσο και σε 
οστεοκλάστες ( O’ Shea et al, 2006).

Σε ενήλικες επίμυες που είχαν υποστεί ωοθηκε-
κτομή, χορήγηση TSH ανέστειλε την οστική απορ-
ρόφηση και διέγειρε τον οστικό μετασχηματισμό. 
Έτσι θεωρείται ότι η καταστολή της TSH κατά τον 
υπερθυρεοειδισμό μπορεί να συμμετέχει στην οστι-
κή απώλεια (Sampath et al, 2007).

Αναφορικά με τη δράση των θυρεοειδικών ορ-
μονών στο σκελετό, αυτές αφορούν τόσο στους 
οστεοβλάστες και οστεοκλάστες όσο και στα χον-
δροκύτταρα, ιδίως στο επίπεδο του συζευκτικού 
χόνδρου. Αναφορικά με τους οστεοβλάστες η Τ3 
ασκεί ευοδωτική δράση στη διαφοροποίηση και 
λειτουργικότητα των οστεοβλαστών, ενώ η δρά-
ση της στους οστεοκλάστες είναι κυρίως έμμεση, 
μέσω αύξησης της ιντερλευκίνης 6 και της προστα-
γλανδίνης-2 από τους οστεοβλάστες. Τα τελευταία 
χρόνια περιγράφηκαν λειτουργικοί υποδοχείς TSH 
στα οστικά κύτταρα, με τα περισσότερα δεδομένα 
να καταλήγουν ότι η TSH αυξάνει την οστεοβλα-
στική και περιορίζει την οστεοκλαστική λειτουργία, 
ιδίως υπό συνθήκες ευθυρεοειδισμού και σε κατα-
στάσεις αυξημένου ρυθμού οστικής εναλλαγής. Σε 
κάθε περίπτωση οι δράσεις της Τ3 κυριαρχούν.

2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ 

2Α. ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Οι ασθενείς που πάσχουν από ενεργό υπερθυ-
ρεοειδισμό (νόσος του Graves, πολυοζώδης τοξική 
βρογχοκήλη, μονήρης τοξικός όζος) εμφανίζουν:

αυξημένο ρυθμό οστικής ανακατασκευής  -
(remodeling)

μείωση της οστικής πυκνότητας του οστού -

οστεοπόρωση και συμπτώματα οστικής νό- -
σου σε ποσοστό 8%

αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων -
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βιοχημικές και ορμονολογικές διαταραχές  -
συμβατές με την αύξηση της απορρόφησης 
και του σχηματισμού του οστού. (Κασσή, 
2009).

Οι αλλαγές της οστικής πυκνότητας μπορεί να 
είναι –ή όχι- αναστρέψιμες με τη θεραπεία. Οι αλ-
λαγές αυτές του οστικού μεταβολισμού αποδίδο-
νται στο αρνητικό ισοζύγιο του ασβεστίου και του 
φωσφόρου, στην ελάττωση της παραθορμόνης 
(PTH) και της βιταμίνης D, στην υπερασβεστιου-
ρία.

Οστική πυκνότητα (απώλεια)

Ο κλινικός υπερθυρεοειδισμός (κατεσταλμένη 
TSH με υψηλές Τ3, Τ4) αυξάνει το ρυθμό της οστι-
κής εναλλαγής, οδηγώντας σε καθαρή απώλεια 
οστού μετά από κάθε κύκλο οστικής ανακατασκευ-
ής (Vestergaard και Moseklide, 2003).

Ιστομορφομετρικές μελέτες σε βιοψίες οστού 
από τη λαγόνιο ακρολοφία, έδειξαν διαφορές στην 
οστική απώλεια του συμπαγούς και του σπογγώ-
δους οστού. Η απώλεια στο σπογγώδες περιορί-
στηκε στο 2,7% του όγκου του οστού, ενώ στο 
συμπαγές οστούν η επιφάνεια απορρόφησης των 
οστεοκλαστών αυξήθηκε κατά 40%, ενώ κατά 32% 
αυξήθηκε η διάβρωση του οστού. Δεν διαπιστώθη-
καν αλλαγές στον όγκο του οστεοειδούς, εύρημα 
συμβατό με την απουσία εκδήλωσης οστεομαλακί-
ας (Ευθυμίου. και Σταφυλίδου, 2007).

Σε φυσιολογική οστική ανακατασκευή, η οστεο-
κλαστική απορρόφηση και ο οστεοβλαστικός σχη-
ματισμός του οστού είναι σύγχρονοι. Στον υπερ-
θυρεοειδισμό η οστεοκλαστική απορρόφηση είναι 
αυξημένη και δε βρίσκεται σε αντιστοιχία με τον 
οστεοβλαστικό σχηματισμό.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαταραχής, στους 
υπερθυρεοειδικούς ασθενείς η διάρκεια των 200 
ημερών της φυσιολογικής οστικής ανακατασκευ-
ής περιορίζεται στο ήμισυ και σε κάθε κύκλο δια-
πιστώνεται απώλεια του επιμεταλλωμένου οστού 
κατά 9,6%. Αντίθετα, στους υποθυρεοειδικούς 
ασθενείς η διάρκεια του κύκλου της οστικής ανα-
κατασκευής αυξάνεται σε 700 ημέρες και διαπι-
στώνεται αύξηση του μεταλλωμένου οστού κατά 
17% (Vestergaard και Moseklide, 2003).

Η μείωση της οστικής πυκνότητας στους υπερ-

θυρεοειδικούς ασθενείς ποικίλλει από 10-20%, αυ-
ξάνοντας τον καταγματικό κίνδυνο, από τα πρώτα 
πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση του υπερθυρεοει-
δισμού. Η αναστρεψιμότητα της οστικής απώλειας 
με τη θεραπεία δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη. 
Τα αποτελέσματα πολλών μελετών εμφανίζουν με-
γάλη ποικιλία. Μετα-ανάλυση 25 εργασιών έδειξε 
ότι η BMD αποκαθίσταται μετά τη διόρθωση του 
υπεθυρεοειδισμού και σε χρονικό διάστημα 1-4 
χρόνια (Grimnes et al, 2008).

Κίνδυνος καταγμάτων

Το ιστορικό υπερθυρεοειδισμού είναι παράγο-
ντας κινδύνου για κάταγμα στο ισχίο και αργότε-
ρα στη σπονδυλική στήλη και συσχετίζεται με μη 
πλήρη αποκατάσταση της οστικής απώλειας μετά 
τη θεραπεία. Ο καταγματικός κίνδυνος φαίνεται να 
αυξάνει βραχύχρονα, με μείωση του καταγματικού 
κινδύνου με την αποκατάσταση του ευθυρεοειδι-
σμού (Vestergaard και Moseklide, 2003).

Σε μία μελέτη 621 υπερθυρεοειδικών ασθενών 
μετά τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου, βρέθηκε 
ότι ο κίνδυνος καταγμάτων στη σπονδυλική στή-
λη και το αντιβράχιο είναι αυξημένος. Περιέργως, 
ο κίνδυνος δεν αυξήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν 
θεραπεία με methimazole ( Ευθυμίου και Σταφυ-
λίδου, 2007).

Η συμβολή των χαμηλών τιμών της TSH (<0,1 
mUI/ml) στον κίνδυνο πρόκλησης καταγμάτων 
μελετήθηκε σε προοπτική μελέτη 686 λευκών 
γυναικών ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών που 
παρακολουθήθηκαν για 3,7 χρόνια. Βρέθηκε αυ-
ξημένος κίνδυνος κατάγματος του ισχίου και της 
σπονδυλικής στήλης κατά 3,6% και 4,5% αντίστοι-
χα (Grimnes et al, 2008).

Tα συχνότερα παρατηρούμενα κατάγματα συμ-
βαίνουν στις θέσεις όπου το συμπαγές οστούν εί-
ναι ιδιαίτερα αυξημένο. Η αυξημένη συχνότητα κα-
ταγμάτων στο συμπαγές οστούν αποδίδεται στην 
εντονότερη και μεγαλύτερη διάρκεια των φάσεων 
της οστικής ανακατασκευής σε αυτό σε σύγκριση με 
την ανάλογη διαδικασία στο σπογγώδες οστούν.

Συμπτώματα οστικής νόσου

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της οστικής νό-
σου σε μια μελέτη 187 υπερθυρεοειδικών ασθε-
νών παρατηρήθηκαν μόνο στο 8% (Ευθυμίου Η. 
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και Σταφυλίδου Α., 2007).

Είναι αξιοσημείωτο ότι:

όλοι οι ασθενείς ήταν γυναίκες και το 80%  -
ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών.

στα ¾ των γυναικών η διάρκεια της νόσου  -
ήταν μικρότερη από ένα έτος.

2/3 των ασθενών έπασχαν από κάταγμα ή  -
σοβαρό οστικό πόνο.

στον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε γε- -
νικευμένη εικόνα οστεοπόρωσης και συμπιε-
στικά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη.

Βιοχημικός και ορμονολογικός έλεγχος

Η αυξημένη απελευθέρωση του ασβεστίου προ-
καλείται από την αυξημένη απορρόφηση του οστού 
με συνέπεια τις παρακάτω βιοχημικές και ορμονο-
λογικές διαταραχές.

Εργαστηριακώς υπερασβεστιαιμία παρατηρείται 
μόνο στο 8% των ασθενών, ενώ οι αυξημένες τι-
μές του ιονισμένου Ca είναι περισσότερο συχνές. Η 
υπερασβεστιαιμία καταστέλλει την PTH και συνδυ-
άζεται με αντισταθμιστική υπερασβεστιουρία που 
δρα αντισταθμιστικά.

Οι χαμηλές τιμές της PTH ελαττώνουν τη μετα-
τροπή της 25-ΟΗ D σε 1,25 (ΟΗ)2D3. H μείωση 
της παραγωγής της 1, 25 (ΟΗ)2D3 συνδυάζεται 
με αυξημένο μεταβολισμό του οστού στους υπερ-
θυρεοειδικούς ασθενείς. Οι χαμηλές τιμές 1,25 
(Ο- Η)2D3 ελαττώνουν, επίσης, την εντερική απορ-
ρόφηση του ασβεστίου (και φωσφόρου) με απο-
τέλεσμα την αυξημένη απώλεια ασβεστίου με τα 
κόπρανα. Η απορρόφηση του ασβεστίου επιδεινώ-
νεται επίσης με τη στεατόρροια και την αυξημένη 
κινητικότητα του εντέρου. Αποτέλεσμα των παρα-
πάνω διεργασιών είναι το αρνητικό ισοζύγιο του 
ασβεστίου στον οργανισμό.

Οστική απώλεια- αναστρεψιμότητα με τη θερα-
πεία

Η οστική απώλεια ποικίλλει από 10-20%. Οι 
βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολισμού και 
των ανόργανων στοιχείων (ασβεστίου και φωσφό-
ρου) επηρεάζονται από τη θεραπεία. Οι τιμές της 
αλκαλικής φωσφατάσης, της οστεοκαλσίνης και 
της οστεοπροτεγερίνης αυξάνονται και παραμέ-

νουν αυξημένες για μήνες μετά τη θεραπεία. Αυτό 
οφείλεται σε αυξημένη δραστηριότητα των οστεο-
βλαστών.

Στα ούρα των υπερθυρεοειδικών ασθενών βρί-
σκονται αυξημένα επίπεδα της πυριδινολίνης που 
ομαλοποιούνται σύντομα μετά τη θεραπεία.

Θεραπεία-πρόληψη

Η θεραπεία της οστικής νόσου στον υπερθυρεο-
ειδισμό περιλαμβάνει τη χορήγηση των αντιθυρεο-
ειδικών φαρμάκων, του ραδιενεργού ιωδίου καθώς 
και την προσθήκη επαρκούς ποσότητας ασβεστίου 
και βιταμίνης D.

2Β. ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

O υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός ορίζεται ως η 
καταστολή της TSH με φυσιολογικές τιμές θυρεοει-
δικών ορμονών. Δεδομένα από αντιπροσωπευτικές 
μελέτες και μελέτες παρατήρησης υποδηλώνουν 
ότι οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υποκλινι-
κό υπερθυρεοειδισμό εμφανίζουν οστική απώλεια 
κύρια στον περιφερικό σκελετό, ενώ δεν περιγρά-
φεται δυσμενής επίδραση σε προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες (Τουρνής, 2011). Στις μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες η υπεραναπλήρωση θυροξίνης φαίνε-
ται να αυξάνει το ρυθμό οστικής εναλλαγής, ενώ η 
οστική πυκνότητα μειώνεται ανάλογα με το βαθμό 
καταστολής της TSH και την ημερήσια πρόσληψη 
ασβεστίου (Κασσή, 2009).

Από υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό πάσχουν κυ-
ρίως ηλικιωμένα άτομα με πολυοζώδη βρογχοκήλη 
και λιγότερο συχνά άτομα με ήπιες μορφές υπερ-
θυρεοειδισμού. Δεν παρατηρούνται συμπτώματα 
οστικής νόσου. Στους ασθενείς αυτούς τέσσερις 
παρατηρήσεις συνηγορούν ότι ο υποκλινικός υπερ-
θυρεοειδισμός συμβάλλει στη μείωση της οστικής 
πυκνότητας και είναι παράγοντας κινδύνου για την 
πρόκληση οστεοπόρωσης.

Η μείωση της οστικής πυκνότητας συσχετί-1. 
ζεται αρνητικά με τις φυσιολογικές τιμές της 
FT4 , κυρίως σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες. Η μείωση αυτή διαπιστώθηκε στην κερ-
κίδα και στην κεφαλή του μηριαίου αλλά όχι 
στη σπονδυλική στήλη.

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υποκλινικό 2. 
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υπερθυρεοειδισμό που βρίσκονται σε θερα-
πεία με unimazole έχουν υψηλότερη οστική 
πυκνότητα από τις ασθενείς που δεν λαμβά-
νουν θεραπεία.

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υποκλινι-3. 
κό υπερθυρεοειδισμό που υποβλήθηκαν σε 
θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, στα επόμενα 
δύο χρόνια της παρακολούθησης τους, δεν 
είχαν οστική απώλεια από τη σπονδυλική 
στήλη και το ισχίο, σε αντίθεση με τις γυναί-
κες που δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία και 
είχαν απώλεια οστού στις δύο θέσεις 4,5 και 
2,9% αντίστοιχα.

Από τους ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό 4. 
λόγω οζώδους τοξικής βρογχοκήλης που 
βρίσκονταν σε θεραπεία με αντιθυρεοειδικά 
φάρμακα, εκείνοι που διατηρούνται σε επί-
πεδα υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού είχαν 
υψηλότερες τιμές αλκαλικής φωσφατάσης 
στον ορό και πυριδινολίνης στα ούρα, σε σύ-
γκριση με τα ευθυρεοειδικά άτομα.

Υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός λόγω εξωγενούς 
χορήγησης θυροξίνης

Πολλοί ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία με 
Τ4 πάσχουν από υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό και 
παρουσιάζουν αυξημένη οστική απορρόφηση και 
μειωμένη οστική πυκνότητα. Δεν υπάρχουν δεδο-
μένα για αυξημένο καταγματικό κίνδυνο σε αυτούς 
τους ασθενείς.

Χαμηλή οστική πυκνότητα

Σε πολλές μελέτες διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς 
με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό μετά τη λήψη Τ4 
εμφανίζουν ανάλογη μείωση της οστικής πυκνό-
τητας, συγκριτικά με τους ασθενείς που πάσχουν 
από ενδογενή υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό. Προ-
σεκτική αναπροσαρμογή της δόσης της Τ4 μπορεί 
να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αυτό (Ευθυμίου Η. 
και Σταφυλίδου Α., 2007). Τα αποτελέσματα των 
μελετών πάντως είναι αμφιλεγόμενα. Άλλες εμφα-
νίζουν μείωση της οστικής πυκνότητας σε προ- και 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άλλες όχι σε 
προεμμηνοπαυσιακές. Τα αποτελέσματα επηρεά-
ζονται από την πρωτοπαθή νόσο (οζώδης βρογχο-
κήλη), τη λήψη ραδιενεργού ιωδίου ή τη χορήγηση 
κατασταλτικής θεραπείας με θυροξίνη για χειρουρ-
γηθέν νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα.

Ένας πιθανολογούμενος παράγοντας που επη-
ρεάζει την ομοιοστασία του ασβεστίου, είναι η έλ-
λειψη της καλσιτονίνης σε ασθενείς που υποβλήθη-
καν σε ολική θυρεοειδεκτομή ή λήψη ραδιενεργού 
ιωδίου ή πάσχουν από χρόνια θυρεοειδίτιδα.

Βιοχημικός και ορμονολογικός έλεγχος

Οι βιοχημικές και ορμονολογικές αλλαγές του 
οστικού μεταβολισμού που συνδυάζονται με αυξη-
μένη οστική απορρόφηση στον υποκλινικό υπερθυ-
ρεοειδισμό είναι:

αυξημένες τιμές πυριδινολίνης και δεοξυπυ- -
ριδινολίνης στα ούρα των μετεμμηνοπαυσια-
κών γυναικών

αυξημένες τιμές οστεοκαλσίνης ορού οι  -
οποίες συσχετίζονται αρνητικά με τις τιμές 
της TSH

αυξημένες τιμές του καρβοξυτελικού  -
άκρου-1- τελοπεπτιδίου (ICTP) που συγκριτι-
κά είναι περισσότερο αυξημένες από τις τιμές 
της οστεοκαλσίνης σε μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες που βρίσκονται σε θεραπεία με Τ4.

Καταγματικός κίνδυνος

Αμφισβητείται αν οι ασθενείς οι οποίοι λαμβά-
νουν θεραπεία με Τ4 εμφανίζουν αυξημένο ρυθμό 
καταγμάτων.

Θεραπεία-πρόληψη

Στους ασθενείς αυτούς πρέπει να λαμβάνονται 
ορισμένα μέτρα περιορισμού της οστικής απώλει-
ας:

τιτλοποίηση της κατασταλτικής θεραπείας με 1. 
Τ4 ώστε να διατηρούνται οι τιμές της TSH 
μεταξύ 0,1-0,5 μIU/L

χορήγηση ασβεστίου2. 

θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα (αν 3. 
και ο ρόλος των οιστρογόνων ελαττώθηκε 
μετά την Women’s Health study)

αναστολή της οστικής απορρόφησης με δι-4. 
φωσφονικά ή καλσιτονίνη.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα από την τιτλο-
ποίηση της δόσης θυροξίνης αντανακλώνται στην 
αύξηση της οστικής πυκνότητας στη σπονδυλική 
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στήλη και στο μηριαίο οστούν.

Η συνιστώμενη επαρκής δόση ασβεστίου είναι 
1000mg/ημερησίως. Είναι σημαντική η χορήγηση 
του διότι αποτρέπει τις παρενέργειες θυροξίνης.

Η θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα είναι 
προστατευτική όταν συγχορηγείται με θυροξίνη.

Η συνιστώμενη δόση θυροξίνης για να αποτρα-
πεί η μείωση της οστικής πυκνότητας πρέπει να εί-
ναι μικρότερη από 1,6μgr/Kgr

Γ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΘΥΡΟΞΙΝΗ

Η αντιμετώπιση του διαφοροποιημένου καρκί-
νου του θυρεοειδούς περιλαμβάνει την ολική θυ-
ρεοειδεκτομή, τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου 
και τέλος τη θεραπεία καταστολής με θυροξίνη, 
ιδίως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Τα δεδομένα 
σειράς μελετών και μετα-αναλύσεων συγκλείνουν 
ότι η θεραπεία καταστολής με θυροξίνη συνοδεύε-
ται από σημαντική οστική απώλεια στις μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει 
ιδιαίτερη δυσμενής επίδραση σε προεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες και σε άνδρες. Σε αυτούς τους ασθε-
νείς η θεραπεία με διφωσφονικά συνοδεύεται με 
ευνοϊκά αποτελέσματα (Heemstra et al, 2006).

3. ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
Κατά τη θεραπεία του υποθυρεοειδισμού με 

χορήγηση θυροξίνης από το στόμα και διατήρηση 
της TSH σε φυσιολογικά επίπεδα δεν παρατηρείται 
οστική απώλεια (Vestergaard et al, 2005).

Σε μια μελέτη 50 γυναικών με υποθυρεοειδισμό 
οι οποίες ελάμβαναν μακροχρόνια θεραπεία δεν 
παρατηρήθηκαν αλλαγές της οστικής πυκνότητας 
στη σπονδυλική στήλη και στο μηριαίο (Ευθυμίου 
Η. και Σταφυλίδου Α., 2007).

Σε μια άλλη προοπτική μελέτη 44 παιδιών με 
συγγενή υποθυρεοειδισμό και παρακολούθηση για 
8,5 χρόνια δεν διαπιστώθηκαν αλλαγές στην οστι-
κή πυκνότητα, η οποία δεν διέφερε επίσης από την 
ομάδα ελέγχου (Ευθυμίου και Σταφυλίδου, 2007).

Ενώ αυτά τα σταθερά ευρήματα διαπιστώθη-
καν μετά τη μακροχρόνια αγωγή, παραδόξως δι-
απιστώθηκαν αλλαγές της οστικής πυκνότητας σε 

υποθυρεοειδικούς ασθενείς 6-12 μήνες μετά την 
έναρξη της θεραπείας. Αυτό αποδείχθηκε σε ιστο-
μορφομετρικές μελέτες που έγιναν σε βιοψίες λα-
γονίων σε 10 υποθυρεοειδικούς ασθενείς πριν και 
6 μήνες μετά τη θεραπεία. Διαπιστώθηκε ότι ενώ 
οι υποθυρεοειδικοί ασθενείς είχαν εύρος φλοιού 
μεγαλύτερο των ευθυρεοειδικών, αυτό αποκατα-
στάθηκε στο φυσιολογικό μετά τη θεραπεία των 
6 μηνών.

Η οστική αυτή απώλεια οφείλεται στην αποκα-
τάσταση του ρυθμού της οστικής ανακατασκευής, 
με αύξηση της οστεοκλαστικής απορρόφησης και 
αποκατάστασης της εσωτερικής ανακατασκευής 
(remodeling) στο φυσιολογικό ρυθμό.

Τα δεδομένα σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό 
χαρακτηρίζονται από αποσύζευξη μεταξύ οστικής 
πυκνότητας και καταγματικού κινδύνου. Χαρακτη-
ριστικά παρατηρείται αύξηση της οστικής πυκνό-
τητας σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό, παροδική 
μείωση αυτής κατά την αποκατάσταση του υποθυ-
ρεοειδισμού, ενώ η λήψη θυροξίνης στους άνδρες 
σχετίζεται με μεγαλύτερο καταγματικό κίνδυνο. 
Παράλληλα το ιστορικό του υποθυρεοειδισμού 
σχετίζεται με αυξημένο καταγματικό κίνδυνο τόσο 
στον αξονικό όσο και στον περιφερικό σκελετό. Τέ-
λος, ο υποθυρεοειδισμός σχετίζεται με μεγαλύτερη 
συνοσηρότητα καθώς και από μεγαλύτερο κίνδυνο 
πτώσεων (Τουρνής , 2011).

Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός

Η θεραπεία του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με Τ4 και η ομα-
λοποίηση των τιμών δεν προκαλούν αλλαγές της 
οστικής πυκνότητας.

Παρόλα αυτά υπάρχει μια μελέτη σε 26 μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες με υποθυρεοειδισμό όπου 
η μέση τιμή Τ4=0,111 μgr/ml με παρακολούθηση 
των ασθενών για 7,5 χρόνια με φυσιολογικές τιμές 
TSH έδειξε μείωση της οστικής πυκνότητας στον 
τροχαντήρα κατά 7% χωρίς αλλαγές στη σπονδυ-
λική στήλη. Τα ευρήματα της μελέτης συνηγορούν 
ότι η θεραπεία με Τ4 μπορεί να αυξήσει τον οστι-
κό μεταβολισμό (Ευθυμίου Η. και Σταφυλίδου Α., 
2007).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε ασθενείς με διαταραχή της θυρεοειδικής λει-
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τουργίας πρωταρχικός στόχος είναι η αποκατάστα-
ση του ευθυρεοειδισμού, η αποκατάσταση του ελ-
λείμματος πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης D 
καθώς και η προσπάθεια μείωσης των πτώσεων.

Ενεργός υπερθυρεοειδισμός οδηγεί σε οστε- -
οπόρωση και κατάγματα.

Υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός (ενδογενής  -
ή εξωγενής) προκαλεί μείωση της οστικής 
πυκνότητας, κυρίως στο συμπαγές οστούν 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Δεν έχει 
διευκρινισθεί αν υπάρχει αυξημένος ρυθμός 
καταγμάτων.

Όλοι οι υπερθυρεοειδικοί ασθενείς και ιδιαίτε- -
ρα οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με αυξη-
μένο κίνδυνο καταγμάτων πρέπει να εκτιμώ-
νται για οστεοπόρωση και να υποβάλλονται 

σε ανάλογη θεραπεία εφόσον χρειάζεται.

Ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης σε μετεμμη- -
νοπαυσιακές γυναίκες που βρίσκονται σε θε-
ραπεία με κατασταλτικές δόσεις θυροξίνης 
είναι αυξημένος και χρειάζεται τιτλοποίηση 
της δόσης και προσθήκη ασβεστίου, βιταμί-
νης D ή διφωσφονικών.

Σε περίπτωση καταστολής της TSH σε ασθε- -
νείς με καρκίνο θυρεοειδούς και οστική απώ-
λεια, η θεραπεία με διφωσφονικά συνοδεύε-
ται με ευνοϊκά αποτελέσματα.

Επαρκής θεραπεία υποκατάστασης του υπο- -
θυρεοειδισμού με διατήρηση της TSH σε φυ-
σιολογικά επίπεδα είναι αναγκαία. Η θερα-
πεία του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού δεν 
μειώνει την οστική πυκνότητα.
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