
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ FNA

Η «αναρροφητική βιοψία με λεπτή βελόνη» (fine needle aspiration biopsy) ή 
«παρακέντηση με λεπτή βελόνη» ή «παρακέντηση» ή απλά «FNA» αποτελεί 

κλινικοεργαστηριακή μέθοδο κυτταρολογικής η και ιστολογικής διάγνωσης υλικού 
το οποίο αναρροφάται με λεπτή βελόνη, εσωτερικής διαμέτρου <1mm ή 21G.
 Η σύγχρονη χρήση του FNA ξεκίνησε στις Σκανδιναβικές χώρες τη δεκαετία του 
1950, σε ψηλαφητά ογκίδια. Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε ως μια εξέταση πρώ-
της γραμμής, ουσιαστικά ως μια προέκταση της κλινικής αξιολόγησης, με σκοπό 
να βοηθήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την περαιτέρω αντιμετώπιση 
των ασθενών και να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «χει-
ρουργείο ή παρακολούθηση;», «τι είδους χειρουργείο;», «πόσο ασφαλής παρακο-
λούθηση;». Το ημίρρευστο υλικό αναρρόφησης από μια κοινή σύριγγα με βελόνη 
επιστρωνόταν σε κοινά πλακίδια και χρωματιζόταν με μια αιματολογική χρώση. 
Αρχικά τόσο τη λήψη όσο και τη μικροσκοπική εξέταση των κυτταρολογικών επι-
χρισμάτων την αναλάμβαναν κλινικοί γιατροί, επομένως η κατηγοριοποίηση των 
μικροσκοπικών ευρημάτων ήταν αναγκαστικά αδρή: «καλόηθες», κακόηθες», «άτυ-
πο / ύποπτο». Η μέθοδος βαθμιαία άρχισε να γίνεται δημοφιλής και να εξαπλώνε-
ται και σε άλλες χώρες, κι αυτό διότι προσέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα: ήταν 
απλή στην εκτέλεση, χωρίς την ανάγκη ειδικού χώρου, εξοπλισμού ή αναισθησί-
ας, επαναλήψιμη, ασφαλής, ελάχιστα τραυματική, χωρίς ιδιαίτερες αντενδείξεις ή 
επιπλοκές, οικονομική, καλά ανεκτή από τους ασθενείς και, επιπλέον, ακριβής μια 
και παρείχε τη δυνατότητα μικροσκοπικής εξέτασης ιστών χωρίς χειρουργείο. Στην 
πορεία, και με την πρόοδο των ιατρικών γνώσεων και της τεχνολογίας, το πεδίο 
του FNA και των δυνατοτήτων του διευρύνθηκε: με τη βοήθεια των σύγχρονων 
απεικονιστικών τεχνικών είναι εφικτή η κατευθυνόμενη παρακέντηση όλο και πε-
ρισσότερων εστιακών αλλοιώσεων, μικρών ή μεγάλων, επιφανειακών ή βαθύτε-
ρων. Η κατηγοριοποίηση των ευρημάτων προσεγγίζει τις αντίστοιχες ιστολογικές 
ταξινομήσεις ενώ η χρήση της ανοσοϊστοχημείας και των μοριακών τεχνικών αυ-
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ξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το FNA αποτελεί πλέον μια καθιερωμένη μέθοδο στην ιατρική κλινική πράξη και 
μια ογκώδης διεθνής βιβλιογραφία τεκμηριώνει τη σπουδαιότητα της συμβολής 
του. Ειδικότερα στη διερεύνηση και παρακολούθηση των παθήσεων του θυρεοει-
δούς η παρακέντηση θεωρείται διεθνώς ως εξέταση πρώτης γραμμής και ρουτί-
νας, ενώ ο θυρεοειδής αποτελεί το συνηθέστερο όργανο – στόχο για FNA διεθνώς.
Οι κύριες ενδείξεις για FNA θυρεοειδούς είναι:
 1) Η διάγνωση του μονήρους ή προέχοντος θυρεοειδικού όζου
 2) Η διάγνωση της διάχυτης μη τοξικής βρογχοκήλης
 3) Η επιβεβαίωση ενός κλινικά κακοήθους όγκου.
Ο μονήρης ή επικρατών όζος είναι ο συχνότερος και σημαντικότερος στόχος για 
το FNA του θυρεοειδούς. Οι ψηλαφητοί όζοι του θυρεοειδούς ανέρχονται στο 4% 
περίπου του πληθυσμού στις δυτικές χώρες, πιθανώς δε το ποσοστό αυτό να είναι 
υψηλότερο στη χώρα μας, ενώ λιγότεροι από το 5% των όζων αυτών αποδεικνύο-
νται κακοήθεις ιστολογικά. Η ακρίβεια της κλινικής, βιοχημικής και απεικονιστικής 
διερεύνησης στη διάκριση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων όζων είναι χαμηλή, 
ενώ αντίθετα το FNA παρέχει μια ισχυρή διάγνωση καλοήθειας στο 60% περίπου 
των όζων οι οποίοι αποδεικνύονται και ιστολογικά καλοήθεις (κολλοειδείς – υπερ-
πλαστικοί). Επομένως το FNA χρησιμεύει ως μέθοδος επιλογής των όζων οι οποίοι 
θα πρέπει να χειρουργηθούν σε σχέση με αυτούς που θα πρέπει να παρακολουθη-
θούν, δηλαδή βοηθάει στη μείωση των μη αναγκαίων θυρεοειδεκτομών. Η κλινική 
αξία του FNA για τους μικρούς, μη ψηλαφητούς όζους δεν είναι το ίδιο καλά τεκμη-
ριωμένη. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Θυρεοειδούς και τις 
πιο πρόσφατες του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, όπως αποτυπώ-
θηκαν στο Συνέδριο της Bethesda όζοι <1εκ δεν πρέπει γενικά να παρακεντώνται, 
εκτός ειδικών ενδείξεων, όπως ύποπτα υπερηχογραφικά ευρήματα, οικογενειακό 
ιστορικό και προηγηθείσα ακτινοθεραπεία στην περιοχή.
 Η κυτταρολογική επιβεβαίωση ενός κλινικά κακοήθους όγκου και ειδικότερα 
αναπλαστικού καρκινώματος ή λεμφώματος μπορεί να γλυτώσει τον ασθενή από 
την εγχειρητική διερεύνηση, ενώ επιτρέπει την προεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή 
χημειοθεραπεία.
 Στη διάχυτη μη τοξική βρογχοκήλη το FNA διακρίνει μεταξύ διάχυτης κολ-
λοειδούς βρογχοκήλης και λεμφοκυτταρικής θυρεοειδίτιδας (θυρεοειδίτιδας 
Hashimoto). Ιδιαίτερα στη λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα βοηθάει σε περιπτώσεις 
αρνητικότητας των αντισωμάτων, η οποία αναφέρεται σε ποσοστό 20 – 40% κα-
θώς και σε περιπτώσεις οζώδους μορφολογίας στο υπερηχογράφημα. Εξ άλλου 
10 – 15% των ασθενών με θετικά αντισώματα μπορεί να μην έχουν θυρεοειδίτιδα. 
Τέλος το FNA βοηθάει στη διάγνωση υποξείας θυρεοειδίτιδας (de Quervain) σε 
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περιπτώσεις μη τυπικής κλινικής εικόνας καθώς και σε περιπτώσεις διαφορικής δι-
άγνωσης από λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑ-
ΤΑΤΑΞΗ, ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα δύο βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απα-
ντήσει κάθε εξέταση FNA θυρεοειδούς, ώστε να συμβάλει αποφασιστικά στην κλι-
νική διαχείριση του/της ασθενούς είναι: «καλοήθεια ή κακοήθεια;» και «τι νοσολογι-
κή οντότητα συγκεκριμένα;». Σε ιδεατές συνθήκες τα μικροσκοπικά κυτταρολογικά 
ευρήματα θα ταυτίζονταν με τα αντίστοιχα ιστολογικά. Έτσι στο συμπέρασμα κάθε 
εξέτασης FNA θυρεοειδούς θα αναγραφόταν μια και μόνη, συγκεκριμένη διάγνω-
ση, η οποία θα έδινε και όλες τις κλινικά χρήσιμες απαντήσεις. Αυτό πράγματι είναι 
εφικτό σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά όχι πάντα. Ένας από τους λόγους που συμ-
βαίνει αυτό είναι η αδυναμία διάκρισης μεταξύ θυλακιώδους αδενώματος και θυ-
λακιώδους καρκινώματος, η οποία βασίζεται όχι σε κυτταρομορφολογικά κριτήρια 
αλλά στη διήθηση κάψας ή αγγείων. Επιπλέον στο υλικό της παρακέντησης περιο-
ρίζεται σημαντικά ο ιστολογικός τρισδιάστατος χώρος, ενώ ένα ποσοστό δειγμά-
των, το οποίο υπολογίζεται γύρω στο 15% θα είναι αναπόφευκτα μη διαγνωστικό, 
ακόμη και υπό lege artis συνθήκες δειγματοληψίας. Σε άλλες περιπτώσεις παρα-
τηρείται και αναγράφεται στην έκθεση κυτταρολογικής εξέτασης «ακαθόριστης 
σημασίας ατυπία» ενώ άλλοτε διαπιστώνεται «υποψία αλλά όχι διαγνωστικοί χαρα-
κτήρες κακοήθειας». Η χρησιμοποιούμενες ορολογίες και κατατάξεις, ακόμη και τα 
διαγνωστικά κριτήρια, ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, από νοσοκομείο σε νοσο-
κομείο και από επαγγελματία σε επαγγελματία με αποτέλεσμα επίταση της σύγχυ-
σης! Στις 23-24/10/2007 οργανώθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου (NCI) των 
ΗΠΑ στη Bethesda, Maryland, μετά από προσεκτική προετοιμασία 18 μηνών και με 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων επιστημόνων 
ένα σημαντικό συνέδριο για την επιστημονική αρτιότητα στο FNA του θυρεοει-
δούς («The National Cancer Institute (NCI) Thyroid Fine Needle Aspiration (FNA) 
State of the Science Conference»), όπου συζητήθηκαν έξι κομβικές ενότητες για το 
FNA θυρεοειδούς: 1) ενδείξεις και προϋποθέσεις 2) εκπαίδευση και πιστοποίηση 3) 
τεχνικές 4) διαγνωστική ορολογία και μορφολογικά κριτήρια 5) συμπληρωματικές 
τεχνικές και 6) αντιμετώπιση και διαχείριση των ασθενών μετά το FNA.
 Οι διαγνωστικές κατηγορίες στην κατάταξη της Bethesda είναι διαμορφωμένες 
σε τρεις κατευθύνσεις: α) στην εκτίμηση της πιθανής βιολογικής συμπεριφοράς 
της υπό εξέταση αλλοίωσης β) στην προτεινόμενη κλινική αντιμετώπιση της κάθε 
κατηγορίας και γ) στην ένταξη της αλλοίωσης σε ιστολογικές οντότητες, όπου αυτό 
είναι εφικτό.
 Η σύνοψη των διαγνωστικών κατηγοριών κατά Bethesda και των αντίστοιχων 
πρωτοκόλλων αντιμετώπισης έχει ως εξής:



-138-

Ε Ν Τ Α Τ Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Ν Δ Ο Κ Ρ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α :  1 4 Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  -  Θ Υ Ρ Ε Ο Ε Ι Δ Η Σ

I. Μη διαγνωστικά ευρήματα/ μη ικανοποιητικό δείγμα

 α.  Μη διαγνωστικά ευρήματα λόγω ελαττωμένης κυτταροβρίθειας, απουσίας θυ-
λακικών κυττάρων ή κακής μονιμοποίησης

 β.  Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη επανάληψη του FNA σε συμπαγείς όζους ή 
περιοχές

II. Καλοήθεια

 α. Χαμηλός κίνδυνος κακοήθειας (0-3%)
 β. Περιλαμβάνονται κυρίως:
  i. Οζώδης υπερπλασία
  ii. Χρόνια λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα
  iii. Υπερπλαστικός / αδενωματώδης όζος
 γ.  Επί όζου κλινική – υπερηχογραφική παρακολούθηση, ενδεχομένως επαναλη-

πτικό FNA σε περίπτωση αύξησης του μεγέθους

III. Ατυπία ακαθόριστης σημασίας / θυλακιώδης αλλοίωση ακαθόριστης ση-
μασίας (AUS/FLUS)

 α. Κίνδυνος κακοήθειας περίπου 5-15%
 β.  Ετερογενής κατηγορία η οποία αντανακλά τη δυσχέρεια στη διάγνωση των 

θυλακιωδών αλλοιώσεων. Περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες τα ευρήματα 
δεν είναι διαγνωστικά καλοήθειας, όχι όμως και επαρκή για ένταξη στις επόμε-
νες κατηγορίες 4 και 5

 γ.  Η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρασκευάσματα όχι 
απολύτως διαγνωστικά λόγω αραιοκυτταρικότητας, κακής μονιμοποίησης και 
αιματηρότητας

 δ.  Επαναληπτική παρακέντηση, συσχέτιση με τα κλινικά και απεικονιστικά ευρή-
ματα

IV. Θυλακιώδες νεόπλασμα/υποψία θυλακιώδους νεοπλάσματος (FN/SFN)

 α. Χαμηλός έως ενδιάμεσος κίνδυνος κακοήθειας (15-30%)
 β.  Περιλαμβάνει FNAs θυλακιώδους αρχιτεκτονικόύ προτύπου και FNAs με επι-

κράτηση κυττάρων Hurthle
 γ. Λοβεκτομή ή ημιθυρεοειδεκτομή
 δ.  Μέχρι και 20% των αλλοιώσεων αυτών είναι ιστολογικά κακοήθεις και οι μισές 

περίπου αποδεικνύονται θυλακιώδης ποικιλία θηλώδους καρκινώματος. Το 
ποσοστό κακοήθειας ανεβαίνει σε όζους ≥3,5εκ

 ε.  Άλλα συνώνυμα της κατηγορίας αυτής είναι «θυλακιώδης αλλοίωση», «μικρο-
θυλακιώδης αλλοίωση», «ενδεικτικό νεοπλάσματος»
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V. Υποψία κακοήθειας

 α. Η κατηγορία περιλαμβάνει:
  i.  Υποψία θηλώδους καρκινώματος. Η πλειονότητα (60-75%) αποδεικνύε-

ται ιστολογικά θυλακιώδης ποικιλία θηλώδους καρκινώματος
  ii.  Υποψία μυελοειδούς καρκινώματος. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου 

το υλικό δεν επαρκεί για ανοσοϊστοχημικές χρώσεις, συνιστάται έλεγχος 
καλσιτονίνης ορού

  iii. Υποψία άλλων τύπων κακοήθειας
  iv.  Υποψία λεμφώματος (σύσταση για επαναληπτικό FNA με κυτταρομε-

τρία ροής)
  v. Υποψία μεταστατικού νεοπλάσματος
  vi. Υποψία κακοήθειας λόγω πλήρους νέκρωσης
 β. Υψηλός κίνδυνος κακοήθειας (60-75%)
 γ. Σχεδόν ολική θυρεοειδεκτομή ή λοβεκτομή

VI. Κακοήθεια

 α. Η κατηγορία περιλαμβάνει:
  i. Θηλώδες καρκίνωμα και ποικιλίες
  ii. Χαμηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα
  iii. Αναπλαστικό καρκίνωμα
  iv. Μυελοειδές καρκίνωμα (ανοσοϊστοχημεία ή καλσιτονίνη ορού)
  v. Λέμφωμα (ανοσοϊστοχημεία ή κυτταρομετρία ροής)
  vi. Μεταστατικό νεόπλασμα
 β. Κίνδυνος κακοήθειας 97-100%
 γ. Σχεδόν ολική θυρεοειδεκτομή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EVALUATION) ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Η διαγνωστική ακρίβεια σε οποιαδήποτε εξέταση FNA αξιολογείται με τις παρα-
μέτρους της ευαισθησίας (sensitivity), της ειδικότητας (specificity), της θετικής 
προγνωστικής αξίας (positive predictive value), του ποσοστού ψευδώς θετικών 
αποτελεσμάτων (false positive rate), της αρνητικής προγνωστικής αξίας (negative 
predictive value), του ποσοστού ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων (false negative 
rate) και της συνολικής διαγνωστικής ακρίβειας (total diagnostic accuracy), η οποία 
προκύπτει ως η συνισταμένη όλων των προηγούμενων παραμέτρων.
 Σε περιπτώσεις κλινικά διάχυτης βρογχοκήλης ή υπερηχογραφικά μικροοζώδους 
μορφολογίας του θυρεοειδούς το FNA παρουσιάζει μεγάλη ακρίβεια στη διάγνω-
ση της λεμφοκυτταρικής θυρεοειδίτιδας, με ευασθησία της τάξης του 90%. Το πο-
σοστό ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος για λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα είναι 
γύρω στο 10%, οφείλεται κυρίως στην εστιακότητα των λεμφοκυτταρικών διηθήσε-
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ων και είναι δυνατό να ελαττωθεί με περισσότερες από μια παρακεντήσεις.
 Ο υπολογισμός της διαγνωστικής ακρίβειας σε μονήρεις ή επικρατούντες όζους 
είναι πιο δυσχερής και ποικίλλει ανάμεσα στις διάφορες μελέτες. Αυτό οφείλεται σε 
δύο κυρίως λόγους: ο πρώτος λόγος σχετίζεται με το αν η κυτταρολογική διάγνωση 
θα συγκριθεί με την ιστολογική διάγνωση του όζου που παρακεντήθηκε ή με το 
σύνολο των ιστολογικών ευρημάτων στο θυρεοειδή, με άλλα λόγια με το αν θα 
ληφθούν υπ’ όψιν και ενδεχόμενα μικροκαρκινώματα τα οποία βρέθηκαν στο ιστο-
λογικό παρασκεύασμα. Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος συνδέεται με τον 
υπολογισμό των «ακαθόριστων» κυτταρολογικών ευρημάτων και ιδιαίτερα με τη 
διάγνωση των «θυλακιωδών αλλοιώσεων», οι οποίες, όπως είδαμε, μπορούν ιστο-
λογικά να αντιστοιχούν άλλοτε σε καλοήθεις και άλλοτε σε κακοήθεις οντότητες.
 Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προβλεπτική αξία στη διάγνωση κολλοειδών όζων, 
οι οποίοι αποτελούν και τους συνηθέστερους όζους του θυρεοειδούς, είναι υψη-
λή, άνω του 95% ενώ και η ευαισθησία στη διάγνωση των κολλοειδών όζων είναι 
αρκετά υψηλή, της τάξης του 60%. Έτσι, λόγω της ύπαρξης του FNA, ένα μεγάλο 
ποσοστό ασθενών μπορούν να παρακολουθούνται με υψηλό ποσοστό ασφάλειας. 
Γενικά η ευαισθησία του FNA στη διάγνωση των κακοήθων νεοπλασμάτων θεωρεί-
ται υψηλή, της τάξης του 90% και άνω. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η θετική προβλεπτική 
αξία στη διάγνωση του θηλώδους καρκινώματος.
 Ως κυριότερες αιτίες των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων θεωρούνται η σύ-
σταση των όζων (κυστικά νεοπλάσματα, συνοδός λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα, 
ίνωση), η εστιακότητα των νεοπλασματικών χαρακτήρων στο εσωτερικό ενός όζου, 
η κυτταρική διαφοροποίηση (πχ πολύ καλά διαφοροποιημένα θηλώδη καρκινώμα-
τα θυλακιώδους ποικιλίας, τα οποία είναι δυνατό να δημιουργήσουν δυσχέρειες και 
ασυμφωνίες και σε επίπεδο ιστολογικής διάγνωσης), προβλήματα στη μικροσκοπι-
κή ερμηνεία, το μικρό μέγεθος των όζων και τεχνικές παράμετροι (αιματηρότητα, 
αραιοκυτταρικότητα). ‘Όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα, η κατηγοριο-
ποίηση των ευρημάτων κατά Bethesda επιτρέπει την ανάδειξη των «ισχυρότερων» 
διαγνώσεων με τη μεγαλύτερη κλινική αξία. Τα αποτελέσματα από τις πρώτες μελέ-
τες αξιολόγησης της κατάταξης κατά Bethesda είναι πολύ ενθαρυντικά.
 Η συσχέτιση των ευρημάτων με την κλινική εικόνα και τα απεικονιστικά ευρήμα-
τα, η δειγματοληψία από έμπειρο παθολογοανατόμο / κυτταρολόγο ή η συμμετοχή 
του / της κατά την υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη δειγματοληψία καθώς και η πε-
ριοδική επανάληψη της παρακέντησης έχουν αναφερθεί ως παράγοντες οι οποίοι 
μειώνουν τα μη διαγνωστικά ή ψευδώς αρνητικά παρασκευάσματα και αυξάνουν 
τη διαγνωστική ακρίβεια στο FNA θυρεοειδούς. Σε αρκετές μελέτες επισημαίνεται 
η βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας αναλογικά με την αυξημένη εμπειρία στη 
λήψη και τη μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων, επομένως είναι σημαντικό το 
FNA θυρεοειδούς να το αναλαμβάνουν έμπειρες ομάδες. Το ποσοστό ψευδώς θε-
τικών αποτελεσμάτων είναι χαμηλό αλλά υπαρκτό, γύρω στο 1-3% των κακοήθων 
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διαγνώσεων. Δεδομένου ότι τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορούν να οδηγή-
σουν σε επεμβάσεις με αμφισβητούμενη σκοπιμότητα και συναφή ιατρικονομικά 
προβλήματα αρκετοί χειρουργοί χρησιμοποιούν την ταχεία βιοψία. Οι τομές ψυ-
κτικού μικροτόμου της ταχείας βιοψίας έχουν υψηλά ποσοστά ψευδώς αρνητικών 
αποτελεσμάτων στα καρκινώματα θυλακιώδους αρχιτεκτονικής δομής, ενώ επιπλέ-
ον η ποιότητά τους δεν επιτρέπει την ασφαλή αναγνώριση της θυλακιώδους ποικι-
λίας του θηλώδους καρκινώματος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να περιοριστεί με τη 
συμπληρωματική χρήση εντυπωμάτων κατά την ταχεία βιοψία. Άλλοι προτείνουν τη 
βιοψία με τέμνουσα βελόνη, η οποία όμως δεν μπορεί, όπως και το FNA, να διακρί-
νει μεταξύ θυλακιώδους αδενώματος και θυλακιώδους καρκινώματος και επιπλέον 
μπορεί να έχει σημαντικές τραυματικές επιπλοκές. Για την αύξηση της διαγνωστικής 
ακρίβειας και ασφάλειας του FNA στους μονήρεις ή επικρατούντες όζους θεωρού-
με σκόπιμη την ανασκόπηση όλων των FNAs σε επικείμενες θυρεοειδεκτομές.
 Η διαγνωστική ακρίβεια στα κλινικά εμφανή κακοήθη νεοπλάσματα, συνήθως 
αναπλαστικά καρκινώματα και λεμφώματα, είναι υψηλή. Τα ψευδώς θετικά αποτε-
λέσματα είναι ελάχιστα, ενώ τα ψευδώς αρνητικά αφορούν κυρίως σε λεμφώματα 
χαμηλής και ενδιάμεσης κακοήθειας σε έδαφος θυρεοειδίτιδας Hashimoto.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Η μόνη αντένδειξη για το FNA του θυρεοειδούς αφορά, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε 
μη ψηλαφητούς όζους μικρότερους του 1εκ χωρίς υπερηχογραφική υποψία κακο-
ήθειας, οικογενειακό ιστορικό ή ιστορικό ακτινοβολίας στην περιοχή.
 Οι επιπλοκές είναι λίγες και όχι σημαντικές. Η συνηθέστερη επιπλοκή είναι το αι-
μάτωμα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ελαττωμένη πηκτικότητα. Η πρακτική μας είναι, 
σε ασθενείς οι οποίοι ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή, αυτή να διακόπτεται για 
τρεις ημέρες πριν και μια μετά την παρακέντηση, σε συνεννόηση με τον θεράπο-
ντα. Έχουν επίσης αναφερθεί παροδική παράλυση του λαρυγγικού νεύρου και πα-
ροδικός βήχας ή μικρή αιμόπτυση λόγω παρακέντησης της τραχείας. Στην πρώιμη 
βιβλιογραφία αναφέρονται σπάνιες περιπτώσεις νεοπλασματικής εμφύτευσης στη 
διαδρομή της παρακέντησης. Σήμερα το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται πρακτικώς 
αμελητέο. Μερικές φορές ένα νεόπλασμα (ιδιαίτερα από κύτταρα Hurthle) είναι 
δυνατό να νεκρωθεί από την παρακέντηση με αποτέλεσμα δυσχέρεια στην αξιο-
λόγηση του ιστολογικού παρασκευάσματος. Οι αναγεννητικές αλλοιώσεις μετά την 
παρακέντηση είναι δυνατό να ερμηνευτούν ως κακοήθεια στο ιστολογικό παρα-
σκεύασμα, ενώ η τρώση της κάψας ενός νεοπλάσματος μπορεί να δημιουργήσει 
ψευδή εικόνα διήθησης ιστολογικά. Οι παραπάνω επιπλοκές τονίζουν την ανάγκη 
για προσεκτικούς και ήπιους χειρισμούς κατά την παρακέντηση, με χρήση βελο-
νών διαμέτρου έως 22G. Η υπερηχογραφική εκτίμηση κατά τη συνεδρία της πα-
ρακέντησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ανεξάρτητα αν η λήψη θα γίνει ψηλαφητικά ή 
υπερηχογραφικά.
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Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Ενώ η τεχνική της παρακέντησης ξεκίνησε σε ψηλαφητές αλλοιώσεις, σήμερα όλο 
και περισσότερα FNA θυρεοειδούς γίνονται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. 
Αυτό οφείλεται στην ευρεία χρήση της υπερηχογραφίας στη διερεύνηση πιθανής 
παθολογίας του θυρεοειδούς καθώς και στην τυχαία ανακάλυψη μη ψηλαφητών 
όζων στον υπερηχογραφικό έλεγχο της τραχηλικής χώρας που γίνεται για άλλους 
λόγους (πχ διερεύνηση καρωτίδων). Η αύξηση των υπερηχογραφικά κατευθυνό-
μενων FNAs έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας αλλά εν-
δεχομένως και την απόλυτη αύξηση των «ακαθόριστων» διαγνώσεων και των μη 
διαγνωστικών δειγμάτων. Η επικρατούσα σήμερα άποψη, όπως διατυπώθηκε και 
στα συμπεράσματα του συνεδρίου της Bethesda, είναι ότι μη ψηλαφητές αλλοι-
ώσεις παρακεντώνται υπερηχογραφικά, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 1 – 1,5 εκ. Στη 
δική μας πρακτική αποφεύγονται οριακού μεγέθους όζοι σε μεγάλο βάθος, ίδιο ή 
μεγαλύτερο από αυτό της βελόνης παρακέντησης (3εκ), λόγω αυξημένης πιθανό-
τητας μη διαγνωστικού αποτελέσματος. Προτιμούμε επίσης η παρακέντηση ορια-
κών όζων κοντά ή πίσω από τα μεγάλα αγγεία της περιοχής να γίνεται σε ασφαλές 
νοσοκομειακό περιβάλλον. Απόλυτες ενδείξεις υπερηχογραφικής δειγματοληψίας 
αποτελούν οι κυστικοί όζοι, ώστε να επιλεγούν οι συμπαγέστερες, διαγνωστικές 
περιοχές και τα μη διαγνωστικά ευρήματα μετά από ψηλαφητική παρακέντηση.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1)  Η σημαντικότερη ένδειξη του FNA θυρεοειδούς είναι:
 α. η διερεύνηση της θυρεοειδίτιδας
 β. η διερεύνηση της πολυοζώδους βρογχοκήλης
 γ. η διερεύνηση του μονήρους ή επικρατούντος όζου
 δ. ο αποκλεισμός κακοήθειας

2)  Τι ισχύει για τους <1εκ όζους του θυρεοειδούς:
 α. Αντενδείκνυται απολύτως η παρακέντησή τους
 β.  Μπορούν να παρακεντηθούν αν έχουν υπερηχογραφικά ύποπτους χαρα-

κτήρες ή είναι ψηλαφητοί
 γ. Παρακολουθούνται και παρακεντώνται όταν υπερβούν το 1εκ

3)   Ποιά είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των ασθενών με διάγνωση FNA «ατυ-
πία ακαθόριστης σημασίας» σύμφωνα με τις οδηγίες της Bethesda;

 α. Επανάληψη της παρακέντησης σε απώτερο χρόνο
 β. Χειρουργείο με ταχεία βιοψία
 γ. Χειρουργείο (λοβεκτομή)
 δ.  Υπερηχογραφική παρακολούθηση και επανάληψη της παρακέντησης σε ση-

μαντική αύξηση του μεγέθους του όζου

4)   Ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των ασθενών με διάγνωση FNA «νεό-
πλασμα από κύτταρα Hurthle» σύμφωνα με τις οδηγίες της Bethesda;

 α. Επανάληψη της παρακέντησης σε απώτερο χρόνο
 β. Χειρουργείο με ταχεία βιοψία
 γ. Χειρουργείο (λοβεκτομή ή ημιθυρεοειδεκτομή)
 δ.  Υπερηχογραφική παρακολούθηση και επανάληψη της παρακέντησης σε ση-

μαντική αύξηση του μεγέθους του όζου

5)    Ποια από τα παρακάτω αποτελούν επιπλοκές του FNA θυρεοειδούς στο εγχει-
ρητικό παρασκεύασμα

 α. Ψευδής εικόνα διήθησης της νεοπλασματικής κάψας
 β. Πλήρης νέκρωση νεοπλάσματος
 γ. Ψευδής εικόνα κακοήθειας ενός όζου
 δ. Όλα τα παραπάνω

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


