
Θπξενεηδήο αδέλαο 

Θέζε: κπξνζηά από ηελ ηξαρεία 

Βάξνο: 20 g 

θαηξηθά ζπιάθηα (θπζηίδηα) κε ζπξενζθαηξίλε 
  

 

                        

   

  

                 

Iζζκόο 

Γεμηόο  

ινβόο 

Αξηζηεξόο  

ινβόο 

Ιώδην: Oπζηώδεο γηα παξαγσγή ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ 

http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO081.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDOIDX.html


Κπζηίδηα  

κε θνιινεηδέο 

Δπηζήιην 

Παξαζπιαθηώδε θύηηαξα C 



                        

                 

                 

Παξαζπιαθηώδε θύηηαξα C κε ρξώζε αλνζνπεξνμεηδάζεο. 

 Με αληίζσκα έλαληη ηεο θαιζηηνλίλεο θαίλνληαη ζηελ πεξηθέξεηα 

ησλ θπηηάξσλ ησλ ζπιαθίσλ 

http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO016.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO082.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDOIDX.html


Θπξενεηδηθέο νξκόλεο 

Θπξνμίλε ( Σ4 ) 

Σξηησδηζπξνλίλε ( Σ3)  



Υεκηθνί ηύπνη ηπξνζίλεο θαη ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ  

(αδξαλήο) 



1. Δλεξγόο κεηαθνξά Ισδίνπ ζηα θύηηαξα ησλ θπζηηδίσλ 

2. Ομείδσζε ησδίνπ θαη ησδίσζε ηπξνζίλεο 

3. ύδεπμε κνξίσλ ηπξνζίλεο γηα παξαγσγή νξκνλώλ Σ4, Σ3 

4. Πξσηεόιπζε ζπξενζθαηξίλεο 

5. Απνησδίσζε ηπξνζηλώλ 

ύλζεζε Σ3, Σ4 



ύλζεζε ζπξνμίλεο κε ηελ επίδξαζε ππεξνμεηδάζεο 



Ηκεξήζηα παξαγσγή Σ3-Σ4 

Σ4    100 nmol 

T3           5 nmol 

Reverse T3   < 5 nmol 

H T3 ηοσ πλάζμαηος προέρτεηαι και από  

μεηαηροπή ηης Τ4 ζε Τ3 

Δλδνθπηηαξίσο ζηνπο ηζηνύο ζηόρνπο Σ4Σ3 



Φπζηνινγηθέο ηηκέο  

Σ4    5-12   κg/dl  

T3 80-200 ng/dl   

Oξκόλεο ειεύζεξεο θαη δεζκεπκέλεο κε ΣΒG θαη αιβνπκίλε  

0,004 ηεο Σ4 είλαη ειεύζεξε 

    0,4 ηεο Σ3 είλαη ειεύζεξε 



Ρύζκηζε ηεο έθθξηζεο 

1. Άμνλαο Τπνζάιακνο-ππόθπζε-ζπξενεηδήο 

2. Απηνξύζκηζε ζε ζρέζε κε επάξθεηα ησδίνπ 

Yπνζάιακνο 

Τπόθπζε 



                         

           

Άιια θέληξα εγθεθάινπ 

Πρ. έθζεζε ζε ςύρνο 

Τπνζάιακνο 

Πξόζζηνο ινβόο 

ππνθύζεσο 

Θπξενεηδήο  

αδέλαο 

Κύηηαξα ζηόρνη ηνπ ζώκαηνο 

T3 & T4 



ΣSH 

Yπνδνρέαο θπηηάξνπ (Γηακεκβξαληθή πξσηετλε 744 Ακηλνμέσλ) 

Δλεξγνπνίεζε G-πξσηείλεο 

Αδελπι-θπθιάζε 

Cyclic-AMP 

Παξαγσγή ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ 



Παζήζεηο ζπξενεηδνύο αδέλνο 

1. Γηαηαξαρή ιεηηνπξγίαο (ππέξ ή ππνιεηηνπξγία)  

  -ρσξίο βξνγρνθήιε 

  -κε βξνγρνθήιε 

2. Γηαηαξαρή κνξθνινγίαο (κε ή ρσξίο δηαηαξαρή ιεηηνπξγίαο) 

 -θαινήζεηο (δηάθνξνη όδνη θαη θύζηεηο) 

 -θαθνήζεηο (θαξθίλνη) 

3. Φιεγκνλέο ζπξενεηδνύο κε δηόγθσζε 

 Ομείεο 

 Τπνμεία 

 Υξνλία απηναλνζνπνηεηηθή 



Αίηηα ζπξενεηδνηνμίθσζεο 

Με ππεξζπξενεηδηζκό  Νόζνο ηνπ Graves-Basedow 

Tνμηθή πνιπνδώδεο βξνγρνθήιε 

Σνμηθό αδέλσκα ζπξενεηδνύο 

Λήςε ησδηνύρσλ 

Αδένωμα σπόθσζης παράγον ΤSH (πολύ ζπάνιο) 

Υσξίο ππεξιεηηνπξγία 

                 ζπξενεηδνύο 

Τπνμεία θνθθησκαηώδεο ζπξενεηδίηηδα 

Θπξενεηδίηηδα κεηά ηνθεηό 

Αλώδπλε ζησπειή ζπξενεηδίηηδα 

Σερλεηή (ηαηξνγελήο) 



Κιηληθέο εθδειώζεηο  

ππεξζπξενεηδηζκνύ 

πκπηώκαηα 

Νεπξηθόηεηα, αλεζπρία, άγρνο 

Γπζαλεμία ζηε ζεξκόηεηα, εθηδξώζεηο 

Αίζζεκα παικώλ 

Δύθνιε θόπσζε, κπτθή αδπλακία θεληξηθώλ κπώλ 

Καιή όξεμε, πνιπθαγία,απώιεηα βάξνπο 

Γίςα, ζπρλνπξία, πνιπνπξία 

Γύζπλνηα 

Αληηθεηκεληθά εκεία 

Γηόγθσζε ζπξενεηδνύο (ξνίδνο, θύζεκα) 

Γέξκα ζεξκό θαη πγξό 

Σαρπθαξδία ή πιήξεο αξξπζκία (καξκαξπγή) 

Σελόληηεο αληαλαθιάζεηο απμεκέλεο 

Μπνπάζεηα θεληξηθώλ κπώλ 

Οηδήκαηα θάησ άθξσλ 

Οθζαικνπάζεηα ή ζηίιβνλ βιέκκα 

Πξνθλεκηαίν κπμνίδεκα 

Θπξενεηδηθή αθξνπάζεηα 

Γπλαηθνκαζηία ζε άλδξεο 



                                 

Οθζαικνπάζεηα (εμόθζαικνο) 





Eμόθζαικνο κε πνιύ νίδεκα 

ηαγόλεο κεζπινζεινπιόδε 

Γηνπξεηηθά  

Aλάξξνπε ζέζε ζηνλ ύπλν 

 

Κνξηηθνζηεξνεηδή 

 

Αθηηλνβνιία θόγρνπ 

 

Δγρείξεζε 

 

Αληη ΣΝF 



Γπλαίθα, 53 εηώλ  

 MRI ησλ θόγρσλ:  πάρπλζε ησλ κπώλ θαη ησλ 

νπηζζνβνιβηθώλ -νθζαικηθώλ ηζηώλ.  

  

MRI 



Δηεξόπιεπξνο εμόθζαικνο 

πλήζσο ρσξίο ππεξζπξενεηδηζκό 



 

 

  

Πξνθλεκηαίν κπμνίδεκα  

ζε ππεξζπξενεηδηζκό από λόζν ηνπ Graves 

Υαξαθηεξηζηηθό αιιά όρη ζπρλό ζύκπησκα 



πηλζεξνγξάθεκα ζπξενεηδνύο ζε λόζν Graves 

       Σ3 θαη Σ4 απμεκέλεο 

      ΣSH  ρακειή 

Γηάρπηε νκόηηκε απμεκέλε πξόζιεςε 

Γεπηεξεύνλ εξγαζηεξηαθό εύξεκα ε ρακειή ρνιεζηεξόιε 



Θεξαπεία λόζνπ Graves 

Θπξενεηδνζηαηηθά θάξκαθα 

 ή 

Ραδηελεξγό Ιώδην 

 ή 

Δγρείξεζε 



Έλαξμε κε κεγάιεο δόζεηο πρ θαξβηκαδόιε 40mg /24h 

Αξρηθά ρνξεγείηαη θαη πξνπξαλνιόιε (Inderal 40mg x 3) 

Tα θάξκαθα δξνπλ εκθαλώο κεηά 30 κέξεο 

ηηο 45-60 κέξεο κεηώλεηαη ε δόζε ηνπο(ηειηθά 10-15mg/24h) 

Δπη εμνθζάικνπ πξνζηίζεηαη κηθξή δόζε ζπξνμίλεο 

Θπξενεηδνζηαηηθά θάξκαθα 

Καξβηκαδόιε  

Πξνππιζεηνπξαθίιε 

Γηαθνπή δνθηκαζηηθή κεηά 18 κήλεο (50% πιήξεο ύθεζε) 



Πξνεηνηκαζία εγρείξεζεο ζπξενεηδνύο 



Υνξήγεζε ζπξενεηδνζηαηηθώλ 2 κήλεο 

Δγρείξεζε 

Πξνεηνηκαζία εγρείξεζεο ζπξενεηδνύο 



Αίηηα ππνζπξενεηδηζκoύ 

Διάηησζε ζπξενεηδηθνύ παξεγρύκαηνο 

Απηόκαηνο αηξνθηθόο 

Μεηά ζεξαπεπηηθή ιήςε Ι131 

Μεηά ζπξενεηδεθηνκή 

Υξόληα απηνάλνζε κεηά ηνθεηό 

Τπνζπξενεηδηζκόο κε βξνγρνθήιε 

Θπξενεηδίηηδα Ηashimoto 

Έιιεηςε Ισδίνπ 

Γπζνξκνλνγέλεζε 

Βξνγρνθεινγόλα θάξκαθα 



Αίηηα παξνδηθνύ ππνζπξενεηδηζκνύ 

1. Φάξκαθα (αληηζπξενεηδηθά, ησδηνύρα, ιίζην) 

2. Τπνμεία ζπξενεηδίηηδα De Quervain 

3. Λεκθνθπηηαξηθή αλώδπλε ζπξενεηδίηηδα 

4. Θπξενεηδίηηδα κεηά ηνθεηό 

5. Μεηά πθνιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

6. Μεηά ρνξήγεζε ζεξαπείαο κε Ι131 

7. Παξνδηθόο λενγληθόο  

 



Τπνζπξενεηδηζκόο 



Κιηληθέο εθδειώζεηο  

Τπνζπξενεηδηζκνύ 

Αύμεζε βάξνπο 

Γέξκα    Μπμνίδεκα 

 Ξεξό, ηξαρύ, σρξό 

 Δύζξαπζηα λύρηα θαη ηξίρεο 

 Αξαίσζε ηξηρώλ θεθαιήο 

Γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα 

 Γπζθνηιηόηεηα 

Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

 Βξαδπθαξδία 

 Διάησζε επαξκάησλ ΗΚΓ 

 Πεξηθαξδηαθό πγξό 

Νεπξνκπτθό ζύζηεκα 

 Βξαδπςπρηζκόο, ππλειία 

 Καηάζιηςε, ςπρώζεηο 

 ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα 

 Βαξπθντα 

 Μπνηνλία 

 Μπτθνί πόλνη, θξάκπεο  



Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα ζηνλ ππνζπξενεηδηζκό 

-Αύμεζε TSΗ( ζπλήζσο άλσ ησλ 20mU/l), κείσζε Σ4, Σ3 

-Aύμεζε ρνιεζηεξίλεο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ 

-Αύμεζε CPK, LDH 

HKΓ: βξαδπθαξδία κε ρακειό βνιηάδ θαη αξλεηηθά Σ 

ΔCHO: αλίρλεπζε πεξηθαξδηαθνύ πγξνύ 



Θεξαπεία ππνζπξενεηδηζκνύ 

Υνξήγεζε ζπξνμίλεο 

 Αξρηθά κηθξή δόζε 25-50 κg 

 Απμήζεηο  25 κg  θάζε 7-10 κέξεο 

 Σειηθή κέζε δόζε   125 κg ηζνβίσο 

ε ηαπηόρξνλε δηάγλσζε κε λόζν Αddison 

πξνεγείηαη ε ρνξήγεζε θνξηηδόιεο 



 

 

  

Βξνγρνθήιε 



•Έιιεηςε ησδίνπ                            

•Τπνζπξενεηδηζκόο 

•Τπεξζπξενεηδηζκόο 

•Νόζνο Graves 

•Νόζνο Hashimoto 

•Θπξενεηδηθέο θύζηεηο 

•Απιή βξνγρνθήιε εθεβείαο 

•Απιή βξνγρνθήιε θπήζεσο  

•Θπξενεηδίηηδεο (νμέηεο-ππνμεία) 

•Βξνγρνθεινγόλα ηξόθηκα (γνγγύιηα) 

•Καξθίλνο 

 

 

Αίηηα βξνγρνθήιεο 



Οδώδεο βξνγρνθήιε 



                        

                 

                 

Οδώδεο βξνγρνθήιε από επζπξενεηδηθό αζζελή 

Η ζπρλόηεξε πάζεζε ζπξενεηδνύο 

Η ζπρλόηεξε αηηία βξνγρνθήιεο ε έιιεηςε ησδίνπ 

http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO098.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO020.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDOIDX.html


Καηαδπνκέλε Βξνγρνθήιε 



 

1ν βξαβείν βξνγρνθήιεο 



             

πηλζεξνγξάθεκα Τπεξερσγξάθεκα 

Απεηθνληζηηθέο κέζνδνη 

Απιή αθηηλνγξαθία Αμνληθή ηνκνγξαθία 



Φπζηνινγηθό πηλζεξνγξάθεκα 



 

 

  

πηλζεξνγξάθεκα νδώδνπο ηνμηθήο βξνγρνθήιεο 



Αζβεζηνπνηεκέλε βξνγρνθήιε 



Η ζπξενεηδίηηδα ηνπ Hashimoto πξνθύπηεη από ηελ 

αλώκαιε ελεξγνπνίεζε Σ ιεκθνθπηηάξσλ  κε ζπλέπεηα ηελ  

δηέγεξζε Β ιεκθνθπηηάξσλ γηα λα εθθξίλνπλ πνηθίια 

απηναληηζώκαηα 

Θπξενεηδίηηδα Hashimoto 



Θπξενεηδίηηδα Hashimoto 

Αξρηθά, ν ζπξνεηδήο δηνγθώλεηαη 

παξνδηθόο ππεξζπξενεηδηζκόο 

επζπξενεηδηθή θαηάζηαζε ππνζπξενεηδηζκόο 

ελδερόκελν αηξνθίαο έηε αξγόηεξα.  



                        

                 

                 

Αλνζνθζνξηζκόο ζεηηθόο ζε αληηκηθξνζσκηαθά  αληηζώκαηα  

(έλαληη ππεξνμεηδάζεο) 

Φζνξίδνπλ ηα επηζειηαθά θύηηαξα ησλ θπζηηδίσλ 

Η κέηξεζε ησλ αληηζσκάησλ ζπξνεηδηθήο ππεξνμεηδάζεο γίλεηαη θαη ζην πιάζκα 

http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO054.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO018.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDOIDX.html


                        

                 

                 

Αλνζνθζνξηζκόο έλαληη ηεο ζπξενζθαηξίλεο 

Φζνξίδνπλ ηα θπζηίδηα (θνιινεηδέο κε ζπξενζθαηξίλε) 

http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO019.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO053.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDOIDX.html


Θεξαπεία ζπξενεηδίηηδαο 

 Ηαshimoto 
Ιζνβίσο ρνξήγεζε 

 ζπξνμίλεο 

Δγξήγνξζε γηα άιια απηναλνζνπνηεηηθά λνζήκαηα  

. Γηαβήηεο 

Μεγαινβιαζηηθή αλαηκία 

Νόζνο Αddison 

Λεύθε 

Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηο 

ύλδξνκν Sjogren 

Νόζνο  Graves 

Δξπζεκαηώδεο ιύθνο 

Koηιηνθάθε  



Τπνμεία θνθθησκαηώδεο ζπξενεηδίηηδα De Quervain 

Φιεγκνλή ηνπ ζπξενεηδνύο  

 -θαηαζηξνθή αξρηηεθηνληθήο ζπιαθίσλ    

 -δηάζπαζε θπηηαξηθήο κεκβξάλεο,  

 -απώιεηα θνιινεηδνύο 

 -θνθθηώκαηα  

 -ζπξξνή θπηηάξσλ αίκαηνο 

Αίηηα: Ιώζεηο 

 -Παξσηίηηδαο 

 -Coxsackie 

 -Aδελντνί 



                        

                 

                 

Τπνμεία θνθθησκαηώδεο ζπξενεηδίηηο De Quervain 

Kαηαζηξνθή ζπιαθίσλ θαη γηγαληνθύηηαξα αιινηξίσλ ζσκάησλ 

http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO020.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDO054.html
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDOIDX.html


πκπηώκαηα ππνμείαο ζπξενεηδίηηδνο De Quervain 

Πόλνο ζηνλ ηξάρειν, απηί, θάησ γλάζν 

 επηηείλεηαη κε θαηάπνζε θαη βήρα 

Ππξεηόο 

Καθνπρία 

 

Θπξενεηδήο κέηξηα δηνγθσκέλνο & επαίζζεηνο ζηελ ςειάθεζε 

εκεία παξνδηθήο ζπξενεηδνηνμίθσζεοπαξνδηθόο ΤπνΘ  

Γηάξθεηα: 2-3 κήλεο 

 ζπαλίσο  6 κήλεο 

Δξγαζηεξηαθά 

 ΣΚΔ απμεκέλε 

 πηλζεξνγξάθεκα αζαθέο 

 Πξόζιεςε ησδίνπ ρακειή 

 Αύμεζε Σ3, Σ4 



Θεξαπεία ππνμείαο ζπξενεηδίηηδαο 

Πξεδληδνιόλε 30 mg /24h 

 έλαξμε ειάηησζεο κεηά 7 κέξεο 

 κείνλ 5 mg αλά 7ήκεξν. 

Αλ θαηά ηε κείσζε ησλ δόζεσλ εκθαληζηεί  

ππξεηόο ή πόλνοεπάλνδνο ζε πξνεγνύκελε δόζε 



Πξννδεπηηθή αλνκόηηκε αύμεζε ζπξενεηδνύο 

Απηόλνκε ππεξιεηηνπξγία ππεξηξνθηθώλ πεξηνρώλ(όδσλ) 

 

Γελ έρεη απηναλνζνπνηεηηθή αηηηνινγία  

Γελ εκθαλίδεη εμόθζαικν 

Γελ εκθαλίδεη απηόκαηε ύθεζε 

 

Σνμηθή νδώδεο βξνγρνθήιε 



Δθδειώλεη ήπην ππεξζπξενεηδηζκό  

Σ3 ,Σ4 νξηαθά απμεκέλεο 

 

Ηιηθησκέλα άηνκα 

πκπηώκαηα θπξίσο από θπθινθνξηθό  

 (ηαρπθαξδία, καξκαξπγή,  

   θαξδηαθή αλεπάξθεηα) 

 

Σνμηθή νδώδεο βξνγρνθήιε 



Θεξαπεία ηνμηθήο νδώδνπο βξνγρνθήιεο 

Δγρείξεζε 

 ή 

Θπξενεηδνζηαηηθά θαξκάθα (Ιζνβίσο) 

 ε     

Ραδηελεξγό ηώδην κεγάιε δόζε 



Σνμηθό αδέλσκα 

Μνλήξεο θαινήζεο όδνο πνπ ππεξιεηηνπξγεί απηνλόκσο 

  ή 

Μνλήξεο ππεξιεηηνπξγηθόο όδνο ζε νδώδε βξνγρνθήιε 

Καιόεζεο ζπιαθηώδεο λεόπιαζκα πνπ ππεξιεηηνπξγεί 

πηλζεξνγξάθεκα αδελώκαηνο:  

Απμεκέλε πξόζιεςε αδελώκαηνο,  

           θαηαζηνιή ινηπνύ αδέλνο 



Θεξαπεία κνλήξνπο αδελώκαηνο 

 
Αξρηθή ρνξήγεζε ζπξενεηδνζηαηηθώλ θαξκάθσλ 2 κήλεο 

                           

 ινβεθηνκή    ξαδηελεξγό ησδίνπ 

θαη έπεηηα 

ή 

Δλδερόκελν λα πξνθιεζεί 

 ππνζπξενεηδηζκόο 



Τπεξζπξενεηδηζκόο από Ισδηνύρα 

-Από ρνξήγεζε ησδίνπ γηα ησδνπεληθή βξνγρνθήιε 

 

-Από ακηνδαξόλε (Αngoron) (2% ησλ αηόκσλ) 

 37% Iώδην, εκηπεξίνδν δσήο 50 κέξεο 

Kιηληθή εηθόλα επίνπ ππεξζπξενεηδηζκνύ 

Γηάξθεηα λόζεζεο 3-5 κελώλ 

Μηθξή αύμεζε Σ4 θαη reverseΣ3, κείσζε Σ3 

Υνξεγείηαη θαξβηκαδόιε 



Μνλήξεηο όδνη ζπξενεηδνύο 

πκπαγείο 

Κπζηηθνί 

Φπρξνί 

Υιηαξνί 

Θεξκνί 

πηλζεξνγξάθεκα 

Τπεξερσγξάθεκα 

 + παξαθέληεζε 



Γηεξεύλεζε ςπρξώλ όδσλ 
 -κε βηνςία δηα ιεπηήο βειόλεο 

 -ζπηλζεξνγξάθεκα 

 -ππεξερσγξάθεκα 

Οη ςπρξνί όδνη κπνξεί λα είλαη θαξθίλνο 

Πηζαλνινγείηαη θαξθίλνο όηαλ: 

ν όδνο είλαη ςπρξόο θαη ζπκπαγήο 



Θπξενεηδίηηδα Riedel 

θιεξή βξνγρνθήιε , ηλώδεο, πξνθαιεί πηεζηηθά θαηλόκελα 

Γ.Γ. από θαξθίλνπο κε βηνςία 



Καθνήζε λενπιάζκαηα ζπξενεηδνύο 

Θειώδεο θ.75%, ην θαινεζέζηεξν, βξαδείαο εμέιημεο 

Θπιαθηώδεο θ.15%, κεζίζηαηαη ζε πλεπκνλεο , νζηά , ήπαξ 

Αλαπιαζηηθό θ. ~5%, πνιύ θαθόεζεο, 

Μπεινεηδέο θ.5%, θύηηαξα C, εθθξίλεη θαιζηηνλίλε, ζεξνηνλίλε, ΑCTH 

  πκπηώκαηα θαξθηλνεηδνύο θαη ζπλδξόκνπ Cushing 

  Πεξηπηώζεηο: πνξαδηθέο ή νηθνγελείο 

Λεκθώκαηα 

Kαξθηλώκαηα 

Πξσηνπαζήο εληόπηζε 

           ή 

Γεπηεξνπαζήο ζε ζπζηεκαηηθή λόζν 



Πνιιαπιή ελδνθξηληθή λενπιαζία ηύπνπ 2 

Νενπιαζία: 

  -κπεινύ επηλεθξηδίσλ 

  -παξαζπξενεηδώλ 

  -ζπξενεηδνύο 

Καξθίλσκα ζπξενεηδνύο (κπεινεηδέο) 

+ θαηνρξσκνθύηησκα 

+ ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο 



Απιή Ισδνπεληθή Βξνγρνθήιε 

Γηάρπηε ή νδώδεο 

Μόλν ζέκα εκθάληζεο  

          ή θαη  

πηεζηηθά θαηλόκελα 



Απιή Ισδνπεληθή Βξνγρνθήιε 

Αληηκεηώπηζε 

Πξώηκε Υξνλία ρνξήγεζε ησδίνπ 

Όςηκε Δγρείξεζε  

Πξνζνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εγρείξεζεο ( Lugol 20 κέξεο) 



Θπξενεηδνηνμηθή θξίζε 

-ε έμαξζε όια ηα ζπκπηώκαηα θαη ζεκεία ζπξενεηδνηνμίθσζεο 

-Ππξεηόο 

-Δπίκνλε κεγάιε ηαρπθαξδία 

-Βξνγρνθήιε, θύζεκα ζπξενεηδνύο;  

-Δμόθζαικνο; 



Δθιπηηθνί παξάγνληεο 

Λνίκσμε 

Υεηξνπξγηθό ζηξεο 

Δγρείξεζε ζπξενεηδνύο 

Σξαύκα 

Υνξήγεζε ησδίνπ 

Πλεπκνληθή εκβνιή 

Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ 

Θπξενεηδνηνμηθή θξίζε 



Αληηκεηώπηζε 

Υνξήγεζε Ο2 

Μεγάιεο δόζεηο δηγνμίλεο (έσο 1,25mg ή έσο ζθύμεηο <100/min)  

Φνπξνζεκίδε 

Πξνπξαλνιόιε 80-160 mg/6h 

Ηπαξίλε 

Κνξηηδόλε 

Αληηβίσζε 

Αληηππξεηηθά-Ηξεκηζηηθά- Φπρξά επηζέκαηα 

Δλπδάησζε 

Θπξενεηδνζηαηηθά θάξκαθα (θαξβηκαδόιε 30mg/6h 24h->20mg/8h 

 

 

Ιώδην 

 

Μεηά 4 ώξεο 

ε πξνβιεκαηηθέο πεξηπηώζεηο αθαηκαμνκεηάγγηζε ή αηκνθάζαξζε 

Θπξενεηδνηνμηθή θξίζε 


