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Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος 

 

 

ΘΤΡΔΟΔΙΓΗ ΚΑΙ ΒΡΟΓΥΟΚΗΛΗ 

 

Θσρεοειδής αδένας και θσρεοειδικές ορμόνες 
 

Ο ζπξενεηδήο αδέλαο είλαη ίζσο ν γλσζηόηεξνο ελδνθξηλήο αδέλαο ηνπ αλζξσπίλνπ 

ζώκαηνο. Βξίζθεηαη ζηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ ιαηκνύ, ακέζσο θάησ από ηνλ 

θξηθνεηδή ρόλδξν, ηνλ επνλνκαδόκελν θαη «κήιν ηνπ Αδάκ» (Δηθόλα-1). Σε 

ιεηηνπξγηθό επίπεδν ν ζπξενεηδήο είλαη επηθνξηηζκέλνο λα ζπλζέηεη θαη λα εθθξίλεη 

δύν βαζηθέο νξκόλεο, ηε ζπξνμίλε (Τ4) θαη ηελ ηξηησδνζπξνλίλε (Τ3). Η ζεκαζία 

απηώλ ησλ νξκνλώλ είλαη ζεκειηώδεο, θαζώο θαη νη δύνεπεξεάδνπλδπλακηθά ηε 

ιεηηνπξγία θάζε ζρεδόλ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο. Δπηπιένλ, ν αδέλαο 

ζπκκεηέρεη ζηε ξύζκηζε ησλ επηπέδσλ αζβεζηίνπ ζην αίκα, κέζσ ηεο παξαγσγήο 

κίαο αθόκε νξκόλεο πνπ θαιείηαη θαιζηηνλίλε. 

 

Οριζμός βρογτοκήλης 
 

Τν βάξνο ηνπ ζπξενεηδνύο ζηνπο πγηείο ελήιηθεο αλέξρεηαη ζπλήζσο ζηα 10 έσο 25gr. 

Με ηνλ όξν «βξνγρνθήιε» πεξηγξάθεηαη ε αύμεζε ηεο κάδαο ηνπ αδέλα ζε ηέηνην 

βαζκό, πνπ νη δηαζηάζεηο θαη ην βάξνο ηνπ λα ππεξβαίλνπλ ηα θπζηνινγηθά όξηα. Η 

παζνινγηθή δηόγθσζε ηνπ νξγάλνπ πνηθίιεη θαη θπκαίλεηαη από ηόζν κηθξή πνπ λα 

δηαγηγλώζθεηαη κόλν κε ηε βνήζεηα ηνπ ππεξήρνπ, έσο ηόζν κεγάιε πνπ λα 

θαζηζηάηαη νξαηή δηα γπκλνύ νθζαικνύ (Δηθόλα-1). 

 

 

Εικόνα-1:Θςπεοειδήρ και βπογσοκήλη 

Πεγή: www.surgeon.gr 



Δπιδημιολογικά ζηοιτεία και Αιηιοπαθογένεια. 

Η βξνγρνθήιε απνηειεί κία από ηηο ζπρλόηεξεο ελδνθξηλνινγηθέο λνζνινγηθέο 

νληόηεηεο παγθνζκίσο. Σηνλ ειιεληθό ρώξν αληρλεύεηαη ζε πνζνζηό κεηαμύ 3-25% 

ηνπ πιεζπζκνύ,αλάινγα κε ηελ πεξηνρή δηαβίσζεο. Δίλαη πάζεζε πνιππαξαγνληηθή, 

νθείιεηαη δειαδή ζε κία κεγάιε πνηθηιία αηηηνινγηθώλ παξαγόλησλ, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνληαηαλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα-1. 

 

 

Α.ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ: 

Έιιεηςε ή ππεξβνιηθή ιήςε ησδίνπ. 

Φάξκαθα (π.ρ. ιίζην, ακησδαξόλε). 

Μεγάιε θαηαλάισζε βξνγρνθεινγόλσλ νπζηώλ (ιάραλν, ζόγηα) 

Λνηκώμεηο, Κάπληζκα, Stress 
 

Β.ΔΝΓΟΓΔΝΔΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ: 

Γπλαηθείν θύιν (ζηηο γπλαίθεο ε βξνγρνθήιε αλαπηύζζεηαη 5-10 θνξέο ζπρλόηεξα) 

Απμεκέλε ειηθία 

Παξνπζίαάιισλ ζπξενεηδηθώλ λνζεκάησλ 

Δγθπκνζύλε / Δθεβεία 
 

Γ.ΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ: 

Θεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό γηα ζπξενεηδνπάζεηεο 
 

 

Πίνακαρ-1: Τα ζςνηθέζηεπα αίηια ανάπηςξηρ βπογσοκήληρ. 

 

Οι ηύποι ηης βρογτοκήλης 
 

Η δνκή, ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ε ζνβαξόηεηα ηεο βξνγρνθήιεο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά από αζζελή ζε αζζελή. Γηαθξίλνπκε έηζη ηέζζεξηο βαζηθέο κνξθέο: 
 

Διάσςτε και οδώδερ βπογσοκήλε: 

Σηε «δηάρπηε βξνγρνθήιε» νη δηαζηάζεηο ηνπ ζπξενεηδνύο είλαη απμεκέλεο, ρσξίο λα 

εληνπίδνληαη όκσο όδνη ζηνλ αδέλα. Αληίζεηα, κε ηνλ όξν «νδώδεο βξνγρνθήιε» 

πεξηγξάθεηαη ν απμεκέλνο ζε δηαζηάζεηο ζπξενεηδήο, ζηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ 

αλαπηύζζνληαη ηαπηόρξνλα κηθξά ή κεγαιύηεξα νδίδηα.Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα νδίδηα 

απηά ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο θαη παξαθνινύζεζεο, θαζώο ππάξρεη 

κηθξήπηζαλόηεηα λα ππνζηνύλ λενπιαζκαηηθή εμαιιαγή. 
 

Τοξική και με-τοξική βπογσοκήλε: 

Ο ραξαθηεξηζκόο κίαο βξνγρνθήιεο σο «ηνμηθήο» ππνδειώλεη όηη ν δηνγθσκέλνο 

ζπξενεηδήο παξάγεη ππεξβνιηθά πςειέο πνζόηεηεο ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ, κε 

απνηέιεζκα ε βιάβε λα ζπλνδεύεηαη από ππεξζπξενεηδηζκό, κία θαηάζηαζε πνπ 



νδεγεί ζε απώιεηα βάξνπο, λεπξηθόηεηα, αϋπλία, ηαρπθαξδία, εθηδξώζεηο, δηαηαξαρέο 

εκκήλνπ ξύζεσο, νζηενπόξσζε θαη πιήζνο άιισλ κεηαβνιηθώλ επηπινθώλ. 

Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο «κε-ηνμηθήο» βξνγρνθήιεο, ν ζπξενεηδήο αδέλαο 

κνινλόηη έρεη κεγεζπλζεί ζεκαληηθά, δελ ππεξπαξάγεη Τ3 θαη Τ4. 

 

Κλινική εικόνα 
 

Η βξνγρνθήιε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο παξακέλεη αζπκπησκαηηθήγηα αξθεηά ρξόληα, 

ζπρλά δε αλαθαιύπηεηαη ηπραία, ζηα πιαίζηα απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ πνπ 

δηελεξγείηαη ζηνλ ηξάρειν γηα άιιν ιόγν. Όηαλ όκσο ε δηαηαξαρήθαηαζηεί θιηληθά 

ζεκαληηθή, πέξα από ηα θνζκεηηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί (Δηθόλα-2) κπνξεί 

αθόκε λα ζπζρεηηζηεί κε: 
 

 Υπνζπξενεηδηζκό, κία λόζν πνπ εθδειώλεηαη κε αδπλακία, θαηαβνιή, ππλειία, 

παρπζαξθία, δπζθνηιηόηεηα, δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξύζεσο, νηδήκαηα, απώιεηα 

ηξηρώλ, θαξδηνινγηθέο θαη κεηαβνιηθέο επηπινθέο. 
 

 Υπεξζπξενεηδηζκό (πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ). 
 

 Πηεζηηθά θαηλόκελα πνπ αθνξνύλ ζε πίεζε ηεο ηξαρείαο, ηνπ νηζνθάγνπ,ησλ 

θσλεηηθώλ ρνξδώλ, λεύξσλ θαη αγγείσλ ηνπ ηξαρήινπ θαη πνπ νδεγνύλ ζηελ 

εθδήισζε δύζπλνηαο, δπζθαηαπνζίαο, βξάγρνπο θσλήο, λεπξνινγηθώλ επηπινθώλ 

θαη ζξνκβώζεσλ. 
 

 Τέινο, όηαλ ζπλππάξρνπλ όδνη, απηνί κπνξεί λα αηκνξξαγήζνπλ, αθόκε δε θαη λα 

εμαιιαγνύλ πξνο θαθνήζε ζπξενεηδηθά λενπιάζκαηα. 

 

 
 

Εικόνα-2: Εςμεγέθηρ βπογσοκήλη. 

Πεγέο: www.surgical-tutor.org.uk&www.kmle.co.kr 
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Γιάγνφζη 
 

Η βξνγρνθήιε δηαγηγλώζθεηαη εύθνια, θαη’αξρήλ κε ηε βνήζεηα ηεο θιηληθήο 

εμέηαζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ ιαηκνύ κε ππέξερν. Σε ζπαληόηεξεο 

πεξηπηώζεηοίζσο ρξεηαζηεί λα δηελεξγεζεί ζπηλζεξνγξάθεκα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αδέλα. Τέινο, αμνληθή ηνκνγξαθία ζπζηήλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνιύ κεγάιεο βξνγρνθήιεο πνπ θαηαδύεηαη κέζα ζην ζώξαθα. 

 

Θεραπεσηική παρέμβαζη 
 

Η ζεξαπεία ζα πξέπεη πάληνηε λα εμαηνκηθεύεηαη, θαζώο εμαξηάηαη από παξάγνληεο 

πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηελόζν (κέγεζνο, ηύπνο θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε 

βξνγρνθήιεο), όζν θαη ζηνλ αζζελή (ειηθία, ζπλνδά λνζήκαηα θαη επηζπκία ηνπ 

αξξώζηνπ). Σε γεληθέο γξακκέο, όηαλ ε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζπξενεηδνύο είλαη 

πνιύ κηθξή θαη αζπκπησκαηηθή, αξθεί ε απιή παξαθνινύζεζε. Σε ζνβαξόηεξεο 

πεξηπηώζεηο κε-ηνμηθήο νδώδνπο βξνγρνθήιεο, νη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη ε ρνξήγεζε ραπηώλ ζπξνμίλεο (Τ4), ε ρξήζε ξαδηελεξγνύ ησδίνπ 

θαη θπζηθά ε ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε ηεο λόζνπ. Σε αζζελείο κε ηνμηθή νδώδε 

βξνγρνθήιε, πξώηε επηινγή απνηειεί επίζεο ε ζπξενεηδεθηνκή, ζπαληόηεξα όκσο 

κπνξεί λα επηιεγεί θαη ην ξαδηελεξγό ηώδην. 

 

σμπεράζμαηα – Πρόληυη 
 

Όπσο είδακε, ε βξνγρνθήιε απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζπρλή δηαηαξαρή ηνπ 

ζπξενεηδνύο αδέλα πνπ νθείιεηαη ζε πνιινύο μερσξηζηνύο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο 

θαη πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία,πξνθαιώληαο από ήπηα 

θνζκεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαρήινπ κέρξη ζνβαξέο θαη απεηιεηηθέο 

γηα ηε δσήεπηπινθέο. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, αιιά θαη επεηδή όζν ελσξίηεξα 

αλαθαιπθζεί ε βιάβε ηόζν επθνιόηεξα αληηκεησπίδεηαη, ζπζηήλνληαη:  

(α) Καηά πεξηόδνπο πξνιεπηηθή ελδνθξηλνινγηθή εθηίκεζε ησλ αηόκσλ κε απμεκέλε 

πξνδηάζεζε γηα εθδήισζε βξνγρνθήιεο (θαηαζηάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα-1). 

(β) Ταθηηθή παξαθνινύζεζε ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηύμεη νπνηαδήπνηε 

ζπξενεηδηθή πάζεζε. 

 


