
ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ

Βρογχοκήλη είναι κλινικά η οντότητα που χαρακτηρίζεται από αυξημένο μέγε-
θος και διαφορετική δομή σε μια ή πολλές περιοχές ενός κακά τα άλλα φυσι-

ολογικού θυρεοειδικού αδένα. Όταν απουσιάζει θυρεοειδική δυσλειτουργία, αυ-
τοάνοση διαταραχή, θυρεοειδίτιδα ή κακοήθεια η κατάσταση ονομάζεται απλή 
πολυοζώδης βρογχοκήλη (ΠΟΒ).

1) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ένας συνδυασμός γενετικών, περιβαλλοντικών και ενδογενών παραγόντων εμπλέ-
κεται στην αιτιολογία της οζώδους βρογχοκήλης.
 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ιωδιοπενία είναι ο κυριότερος περιβαλλοντικός πα-
ράγοντας για την πρόκληση της νόσου, τόσο στην ενδημική όσο και στην παροδι-
κή μορφή της, Η απέκκριση ιωδίου από τα ούρα, έχει απόλυτα αντίστροφη συσχέ-
τιση με το μέγεθος του θυρεοειδούς.
 Άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα, η λήψη βρογχοκηλογόνων 
ουσιών, το συναισθηματικό stress, φαρμακευτικές ουσίες και λοιμώξεις. Ενδιαφέ-
ρον είναι ότι το αλκοόλ έχει αντίθετο αποτέλεσμα, προφανώς από την τοξική επί-
δραση του οινοπνεύματος.
 Το φύλο επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η αναλογία γυναικών-ανδρών εί-
ναι 5 μέχρι 10:1.

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Είναι προφανές ότι υπάρχει γενετική συσχέτιση για την αιτιολογία της ΠΟΒ, αφού 
σε ενδημικές περιοχές υπάρχει παρουσία στο 82% στους μονοογενείς δίδυμους 
ζυγώτες σε σύγκριση με 50% στους δυογενείς και 40% στις μη ενδημικές περιοχές 
έναντι 13% αντίστοιχα.
 Πάνω από 20 γενετικοί τόποι έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται με την παρουσία της 
ΠΟΒ. Όμως όλες οι μελέτες, επειδή κυρίως είναι μικρές σε αριθμό συμμετεχόντων, 
είναι αδύνατο να απομονώσουν πλήρως τους γενετικούς από περιβαλλοντικούς 
λόγους.

Πολυοζώδης βρογχοκήλη
Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας
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 Οι γενετικοί τόποι και λόγοι αφορούν κυρίως τη δομή της θυρεοσφαιρίνης (οι πε-
ρισσότεροι) στην υποδοχή της TSH (TSHR) και το συμμεταφορέα ιωδίου-νατρίου 
(NIS).

2) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Οι επιδημιολογικές μελέτες στην ΠΟΒ έχουν πολλαπλά προβλήματα από την ετε-
ρογένια των κριτηρίων, τους διαφορετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, από 
τον τρόπο προσέγγισης (ψηλάφηση ή υπερηχογράφημα) και τη θυρεοειδική λει-
τουργική κατάσταση (κυρίως όσον αφορά τις υποκλινικές μορφές).
 Στη μελέτη Whickham στο Ηνωμένο Βασίλειο το 15,5% των ενηλίκων είχαν ψη-
λαφητή βρογχοκήλη και η αναλογία γυναικών-ανδρών ήταν 4,5:1.
 Στη μελέτη Framingham, 1% των ατόμων μεταξύ 30 και 59 χρονών είχαν ψηλα-
φητή βρογχοκήλη. Στο Connecticut 2% των ενηλίκων είχαν οζώδη βρογχοκήλη.
 Στη Δανία είχαν ψηλαφητή βρογχοκήλη το 9,8% στις ήπιες ιωδιοπενικές περιοχές 
που ανέβαινε στο 14,6% στις περιοχές με σοβαρότερη ιωδιοπενία. Αν χρησιμοποι-
είτο υπερηχογράφημα, τα ποσοστά ανέβαιναν σε 15% και 22,6% αντίστοιχα.
 Στη μελέτη Whickham σαν μονήρης όζος καταγράφηκε το 5,3% των γυναικών 
και το 0,8% των ανδρών. Στη μελέτη Framingham η αναλογία 4,6% (6,4% στις γυ-
ναίκες και 1,6% στους άνδρες).
 Αυτά τα ποσοστά, φυσικά αλλάζουν αν χρησιμοποιούμε υπερηχογράφημα.
 Αν ορίσουμε μεγέθη του όζου μεγαλύτερο από 10 mm διάμετρο, τότε το 30% 
από ένα, μία επιλεγμένο πληθυσμό έχει τέτοιους όζους και το ποσοστό είναι μεγα-
λύτερο στους ηλικιωμένους. Γενικά, περίπου μισοί έχουν μονήρη όζο και οι άλλοι 
μισοί ΠΟΒ.
 Λιγότερα είναι τα δεδομένα για τη λειτουργικότητα των όζων. Περίπου 5% είναι 
τοξικοί, 10% είναι θερμοί και 85% είναι ψυχροί.

3) ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η φυσική ιστορία της ΠΟΒ είναι συνδυασμός της αύξησης του όγκου και της λει-
τουργικής διαταραχής που είναι δυνατό να επιφέρει στο θυρεοειδή αδένα. Στη 
μελέτη Whickham το 20% των γυναικών και το 5% των ανδρών που είχαν βρογχο-
κήλη, στην έναρξη της μελέτης εξαφανίστηκε κατά την παρακολούθηση ενώ μόνο 
4% των γυναικών και κανείς από τους άνδρες δεν εμφάνισε βρογχοκήλη ενώ στην 
αρχή δεν είχαν. Στις Νοτιοδυτικές ΗΠΑ μία μελέτη που έγινε σε άτομα με διάχυτη 
βρογχοκήλη μεταξύ των ετών 11 και 18, υπήρξε αυτόματη υποτροπή του όζου του 
θυρεοειδούς μετά την ηλικία των 30 ετών κατά 60%.
 Σε μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη μόνο 20 εμφάνισαν αύξηση του θυρεοει-
δούς μετά την ηλικία των 40 ετών.
 Σε ανασκόπηση εργασιών, όπου η παρακολούθηση έγινε με υπερηχογράφημα, 
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καταγράφηκε ετήσια αύξηση 4,5%.
 Η πιθανή μείωση της εμφάνισης της βρογχοκήλης, ενώ αυξάνεται η ηλικία απο-
δίδεται στη μείωση της συνολικής γραμμικής αύξησης σώματος που αντανακλά 
και στον όγκο του θυρεοειδούς. Επίσης η GH και ο IGF-1 μειώνονται με την ηλικία, 
αφού και στις γυναίκες με ψυχογενή ανορεξία και στους πυγμαίους, ο όγκος του 
θυρεοειδούς είναι μικρός. Άλλοι παράγοντες είναι η μείωση της οιστραδιόλης στις 
γυναίκες που ασκεί αυξητική δράση, όπως και η ρύθμιση προς τα κάτω του γονιδί-
ου NIS που συμβαίνει με την ηλικία.
 Στη μελέτη Framingham, νέοι όζοι εμφανίζονται από ποσοστό 20 ανά 1000 άτο-
μα ανά έτος, γεγονός που προσδίδει παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη όζου 
5-10%. Σε μια μελέτη 140 Ιαπώνων ασθενών που επανεξετάστηκαν μετά από 15 
χρόνια, βρέθηκε ότι 13% αύξησαν τον όγκο των όζων, 34% ήταν αμετάβλητοι, 23% 
μειώθηκε και 30% των όζων δεν ήταν πια ψηλαφητοί. Οι όζοι που αυξήθηκαν, ήταν 
πρωτίστως συμπαγείς και οι όζοι που μειώθηκαν ή εξαφανίστηκαν, ήταν πρωτί-
στως κυστικοί.
 Οι ασθενείς με μη τοξική ΠΟΒ μπορεί να γίνουν συνηθέστερα υπερθυρεοειδικοί 
και λιγότερο υποθυρεοειδικοί. Η συνήθης εξέλιξη είναι ένα πολύ μικρό διάστημα 
υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού πριν περιπέσει σε έκδηλο υπερθυρεοειδισμό. Η 
αύξηση του αριθμού των όζων ή του μεγέθους, είναι απόλυτα συσχετίσημη με την 
τιμή της TSH.
 Το αληθές ποσοστό από τον ευθυρεοειδισμό είναι πολύ δύσκολο να υπολογι-
στεί. Δύο μελέτες υπολόγισαν το ποσοστό σε 10% σε διάστημα παρακολούθησης 
7-12 χρόνια. Αυτή η εξέλιξη έχει άμεση σχέση με το γενετικό υπόστρωμα, τις σω-
ματικές μεταλλάξεις και από εσωτερικούς παράγοντες, όπου κυρίως είναι η αύξη-
ση της πρόσληψης ιωδίου (από αντισηπτικά, αμιοδαρώνη ή ακτινοσκιερές ουσίες).
 Σε αυτόνομους θερμούς όζους, το ποσοστό που μεταπίπτει σε τοξικούς, υπολο-
γίστηκε σε 4,1-6% ανά έτος.
 Το μέγεθος του όζου είναι κρίσιμος παράγοντας, αφού σε μία μελέτη παρακο-
λούθησης 5 χρόνων το ποσοστό κινδύνου εμφάνισης υπερθυρεοειδισμού ήταν 
20% για όζους μεγαλύτερους από 3cm και μόνο 5% για αυτούς που είχαν μέγεθος 
μικρότερο από 2,5cm.

4) ΔΙΑΓΝΩΣΗ
α) Συμπτώματα

Η πλειοψηφία των ασθενών με ΠΟΒ έχουν ελάχιστα ή λίγα συμπτώματα και τις 
περισσότερες φορές η ανεύρεση της γίνεται τυχαία κυρίως σε άτομα οικογενειών 
που παρουσιάζουν βρογχοκήλη. Τα συνηθέστερα συμπτώματα ή σημεία είναι η 
παρουσία κάποιας μάζας στο ύψος του θυρεοειδή, η δυσφορία σε αυτή την περιο-
χή και ίσως κάποιος ξαφνικός πόνος από αιμορραγία εντός του όζου.
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β) Κλινική εξέταση

Η κλινική εξέταση πρέπει να επικεντρώνεται στο λαιμό και στο άνω μέρος του θώ-
ρακα. Πρακτικά, ο θυρεοειδής ψηλαφίζεται όταν το μέγεθός του είναι διπλάσιο 
του φυσιολογικού. Διάχυτη διόγκωση γίνεται αντιληπτή όταν φτάνει σε όγκο 30-
40 ml. Γενικά μικρή βρογχοκήλη υπερδιαγνώσκεται και μεγάλη υποδιαγνώσκεται. 
Η ψηλάφηση του όγκου εξαρτάται από το μέγεθός του, τη μορφολογία, τη θέση 
του μέσα στο θυρεοειδικό παρέγχυμα, την ανατομία του ασθενούς και πάνω απ’ 
όλα την εμπειρία του γιατρού. Αντιληπτοί από τον ασθενή, γίνονται συνήθως όζοι 
μεγαλύτεροι από 1.5-2.0 cm.

γ) Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου, που είναι και το κύριο ζητούμενο στη διερεύνηση 
μιας ΠΟΒ αυξάνεται όταν έχουμε οικογενή εμφάνιση μυελοειδούς καρκινώματος 
ή MEN, γρήγορη ανάπτυξη του όζου ιδίως μετά από θεραπεία με θυροξίνη, πολύ 
σκληρούς όζους που καθηλώνονται στους γύρω ιστούς, παράλυση του λαρυγγι-
κού νεύρου, τραχηλικούς λεμφαδένες ή μακρινές μεταστάσεις σε πνεύμονα και 
οστά. Ο κίνδυνος παραμένει μέτρια υψηλός στις ηλικίες μεταξύ 20 και 60, στους 
άντρες, στους συμπαγείς όζους, σε αυτούς που έχουν ακτινοβοληθεί στο λαιμό, 
στους όζους που>4 εκ και σε αυτούς που έχουν τοπικά συμπτώματα.

δ) Εργαστηριακός βιοχημικός έλεγχος

Ο προσδιορισμός της TSH είναι μακράν η συχνότερη αρχική εξέταση για την ΠΟΒ. 
Η μέτρηση αντισώματος κατά της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης συνιστάται σαν 
δεύτερη εξέταση ρουτίνας. Η μέτρηση της θυρεοσφαιρίνης πολύ λίγα έως καθό-
λου προσφέρει στην αρχική εξέταση της ΠΟΒ.
 Η εξέταση που απασχόλησε περισσότερο τα τελευταία χρόνια είναι ο προσδιορι-
σμός της καλσιτονίνης. Σε όλες τις δημοσιευμένες εργασίες ο κίνδυνος παρουσίας 
μυελοειδούς καρκινώματος είναι <1%. Παραμένει ερώτημα κατά πόσο αυτή είναι 
χρήσιμη σαν αρχικός προσδιορισμός στην ΠΟΒ. Αν πάντως, μετρηθεί και βρεθεί 
τιμή>10pg/ml πρέπει να ακολουθήσει περαιτέρω έλεγχος.

ε) Απεικονιστικός-μορφολογικός έλεγχος

Αρκετές απεικονιστικές εξετάσεις υπάρχουν για τη καταγραφή της μορφολογίας 
του θυρεοειδούς. Αυτές περιλαμβάνουν το υπερηχογράφημα, την αξονική τομο-
γραφία, τη μαγνητική τομογραφία και ίσως και το PET SCAN.
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς, έχει καθιερωθεί σαν η κύρια απεικονιστική 
εξέταση τα τελευταία χρόνια. Γενικά το υπερηχογράφημα καταγράφει πέντε φο-
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ρές περισσότερο τους όζους του θυρεοειδούς, απ’ ότι η ψηλάφηση και δύο φο-
ρές περισσότερο τους όζους που είναι μεγαλύτεροι από δύο εκατοστά. Η είσοδος 
του υπερηχογραφήματος στην καθημερινή πρακτική ανέβασε το γενικό ποσοστό 
παρουσίας της ΠΟΒ από 17% με τη ψηλάφηση μέχρι το 67%. Τα πλεονεκτήματα 
του υπερηχογραφήματος συνίστανται στο ότι είναι εύκολα διαθέσιμο, έχει υψη-
λή ευκρίνεια, δεν ακτινοβολεί, εκτιμά την αιματική ροή, μπορεί να κατευθύνει την 
παρακέντηση σε όζους ή λεμφαδένες, έχει καλή εκτίμηση στον υπολογισμό του 
όγκου, μικρή ταλαιπωρία του ασθενούς. Τα μειονεκτήματα περιορίζονται στο ότι 
έχει σημαντικό ρόλο ο εκτελεστής, δεν δίδει πληροφορίες για τη λειτουργικότη-
τα των όζων και λίγες για κακοήθεια έχει πτωχή η εικόνα για την οπισθοστερνική 
εντόπιση.

Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς

Αυτό έχει περιορισμένη χρήση για τη καταγραφή της μορφολογίας του θυρεοει-
δούς σε σύγκριση με το υπερηχογράφημα, αλλά είναι χρήσιμο για τη καταγραφή 
της λειτουργικότητας των όζων, αν είναι θερμοί ή ψυχροί δηλαδή, κυρίως αν υπάρ-
χει κατασταλμένη TSH με ή χωρίς θεραπεία καταστολής με θυροξίνη. Η χρήση του 
ισότοπου Tc 99 είναι μακράν ευκολότερη και φθηνότερη από το ισότοπο I123 αν 
και μπορεί να έχει ψευδώς θερμούς όζους 8%.
 Οι ψυχροί όζοι που καταγράφονται στο σπινθηρογράφημα ανέρχονται στο 77% 
και έχουν πιθανότητα εμφάνισης κακοήθεια 8% ή και περισσότερο.
 Συνεπώς, τα πλεονεκτήματα του σπινθηρογραφήματος συνίστανται στην ικα-
νότητα του να διαχωρίζει τους όζους που υπερλειτουργούν από αυτούς που 
προκαλούν υπερθυρεοειδισμό από καταστροφή, υπολογίζει την πρόσληψη του 
ιωδίου και βρίσκει έκτοπο θυρεοειδικό ιστό. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται 
το χρειάζεται η παρουσία τμήματος πυρηνικής ιατρικής, η λήψη ακτινοβολίας, η 
πτωχή απεικόνιση, χαμηλή διακριτικότητα μεταξύ συμπαγών όζων και κυστικών, 
δεν υπολογίζει τον όγκο, επηρεάζεται από τη λήψη ιωδίου και τέλος το ισότοπο Tc 
99 μπορεί να δώσει ψευδή στοιχεία πρόσληψης των όζων.
 Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, λίγα πλεονεκτήματα έχουν σε σύγκριση 
με το υπερηχογράφημα. Η κυριότερη χρησιμότητα τους, συνίσταται ότι καταγρά-
φουν καλύτερα την οπισθοστερνική εντόπιση της βρογχοκήλης και τη πίεση της 
τραχείας από τους μεγάλους όζους.

Η παρακέντηση όζων με λεπτή βελόνα και η κυτταρολογική εξέταση του υλικού 
(FNA)

Η μέθοδος αυτή είναι μακράν η καλύτερη και ασφαλέστερη για τις πληροφορίες 
που μας δίδει στο κατά πόσο ένας όζος είναι καλοήθης ή κακοήθης. Περισσότερο 
όμως δεν χρειάζεται να επεκταθώ αφού άλλοι συνάδελφοι θα ασχοληθούν εκτενέ-
στερα με αυτό το θέμα.
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5) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΒ
Δεν υπάρχει ιδανική θεραπεία για την απλή βρογχοκήλη. Η πρώτη γραμμή θερα-
πείας για τις ιωδιοπενικές περιοχές (πολύ σπάνιες πλέον) είναι η χορήγηση ιωδίου. 
Αν και η χορήγηση ιωδίου προστατεύει από την εμφάνιση βρογχοκήλης στο γενι-
κό πληθυσμό, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία τι επιφέρει στην ήδη εγκατεστημένη 
οζώδη βρογχοκήλη. Σε μία διπλή μελέτη η χορήγηση 5 g ιωδιωμένου αλατιού, 
ισοδυναμούσε με χορήγηση 150μg θυροξίνης και μείωνε ισοδύναμα τη διάχυτη 
βρογχοκήλη.
 Ανεπιθύμητη συνέπεια της χορήγησης ιωδίου είναι η αυξημένη εμφάνιση υπερ-
θυρεοειδισμού, θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς και αυτοάνοσου θυρε-
οειδίτιδας.
 
α) Θεραπεία με Τ4

Η χορήγηση θυροξίνης στην ΠΟΒ προβάλλει σαν η πλέον διαδεδομένη και λογική 
θεραπεία. Πλεονεκτήματα της είναι ότι δε χρειάζεται νοσοκομειακή νοσηλεία, είναι 
φθηνή, μειώνει τον όγκο των όζων και πιθανόν να προλαμβάνει την εμφάνιση άλ-
λων. Μειονεκτήματα είναι η χαμηλή ικανότητα μείωσης του όγκου των όζων, η δια 
βίου θεραπεία, η επανάκαμψη της αύξησης των όζων μετά τη διακοπή, οι πιθανές 
ανεπιθύμητες δράσεις σε καρδιά και οστά και μη δυνατότητα χρησιμοποίησης της 
σε κατασταλμένη TSH. Σ’ ένα θυρεοειδή χωρίς αυτόνομους όζους, η καταστολή 
της TSH κατόπιν θεραπείας με θυροξίνη μειώνει ή και υποστρέφει την αύξηση του 
όγκου του αδένα. Σε καλά εμπεριστατωμένες μελέτες, η χορήγηση θυροξίνης μει-
ώνει τη διάχυτη βρογχοκήλη, αλλά σύντομα μετά τη διακοπή της επανέρχεται στα 
πρότερα επίπεδα.
 Η χορήγηση Τ3 μόνη ή σε συνδυασμό δεν διαφέρει από τη χορήγηση μόνον Τ4, 
αλλά η δράση της όντως παραμένει περισσότερο μετά τη διακοπή της.
 Η έκταση της ωφελιμότητας της θεραπείας, εξαρτάται από το βαθμό καταστολής 
της TSH.
 Όσον αφορά μεταξύ διάχυτης και οζώδους βρογχοκήλης, η χορήγηση Τ4 βοηθά 
χωρίς αμφιβολία περισσότερο τη διάχυτη βρογχοκήλη.
 Όσον αφορά τη χορήγηση θυροξίνης, στην οζώδη βρογχοκήλη, τρεις εργασίες 
υπάρχουν όπου χρησιμοποιείται το υπερηχογράφημα για αντικειμενική καταγρα-
φή του μεγέθους. Ανεπιθύμητες δράσεις της θεραπείας με θυροξίνη είναι ο υπο-
κλινικός υπερθυρεοειδισμός και οι επιπτώσεις του στο καρδιαγγειακό σύστημα και 
στα οστά.
 Δεν παρατηρήθηκε αύξηση των καταγμάτων, αλλά σίγουρα αυξάνεται η απώ-
λεια οστίτη ιστού, ιδιαίτερα στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
 Επίσης, παρατηρείται αυξημένη συχνότητα κολπικής μαρμαρυγής.
 Σε άτομα μεγαλύτερα από 60 ετών, η χαμηλή TSH σχετίζεται με αυξημένη θνησι-
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μότητα όλων των αιτίων και κυρίως από το καρδιαγγειακό.
 Επειδή η θεραπεία απαιτείται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να 
αποφεύγουμε την επανεμφάνιση της βρογχοκήλης και επειδή η φυσική ιστορία 
της οζώδους βρογχοκήλης οδηγεί σε αυτόνομους λειτουργούς όζους συνήθως, 
ίσως η θεραπεία με θυροξίνη να μην είναι ωφέλιμη σε αρκετούς ασθενείς.
 Έχοντας αυτά στο μυαλό μας, αποτελεί ισχυρό ερώτημα, αν η θεραπεία κατα-
στολής έχει ρόλο στην οζώδη βρογχοκήλη.
Αν και οι μελέτες δείχνουν ότι αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή θεραπείας, 
αυτή δεν μπορεί να συνιστάται παρά μόνο στη μικρή διάχυτη βρογχοκήλη.

β) Εγχείρηση

Αν και η θεραπεία επιλογής για τους περισσότερους είναι η θεραπεία καταστολής 
με Τ4, η παρουσία μεγάλης βρογχοκήλης και ο κίνδυνος της κακοήθειας, κάνει αρ-
κετούς να προτιμούν τη χειρουργική αφαίρεση.
 Κύριο πλεονέκτημα της εγχείρησης είναι η βεβαιωμένη μείωση ή και εξάλειψη 
της βρογχοκήλης και ειδικές επιπλοκές είναι η τρώση του λαρυγγικού νεύρου ή 
των παραθυρεοειδών αδένων, οι οποίες είναι <1% σε εξειδικευμένα κέντρα.
 Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων βρογχοκηλών και κυρίως αυτές που έχουν οπι-
σθοστερνική εκτόπιση είναι αναπνευστικές επιπλοκές που φθάνουν και 30%. Υπο-
τροπή βρογχοκήλης μετά την εγχείρηση εξαρτάται από το μέγεθος του θυρεοει-
δούς που παραμένει και από τη τιμή της TSH.
 Αν και το 50% των κλινικών ενδοκρινολόγων προτιμά τη μετεγχειρητική χορή-
γηση θυροξίνης, μόνο μία μελέτη από τις τέσσερεις εμπεριστατωμένες που υπάρ-
χουν έδειξε μείωση του όγκου της βρογχοκήλης μετά από θεραπεία με θυροξίνη. 
Επανεγχείρηση βρογχοκήλης, αν αυτή υποτροπιάσει, αυξάνει τον κίνδυνο ειδικών 
επιπλοκών από τρεις μέχρι και δέκα φορές περισσότερο.
 Για όλους αυτούς τους λόγους, αν προτιμηθεί η εγχείρηση, αυτή πρέπει να είναι 
όσο περισσότερο ριζική, δηλαδή ολκή ή υφολική αφαίρεση του αδένα. Έτσι συνο-
ψίζοντας τα κύρια πλεονεκτήματα της χειρουργικής επέμβασης είναι η εξαφάνιση 
των όζων, η άμεση αποσυμπίεση της τραχείας και ανακούφιση από τα συμπτώμα-
τα και φυσικά η πλήρης ιστολογική γνώση της υφής των όζων. Μειονεκτήματα εί-
ναι ο υποπαραθυρεοειδισμός, ο υποθυρεοειδισμός, η υποτροπή σε συντηρητικές 
επεμβάσεις, το υψηλό κόστος, η νοσηλεία σε νοσοκομείο, οι χειρουργικές επιπλο-
κές και η τρώση του λαρυγγικού νεύρου.

γ) Θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου χρησιμοποιείται για 
τη θεραπεία της οζώδους βρογχοκήλης, σε ορισμένες τουλάχιστον χώρες. Η θε-
ραπεία αυτή εισάχθηκε μετά από την παρατήρηση ότι η χορήγηση ραδιενεργού 
ιωδίου μειώνει τον όγκο του θυρεοειδούς σε ασθενείς με νόσο Graves’ ακόμη και 
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αν αυτοί παρέμεναν υπερθυρεοειδικοί.
 Όλες οι υπάρχουσες εργασίες, εκτός από μία, διαπιστώνουν ότι υπάρχει μείωση 
της βρογχοκήλης μετά από χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου, περίπου κατά 20 ml 
μετά από ένα χρόνο. Αν υπάρχει κατεσταλμένη TSH, η μείωση της βρογχοκήλης 
είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους ευθυρεοειδικούς ασθενείς. Μόνο δύο πρα-
κτικά χώρες, Δανία και η Ολλανδία χορηγούν συστηματικά αυτή τη θεραπεία. Στη 
Βόρεια Αμερική δεν δίδεται συχνά, περισσότερο για πρακτικούς λόγους, αφού εκεί 
έχουν ιδιαίτερα υψηλή προσπόριση ιωδίου που φυσικά μειώνει κατά πολύ τη πρό-
σληψη του ραδιενεργού.
 Η δόση μπορεί να χορηγηθεί εφ’ άπαξ, και τότε χρειάζεται απομόνωση του ασθε-
νή ή σε συνεχόμενες λήψεις. Δοκιμάστηκαν δόσεις από 15 μέχρι 100 mCi 1131.
 Σαν παρενέργειες καταγράφονται η πρόσκαιρη αύξηση του όγκου του θυρεο-
ειδούς, που μπορεί να αυξήσει την τυχόν υπάρχουσα πίεση στην τραχεία και ο 
παροδικός υπερθυρεοειδισμός. Στην πρώτη περίπτωση δίνουμε αντιφλεγμονώδη 
και στη δεύτερη β-αναστολείς. Σε ένα ποσοστό ου ανέρχεται στο 5% παρατηρείται 
αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της νόσου Graves’, που μπορεί να συνοδεύε-
ται και με οφθαλμοπάθεια. Η παρουσία αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων είναι ένας 
παράγοντας κινδύνου για την πρόγνωση εμφάνισης της νόσου. Η νόσος Graves’ 
μπορεί να εμφανιστεί μετά ένα μήνα από τη χορήγηση του ιωδίου και συνοδεύ-
εται από αντισώματα κατά του υποδοχέα της TSH. Φυσικά ο κίνδυνος εμφάνισης 
υποθυρεοειδισμού είναι μεγάλος και αυξάνεται με την παρέλευση του χρόνου. 
Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς φαίνεται ότι δεν υπάρχει από τη 
χορήγηση του ραδιενεργού ιωδίου.
 Σαν καταληκτικό συμπέρασμα, χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου μπορεί να δοθεί 
σε ασθενείς με μέτρια οζώδη βρογχοκήλη και ηλικία μεγαλύτερη των 20 χρόνων. 
Σε αυτούς που έχουν μεγάλη οζώδη βρογχοκήλη προτιμάται η εγχείρηση.
 Τα τελευταία χρόνια προτείνεται σαν θεραπεία τη ΠΟΒ και η έγχυση αιθανόλης 
στους όζους. Αυτή γίνεται συνήθως σε αλλεπάλληλες δόσεις με διαλείμματα. Τα 
πλεονεκτήματα αυτής της αγωγής είναι ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία, έχει χαμηλό 
κόστος και δεν προκαλεί υποθυρεοειδισμό. Μειονεκτήματα είναι ότι χρειάζονται 
αρκετές χορηγήσεις, έχει μικρή απόδοση στους μεγάλους όζους, χρειάζεται υπε-
ρηχογραφική καθοδήγηση, είναι επώδυνη, μπορεί να προκαλέσει παροδική δυ-
σφωνία και πολύ σπάνια υπερθυρεοειδισμό από αυτοάνοση έξαρση.
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