
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως όζος θυρεοειδούς χαρακτηρίζεται περιοχή εντός του θυρεοειδούς, η οποία 
είναι διακριτή ακτινολογικά από το γύρω θυρεοειδικό παρέγχυμα. Ορισμένες ψη-
λαφητές κλινικά περιοχές μπορεί να μην αντιστοιχούν σε διακριτές ακτινολογικές 
ανωμαλίες, οπότε δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης στους θυρεοειδικούς 
όζους, ενώ μη ψηλαφητοί όζοι οι οποίοι ανευρίσκονται κατά τη διενέργεια υπε-
ρηχογραφικής (Ultrasound-US) ή άλλης απεικονιστικής μεθόδου του θυρεοειδούς 
καλούνται «τυχαιώματα» (incidentalomas).
 Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η επίπτωση των ψηλαφητών όζων θυρε-
οειδούς είναι περίπου 5% στις γυναίκες και 1% στους άνδρες των μη ιωδοπενικών 
περιοχών. Το υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας ανιχνεύει όζους στο 19-67% 
του πληθυσμού, με μεγαλύτερη επίπτωση στις γυναίκες και τις μεγαλύτερες ηλικι-
ακές ομάδες. Επιπλέον, στο 50% των «μονήρων», ψηλαφητών όζων, ανευρίσκονται 
και άλλοι μικρότεροι όζοι όταν διενεργείται υπερηχογραφικός έλεγχος.

2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Βασίζεται στο συνδυασμό πληροφοριών που θα προκύψουν από το ιστορικό, τις 
κλινικές εκδηλώσεις, την κλινική εξέταση, τα ευρήματα του ορμονολογικού και 
απεικονιστικού ελέγχου και τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης αναρ-
ροφήματος με λεπτή βελόνη (FNA).

α) Ιστορικό-Κλινικές εκδηλώσεις

Στόχος είναι ο αποκλεισμός κακοήθειας. Τον κίνδυνο κακοήθειας ενός όζου αυ-
ξάνει σημαντικά το θετικό οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκινώματος, το 
ατομικό ιστορικό ακτινοβόλησης κεφαλής ή τραχήλου κατά την παιδική ηλικία και 
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η ταχεία αύξηση του μεγέθους του όζου που μπορεί να οφείλεται και σε απλή 
κύστη ή αιμορραγία ενδοθυροειδικά. Ο κίνδυνος κακοήθειας είναι 3 έως 4 φορές 
υψηλότερος σε παιδιά και εφήβους, σε άνδρες και σε ηλικιωμένα άτομα>60 ετών.
Η πλειοψηφία των όζων είναι ασυμπτωματικοί, αλλά η απουσία συμπτωμάτων δεν 
αποκλείει την κακοήθεια. Πιεστικά φαινόμενα, από πίεση ζωτικών οργάνων του 
τραχήλου ή της άνω θωρακικής κοιλότητας (τραχείας, οισοφάγου, αγγείων) εμφα-
νίζονται συχνότερα σε ασθενείς με ευμεγέθεις ή ενδοθωρακικές βρογχοκήλες. Δύ-
σπνοια, βήχας, συριγμός είναι συμπτώματα πίεσης της τραχείας. Το αιφνίδιο άλγος, 
(ενδεικτικό και αιμορραγίας ή υποξείας θυρεοειδίτιδας), η δυσκαταποσία και το 
βράγχος φωνής συνηγορούν υπέρ κακοήθειας. Ένα ποσοστό των ασθενών με μο-
νήρη όζο μπορεί να έχει υποκλινικό ή κλινικό υπερθυρεοειδισμό.

β) Κλινική εξέταση

Η διαφορική διάγνωση όζου που ανευρίσκεται κατά την κλινική εξέταση πρέπει να 
περιλαμβάνει τις παθήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αίτια Θυρεοειδικών Όζων

Όζοι συμπαγείς, σκληρής σύστασης, δυσκίνητοι ή καθηλωμένοι με ανώμαλο πε-
ρίγραμμα, καθώς και παρουσία διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων, εγείρουν 
υπόνοια κακοήθειας (Πίνακας 2). Προέχων όζος σε πολυοζώδη βρογχοκήλη αντι-
μετωπίζεται ως μονήρης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Παράγοντες κινδύνου ενδεικτικοί κακοήθειας στο µονήρη όζο του θυρεοειδούς:

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
α) Ορμονολογικός έλεγχος

Ο μονήρης «ψυχρός» όζος μπορεί να είναι προέχων όζος σε έδαφος πολυοζώ-
δους βρογχοκήλης οπότε μπορεί να συνδέεται με υπερθυρεοειδισμό, ή στην πε-
ρίπτωση θυρεοειδίτιδας Hashimoto με υποθυρεοειδισμό. Ο προσδιορισμός της 
TSH αποτελεί τον κύριο και πλέον αξιόπιστο τρόπο εκτίμησης της θυρεοειδικής 
λειτουργίας. Σχετικά με την εργαστηριακή διερεύνηση για τους ασθενείς με θυρε-
οειδικούς όζους, από τις AACE/AME/ETΑ Task Force on Thyroid Nodules (American 
Association Of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and 
European Thyroid Association Medical Guidelines For Clinical Practice For The 
Diagnosis and Management Of Thyroid Nodules) προτείνεται:
 -  Επί φυσιολογικών επιπέδων TSH δεν συνιστάται περεταίρω εργαστηριακός έλεγχος
 -  Επί υψηλών επιπέδων TSH, συνιστάται προσδιορισμός της fT4, των αυτοαντισω-

μάτων κατά της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟAb), ενώ ο προσδιορισμός 
των αντισωμάτων έναντι της θυρεοσφαιρίνης (TgAb) συνιστάται σε ασθενείς με 
κλινικές και υπερηχογραφικές ενδείξεις χρόνιας λεμφοκυτταρικής θυρεοειδίτι-
δας επί φυσιολογικών επιπέδων ΤΡΟAb.

 -  Επί χαμηλών επιπέδων TSH, συνιστάται ο προσδιορισμός fT4 και fT3 για την 
εκτίμηση του υπερθυρεοειδισμού, ενώ ο προσδιορισμός των αντισωμάτων 
έναντι του υποδοχέα της TSH [TSH-receptor antibodies (TRAb)] βοηθάει στην 
κατηγοριοποίηση του υπερθυρεοειδισμού.

Τοξικές πολυοζώδεις βρογχοκήλες μπορεί να περιέχουν «ψυχρές» (πιθανώς κα-
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κοήθεις) περιοχές. Όζοι σε ασθενείς με νόσο Graves ή θυρεοειδίτιδα Hashimoto 
αντιμετωπίζονται όπως στις υπόλοιπες κατηγορίες ασθενών.
 Η μέτρηση των επιπέδων θυρεοσφαιρίνης στην εκτίμηση των όζων θυρεοειδούς 
δεν συνιστάται και δεν αποτελεί ειδικό ή ευαίσθητο δείκτη καρκίνου θυρεοειδούς.
 Ο ρόλος της μέτρησης των επιπέδων καλσιτονίνης ορού κατά την αρχική εκτί-
μηση των όζων θυρεοειδούς παραμένει αντικρουόμενος, καθώς ο προσδιορισμός 
της καλσιτονίνης ως δοκιμασία διαλογής (screening test) θα μπορούσε να ανιχνεύ-
σει σε πρώιμα στάδια υπερπλασία C-κυττάρων και μυελοειδές καρκίνωμα θυρεο-
ειδούς. Η American Thyroid Association (ATA) δεν τίθεται σαφώς υπέρ ή κατά του 
προσδιορισμού της καλσιτονίνης ορού ως εξέταση ρουτίνας. Οι AACE/AME/ETA 
συνιστούν προσδιορισμό βασικής καλσιτονίνης ορού σε ασθενείς με οικογενειακό 
ιστορικό ή κλινική υποψία μυελοειδούς καρκινώματος θυρεοειδούς, ιστορικό πολ-
λαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου II (MEN II), και κατά την αρχική εκτίμηση 
θυρεοειδικών όζων ή προεγχειρητικά σε οζώδη βρογχοκήλη.

β) Απεικονιστικός έλεγχος

Ι) Σπινθηρογράφημα

Οι περισσότεροι όζοι είναι ψυχροί στο σπινθηρογράφημα (κύστεις, κολλοειδείς 
όζοι, θυρεοειδίτιδα, καρκίνοι). Η πιθανότητα κακοήθειας κυμαίνεται από 3% έως 
15%. Το σπινθηρογράφημα είναι χρήσιμο στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της 
οζώδους βρογχοκήλης και στον προσδιορισμό των όζων (ψυχροί, θερμοί, χλιαροί). 
Προσφέρει ελάχιστα έως καθόλου στη διαφορική διάγνωση μεταξύ καλοήθειας 
και κακοήθειας ενός όζου, ενώ κατέχει μικρή θέση στην τοπογραφική εκτίμηση 
των θυρεοειδικών όζων και καμία θέση στη μέτρηση των διαστάσεων τους.

ΙΙ)Υπερηχογράφημα

Το US υψηλής ευκρίνειας αποτελεί το πιο ευαίσθητο διαγνωστικό μέσο για την 
ανεύρεση περιοχών στο θυρεοειδή με διαταραχές της αρχιτεκτονικής, την ανίχνευ-
ση μη ψηλαφητών όζων, τη μέτρηση των διαστάσεων και την εκτίμηση της σύστα-
σής τους (κυστικοί, συμπαγείς, μικτοί). US θυρεοειδούς θα πρέπει να διενεργείται 
σε ασθενείς με ψηλαφητούς όζους ούτως ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος, η σύστα-
ση και να αναγνωριστούν συνυπάρχοντες όζοι ή άλλες διαταραχές στην μορφο-
λογία του αδένα. Υπερηχογραφικά ευρήματα ενδεικτικά καλοήθειας ή κακοήθειας 
φαίνονται στον Πίνακα 3.
 Η συνύπαρξη 2 ή περισσοτέρων υπερηχογραφικών ευρημάτων κακοήθειας 
αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο ύπαρξης καρκίνου. Το θηλώδες καρκίνωμα εμφα-
νίζεται συνήθως ως κυρίως συμπαγές και υποηχοϊκό, με ασαφή όρια, αυξημένη 
αγγείωση και μικροεπασβεστώσεις, ενώ το θυλακιώδες καρκίνωμα είναι συνήθως 
ισο- ή υποηχοϊκό με παχυσμένη και ανώμαλη άλω, χωρίς μικροεπασβεστώσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Υπερηχογραφικά ευρήµατα ενδεικτικά καλοήθειας ή κακοήθειας του όζου:

ΙΙΙ) Ελαστογραφία (elastography)

Η ελαστογραφία είναι μία νέα μέθοδος που χρησιμοποιεί υπερήχους για την εκτί-
μηση της συμπαγούς σύστασης του ιστού, υπολογίζοντας το βαθμό συμπίεσης και 
παραμόρφωσης του ιστού υπό την επίδραση εξωτερικής δύναμης αξιολογώντας 
τα υπερηχητικά κύματα προ και μετά την άσκηση πίεσης και έχει αρχίσει να χρησι-
μοποιείται προσφάτως για την εκτίμηση της πιθανότητας κακοήθειας σε επιλεγμέ-
νους ασθενείς με όζο σκληρής ή συμπαγούς σύστασης. Η μέθοδος δεν είναι αξιό-
πιστη για όζους κυστικούς ή όσους περιβάλλονται από επασβεστωμένο κέλυφος.

4. ΤΥΧΑΙΩΜΑ (Incidentaloma) ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Οι όζοι που διαγιγνώσκονται τυχαία κατά τη διενέργεια αξονικής (CT) ή μαγνητι-
κής (MRI) τομογραφίας θα πρέπει να εκτιμηθούν με US ώστε να καθοριστεί εάν 
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χρήζουν διενέργειας βιοψίας με λεπτή βελόνα (Fine Needle Aspiration-FNA). Όζοι 
που ανευρίσκονται κατά τη διενέργεια τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) 
ή σπινθηρογραφήματος με τεχνήτιο Tc 99m sestamibi, λόγω της αυξημένης πιθα-
νότητας κακοήθειας, χρήζουν εκτίμησης με US και στη συνέχεια υπερηχογραφικά 
καθοδηγούμενης FNA (UGFNA).

5. ΒΙΟΨΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΗ (FNA)1
H FNA αποτελεί επί του παρόντος την περισσότερο αξιόπιστη και οικονομικά 
συμφέρουσα (“cost-effective”) μέθοδο για την εκτίμηση των θυρεοειδικών όζων. 
Η κυτταρολογική διάγνωση θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη και έχει λιγότερες 
πιθανότητες ανεπαρκών-μη διαγνωστικών αποτελεσμάτων όταν η FNA εκτελείται 
υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (UGFNA). H UGFNA είναι απαραίτητη σε όζους 
που ψηλαφώνται δυσχερώς ή βρίσκονται στο οπίσθιο τμήμα του θυρεοειδούς ή 
25-50% είναι κυστικοί. Οι AACE/AME/ETA προτείνουν σχετικά με τη διενέργεια FNA 
τα εξής (Πίνακας 4):

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ενδείξεις για διενέργεια FNA:
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 Η κυτταρολογική διάγνωση θα πρέπει να γίνεται από έμπειρο κυτταρολόγο. 
Για να θεωρηθεί το δείγμα διαγνωστικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
6 ομάδες θυλακιωδών κυττάρων, με τουλάχιστον 10-15 κύτταρα ανά ομάδα. Τα 
αποτελέσματα της FNA είναι ιδιαίτερης σημασίας για την περεταίρω αντιμετώπιση 
του θυρεοειδικού όζου. Η ειδικότητα και η ευαισθησία της FNA για τη διάγνωση 
του θυρεοειδικού καρκίνου, όταν αυτή γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, είναι 
πολύ υψηλή. Σύμφωνα με τις AACE/AME/ETA τα κυτταρολογικά ευρήματα των θυ-
ρεοειδικών όζων κατά τη διενέργεια FNA κατηγοριοποιούνται σε 5 ομάδες:

Κατηγορία 1. Μη διαγνωστικό (10-15% των δειγμάτων). Το δείγμα δεν περιέχει 
επαρκή αριθμό κυττάρων για να τεθεί διάγνωση, συνήθως λόγω παρουσίας κυ-
στικού υγρού ή αίματος. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται επανάληψη της FNA με 
υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Κατηγορία 2. Καλοήθες (ή αρνητικό για κακοήθεια) (60-80%), που περιλαμβάνει 
δείγματα που αφορούν κολλοειδή κύστη, υπερπλαστικό όζο, λεμφοκυτταρική ή 
κοκκιωματώδη θυρεοειδίτιδα και καλοήθη κύστη.

Κατηγορία 3. Θυλακιώδης βλάβη (10-20%), που περιλαμβάνει τα δείγματα με θυλα-
κιώδη μορφολογία για τα οποία η κυτταρολογική διάγνωση καλοήθειας ή κακοή-
θειας δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με βάση την κυτταρομορφολογία. Σε αυτήν την 
κατηγορία περιγράφονται η αδενωματώδης υπερπλασία, το θυλακιώδες αδένωμα 
και καρκίνωμα, το Hürthle cell νεόπλασμα και το θηλώδες καρκίνωμα θυλακιώ-
δους τύπου. Σε ορισμένα εξειδικευμένα κέντρα, η μορφολογία αυτή υποδιαιρείται 
περεταίρω σε 2 επιμέρους υποομάδες: «Θυλακιώδης βλάβη/ατυπία απροσδιόρι-
στης σημασίας» και «θυλακιώδες νεόπλασμα», με διαφορετικό κίνδυνο για κακοή

Κατηγορία 4. Ύποπτη βλάβη (2,5-10%), που περιλαμβάνει είτε δείγματα με επαρκή 
κυτταροβρίθεια, που υποδηλώνουν αλλά δεν τεκμηριώνουν απόλυτα την ύπαρξη 
κακοήθειας είτε δείγματα με μικρό αριθμό κυττάρων και σαφείς ενδείξεις κακοή-
θειας.

Κατηγορία 5. Κακοήθης βλάβη (3,5-10%), που περιλαμβάνει δείγματα με κακοήθη 
κυτταρολογικά χαρακτηριστικά. Η συχνότερη κακοήθης βλάβη που απαντάται εί-
ναι το θηλώδες καρκίνωμα, ενώ άλλες κακοήθειες αφορούν σε μυελοειδές καρκί-
νωμα, αναπλαστικό καρκίνωμα, λέμφωμα, ετερογενές (miscellaneous) θυρεοειδι-
κό καρκίνωμα και μεταστατικά καρκινώματα.

6. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του μονήρους ψυχρού όζου του θυρεοειδούς βασί-
ζεται στα υπερηχογραφικά ευρήματα και στο αποτέλεσμα της βιοψίας με FNA. Με 
βάση τα αποτελέσματα της FNA προτείνεται από τις AACE/AME/ETA:
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Κατηγορία 1 (Μη διαγνωστική FNA). Συνιστάται η επανάληψη της FNA σε χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών με υπερηχογραφική καθοδήγηση (UGFNA) ή συ-
ντομότερα επί ισχυρής κλινικής υποψίας κακοήθειας. Επί επαναλαμβανόμενων μη 
διαγνωστικών FNA εξετάζεται το ενδεχόμενο χειρουργικής εξαίρεσης.

Κατηγορία 2 (Καλοήθης FNA). Οι καλοήθεις όζοι χρήζουν τακτικής παρακολούθη-
σης με κλινική εξέταση, υπερηχογράφημα και προσδιορισμό TSH σε διαστήματα 
6-18μηνών. Η FNA επαναλαμβάνεται επί αύξησης του μεγέθους του όζου, ή επί 
ύποπτων κλινικών και υπερηχογραφικών αλλαγών. Η χορήγηση θυροξίνης για κα-
ταστολή της TSH βασίζεται στην αντίληψη ότι η ανάπτυξη των όζων είναι TSH-
εξαρτώμενη. Υπάρχουν διχογνωμίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της η 
οποία φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τα επίπεδα της TSH και να είναι μεγαλύ-
τερη σε συμπαγείς όζους. Το ποσοστό επιτυχίας είναι μικρό, ο επανέλεγχος είναι 
συχνός, ενώ παρατηρούνται παρενέργειες από την καρδιά και τα οστά σε περί-
πτωση μεγάλης καταστολής της TSH. Ενδείξεις χειρουργικής εξαίρεσης αποτελούν 
συμπτώματα από τοπική πίεση, προηγηθείσα ακτινοβολία, ύποπτα US ευρήματα 
ή αισθητικοί λόγοι.
 Για τη συντηρητική αντιμετώπιση των θυρεοειδικών όζων με καλοήθη χαρακτη-
ριστικά κατά την FNA έχουν δοκιμασθεί ελάχιστα επεμβατικές θεραπευτικές μέθο-
δοι υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (US-Guided Minimally Invasive Procedures).
 Σε επιλεγμένες περιπτώσεις η διαδερμική χορήγηση αιθανόλης (percutaneous 
ethanol injection-PEI) έχει δειχθεί αποτελεσματικότερη από την απλή αναρρόφη-
ση στη μείωση του μεγέθους κύστεων και μικτών όζων με έντονα κυστικό χαρα-
κτήρα, καθώς το ποσοστό υποτροπής των κυστικών περιοχών είναι μικρό. Έχει επί-
σης αναφερθεί μείωση μεγέθους συμπαγών, «ψυχρών» όζων μετά από χορήγηση 
ΡΕΙ, όμως με λιγότερο εντυπωσιακή μείωση του μεγέθους τους και περισσότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες.
 Η θερμική αφαίρεση (thermal ablation) θυρεοειδικών όζων με ραδιοσυχνότητες 
βασίζεται στη διαδερμική εισαγωγή βελονών ηλεκτροδίων ή βελονών με σχήμα 
αγκίστρου. Η εφαρμογή της περιορίζεται σε εξειδικευμένα κέντρα, ενώ δεν συνι-
στάται ως αντιμετώπιση ρουτίνας.

Κατηγορία 3 (Θυλακιώδης βλάβη κατά την FNA). Η επανάληψη της FNA σε αυτές τις 
περιπτώσεις δεν συνιστάται, καθώς δεν παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τον χα-
ρακτήρα του όζου. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Κατηγορία 4 (Ύποπτη βλάβη κατά την FNA). Συνιστάται χειρουργική εξαίρεση.

Κατηγορία 5 (Κακοήθης βλάβη κατά την FNA). Επί ενδείξεων για διαφοροποιημένο 
καρκίνωμα θυρεοειδούς συνιστάται χειρουργική εξαίρεση, ενώ περεταίρω δια-
γνωστικός έλεγχος προ του χειρουργείου συνιστάται για αναπλαστικό καρκίνωμα, 
μεταστατική εστία ή λέμφωμα.
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Αλγόριθµος για τη διάγνωση και θεραπεία των όζων θυρεοειδούς όπως προτείνεται
από τις AACE/AME/ETA2

7. ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Οι όζοι θυρεοειδούς σε εγκύους γυναίκες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως 
και αυτοί του υπόλοιπου πληθυσμού. Επί παρουσίας ύποπτων κλινικών ή υπερη-
χογραφικών ευρημάτων συνιστάται διερεύνηση με FNA. Δεν ενδείκνυται η χρήση 
ραδιενεργών σκευασμάτων για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ δεν 
συνιστάται η χορήγηση θεραπείας καταστολής με θυροξίνη. Η κύηση συνοδεύεται 
συχνά από αύξηση του μεγέθους προϋπαρχόντων όζων καθώς και από εμφάνιση 
νέων, πιθανώς λόγω του αρνητικού ισοζυγίου ιωδίου κατά την εγκυμοσύνη. Για 
όζους που αυξάνονται σε μέγεθος συνιστάται βιοψία με FNA. Επί διάγνωσης θυ-
λακιώδους ή ύποπτης βλάβης, η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να αναβληθεί 
για μετά τον τοκετό. Επί θετικής για κακοήθεια FNA κατά το 1ο ή το 2ο τρίμηνο, 
συνιστάται θυρεοειδεκτομή κατά το 2ο τρίμηνο, ενώ εάν η διάγνωση γίνει κατά το 
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3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, θυρεοειδεκτομή μπορεί να γίνει αμέσως μετά τον 
τοτετό.
 Η εκτίμηση των θυρεοειδικών όζων στα παιδιά δε διαφέρει από εκείνη των ενη-
λίκων και περιλαμβάνει κλινική εκτίμηση, επίπεδα TSH, US θυρεοειδούς και FNA. 
Λόγω των υψηλότερων ποσοστών κακοήθειας συγκριτικά με αυτά των ενηλίκων, 
η χειρουργική αντιμετώπιση είναι συχνότερη στα παιδιά από ότι στους ενηλίκους, 
ενώ ακόμη και οι σπινθηρογραφικά «θερμές» περιοχές φαίνεται να έχουν σημαντι-
κή πιθανότητα κακοήθειας.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.  Θεωρούνται παράγοντες κινδύνου κακοήθειας από το ιστορικό του ασθενούς:
 α) Ηλικία <14 ή>65ετών
 β) Άρρεν φύλο
 γ) Ιστορικό ακτινοβόλησης κεφαλής και τραχήλου κατά την παιδική ηλικία
 δ) Όλα τα παραπάνω

2.  Ποια εξέταση συνιστάται κατά την αρχική εκτίμηση όζου θυρεοειδούς;
 α) TSH
 β) σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς
 γ) καλσιτονίνη ορού
 δ) TgAb

3.  Ποιος είναι ο συχνότερος τύπος θυρεοειδικού καρκίνου;
 α) Μυελοειδές καρκίνωμα
 β) Θηλώδες καρκίνωμα
 γ) Αναπλαστικό καρκίνωμα
 δ) Λέμφωμα

4.   Υπερηχογραφικά ευρήματα ενδεικτικά κακοήθειας θυρεοειδικού όζου αποτε-
λούν:

 α) Αυξημένη αγγείωση
 β) Μικροεπασβεστώσεις
 γ) Ασαφή όρια
 δ) Όλα τα παραπάνω

5.  Επί μη διαγνωστικής FNA συνιστάται:
 α) Χειρουργική αντιμετώπιση
 β) Παρακολούθηση
 γ) Επανάληψη FNA με US καθοδήγηση
 δ) Χορήγηση θυροξίνης

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


