
Εισαγωγή

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα από επιθηλιακά κύτταρα είναι νεόπλασμα 
με εξαιρετική πρόγνωση και δεκαετή επιβίωση. Παρόλ’ αυτά όμως, όπου 

υπάρχει το καλό συνυπάρχει πάντα και το κακό κι έτσι και στην περίπτωση των επι-
θηλιακών κακοηθειών του θυρεοειδούς αναγνωρίζουμε δύο τύπους καρκινωμά-
των, των οποίων η κλινική συμπεριφορά προσομοιάζει περισσότερο με των άλλων 
συμπαγών όγκων, παρά με τα κακοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς. Αυτά τα 
νεοπλάσματα είναι το πτωχά διαφοροποιημένο (ΠΔΘΚ) και το αμετάπλαστο καρ-
κίνωμα (ΑΘΚ).
 Το καλά διαφοροποιημένο καρκινικό θυρεοειδικό κύτταρο προσομοιάζει στο 
φυσιολογικό κύτταρο, διατηρώντας τις περισσότερες βιολογικές του δράσεις. 
Εντούτοις, η έκφραση του γονιδίου του συμμεταφορέα νατρίου/ιωδίου (ΝΙS) είναι 
μειωμένη στα διαφοροποιημένα καρκινώματα (ΔΘΚ), ενώ είναι δυνατόν και εκεί 
που υπάρχει NIS να είναι μειωμένης βιολογικής δράσης. Επιπρόσθετα, η βιολογική 
δράση της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (TPO) είναι μειωμένη ή απούσα στα καρ-
κινώματα, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή οργανοποίηση του ιωδίου, του οποίου, 
ούτως ή άλλως, ο βιολογικός χρόνος ημίσειας ζωής είναι μικρότερος εντός του 
καρκινικού κυττάρου. Επίσης, η έκφραση της DuOx (dual oxidase) στα ΔΘΚ συσχε-
τίζεται με τη λειτουργική διαφοροποίηση του όγκου.
 Στην πορεία της αποδιαφοροποίησης του νεοπλασματικού κυττάρου παρατη-
ρείται απώλεια της έκφρασης του γονιδίου του NIS και σε μετέπειτα στάδια απώλει-
ας της έκφρασης των ειδικών για το θυρεοειδικό κύτταρο γονιδίων του υποδοχέα 
της TSH και της θυρεοσφαιρίνης (Tg), με αποτέλεσμα στο τελικό στάδιο αποδια-
φοροπόιησης -το αμετάπλαστο καρκίνωμα του θυρεοειδούς- να μην εκφράζεται 
ούτε το γονίδιο της Τg.
 Σημειακές μεταλλάξεις των γονιδίων BRAF και RAS που φέρουν τα ΔΘΚ, φαίνεται 
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πως είναι συνυπεύθυνες για τη διαδικασία της αποδιαφοροποίησής τους σε ΠΔΘΚ 
και ΑΘΚ. Θηλώδη καρκινώματα που φέρουν μεταλλάξεις των ΒRAF και RAS και 
θυλακιώδη καρκινώματα με μεταλλάξεις του RAS, φαίνεται ότι είναι αυτά τα οποία 
έχουν προδιάθεση αποδιαφοροποίησης. Πιθανότατα όμως, απαιτούνται και επι-
πλέον μεταλλάξεις για να πυροδοτηθεί η διαδικασία της αποδιαφοροποίησης. Επι-
πρόσθετα, μεταλλάξεις του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53 και της β – catenin, 
οι οποίες εντοπίζονται με αυξημένη συχνότητα στα ΠΔΘΚ και τα ΑΘΚ και δεν δι-
απιστώνονται στα υψηλής διαφοροποίησης, φαίνεται ότι δρουν απευθείας στην 
αποδιαφοροποίηση του καρκινώματος.
 Τέλος, μελέτες συγκριτικού υβριδισμού του γονιδιώματος υποδεικνύουν κοινή 
καταγωγή των ΔΘΚ με τα ΠΔΘΚ και τα ΑΘΚ. Πιθανότατα λοιπόν, το ΠΔΘΚ και το 
ΑΘΚ είναι τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της αποδιαφοροποίησης των καλά 
ΔΘΚ και φαίνεται ότι προέρχονται από κάποιο - αρχικά - καλά διαφοροποιημένο 
καρκίνωμα.

Πτωχά Διαφοροποιημένο Καρκίνωμα Θυρεοειδούς
Τα ΠΔΚΘ είναι μία ετερογενής ομάδα σπάνιων νεοπλασμάτων, τα οποία εμφανίζουν 
τόσο μορφολογικά χαρακτηριστικά, όσο και βιολογική συμπεριφορά ανάμεσα στο 
καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς και το αμετάπλαστο. Tη σημερινή 
τους ονομασία την οφείλουν στους Sakamoto et al, οι οποίοι το 1983 πρώτοι χρη-
σιμοποίησαν τον όρο «πτωχά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς, όμως, 
πρώτος είχε περιγράψει το νησιδιακό καρκίνωμα θυρεοειδούς, στις αρχές του προ-
ηγούμενου αιώνα (1907), ο Langhans, και το είχε ονομάσει wuchernde struma.
 Σε μια προσπάθεια ορισμού αυτών των νεοπλασμάτων, οι Burman et al το 1996 
τα περιγράφουν ως « πτωχά διαφοροποιημένα καρκινώματα θυρεοειδούς του θυ-
λακιώδους θυρεοειδικού επιθηλίου, τα οποία διατηρούν επαρκή διαφοροποίηση, 
έτσι ώστε να παράγουν διασκορπισμένες μικρές θυλακιώδεις δομές και κάποιες 
ποσότητες θυρεοσφαιρίνης, αλλα χωρίς να εμφανίζουν τα συνήθη μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του θηλώδους και του θυλακιώδους καρκινώματος». Το 2007 οι 
Volante et al υποδεικνύουν την πρόταση του Τορίνο για τα διαγνωστικά κριτήρια 
του ΠΔΘΚ. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, ΠΔΘΚ είναι αυτά που παρουσιάζουν 
συμπαγές/δοκιδώδες/νησιδιακό πρότυπο ανάπτυξης, χωρίς τα παραδοσιακά πυ-
ρηνικά χαρακτηριστικά του θηλώδους καρκινώματος και παρουσιάζουν τουλάχι-
στον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: [1] εσπειραμένους πυρήνες, [2] μιτω-
τική δραστηριότητα ≥ 3 x 10 HPF, [3] νεκρώσεις του όγκου.
 Παρότι ακόμη, υπάρχουν διαμάχες για τον ακριβή ιστολογικό ορισμό τους, τα 
ΠΔΘΚ είναι νεοπλάσματα που εμφανίζουν νησιδιακό, δοκιδώδες, μικροθυλακιώ-
δες και/ή συμπαγές πρότυπο ανάπτυξης. Είναι συνήθως ευμεγέθη (>4 cm), παρου-
σιάζουν συχνά εξωθυρεοειδική επέκταση, νεκρωτικές περιοχές, υψηλό μιτωτικό 
δείκτη και διήθηση αγγείων. Ανοσοϊστοχημικά, παρατηρούμε χρώση για Tg και 
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TTF-1, ενώ οι χρώσεις για καλσιτονίνη, χρωμογρανίνη και καρκινοεμβρυϊκό αντιγό-
νο είναι αρνητικές.
 Τα ΠΔΘΚ αποτελούν το 10% των καρκινωμάτων του θυρεοειδούς, φαίνεται να 
έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στην Ευρώπη απ’ ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες (>1:2). Η κλινική τους συμπεριφορά είναι 
λιγότερο επιθετική από αυτή του αμετάπλαστου, αλλά περισσότερο επιθετική από 
του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου, με συχνές υποτροπές και παρουσία απο-
μακρυσμένων μεταστάσεων, ανεξάρτητα από την έκταση του προτύπου ανάπτυ-
ξής τους (νησιδιακού, δοκιδώδους ή συμπαγούς). Περίπου, οι μισοί ασθενείς έχουν 
μεταστάσεις σε τραχηλικούς λεμφαδένες κατά τη διάγνωση. Οι απομακρυσμένες 
μεταστάσεις εντοπίζονται –σε σειρά, ανάλογα με τη συχνότητά τους– στους πνεύ-
μονες, στα οστά και στον εγκέφαλο. Η πενταετής επιβίωση είναι περίπου 63-70% 
και το ελεύθερο, απομακρυσμένων μεταστάσεων, διάστημα επιβίωσης περίπου 
57%. Οι γνωστοί προγνωστικοί παράγοντες που ισχύουν για τα ΔΘΚ, φαίνεται να 
ισχύουν και για τα ΠΔΘΚ. Έτσι η μεγαλύτερη ηλικία κατά τη διάγνωση, το μέγε-
θος του όγκου (>4 cm) και η εξωθυρεοειδική επέκταση του όγκου συσχετίζονται 
με υψηλότερο κίνδυνο απομακρυσμένων μεταστάσεων και άσχημη πρόγνωση. 
Στους άνω των 45 ετών ασθενείς, το διάστημα ελεύθερο μεταστάσεων και η συνο-
λική επιβίωση είναι μικρότερη, καθώς επίσης και οι ασθενείς με απομακρυσμένες 
μεταστάσεις έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης.

Πτωχά διαφοροποιημένο «νησιδιακό» καρκίνωμα θυρεοειδούς
Το νησιδιακό καρκίνωμα θυρεοειδούς είναι αυτό που είναι καλύτερα γνωστό από 
όλα τα πτωχά διαφοροποιημένα καρκινώματα. Η σύγχρονη ονομασία του δόθηκε 
από τους Carcangiu et al το 1984, ενώ ο όρος «νησιδιακό» οφείλεται στη μορφολο-
γική ομοιότητά του με το νησιδιακό τύπο των καρκινοειδών όγκων. Η κλινική του 
συμπεριφορά δε διαφέρει από των άλλων ΠΔΘΚ, καθώς έχουν το ίδιο προσδόκιμο 
επιβίωσης, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο υποτύπος έχει την τάση να υποτρέπει πιο 
συχνά.
 Τα υπόλοιπα ΠΔΘΚ είναι σπάνια, έχουν ενδιάμεση διαφοροποίηση, μεγαλύτερα 
κύτταρα από αυτά του νησιδιακού καρκινώματος και διάφορα πρότυπα ανάπτυ-
ξης (θυλακιώδες, δοκιδώδες, συμπαγές, θηλώδες) με παρουσία ελάχιστου νησιδια-
κού στοιχείου.

Αμετάπλαστο Καρκίνωμα Θυρεοειδούς
Το αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοειδούς (ΑΘΚ) είναι ένας από τους πιο θανα-
τηφόρους καρκίνους του ανθρώπινου οργανισμού. Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς 
προσπάθειες, το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με ΑΘΚ δεν έχει αλλάξει τον 
τελευταίο μισό αιώνα. Καμία γνωστή θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική για την 
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αντιμετώπιση του ΑΘΚ και η μέση επιβίωση των ασθενών συχνά δεν ξεπερνά τους 
6 μήνες.
 Ευτυχώς, είναι ένα σπάνιο νεόπλασμα με ετήσια επίπτωση 1-2 περιπτώσεων / 
εκατομύριο, που τα τελευταία χρόνια μειώνεται με την εγκαιρότερη αντιμετώπι-
ση των διαφοροποιημένων καρκινωμάτων και την καλύτερη διαφορική διάγνωση 
από τα λεμφώματα θυρεοειδούς από μικρά κύτταρα, τα μυελοειδή καρκινώματα, 
τα ΠΔΘΚ, τα πρωτοπαθή καρκινώματα από πλακώδη κύτταρα και τις δευτεροπα-
θείς εντοπίσεις στο θυρεοειδή.
 Ο τυπικός ασθενής με ΑΘΚ είναι στην έβδομη δεκαετία της ζωής του –έχουν 
όμως αναφερθεί και περιπτώσεις παιδιών– συχνά, παρουσιάζεται με ευμεγέθη, 
σκληρή βρογχοκήλη με γρήγορη ανάπτυξη, που συχνά συνοδεύεται συνήθως 
από τραχηλική λεμφαδενοπάθεια και παράλυση φωνητικών χορδών. Η μέση διάρ-
κεια εμφάνισης των συμπτωμάτων πριν τη διάγνωση είναι περίπου 1,5 μήνες. Το 
βράγχος φωνής, η δυσφαγία, ο πόνος στον τράχηλο, η δύσπνοια και ο συριγμός 
είναι συχνά συνοδά συμπτώματα. Το νεόπλασμα, κατά τη διάγνωση, έχει εξωθυρε-
οειδική επέκταση στο 91-100% των περιπτώσεων. Το 53-64% των ασθενών χωρίς 
απομακρυσμένες μεταστάσεις εμφανίζει τραχηλικές λεμφαδενικές μεταστάσεις 
και εξωθυρεοειδική επέκταση του όγκου, ενώ το 25% - 65% των ασθενών θα πα-
ρουσιάσει μεταστάσεις κατά της διάρκεια της νόσου του.
 Τα ΑΘΚ είναι συνήθως ευμεγέθεις όγκοι (6-9 cm) με εξωθυρεοειδική επέκταση, 
ενώ πολύ σπάνια είναι μικροί ενδοθυρεοειδικοί όγκοι. Μορφολογικά παρατηρού-
νται γιγαντιαία κύτταρα, ατρακτοειδή κύτταρα και πλακοειδή κύτταρα ή συνύ-
παρξη αυτών των κυττάρων. Πιο σπάνιοι είναι ο υπότυπος με ελάχιστα κύτταρα 
(paucicellular) και ο υπότυπος καρκινοσαρκώματος. Συχνά, συνυπάρχουν νεκρώ-
σεις και αιμορραγίες και ο μιτωτικός δείκτης είναι υψηλός. Το ΑΘΚ είναι το ζενίθ της 
αποδιαφοροποίησης του θυρεοειδικού καρκινικού κυττάρου, καθώς έχουν χαθεί 
όλες οι ειδικές λειτουργίες του θυρεοειδικού κυττάρου και δεν εκφράζονται, πλέον, 
ο ΝΙS, η θυρεοειδική υπεροξειδάση, η Tg και ο υποδοχέας της TSH.
 Η διάγνωση του νεοπλάσματος μπορεί να γίνει με βιοψία δια λεπτής βελόνης, 
όμως πολλές φορές είναι απαραίτητη η ανοιχτή βιοψία για να αποφευχθούν 
σφάλματα στη διάγνωση (νεοπλάσματα με καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης) και 
στους θεραπευτικούς χειρισμούς. Οι τοπικές υποτροπές και οι απομακρυσμένες 
μεταστάσεις είναι πολύ συχνές. Οι δευτεροπαθείς εντοπίσεις συχνότερα παρου-
σιάζονται στους πνεύμονες, τα οστά, το δέρμα και τον εγκέφαλο. Λιγότερο συχνά 
εμφανίζονται στην καρδιά και την κοιλιά. Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν 
συνεχώς φθίνουσα κλινική κατάσταση και καταλήγουν από τη νόσο. Συχνότερες 
αιτίες θανάτου φαίνεται να αποτελούν οι πνευμονικές μεταστάσεις, η απόφραξη 
των αεροφόρων οδών και η αιμορραγία που προκαλείται από τον όγκο.
 Καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης έχουν οι ασθενείς με ηλικία μικρότερη των 45 
ετών και ενδοθυρεοειδικά νεοπλάσματα. Καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης έχουν, 



-295-

Α. ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ, Ι. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Φ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΗΣ: ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

επίσης, οι ασθενείς που κατά τη διάγνωση παρουσιάζουν μόνο τοπική νόσο σε 
σχέση με αυτούς που έχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις, αν και οι διαφορές δεν 
είναι κλινικά σημαντικές, γιατί η μέση επιβίωση των ασθενών με τοπική νόσο είναι 
περίπου 8 μήνες, ενώ αυτών με απομακρυσμένες μεταστάσεις είναι μόλις 3 μήνες.
 Λόγω της τραγικής κατάληξης του νεοπλάσματος και της αδυναμίας μας να προ-
σφέρουμε επαρκή θεραπεία, σκόπιμο είναι οι ασθενείς με αμετάπλαστο καρκίνωμα 
θυρεοειδούς να κατευθύνονται προς κλινικές μελέτες, εαν υπάρχει η δυνατότητα.

Θεραπευτική Προσέγγιση
Δυστυχώς, σήμερα, δεν υπάρχει ιδανική θεραπευτική αντιμετώπιση των ΠΔΘΚ και 
των αδιαφοροποίητων καρκινωμάτων του θυρεοειδούς. Η σπανιότητα αυτών των 
καρκίνων περιορίζει, τις προσπάθειες ανεύρεσης κατάλληλης θεραπείας, και την 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα των ήδη χρησι-
μοποιούμενων. Η κλασική φιλοσοφία αντιμετώπισης είναι η προσπάθεια της «κατά 
μέτωπο επίθεσης», έχοντας στόχο το ίδιο το καρκινικό κύτταρο. Στις μέρες μας, κά-
νοντας στροφή στη φιλοσοφία της αντικαρκινικής θεραπείας, προσπαθούμε πλέ-
ον να διεξάγουμε και «κλεφτοπόλεμο ή πολιορκία», πολεμώντας ταυτόχρονα το 
περιβάλλον του νεοπλασματικού κυττάρου και κατ’επέκταση του ίδιου του όγκου, 
με συνδυασμούς συμβατικών θεραπειών και νεότερων φαρμακευτικών σκευα-
σμάτων.
 Η θεραπεία του αμετάπλαστου καρκινώματος έχει πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς 
ο ασθενής είναι στο τέλος της ζωής του και δεν μπορούμε να του προσφέρουμε 
σημαντική βοήθεια. Έτσι λοιπόν, όλοι οι θεραπευτικοί χειρισμοί πρέπει να έχουν 
γνώμονα τη διατήρηση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής ενός ασθενούς 
που η κλινική του κατάσταση φθίνει μέρα με την ημέρα.

1. Χειρουργική Αντιμετώπιση
α. Θυρεοειδεκτομή

Πτωχά Διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς
Είναι το κύριο μέσο αντιμετώπισης. Συνήθως πραγματοποιείται ολική θυρεοειδε-
κτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός του κεντρικού διαμερίσματος και, όπου είναι 
απαραίτητο, πιο εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου, καθώς οι μισοί 
από τους ασθενείς αυτούς τους όγκους έχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις κατά τη 
διάγνωση.

Αμετάπλαστο Καρκίνωμα Θυρεοειδούς
Η χειρουργική εξαίρεση έχει σημαντικό κλινικό όφελος μόνο στους ασθενείς με εν-
δοθυρεοειδική νόσο, οι οποίοι όμως είναι εξαιρετικά λίγοι (πρακτικά κανένας). Για 
του υπόλοιπους ασθενείς, που έχουν εξωθυρεοειδική νόσο, το προσδόκιμο επιβί-
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ωσης δεν επηρεάζεται, ούτε από το εύρος εκτομής, ούτε από την εκτομή σε υγιή 
όρια. Επιθετικοί χειρουργικοί χειρισμοί θα πρέπει να αποφεύγονται (λαρυγγεκτομές, 
φαρυγγεκτομές, οισοφαγεκτομές), γιατί μειώνουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς 
και δεν έχουν κλινικό όφελος. Η χειρουργική αντιμετώπιση του όγκου πρέπει, ίσως, 
να αποφεύγεται σε αθενείς με απομακρυσμένες μεταστάσεις και να προτιμάται η 
παρηγορητική θεραπεία, γιατί το προσδόκιμο επιβίωσης είναι πάρα πολύ μικρό.

β. Τραχειοστομία

Πτωχά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Μόνο σε ασθενείς με τοπική, μη αντιμετωπίσιμη νόσο, που κινδυνεύει άμεσα η ζωή 
τους από απόφραξη των αεροφόρων οδών.

Αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Η ανάγκη τοποθέτησης τραχειοστομίας είναι συχνή σε ασθενείς με αμετάπλαστο 
καρκίνωμα. Εντούτοις θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση προφυλακτικής 
τραχειοστομίας ή σε ασθενείς που κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους από άλλη αιτία (π.χ. 
μαζικές πνευμονικές μεταστάσεις) και όχι από απόφραξη των αεροφόρων οδών.

2. Ραδιενεργό Ιώδιο (131Ι)

Πτωχά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Αρκετά από αυτά τα νεοπλάσματα προσλαμβάνουν το ραδιενεργό ιώδιο και έτσι 
μπορούν να χορηγηθούν θεραπευτικές δόσεις, αν και δεν έχουμε επαρκή δεδομέ-
να για την αποτελεσματικότητά του.

Αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Το αμετάπλαστο καρκίνωμα δεν προσλαμβάνει το ραδιενεργό ιώδιο, με αποτέλε-
σμα η χορήγησή του να μην έχει κλινικό όφελος. Ίσως, όμως σε εκείνους τους λίγους 
τυχερούς ασθενείς με ελάχιστο ενδοθυρεοειδικό αμετάπλαστο στοιχείο, να είχε νό-
ημα η χορήγηση θεραπευτικών δόσεων ραδιενεργού ιωδίου, αν και δεν υπάρχουν 
δεδομένα για το κλινικό όφελος. Στους ασθενείς που συνυπάρχει και διαφοροποι-
ημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς, δεν έχει νόημα η ανιμετώπισή του με 131Ι, γιατί 
το προσδόκιμο επιβίωσης του αμετάπλαστου καρκινώματος είναι πολύ χειρότερο.

3. Θεραπεία Καταστολής της TSH με λεβοθυροξίνη

Πτωχά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Χωρίς να υπάρχουν δεδομένα για το κλινικό όφελος, αρκετοί συγγραφείς προτεί-
νουν θεραπεία καταστολής της TSH με λεβοθυροξίνη.
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Αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Η θεραπεία καταστολής δεν έχει νόημα γιατί δεν υπάρχει έκφραση του γονιδίου 
του υποδοχέα της TSH.

4. Εξωτερική Ακτινοβόληση (ΑΚΘ)

Πτωχά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Η συμπληρωματική ακτινοβόληση του τραχήλου και του ανώτερου μεσοθωρακί-
ου μετά τη θυροειδεκτομή δεν αλλάζει το προσδόκιμο επιβίωσης σε αυτούς τους 
ασθενείς. Κλινικό όφελος θα μπορούσαν να έχουν από την ΑΚΘ ασθενείς με μη 
εξαιρέσιμη νόσο, με σοβαρή υπολειμματική νόσο, με τοπική υποτροπή, με οστικές 
και ίσως εγκεφαλικές μεταστάσεις.

Αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κανένας θεραπευτικός χειρισμός δε βελτι-
ώνει το προσδόκιμο επιβίωσης. Η ΑΚΘ όμως και ιδιαίτερα η υπερτετμημένη 
(hyperfractionated) έχει θέση στην παρηγορητική θεραπεία του αμετάπλαστου καρ-
κινώματος, καθώς σε συνδυασμό με τη χειρουργική εξαίρεση και τη χημειοθερα-
πεία, μπορεί να αποφευχθεί ο θάνατος του ασθενούς από τοπική υποτροπή του νε-
οπλάσματος και συνεπακόλουθα απόφραξη των αεροφόρων οδών και ασφυξία. Σε 
ασθενείς όμως με απομακρυσμένες μεταστάσεις άμεσα επικίνδυνες για τη ζωή τους, 
η περαιτέρω ακτινοβόληση απλά θα επιβαρύνει την ήδη βεβαρυμένη κλινική εικόνα.

5. Χημειοθεραπεία

Πτωχά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Η χρήση των χημειοθεραπευτικών είναι αμφιλεγόμενη.

Αμετάπλαστο Καρκίνωμα Θυρεοειδούς

Αρκετοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν 
στη θεραπεία του αμετάπλαστου καρκινώματος. Κανένας από αυτούς, όμως δεν 
κατόρθωσε να επιμηκύνει το προσδόκιμο επιβίωσης. Ο συνδυασμός της χειρουρ-
γικής εκτομής, της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας φαίνεται ότι μας δί-
νει τη δυνατότητα να αποφύγουμε το θάνατο από τοπική υποτροπή της νόσου. 
Ενθαρρυντικά είναι κάποια πρώιμα αποτελέσματα από τη χορήγηση των ταξανών 
(paclitaxel, docetaxel), όπως και της αδριαμυκίνης (doxorubicin) σε μικρές δόσεις 
για την ακτινοευαισθητοποίηση του νεοπλάσματος. Οι ανθρακυκλίνες (doxorubicin) 
έχουν χρησιμοποιηθεί και ως μονοθεραπεία, χωρίς όμως ανταπόκριση του νεοπλά-
σματος. Ανασταλτικός παράγοντας πάντα στη χορήγηση της χημειοθεραπείας σε 
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ασθενείς με αμετάπλαστο καρκίνωμα είναι η σημαντική τους τοξικότητα, που όντας 
ήδη επιβαρυμένοι κλινικά οι ασθενείς δεν μπορούν να υποστούν.

6. Θεραπείες Επαναδιαφοροποίησης

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την αποκατάσταση της πρόσληψης του ιωδί-
ου από το καρκινικό κύτταρο. Η χρήση του 13 cis – ρετινοϊκού οξέος και ενός συν-
θετικού αγωνιστή του υποδοχέα Χ των ρετινοϊδων (bexarotene) απέδωσε μερική 
αποκατάσταση της πρόσληψης του ιωδίου, χωρίς όμως κλινικά σημαντικό απο-
τέλεσμα και με ανασταλτικό παράγοντα την τοξικότητα αυτών των ουσιών στις 
μεγάλες δόσεις που χορηγήθηκαν. Προσπάθειες έχουν γίνει και με άλλες ουσίες 
(δεψιπεπτίδιο, ροσιγλιταζόνη, suberoylanilide hydroxamic acid, συγχορήγηση βαλ-
προϊκού οξέως και 5 – αζασυτιδίνης), που όμως δεν απέδωσαν κλινικά οφέλη, ενώ 
σε κάποιες από αυτές παρουσιάστηκαν πολύ σημαντικές τοξικότητες.

7. Θεραπεία με Αναστολείς Τυροσινικών Κινασών

Στον ανθρώπινο οργανισμό οι τυροσινικές κινάσες είναι υπεύθυνες για τον κυτ-
ταρικό πολλαπλασιασμό, την κυτταρική επιβίωση, διαφοροποίηση, λειτουργία και 
κινητικότητα. Ενώ ο ρόλος τους στην ογκογέννεση μας είναι γνωστός πάνω από 
30 χρόνια, αγνοήθηκαν από τη φαρμακευτική έρευνα μέχρι και έως περίπου πριν 
10 χρόνια, όταν η εισαγωγή του imatinib στη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς 
λευχαιμίας άλλαξε την κλινική πορεία της νόσου. Σήμερα θεωρούνται άριστος στό-
χος στη θεραπεία κατά του καρκίνου, αλλά ίσως να απέχουμε ακόμη πολύ από το 
θρίαμβο κατά της νόσου.
 Οι υποδοχείς τυροσινικών κινασών είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες και παρου-
σιάζουν ένα εξωκυττάριο, ένα διαμεμβρανικό και ένα ενδοκυττάριο τμήμα. Όταν 
κάποιος αυξητικός παράγοντας συνδεθεί με έναν υποδοχέα τυροσινικών κινασών, 
ο υποδοχέας υφίσταται διμερισμό για να ενεργοποιηθεί η ενζυματική λειτουργία 
και η σύνδεση και κατάλυση του ΑΤΡ. Ογκογόνες μεταλλάξεις διακόπτουν τους φυ-
σιολογικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς και οδηγούν σε ιδιοσυστατική ενεργοποί-
ηση των κινασών. Μεταλλάξεις στο εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα οδηγούν σε 
ιδιοσυστατικό διμερισμό, ενώ μεταλλάξεις στο ενδοκυττάριο τμήμα οδηγούν σε 
διακοπή των αυτοανασταλτικών μηχανισμών.
 Στον καρκίνο του θυρεοειδούς συχνά παρατηρούνται ογκογόνες μεταλλάξεις 
γονιδίων που κωδικοποιούν υποδοχείς τυροσινικών κινασών. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι τα γονίδια BRAF και RAS, τα οποία κωδικοποιούν κινάσες που ενερ-
γοποιούν το σήμα διαμέσου του μονοπατιού ΜΑΡΚ (RAS – RAF – MAPK ή αλλιώς 
μονοπάτι ERK), ρυθμίζοντας την αύξηση και τη λειτουργία πολλών κυττάρων, τόσο 
φυσιολογικών, όσο και νεοπλασματικών.
 Επίσης, η νεοαγγειογέννεση, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο, τόσο στην αύξη-
ση των καρκινικών κυττάρων, όσο και στις μεταστάσεις, ρυθμίζεται διαμέσου των 
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υποδοχέων τυροσινικών κινασών. Για παράδειγμα, ο VEGF (vascular endothelial 
growth factor), γνωστός αγγειογενετικός παράγοντας, ασκεί τη δράση του μέσω 
της σύνδεσής του με υποδοχείς τυροσινικών κινασών δια μέσω - και πάλι - του 
μονοπατιού ΜΑΡΚ.
 Οι φαρμακευτικοί αναστολείς των υποδοχέων τυροσινικών κινασών μπλοκά-
ρουν τη δραστηριότητα των κινασών, συνδεόμενοι στο σημείο που φυσιολογικά 
συνδέεται το ΑΤΡ κι έτσι οι φαρμακευτικές αυτές ουσίες μπορεί να είναι εκλεκτι-
κοί αναστολείς, αλλά όχι ειδικοί. Επειδή στους καρκινικούς όγκους παρατηρούνται 
πολλές διαφορετικές μεταλλάξεις κινασών, πιθανότατα οι αναστολείς πολλαπλών 
τυροσινικών κινασών να είναι πιο αποτελεσματικοί. Το σημαντικότερο πρόβλημα, 
κατά την κλινική πράξη, της θεραπείας με αναστολείς τυροσινικών κινασών είναι 
η συχνή δημιουργία αντίστασης των όγκων στη φαρμακευτική ουσία, πιθανότατα 
λόγω δημιουργίας καινούριων μεταλλάξεων των κινασών στόχων.
 Σήμερα, έχουν δημιουργηθεί αρκετοί φαρμακευτικοί, από του στόματος χορη-
γούμενοι, αναστολείς τυροσινικών κινασών και πλέον χορηγούνται για τον απο-
διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς σε κλινικές μελέτες και στην κλινική 
πράξη (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Αναστολείς τυροσινικών κινασών που χρησιµοποιούνται στον καρκίνο θυρεοειδούς*.

* Προσαρμοσμένο από: Castellone MD, Carlomagno F, Salvatore G, Santoro M. Receptor tyrosine kinase 
inhibitors in thyroid cancer. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2008;22(6):1023-1038.

Έως σήμερα, οι κλινικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα των αναστολέων τυ-
ροσινικών κινασών στον καρκίνο του θυρεοειδούς είναι περιορισμένες και πολλές 
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ακόμη, σε εξέλιξη. Ο μικρός αριθμός των ασθενών που έχουν μελετηθεί δεν επι-
τρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Παρόλ’ αυτά, φαίνεται ότι στους 
ασθενείς που χορηγήθηκαν παρατηρήθηκε κλινικό όφελος, αλλά χωρίς θεαματικά 
αποτελέσματα, παρά μόνον ίσως σταθερή νόσος ή μερική ύφεση της νόσου. Δι-
απιστώθηκε τόσο μείωση του όγκου, όσο και μείωση της Tg. Εντούτοις, πρέπει να 
έχουμε υπ’όψιν ότι πρόκειται για ασθενείς με πολυμεταστατική προοδευτική νόσο 
και η θεαματική απάντηση δεν είναι αναμενόμενη. Δεν αναφέρεται ανταπόκριση 
από τα αμετάπλαστα καρκινώματα.
 Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται είναι η υπέρταση, οι 
δερματικές βλάβες, η κόπωση, η αιματολογική τοξικότητα, η καρδιαγγειακή το-
ξικότητα, το σύνδρομο λύσης του όγκου και η αιμορραγία του όγκου, συνήθως 
όμως είναι διαχειρίσιμες και καλά ανεκτές από τους ασθενείς με κατάλληλη υπο-
στηρικτική αγωγή.
 Οι αναστολείς τυροσινικών κινασών δεν έχουν ακόμη ένδειξη για την αντιμε-
τώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς και σίγουρα δε μπορούν να αποτελέσουν 
θεραπεία πρώτης γραμμής. Για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς τους 
χρειάζονται καλά σχεδιασμένες πολυκεντρικές μελέτες.

8. Θαλιδομίδη και Λεναλιδομίδη

Η θαλιδομίδη και το παράγωγο της λεναλιδομίδη έχουν αντιαγγειογεννετική δρά-
ση, χωρίς όμως να είναι γνωστός ο μηχανισμός. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε κλινικές 
μελέτες με μεταστατικά, προοδευτικά καρκινώματα θυρεοειδούς, όπου έχει κα-
ταγραφεί μερική ύφεση της νόσου, χωρίς όμως να βελτιώνεται σημαντικά η επι-
βίωση. Αναφέρεται και η χορήγηση σε έναν ασθενή με αμετάπλαστο (μετά από 
θεραπεία με paclitaxel), o οποίος είχε σταθερή νόσο για 6 μήνες.

Παρακολούθηση

Πτωχά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Καρκινώματα τα οποία παρουσιάζουν πρόσληψη του ραδιενεργού ιωδίου μπορεί 
να παρακολουθούνται με ολόσωμα σπινθηρογραφήματα μετά από λήψη ραδιε-
νεργού ιωδίου, υπερηχογραφήματα τραχήλου και μετρήσεις της Tg αίματος. Για 
καρκινώματα χωρίς πρόσληψη του ραδιοϊωδίου απαιτούνται αξονικές τομογρα-
φίες εγκεφάλου, θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας, υπερηχογραφήματα τραχήλου, 
σπινθηρογραφήματα οστών με τεχνήτιο και Tg αίματος. Χρήσιμο πολλές φορές για 
την παρακολούθηση αποδεικνύεται και το ολόσωμο FDG-PET CT scan, καθώς τα 
ΠΔΚΘ εμφανίζουν αυξημένη έκφραση του GLUT-1 και έτσι καλύτερη απεικόνιση.
Αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοειδούς

Τα αμετάπλαστα καρκινώματα θυρεοειδούς, λόγω της επιθετικότητάς τους, χαρα-
κτηρίζονται αμέσως κατά τη διάγνωση Τ4 και σταδίου ΙV (σταδιοποίηση American 
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Joint Committe on Cancer. Cancer staging manual, 6th edition).
 Κατά τη διάγνωση, είναι σκόπιμο να πραγματοποιούνται αξονικές τομογραφίες 
εγκεφάλου, τραχήλου, θώρακος και άνω και κάτω κοιλίας για εκτίμηση του εύρους 
της νόσου κάθε 2 με 4 εβδομάδες.
 Χρήσιμο είναι και το FDG-PET CT scan, γιατί και τα αμετάπλαστα καρκινώματα, 
όπως και τα πτωχά διαφοροποιημένα, υπερεκφράζουν τον GLUT-1 και έτσι η απει-
κόνιση είναι καλύτερη.

Aλγόριθµος Παρακολούθησης και Θεραπείας Π∆ΘΚ*

ΠΔΘΚ: πτωχά διαφοροποιημένο θυρεοειδικό καρκίνωμα, LN: λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου, RAI: ρα-
διενεργό ιώδιο, EBRT: εξωτερική ακτινοβόληση, CT: αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου, θώρακος, άνω και 
κάτω κοιλίας, U/s: υπερηχογράφημα τραχήλου, WBS: ολόσωμο σπινθηρογράφημα με ραδιενεργό ιώδιο, Tg: 
θυρεοσφαιρίνη, Scan οστών: σπινθηρογράφημα οστών με τεχνήτιο, PET-CT: ολόσωμο σπινθηρογράφημα 
FDG-PET, ΑνΤΚ: αναστολείς τυροσινικών κινασών, ΧΜΘ: χημειοθεραπεία.

* Προτεινόμενος αλγόριθμος από τους συγγραφείς.
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Αλγόριθµος αντιµετώπισης ΑΘΚ*

ΑΘΚ: αμετάπλαστο θυρεοειδικό καρκίνωμα, CT: αξονική τομογραφία, X/K: χειρουργική αντιμετώπιση, EBRT: 
εξωτερική ακτινοβόληση, PET-CT: ολόσωμο FDG-PET, ΧΜΘ: χημειοθεραπεία.

* Προτεινόμενος αλγόριθμος από τους συγγραφείς.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.  Το πλήρως αποδιαφοροποιημένο καρκινικό θυλακιώδες κύτταρο:
 α. Προσομοιάζει του καλά διαφοροποιημένου καρκινικού κυττάρου
 β. Προσομοιάζει του φυσιολογικού θυρεοειδικού κυττάρου
 γ. Δεν εκφράζει το γονίδιο του NIS
 δ. Δεν εκφράζει το γονίδιο του υποδοχέα της TSH
 ε. Κανένα από τα ειδικά γονίδια του θυλακιώδους κυττάρου δεν εκφράζεται

2.  Το πτωχά διαφοροποιημένο καρίνωμα θυρεοειδούς:
 α.  Έχει την ίδια μορφολογία αλλά διαφορετική κλινική συμπεριφορά από το 

αμετάπλαστο καρκίνωμα
 β.  Έχει την ίδια μορφολογία αλλά διαφορετική κλινική συμπεριφορά από το 

καλά διαφοροποιημένο θυρεοειδικό καρκίνωμα
 γ.  Έχει την ίδια κλινική συμπεριφορά αλλά διαφορετική μορφολογία από το 

αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοειδούς
 δ.  Έχει την ίδια κλινική συμπεριφορά αλλά διαφορετική μορφολογία από το 

καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς
 ε.  Έχει διαφορετική μορφολογία και διαφορετική κλινική συμπεριφορά και από 

το καλά διαφοροποιημένο και από το αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοει-
δούς.

3.  Στο αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοειδούς:
 α. Θεραπεία εκλογής είναι η εξωτερική ακτινοβόληση
 β. Το προσδόκιμο επιβίωσης αυξάνεται τα τελευταία χρόνια
 γ.  Η θυρεοσφαιρίνη αίματος αποτελεί άριστο δείκτη παρακολούθησης της νόσου
 δ.  Η θεραπεία με αναστολείς τυροσινικών κινασών επιμηκύνει το προσδόκιμο 

επιβίωσης
 ε.  Ο συνδυασμός χειρουργικής αντιμετώπισης, εξωτερικής ακτινοβόλησης και 

χημειοθεραπείας είναι δυνατόν να ελέγξει τοπικά, μόνο, τη νόσο

4.   Όταν συνυπάρχει διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς με αμετάπλαστο 
καρκίνωμα:

 α. Το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς είναι καλύτερο
 β. Θεραπεία εκλογής είναι το ραδιενεργό ιώδιο
 γ. Δεν απαιτείται άλλος θεραπευτικός χειρισμός πλην της θυρεοειδεκτομής
 δ.  Πρώτα αντιμετωπίζουμε το διαφοροποιημένο καρκίνωμα και έπειτα θερα-

πεύουμε επιθετικά το αμετάπλαστο
 ε.  Η θεραπεία του διαφοροποιημένου καρκινώματος δεν έχει κλινική σημασία κα-

θώς το αμετάπλαστο καρκίνωμα έχει πολύ χειρότερο προσδόκιμο επιβίωσης
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5. Οι αναστολείς τυροσινικών κινασών:
 α. Είναι θεραπεία εκλογής για το διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς
 β. Είναι θεραπεία εκλογής για το αμετάπλαστο καρκίνωμα θυρεοειδούς
 γ.  Είναι θεραπεία εκλογής για το πτωχά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοει-

δούς
 δ.   Είναι φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με πολυμεταστατικό, αποδι-

αφοροποιημένο, προοδευτικά επιδεινούμενο καρκίνο θυρεοειδούς όταν 
όλες οι συμβατικές θεραπείες έχουν αποτύχει

 ε. Δεν χορηγούνται σε καμία μορφή του καρκίνου θυρεοειδούς

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 ε,ε,ε,ε,δ


