
Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Εγκεφαλοπάθεια Hashimoto
Schiess N, Pardo CA. Hashimoto’s encephalopathy. Ann N Y Acad Sci 2008; 
1142:254-265.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΧΤΕΑ, ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, Ψυχίατρος, Επιστ. Συνεργάτης Παν/μιου Αθηνών

Η εγκεφαλοπάθεια Hashimoto (ΕΗ) είναι 
μια διαταραχή, η οποία περιλαμβάνει 

ένα σύνολο συμπτωμάτων, όπως απώλεια 
μνήμης, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, αδυναμία 
συγκέντρωσης και σπανιότερα σύγχυση, 
οστεοπόρωση, διαταραχές της βάδισης. 

Είναι γεγονός ότι η εγκεφαλοπάθεια Hashimoto 
αναφέρεται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συ-
χνά. Δεν υπάρχει μια θεραπεία αποδεκτή από ό-
λους. Φαίνεται τα κορτικοστεροειδή να βελτιώ-
νουν την κλινική εικόνα ιδιαίτερα σε παιδιά που 
πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο. Η παρού-
σα εργασία, η οποία εκπονήθηκε στη Βαλτιμόρη 
από ομάδα Νευρολόγων περιγράφει τις τρέχο-
ντες εξελίξεις γύρω από την εγκεφαλοπάθεια 
Hashimoto. 

Η εγκεφαλοπάθεια Hashimoto (ΕΗ) είναι μία 
αμφιλεγόμενη νευρολογική διαταραχή η οποία 

περιλαμβάνει μία ετερογενή ομάδα νευρολογι-
κών συμπτωμάτων που εκδηλώνονται σε ασθε-
νείς με υψηλούς τίτλους αντιθυρεοειδικών αντι-
σωμάτων. 

Οι κλινικές εκδηλώσεις της ΕΗ μπορεί να περι-
λαμβάνουν συμπτώματα εγκεφαλοπάθειας όπως 
είναι οι επιληπτικές κρίσεις, οι διαταραχές συμπε-
ριφοράς και άλλες ψυχιατρικές εκδηλώσεις, κινη-
τικές διαταραχές και κώμα. 

Αν και έχει συνδεθεί με περιπτώσεις θυρεοει-
δοπάθειας Hashimoto ή θυρεοειδικής δυσλει-
τουργίας, το πιο σύνηθες ανοσολογικό γνώρι-
σμα είναι η παρουσία υψηλών τιμών αντιθυρε-
ογλοβουλίνης ή αντι-TPO (αντιμικροσωμιακών) 
αντισωμάτων. 

Επί του παρόντος είναι ασαφές αν τα αντιθυρε-
οειδικά αντισώματα αντιπροσωπεύουν ένα ανο-
σολογικό επιφαινόμενο σε μία υποομάδα ασθε-

νών με εκδηλώσεις εγκεφαλοπάθειας ή σχετίζο-
νται επί της ουσίας με παθογενετικούς μηχανι-
σμούς της διαταραχής. 

Η σημασία της κατάταξης εγκεφαλοπαθειών 
υπό τον όρο ΕΗ θα καθοριστεί μελλοντικά μόλις 
φανεί ή απορριφθεί η συσχέτιση του ρόλου των 
αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων με αυτές, μέσω 
πιο λεπτομερών πειραματικών και ανοσοπαθο-
λογικών μελετών. 

Η ανταπόκριση της ΕΗ στα στεροειδή ή άλλες 
θεραπείες, όπως είναι η πλασμαφαίρεση υποστη-
ρίζει την υπόθεση ότι πρόκειται για μία διαταραχή 
που περιλαμβάνει ανοσολογικούς μηχανισμούς. 
Θα χρειαστούν στο μέλλον επιπλέον ελεγχόμε-
νες μελέτες της χρήσης των στεροειδών, της πλα-
σμαφαίρεσης ή των ανοσοκατασταλτικών για να 
αποδείξουν τον παθογενετικό ρόλο των αντιθυ-
ρεοειδικών αντισωμάτων στην ΕΗ.
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