
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς (ΜΚΘ) είναι ένας σπάνιος όγκος, που 
περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Hazard το 1959. Αποτελεί το 5-10% των 

θυρεοειδικών καρκινωμάτων ενώ μια εστία μυελοειδούς Ca θυρεοειδούς μπορεί 
να ανευρεθεί τυχαία στο 0.5-1% των θυρεοειδεκτομών για πολυοζώδη βρογχο-
κήλη. Προέρχεται από τα παραθυλακιώδη ή C κύτταρα του θυρεοειδή, τα οποία 
έχουν νευροενδοκρινική προέλευση (εμβρυϊκή νευρική ακρολοφία) και παράγουν 
καλσιτονίνη. Είναι ο πιο επιθετικός διαφοροποιημένος καρκίνος με ποσοστά επιβί-
ωσης, στη δεκαετία από τη διάγνωση, 40 ως 50%. Βέβαια, η βιολογική του συμπε-
ριφορά είναι πολύ καλύτερη από αυτή του αναπλαστικού καρκίνου.
 Διακρίνονται δύο μορφές ΜΚΘ, η σποραδική και η κληρονομική, η οποία με-
ταβιβάζεται κατά τον αυτόσωμο επικρατούντα χαρακτήρα. Περισσότερο από το 
70% των περιπτώσεων των μυελοειδών καρκινωμάτων ανήκουν στη σποραδική 
μορφή της νόσου. Τα σποραδικά καρκινώματα παρουσιάζονται ως μεμονωμέ-
νες καρκινικές εστίες σε ένα λοβό, έχουν αιχμή εμφάνισης τα 40-60 χρόνια και δε 
σχετίζονται με άλλες ενδοκρινοπάθειες. Η διάγνωση τίθεται συνήθως καθυστε-
ρημένα και επομένως κατά την αρχική αντιμετώπιση της νόσου υπάρχουν ήδη 
τραχηλικές λεμφαδενικές μεταστάσεις σε ποσοστό 50% ετερόπλευρα της νόσου 
και 10% αμφοτερόπλευρα. Στον κληρονομικό τύπο MΚΘοι όγκοι διαγιγνώσκονται 
αρκετά νωρίτερα, ακόμη και σε παιδιά, τείνουν να είναι πολυεστιακοί και αμφο-
τερόπλευροι. Για την εμφάνιση των κληρονομικών μορφών υπεύθυνες είναι διά-
φορες μεταλλάξεις, που παρατηρούνται στο RET (REarranged during Transfection) 
πρωτο-ογκογονίδιο. Το κληρονομούμενο ΜΚΘ παρουσιάζεται με τρεις υποτύπους 
α) ως μορφή της πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας ΜΕΝ2Α, β) της πολλαπλής 
ενδοκρινικής νεοπλασίας ΜΕΝ2Β και γ) ως οικογενές. Το σύνδρομο ΜΕΝ2Α είναι η 
πιο συχνή κληρονομική διαταραχή, στην οποία το ΜΚΘ παρατηρείται στο σύνο-
λο των περιπτώσεων, ενώ το φαιοχρωμοκύττωμα και ο υπερπαραθυρεοειδισμός 
συναντώνται μόνο στο 50% και 20% των περιπτώσεων αντίστοιχα. Στο σύνδρομο 
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ΜΕΝ2Β, το ΜΚΘ συνοδεύεται από φαιοχρωμοκύττωμα, γαγγλιονευρινωμάτωση, 
σκελετικές ανωμαλίες και μαρφανοειδές προσωπείο. Το οικογενές ΜΚΘ συνήθως 
δε συνοδεύεται από άλλα νεοπλάσματα. Το κληρονομούμενο ΜΚΘ είναι πολυε-
στιακό και της εμφάνισης του καρκίνου προηγείται πάντα υπερπλασία C κυττά-
ρων, που θεωρείται προκαρκινική κατάσταση. Έχει παρατηρηθεί ότι, το 50% των 
ασθενών με σποραδικό ΜΚΘ εμφανίζει σωματικές σημειακές μεταλλάξεις του RET 
πρωτο-ογκογονιδίου στα κύτταρα του όγκου.
 Αν και ο MTC μπορεί να περιορίζεται τοπικά στον τράχηλο, μεταστάσεις στην 
τραχεία και τον οισοφάγο, στο ήπαρ, τους πνεύμονες και τα οστά και τα επινεφρί-
δια δεν αποκλείονται σε προχωρημένες περιπτώσεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Το ΜΚΘ συνήθως παρουσιάζεται ως μονήρης, σκληρός όζος, συχνά με σύστοιχη 
τραχηλική λεμφαδενοπάθεια από τη στιγμή της διάγνωσης. Στο σπινθηρογράφη-
μα συνήθως απεικονίζεται ως ψυχρός όζος ενώ στο υπερηχογράφημα εμφανίζεται 
ως συμπαγής όζος με αποτιτανώσεις.
 Η παρακέντηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση (FNA), είναι μια ευαίσθητη και 
ειδική μέθοδος για τη διάγνωση του ΜΚΘ με ποσοστά επιτυχίας που ανέρχονται 
στο 50-80%. Τα κύτταρα από το αναρρόφημα είναι στρογγυλά, ατρακτοειδή, πο-
λυγωνικά, με έκκεντρους πυρήνες και ενδοπυρηνικά έγκλειστα και το κυτταρόπλα-
σμα είναι κοκκιώδες, πλούσιο σε αμυλοειδές. Αρκετές φορές απαιτείται διαφορική 
διάγνωση της νόσου από άλλα καρκινώματα του θυρεοειδή και κυρίως από το 
αναπλαστικό καρκίνωμα. Στις περιπτώσεις που η κυτταρολογική εικόνα δεν είναι 
απολύτως διαγνωστική, η εφαρμογή της ανοσοκυτταροχημείας, για τον έλεγχο 
ύπαρξης καλσιτονίνης και καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου στο αναρρόφημα, μπορεί 
να βοηθήσει στη διάγνωση.
 Η μέτρηση της καλσιτονίνης του ορού είναι ο πιο ειδικός και ευαίσθητος δείκτης 
για τη διάγνωση του ΜΚΘ. Αυξημένα επίπεδα καλσιτονίνης ορού σε συνδυασμό 
με υπεραπάντηση στις δοκιμασίες διέγερσης σχετίζεται πάντα με ΜΚΘ. Προεγχει-
ρητική βασική ή διεγερμένη τιμή καλσιτονίνης ≥100pg/ml θα πρέπει να θεωρείται 
ύποπτη για ΜΚΘ. Πρόσφατα η Ευρωπαική Εταιρεία του Θυρεοειδή συμπεριέλαβε 
τη μέτρηση της καλσιτονίνης στη διαγνωστική εκτίμηση των όζων του θυρεοειδή. 
Αντίθετα η Αμερικανική Εταιρεία του θυρεοειδή στις κατευθυντήριες οδηγίες της 
δεν συστήνει αλλά και δεν αποτρέπει τη μέτρηση της καλσιτονίνης του ορού σε 
ασθενείς με θυρεοειδικούς όζους. Εμείς στην κλινική μας συστήνουμε τη μέτρη-
ση καλσιτονίνης σε όλους τους ασθενείς με οζώδη βρογχοκήλη. Η αιμοληψία για 
μέτρηση της καλσιτονίνης γίνεται το πρωί με άδειο στομάχι ώστε να αποφεύγεται 
η διέγερσή της από τη γαστρίνη. Στο εμπόριο υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι 
προσδιορισμού της καλσιτονίνης. Γι αυτό ο κλινικός γιατρός οφείλει να είναι ενημε-
ρωμένος για τη μέθοδο που χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαστήρια και τα τελευ-



-279-

Κ. ΠΑΖΑΪΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Μ. ΜΠΟΥΝΤΙΝΑ: ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ταία είναι απαραίτητο να καθορίζουν τις δικές τους φυσιολογικές τιμές. Αν και τα 
καρκινικά κύτταρα μπορεί να παράγουν ένα πλήθος ουσιών όπως καρκινοεμβρυ-
ϊκό αντιγόνο, χρωμογρανίνη, ACTH, αμυλοειδές, σωματοστατίνη, σεροτονίνη και 
αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο μόνο η καλσιτονίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως δείκτης όγκου για τη διάγνωση, σταδιοποίηση, μετεγχειρητική παρακολούθη-
ση και πρόγνωση σε ασθενείς με ΜΚΘ
 Ο προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος για ΜΚΘ σε περίπτωση ύποπτης ή 
θετικής FNA και αυξημένης καλσιτονίνης έχει τρεις σκοπούς: 1) την εκτίμηση της 
έκτασης της νόσου, τοπικής ή μεταστατικής με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό 
της χειρουργικής θεραπείας 2) τη διάγνωση νοσημάτων που συνυπάρχουν με μυε-
λοειδές όπως φαιοχρωμοκύττωμα και πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός στο 
πλαίσιο ΜΕΝ2, τα οποία θα τροποποιούσαν τη χειρουργική θεραπεία και θα καθό-
ριζαν θεραπευτικές προτεραιότητες και 3) την εντόπιση φορέων με RET μεταλλά-
ξεις, ώστε ο έλεγχος, στη συνέχεια, των μελών των οικογενειών τους να επιτρέψει 
την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία και άλλων τυχόν πασχόντων.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ RET - ΟΓΚΟΓΟΝΟΣ ΜΕΤΑ-
ΤΡΟΠΗ
Την πιο σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση των ασθενών με MΚΘ αποτελεί 
η ταυτοποίηση των περιοχών στο RET-πρωτοογκογονίδιο, που είναι υπεύθυνες 
για την εμφάνιση των συνδρόμων MEN 2A, MEN 2B και οικογενούς MKΘ. Το RET 
γονίδιο αναγνωρίσθηκε για πρώτη φορά το 1985 και λίγα χρόνια αργότερα απο-
δείχθηκε ότι τα MEN 2A, MEN 2B και το οικογενές μυελοειδές προκαλούνται από 
γαμετικές μεταλλάξεις στο συγκεκριμένο γονίδιο. Το RET κωδικοποιεί ένα μεμβρα-
νικό υποδοχέα της τυροσινικής κινάσης, που εκφράζεται κυρίως στα πρόδρομα 
κύτταρα της νευρικής ακολουθίας και παίζει ρόλο κλειδί στην κυτταρική ανάπτυξη, 
διαφοροποίηση και επιβίωση των κυττάρων. Το RET είναι απαραίτητο για την πρώ-
ιμη ανάπτυξη του συμπαθητικού, παρασυμπαθητικού και εντερικού νευρικού συ-
στήματος. Ταξινομείται ως πρωτο-ογκογονίδιο διότι μια πειραματικά επαγώμενη ή 
τυχαία υπερδραστήρια μετάλλαξη ενός μόνο αλληλόμορφου του γονιδίου μπορεί 
να οδηγήσει σε νεοπλασματική μετατροπή του. Υπερδραστήριες μεταλλάξεις του 
απαντώνται σε ένα αριθμό καρκίνων συμπεριλαμβανομένων του συνδρόμου MEN 
2 και του οικογενούς MΚΘ.
 Το RET εκφράζεται σε μια ποικιλία νευρικών κυττάρων μεταξύ των οποίων τα C 
κύτταρα του θυρεοειδή και της μυελώδους μοίρας των επινεφριδίων. To ανθρώπι-
νο RET γονίδιο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 10 και αποτελείται από 21 εξώνια. Κω-
δικοποιεί ένα διαμεμβρανικό υποδοχέα τυροσινικής κινάσης, που χαρακτηρίζεται 
από τρία διαφορετικά τμήματα (εικ. 1): α) το εξωκυττάριο, το οποίο αποτελεί την 
περιοχή πρόσδεσης ενός συνδέτη (π.χ. ενός αυξητικού παράγοντα), αποτελείται 
από μια περιοχή που περιέχει μόρια προσκόλησης (περιοχή ομοιάζουσα τις καντε-
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ρίνες) και μια περιοχή πλούσια σε κυστεΐνη. β) το διαμεμβρανικό τμήμα και γ) το 
ενδοκυττάριο τμήμα το οποίο παρουσιάζει δραστηριότητα κινάσης. Ο φυσιολογι-
κοί προσδέτες του RET ανήκουν στην οικογένεια των νευροτροφικών παραγόντων 
(glial derived neurotrophic factors, GDNFs). Τέσσερα μέλη αυτής της οικογένειας 
(neurturin, persephin, artemin and GDNF) έχουν μια ειδική τροφική δράση στο 
RET. Η ενεργοποίηση του RET διαμεσολαβείται από την αλληλεπίδραση των προσ-
δετών με 4 συν-υποδοχείς (GFRα1, 2, 3 και 4).
 Ο διμερισμός του RET είναι η φυσική συνέπεια του σχηματισμού του συμπλέγ-
ματος, που προκύπτει από τον προσδέτη-συνυποδοχέα-υποδοχέα και είναι υπεύ-
θυνο για την ενεργοποίηση της οδού των κινασών και τη μεταγωγή σήματος που 
επάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό μέσω μιας πολύπλοκης διεργασίας. Η ογκο-
γόνος μετατροπή του RET γονιδίου καθορίζει μια ουσιώδη ενεργοποίηση του ίδιου 
του υποδοχέα με επαγωγή ενός ανεξέλικτου πολλαπλασιασμού και ογκογόνου 
ανάπτυξης μέσω κυρίως της οδού RAS και της φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης 3-κινά-
σης (PI3-K) (εικ. 2). Η ογκογόνος ενεργοποίηση του RET στο μυελοειδές καρκίνωμα 
του θυρεοειδή γίνεται κυρίως με την αντικατάσταση ενός νουκλεοτιδίου. Η φύση 
των μεταλλάξεων του RET καθορίζει τους μοριακούς μηχανισμούς της ογκογόνου 
του δραστηριότητας. Οι μεταλλάξεις του RET που αφορούν την περιοχή που είναι 
πλούσια σε κυστεΐνη προάγουν το διμερισμό του RET μέσω του σχηματισμού των 
δισουλφιδικών δεσμών.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ RET- ΝΟΣΟΙ
Σε μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε από το International RET Consortium το 1996, 
διαπιστώθηκε ότι οι πιο συχνές μεταλλάξεις (98%) στο MEN 2A ήταν εντοπισμέ-
νες στα εξόνια 10 και 11 της εξωκυττάριας περιοχής του RET πρωτο-ογκονιδίου. 
Λιγότερο συχνά οι μεταλλάξεις αφορούν τα εξόνια 16, 13, 14, 15 και 8. Μεταλλά-
ξεις στο κωδικόνιο 634 είναι οι πιο συχνές και απαντώνται στο 85% των ασθενών 
με MEN 2A και στο 30% των ασθενών με οικογενές ΜΚΘ (εικ. 3). Οι μεταλλάξεις 
μπορεί επίσης να αφορούν την περιοχή της τυροσινικής κινάσης και απαντώνται 
στο σύνδρομο MEN2A. Στο οικογενές ΜΚΘ οι πιο συχνές μεταλλάξεις αφορούν 
την εξωκυττάρια πλούσια σε κυστεΐνη περιοχή (90% των πασχόντων) και λιγότε-
ρο την περιοχή της καντερίνης και της τυροσινικής κινάσης. Το MEN2B συνήθως 
προκαλείται από μεταλλάξεις στα εξώνιο 15 και 16 και όλες αφορούν την περιοχή 
της κινάσης της τυροσίνης. Στο 50% των ασθενών με MEN 2B μπορούν να εμφα-
νισθούν de novo μεταλλάξεις του RET. Έτσι πολλοί ασθενείς με MEN 2B δεν έχουν 
οικογενειακό ιστορικό της νόσου.
 Είναι ενδιαφέρον ότι μερικές γαμετικές μεταλλάξεις του RET, όπως η μετάλλαξη 
στο κωδικόνιο 804, μπορούν να εμφανισθούν με μια ποικιλία κλινικών εκδηλώσε-
ων που μπορεί να αφορούν εμφάνιση της νόσου σε μεγάλη ηλικία και με μια σχε-
τικά ήπια πορεία ή μερικές φορές περισσότερο επιθετική νόσο. Για να εμφανισθεί 
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σύνδρομο MEN 2, οι ανωτέρω αναφερόμενες μεταλλάξεις είναι απαραίτητο να εί-
ναι είτε ομοζυγώτες ή εάν είναι ετεροζυγώτες χρειάζονται μια δεύτερη γαμετική ή 
σωματική μετάλλαξη του RET, που μπορεί να ερμηνεύσει τη διαφορετική κλινική 
πορεία.
 Σωματικές μεταλλάξεις του ογκογονιδίου RET μπορεί να εντοπισθούν στο σπο-
ραδικό ΜΚΘ. Περιορίζονται στα C κύτταρα και είναι παρούσες στο 40-50% των 
σποραδικών ΜΚΘ. Αναφέρεται ότι ασθενείς με σποραδικό ΜΚΘ που παρουσιά-
ζουν μια σωματική μετάλλαξη στο RET του όγκου έχουν χειρότερη πρόγνωση σε 
σχέση με εκείνους που έχουν αρνητικό RET όγκο.

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Από το 1993 ο έλεγχος των RET γαμετικών μεταλλάξεων έχει καθιερωθεί για τον 
εντοπισμό της κληρονομικής φύσης ενός μυελοειδούς όγκου. Οι γενετικές δοκι-
μασίες για έλεγχο μεταλλάξεων του RET γονιδιώματος έχουν μεγάλη ευαισθησία 
(ως 100%) και ειδικότητα αναγνώρισης των ατόμων με μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις 
συμβαίνουν στα αρχέγονα κύτταρα του ασθενούς και ανιχνεύονται σε όλα τα κύτ-
ταρα του σώματος. Κληρονομούνται με τον επικρατούντα χαρακτήρα. O γενετικός 
έλεγχος για τη διαπίστωσή τους πρέπει να γίνεται σε κάθε ασθενή με θετικό ιστορι-
κό μυελοειδούς καρκίνου καθώς και σε εκείνους με υπερπλασία των C κυττάρων. Η 
ανίχνευση των μεταλλάξεων γίνεται στο DNA των λευκών αιμοσφαιρίων από περι-
φερικό αίμα. Σε περίπτωση που σε κάποιο ασθενή διαπιστωθεί μετάλλαξη του RET 
ο έλεγχος πρέπει να επεκταθεί στους συγγενείς πρώτου βαθμού διότι υπάρχει 50% 
κίνδυνος να είναι φορείς μεταλλάξεων. Μέλη οικογενειών, τα οποία διαπιστώνεται 
ότι έχουν κληρονομήσει την RET μετάλλαξη, είναι υποψήφια για προφυλακτική θυ-
ρεοειδεκτομή διότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θ’ αναπτύξουν MTC κάποια στιγμή της 
ζωής τους και συνήθως πριν την ηλικία των 30 ετών.
 Ο γενετικός έλεγχος για RET μεταλλάξεις ενδείκνυται, επίσης σε ασθενείς που 
παρουσιάζουν τη σποραδική μορφή της νόσου. Έχει διαπιστωθεί ότι RET γαμετικές 
μεταλλάξεις εμφανίζονται στο 7,3% των ασθενών, που έχουν διαγνωσθεί με σπο-
ραδικό ΜΚΘ. Με την ταξινόμηση του τύπου αυτού μετάλλαξης ως κληρονομικού, 
αποκαλύπτονται νέες οικογένειες με ΜΚΘ, κάτι το οποίο έχει μεγάλο κλινικό αντί-
κτυπο.

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΚΘ
Το 50% των ασθενών με ΜΚΘ μπορεί να έχει τοπικές λεμφαδενικές μεταστάσεις με 
τη διάγνωση της νόσου. Πιο συχνά προσβάλλεται το κεντρικό διαμέρισμα και ακο-
λουθούν οι λεμφαδένες της σφαγιτιδικής αλύσου ομόπλευρα και λιγότερο συχνά 
ετερόπλευρα του όγκου. Λιγότερο συχνά ο όγκος αυξάνεται τοπικά και μπορεί να 
επεκταθεί στο ανώτερο μεσοθωράκιο, στον οισοφάγο ή την τραχεία και να επη-



-282-

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

ρεάσει την αναπνευστική λειτουργία. Αιματογενείς μεταστάσεις μπορεί να εμφα-
νιστούν στους πνεύμονες, το ήπαρ, τα οστά, τον εγκέφαλο και τα μαλακά μόρια 
σε μικρό ποσοστό πασχόντων. Πιο σπάνια οι μακρινές μεταστάσεις μπορούν να 
προκαλέσουν σ Cushing και άλλα παρανεοπλασματικά σύνδρομα, που οφείλονται 
σε διάφορα πεπτίδια που παράγονται από τον όγκο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
H ολική θυρεοειδεκτομή είναι η θεραπεία εκλογής για ασθενείς με ΜΚΘ και αυτό 
διότι το 30% των ασθενών με σποραδικό ΜΚΘ και σχεδόν όλοι οι ασθενείς με 
κληρονομούμενο ΜΚΘ έχουν αμφοτερόπλευρη ή πολυεστιακή νόσο και διάχυτη 
υπερπλασία C κυττάρων. Το ΜΚΘ συνήθως εξαπλώνεται στους λεμφαδένες του 
κεντρικού διαμερίσματος γι αυτό και συστήνεται η εκτομή τους. Οι πλάγιοι σφαγι-
τιδικοί και οι λεμφαδένες του ανωτέρου μεσοθωρακίου θα πρέπει να ελέγχονται 
προσεκτικά κυρίως με τη βοήθεια των υπερήχων προεγχειρητικά αλλά και κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης από τον χειρουργό διότι συχνά είναι διηθημένοι από τη 
νόσο και πρέπει να αφαιρούνται. Οι παραμορφωτικοί ριζικοί λεμφαδενικοί καθα-
ρισμοί δεν βελτιώνουν την πρόγνωση και δεν συστήνονται. Πρώιμη διάγνωση και 
καλή χειρουργική θεραπεία αποτελούν την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση για 
τους ασθενείς με ΜΚΘ.
 Σε περίπτωση εκτεταμένης τοπικής νόσου ή μακρινών μεταστάσεων οι χειρουρ-
γικοί χειρισμοί είναι λιγότερο επιθετικοί και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
γίνουν βλάβες στους παραθυρεοειδείς, να διατηρηθεί η φωνή και η κατάποση. Σε 
αυτούς τους ασθενείς συμπληρωματικά μπορεί να χορηγηθεί εξωτερική ακτινο-
βολία και να γίνει εκτίμηση για τη συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες. Μετεγχει-
ρητικά, είναι απαραίτητη η χορήγηση θυροξίνης σε δόση υποκατάστασης και όχι 
καταστολής καθώς τα C-κύτταρα είναι ανεξάρτητα από την TSH. Έτσι ο στόχος της 
θεραπείας είναι η διατήρηση του ευθυρεοειδισμού με επίπεδα TSH 0.5-2.5 mIU/L.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η παρακολούθηση των ασθενών με ΜΚΘ περιλαμβάνει, εκτός από την κλινική 
εξέταση, τον προσδιορισμό της καλσιτονίνης και του καρκινοεμβυικού αντιγόνου 
στον ορό. Η μέτρηση των προαναφερομένων δεικτών είναι σημαντική για την 
παρακολούθηση των ασθενών και αντανακλά την παρουσία και την έκταση της 
υπολειμματικής νόσου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η συγκέντρωσή της 
καλσιτονίνης στον ορό μειώνεται αργά μετεγχειρητικά και φθάνει στο κατώτερο 
σημείο αρκετούς μήνες μετά την επέμβαση. Έτσι η πρώτη μετεγχειρητική μέτρησή 
της θα πρέπει να γίνεται 2-3 μήνες μετά τη θυρεοειδεκτομή. Εκτός από τη μέτρηση 
μιας βασικής τιμής καλσιτονίνης μπορεί να γίνει μέτρησή της ύστερα από διέγερση 
με πενταγαστρίνη ή ασβέστιο. Η δοκιμασία με ασβέστιο φαίνεται ότι υστερεί σε 
σχέση με αυτή της πενταγαστρίνης. Γενικότερα, πάντως, ο ρόλος των διεγερτικών 
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δοκιμασιών φαίνεται ότι είναι περιορισμένος τα τελευταία χρόνια, αφ΄ενός λόγω 
της δυσκολίας εύρεσης πενταγαστρίνης και αφ΄ετέρου λόγω της βελτιωμένης ευ-
αισθησίας, και άρα μεγάλης αξιοπιστίας, που έχει η μέτρηση της βασικής τιμής 
καλσιτονίνης.
 Αν η μετεγχειρητική βασική ή διεγερμένη καλσιτονίνη είναι χαμηλή τότε η νό-
σος θεωρείται ότι βρίσκεται σε βιοχημική ύφεση, η ύπαρξη υπολειμματικής νόσου 
αποκλείεται και ο ασθενής τίθεται σε μακρά παρακολούθηση. Άλλες δοκιμασίες ή 
απεικονιστικός έλεγχος δεν είναι απαραίτητος εκτός από το υπερηχογράφημα του 
τραχήλου, το οποίο μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έλεγχος βάσης. Ο 
κίνδυνος υποτροπής στη διάρκεια της παρακολούθησης είναι μικρός αλλά πιθα-
νός. Όταν μόνο η διεγερμένη τιμή της καλσιτονίνης είναι παθολογική αυτό σημαί-
νει ότι, υπάρχει τοπική υπολειμματική νόσος αλλά ο όγκος της είναι πολύ μικρός 
και είναι ενδεχομένως απίθανο να εντοπισθεί με απεικονιστικές μεθόδους και ακό-
μα πιο απίθανο να αντιμετωπισθεί με συμπληρωματική θεραπεία.
 Σε περίπτωση που η καλσιτονίνη ορού παραμένει υψηλή μετά το εξάμηνο από 
το χειρουργείο, αυτό αποτελεί ένδειξη υπολειμματικής νόσου. Ο εντοπισμός της 
νόσου επιβάλει αρχικά προσεκτική εξέταση του τραχήλου με υπερηχογράφημα. 
Αν με αυτό διαπιστωθεί ύπαρξη παθολογικών λεμφαδένων πρέπει να γίνει FNAC 
για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Τελευταία έχει βρεθεί ότι η μέτρηση καλσιτονίνης 
από το έκπλυμα του λεμφαδένα κατά τη FNAC έχει μεγάλη ευαισθησία και ειδικό-
τητα. Άλλες εναλλακτικές τεχνικές εντοπισμού νόσου αποτελούν η αξονική τομο-
γραφία τραχήλου και θώρακος, το υπερηχογράφημα, η αξονική τομογραφία τριών 
φάσεων και η MRI ήπατος, το σπινθηρογράφημα των οστών, η αξονική τομογρα-
φία ΟΜΣΣ και λεκάνης, το 18F DOPA PET και το FDG PET. Τα Anti-CEA αντισώματα 
έχουν χρησιμοποιηθεί για απεικόνιση και θεραπεία, ενώ τα σπινθηρογραφήματα 
με ανιχνευτές, όπως τα ανάλογα σωματοστατίνης, MIBG, DMSA και γαστρίνη, έχουν 
μικρότερη ευαισθησία και έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ακόμη και για θε-
ραπεία. Εάν ο έλεγχος επιβεβαιώσει την ύπαρξη τοπικής νόσου, εμμένουσας ή 
υποτροπιάζουσας στον τράχηλο ο ασθενής οδηγείται σε συμπληρωματικό ριζικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό στα πάσχοντα διαμερίσματα. Παρά ταύτα, η πλειονότητα 
των ασθενών μετά τον προαναφερόμενο χειρισμό, βιοχημικά δεν θα είναι ελεύ-
θερη νόσου. Η αφαίρεση μόνο των μεγάλων λεμφαδένων που εμφανώς πάσχουν 
πρέπει να αποφεύγεται ειδικά αν η πρώτη εγχείρηση ήταν περιορισμένη στο συ-
γκεκριμένο τραχηλικό διαμέρισμα. Σε περίπτωση μακρινών μεταστάσεων πρέπει 
να αποφασισθούν ανακουφιστικές θεραπείες ή απλά παρακολούθηση. Είναι ση-
μαντικό να έχουμε υπ΄ όψη μας ότι οι ασθενείς αυτού του σταδίου είναι μη θερα-
πεύσιμοι και τα υπέρ και κατά κάθε θεραπείας, που τυχόν αποφασισθεί, πρέπει να 
εκτιμηθούν λαμβάνοντας υπ΄όψη την ταχύτητα με την οποία ο όγκος αυξάνεται ή 
την εντόπισή του.
 Μερικές φορές μακρινές μεταστάσεις είναι δυνατό να υπάρχουν και με ελαφρά 
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αυξημένες τιμές καλσιτονίνης. Οι μεταστάσεις αυτές είναι συνήθως μικρές σε μέγε-
θος ή περιορισμένες σε αριθμό και είναι έτσι δύσκολο να εντοπισθούν. Δεν πρέπει 
να αγνοούμε επίσης ότι, υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις με φτωχά διαφοροποιη-
μένους όγκους, όπου παρατηρούνται ελαφρά αυξημένα επίπεδα καλσιτονίνης με 
μεγάλες σε μέγεθος μεταστατικές εστίες, τις οποίες υποπτευόμαστε μετρώντας το 
CEA που είναι πάντοτε δυσανάλογα αυξημένο.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.  Το ΜΚΘ είναι συχνότερα
 α) κληρονομικό
 β) σποραδικό

2.   Η πιο συχνή μετάλλαξη του RET στο κληρονομικό μυελοειδές είναι στο κωδικό-
νιο

 α) 634
 β) 768
 γ) 922
 δ) 630

3.   Μέλη των οικογενειών ΜΕΝ 2 έχουν πιθανότητα να είναι φορείς μεταλλάξεων 
στο RET

 α) 50%
 β) 20%
 γ) 85%

4.  Η πιθανότητα να αναπτύξουν ΜΚΘ οι φορείς μεταλλάξεων είναι
 α) 50%
 β) 100%
 γ) 75%

5.  Η ύπαρξη υπερπλασίας C κυττάρων είναι χαρακτηριστικό
 α) του σποραδικού μυελοειδούς
 β) του οικογενούς

6.  Ο καλύτερη εξέταση για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του ΜΚΘ είναι
 α) η καλσιτονίνη
 β) το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο
 γ) η αξονική τομογραφία τραχήλου
 δ) το ολόσωμο σπινθηρογράφημα

7.  Σωματικές μεταλλάξεις στο RET παρατηρούνται
 α) στα λευκά αιμοσφαίρια του περιφερικού αίματος
 β) σε όλα τα κύτταρα του σώματος
 γ) στα κύτταρα του όγκου
 δ) στα C κύτταρα
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8.  Το σύνδρομο ΜΕΝ2Α είναι η πιο συχνή κληρονομική διαταραχή είναι
 α) το ΜΚΘ
 β) το φαιοχρωμοκύττωμα
 γ) ο υπερπαραθυρεοειδισμός
 δ) όλα τα ανωτέρω

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 β,α,α,β,β,α,γ,α
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Εικόνα 1. ∆οµή του RET πρωτο-ογκογονιδίου
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Εικόνα 2. Ενεργοπίηση του RET ογκογονιδίου και ενδοκυττάριοι οδοί µετάδοσης σήµατος
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Εικόνα 3. Παρουσίαση των γνωστών γαµετικών µεταλλάξεων του RET γονιδίου
τοποθετηµένων στα τρία τµήµατα του υποδοχέα και τα σχετιζόµενα µε αυτές νοσήµατα 

(από Cakir)


