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ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΥ

Υπερθυρεοειδισµός

• ν. Graves

A. Αβραµίδης
Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολογική Κλινική
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

• πολυοζώδης τοξική βρογχοκήλη
• τοξικό αδένωµα
• υποξεία θυρεοειδίτιδα (οξεία φάση)
• υπερδοσολογία θυροξίνης
2

Ν.Graves

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

• πολυσυστηµατικό νόσηµα-συνύπαρξη δύο ή
περισσότερων από τα παρακάτω:
• υπερθυρεοειδισµός
• βρογχοκήλη
• οφθαλµοπάθεια
• προκνηµιαίο µυξοίδηµα

• Καρδιαγγειακές
• Οφθαλµοπάθεια
• Γαστρεντερικές
• Από τα οστά και τους µύες
• Αιµατολογικές

• αυτοάνοση διεργασία
• συνύπαρξη µε άλλα αυτοάνοσα

• ∆υσλειτουργία λοιπών ενδοκρινών
• ∆ερµατολογικές
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ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ

4

∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
ΕΞΩΦΘΑΛΜΟΥ ν. GRAVES

• αυτοάνοσο φαινόµενο
• λεµφοκυτταρική διήθηση εξοφθάλµιων µυών µε
επακόλουθη ίνωση
• προβολή κόγχου (εξώφθαλµος)

• λέµφωµα κόγχου
• µυοσίτιδα κόγχου
• κοκκιωµάτωση Wegener

• περικογχικό και βλεφαρικό οίδηµα

• πρωτοπαθής όγκος κόγχου

• αδυναµία ή και παράλυση οφθαλµικών µυών
(οφθαλµοπληγία)

• µεταστατικός όγκος
• ψευδοόγκος εγκεφάλου
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Σηµειώσεις
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΝΗΜΙΑΙΟ
ΜΥΞΟΙ∆ΗΜΑ

• διόρθωση θυρεοειδικής λειτουργίας

• υποδόρια συσσώρευση
βλεννοπολυσακχαριτών
• σε 3% ασθενών µε ν. Graves
• εντόπιση στις κνήµες
• πάχυνση δέρµατος-ερύθηµα µε όχθο
• Θεραπεία: τοπικά ενέσεις ή αλοιφές
κορτικοειδών (αµφίβολο αποτέλεσµα)

• αποκατάσταση και προφύλαξη όρασης
• άρση των ενοχλητικών συµπτωµάτων
• διόρθωση για κοσµητικούς λόγους
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Τ3 ΤΟΞΙΚΩΣΗ
• τοξικό αδένωµα

• αυξηµένη FT4
• αυξηµένη FT3

• υποτροπή ν. Graves

• κατασταλµένη TSH
• επίπεδα Τ4-Τ3 δεν προτιµώνται
(επηρεάζονται από TBG)

• ιωδιοπενικές καταστάσεις
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ

10

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• 1) αντιθυρεοειδικά φάρµακα
*µεθιµαζόλη
*καρβιµαζόλη
*προπυλθειουρακίλη (ΡΤU)

• διάρκεια χορήγησης αντιθυρεοειδικών:
*1-2 έτη µε διαρκώς µειούµενες δόσεις
• υποτροπή 60-70%
• εάν υπάρχει έστω και µια υποτροπή
πιθανότητα µόνιµου ευθυρεοειδισµού
πολύ µικρή

• 2) ραδιενεργό Ι131
• 3) υφολική θυρεοειδεκτοµή
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ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΥΦΕΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

µικρή βρογχοκήλη
ήπια συµπτωµατολογία
χαµηλός τίτλος Tsab
επίτευξη ευθυρεοειδισµού µε µικρές δόσεις
αντιθυρεοειδικών
• επαναλειτουργία άξονα Υ-Υ-Θ
• η µεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας αυξάνει
την πιθανότητα µόνιµης ύφεσης

κνησµός µε ή χωρίς εξάνθηµα (5%)
αρθραλγίες
αρθρίτιδα
πυρετός
διαταραχές γεύσης
ναυτία
έµετοι
ακοκκιοκυτταραιµία-σπάνια (0,02%)
χολοστατική ηπατίτιδα-σπανιότατα
νευρίτιδα-σπανιότατα

13

14

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι131

•
•
•
•

υποτροπή µετά φαρµακευτική αγωγή
µεγάλη βρογχοκήλη
αλλεργία στα αντιθυρεοειδικά
ύπαρξη ψυχρού όζου (αυξηµένη
πιθανότητα κακοήθειας)
• προτίµηση ασθενούς
• κύηση, όταν απαιτούνται µεγάλες δόσεις
αντιθυρεοειδικών ή υπάρχει αλλεργία
σ’αυτά (2ο τρίµηνο)

• φθηνή
• απλή
• εύκολη
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΥ

• υποθυρεοειδισµός
• υποπαραθυρεοειδισµός
* µόνιµος (0-2,8%)
* παροδικός
• τρώση κάτω λαρυγγικού νεύρου
• µετεγχειρητική αιµορραγία
• απόφραξη ανώτερης αναπνευστικής οδού
• σύνδροµο Horner
17
Σηµειώσεις
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Θυρεοτοξική περιοδική παράλυση
Απαθητικός υπερθυρεοειδισµός
Εξωγενής υπερθυρεοειδισµός
Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες
Υπερθυρεοειδισµός από αδένωµα της
υπόφυσης
Έκτοπος υπερθυρεοειδισµός
Υπερθυρεοειδισµός στην υποξεία
θυρεοειδίτιδα
Hashitoxicosis
Υπερθυρεοειδισµός από αµιοδαρόνη

ΕΚΤΟΠΟΣ
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ
• µεγάλες µεταστατικές εστίες θυλακιώδους
καρκίνου θυρεοειδούς
• χοριοκαρκίνωµα
• µύλη κύηση
• εµβρυογενές καρκίνωµα όρχεων
• struma ovarii
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΥ
ΑΠΌ ΑΜΙΟ∆ΑΡΟΝΗ

ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΑΜΙΟ∆ΑΡΟΝΗ

• διακοπή αµιοδαρόνης
• φαρµακευτική αγωγή
(αντιθυρεοειδικά+KClO4 στην αρχή)
• θυρεοειδεκτοµή
– επί αποτυχίας φαρµακευτικής αγωγής
– όταν επιβάλλεται η συνέχιση αµιοδαρόνης
– όταν υπάρχει ανάγκη ταχείας αποκατάστασης
ευθυρεοειδισµού

• αύξηση Τ4 (µ.ο.40%) 1-4 µήνες µετά
• αύξηση rT3
• µείωση Τ3 (20-25%)
• αύξηση της TSH
(µόνο τους 3 πρώτους µήνες)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΥ
ΑΠΌ ΑΜΙΟ∆ΑΡΟΝΗ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ
ΑΜΙΟ∆ΑΡΟΝΗ

• υποθυρεοειδισµός ή υπερθυρεοειδισµός σε
ποσοστό 2-24%
• θυρεοτοξίκωση συχνότερη σε ιωδιοπενικές
περιοχές
* οποιαδήποτε στιγµή κατά την αγωγή
• υποθυρεοειδισµός συχνότερος σε περιοχές
πλούσιες σε ιώδιο
* συνήθως τους πρώτους 18 µήνες αγωγής

• αυξηµένη παροχή ιωδίου κυρίως σε
προϋπάρχουσα θυρεοειδική νόσο
• διαταραχή στους ενδογενείς ρυθµιστικούς
µηχανισµούς διαχείρισης ιωδίου από τον
θυρεοειδή
• ανοσολογικοί παράγοντες
• καταστροφή-φλεγµονή θυρεοειδούς
23
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ΟΡΙΣΜΟΣ

Θυρεοειδίτιδες

Με τον όρο θυρεοειδίτιδες περιγράφεται
µία ετερογενής οµάδα
φλεγµονωδών διαταραχών του θυρεοειδούς
διαφορετικής αιτιοπαθογένειας
και ποικίλων κλινικών ευρηµάτων

Μ. Κήτα
Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολογική Κλινική
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
• οξεία
• υποξεία (κοκκιωµατώδης ή De Quervain)
Quervain)
• χρόνια (Hashimoto,
(Hashimoto, painless)

πόνο και ευαισθησία προκαλούν
•
•
•
•

υποξεία
οξεία ή πυώδης
µετατραυµατική
µετά θεραπεία µε Ι131

ΥΠΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α
(De Quervain )
ιογενούς αιτιολογίας (συνήθως)
γυναίκες 30 - 50 ετών
αιφνίδια εµφάνιση
HLA - B 35

4

3
ΥΠΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

επώδυνη βρογχοκήλη
αντανάκλαση άλγους στην κάτω γνάθο
πυρετός
δυσκαταποσία
επιχώρια λεµφαδενίτιδα
έντονη κακουχία
αρθραλγίες - µυαλγίες

λευκοκυττάρωση
ΤΚΕ
χαµηλή πρόσληψη Ι131
ΑΤΑ +
5
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ΥΠΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α
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ΥΠΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α

ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α RIΕDEL

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΟΧΙ αντιθυρεοειδικά φάρµακα

πολύ σπάνια
άγνωστη αιτιολογία
γυναίκες µέσης ηλικίας
οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
διάγνωση µε βιοψία

προπρανολόλη
σαλικυλικά
µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη
στεροειδή
( πρεδνιζολόνη 20-30mg
20-30mg / 24h x 1-2 βδοµάδες)

θυροξίνη σε υποθυρεοειδισµό
7
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ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α HASHIMOTO

ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α HASHIMOTO

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

•
•
•
•
•
•
•
•

ΚΛΙΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

λεύκη
αλωπεκία
σακχαρώδης διαβήτης
ν. Addison
υποπαραθυρεοειδισµός
ρευµατοειδής αρθρίτιδα
ερυθηµατώδης λύκος
µυασθένεια Gravis

διάχυτη ή µικροπολυοζώδης βρογχοκήλη
σηµεία πίεσης και δυσφαγία (σπάνια)
µονήρης όζος (ύπαρξη λεµφώµατος)
θυρεοτοξίκωση (Hashitoxicosis)
(Hashitoxicosis)
υποθυρεοειδισµός (5% / έτος)
τίτλοι anti - TPO, anti - Tg
ανοµοιογενής κατανοµή στο σπινθηρογράφηµα
9
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ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α της ΛΟΧΕΙΑΣ

ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆ΑΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

πόνος, ευαισθησία
1. ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι 131 οίδηµα
παροδικός ΥΠΕΡ-

ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ

όχι αγωγή
προπρανολόλη

2. ΜΕΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ
θυροξίνη 0,1 mg / 24ωρο για 6 µήνες

ίνωση - ατροφία θυλακίων
υαλινοποίηση αρτηριολίων

3. ΦΑΡΜΑΚΑ (IFNα, IL-2,
(IFN-α,
IL-2, αµιοδαρόνη)

επανέλεγχος για εγκατάσταση
µόνιµου υποθυρεοειδισµού

ανώδυνη
λεµφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα

11
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7
Υποθυρεοειδισµός

Μεταβολικό σύνδροµο
που οφείλεται σε έλλειψη

Ε. Παπαδοπούλου
Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολογική Κλινική
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

θυρεοειδικών ορµονών
και προκαλεί επιβράδυνση
των µεταβολικών διεργασιών

2

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΥ

Συσσώρευση γλυκοζαµινογλικανών
(υαλουρονικού οξέος) στον διάµεσο ιστό

Χρόνια λεµφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα
(Hashimoto)

Ελαττωµένος καταβολισµός γλυκοζαµινογλυκανών.

Ιστοί στόχοι:
δέρµα
καρδιά
γραµµωτοί µύες

Υποθυρεοειδισµός µετά από θεραπεία για
ν. Graves µε Ι 131

4

3

Παθολογικές εργαστηριακές
εξετάσεις σε υποθυρεοειδισµό

Έναρξη αγωγής σε υγιή –νεαρά άτοµα

LT4-1,6 µg/kgr
Νορµόχρωµη –νορµοκυτταρική αναιµία
Έλλειψη σιδήρου

Ηλικιωµένα άτοµα µε καρδιαγγειακά
νοσήµατα:

LT4 25 µg/ηµερησίως και αυξάνονται
κάθε 2-3 εβδοµάδες κατά 25 µg

Υπονατριαιµία
Υπερχοληστερολαιµία

µέχρι η TSH να επανέλθει στα φυσιολογικά
όρια

Αυξηµένη CPK

5
Σηµειώσεις
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ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ

Νεογέννητα- αγενεσία θυρεοειδούς
Αυτοσωµατική υπολλειπόµενη διαταραχή

1970-για πρώτη φορά εισήχθη ως όρος.
Συχνότητα- υψηλότερη στις γυναίκες

Τυπική κλινική εικόνα κρετινισµού
διάχυτη µυική υπερτροφία
µυική αδυναµία στα εγγύς άκρα

Αυξάνεται µε την ηλικία6%- 35 ετών,17% ->65 ετών
Κυριότερη αιτία-αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα
(Ηashimoto)
Μελέτες µε συχνότητα υπ. υποθυρεοειδισµού
ΗΠΑ - 54%
Αγγλία-67% των γυναικών ,40% των ανδρών

κινητικές διαταραχές
νοητική υστέρηση
τραχύ δέρµα
µεγαλογλωσσία
δυσκοιλιότητα

7

ΜΥΞΟΙ∆ΗΜΑΤΙΚΟ ΚΩΜΑ

8

@Μακροχρόνιος υποθυρεοειδισµός
@Οξείες καταστάσεις

Βαρύτατος υποθυρεοειδισµός

(λοιµώξεις, έµφραγµα µυοκαρδίου)

Επείγουσα κατάσταση

@Έκθεση στο κρύο

Υψηλή θνησιµότητα

@Συχνότερη σε ηλικιωµένες γυναίκες
Σπάνια σήµερα- έγκαιρη διάγνωση

9
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Θ ΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΥΞΟΙ∆ΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΜ ΠΤΩΜΑΤΑ

Χορήγηση θυροξίνης I.V. αρχικά 200-400 µg

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ- κακός προγνωστικός δείκτης

Ηµερήσιες δόσεις 50-100 µg και όταν ο ασθενής
επανέλθει, per os.

ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ-ελαττωµένη αποβολή ελεύθερου

Εάν συνυπάρχει επινεφριδιακή ανεπάρκεια
συγχορήγηση υδροκορτιζόνης 100 mg i.v./ 8h

ύδατος από τους νεφρούς, αναστρέψιµη βλάβη
ΒΡΑ∆ΥΚΑΡ∆ΙΑ-ελάττωση της συσταλτικότητας του

Μηχανική υποστήριξη

µυοκαρδίου,ελαττωµένοι καρδιακοί τόνοι,υπόταση.

∆ιόρθωση υποθερµίας

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ-ελαττωµένη γλυκονεογένεση

Αντιµετώπιση λοιµώξεων

ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΣ-υπερκαπνία, υποξία,υποαπνοική

Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών

άπνοια

(ηλεκτρολύτες και γλυκόζη)
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Μονήρης όζος
και καρκίνος θυρεοειδούς

Μία περιγεγραµµένη ενδοθυρεοειδική διόγκωση
(προς διάκριση όζων πολυοζώδους βρογχοκήλης)
Για να διαγνωσθεί αληθής µονήρης όζος η κλινική
εξέταση δεν είναι αρκετή (όζοι < 1cm δεν
ψηλαφώνται)

Α. Χρυσουλίδου
Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολογική Κλινική
ΑΝΘ «Θεαγένειο»

2

Στατιστικά στοιχεία

Η εξέταση που δίνει µορφολογικές πληροφορίες για:
Å ακριβές µέγεθος, ηχογένεια, παρουσία άλω
Å συµπαγή ή κυστική µορφή
Å επασβεστώσεις, αγγείωση, διηθήσεις γύρω ιστών
είναι το υπερηχογράφηµα

Οι ψυχροί όζοι έχουν 14% πιθανότητα να είναι
κακοήθεις, οι θερµοί όζοι 4%, οι κυστικοί 2%,
οι συµπαγείς 10-30%

Έλεγχος λειτουργικότητας γίνεται µε το scan

Ωστόσο, ακόµη και σε υπερθυρεοειδισµό, η
πιθανότητα κακοήθειας σε όζο είναι αυξηµένη

Ψυχρός όζος: δεν προσλαµβάνει ραδιοφάρµακο
Θερµός όζος: προσλαµβάνει
Χλιαρός όζος: ενδιάµεση πρόσληψη

Η πιθανότητα κακοήθειας σε αληθώς µονήρη
είναι τουλάχιστον διπλάσια από προέχοντα όζο
πολυοζώδους βρογχοκήλης

3

Μονήρης + θερµός όζος

Αιτιολογία όζων θυρεοειδούς
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Χρόνια θυρεοειδίτιδα
Τοξικό αδένωµα
Όζος πολυοζώδους βρογχοκήλης
Κύστεις θυρεοειδούς ή παραθυρεοειδών αδένων
Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου-Φλεγµονές
Υπερπλασία κολοβώµατος µετεγχειρητικά-Ηµιαγενεσία
Καλοήθη αδενώµατα(θυλακιώδη, κολλοειδή, εµβρυικά)
Καρκίνος θυρεοειδούς
Σπάνια αίτια: τεράτωµα, αιµαγγείωµα, κοκκιωµατώδεις νόσοι

Toξικό αδένωµα
Χρ θυρεοειδίτιδα
Καρκίνος
Μονήρης + ψυχρός όζος
Καρκίνος
Κύστεις
Χρόνια θυρεοειδίτιδα
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Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ενδοκρινολογίας 2003

Μορφές καρκίνου θυρεοειδούς
Ιστορικό
Πως εµφανίσθηκε ;
Τι συνοδά συµπτώµατα έχει ;
Ποιο είναι το οικογενειακό ιστορικό ;

7

Κλινική εξέταση

8

Έλεγχος που απαιτείται

• Τι ηλικία και τι φύλο
έχει ο ασθενής ;

Υπερηχογράφηµα

• Είναι σκληρός ή
µαλακός ο όζος στην
ψηλάφηση ;

 Αντιθυρεοειδικά αντισώµατα

 Θυρεοειδικές ορµόνες
 Σπινθηρογράφηµα
 Βιοψία µε λεπτή βελόνη (FNA)

• Υπάρχει τραχηλική
λεµφαδενοπάθεια ;

9
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Παράγοντες που κάνουν πιο πιθανή την κακοήθεια
> Φύλο (νεαρή ηλικία, άνδρας ή παιδί)
> Ταχεία αύξηση του όζου
> ∆υσφαγία και βράγχος φωνής
> Οικογενειακό ιστορικό (µυελοειδές Ca) και τοπική ακτινοβολία
> Σκληρός όζος και τραχηλικοί λεµφαδένες
> Συµπαγής όζος (U/S)
> Ψυχρός όζος (Scan)
> Ύποπτη βιοψία
> Χωρίς βελτίωση µετά από θεραπεία µε θυροξίνη
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