Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για
γονείσ και δαςκάλουσ
Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;
Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο
Down (1993)

Ο αδϋνασ αυτόσ βρύςκεται ςτο λαιμό μπροςτϊ από την τραχεύα, ακριβώσ κϊτω
από το λϊρυγγα (φωνητικϋσ χορδϋσ). Παρϊγει διϊφορεσ χημικϋσ ουςύεσ, που
ονομϊζονται ορμόνεσ και οι οπούεσ κυκλοφορούν ςτο αύμα. Αυτϋσ οι ορμόνεσ, μύα
από τισ οπούεσ εύναι η θυροξύνη, βοηθούν ςτον ϋλεγχο του επιϋδου ενϋργειασ ςτο
ςώμα. Η θυροξύνη επιδρϊ ςε μεγϊλο βαθμό ςτη ςωματικό και διανοητικό
ανϊπτυξη του ανθρώπου και ςτην υγεύα του γενικότερα, και αυτό διότι βοηθϊ
ςτον ϋλεγχο των χημικών αντιδρϊςεων, που ςυμβαύνουν ςε όλα τα κύτταρα του
ςώματοσ.
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(υπερθυροειδιςμόσ), τότε το ϊτομο αιςθϊνεται ςυχνϊ νευρικότητα, χϊνει βϊροσ
και υποφϋρει από ταχυκαρδύα. Εϊν ο αδϋνασ λειτουργεύ λιγότερο από το
κανονικό (υποθυροειδιςμόσ) τοτε το ϊτομο αιςθϊνεται κόπωςη, εύναι υπϋρβαρο
και νιωθει μια γενικότερη ατονύα, που ςυνοδεύεται από αργϋσ ςωματικϋσ και
διανοητικϋσ

αντιδρϊςεισ.

Τα ϊτομα με ςύνδρομο Down εμφανύζουν οριςμϋνεσ φορϋσ υπερθυροειδιςμό,
όμωσ οι περιπτώςεισ υποθυροειδιςμού εύναι ςυχνότερεσ. Γνωρύζουμε ότι ςτο
15-20% των εφόβων με ςύνδρομο Down ο θυροειδόσ αδϋνασ δεν λειτουργεύ
κανονικϊ και ϋτςι δεν παρϊγεται αρκετό θυροξύνη, που να επιτρϋπει ςτο ςώμα
να βρύςκεται ςε ϊριςτη κατϊςταςη. Αυτϊ τα ϊτομα ωφελούνται πολύ από τη
θεραπεύα υποκατϊςταςησ, η οπούα επιτυγχϊνεται με την καθημερινό λόψη ενόσ
ό δύο χαπιών.
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Μερικϊ από τα χαρακτηριςτικϊ τησ κακόσ λειτουργύασ του θυροειδό -κόπωςη,
αυξημϋνο βϊροσ και γενικό ατονύα-ϋχουν όδη αναφερθεύ. Επιπλϋον, τα ϊτομα με
τισ παθόςεισ αυτϋσ τεύνουν να κρυώνουν εύκολα, ϋχουν τϊςη προσ
δυςκοιλιότητα, ξηρό επιδερμύδα, αραιϊ μαλλιϊ και κϊπωσ βραχνό φωνό.
Παρόμοια χαρακτηριςτικϊ ςυναντώνται και ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Down και
ϋτςι δνε μπορούμε να βαςιςτούμε ςε αυτϊ τα ςτοιχεύα για να καταλϊβουμε ποια
ϊτομα

θα

ωφελούνταν

από

τη
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υποκατϊςταςησ.

Ο μόνοσ ςύγουροσ τρόποσ για να βεβαιωθούμε πωσ ενα ϊτομο χρειϊζεται
θεραπεύα εύναι να κϊνει τακτικϋσ εξετϊςεισ αύματοσ.
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Στην Ελλϊδα γύνονται εξεταςεισ ςε κϊθε νεογϋννητο πριν βγει από το δημόςιο ό
ιδιωτικό μαιευτόριο. Μια ςταγόνα αύματοσ τοποθετεύται ςε προςροφητικό
χαρτύ και ελϋγχεται για υποθυροειδιςμό και ανεπϊρκεια GGPD και PVU. Ο
ϋλεγχοσ γύνεται ςτο Ινςτιτούτο Υγεύασ του Παιδιού ςτην Αθόνα.
2. Πόςο ςυχνά θα πρέπει να γίνονται εξετάςεισ ςτα παιδιά και ςτουσ
ενήλικεσ;
Κϊθε γιατρόσ ακολουθεύ το δικό του ςύςτημα όςον αφορϊ τη ςυχνότητα των
εξετϊςεων. Εύναι καλό να κϊνουν τα παιδιϊ τουλϊχιςτον μια φορϊ πριν την
ηλικύα των 5 ετών και μετϊ τουλϊχιςτον κϊθε 5 χρόνια. Εϊν υπϊρξουν κϊποιεσ
προειδοποιητικϋσ ενδεύξεισ ςτισ εξετϊςεισ αύματοσ - ςτισ οποιεσ θα αναφερθούμε
παρακϊτω - ο γιατρόσ θα υποδεύξει πιο ςυχνϋσ εξετϊςεισ, Μερικού γιατρού
προτιμούν να κϊνουν προληπτικϋσ εξετϊςεισ περύπου κϊθε χρόνο.
Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος

Σελίδα 2

Τι εξετάςεισ γίνονται;
Υπϊρχουν διϊφορεσ εξετϊςεισ που ελϋγχουν τη λειτουργύα του θυροειδό
γνωςτϋσ ωσ Εξετϊςεισ Ελϋγχου του Θυροειδούσ. Οι δύο πιο ςυνηθιςμϋνεσ εύναι:


Μια εξϋταςη που μετρϊει την ποςότητα τησ ορμόνησ του θυροειδό - τησ
θυροξύνησ (ςυχνϊ την αναφϋρουν ωσ Τ4) - ςτο αύμα.



Μύα εξϋταςη που μετρϊει την ποςότητα τησ ορμόνησ που ονομϊζεται
Θυροειδοτρόποσ Ορμόνη (TSH).

H ορμόνη TSH παρϊγεται από ϋναν αδϋνα που βρύςκεται κϊτω από τον
εγκϋφαλο και διεγεύρει τον θυροειδό, ο οπούοσ παρϊγει θυροξύνη. Εϊν ο
θυροειδόσ αδϋνασ δεν λειτουργεύ κανονικϊ τότε ο οργανιςμόσ παρϊγει
μεγαλύτερη ποςότητα TSH προςπαθώντασ να "αναγκϊςει" τον θυροειδό να
λειτουργόςει φυςιολογικϊ. Η ύπαρξη αυξημϋνων ποςοτότων TSH μπορεύ να μασ
προειδοποιόςει ότι ο θυροειδόσ αδϋνασ, παρ'όλο που παρϊγει αρκετό θυροξύνη
προσ ςτιγμό, ύςωσ να μην παρϊγει αρκετό ςτο μϋλλον. Η ποςότητα τησ ορμόνησ
TSH εύναι δύςκολο να μετρηθεύ ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Down. Αρκετού από
αυτούσ δεύχνουν να παρϊγουν μεγϊλη ποςότητα TSH, όταν εύναι ςε μικρό ηλικύα
για ϊγνωςτο λόγο και αυτό η ποςότητα αργότερα μειώνεται ςταδιακϊ και
φτϊνει ςε φυςιολογικϊ επύπεδα. Εϊν κϊποιοσ ϋχει μεγϊλη ποςότητα TSH ςτο
αύμα του δεν ςημαύνει απαραιτότωσ πωσ δεν παρϊγεται αρκετό θυροξύνη από
τον θυροειδό αδϋνα του. Σημαύνει όμωσ ότι πιθανώσ ο γιατρόσ πρϋπει να ελϋγχει
τα επύπεδα θυροξύνησ πιο ςυχνϊ.
Υπϊρχει και ϊλλη μύα εξϋταςη που μπορεύ να κϊνει ο γιατρόσ. Αυτό βαςύζεται ςε
μύα από τισ αιτύεσ που προκαλούν τισ παθόςεισ του θυροειδό. Υπϊρχουν
διϊφορεσ αιτύεσ για την υπολειτουργύα του θυροειδό, όμωσ η πιο ςυχνό ςτα
ϊτομα με ςύνδρομο Down εύναι ότι τα ύδια τα ϊτομα αρχύζουν να παρϊγουν
ουςύεσ που ονομϊζονται "Θυροειδικϊ Αντιςώματα". Αυτϊ τα αντιςώματα
βλϊπτουν των θυροειδό αδϋνα του ατόμου και δεν επιτρϋπουν ςτον οργανιςμό
του να παρϊγει επαρκό ποςότητα θυροξύνησ. Αυτό η πϊθηςη, που ςυναντϊται
ςυχνϊ και ςε ϊλλουσ ανθρώπουσ, ονομϊζεται Αυτονοςοποιητικό Νόςοσ.
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Η ύπαρξη αντιςωμϊτων του θυροειδό μπορεύ να διαπιςτωθεύ με μια εξϋταςη
αύματοσ.
Τουλϊχιςτον το 30% των ενηλύκων με ςύνδρομο Down παρϊγουν αυτϊ τα
αντιςώματα. Οι μιςού περύπου από αυτούσ ςυνεχύζουν να παρϊγουν αρκετό
θυροξύνη για να καλύψουν τισ ανϊγκεσ του ςώματόσ τουσ και δε χρειϊζεται να
κϊνουν καμύα θεραπεύα. Για τουσ ϊλλουσ μιςούσ, όμωσ, η παρουςύα αυτών των
αντιςωμϊτων, αν παρατηρηθεύ αρκετϊ νωρύσ, μπορεύ να εύναι μια χρόςιμη
ϋνδειξη ότι υπϊρχουν πιθανότητεσ να παρουςιϊςουν μελλοντικϊ κϊποια πϊθηςη
του θυροειδό. Εϊν βρεθούν αντιςώματα του θυροειδό ςτην εξϋταςη του αύματοσ
ύςωσ ο γιατρόσ να αποφαςύςει να ελϋγχει πιο ςυχνϊ το επύπεδο θυροξύνησ ςτο
αύμα.
Πωσ θεραπεύουμε τισ παθήςεισ του θυροειδή ςτα άτομα με ςύνδρομο
Down;
Οι παθόςεισ του θυροειδό εύναι ςχεδόν ύδιεσ για όλο τον πληθυςμό και
χρηςιμοποιεύται η ύδια θεραπεύα. Εϊν ο θυροειδόσ κϊποιου ατόμου
υπολειτουργεύ, μπορεύ να παύρνει καθημερινϊ ϋνα ό δύο χϊπια με θυροξύνη.
Μερικϊ ϊτομα με ςύνδρομο Down ανταποκρύνονται πιο αργϊ ςτη θεραπεύα ςε
ςχϋςη με ϊλλα ϊτομα και ύςωσ χρειαςτεύ η ςυμβουλό κϊποιου ενδοκρινολόγου.
Η περύπτωςη υπολειτουργύασ του θυροειδό εύναι πολύ πιο ςπϊνια και ςυνόθωσ
μπορεύ να θεραπευτεύ ε φϊρμακα, που ςταματούν την υπερβολικό παραγωγό
ορμονών του θυροειδό. Οριςμϋνεσ φορϋσ, όμωσ, μπορεύ να χρειαςτεύ εγχεύρηςη
για να αφαιρεθεύ μϋροσ του θυροειδό αδϋνα.
Τι μπορούν να κάνουν οι γονείσ και οι παιδαγωγοί;
Εύναι πολύ ςημαντικό οι γονεύσ, οι παιδαγωγού και γενικότερα όςα ϊτομα δεν
ϋχουν ςχϋςη με την ιατρικό να γνωρύζουν ότι υπϊρχουν πιθανοτητα να
εμφανιςτούν παθόςεισ του θυροειδό ςε ϊτομα με ςύνδρομο Down.
Ίςωσ να εύςτε οι πρώτοι που θα προςϋξετε κϊποιεσ αλλαγϋσ. Εϊν ϋνα ϊτομο με
ςύνδρομο Down αρχύςει να "βαραύνει"ςωματικϊ και διανοητικϊ και να βϊζει
πολύ βϊροσ τότε ςυμβουλευτεύτε ϋνα γιατρό. Πρϋπει να πεύτε ςτον γιατρό ότι
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ανηςυχεύτε μόπωσ ο θυροειδόσ αδϋνασ δεν λειτουργεύ καλϊ και αναρωτιϋςτε
μόπωσ πρϋπει να γύνει κϊποια εξϋταςη αύματοσ.
Εύναι πιο πιθανό πϊντωσ να μην ϋχετε καμύα ϊμεςη ϋνδειξη για προβλόματα
θυροειδούσ. Σε αυτό την περύπτωςη απλώσ ρωτόςτε τον γιατρό ςασ τι εξετϊςεισ
ςυςτόνει να γύνονται τακτικϊ για τον θυροειδό.
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