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Εικόνα: Είναι ιδιαίτερα συχνό σε ασθενείς με νόσο του Χασιμότο,
οι αιματολογικές εξετάσεις που αφορούν τη θυρεοειδική
λειτουργία να βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων, ωστόσο
οι ίδιοι να μην αισθάνονται καλά.

Γιατί πολλοί Ασθενείς με Χασιμότο
δεν Αισθάνονται καλά ενώ ο
Θυρεοειδής τους Δείχνει
Ρυθμισμένος στις Εξετάσεις
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Αρκετά άτομα μπορεί να εξακολουθούν να
παρουσιάζουν συμπτώματα που
συνδέονται με τον θυρεοειδή, ακόμη και
όταν οι αιματολογικές τους εξετάσεις
δείχνουν ότι ο θυρεοειδής τους είναι
ρυθμισμένος.
Είναι ιδιαίτερα συχνό σε ασθενείς με νόσο
του Χασιμότο, οι αιματολογικές εξετάσεις
που αφορούν τη θυρεοειδική λειτουργία
να βρίσκονται εντός των φυσιολογικών
ορίων, ωστόσο οι ίδιοι να μην αισθάνονται
καλά[1].
Τα πιο συχνά προβλήματα που
ταλαιπωρούν τους ασθενείς με
θυρεοειδίτιδα Χασιμότο είναι:
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1. Κόπωση και χαμηλή
ενέργεια, επηρεάζουν την
καθημερινότητα και συχνά κάνουν το
άτομο να νιώθει ότι δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζωής.
Μια από τις βασικές λειτουργίες του
θυρεοειδή είναι η ρύθμιση του
μεταβολισμού και των επιπέδων
ενέργειας. Ελλείψεις σε βιταμίνες (D,
σύμπλεγμα Β, Κ2), μεταλλικά στοιχεία
(μαγνήσιο, σελήνιο, ψευδάργυρος),
αντιοξειδωτικά, απορυθμίζουν τη
λειτουργία του ορμονικού συστήματος και
του θυρεοειδή και μειώνουν το
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μεταβολισμό και την απόδοση του
οργανισμού σε ενέργεια.
2. Αύξηση του σωματικού βάρους, με
σημαντική δυσκολία απώλειας παρά τις
ειλικρινείς και συνεχείς προσπάθειες. Η
αντίσταση στην ινσουλίνη και ο χαμηλός
μεταβολισμός, οδηγούν στη συσσώρευση
σπλαχνικού λίπους και την αύξηση του
σωματικού βάρους.
3. Διαταραχές στη λειτουργία του
εντέρου. Δυσκοιλιότητα, αργή πέψη και
φουσκώματα είναι τα πιο κοινά
συμπτώματα. Οφείλονται σε αλλοίωση του
εντερικού μικροβιώματος και διαταραχές
στην κινητικότητα του εντέρου και της
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χολής. Στους ασθενείς με δυσλειτουργία
του θυρεοειδή, συχνά συνυπάρχουν και
διαταραχές στη λειτουργία της χοληδόχου
κύστης, που συμμετέχει στην πέψη του
λίπους. Η χολή παράγεται στο συκώτι και
είναι απαραίτητη στην ενεργοποίηση των
θυρεοειδικών ορμονών.
4. Διαταραχές της διάθεσης. Ο
ασθενής μπορεί να νιώθει μελαγχολία και
κακή διάθεση, που συχνά είναι
δυσανάλογες των καταστάσεων που
βιώνει στην καθημερινότητα του. Η
μελαγχολία μπορεί να εναλλάσσεται με
έντονο εκνευρισμό, που συνδέεται και με
τη χρόνια έλλειψη ενέργειας,
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επηρεάζοντας τις σχέσεις και την
κοινωνική ζωή του ασθενούς. Οι
μεταβολικές διαταραχές και οι ελλείψεις
του οργανισμού που συνυπάρχουν στους
ασθενείς με Hashimoto, επηρεάζουν τη
λειτουργία του νευρικού και του
ορμονικού συστήματος και έχουν
σημαντική αρνητική επίπτωση στη
διάθεση.
5. Απώλεια μνήμης και μειωμένη
πνευματική διαύγεια. Ο θυρεοειδής
ρυθμίζει μεταξύ άλλων συστημάτων και τη
λειτουργία του νευρικού συστήματος[2].
Επιπρόσθετα οι διαταραχές στο
μικροβίωμα, οι μεταβολικές διαταραχές
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και οι ελλείψεις που συνυπάρχουν στη
νόσο του Χασιμότο, επιδρούν αρνητικά
και στις πνευματικές λειτουργίες[3,4].
6. Διάχυτοι πόνοι στους μύες και στις
αρθρώσεις. Ο υποθυρεοειδισμός, η
αντίσταση στην ινσουλίνη και οι ελλείψεις
σε βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και
αντιφλεγμονώδη μικροθρεπτικά
συστατικά, δυσχεραίνουν την ικανότητα
επούλωσης του οργανισμού, στους
ασθενείς με νόσο του Χασιμότο και
οδηγούν σε χρόνια φλεγμονή.
Τα παραπάνω συμπτώματα επηρεάζουν
σημαντικά την καθημερινότητα μεγάλου
αριθμού ασθενών με νόσο του Χασιμότο.
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Είναι κοινό μάλιστα, οι ασθενείς σταδιακά
να «συνηθίζουν» την ύπαρξη των
συμπτωμάτων και να σταματούν να τα
παρατηρούν, θεωρώντας ότι αυτή είναι η
«φυσιολογική» ροή της ζωής.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
ελλείψεις του οργανισμού και οι
μεταβολικές διαταραχές, όπως η
αντίσταση στην ινσουλίνη, παραμένουν
και διαταράσσουν τη λειτουργία του
οργανισμού συνολικά.
Η νόσος του Χασιμότο είναι το πιο κοινό
αυτοάνοσο νόσημα. Εκδηλώνεται όταν το
ανοσοποιητικό σύστημα λανθασμένα
επιτίθεται στο θυρεοειδή αδένα.
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Η σταδιακή καταστροφή του αδένα από το
ανοσοποιητικό, συνήθως σε διάστημα
ετών, οδηγεί τελικά σε υποθυρεοειδισμό.
Υπάρχουν τέσσερις κεντρικοί παράγοντες
που συντείνουν στην εμφάνιση της
συγκεκριμένης νόσου[5-16]:
•

Χαμηλός μεταβολισμός (λόγω
οξείδωσης και ελλείψεων σε βιταμίνες
και άλλα στοιχεία)

•

Αντίσταση στην ινσουλίνη

•

Έλλειψη βιταμίνης D3 και
μικροθρεπτικών στοιχείων

•
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Ψυχογενές στρες

Οι παραπάνω τέσσερις παράγοντες,
επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των
θυρεοειδικών κυττάρων. Επιδρώντας για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλοιώνουν
τη σύσταση και τη μορφολογία των
κυττάρων του θυρεοειδούς και
απορρυθμίζουν τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα συμπτώματα
μπορούν να παραμείνουν, σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό και μετά τη ρύθμιση
του υποθυρεοειδισμού με φαρμακευτική
αγωγή.
Ένα άτομο μπορεί να έχει
φυσιολογικά επίπεδα των
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θυρεοειδικών ορμονών και της TSH,
εκδηλώνοντας ωστόσο την
πλειοψηφία των παραπάνω
συμπτωμάτων.
Σε αυτό το σημείο, η εξωγενής χορήγηση
ορμονών, είναι ένα ζωτικό εργαλείο που
μπορεί να βελτιώσει την κλινική εικόνα
και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.
Ωστόσο, η προσαρμογή που γίνεται
στη φαρμακευτική αγωγή 2-3 φορές
κατά τη διάρκεια του έτους, δεν
μπορεί να προσομοιάσει τη συνεχή
και ακριβή ρύθμιση που κάνει το
ανθρώπινο σώμα, με αποκρίσεις που
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γίνονται σε χρονικό διάστημα
δευτερολέπτων[1,5,6].
Ακόμη και όταν ο αδένας υπολειτουργεί
έως και κατά 80%, αυτό το ποσοστό
μπορεί να καλυφθεί μέσα από ορμονική
υποκατάσταση, χωρίς να επηρεάσει
αρνητικά την ποιότητας ζωής του
ασθενούς. Η υπολειπόμενη κατά 20%
λειτουργία του αδένα, μπορεί να καλύψει
κατά σημαντικό ποσοστό συνήθεις
προσαρμογές του μεταβολισμού στις
ανάγκες της καθημερινότητας,
επιτρέποντας μια πολύ καλή ποιότητα
ζωής.
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Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να
διατηρηθεί οποιαδήποτε υπολειπόμενη
λειτουργία του αδένα, που να επιτρέπει
στον οργανισμό να προσαρμόζεται
μεταβολικά σε αυτές τις αλλαγές.
Για την ουσιαστική βελτίωση της κλινικής
εικόνας, η αντιμετώπιση της νόσου του
Χασιμότο πρέπει να περιλαμβάνει, μαζί με
τη ρύθμιση των θυρεοειδικών ορμονών,
τον εντοπισμό και τη διόρθωση των
ελλείψεων και των μεταβολικών
διαταραχών που τη συνοδεύουν[7-16].
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Ειδικές Εξετάσεις Καθορίζουν την
Αντιμετώπιση της Θυρεοειδίτιδας
Χασιμότο
Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των
μεταβολικών διαταραχών, μπορεί να γίνει
μόνο με τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων
που αναλύουν μικρά μόρια στο αίμα.
Ανιχνεύονται μεταβολικές διαταραχές που
συνδέονται με την πορεία και την
εκδήλωση της θυρεοειδίτιδας Χασιμότο. Η
μεταβολική κατάσταση ενός ατόμου είναι
ο κύριος παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης
της νόσου.
Το είδος των αναλύσεων δεν είναι
συγκρίσιμο με τις κοινές εργαστηριακές
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εξετάσεις. Πρόκειται για υψηλά
εξειδικευμένες εξετάσεις, που
διενεργούνται σελιγότερα από 10
εργαστήρια παγκοσμίως με πολύ υψηλά
στάνταρ.
Στην Ελλάδα διενεργούνται αποκλειστικά
στην κλινική μας.
Οι συγκεκριμένες εξετάσεις ονομάζονται
μεταβολομικές αναλύσεις. Μετράνε πολύ
μικρά μόρια που συμμετέχουν στις χημικές
αντιδράσεις του οργανισμού. Το
πλεονέκτημά τους είναι ότι καταγράφουν
τις ακριβείς ελλείψεις και μεταβολικές
διαταραχές, καθιστώντας έτσι
αποτελεσματική την αντιμετώπιση και
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πρόληψη αυτοάνοσων και χρόνιων
νοσημάτων.

Δείκτες που Ανιχνεύονται μέσω της
Εξέτασης Metabolomic Analysis®
Οι μεταβολομικές αναλύσεις εντοπίζουν
μεταβολικές διαταραχές που προωθούν
την ανάπτυξη και την εκδήλωση της νόσου
Hashimoto και αφορούν:
•

Σε ελλείψεις μικροθρεπτικών
συστατικών: ελλείψεις σε βιταμίνη D,
βιταμίνη C, σελήνιο, ψευδάργυρο,
αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3 συνδέονται
με επιδείνωση της λειτουργίας του
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ανοσοποιητικού συστήματος, της
εμφάνισης φλεγμονής και της
κατάστασης της υγείας ασθενών με
Hashimoto[12,13].
•

Στην παραγωγή ενέργειας στα
μιτοχόνδρια (οργανίδια όπου
παράγεται ενέργεια στα
κύτταρα): η μιτοχονδριακή
δυσλειτουργία συνδέεται με κακή
λειτουργία του θυρεοειδή αδένα και
ανάπτυξη της νόσου του Χασιμότο. Η
μειωμένη απόδοση των μιτοχονδρίων,
οδηγεί το θυρεοειδή σε υπερλειτουργία και σταδιακή έκπτωση της
λειτουργίας του[14,15].
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•

Σε δυσχέρεια στο μεταβολισμό των
απλών ζαχάρων: κατανάλωση απλών
ζαχάρων μεγαλύτερη από αυτή που
μπορεί να μεταβολίσει ο κάθε
οργανισμός, πυροδοτεί φλεγμονές και
είναι σημαντικός δείκτης για την
πορεία της νόσου[11].

•

Στην αντίσταση στην ινσουλίνη: η
ινσουλίνη λειτουργεί ως κατασταλτικός
παράγοντας στη λειτουργία του
θυρεοειδή αδένα. Αυξημένα επίπεδα
ινσουλίνης διαταράσσουν επίσης τη
λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος, επιδεινώνουν την
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αυτοανοσία και επιταχύνουν την
καταστροφή του αδένα[11,16].
•

Στο μεταβολισμό των
νευροδιαβιβαστών: ουσίες όπως η
ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η
αδρεναλίνη μεταβιβάζουν μηνύματα
μεταξύ των κυττάρων και ρυθμίζουν τη
λειτουργία του νευρικού και ορμονικού
συστήματος. Οι μεταβολομικές
αναλύσεις παρέχουν ακριβή εικόνα για
την έκκριση των συγκεκριμένων
νευροδιαβιβαστών[17-19].

•

Στο μεταβολισμό των λιπαρών
οξέων: η σχέση μεταξύ ωμέγα-3 και
ωμέγα-6 λιπαρών είναι σημαντικός
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δείκτης για την ικανότητα του
οργανισμού να διαχειρίζεται τις
φλεγμονές, ενώ παράλληλα παίζουν
κεντρικό ρόλο στην ρύθμιση της
φυσιολογικής απόκρισης του
ανοσοποιητικού συστήματος[20].
•

Στην κατάσταση της μικροβιακής
χλωρίδας του
οργανισμού: αλλοίωση του
μικροβιώματος συνδέεται με
επιδείνωση της λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος και της
ικανότητας του να ξεχωρίζει μεταξύ
των δικών του ιστών και εξωγενών
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στοιχείων, όπως παθογόνα μικρόβια
και ιοί[19].
Η σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου του
Χασιμότο επικεντρώνεται στην
αποκατάσταση των παραπάνω
διαταραχών, με τον εντοπισμό και τη
διόρθωση των ελλείψεων και των
μεταβολικών διαταραχών που οδήγησαν
στην ανάπτυξη της νόσου, ώστε να
διατηρηθεί η βέλτιστη μεταβολική
κατάσταση του οργανισμού[19,20-23].
Με βάση την κλινική μας εμπειρία στους
ασθενείς με νόσο του Χασιμότο, ιατρικές
παρεμβάσεις σύμφωνα με τα
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αποτελέσματα των μεταβολομικών
αναλύσεων επιφέρουν:
•

Βελτίωση της πορείας της νόσου, με
αναχαίτιση της περαιτέρω
καταστροφής του θυρεοειδή αδένα.

•

Διατήρηση και ενίσχυση της
εναπομείνασας λειτουργίας του
θυροειδή αδένα, η οποία επιτρέπει στον
οργανισμό να προσαρμόζεται
μεταβολικά στις συνεχείς αλλαγές που
απαιτούνται από τις ανάγκες της
καθημερινότητας, επιτρέποντας μια
πολύ καλή ποιότητα ζωής.
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•

Σταδιακή μείωση των επιπέδων των
αυτο-αντισωμάτων.

•

Μείωση του αισθήματος κόπωσης και
αύξηση των επιπέδων ενέργειας.

•

Βελτίωση της διάθεσης και μείωση των
έντονων συναισθηματικών
μεταπτώσεων, λόγω της κακής
λειτουργίας του αδένα.

•

Μείωση του κινδύνου βλάβης σε άλλα
όργανα και εκδήλωσης επιπρόσθετου
αυτοάνοσου νοσήματος.

•

Βελτίωση του μεταβολισμού και
επίτευξη φυσιολογικού σωματικού
βάρους.
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•

Βελτίωση της ανταπόκρισης στη
φαρμακευτική αγωγή.

Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την
επίτευξη μιας σημαντικής αλλαγής, ένα
έτος για να σταθεροποιηθεί ο οργανισμός
σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας και
δύο χρόνια για την επίτευξη των
βέλτιστων αποτελεσμάτων.
Καθώς διορθώνονται οι αποκλίσεις από
την ιδανική κατάσταση λειτουργίας, το
σώμα ενεργοποιεί και πάλι τις
φυσιολογικές μεταβολικές διεργασίες και
εμφανίζει διαφορετικές ανάγκες.
Αλλαγές προκύπτουν ταυτόχρονα σε
πολλαπλά μεταβολικά μονοπάτια του
27

οργανισμού με την έναρξη της αγωγής.
Αυτές, είναι ζωτικής σημασίας να
εντοπιστούν και να διαχειριστούν
κατάλληλα, ώστε να συνεχιστεί η
διαδικασία αποκατάστασης. Σε
διαφορετική περίπτωση, οι διαδικασίες
αποκατάστασης του οργανισμού δεν
προχωρούν, καθυστερώντας σημαντικά τη
βελτίωση της υγείας.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία
έχουμε διαπιστώσει ότι η διόρθωση
ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες
και άλλα στοιχεία, η αποκατάσταση του
μεταβολισμού και η ρύθμιση του βάρους
σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλάζουν ριζικά
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την πορεία της νόσου του Hashimoto προς
το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής των ασθενών, από μια εικόνα
σταθερής επιδείνωσης, σε μια σταθερής
βελτίωσης.
Είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη
δυνατή παρέμβαση για την αποκατάσταση
των παραπάνω, με στόχο την αναστολή
της εξέλιξης της νόσου.
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Εικόνα: Η διατήρηση ιδανικών επιπέδων βιταμίνης D, είναι
ζωτικής σημασίας σε άτομα με θυρεοειδίτιδα Χασιμότο, για τη
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Θυρεοειδίτιδα Χασιμότο & Ιδανικά
Επίπεδα Βιταμίνης D
Η διατήρηση ιδανικών επιπέδων βιταμίνης
D, είναι ζωτικής σημασίας σε άτομα με
θυρεοειδίτιδα Χασιμότο για τη
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φυσιολογική λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος, την πορεία
της νόσου και τη μείωση του κινδύνου
εκδήλωσης επιπρόσθετου αυτοάνοσου.
Η νόσος του Χασιμότο είναι μια
αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, όπου το
ανοσοποιητικό σύστημα παράγει
αντισώματα έναντι του θυρεοειδή αδένα,
όπου σταδιακά τoν καταστρέφει,
καταλήγοντας σε υποθυρεοειδισμό.
Η αλλοίωση της μορφολογίας των
θυρεοειδικών κυττάρων είναι τέτοια, που
το ανοσοποιητικό σύστημα καταλήγει να
τα βλέπει ως ξένα και τους επιτίθεται,
παράγοντας αντισώματα εναντίον τους.
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Αλλαγές και διαταραχές του
μεταβολισμού, συνδέονται άμεσα με την
ανάπτυξη θυρεοειδίτιδας Χασιμότο.
Πρόκειται για μια νόσο με σημαντικό
μεταβολικό υπόβαθρο.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο
υποθυρεοειδισμός μπλοκάρει επιπλέον το
μεταβολισμό, αυξάνοντας την αντίσταση
στη βιταμίνη D, επιδεινώνοντας
επιπρόσθετα τη διάθεση και τις νοητικές
λειτουργίες.
Η βιταμίνη D είναι ένα από τα πιο
σημαντικά μικροθρεπτικά στοιχεία, στη
λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Η
έλλειψη της, έχει συσχετιστεί με μεγάλο
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αριθμό χρόνιων ασθενειών, όπως είναι τα
νοσήματα του θυρεοειδή, ο διαβήτης, τα
αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος, η
οστεοπόρωση, οι χρόνιες φλεγμονές, τα
καρδιαγγειακά νοσήματα και οι
λοιμώξεις[1][2].
Σχετικά πρόσφατα, έχει αναγνωριστεί ο
ρόλος της στη ρύθμιση του
ανοσοποιητικού συστήματος και την
εκδήλωση αυτοάνοσων ασθενειών του
θυρεοειδή. Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D
συνδέονται με δυσλειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος και αυξημένο
κίνδυνο ανάπτυξης νόσου του
Χασιμότο1,[3].
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Η έλλειψη βιταμίνης D επιδρά σε
πολλαπλά σημεία του ανοσοποιητικού
συστήματος, διαταράσσοντας1,[4][5]:
•

Την ενεργοποίηση των κυττάρων του
ανοσοποιητικού

•

Την ικανότητα του ανοσοποιητικού να
αναγνωρίζει τους δικού του ιστούς

•

Την παραγωγή αντισωμάτων

Η διατήρηση ιδανικών επιπέδων βιταμίνης
D, είναι ζωτικής σημασίας σε άτομα με
θυρεοειδίτιδα Χασιμότο, για τη
φυσιολογική λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος, την πορεία
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της νόσου και τη μείωση του κινδύνου
εκδήλωσης επιπρόσθετου αυτοάνοσου[6][7].
Στη διόρθωση της έλλειψης βιταμίνης D σε
ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Χασιμότο, όπως
και σε ασθενείς με αυτοάνοσα γενικότερα,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τείνουν
να εμφανίζουν αντίσταση στη βιταμίνη D,
απαιτούνται δηλαδή πολύ μεγαλύτερες
δόσεις και υψηλότερα επίπεδα, ώστε να
επιτευχθεί η ίδια βιολογική δράση που
εμφανίζει η D στους υγιείς[8-10].
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία,
έχουμε διαπιστώσει ότι η διόρθωση της
έλλειψης της D, δεν προσδίδει τα πλήρη
οφέλη όταν αυτή πραγματοποιηθεί κατά
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τη στιγμή της έξαρσης ενός
αυτοάνοσου[11,12].
Χρειάζονται αρκετές εβδομάδες ή και
μήνες χορήγησης θεραπευτικών δόσεων,
παράλληλα με την διόρθωση ελλείψεων σε
συμπαράγοντες της βιταμίνης D όπως
βιταμίνη Κ2, βιταμίνες του συμπλέγματος
Β, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού και
να παρατηρηθεί σημαντική κλινική
βελτίωση[13,14].
Επιπρόσθετα της βιταμίνης D, βιταμίνες
και μικροθρεπτικά στοιχεία, όπως
μεταλλικά στοιχεία, λιπαρά οξέα και
αντιοξειδωτικά, είναι απαραίτητα για την
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ομαλή λειτουργία του θυρεοειδή και του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Ελλείψεις σε αυτά τα στοιχεία, σε
συνδυασμό με την έλλειψη βιταμίνης D,
συνδέονται με την ανάπτυξη και την
πορεία θυρεοειδίτιδας Χασιμότο.
Mέσα από την κλινική μας εμπειρία με
αρκετές χιλιάδες περιστατικά με νόσο του
Χασιμότο, έχουμε διαπιστώσει, ότι ο
εντοπισμός και η διόρθωση ελλείψεων του
οργανισμού σε βιταμίνη D και
μικροθρεπτικά συστατικά, η
αποκατάσταση του μεταβολισμού και η
ρύθμιση του βάρους σε φυσιολογικά
επίπεδα, μπορούν να αλλάξουν ριζικά την
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πορεία της νόσου του Hashimoto προς το
καλύτερο.
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Εικόνα: Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι κεντρικός παράγοντας
στην ανάπτυξη της νόσου του Χασιμότο, όπως και στην
πλειοψηφία των χρόνιων ασθενειών.

Θυρεοειδίτιδα Χασιμότο &
Αντίσταση στην Ινσουλίνη
Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι μια
μεταβολική διαταραχή που επιβαρύνει τη
λειτουργία του θυρεοειδή, οδηγεί στην
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αύξηση του σωματικού βάρους και
επιδεινώνει συμπτώματα που συνδέονται
με χρόνια φλεγμονή, όπως οι μυϊκοί πόνοι
και τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας.
Ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές,
που δεν ανιχνεύονται εύκολα, όπως η
αντίσταση στην ινσουλίνη, περνούν
απαρατήρητες για πολλά χρόνια και
επηρεάζουν τα επίπεδα ενέργειας, το
σωματικό βάρος και τη διάθεση ασθενών
με νόσο του Χασιμότο.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ασθενείς συχνά
δεν αισθάνονται καλά, ενώ ο θυρεοειδής
τους δείχνει ρυθμισμένος στις εξετάσεις.
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Η νόσος του Χασιμότο είναι το πιο κοινό
αυτοάνοσο νόσημα.
Χαρακτηρίζεται από την παρουσία
αντισωμάτων έναντι του θυρεοειδή
(αυτοαντισώματα), που σταδιακά τον
καταστρέφουν και οδηγούν σε
υποθυρεοειδισμό.
Πρόκειται για μια νόσο όπου οφείλεται
κυρίως σε παράγοντες που συνδέονται με
τον τρόπο ζωής, όπως:
•

Αντίσταση στην ινσουλίνη

•

Ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D και
ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά

•
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Δυσλειτουργία του μεταβολισμού

•

Ψυχογενές στρες

Αντίσταση στην Ινσουλίνη
Ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα της
αντίστασης στην ινσουλίνη είναι ότι μετά
το φαγητό κάποιος νιώθει την ανάγκη για
γλυκό. Φυσιολογικά μετά την πρόσληψη
επαρκούς ποσότητας τροφής, πρέπει
κανείς να νιώθει κορεσμό, να αισθάνεται
δηλαδή ότι έχει χορτάσει.
Ωστόσο, στα άτομα με αντίσταση στην
ινσουλίνη, η πρόσληψη της γλυκόζης από
τα κύτταρα είναι μειωμένη γιατί έχει
μειωθεί η ανταπόκριση τους σε αυτή.
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Έτσι, ενώ μπορεί να καταναλώνει κανείς
επαρκή ποσότητα τροφής, νιώθει την
ανάγκη να φάει κάτι γλυκό, γιατί η
γλυκόζη δυσκολεύεται να μπει στα
κύτταρα του.
Η ινσουλίνη είναι μια από τις
σημαντικότερες ορμόνες στο ανθρώπινο
σώμα. Ένας από τους βασικούς ρόλους
της, είναι να ρίχνει τα επίπεδα του
σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα. Λειτουργεί
σαν κλειδί και επιτρέπει την είσοδο της
γλυκόζης (ζάχαρο) στα κύτταρα.
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Εικόνα. Αντίσταση στην ινσουλίνη: Η ινσουλίνη λειτουργεί σαν
κλειδί που επιτρέπει την είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα.

Φυσιολογικά, ο ανθρώπινος οργανισμός
διασπά την τροφή σε γλυκόζη. Η
ινσουλίνη είναι η ορμόνη που εκκρίνεται
από το πάγκρεας και βοηθάει τη γλυκόζη
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να περάσει από το αίμα στο εσωτερικό των
κυττάρων.
Τροφές που μετατρέπονται εύκολα σε
ζάχαρη (ψωμί, πατάτες, γλυκά)
προκαλούν αυξημένη έκκριση ινσουλίνης,
ώστε να διατηρηθούν φυσιολογικά τα
επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα.
Η συχνή κατανάλωση υψηλά
επεξεργασμένων τροφών, προκαλεί
σταθερά αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης στο
σώμα και αντίσταση στην ινσουλίνη. Στα
άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη, τα
κύτταρα στους μύες, στο συκώτι και στο
λίπος, στην προσπάθεια τους να
προστατευτούν από την αυξημένη
47

παρουσία ινσουλίνης, δεν
ανταποκρίνονται στον ίδιο βαθμό σε
αυτήν και η γλυκόζη δυσκολεύεται να
περάσει στο εσωτερικό τους.
Ο οργανισμός αναγκάζεται να εκκρίνει όλο
και μεγαλύτερες ποσότητες ινσουλίνης,
ώστε να επιτύχει το ίδιο βιολογικό
αποτέλεσμα που ανατροφοδοτεί το
φαινόμενο της αντίστασης.
Πέρα από το ρόλο της στη διατήρηση
σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα,
ρυθμίζει την παραγωγή ενέργειας, τις
καύσεις του λίπους και έχει πολλές ακόμη
λειτουργίες. Στην πράξη, όλο σχεδόν το
ενδοκρινικό σύστημα επηρεάζεται
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από τη δράση της
ινσουλίνης. Διαταραχές στη λειτουργία
της, απορυθμίζουν το ορμονικό σύστημα
και έχουν αρνητική επίδραση και στο
θυρεοειδή.
Αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης
καταστέλλουν τη θυρεοειδική λειτουργία
και συνδέονται με[1-5]:
•

Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
αυτοάνοσων νοσημάτων

•

Την αυξημένη παρουσία όζων του
θυρεοειδούς

•
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Την εκδήλωση υποθυρεοειδισμού

•

Αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε
άτομα με νόσο του Χασιμότο

•

Αύξηση του σπλαχνικού λίπους,
ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου και
αύξησης του σωματικού βάρους

•

Την παρουσία χρόνιας φλεγμονής

•

Διαταραχή του μεταβολισμού των
λιπιδίων

•

Εκδήλωση υπέρτασης

•

Προ-θρομβωτική κατάσταση

•

Διαταραχή στο μεταβολισμό των
νευροδιαβιβαστών: ουσίες που
μεταφέρουν νευρικά σήματα το νευρικό
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σύστημα, όπως η αδρεναλίνη και η
ντοπαμίνη
•

Διαταραχή του μικροβιώματος

Η αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέεται με
όλα τα παραπάνω και επηρεάζει αρνητικά
τη συνολική κατάσταση της υγείας ενός
ατόμου. Διαταράσσει σημαντικό αριθμό
μεταβολικών λειτουργιών στον οργανισμό
και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο
εκδήλωσης χρόνιων ασθενειών και
ιδιαίτερα αυτοάνοσων ασθενειών, διαβήτη
και καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό ότι η
διόρθωση της αντίστασης της ινσουλίνης
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με ιατρικές παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής,
στη διόρθωση των ελλείψεων του
οργανισμού και στη διατροφή, αλλάζει την
πορεία της εξέλιξης της νόσου του
Hashimoto και[6-10]:
•

Βελτιώνει την ποιότητα ζωής

•

Διασώζει την υπολειπόμενη λειτουργία
του θυρεοειδή αδένα

•

Βελτιώνει την ανταπόκριση στη
φαρμακευτική θεραπεία

•

Μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης άλλου
αυτοάνοσου νοσήματος
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•

Μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης
καρδιαγγειακού νοσήματος και
διαβήτη

•

Μειώνει το αίσθημα κόπωσης και να
ενισχύσει τα επίπεδα ενέργειας

•

Μειώνει το σωματικό βάρος

•

Βελτιώνει το μεταβολισμό του
σακχάρου και των λιπιδίων

Μέσα από την κλινική μας εμπειρία
έχουμε διαπιστώσει ότι η αποκατάσταση
της αντίστασης της ινσουλίνης, η
διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε
βιταμίνες και άλλα στοιχεία, η βελτίωση
του μεταβολισμού και η ρύθμιση του
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βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλάζουν
ριζικά την πορεία της θυρεοειδίτιδας
Χασιμότο προς το καλύτερο και
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών, από μια εικόνα σταθερής
επιδείνωσης, σε μια σταθερής βελτίωσης.
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Εικόνα. Ο θυρεοειδής αδένας παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του
κύκλου ενέργειας, κούρασης και ανάπαυσης.

Γιατί οι Ασθενείς με Θυρεοειδίτιδα
Χασιμότο Αισθάνονται
Κόπωση & Έχουν Χαμηλά
Επίπεδα Ενέργειας
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Το αίσθημα κόπωσης και η έλλειψη
ενέργειας είναι το πιο συχνό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που έχουν
διαγνωστεί με θυρεοειδίτιδα Χασιμότο.
Είναι κοινό μάλιστα, οι ασθενείς να πιέζουν
το σώμα τους για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες της καθημερινότητας, με
αποτέλεσμα να επιδεινώνεται το αίσθημα
κόπωσης και να δημιουργείται ένας φαύλος
κύκλος που αυξάνει τη δυσκολία που
αντιμετωπίζουν.
Ο θυρεοειδής αδένας παίζει κεντρικό ρόλο
στη ρύθμιση του κύκλου ενέργειας,
κούρασης και ανάπαυσης.
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Υπό φυσιολογικές συνθήκες το ανθρώπινο
σώμα εκδηλώνει υψηλότερα επίπεδα
ενέργειας κατά τις πρωινές ώρες. Σταδιακά,
η ενέργεια και η διαύγεια που τη
συνοδεύουν, μειώνεται όπου μέχρι το βράδυ,
εκδηλώνεται μια φυσιολογική κούραση, που
μας οδηγεί να αναπαυθούμε, να
ανακτήσουμε δυνάμεις και να επουλώσουμε
τυχόν βλάβες που προέκυψαν στο σώμα
κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Συχνά όμως το σώμα δεν λειτουργεί υπό
ιδανικές συνθήκες. Οριακές ελλείψεις σε
βασικά συστατικά επηρεάζουν την απόδοση
του οργανισμού και οδηγούν στην έκκριση
ορμονών, όπως η κορτιζόλη και η
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αδρεναλίνη, ώστε να μπορέσει να
ανταπεξέλθει.
Η κούραση είναι ένα φυσιολογικό αίσθημα
που εκδηλώνεται μετά από σημαντική
σωματική δραστηριότητα, συνήθως κατά το
τέλος της ημέρας. Η κούραση, σηματοδοτεί
ότι ο οργανισμός χρειάζεται να ξεκουραστεί,
να διορθώσει βλάβες που συνέβησαν κατά
τη διάρκεια της ημέρας και να ανακτήσει τις
δυνάμεις του.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι
διαπιστώνουν ωστόσο, ότι δεν αρκεί να
ξεκουραστούν ώστε να ανακτήσουν τα
επίπεδα ενέργειας που χρειάζονται για να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ζωής.
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Ξυπνάνε κουρασμένοι, νιώθουν υπνηλία,
δυσκολία συγκέντρωσης, μειωμένη
πνευματική διαύγεια και εκνευρισμό, που
πηγάζει από την εξάντληση του οργανισμού
και την προσπάθεια που καταβάλλουν για να
τα καταφέρουν με τις υποχρεώσεις τους.
Το 90% της ενέργειας που χρειάζεται το
ανθρώπινο σώμα παράγεται σε οργανίδια
που βρίσκονται στο εσωτερικό των
κυττάρων, τα μιτοχόνδρια. Κάθε κύτταρο
στο σώμα, περιέχει αρκετές χιλιάδες
μιτοχόνδρια.
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Εικόνα: Το 90% της ενέργειας που χρειάζεται για να λειτουργήσει το
ανθρώπινο σώμα, παράγεται στα μιτοχόνδρια. US National Human
Genome Research Institute

Ο ρόλος τους είναι να μετατρέπουν
συστατικά από τις τροφές που τρώμε σε
ενέργεια. Ένα σύστημα αλυσιδωτών
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χημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στα
μιτοχόνδρια, παράγει σταθερά ενέργεια στο
εσωτερικό των κυττάρων.
Η δυσλειτουργία των διαδικασιών
παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα,
εκδηλώνεται με αίσθημα σταδιακά
αυξανόμενης κούρασης και εξάντλησης που
δεν ανακουφίζεται μετά από ξεκούραση.
Η χαμηλή απόδοση του οργανισμού σε
ενέργεια που οφείλεται σε μιτοχονδριακή
δυσλειτουργία, είναι σημαντικός
παράγοντας στην εκδήλωση χρόνιων
ασθενειών, όπως διαταραχές στη
θυρεοειδική λειτουργία.
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Οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν
μιτοχονδριακή δυσλειτουργία είναι οι
ακόλουθοι:
•

Η έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών
όπως βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και
αντιοξειδωτικά.

•

Η χαμηλή σωματική δραστηριότητα.

•

Η κατανάλωση κενών θερμίδων: υψηλά
επεξεργασμένες τροφές με χαμηλή
θρεπτική αξία.

•

Γενετική προδιάθεση.

•

Παραγωγή ελεύθερων ριζών που
προκαλούν βλάβη στα κύτταρα
(οξείδωση), με μεγαλύτερο ρυθμό από
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αυτόν που ο οργανισμός προλαβαίνει
να διορθώσει (αντιοξειδωτικοί
μηχανισμοί).
Σταδιακά και εφόσον δε διορθωθούν οι
ελλείψεις, το ορμονικό σύστημα
απορυθμίζεται και το άτομο καταλήγει
αντί να βιώνει το φυσιολογικό κύκλο
ενέργειας και ανάπαυσης κατά τη
διάρκεια της ημέρας, να βιώνει συνεχείς
εναλλαγές υπερέντασης με εξάντληση.
Η διαταραχή του φυσιολογικού κύκλου
ενέργειας -ανάπαυσης, συνοδεύεται και με
διαταραχή της λειτουργίας του θυρεοειδή,
τροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο
σταδιακής επιδείνωσης της συνολικής
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ορμονικής κατάστασης του οργανισμού
και της ικανότητας του ατόμου να
ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα.
Νόσος του Χασιμότο &
Καθημερινότητα
•

Η κόπωση και η χαμηλή ενέργεια

•

Η αύξηση του σωματικού βάρους

•

Οι γαστρεντερικές διαταραχές

•

Οι διαταραχές της διάθεσης

•

Η απώλεια μνήμης και η μειωμένη
πνευματική διαύγεια
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•

Οι πόνοι στις αρθρώσεις και οι μυϊκές
κράμπες

Επηρεάζουν σημαντικά την
καθημερινότητα ασθενών με νόσο του
Χασιμότο. Είναι κοινό μάλιστα, οι
ασθενείς σταδιακά να «συνηθίζουν» την
ύπαρξη των συμπτωμάτων και να
σταματούν να τα παρατηρούν, θεωρώντας
ότι αυτή είναι η «φυσιολογική» ροή της
ζωής.
Η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο οφείλεται σε
πολυάριθμους παράγοντες και συχνά
απαιτούνται αρκετά χρόνια έως και
δεκαετίες για την εκδήλωση της.
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Για την αποτελεσματική διαχείριση της
θυρεοειδίτιδας Χασιμότο και τη βελτίωση
των επιπέδων ενέργειας, του σωματικού
βάρους, των εναλλαγών στη διάθεση, της
πνευματικής διαύγειας, της λειτουργίας
του γαστρεντερικού και των μυϊκών
πόνων, δεν αρκεί η μόνη ρύθμιση των
επιπέδων του TSH. Χρειάζεται να
εντοπιστούν και να διαχειριστούν όλοι οι
διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν
στην εκδήλωσή της και επηρεάζουν την
πορεία της.
Η ακριβής καταγραφή των ελλείψεων σε
κάθε άτομο είναι ιδιαίτερα δύσκολη με τις
κλασσικές μεθόδους μέτρησης. Έτσι μέχρι
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πρόσφατα η διόρθωση τους βασίζονταν σε
γενικές οδηγίες.
Τα τελευταία χρόνια, με τη
χρήση των μεταβολομικών αναλύσεων,
ανιχνεύονται μικρά μόρια που
συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις του
οργανισμού και καταγράφουν με ακρίβεια
τις ελλείψεις και τις μεταβολικές
διαταραχές.
Οι μεταβολομικές αναλύσεις είναι μια
ευαίσθητη μέθοδος μέτρησης που
εφαρμόζεται στα αυτοάνοσα νοσήματα.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων
συνοδεύονται από το κατάλληλο
θεραπευτικό πλάνο που ταιριάζει στον
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κάθε ασθενή και η σταθερή
παρακολούθηση από γιατρό είναι
απαραίτητη.
Καθώς οριακές ελλείψεις του οργανισμού
σε μικροθρεπτικά συστατικά,
συσσωρεύονται σταδιακά στο χρόνο και
οδηγούν σε νόσο, χρειάζεται χρόνος και
προσπάθεια για τη διόρθωση τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δε
διαχειριστούν οι ελλείψεις και οι
μεταβολικές διαταραχές που εμπλέκονται
στην ανάπτυξη της νόσου, η πορεία της
προχωρά σε σταθερή και σταδιακή
επιδείνωση μέσα από εξάρσεις και
υφέσεις, επιβαρύνοντας την
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καθημερινότητα και την κατάσταση
υγείας του ασθενή.
Γιατί Συχνά οι Ασθενείς με Χασιμότο,
ενώ Είναι υπό Αγωγή και η Νόσος
στις Εξετάσεις Φαίνεται Ρυθμισμένη,
Συνεχίζουν να μην Αισθάνονται Καλά
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα παραπάνω
συμπτώματα μπορούν να παραμείνουν, σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και μετά
τη ρύθμιση του υποθυρεοειδισμού με
φαρμακευτική αγωγή. Είναι ιδιαίτερα
συχνό σε ασθενείς με Χασιμότο τα
αποτελέσματα των εξετάσεων που
αφορούν τη θυρεοειδική λειτουργία να
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κυμαίνονται εντός των φυσιολογικών
ορίων, ωστόσο οι ίδιοι να μην αισθάνονται
καλά.
Ένα άτομο μπορεί να έχει δηλαδή,
αυξημένα αυτό-αντισώματα έναντι του
θυρεοειδή αδένα, με φυσιολογικά επίπεδα
των θυρεοειδικών ορμονών και της TSH,
εκδηλώνοντας ωστόσο την πλειοψηφία
των παραπάνω συμπτωμάτων.
Σε αυτό το σημείο, η εξωγενής χορήγηση
ορμονών, είναι ένα ζωτικό εργαλείο που
μπορεί να βελτιώσει την κλινική εικόνα
και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.
Ωστόσο, η προσαρμογή που γίνεται στη
φαρμακευτική αγωγή 2-3 φορές κατά τη
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διάρκεια του έτους, δεν μπορεί να
προσομοιάσει τη συνεχή και ακριβή
ρύθμιση που κάνει το ανθρώπινο σώμα, με
αποκρίσεις που γίνονται σε χρονικό
διάστημα δευτερολέπτων.
Ακόμη και όταν ο αδένας υπολειτουργεί
έως και κατά 80%, αυτό το ποσοστό
μπορεί να καλυφθεί μέσα από ορμονική
υποκατάσταση, χωρίς να επηρεάσει
αρνητικά την ποιότητας ζωής του
ασθενούς. Η υπολειπόμενη κατά 20%
λειτουργία του αδένα, μπορεί να καλύψει
κατά σημαντικό ποσοστό συνήθεις
προσαρμογές του μεταβολισμού στις
ανάγκες της καθημερινότητας,
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επιτρέποντας μια πολύ καλή ποιότητα
ζωής.
Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να
διατηρηθεί οποιαδήποτε υπολειπόμενη
λειτουργία του αδένα, που να επιτρέπει
στον οργανισμό να προσαρμόζεται
μεταβολικά σε αυτές τις αλλαγές.
Για την ουσιαστική βελτίωση της κλινικής
εικόνας και της ποιότητας ζωής των
ασθενών με νόσο του Χασιμότο, η
αντιμετώπιση της νόσου πρέπει να
περιλαμβάνει, μαζί με την ρύθμιση των
θυρεοειδικών ορμονών, τον εντοπισμό και
τη διόρθωση των ελλείψεων και των
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μεταβολικών διαταραχών που τη
συνοδεύουν.
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Εικόνα: Τα πιο κοινά συμπτώματα του γαστρεντερικού στους
ασθενείς με Χασιμότο είναι η αργή πέψη, η δυσκοιλιότητα, η
κοιλιακή διάταση και συμπτώματα από τη χοληδόχο κύστη με την
ύπαρξη χολόλιθων.

Γιατί οι Ασθενείς με Θυρεοειδίτιδα
Χασιμότο Αντιμετωπίζουν Συχνά
Γαστρεντερικές Διαταραχές

76

Η πλειοψηφία των ασθενών με
θυρεοειδίτιδα Hashimoto αντιμετωπίζουν
διαταραχές στη λειτουργία του
γαστρεντερικού.
Ιατρικές παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής,
στη διόρθωση των ελλείψεων και στη
διατροφή, βελτιώνουν αισθητά τα
συμπτώματα του γαστρεντερικού και τη
συνολική κατάσταση υγείας των ασθενών
με θυρεοειδίτιδα Χασιμότο.
Τα συμπτώματα του γαστρεντερικού,
οφείλονται σε αλλοίωση του εντερικού
μικροβιώματος και σε διαταραχές στην
κινητικότητα του πεπτικού συστήματος.
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Το μικροβίωμα έχει κεντρικό ρόλο στη
λειτουργία του πεπτικού συστήματος.
Παράλληλα, επηρεάζει μια σειρά από
μεταβολικές λειτουργίες, όπως η
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών,
η ρύθμιση του ανοσοποιητικού και του
νευρικού συστήματος.
Ως πύλη εισόδου τροφών και μικροβίων
στον οργανισμό, το γαστρεντερικό έχει
την ιδιότητα να ρυθμίζει την ανοσολογική
απάντηση σε πρωτεΐνες, συστατικά και
μικροοργανισμούς.
Όταν αναγνωρίζει ένα συστατικό ως
τροφή δεν του επιτίθεται και επιτρέπει την
πέψη και την απορρόφηση του στο αίμα.
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Αντιθέτως, όταν δεν έρχεται σε επαφή με
πλήρεις, μη αλλοιωμένες τροφές, αυτή η
ρύθμιση απουσιάζει.
Η κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί
έντονη βιομηχανική επεξεργασία,
επιβαρύνει το γαστρεντερικό σύστημα. Η
διαταραχή δεν παραμένει μόνο σε επίπεδο
δυσπεπτικών ενοχλήσεων, αλλά επηρεάζει
συνολικά τη λειτουργία του οργανισμού.
Ουσίες που επιβαρύνουν το γαστρεντερικό
σύστημα και την εντερική χλωρίδα μπορεί
να είναι τα αντιβιοτικά, τα συντηρητικά
τροφίμων, οι ορμονικές θεραπείες, η
αυξημένη πρόσληψη γλουτένης και
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αλκοόλ, τα χρώματα, τα ενισχυτικά γεύσης
και άλλα.
Λόγω της διαταραχής στη λειτουργία της
πέψης και στην απορρόφηση των
θρεπτικών στοιχείων, οι ελλείψεις
μικροθρεπτικών συστατικών, όπως:
•

βιταμίνες: C, D, E, K2

•

μεταλλικά στοιχεία: σελήνιο,
ψευδάργυρος, μαγνήσιο

•

αμινοξέα: γλουταμίνη, αργινίνη,
λυσίνη, προλίνη

•

ωμέγα λιπαρά οξέα: ωμέγα-3, οφέλιμα
ωμέγα-6, μονοακόρεστα
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είναι κοινές στους ασθενείς νόσο του
Χασιμότο.
Οι συγκεκριμένες ελλείψεις επηρεάζουν τη
λειτουργία του θυρεοειδή αδένα, τη
λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος και τη συνολική κατάσταση
υγείας.
Επιπρόσθετα, η αλλοίωση της μικροβιακής
χλωρίδας είναι βασικός παράγοντας στην
ανάπτυξη και στην επιδείνωση της
πορείας των αυτοάνοσων ασθενειών.
Τα πιο κοινά συμπτώματα του
γαστρεντερικού είναι η αργή πέψη, η
δυσκοιλιότητα, η κοιλιακή διάταση και
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συμπτώματα από τη χοληδόχο κύστη με
την ύπαρξη χολόλιθων. Ο ασθενής συχνά
προσπαθεί να διορθώσει τα παραπάνω
συμπτώματα με αλλαγές στη δίαιτα του,
χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει.
Η δυσκολία στην αντιμετώπιση της νόσου
οφείλεται στο γεγονός ότι ελλείψεις και
μεταβολικές διαταραχές δρουν
ταυτόχρονα και οδηγούν στην εκδήλωση
της. Κατά την εξέλιξη της νόσου και μέχρι
την εκδήλωση υποθυρεοειδισμού, οι
μεταβολικές διαταραχές και οι ελλείψεις
που οδήγησαν στη νόσο, εκδηλώνονται με
συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά
την καθημερινότητα.
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Επιπρόσθετα των γαστρεντερικών
διαταραχών, οι ασθενείς με θυρεοειδίτιδα
Χασιμότο αντιμετωπίζουν συμπτώματα
όπως κόπωση και χαμηλή ενέργεια,
διαταραχές της διάθεσης, αύξηση
σωματικού βάρους, πόνους στις
αρθρώσεις και μυϊκές κράμπες.
Για την ουσιαστική βελτίωση της κλινικής
εικόνας και της ποιότητας ζωής των
ασθενών με νόσο του Χασιμότο, η
αντιμετώπιση της νόσου πρέπει να
περιλαμβάνει, μαζί με την ρύθμιση των
θυρεοειδικών ορμονών, τον εντοπισμό και
τη διόρθωση των ελλείψεων και των
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μεταβολικών διαταραχών που τη
συνοδεύουν.
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Εικόνα: Είναι συχνό άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη να
μειώνουν την ποσότητα της τροφής τους και να αυξάνουν τη
σωματική τους δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν να
μειώσουν ουσιαστικά το σωματικό τους βάρος.

Πώς η Αντίσταση στην Ινσουλίνη
Επηρεάζει το Σωματικό Βάρος των
Ασθενών με Θυρεοειδίτιδα
Χασιμότο
Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι
κεντρικός παράγοντας στην ανάπτυξη της
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θυρεοειδίτιδας Hashimoto. Πρόκειται για
μια μεταβολική διαταραχή που επιβαρύνει
τη λειτουργία του θυρεοειδή και εμποδίζει
την επίτευξη φυσιολογικού σωματικού
βάρους[1,2].
Συνδέεται με τον τρόπο ζωής, τη διατροφή
και τις ελλείψεις του οργανισμού. Αν δεν
επιλυθεί, καθιστά πολύ δύσκολη έως
σχεδόν αδύνατη τη μείωση του σωματικού
βάρους και ιδιαίτερα την απώλεια λίπους.
Είναι αξιοσημείωτο ότι στα άτομα με
αντίσταση στην ινσουλίνη, η μείωση της
ποσότητας τροφής που προσλαμβάνουν,
οδηγεί σε πτώση του μεταβολισμού έως
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και 40% και αύξηση του αισθήματος της
πείνας[3-5].
Το αποτέλεσμα είναι οι προσπάθειες των
ασθενών να μειώσουν το σωματικό τους
βάρος να καταλήγουν σε αποτυχία και
απογοήτευση των ασθενών.
Είναι συχνό μάλιστα, άτομα με αντίσταση
στην ινσουλίνη να μειώνουν την ποσότητα
της τροφής τους και να αυξάνουν τη
σωματική τους δραστηριότητα, χωρίς
ωστόσο να καταφέρνουν να μειώσουν
ουσιαστικά το σωματικό τους βάρος.
Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργία των
μεταβολικών διεργασιών που ρυθμίζουν το
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σωματικό βάρος, την αποθήκευση της
ενέργειας και τις καύσεις. Μια από τις
κυρίαρχες ορμόνες για τη ρύθμιση των
συγκεκριμένων διεργασιών είναι η
ινσουλίνη.
Δυσλειτουργίες στη δράση της ινσουλίνης,
απορυθμίζουν το μεταβολισμό και τη
λειτουργία του ορμονικού και του
ανοσοποιητικού συστήματος.

Πώς Δρα η Ινσουλίνη
Μια από τις δράσεις της ινσουλίνης, είναι
ότι λειτουργεί ως κλειδί που επιτρέπει την
είσοδο της γλυκόζης στο εσωτερικό των
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κυττάρων.

Εικόνα: η ινσουλίνη λειτουργεί ως κλειδί που ανοίγει τους
διαύλους γλυκόζης και επιτρέπει την είσοδο της από το αίμα στο
εσωτερικό των κυττάρων.

Κάθε φορά που τρώμε κάτι, τα επίπεδα
γλυκόζης στο αίμα ανεβαίνουν και το
σώμα μας εκκρίνει ινσουλίνη, με σκοπό να
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περάσει η γλυκόζη από το αίμα στο
εσωτερικό των κυττάρων.
Ένα μέρος της γλυκόζης μετατρέπεται σε
ενέργεια και το υπόλοιπο αποθηκεύεται με
τη μορφή λίπους.
Ωστόσο, όταν η διαθεσιμότητα γλυκόζης
είναι αυξημένη, τα κύτταρα στην
προσπάθεια τους να προστατευτούν από
την περίσσια ζάχαρης, δεν
ανταποκρίνονται στην ινσουλίνη και
αντιστέκονται στη δράση της.

Αντίσταση στην Ινσουλίνη
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Η μειωμένη απόκριση των κυττάρων
ονομάζεται αντίσταση στην ινσουλίνη και
οδηγεί σε αύξηση της έκκριση της,
περαιτέρω επιδείνωση της αντίστασης και
αλλοίωση της φυσιολογικής λειτουργίας
του οργανισμού.
Η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης ή
τροφών που μετατρέπονται άμεσα σε
ζάχαρη, οδηγεί στην πρόσληψη
μεγαλύτερης ποσότητας γλυκόζης από
αυτή που χρειάζονται και μπορούν να
διαχειριστούν τα κύτταρα. Το σώμα
αποθηκεύει την περίσσεια γλυκόζης με τη
μορφή λίπους αυξάνοντας το σωματικό
βάρος. Τροφές που απαιτούν αυξημένη
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έκκριση ινσουλίνης είναι τα γλυκά, η
ζάχαρη, το λευκό ψωμί, οι πατάτες, το
ρύζι, τα αναψυκτικά, οι χυμοί φρούτων, τα
μακαρόνια, το καλαμπόκι και άλλα.
Η ινσουλίνη επιπλέον της δράσης της που
αφορά την είσοδο της γλυκόζης στα
κύτταρα, «κλειδώνει» το λίπος και δεν
επιτρέπει την καύση του, ενώ παράλληλα
αυξάνει το αίσθημα της πείνας.
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Εικόνα: Συμπτώματα της αντίστασης στην ινσουλίνη

Ορισμένα από τα συμπτώματα που
συνδέονται με την αντίσταση στην
ινσουλίνη είναι:
•

Αύξηση του σωματικού βάρους και του
σπλαχνικού λίπους
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•

Χαμηλά επίπεδα ενέργειας και εύκολη
κόπωση

•

Μειωμένη πνευματική διαύγεια

•

Επιδείνωση των φλεγμονών

•

Απορρύθμιση του ανοσοποιητικού
συστήματος και επιδείνωση της
πορείας των αυτοάνοσων ασθενειών,
όπως η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο

•

Καταστολή της θυρεοειδικής
λειτουργίας

•

Διαταραχές στην έμμηνο ρύση στις
γυναίκες

•
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Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

•

Μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης
στους άνδρες

Επίλυση της Αντίστασης στην
Ινσουλίνη & Θυρεοειδική Λειτουργία
Ενώ η αυξημένη κατανάλωση
επεξεργασμένων τροφών και ζάχαρης
οδηγεί στην αύξηση του σωματικού
βάρους, η μείωση της ποσότητας
πρόσληψης τροφής δεν αρκεί για την
επαναφορά των μεταβολικών διεργασιών
και την απώλεια βάρους.
Τα αποτελέσματα της αντίστασης στην
ινσουλίνη παραμένουν έως ένα έτος μετά
τη μείωση πρόσληψης θερμίδων. Ο
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οργανισμός προσαρμόζεται στη μειωμένη
πρόσληψη τροφής, μειώνοντας το
μεταβολισμό και αυξάνοντας το αίσθημα
της πείνας, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη
την επαναφορά του φυσιολογικού
σωματικού βάρους, μακροπρόθεσμα.
Παράλληλα η συγκεκριμένη μεταβολική
διαταραχή επιβαρύνει τη λειτουργία του
θυρεοειδή και οδηγεί στην ανάπτυξη
θυρεοειδίτιδας Χασιμότο.
Η ταυτόχρονη παρουσία της νόσου του
Χασιμότο με την αντίσταση στην
ινσουλίνη, οδηγούν σε σταδιακή και
συνεχή αύξηση του σωματικού βάρους και
επιβάρυνση της υγείας των ασθενών.
97

Η λήψη θυρεοειδικών ορμονών σε αυτές
τις περιπτώσεις, αν και απαραίτητη, δεν
αρκεί από μόνη της ώστε να
αποκατασταθεί το φυσιολογικό βάρος, τα
επίπεδα ενέργειας και η ποιότητα ζωής
αυτών των ασθενών.
Η αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέεται
άμεσα με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και
τις ελλείψεις του οργανισμού.
Η επίλυση της αντίστασης στην ινσουλίνη
και η βελτίωση της υγείας των ασθενών με
νόσο του Χασιμότο, απαιτεί τον εντοπισμό
και την αποκατάσταση των ελλείψεων και
των μεταβολικών διαταραχών που τη
συνοδεύουν.
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Είναι ενθαρρυντικό ότι η διόρθωση της
αντίστασης της ινσουλίνης με ιατρικές
παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στη
διόρθωση των ελλείψεων του οργανισμού
και στη διατροφή, αλλάζει την πορεία της
εξέλιξης της νόσου του Hashimoto και[8-10]:
•

Μειώνει το σωματικό βάρος

•

Μειώνει το αίσθημα κόπωσης και να
ενισχύσει τα επίπεδα ενέργειας

•

Βελτιώνει το μεταβολισμό του
σακχάρου και των λιπιδίων

•

Διασώζει την υπολειπόμενη λειτουργία
του θυρεοειδή αδένα
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•

Βελτιώνει την ανταπόκριση στη
φαρμακευτική θεραπεία

•

Μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης άλλου
αυτοάνοσου νοσήματος

•

Μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης
καρδιαγγειακού νοσήματος και διαβήτη

•
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Βελτιώνει την ποιότητα ζωής

Εικόνα: Το είδος των αναλύσεων δεν είναι συγκρίσιμο με τις
κοινές εργαστηριακές εξετάσεις. Πρόκειται για υψηλά
εξειδικευμένες εξετάσεις, που διενεργούνται σε λιγότερα από 10
εργαστήρια παγκοσμίως με πολύ υψηλά στάνταρ.

Ειδικές Εξετάσεις Καθορίζουν την
Αντιμετώπιση της Νόσου του
Χασιμότο
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Ειδικές εξετάσεις που μετρούν πολύ μικρά
μόρια, εντοπίζουν τις ελλείψεις και τις
μεταβολικές διαταραχές που σχετίζονται
με την ανάπτυξη και την πορεία της
νόσου.
Το είδος των αναλύσεων δεν είναι
συγκρίσιμο με τις κοινές εργαστηριακές
εξετάσεις. Πρόκειται για υψηλά
εξειδικευμένες εξετάσεις, που
διενεργούνται σε λιγότερα από 10
εργαστήρια παγκοσμίως με πολύ υψηλά
στάνταρ.
Στην Ελλάδα διενεργούνται αποκλειστικά
στην κλινική μας.
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Η βελτίωση της μεταβολικής κατάστασης
με τη χρήση ειδικών εξετάσεων, η ιατρική
παρέμβαση στον τρόπο ζωής και τη
διατροφή, βελτιώνει τη λειτουργία του
θυρεοειδούς και τη συνολική κατάσταση
της υγείας ασθενών με αυτοάνοση
θυρεοειδίτιδα του Hashimoto [8,11,12].

Δείκτες που Ανιχνεύονται μέσω των
Μεταβολομικών Αναλύσεων
Οι μεταβολομικές αναλύσεις εντοπίζουν
μεταβολικές διαταραχές που προωθούν
την ανάπτυξη και την εκδήλωση της νόσου
Hashimoto και αφορούν:

103

•

Σε ελλείψεις μικροθρεπτικών
συστατικών: ελλείψεις σε βιταμίνη D,
βιταμίνη C, σελήνιο, ψευδάργυρο,
αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3 συνδέονται
με επιδείνωση της λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος, της
εμφάνισης φλεγμονής και της
κατάστασης της υγείας ασθενών με
Hashimoto[12,13].

•

Στην παραγωγή ενέργειας στα
μιτοχόνδρια (οργανίδια όπου
παράγεται ενέργεια στα
κύτταρα): η μιτοχονδριακή
δυσλειτουργία συνδέεται με κακή
λειτουργία του θυρεοειδή αδένα και
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ανάπτυξη της νόσου του Χασιμότο. Η
μειωμένη απόδοση των μιτοχονδρίων,
οδηγεί το θυρεοειδή σε υπερλειτουργία και σταδιακή έκπτωση της
λειτουργίας του[14,15].
•

Σε δυσχέρεια στο μεταβολισμό των
απλών ζαχάρων: κατανάλωση απλών
ζαχάρων μεγαλύτερη από αυτή που
μπορεί να μεταβολίσει ο κάθε
οργανισμός, πυροδοτεί φλεγμονές και
είναι σημαντικός δείκτης για την
πορεία της νόσου[11].

•

Στην αντίσταση στην ινσουλίνη: η
ινσουλίνη λειτουργεί ως κατασταλτικός
παράγοντας στη λειτουργία του
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θυρεοειδή αδένα. Αυξημένα επίπεδα
ινσουλίνης διαταράσσουν επίσης τη
λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος, επιδεινώνουν την
αυτοανοσία και επιταχύνουν την
καταστροφή του αδένα[11,16].
•

Στο μεταβολισμό των
νευροδιαβιβαστών: ουσίες όπως η
ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η
αδρεναλίνη μεταβιβάζουν μηνύματα
μεταξύ των κυττάρων και ρυθμίζουν τη
λειτουργία του νευρικού και ορμονικού
συστήματος. Οι μεταβολομικές
αναλύσεις παρέχουν ακριβή εικόνα για
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την έκκριση των συγκεκριμένων
νευροδιαβιβαστών[17-19].
•

Στο μεταβολισμό των λιπαρών
οξέων: η σχέση μεταξύ ωμέγα-3 και
ωμέγα-6 λιπαρών είναι σημαντικός
δείκτης για την ικανότητα του
οργανισμού να διαχειρίζεται τις
φλεγμονές, ενώ παράλληλα παίζουν
κεντρικό ρόλο στην ρύθμιση της
φυσιολογικής απόκρισης του
ανοσοποιητικού συστήματος[20].

•

Στην κατάσταση της μικροβιακής
χλωρίδας του
οργανισμού: αλλοίωση του
μικροβιώματος συνδέεται με
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επιδείνωση της λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος και της
ικανότητας του να ξεχωρίζει μεταξύ
των δικών του ιστών και εξωγενών
στοιχείων, όπως παθογόνα μικρόβια
και ιοί[19].
Η σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου του
Χασιμότο επικεντρώνεται στην
αποκατάσταση των παραπάνω
διαταραχών, με τον εντοπισμό και τη
διόρθωση των ελλείψεων και των
μεταβολικών διαταραχών που οδήγησαν
στην ανάπτυξη της νόσου, ώστε να
διατηρηθεί η βέλτιστη μεταβολική
κατάσταση του οργανισμού[19,20-23].
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Με βάση την κλινική μας εμπειρία στους
ασθενείς με νόσο του Χασιμότο, ιατρικές
παρεμβάσεις σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των μεταβολομικών
αναλύσεων επιφέρουν:
•

Βελτίωση της πορείας της νόσου, με
αναχαίτιση της περαιτέρω
καταστροφής του θυρεοειδή αδένα.

•

Διατήρηση και ενίσχυση της
εναπομείνασας λειτουργίας του
θυροειδή αδένα, η οποία επιτρέπει στον
οργανισμό να προσαρμόζεται
μεταβολικά στις συνεχείς αλλαγές που
απαιτούνται από τις ανάγκες της
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καθημερινότητας, επιτρέποντας μια
πολύ καλή ποιότητα ζωής.
•

Σταδιακή μείωση των επιπέδων των
αυτο-αντισωμάτων.

•

Μείωση του αισθήματος κόπωσης και
αύξηση των επιπέδων ενέργειας.

•

Βελτίωση της διάθεσης και μείωση των
έντονων συναισθηματικών
μεταπτώσεων, λόγω της κακής
λειτουργίας του αδένα.

•

Μείωση του κινδύνου βλάβης σε άλλα
όργανα και εκδήλωσης επιπρόσθετου
αυτοάνοσου νοσήματος.
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•

Βελτίωση του μεταβολισμού και
επίτευξη φυσιολογικού σωματικού
βάρους.

•

Βελτίωση της ανταπόκρισης στη
φαρμακευτική αγωγή.

Καθώς διορθώνονται οι αποκλίσεις από
την ιδανική κατάσταση λειτουργίας, το
σώμα ενεργοποιεί και πάλι τις
φυσιολογικές μεταβολικές διεργασίες και
εμφανίζει διαφορετικές ανάγκες.
Αλλαγές προκύπτουν ταυτόχρονα σε
πολλαπλά μεταβολικά μονοπάτια του
οργανισμού με την έναρξη της αγωγής.
Αυτές, είναι ζωτικής σημασίας να
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εντοπιστούν και να διαχειριστούν
κατάλληλα, ώστε να συνεχιστεί η
διαδικασία αποκατάστασης. Σε
διαφορετική περίπτωση, οι διαδικασίες
αποκατάστασης του οργανισμού δεν
προχωρούν, καθυστερώντας σημαντικά τη
βελτίωση της υγείας.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία
έχουμε διαπιστώσει ότι η διόρθωση
ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες
και άλλα στοιχεία, η αποκατάσταση του
μεταβολισμού και η ρύθμιση του βάρους
σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλάζουν ριζικά
την πορεία της νόσου του Hashimoto προς
το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα
112

ζωής των ασθενών, από μια εικόνα
σταθερής επιδείνωσης, σε μια σταθερής
βελτίωσης.
Είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη
δυνατή παρέμβαση για την αποκατάσταση
των παραπάνω, με στόχο την αναστολή
της εξέλιξης της νόσου.
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Θυρεοειδίτιδα Χασιμότο –
Αντιμετώπιση
Η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο είναι μια νόσος
με σημαντικό μεταβολικό υπόβαθρο.
Ελλείψεις του οργανισμού και μεταβολικές
διαταραχές, όπως η αντίσταση στην
ινσουλίνη, επηρεάζουν την πορεία της
νόσου και επιδεινώνουν τη
συμπτωματολογία που βιώνουν οι
ασθενείς.
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα συμπτώματα
μπορούν να παραμείνουν, σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό και μετά τη ρύθμιση
του υποθυρεοειδισμού με φαρμακευτική
αγωγή.
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Για την ουσιαστική βελτίωση της κλινικής
εικόνας, η αντιμετώπιση της νόσου του
Χασιμότο πρέπει να περιλαμβάνει, μαζί με
τη ρύθμιση των θυρεοειδικών ορμονών,
τον εντοπισμό και τη διόρθωση των
ελλείψεων και των μεταβολικών
διαταραχών που τη συνοδεύουν.
Στη κλινική μας ειδικευόμαστε στην
αντιμετώπιση των μεταβολικών
διαταραχών και των ελλείψεων του
οργανισμού που συνδέονται με τα
αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η
θυρεοειδίτιδα Χασιμότο.
Διενεργούμε μια κατηγορία
εξειδικευμένων εξετάσεων, οι οποίες
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απευθύνονται σε ασθενείς που έχουν
διαγνωσθεί με αυτοάνοσο νόσημα.
Περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των
ελλείψεων του οργανισμού και των
μεταβολικών διαταραχών που συνδέονται
με την ανάπτυξη της νόσου, καθώς και με
τη συμπτωματολογία που ταλαιπωρεί τους
ασθενείς, όπως η δυσκολία ρύθμισης του
σωματικού βάρους σε φυσιολογικά
επίπεδα, οι γαστρεντερικές διαταραχές, η
έντονη κόπωση και τα χαμηλά επίπεδα
ενέργειας.
Η αγωγή που συστήνεται από την
επιστημονική μας ομάδα, αποτελείται από
βιταμίνες και μικροθρεπτικά συστατικά
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για τη διόρθωση των ελλείψεων του
οργανισμού, καθώς και από διατροφικό
πλάνο. Η συγκεκριμένη αγωγή λαμβάνεται
παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή
που έχει συστήσει ο ενδοκρινολόγος στον
ασθενή.
Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται
τηλεφωνικά, καθώς χρειάζεται να
συλλέξουμε στοιχεία για το ιατρικό
ιστορικό, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι
μπορούμε να αναλάβουμε το περιστατικό.
Στο πρώτο ραντεβού γίνεται η αιμοληψία
για τη διενέργεια των εξετάσεων και
γιατρός από την ομάδα μας λαμβάνει
πλήρες ιατρικό ιστορικό. Ο ασθενής
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πρέπει να προσκομίσει πρόσφατες
εργαστηριακές ή απεικονιστικές
εξετάσεις.
Είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο και
προσπάθεια. Συνήθως απαιτούνται 6-8
μήνες για την επίτευξη μιας σημαντικής
αλλαγής, ένα έτος για να σταθεροποιηθεί
ο οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο
λειτουργίας και δύο χρόνια για την
επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.
Έχουμε διαπιστώσει, μέσα από χιλιάδες
περιστατικά με τη Νόσο του Χασιμότο, ότι
η διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε
βιταμίνες και μικροθρεπτικά συστατικά, η
αποκατάσταση του μεταβολισμού και η
118

ρύθμιση του βάρους σε φυσιολογικά
επίπεδα μπορούν να αλλάξουν ριζικά την
πορεία της νόσου του Hashimoto προς το
καλύτερο.
Το 85% των ασθενών μας παρατηρεί
σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής
του. Συγκεκριμένα, η μείωση του βάρους
και των κατακρατήσεων, η αύξηση της
ενέργειας και η βελτίωση της διάθεσης και
των υπόλοιπων συμπτωμάτων που
συνδέονται με τη νόσο του Χασιμότο είναι
τα πιο συχνά σημεία βελτίωσης.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
τηλεφωνικά στο: 2103611054 για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
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προσέγγισή μας, καθώς και για τον
προγραμματισμό του ραντεβού σας.

Metabolomic Medicine®
Κλινική Αυτοάνοσων & Χρόνιων Νοσημάτων
Κουμπάρη 5
Αθήνα, Αττική ΤΚ 10674
Τηλέφωνο: 210-3611054
Mail: info@metabolomicmedicine.com
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