
ΑΑ065: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙ 10 ΕΤΩΝ

Σωτηρία-Ευαγγελία Δημητρέλλου, Ελένη Σταθά, Ελένη Φούζα, Νικολέττα Καμπούρη, Σταυρούλα Γκανά, Ελένη Χρυσοβέργη, Σωτηρία Παπακαλοδούκα, 
Δανάη Σοφιανού-Πετράκη, Ελισάβετ Κώτση, Μαρία Αργυροπούλου, Σωτηρία Ψυχογιοπούλου, Πεντζέχρω Γιαννακοπούλου, Θεοδώρα Συριοπούλου, Βάιος Κατσάρος 

Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα

Εισαγωγή:
Ο υποθυρεοειδισμός στην παιδική ηλικία είναι συνήθως επίκτητος και
διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή/τριτοπαθή ανάλογα με την
εντόπιση της βλάβης (θυρεοειδής αδένας ή υποθάλαμος/υπόφυση
αντίστοιχα).
Στη διάγνωση της νόσου συμβάλλουν η κλινική εικόνα και ο έλεγχος της
θυρεοειδικής λειτουργίας.

Σκοπός:
Παρουσίαση περιστατικού πρωτοπαθούς υποθυρεοειδισμού σε παιδί 10 ετών.

Στα πλαίσια διερεύνησης έγιναν:
• καταγραφή σωματομετρικών στοιχείων:

ύψος:120,5cm (<3η Ε.Θ.) βάρος: 30,5kg (<50η

Ε.Θ.) ΔΜΣ:21kg/m2 ( 50η-75η Ε.Θ.)
• γενική αίματος και βιοχημικός έλεγχος (χωρίς

παθολογικά ευρήματα)
• έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας: TSH:>

150.000μUI/mL (φ.τ.: 0.5-5μUI/mL), FT4: 0.25
ng/dl (φ.τ.: 0.8-1.8 ng/dl).

• H ακτινογραφία κοιλίας ανέδειξε εντερικές έλικες
πλήρεις περιεχομένου και ακολούθησε
υποκλυσμός, ο οποίος απέδωσε.

Στη συνέχεια, το παιδί παραπέμφθηκε σε
Ενδοκρινολογικό τμήμα Νσοκομείου Παίδων.

Υλικά-Μέθοδοι:

Κορίτσι 10 ετών προσεκομίσθη λόγω κοιλιακού άλγους και απουσίας
κενώσεων από 6ημέρου. Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται
δυσκοιλιότητα από 3 ετών.

Από την Α/Ε: ωχρότητα προσώπου, απάθεια, βραδυψυχισμός, οιδηματώδες
προσωπείο και μετεωρισμένη κοιλία με ψηλαφητή κοπρανώδη μάζα στη δεξιά
κοιλιακή χώρα.



Αποτέλεσμα:  

Το κορίτσι διεγνώσθη με πρωτοπαθή βαρύ υποθυρεοειδισμό, αφού διενεργήθηκε πλήρης ορμονολογικός έλεγχος και u/s θυρεοειδούς:

FSH (mIU/ml) 7.21

LH (mIU/ml) 0.38

Προλακτίνη (μIU/ml) 725.5

Οιστραδιόλη (pg/ml) 11.41

Τ3 (ng/ml) <0.195

FT4 (ng/dl) 0.11

TSH (μIU/ml) 965.700

Αντι-TPO (IU/ml) 290.1

Abs (IU/ml) 465.35

Κορτιζόλη- πρωί (μg/dl) 18.49

u/s θυρεοειδούς Αμφότεροι οι λοβοί του θυρεοειδούς ελέγχονται μικρότεροι του αναμενόμενου για την ηλικία της εξεταζόμενης και με ετερογενή ηχοδομή 
λόγω παρουσίας υπόηχων οζιδίων και γραμμοειδών ηχογενών στοιχείων. Διαστάσεις (ΔΕ) λοβού 2.70x0.97x0.90cm(1.23 κ εκ)/ Διαστάσεις
(ΑΡ) λοβού 2.55x0.87x0.67cm(0.77 κ εκ)/ Πάχος ισθμού 0.35cm. Φυσιολογική- συμμετρική αγγείωση του θυρεοειδικού παρεγχύματος στον
έλεγχο Doppler. Παρά το κάτω άκρο του (ΔΕ) λοβού του θυρεοειδούς ελέγχεται υπόηχος ωοειδής λεμφαδένας, διαστάσεων 0.76x0.31cm
και ένας στον ισθμό του θυρεοειδούς με επιμήκη άξονα 0.44cm.

Οστική Ηλικία Συμβατή με την ηλικία 7 ετών και 10 μηνών (σύμφωνα με τους άτλαντες Greulich and Pyle) χωρίς εμφανή παθολογικά ευρήματα από τα 
απεικονιζόμενα οστά. 

Αγωγή: Το κορίτσι ετέθη σε αγωγή με Τ3 25mcg S: 1/2 tb x2 για 2 εβδομάδες για γρήγορη αποκατάσταση της κλινικής εικόνας και Τ4 
50mcg S: 1tb x1 και επανέλεγχο της θερεοειδικής λειτουργίας σε 4 εβδομάδες. 

Ορμονολογικός έλεγχος



Συμπέρασμα: 

Οι θυρεοειδικές ορμόνες έχουν κεντρικό ρόλο στη φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη στην παιδική ηλικία. Για το λόγο αυτό, είναι
σημαντικό να αξιολογούνται επί κλινικής υποψίας λαμβάνοντας υπόψιν το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


