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Εισαγωγή

Η συχνότητα εµφάνισης υπερθυρεοειδισµού κατά τη διάρκεια της κύησης είναι 
0.1-0.4% µε το 85% των περιπτώσεων να οφείλονται στη νόσο του Graves1. Η 
συχνότητα εµφάνισης κλινικού και υποκλινικού υπερθυρεοειδισµού στο γενικό 
πληθυσµό είναι περίπου 1% µε κύριο αίτιο τη νόσο του Graves η οποία είναι συ-
χνότερη στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας2. Άλλα αίτια υπερθυρεοειδισµού 
κατά την κύηση είναι το µονήρες τοξικό αδένωµα, η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, 
η πολυοζώδης βρογχοκήλη, ενώ σπανιώτερα οφείλεται σε θυρεοτοξίκωση της 
κύησης ή µύλη κύηση3.
 Η νόσος του Graves κατά τη διάρκεια της κύησης παρουσιάζει συνήθως έξαρ-
ση κατά το πρώτο τρίµηνο όπως και το διάστηµα µετά την γέννα, ενώ υφείεται 
κατά το δεύτερο και τρίτο τρίµηνο της κύησης4. Η νεογνική νόσος οφείλεται στη 
διάβαση TSH receptor-stimulating antibodies µέσω του πλακούντα από µητέρες 
µε ενεργή ή και ανενεργή νόσο του Graves.

Εµβρυική-Νεογνική Θυρεοειδική Λειτουργία

Η ωρίµανση της θυρεοειδικής λειτουργίας στο έµβρυο µπορεί να διακριθεί σε 
3 φάσεις: την υποθαλαµική, την υποφυσιακή και την θυρεοειδική5. Ο εµβρυικός 
θυρεοειδής έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει ιώδιο από την 70η ηµέρα της 
κύησης. Εν τούτοις ικανή παραγωγή θυρεοειδικών ορµονών υπάρχει µετά τη 
18η-20η εβδοµάδα. Τα επίπεδα T

4
, T

3
 (και των ελεύθερων κλασµάτων τους),TSH, 

TBG αυξάνουν σταθερά κατά τη διάρκεια της κύησης. Κατά τη γέννηση διαπι-
στώνεται µια αιχµή της έκκρισης TRH-TSH πιθανόν λόγω της µετάβασης σε 
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ψυχρότερη θερµοκρασία και εν συνεχεία µία σηµαντική αύξηση στην ελεύθερη 
Τ

4
 µε επαναεξισορρόπηση σε 2-20 εβδοµάδες. Η τελική φάση της ωρίµανσης 
της θυρεοειδικής λειτουργίας κατά την νεογνική και παιδική ηλικία διαπιστώνεται 
από την µείωση της συγκέντρωσης της TSH, µε ελάχιστες αλλαγές στη συγκέ-
ντρωση της ελεύθερης Τ

4
6.

 Ο πλακούντας είναι διαπερατός στο ιώδιο, την µητρική Τ
4
 και Τ

3
, την TRH, 

την προπυλθιουρακίλη, αλλά όχι στην TSH7,8. Επίσης ο πλακούντας έχει την 
ικανότητα µετατροπής της Τ

4
 σε ελεύθερη και ανάστροφη Τ

3
7. Ταυτόχρονα ο 

πλακούντας έχει θυρεοτρόπο δράση καθώς η α- υποοµάδα της TSH είναι όµοια 
µε αυτή της hCG και η β υποοµάδα της hCG έχει οµόλογη δοµή µε αυτή της 
TSH9. Εποµένως η hCG έχει περίπου 0,01% θυρεοτρόπο δράση9.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

Μητέρα

Κλινικά σηµεία υπερθυρεοειδισµού όπως ταχυκαρδία, εφίδρωση, τρόµος χει-
ρών, οφθαλµοπάθεια, βρογχοκήλη, µυξοίδηµα δύνανται να υπάρχουν. Επί υπο-
ψίας υπερθυρεοειδισµού θα πρέπει να µετρώνται οι συγκεντρώσεις Τ

4
, Τ

3
, TSH 

και TSH receptor-stimulating antibodies. Θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν η 
αύξηση στη συγκέντρωση της TBG και η µείωση στη συγκέντωση της TSH µέσω 
της δράσης της hCG. Έτσι φυσιολογικά η τιµή της TSH µειώνεται από το µέσο 
και προς το τέλος του πρώτου τριµήνου λόγω της αύξησης της hCG και η µέση 
συγκέντρωση της TSH στο πρώτο µισό της κύησης είναι 0.8 mU/mL µε 95% 
confidence interval για το κατώτερο φυσιολογικό όριο τα 0.03 mU/mL10. Η ολική 
Τ

4
 θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί 1.5 για τον καθορισµό του φυσιολογικού 
εύρους της συγκέντρωση της ολικής Τ

4
 κατά την κύηση11.

 Η µέτρηση των TSH receptor-stimulating antibodies µπορεί να χρησιµεύσει 
για την πρόβλεψη νεογνικής νόσου. Τίτλοι της τάξης του 300-500% σε σχέ-
ση µε του µάρτυρα σχετίζονται µε µεγαλύτερη επίπτωση νεογνικής νόσου του 
Graves12. Επίσης η µέτρηση TSH receptor-binding inhibiting immunoglobulin 
(TBII), η οποία µετράει τόσο τα stimulating όσο και τα blocking αντισώµατα 
µπορεί να µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες, µε τιµές άνω του 30%12 σε σχέση 
µε του µάρτυρα να σχετίζονται συχνότερα µε νεογνική νόσο του Graves.
 Αρρύθµιστος υπερθυρεοειδισµός κατά την κύηση οδηγεί σε πληθώρα ανε-
πιθύµητων καταστάσεων στη µητέρα αλλά και στο έµβρυο όπως πρόωρος το-
κετός, προεκλαµψία, καρδιακή ανεπάρκεια, thyroid storm3. Επιπλέον τονίζεται 
ότι οι ανεπιθύµητες αυτές καταστάσεις είναι γενικά συχνότερες σε κύησεις επι-
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πλεγµένες µε υπερθυρεοειδισµό, ακόµα και µε σωστή ρύθµιση, σε σχέση µε 
φυσιολογικές κυήσεις13.
 Ταυτόχρονα πολλές µελέτες έχουν δείξει σαφή συσχέτιση µεταξύ αρρύθµι-
στου υπερθυρεοειδισµού και IUGR, χαµηλό βάρος γέννησης, εµβρυικού θανά-
του ακόµα και αυτόµατης αποβολής14. Ο υπερθυρεοειδισµός στο τρίτο τρίµηνο 
της κύησης αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα χαµηλού βάρους γέννησης15.

Έµβρυο

Η εµβρυική ταχυκαρδία είναι συχνά ενδεικτική νόσου του Graves. Φυσιολογικά 
οι εµβρυικές σφύξεις είναι περίπου 140 ανά λεπτό µεταξύ της 21ης-30ης εβδο-
µάδας της κύησης και 135 ανά λεπτό µεταξύ 31ης-40ης εβδοµάδας16. Σφύξεις 
120-160 ανά λεπτό θεωρούνται φυσιολογικές τις τελευταίες 15 εβδοµάδες της 
κύησης. Σε περιπτώσεις εµβρυικής θυρεοτοξίκωσης οι εµβρυικές σφύξεις ξε-
περνούν τις 160 ανά λεπτό µεταξύ 25-30 εβδοµάδων κύησης. 
 Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης των εµβρυικών ορµονών σε αίµα οµφα-
λίου λώρου αποτελεί την µέθοδο εκλογής για τον καθορισµό της κατάστασης 
του εµβρύου. Υπάρχουν ειδικοί πίνακες εµβρυικής TSH και θυρεοειδικών ορµο-
νών ανάλογα µε την ηλικία κύησης17. 

Νεογνό

Ένα στα πέντε νεογνά µητέρων µε νόσο του Graves θα εκδηλώσει υπερθυρε-
οειδισµό18. Η συχνότητα είναι µικρότερη της αναµενόµενης λόγω της εξισορ-
ρόπησης που επιτυγχάνεται µεταξύ αντισωµάτων και θεραπευτικής αγωγής µε 
θειοναµίδες. Η επίπτωση της νόσου στο νεογνό δεν σχετίζεται απόλυτα µε την 
θυρεοειδική λειτουργία της µητέρας. Παράγοντες κινδύνου για νεογνική νόσο 
αποτελούν οι κάτωθι: ιστορικό προηγούµενου παιδιού µε νόσο Graves, θερα-
πεία µε Ι-131 και αυξηµένος τίτλος αντισωµάτων περιγεννητικά14. 
 Η νόσος του Graves στο νεογνό µπορεί να εκδηλωθεί ως ευερεθιστότητα, τα-
χυκαρδία, υπέρταση, βρογχοκήλη, εξόφθαλµος, ανεπαρκής πρόσληψη βάρους, 
ίκτερος, θροµβοκυτταροπενία, ηπατοσπληνοµεγαλία, υποπροθροµβιναιµία. Η εµ-
βρυική βρογχοκήλη µπορεί να οφείλεται τόσο σε υπερθυρεοειδισµό, όσο και σε 
εµβρυικό υποθυρεοειδισµό λόγω της θεραπείας µε θειοναµίδες. Καρδιακή ανεπάρ-
κεια και θάνατος µπορεί να συµβούν σε περιπτώσεις βαριάς θυρεοτοξίκωσης.
 Σε αίµα από τον οµφάλιο λώρο η συγκέντρωση TSH κάτω των 0.1 mU/L µε 
φυσιολογικές ή αυξηµένες συγκεντρώσεις Τ

4
, free T

4
 και Τ

3
 υποδεικνύουν τη 
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δράση TSH receptor-stimulating antibodies. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται µε µέ-
τρηση των θυρεοειδικών ορµονών µετά τη γέννηση και κυρίως µεταξύ 2ης µε 
5ης ηµέρας της ζωής. Σε ορισµένα νεογνά η έναρξη των συµπτωµάτων µπορεί 
να είναι όψιµη (8η-9η ηµέρα). Η νεογνική νόσος του Graves υφείεται αυτόµατα 
καθώς τα TSH receptor-stimulating antibodies αποσυντίθενται. Ο χρόνος ηµί-
σιας ζωής είναι περίπου 12 ηµέρες. Συνήθως η κλινική πορεία της νόσου διαρκεί 
από 3 µέχρι 12 εβδοµάδες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

Μητέρα

1. Αντιθυρεοειδικά σκευάσµατα

Η προπυλθιουρακίλη (PTU) και η µεθιµαζόλη ή καρβιµαζόλη (ΜΜI) χρησιµο-
ποιούνται για την θεραπεία του υπερθυρεοειδισµού καθώς αναστέλλουν την 
σύνθεση των θυρεοειδικών ορµονών. Η εγκυµοσύνη δεν φαίνεται να αλλάζει τη 
φαρµακοκινητική της MMI ενώ τα επίπεδα της PTU είναι πιο ελαττωµένα στο 
τελευταίο τρίµηνο της κύησης19. Από τα µέχρι στιγµής δεδοµένα τόσο η πλακου-
ντιακή διέλευση όσο και η επίδραση στη θυρεοειδική λειτουργία του εµβρύου 
έιναι παρεµφερής και για τα 2 φάρµακα, και έτσι για τους δύο αυτούς σκοπούς 
δεν συνίσταται το ένα φάρµακο περισσότερο από ότι το άλλο.
 Ο στόχος της αντιθυρεοειδικής αγωγής στην έγκυο είναι να βελτιώσει τη 
µητρική θυρεοειδική λειτουργία χωρίς παρενέργειες στο έµβρυο. ∆εν φαίνεται 
να υπάρχει σταθερή συσχέτιση µεταξύ της δόσης των αντιθυρεοειδικών σκευ-
ασµάτων στη µητέρα και της εµβρυικής θυρεοειδικής λειτουργίας. Εν τούτοις 
υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της θυρεοειδικής λειτουργίας της µητέρας και αυτής 
του εµβρύου20. Μελέτες έχουν δείξει ότι εάν η µητρική free T

4
 διατηρείται στο 

άνω τριτηµόριο του φυσιολογικού εύρους τιµών (µη εγκυµοσύνης), τότε 90% 
των νεογνών θα έχουν τιµές free T

4
 µέσα στο φυσιολογικό εύρος. Αντίθετα 

τιµές µητρικής free T
4
 στα κατώτερα δύο τρίτα του φυσιολογικού εύρους σχετί-

ζονται µε 36% των νεογνών µε ελαττωµένες τιµές free T
4
. 

 Η θεραπεία µε ΜΜΙ έχει ενοχοποιηθεί για πιθανή τερατογένεση σε έµβρυα 
µητέρων µε υπερθυρεοειδισµό σε αρκετές αλλά όχι σε όλες τις µελέτες19,21,22. Πιο 
συγκεκριµένα έχουν αναφερθεί 2 ανεπιθύµητες δράσεις σε έµβρυα µήτερων που 
λάµβαναν θεραπεία µε ΜΜΙ: ατρησία οισοφάγου /ρινικών χοάνων και δερµατική 
απλασία (aplasia cutis). Ταυτόχρονα δεν έχουν µέχρι στιγµής αναφερθεί αντί-
στοιχες περιπτώσεις τερατογένεσης µε τη χρήση της PTU. Εποµένως σε χώρες 
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όπου υπάρχουν και τα δύο σκευάσµατα, η PTU θα πρέπει να προτιµάται της 
ΜΜΙ ως αρχική θεραπεία, αλλά σε χώρες όπου υπάρχει µόνο η ΜΜΙ το σκεύα-
σµα αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείται παρόλες τις πιθανές παρενέργειες.
 Πέραν της πιθανότητας πρόκλησης υποθυρεοειδισµού λόγω της θεραπείας 
και των πιθανών τερατογόνων δράσεων, δεν φαίνεται να υπάρχουν ανεπιθύµη-
τες ενέργειες στην ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών αυτών23.
 Λίγα στοιχεία υπάρχουν όσον αφορά την ασφάλεια των σκευασµάτων αυτών 
κατά την γαλουχία. Παρόλα αυτά δεν έχουν µέχρις στιγµής αναφερθεί ανεπιθύ-
µητες ενέργειες σε θηλάζοντα βρέφη των οποίων οι µητέρες λαµβάνουν αγωγή 
µε PTU (<300 mg/ηµ) ή ΜΜΙ (<20 mg/ηµ), αν και ο αριθµός των βρεφών αυτών 
είναι µικρός.

2. Προπρανολόλη

Η χρήση της έχει συσχετιστεί µε παροδική νεογνική υπογλυκαιµία, καθώς και 
επεισόδια άπνοιας και βραδυκαρδίας τα οποία διαρκούν λιγότερο από 48 ώρες. 
Επιπλέον υπάρχουν αντικρουόµενα στοιχεία για πιθανή ενδοµήτρια καθυστέρη-
ση του εµβρύου κατά τη χρήση προπρανολόλης, εποµένως απαιτείται τακτική 
παρακολούθηση της εµβρυικής ανάπτυξης24.

3. Ι-131

Η χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά αντεν-
δείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης λόγω πολλαπλών ανεπιθύµητων παρενερ-
γειών και πιθανότητα τερατογενετικών συµβαµάτων. Όσον αφορά συγκεκριµένα 
στη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, η χορήγηση Ι-131 πριν την 12η εβδοµάδα 
της κύησης δεν επιφέρει αλλαγές στη θυρεοειδική λειτουργία καθώς ο αδένας 
δεν έχει την ικανότητα να δεσµεύσει το ιώδιο. Χορήγηση Ι-131 µετά τη 12 εβδο-
µάδα οδηγεί σε καταστροφή του αδένα και εµβρυικό υποθυρεοειδισµό25.

4. Χειρουργική αντιµετώπιση

Αν και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία σχετικά µε τη χειρουργική θεραπεία κατά 
τη διάρκεια της κύησης, υφολική θυροειδεκτοµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
εάν κριθεί απαραίτητη και εφόσον η µητέρα παρουσιάσει κάποια σοβαρή ανε-
πιθύµητη ενέργεια λόγω της λήψης αντιθυρεοειδικής αγωγής, εάν απαιτούνται 
υπερβολικά µεγάλες δόσεις αντιθυρεοειδικών φαρµάκων ή εάν δεν συµµορ-
φώνεται µε τη φαρµακευτική αγωγή µε αποτέλεσµα να πάσχει από αρρύθµιστο 
υπερθυρεοειδισµό26. 
 Η χειρουργική θεραπεία θεωρείται ασφαλέστερη όταν πραγµατοποιείται µετά 
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το πρώτο τρίµηνο, όπου έχει ολοκληρωθεί η οργανογένεση, το έµβρυο έχει λι-
γότερες πιθανότητες τερατογένεσης και η µήτρα παρουσιάζει µεγαλύτερη αντί-
δραση σε συµβάµατα που δύνανται να προκαλέσουν συσπάσεις.
Έµβρυο

Η θεραπεία του εµβρύου περιλαµβάνει τόσο έµβρυα µε υπερθυρεοειδισµό όσο 
και έµβρυα µε υποθυρεοειδισµό. Η θεραπευτική αντιµετώπιση των υπερθυρεο-
ειδικών εµβρύων έγκειται στην χορήγηση αντιθυρεοειδικών σκευασµάτων στην 
µητέρα και την παρακολούθηση της εµβρυικής θυρεοειδικής λειτουργίας µέσω 
της καρδιακής συχνότητας και σπανιότερα της µέτρησης ορµονών στο αίµα του 
λώρου. Η καρδιακή συχνότητα θα πρέπει να κυµαίνεται γύρω στις 140 σφύξεις 
ανά λεπτό και η δόση των αντιθυρεοειδικών φαρµάκων στη µητέρα να επανα-
προσδιορίζεται ανά µία µε δύο εβδοµάδες.
 Η θεραπευτική αντιµετώπιση των υποθυρεοειδικών εµβρύων έγκειται στην 
ελάττωση ή και διακοπή των µητρικών σκευασµάτων. Επίσης δύναται να χρησι-
µοποιηθεί ενδοαµνιακή χορήγηση θυροξίνης (250 µγρ /εβδοµάδα για 3 εβδο-
µάδες) για την βελτίωση του εµβρυικού υποθυρεοειδισµού και της εµβρυικής 
βρογχοκήλης27.
 Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα µε την ηλικία κύησης και την βαρύτητα των 
συµπτωµάτων µπορεί να επιλεγεί και η πρόκληση τοκετού.

Νεογνό

Η θεραπεία της νόσου στο νεογνό περιλαµβάνει τη χορήγηση κατασταλτικών 
σκευασµάτων (sedatives) και διγοξίνης. Ιώδιο ή αντιθυρεοειδικά φάρµακα χο-
ρηγούνται ώστε να ελαττωθεί η έκκριση των θυρεοειδικών ορµονών. Τα σκευά-
σµατα αυτά έχουν συνεργική δράση όσον αφορά την αναστολή της σύνθεσης 
των ορµονών. Επιπλέον το ιώδιο αναστέλλει την έκκριση των θυρεοειδικών ορ-
µονών. ∆ιάλυµα Lugol (5% iodide και 10% potassium iodide, 126mg iodide/mL) 
χορηγείται αρχικά σε δόση 8mg (1 σταγόνα) τρεις φορές την ηµέρα. Μεθιµαζό-
λη ή PTU χορηγείται σε δόσεις 0.5-1 mg και 5-10 mg/kg/ηµέρα αντίστοιχα ανά 
8ωρο. Θα πρέπει να υπάρξει θεραπευτική ανταπόκριση µέσα σε 24 µε 36 ώρες. 
Εάν η ανταπόκριση δεν είναι η αναµενόµενη, η δόση του ιωδίου και των αντι-
θυρεοειδικών σκευασµάτων µπορεί να αυξηθεί κατά 50%. Κορτικοστεροειδή σε 
αντιφλεγµονώδεις δόσεις καθώς και προπρανολόλη (1-2 mg/kg/ηµέρα) µπορεί 
επίσης να χρησιµοποιηθούν. Τέλος έχουν χρησιµοποιηθεί radiographic contrast 
σκευάσµατα όπως sodium ipoate, 100 mg/ ηµέρα ή 0.3-0.5 mg ανά 2 -3 ηµέρες, 
είτε µόνα τους είτε σε συνδυασµό µε αντιθυρεοειδική αγωγή5,28.
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Συµπεράσµατα

Η πρόοδος στην ιατρική τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 
και βελτιώσεις στην φροντίδα της εγκύου και του αναπτυσσόµενου εµβρύου. 
Αυτό φυσικά αφορά και τη ρύθµιση των πιθανών δυσλειτουργιών στη θυρε-
οειδική λειτουργία όπως ο υπερθυρεοειδισµός. Στο κεφάλαιο αυτό δόθηκαν 
συνοπτικές πληροφορίες για την παθογένεια της νόσου του Graves στη µητέρα, 
στο έµβρυο και στο νεογνό, η διαγνωστική προσέγγιση της νόσου καθώς και οι 
διαφορετικοί τρόποι θεραπείας. Επειδή η σωστή ρύθµιση αφορά τόσο τη µητέ-
ρα όσο και το έµβρυο-νεογνό και ιατροί πολλαπλών ειδικοτήτων ασχολούνται 
µε την «δυάδα» µητέρας-παιδιού, είναι σηµαντικό να υπάρχουν κοινές κατευθυ-
ντήριες γραµµές βασισµένες σε ενδείξεις (evidence based guidelines29).
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η πιο συχνή αιτία νεογνικού υπερθυρεοιδισµού είναι
 A. Νόσος του Graves
 Β. Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα- υπερθυρεοειδική φάση
 Γ. Τοξικό αδένωµα
 ∆. Θεραπεία µε Θειοναµίδες

2. Ο εµβρυικός θυρεοειδής µπορεί να δεσµεύσει ιώδιο από
 A. Την 6η εβδοµάδα κύησης
 Β. Την 10η εβδοµάδα κύησης
 Γ. Την 12η εβδοµάδα κύησης
 ∆. Την 20η εβδοµάδα κύησης

3. Ο πλακούντας είναι διαπερατός στην (µπορεί να ισχύουν πάνω από ένΑ. 
 A. Τ4
 Β. Τ3
 Γ. TSH
 ∆. TRH
 Ε. Όλα τα παραπάνω

4.  Ο υπερθυρεοειδισµός κατά τη διάρκεια της κύησης σχετίζεται µε όλα εκτός από
 A. Χαµηλό βάρος γέννησης
 Β. Προεκλαµψία
 Γ. Καρδιακή ανεπάρκεια
 ∆. Υπόταση

5. Ο υπερθυρεοειδισµός στο έµβρυο προκαλεί όλα εκτός από
 A. Νεογνικό ίκτερο
 Β. Ηπατοσπηνοµεγαλία
 Γ. Βραδυκαρδία
 ∆. Βρογχοκήλη

6. Η PTU
 A. Aναστέλλει την έκκριση των θυρεοειδικών ορµονών
 B. Aναστέλλει την σύνθεση των θυρεοειδικών ορµονών
 Γ. Προκαλεί τερατογένεση
 ∆. ∆εν διαπερνά τον πλακούντα
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7. Κατά τη διάρκεια της κύησης µπορεί να χρησιµοποιηθούν όλα εκτός από
 A. Προπρανολόλη
 Β. Ραδιενεργό ιώδιο
 Γ. Θειοναµίδες
 ∆. Χειρουργική αντιµετώπιση

8. Για τ η θεραπεία της νεογνικής νόσου του Graves µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
όλα εκτός από

 A. PTU και µεθιµαζόλη
 B. Lugol διάλυµα
 Γ. ∆ιγοξίνη
 ∆. Ραδιενεργό ιώδιο Ι-131

9.  Για την σωστή παρακολούθηση του εµβρύου απαιτούνται πάντα (µπορεί να 
ισχύουν πάνω από ένΑ. 

 A. Η παρακολούθηση των µητρικών τιµών T4, TSH
 Β.  Η παρακολούθηση των µητρικών τιµών TSH receptor-stimulating 

antibodies
 Γ. Η υπερηχογραφική παρακολούθηση του εµβρύου
 ∆. Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης εµβρυικών ορµονών
 Ε. Όλα τα παραπάνω

10.  Ο υπερθυρεοειδισµός κατά την κύηση και η αντιµετώπισή του µπορεί να 
προκαλέσει στο έµβρυο όλα εκτός από

 A. Υπερθυρεοειδισµό
 Β. Υποθυρεοειδισµό
 Γ. Βρογχοκήλη
 ∆. Βραδυκαρδία

Σωσ τ έ ς  απαν τ ήσ ε ι ς  κα τ ά  σε ι ρά

A,B,A/B/∆,∆,Γ,B,B,∆,A/B/Γ,∆
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