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♀,  εγ: 1949 

v 1/2016  

v   fT4= 4,2 ng/dl, T3=261 ng/dl, TSH=0,001 µU/ml, 

v   anti TPO=116 IU/ml, anti Tg=445 IU/ml,  

v θυρεοειδής µόλις ψηλαφητός  







Αγωγή µε αντιθυρεοειδικά 

v Η αστοχία οφείλεται  
§  Σε µη επαρκή δοσολογία  
§  Σε µη συµµόρφωση 
§  Σε µικρό διάστηµα ελέγχου της θυρεοειδικής 
λειτουργίας  µετά την έναρξη ή τροποποίηση της 
αγωγής 

v Στόχος η fT4 όχι η TSΗ 

v Η διάρκεια αγωγής 12-18 µήνες  



Θεραπευτικά σχήµατα  

v Τιτλοποίηση δόσης  



♀, εγ: 1949 
v  1/2016  fT4= 4,2 ng/dl, T3=261 ng/dl, TSH=0,001 µIU/ml anti 

TPO=116 IU/ml, anti Tg=445 IU/ml , θυρεοειδής µόλις 
ψηλαφητός 
§  Μεθιµαζόλη 20 mg x2 

v  9/2/2016 fT4= 2,5 ng/dl, T3=191,4 ng/dl, TSH=0,001 µIU/ml 
§  Μεθιµαζόλη 30 mg x1 

v  9/3/2016 fT4= 0,84 ng/dl , T3=68 ng/dl, TSH=0,76 µIU/ml 
§  Μεθιµαζόλη 10 mg  

v  28/3/2016 fT4= 0,7 ng/dl, T3=70 ng/dl, TSH=22 µIU/ml 
  



Θεραπευτικοί  χειρισµοί 

v Μείωση µεθιµαζόλης; 

v Διακοπή µεθιµαζόλης; 

v Προσθήκη θυροξίνης 

v Αυξηση TSH 

- υποθυρεοειδισµός 

- αύξηση µεγέθους 
θυρεοειδούς 

- οφθαλµοπάθεια 

 

 

 

 

 



Θεραπευτικά σχήµατα  

v Τιτλοποίηση δόσης  

v Block & replace 



Θεραπευτικά σχήµατα-           
Block & replace  

v Εναρξη αγωγής µε ψηλές δόσεις µεθιµαζόλης  
(30-60-100 mg µεθιµαζόλης) + θυροξίνη 
§  Οχι  διαφορές στα ποσοστά υποτροπής . 
§  Μεγαλύτερα ποσοστά ανεπιθύµητων ενεργειών  

v Εναρξη αγωγής µε χαµηλές δόσεις  µεθιµαζόλης  (20-40 
mg µεθιµαζόλης) µε προσθήκη θυροξίνης  στην πορεία 
(όταν η  TSH γίνεται µετρητή) 
§  Χαµηλότερα ποσοστά υποτροπής 
§  Χωρίς διαφορές στις ανεπιθύµητες ενέργεις 

 

  



♀, εγ: 1949 
v  1/2016  fT4= 4,2 ng/dl, T3=261 ng/dl, TSH=0,001 µIU/ml, anti 

TPO=116 IU/ml, anti Tg=445 IU/ml, θυρεοειδής µόλις ψηλαφητός 

       ----------------------------------------------------------------- 

v  28/3/2016 fT4= 0,7 ng/dl, T3=70 ng/dl , TSH=22 µIU/ml 
§  Μεθιµαζόλη 10 mg + Τ4 62 µg 1x1 

v  25/4/2016  fT4= 1,22 ng/dl, T3=68 ng/dl , TSH=15,8 µΙU/ml 
§  Μεθιµαζόλη 10 mg + Τ4 88 µg 1x1 

v  25/6/2016  fT4= 1,8 ng/dl, T3=83 ng/dl, TSH=1,92 µIU/ml, LFT: κφ  
§  Μεθιµαζόλη 10 mg + Τ4 88 µg 1x1 

v  1/2017 fT4= 1,6 ng/dl, T3=89 ng/dl, TSH=2,06  µIU/ml 

  



♀,  εγ 1953 
v 23/3/2017  

v   κολπική µαρµαρυγή 

v  fT4= 15 ng/dl, T3=650 ng/dl, TSH=0,005 µIU/ml, 

v   anti TPO=>4000 IU/ml  anti Tg=280 IU/ml,  

v u/s θυρεοειδoύς ΔΛ: 4,3x2,5x2,6, AΛ:4,3x2,4x4,3, 
σηµαντική ετερογένεια παρεγχύµατος µικροι όζοι 5-8 
mm. Σηµαντική αύξηση της αγγείωσης 

   





Επιλογή αγωγής 

v Βαρυς υπερθυρεοειδισµός 
§  Επικίνδυνη η αναισθησία.. 
§  Γρηγορο turnover του ιωδίου – οργανοποίηση και 
έκκριση θυρεοειδικών ορµονών...  

§ Μείωση  της ακτινικής δράση του ραδιενεργού 
ιωδίου. 



v WBC 3500 70% πολυ 

v Εναρξη µεθιµαζόλης 
§  20mgx2  
§  Σε 10 ηµέρες (7/4/2017) 

 







v WBC 3500 70% πολυ 

v Εναρξη µεθιµαζόλης 
§  20mgx2  
§  Σε 10 ηµέρες (7/4/2017) 

v Διακοπή µεθιµαζόλης, 

v   έναρξη προπυλθειουρακίλης 2x3 

v 10/4/2017 fT4= 3,4 ng/dl, T3=200 ng/dl, TSH=0,005 µIU/
ml, 



v  15/4/2017 εµπύρετο-εισαγωγή σε 2o νοσοκοµείο 

v  16/4/2017 Μυελόγραµµα: µυελός συµβατός µε τοξική 
βλάβη της κοκκιώδους σειράς 

v  19/4/2017  διακοπή προπυλθειουρακίλης 

v  22/4/2017 αυξητικός παράγων 

v Αγωγή  
§  προπρανολόνη 1-1-1/2,   

v Παραποµπή σε τριτοβάθµιο κέντρο 



v 23/4/2017 (ΤΕΠ –Ευαγγελισµός) 
§  fT4= 3,2 ng/dl, T3=146,8 ng/dl, TSH=<0.005 µIU/ml, 
§ WBC: 10.800, ουδετερόφιλα 61% 

v Lugol 10 dr x3 

v 3/5/2017 ολική θυρεοειδεκτοµή 
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♂, εγ: 1937 

v 2013: κολπική µαρµαρυγή 
§ Έναρξη αµιοδαρόνης 

v 11/2014  
§  TSH: 0,01 µIU/ml, fT4:3,5  ng/dl (0.9-1.7), ΑΘΑ (-) 
§ Θυρεοειδής φυσιολογικού µεγέθους µε ήπια 
ανοµοιογένεια 

§  Scanning: µειωµένη πρόσληψη 



6-12-2006 

Αµιοδαρόνη 



 

v  75 mg ιωδίου στο δισκίο των 200 mg 

v  ≈ 10% ελεύθερου ιωδίου /200 mg αµιοδαρόνης 

v  λιπόφιλο µόριο 

v  ↑ Ιώδιο 6-9 µήνες µετά την διακοπή της αγωγής 

v  αναστολή της 1-5 αποϊωδίωσης 

v  ↓ σύνθεση & έκκριση Τ3 & Τ4 

v  ↑ απόπτωση 

 

Θυρεοειδοπάθεια από 
αµιοδαρόνη 



Ανεπιθύµητες ενέργειες και 
επιπλοκές της αµιοδαρόνης 

v  Μικροεναποθέσεις στον κερατοειδή 

v  Γαστρεντερικές διαταραχές 

v  Δερµατική φωτοευαισθησία 

v  Νευρολογικά συµπτώµατα 

v  Διαταραχές ηπατικών ενζύµων 

v  Διαταραχές θυρεοειδικής λειτουργίας 

v  Αναπνευστικές διαταραχές, διάµεση πνευµονίτις 

v  Επιδιδυµίτις 

v  Καρδιακός αποκλεισµός και φλεβοκοµβική βραδυκαρδία 

v  Γυναικοµαστία  



6-12-2006 

Διακοπή της αγωγής (;) 

v   αντοχή σε άλλα αντιαρρυθµικά 

v   παρατεταµένη δράση και µετά την διακοπή 

v   προστασία από την επίδραση της θυρεοτοξίκωσης 
στον καρδιακό ιστό 

v υφεση της θυρεοειδοπάθειας χωρίς διακοπή 
αµιοδαρόνης 

 



Θυρεοτοξίκωση από αµιοδαρόνη 

         τύπος Ι         τύπος ΙΙ 
βρογχοκήλη/ΑΘΑ  συχνά παρόντα  συνήθως απουσιάζουν 

καθήλωση Ιωδίου       ↓/ κφ /↑        ↓ /ανεσταλµένη 

Εγχρωµο Doppler         Ι-ΙΙΙ          0 

Θεραπευτική απάντηση      

•  στις θειοναµίδες                         ναι               όχι 

•  στα γλυκοκορτικοειδή     πιθανότατα όχι              ναι 

εξέλιξη σε υποθυρεοειδισµό       όχι                        πιθανώς 



Διαφοροδιάγνωση 

v Διαφοροδιάγνωση  
§  Ειναι εφικτή; 
§  Εχει σηµασία; 

v T3 /T4  
§ Μειωµένη η Τ3  λόγω µειωσης της δραστηριοτητας 
της αποίωδινάσης 

v Scanning: επικάλυψη 

v ΑΘΑ : υψηλά στον γενικό πληθυσµό 





♂, εγ: 1937 

v  2013: κολπική µαρµαρυγή 
§  Έναρξη αµιοδαρόνης 

v  11/2014  
§  TSH: 0,01 µIU/ml, fT4:3,5 ng/dl (0,9-1,7), ΑΘΑ (-) 
§  Θυρεοειδής φυσιολογικού µεγέθους µε ήπια ανοµοιογένεια 
§  Scanning: µειωµένη πρόσληψη 
§  Μεθιµαζολη 40 mg και medrol 24 mg 

v  1/2015  
§  Εντονη µυϊκή αδυναµία,  µυκητίαση 
§  TSH: 0,01, fT4:3,0 ng/dl (0,9-1,7) 



Κριτική-σχόλιο 

Δόση –διάρκεια αγωγής µε στεροειδή 

Είναι πραγµατι απαραίτητα; 

Ηπιες µορφές εµφανίζουν ίαση χωρίς αγωγή µε 
στεροειδή 
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fT4 
TSH 

Διακοπή 
αµιοδαρόνης 

Μυκητίαση, µυϊκή αδυναµία 

Σταδιακή διακοπή στεροειδών k 
µείωση της δόσης  της µεθιµαζόλης 

Unimazole 10 mg+ Τ4 75 µg 



Υπερθυρεοειδισµός στην 
εγκυµοσύνη 





Ορια TSH στην εγκυµοσύνη 

1ο τρίµηνο 2ο τρίµηνο 3ο τρίµηνο 
Εβδοµάδα 
κύησης 

13 14-28 >28 

mIU/ml 0,1 -2,5 0,2-3,0 0,3-3,0 



ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΕ ΔΙΔΥΜΗ ΚYΗΣΗ 

Ashoor et al., Thyroid 2013 



Υπερθυρεοειδισµος της 
κυησης 

v  Παροδικός υπερθυρεοειδισµός στο 1ο τρίµηνο  

v  1%–3% των κυήσεων  

v  Λόγω  hCG 
§  Πολλαπλές κυήσεις 
§  Μύλη κύηση 
§  Χοριοκαρκίνωµα 

v  Hyperemesis gravidarum,  
§  Ναυτία έµετοι  
§  5% απώλεια βάρους 
§  αφυδάτωση και κετονουρία 
§  0,5–10 / 1000 εγκυµοσύνες 





Νόσος Graves’ στην 
εγκυµοσύνη 

v Επίπτωση υπερθυρεοειδισµού 0,1 - 0,4% 

v 85% νόσος Graves’  

v Διάγνωση 
§  Συµπτωµατολογία 
§  Βρογχοκήλη 
§   TRab 



Επιπτώσεις στο έµβρυο 

v Ενδοµήτρια καθυστέρηση – χαµηλό βάρος 
γέννησης 

v Προεκλαµψία 

v Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια  

v Ενδοµήτριο θάνατο 

v  Ιατρογενής υποθυρεοειδισµός στο έµβρυο 

v Εµβρυϊκός υπερθυρεοειδισµός (0,01%) 

 



Ορµονικοί προσδιορισµοί 



Προγραµµατισµος 
εγκυµοσύνης 

v Αντισύλληψη µέχρι την ύφεση της νόσου  

v Θεραπεία µε ραδιενεργό ιώδιο 
§  Τεστ κυήσεως 48h πριν 
§  Αντισύλληψη στο επόµενο 6 µηνο.  

v Θυρεοειδεκτοµή 



Θεραπεία 
v  1ο τρίµηνο: PTU 

v  2ο-3ο τρίµηνο ΜΜΙ 

v  Παρακολούθηση κάθε 2-4 εβδοµάδες και µε TRab 

v  LVT κάθε 4 εβδοµάδες υπό PTU 

v  Στη σπάνια περίπτωση θυρεοειδεκτοµής, στο 2ο τρίµηνο  

v  Προσοχή στον τοκετό 
§  Θυρεοτοξική κρίση 

v  Προσοχή στο έµβρυο  
§  συµπτώµατα υπερθυρεοειδισµού 
§  βρογχοκήλη  




