
1. Εισαγωγή

Η οζώδης διόγκωση του θυρεοειδούς μπορεί να συνοδεύει σχεδόν κάθε πά-
θηση του οργάνου: νεοπλασία, φλεγμονή, αυτοανοσία, μη ειδικές φλεγμονές, 

ιωδοπενία, δυσορμονογένεση, καθώς και υπερ- ή υποθυρεοειδισμό σχεδόν κάθε 
αιτιολογίας. Ολες οι παραπάνω διαταραχές μπορούν είτε να εμφανιστούν στη δι-
άρκεια της κύησης, είτε να προϋπάρχουν και να επιπλακούν απ’αυτή. Αν εμφανι-
στούν de novo η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση απαιτεί καλή γνώση 
των αλλαγών του θυρεοειδικού άξονα που επισυμβαίνουν κατά την κύηση, με την 
προσοχή διπλά στραμμένη στην μητέρα και το εξελισσόμενο έμβρυο. Αν προϋ-
πάρχουν η κύηση σχεδόν πάντα επιβάλλει θεραπευτικές τροποποιήσεις με στόχο 
διπλό: την κυοφορούσα και το αναπτυσσόμενο έμβρυο.
 Το κείμενο αυτό θα επικεντρωθεί στις μορφολογικές διαταραχές του θυρεοει-
δούς κατά την κύηση και την ιδιαίτερη προσέγγιση που απαιτούν. Θα αναφερθούν 
σύντομα οι τροποποιήσεις του θυρεοειδικού άξονα κατά την εγκυμοσύνη και με-
ρικά στοιχεία της θυρεοειδικής εμβρυογένεσης γιά να κατανοήσουμε καλύτερα τις 
ανάγκες και απαιτήσεις του εβρύου σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του. Με γνώμο-
να αυτά θα προσεγγίσουμε την αντιμετώπιση της βρογχοκήλης στην έγκυο, τοξι-
κής και μη, αυτοανόσου ή μη.

2. Κύηση και θυρεοειδικός άξονας
Η κύηση αυξάνει την θυρεοδεσμευτική σφαιρίνη του πλάσματος (TBG), αυξάνει 
την παραγωγή –και καταστροφή- της θυροξίνης και αυξάνει τη νεφρική κάθαρση 
του ιωδίου. Ο μεταβολισμός των ιωδοτυροσινών όμως δέχεται κατά την κύηση 
ακόμα δύο επιδράσεις: της χοριονικής γοναδοτροφίνης (hCG) και των ιωδοτυροσι-
νών του πλακούντα -που αποτελούν φραγμό μεταξύ του θυρεοειδούς της μητέρας 
και του εμβρύου. Πολλά από τα παραπάνω συνοψίζονται στην εικόνα 1.
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Εικόνα 1. Λεζάντα: Αλληλεπιδράσεις του µητρικού µε τον πλακουντιακό και
εµβρυϊκό µεταβολισµό των ιωδοτυροσινών

 Η αύξηση της TBG (διπλάσια) προκύπτει άμεσα από δύο παράγοντες. Την αυ-
ξημένη παραγωγή και την μειωμένη κάθαρσή της λόγω αυξημένης σύνδεσης με 
σιαλικό οξύ. Και τα δύο φαινόμενα είναι οιστρογονο-εξαρτώμενα. Το αποτέλεσμα 
είναι να αυξάνουν αντιρροπιστικά ή ολική Τ4 και Τ3 -αλλά όχι και τα ελεύθερα κλά-
σματά τους. Η αύξηση των Τ3 & Τ4 καλύπτεται εν μέρει και από την αυξημένη hCG 
που έχει ασθενή δράση TSH. Κατά την κορύφωσή της την 10~12 εβδομάδα προ-
καλεί αντιρροπιστική μείωση της TSH που στο 10~20% των εγκύων φτάνει μέχρι 
καταστολής και αύξησης των ελευθέρων κλασμάτων Τ4 & Τ3. Ο υπερθυρεοειδι-
σμός αυτός είναι υποκλινικός, παροδικός (γιατί μετά το 1ο τρίμηνο η hCG πέφτει) 
και δεν απαιτεί θεραπεία.
 Εκτός κύησης η κάθαρση του ιωδίου φυσιολογικά διαμοιράζεται περίπου εξ ίσου 
μεταξύ νεφρού και θυρεοειδούς. Σε περιοχές χωρίς ιωδοπενία αυτή είναι περί τα 
100~200 γ/ημέρα. Κατά την κύηση η εξωθυρεοειδική κάθαρση ιωδίου αυξάνει, γιατί 
αυξάνει η σπειραματική διήθηση και άρα η νεφρική κάθαρση. Αυξημένο είναι όμως και 
το πέρασμα ιωδίου και (μονο-) ιωδοτυροσινών στο έμβρυο από τον πλακούντα, ιδίως 
στο δεύτερο μισό της κύησης όπου ο πλακούντας διογκώνεται, αλλά και το έμβρυο 
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απαιτεί αυξημένες ποσότητες ιωδίου γιά τη δική του παραγωγή θυροξίνης.
 Αυξημένη παραγωγή Τ4 συνοδεύει την κύηση σε όλη τη διάρκεια της και δεν εί-
ναι μόνο η αυξημένη δέσμευση στην TBG αιτία γι’αυτό. Είναι η αυξημένη κάθαρσή 
της στη μητέρα, αυξημένη καταστροφή στον πλακούντα από τις ιωδοτυροσίνες 
και –εν μέρει- το πέρασμά της στο έμβρυο. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα εμφα-
νές στις γυναίκες με υποθυρεοειδισμό όπου η θυροξίνη πρέπει να αυξηθεί κατά 
25~50% και να παραμείνει αυξημένη μέχρι τον τοκετό, γιά να κρατηθεί η TSH στα 
φυσιολογικά.
 Οι αυξημένες ανάγκες της κύησης σε ιώδιο και θυροξίνη αντιμετωπίζονται με 
αύξηση της μάζας του θυρεοειδούς. Σε περιοχές μη ιωδοπενικές ο θυρεοειδής της 
εγκύου αυξάνει κατά 10~20% γιά ν’ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες. Σε περι-
οχές με σχετική ένδεια ιωδίου όμως (<50γ/ημ) η αύξηση μπορεί να είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη.

3. Θυρεοειδική λειτουργία στο έμβρυο
Η παραγωγή θυροξίνης αρχίζει περι τη 10η εβδομάδα. Η παραγωγή TSH και ο άξο-
νας ωριμάζουν στο 2ο τρίμηνο (~5ο μήνα), μαζί με την ωρίμανση του πυλαίου 
συστήματος στην υπόφυση. Η αναστολή όμως της TSH είναι σχετικά ανεπαρκής, 
ο άξονας δηλ ισορροπεί σε ελαφρά υψηλότερες τιμές fΤ4. Στο 2ο και 3ο τρίμηνο 
μειώνεται πολύ το πέρασμα των μητρικών Τ3 & Τ4 και αμέσως πριν τον τοκετό η 
αποδόμηση από τον πλακούντα είναι τόση ώστε μόνο το 20~50% της μητρικής 
θυροξίνης περνάει στο έμβρυο (βλ και εικόνα 2).

Εικόνα 2. Μεταβολές των βασικών παικτών του θυρ/κού άξονα στη µητέρα και το έµβρυο κατά την κύη-
ση. hCG, TBG, fT4 & T4. Οι δεϊωδινάσες του πλακούντα αποτελούν φραγµό µεταξύ µητέρας και εµβρύου
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4. Οζώδης μη-τοξική βρογχοκήλη
α) Ιωδοπενία

Οπως είδαμε οι ανάγκες σε ιώδιο και θυροξίνη κατά την κύηση είναι αυξημένες. 
Αυτό οδηγεί σε μείωση της περιεκτικότητας του θυρεοειδούς σε ιώδιο μέχρι 40%. 
Το ανόργανο ιώδιο του πλάσματος είναι επίσης μειωμένο. Ολα τα παραπάνω οδη-
γούν σε αύξηση του όγκου του θυρεοειδούς ανάλογη με το βαθμό της ιωδοπενίας. 
Ιωδοπενικές χώρες της Ευρώπης αναφέρουν ποσοστά βρογχοκήλης επί εγκύων 
15~70% με μέση αύξηση του όγκου 18%. Περιοχές μέτριας ιωδοπενίας αναφέρουν 
συσχέτιση του μεγέθους του θυρεοειδούς των γυναικών με τον αριθμό των κυή-
σεων που είχαν. Η αναπλήρωση με ιώδιο στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι σκόπιμη. 
Είναι εύκολο να γίνει υπερβολική χορήγηση με αποτέλεσμα τον υποθυρεοειδισμό 
στην μητέρα και το έμβρυο. Η χορήγηση θυροξίνης με οδηγό την TSH προτιμάται 
γιατί δεν ενέχει τέτοιους κινδύνους.

β) Νεοπλασίες

Οζος του θυρεοειδούς σε έγκυο προσεγγίζεται όπως και σε κάθε άλλο ασθενή 
–εκτός από το σπινθηρογράφημα που αντενδείκνυται. Η βιοψία με λεπτή βελόνη 
καθορίζει την παραπέρα αντιμετώπιση. Καλοήθεις όζοι απλώς παρακολουθούνται. 
Αν μεγαλώσουν η βιοψία επαναλαμβάνεται. Η εγχείρηση όταν ενδείκνυται, ανα-
βάλλεται γιά μετά τον τοκετό κι αυτό γιά τους παρακάτω λόγους:

 1) Τα διαφοροποιημένα καρκινώματα του θυρεοειδούς που αποτελούν τη μεγά-
λη πλειοψηφία έχουν πορεία τέτοια που επιτρέπει την αναμονή λίγων μηνών.
 2) Συγκρίσεις (σε μεγάλες σειρές με πολύχρονη παρακολούθηση) περιστατικών 
που χειρουργήθηκαν το 2ο τρίμηνο (βέλτιστη περίοδος γιά εγχείρηση σε έγκυο), 
με γυναίκες που χειρ/θηκαν μετά τον τοκετό, δεν έδειξαν καμμία διαφορά στην 
έκβαση.
 3) Οι επιπλοκές (υποπαραθυρεοειδισμός, τρώση λαρυγγικών) γιά τη μητέρα 
(αλλά και το στρες του εμβρύου) είναι πολύ λιγώτερες σε θυρ/τομή χωρίς κύηση 
(4% αντί 11%).

Περιπτώσεις επιθετικών όγκων θυρεοειδούς (όπως π.χ. τα αναπλαστικά ή μυελοει-
δή καρκινώματα), ή όγκοι με εκτεταμμένη λεμφαδενική διασπορά ή/και μακρυνές 
μεταστάσεις, πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά στο 2ο τρίμηνο της κύησης.

γ) Υποθυρεοειδισμός

Η χρονία αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα είναι η συχνότερη αιτία υποθυρεοειδισμού και 
είναι νόσημα που μπορεί να συνοδεύεται από μικρο ή μεγαλο-οζώδη βρογχοκήλη. 
Η κύηση είναι κατάσταση όπου οι αυτοάνοσες παθήσεις γενικά καταστέλλονται 
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καί –πάντως είναι σπάνιο να εκδηλωθούν αρχικά κατά τη διάρκειά της. Οι λόγοι 
γι’αυτό είναι πολλοί. Είναι πολύ σύνηθες όμως γυναίκα με χρονία θυρεοειδίτιδα σε 
θεραπεία με θυροξίνη να μείνει έγκυος. Στην περίπτωση αυτή οι αλλαγές στην φυ-
σιολογία του θυρεοειδικού άξονα που αναφέρθηκαν πιό πάνω θα πρέπει να είναι ο 
οδηγός στη ρύθμιση και παρακολούθηση της TSH ανά τρίμηνο κύησης.

Οζώδης Τοξική Βρογχοκήλη
α) Αυτοάνοσος

Οπως αναφέρθηκε οι αυτοάνοσες παθήσεις είναι σπάνιες επί εγκυμοσύνης και αυ-
τές που προϋπάρχουν τείνουν να καταστέλλονται. Ο αυτοάνοσος υπερθυρεοειδι-
σμός όμως είναι ένα τόσο συχνό νόσημα, ιδίως στις γυναίκες, ώστε είναι βέβαιο 
ότι κάποτε θα τον συναντήσουμε σε εγκυμονούσα. Στις θεραπευτικές μας επιλογές 
πρέπει να υπολογίσουμε τα παρακάτω:
 1) Αθεράπευτος ο υπερθυρεοειδισμός της μητέρας θα γίνει και πρόβλημα του 
παιδιού, γιατί οι ορμόνες (το ελεύθερο κλάσμα τους) περνούν τον πλακούντα και 
μπορεί να γίνουν αιτία αποβολής ή βαρειών διαταραχών της διάπλασης.
 2) Τα αντιθυρεοειδικά περνούν τον πλακούντα και έχουν συνδυαστεί με πολλές 
γενετικές ανωμαλίες και δυσφορμίες (ιδίως η μεθιμαζόλη). Στο 2ο τρίμηνο όπου 
το παιδί παράγει τις δικές του ορμόνες, μεγάλες δόσεις θειοναμιδών στη μητέρα 
μπορεί να κάνουν αυτό υποθυρεοειδικό.
 3) Τα διεγερτικά αντισώματα (TSI ή TRAb) περνούν τον πλακούντα και σε μεγάλες 
στάθμες (3~5πλάσιες του ανώτερου φυσ/κού) μπορούν να κάνουν υπερθυρεοει-
δισμό στο έμβρυο μετά τον 5ο μήνα όπου ο θυρεοειδικός άξονας είναι λειτουργι-
κός.
 Γιά όλα τα παραπάνω η τακτική είναι τα αντιθυρεοειδικά (θειοναμίδες) να δίδο-
νται στις μικρότερες δόσεις που μπορούν να ελέγξουν τον υπερμεταβολισμό, με 
στόχο η fT4 να ειναι στα άνω φυσ/κά ή μόλις παθ/κή (στάθμες που δεν επηρρεά-
ζουν το έμβρυο). Προτιμώτερη η προπυλ-θειουρακίλη (PTU) το 1ο τρίμηνο και η 
μεθιμαζόλη (ΜΜΖ) το 2ο και 3ο. Με την πρόοδο της κύησης συχνά η αυτοανοσία 
υποστρέφει κι αυτό επιτρέπει τη μείωση της θεραπείας με διατήρηση του απο-
τελέσματος. Ιδανικά μπορούν να διακοπούν 2~3 εβδομάδες προ του τοκετού. Η 
ΜΜΖ περνά εν μέρει στο γάλα αλλά η γαλουχία δεν απαγορεύει τη χρήση της.
 Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει γιά τα TRAb. Αν οι τίτλοι τους είναι υψηλοί μετά 
τον 5ο μήνα, οι σφύξεις του εμβρύου πρέπει να παρακολουθούνται με προσοχή 
(μειώνονται όσο μεγαλώνει). Αν ο καρδιακός ρυθμός είναι δυσανάλογα υψηλός σε 
σχέση με την ηλικία του, αυτό σημαίνει ότι τα TRAb είναι διεγερτικά και όχι απλώς 
δεσμευτικά του υποδοχέα της TSH και το έμβρυο γίνεται υπερθυρεοειδικό. Τότε η 
ΜΜΖ (στην μητέρα) πρέπει να αυξηθεί με οδηγό όχι πιά την μητρική fΤ4, αλλά την 
ομαλοποίηση του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού. Στη μητέρα, αν χρειαστεί, χορη-
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γείται και θυροξίνη γιά την αντιμετώπιση του (φαρμακευτικού) υποθυρεοειδισμού 
που μπορεί να προκληθεί από τις υψηλές δόσεις θειοναμιδών.
 Ας σημειωθεί ότι γυναίκες που θεραπεύονται με Ι-131 γιά νόσο Grave’s είναι πι-
θανό να γίνουν υποθυρεοειδικές και να είναι σε υποκατάσταση με θυροξίνη, αλλά 
να φέρουν διεγερτικά TRAb στο πλάσμα τους πολλά χρόνια μετά τη λήψη του ιωδί-
ου. Αν μείνουν έγκυες πρέπει μετά τον 5ο μήνα να παρακολουθούνται με τον ίδιο 
τρόπο οι σφύξεις του εμβρύου και επί (εμβρυϊκού) υπερθυρεοειδισμού να λάβει η 
μητέρα ΜΜΖ με οδηγό και πάλι την ανταπόκριση του εμβρύου.

β) Μη αυτοάνοσος

Η μη-αυτοάνοσος τοξική οζώδης βρογχοκήλη που έφτασε στην κύηση είτε με 
αντιθυρεοειδικά είτε σαν υποκλινικό νόσημα, είναι πιθανό να μην χρειαστεί ιδιαί-
τερη αντιμετώπιση γιατί οι αλλαγές της εγκυμοσύνης πιθανό να ισορροπήσουν το 
νόσημα. Αν χρειαστούν αντιθυρεοειδικά, προτιμώνται και πάλι ή PTU το 1ο τρίμη-
νο και η MMZ κατόπιν, στις μικρότερες δυνατές δόσεις, με οδηγό την μητρική fT4, 
όπως και πιό πάνω.

Συμπεράσματα
Οι μορφολογικές διαταραχές του θυρεοειδούς κατά την κύηση μπορεί να είναι 
είτε καταστάσεις de novo όπως η εμφάνιση ή επιδείνωση μιάς ενδημικής (ιωδο-
πενικής) βρογχοκήλης, γιά την οποία η κύηση αποτελεί εκλυτικό παράγοντα, είτε 
κοινές θυρεοειδικές διαταραχές όπως ένας (μονήρης ή μη) όζος. Η γνώση των με-
ταβολών του θυρεοειδικού άξονα που συνοδεύουν την κύηση είναι απαραίτητη 
γιά τη σωστή εφαρμογή των θεραπευτικών επιλογών.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Η ανεύρεση θηλώδους Ca θυρεοειδούς τον 2ο μήνα της κύησης απαιτεί:
 α. Αμεση χειρουργική αφαίρεση
 β. Θυρεοειδεκτομή το 2ο τρίμηνο κύησης
 γ. Αναβολή θυρ/τομής μέχρι το τέλος της κύησης

2.   Θηλώδες αδένωμα θυρεοειδούς σε βιοψία με βελόνη τον 5ο μήνα κύησης 
απαιτεί:

 α. Αμεση θυρεοειδεκτομή
 β. Θυρ/τομή μετά το πέρας της κύησης
 γ. Τίποτε απ’αυτά

3.    Γνωστός υποθυρεοειδισμός με βρογχοκήλη σε γυναίκα που μένει έγκυος θα 
χρειαστεί:

 α. Μείωση της θυροξίνης το 1ο τρίμηνο και βαθμιαία αύξηση μετά
 β. Αύξηση της θυροξίνης το 1ο τρίμηνο και μείωση της το 2ο και 3ο τρίμηνο
 γ. Αύξηση της θυροξίνης το 1ο τρίμηνο και μεγαλύτερη αύξησή της το 2ο & 3ο 

4.  Η εγκυμοσύνη προκαλεί τις παρακάτω μεταβολές
 α. Αυξάνει την κάθαρση ιωδίου και θυροξίνης
 β. Μειώνει την κάθαρση ιωδίου και αυξάνει αυτή της θυροξίνης
 γ. Μειώνει και τα δύο

5.   Γυναίκα με πολυοζώδη βρογχοκήλη που εγκυμονεί σε ιωδοπενική περιοχή εί-
ναι καλύτερα να αντιμετωπίζεται με:

 α. Ανόργανο στοιχειακό ιώδιο σε χάπι με συμπληρώματα
 β.  Θυροξίνη με παρακολούθηση ανά 2~3 μήνες και στόχο TSH στα φυσιολογι-

κά
 γ. Θυροξίνη με παρακολούθηση και στόχο TSH κατεσταλμένη

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 γ,β,γ,α,β


