
΄Οζοι του θυρεοειδούς - Ορισμοί

Ο όρος όζος θυρεοειδούς χρησιμοποιείται για την απεικονιστική ή ψηλαφητική 
βλάβη του θυρεοειδούς που διακρίνεται από το λοιπό θυρεοειδικό παρέγχυ-

μα και η οποία ενδέχεται να είναι κύστη, καρκίνωμα, φυσιολογικός θυρεοειδικός 
ιστός ή αδένωμα. Πρόκειται ουσιαστικά για την κλινική εκδήλωση διαφόρων νο-
σημάτων.
 Ο όρος αδένωμα θυρεοειδούς, χρησιμοποιείται για την καλοήθη νεοπλασία που 
λαμβάνει χώρα εντός της θυρεοειδικής κάψας με κυτταρική δομή και μορφολογία 
ανάλογη του αδένα.

΄Οζοι θυρεοειδούς και καρκίνος θυρεοειδούς στην παιδική ηλικία
Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι σπάνιοι στην παιδική ηλικία με μία συχνότητα της 
τάξεως του 1,5%, ενώ στην ενήλικη ζωή η συχνότητά τους αγγίζει το 4-7%. Παρ΄ό-
λα αυτά η πιθανότητα νεοπλασίας του θυρεοειδούς επί υπάρξεως όζου στην παι-
δική και εφηβική ηλικία είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τα δεδομένα σε ενηλίκους. 
Υπολογίζεται ένας μέσος κίνδυνος να υποκρύπτεται καρκίνος του θυρεοειδούς σε 
όζο του θυρεοειδούς στην παιδική ηλικία της τάξεως του 26,4%, με μελέτες να δεί-
χνουν άλλοτε άλλη συχνότητα κυμαινόμενη από 9% έως 50%, ενώ ο αντίστοιχος 
κίνδυνος στους ενήλικες κυμαίνεται μεταξύ 5% και 10%.
 Η κατανομή ανά φύλο του καρκίνου του θυρεοειδούς σε ενήλικες είναι αναλο-
γία γυναίκες: άνδρες, 4:1, ενώ σε ηλικίες κάτω των 15 ετών η αναλογία είναι κορί-
τσια:αγόρια 1,5:1 και αυξάνει προοδευτικά με υπεροχή του γυναικείου φύλου στην 
εφηβική ηλικία. Πολλοί συγγραφείς έχουν επιβεβαιώσει ότι το ανδρικό φύλο και 
ηλικία κάτω των 10 ετών υποδηλώνουν μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο θυρεοει-
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δούς σε όζο θυρεοειδούς.
 Η θυρεοειδική οζώδης νόσος (Thyroid nodular disease: TND) μπορεί να εκδηλω-
θεί είτε ως μονήρης όζος, είτε στα πλαίσια οζώδους ή πολυοζώδους βρογχοκήλης.

Κλινικά χαρακτηριστικά όζων του θυρεοειδούς
Οι καλοήθεις όζοι του θυρεοειδούς κατά την παιδική και εφηβική ηλικία είναι συ-
νήθως κολλοειδείς ή υπερπλαστικοί όζοι ή θυλακιώδη αδενώματα. Πολύ συχνά 
κατά την παιδική ηλικία ανευρίσκεται έκτοπος ενδοθυρεοειδικός ιστός θύμου αδέ-
να, ο οποίος μπορεί να υποδηθεί όζο του θυρεοειδούς, να δώσει σε άπειρα χέρια 
ακτινολόγου τη διάγνωση κακοήθους όζου του θυρεοειδούς και να οδηγήσει σε 
μία άσκοπη θυρεοειδεκτομή για μία καλοήθη αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση.
 Οι όζοι του θυρεοειδούς που παρουσιάζονται σκληροί κατά την ψηλάφηση και 
συμφύονται με τους πέριξ ιστούς έχουν μεγάλη πιθανότητα να υποκρύπτουν καρ-
κίνο θυρεοειδούς και κυρίως όταν δεν μετακινούνται κατά την κατάποση ή/και 
συνοδεύονται από πάρεση των φωνητικών χορδών.
 Οι όζοι του θυρεοειδούς μπορεί να είναι συμπαγείς, κυστικοί ή μεικτής υφής.

Καρκίνος του θυρεοειδούς στην παιδική και εφηβική ηλικία
Παρόλον ότι οι όζοι του θυρεοειδούς είναι γενικά σπάνιοι στην παιδική και εφηβι-
κή ηλικία, όπως προαναφέρθηκε συνχνότερα μπορεί να υποκρύπτουν καρκίνο του 
θυρεοειδούς, σε ποσοστό 26% έναντι των ενηλίκων.
 Η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς στα παιδιά είναι το θηλώδες 
καρκίνωμα του θυρεοειδούς, και σπανιότερα το θυλακιώδες, ενώ το μυελοειδές 
καρκίνωμα του θυροειδούς ανευρίσκεται συνήθως σε άτομα με κληρονομική προ-
διάθεση, είτε οικογενούς μυελοειδούς είτε στα πλαίσια Πολλαπλής Ενδοκρινικής 
νεοπλασίας (ΜΕΝ2Α ή ΜΕΝ2Β).

Προγνωστικοί Επιβαρυντικοί παράγοντες
Α) Συγγενής Υποθυρεοειδισμνός

Υπάρχει μία αυξημένη συχνότητα εμφάνισης όζων του θυρεοειδούς σε ασθενείς 
με συγγενή υποθυρεοειδισμό, κυρίως στις περιπτώσεις δυσορμονογένεσης. Στην 
περίπτωση ανάπτυξης καρκίνου του θυρεοεοδούς επί εδάφους συγγενούς υποθυ-
ρεοειδισμού απαντάται συχνότερα το θυλακιώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς, σε 
αντίθεση με το συνηθέστερο ιστολογικό τύπο καρκινώματος του θυρεοειδούς της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που είναι το θηλώδες.

Β) Κύστεις θυρεογλωσσικού πόρου

Η παραμονή κύστης θυρεογλωσσικού πόρου κατά μήκος της πορείας καθόδου 
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του θυρεοειδούς αδένα κατά την οργανογένεση αποτελεί ένα σχετικά συχνό εύ-
ρημα. Πολύ σπάνια πάντως μπορεί να συνυπάρχει καρκίνωμα του θυρεοειδούς σε 
συνδιασμό με την καλοήθη αυτή αναπτυξιακή διαταραχή.

Γ) Αυτοάνοση θυρεοειδική νόσος

Παρ΄όλον ότι ορισμένες παλαιότερες μελέτες ανέφεραν μία «προστατευτική» δρά-
ση της αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου (Autoimmune Thyroid Disease: AITD) για 
ανάπτυξη καρκίνου του θυρεοειδούς, νεότερα δεδομένα επισημαίνουν έναν αυ-
ξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς στην παιδική και εφηβική 
ηλικία επί εδάφους αυτοανόσου θυρεοειδικής νόσου και κυρίως χρόνιας λεμφο-
κυτταρικής θυρεοειδίτιδας (θυρεοειδίτιδας Hashimoto). Σε όλες τις περιγραφείσες 
περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς επί εδάφους θυρεοειδίτιδας, πρόκειτε για 
θηλώδες καρκίνο του θυρεοειδούς.

Δ) Ιονίζουσα ακτινοβολία

 • Προηγηθείσα ακτινοβόληση κεφαλής και τραχήλου

Με την μακροχρόνια επιβίωση παιδιών που έχουν λάβει θεραπεία για καρκίνο της 
παιδικής ηλικίας και έχουν εκτεθεί σε ακτινοβόληση του κρανίου και της τραχηλι-
κής χώρας ή ακόμη και ολόσωμη ακτινοβόληση, π.χ. λόγω όγκων του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, λεμφώματος Hodgkin ή για την προετοιμασία επικείμενης 
μεταμόσχευσης μυελού των οστών, έγινε σαφές ότι προηγηθείσα ακτινοβόληση 
και το νεαρό της ηλικίας κατά την ακτινοβόληση αποτελούν επιβαρυντικούς παρά-
γοντες για την εμφάνιση καρκίνου του θυρεοειδούς μετά από 10 χρόνια και πλέον 
από την ακτινοβόληση.

 • Το παράδειγμα του πυρηνικού ατυχήματος του Chernobyl

Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στην καρκινογενετική δράση της 
ιονίζουσας ακτινοβολίας, απ΄ό,τι οι ενήλικες. Αυτό έγινε σαφές κυρίως μετά το πυ-
ρηνικό ατύχημα του Chernobyl, όπου η μεγαλύτερη συχνότητα μετέπειτα εμφάνι-
σης καρκίνου του θυρεοειδούς χρόνια μετά το ατύχημα παρατηρήθηκε στα πολύ 
μικρά παιδιά, που είχαν εκτεθεί στο πυρηνικό ατύχημα κατά τη βρεφική και νηπι-
ακή ηλικία, ακόμη και κατά την ενδομήτρια ζωή, κυρίως σε περιοχές ιωδοπενίας.

Διαγνωστική προσέγγιση όζων θυρεοειδούς
Κατά τη διαγνωστική προσέγγιση των όζων του θυρεοειοδούς, θα πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ΄όψη
 •  Το περιβαλλοντικό ιστορικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη χώρα κατοίκησης, εάν 

υπάρχει ενδημική ιωδοπενία, εάν υπάρχει γειτνίαση με περιοχή ιονίζουσας ακτι-
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νοβολίας (π. χ. Το ατύχημα του Chernobyl και η σημαντική αύξηση του καρκί-
νου του θυρεοειδούς σε παιδιά των γειτονικών χωρών)

 • Το ατομικό ιστορικό, με ιδιαίτερη έμφαση σε
  •  προηγηθείσα ακτινοβόληση της περιοχής του κρανίου ή/και του τραχή-

λου, όπως π,χ. σε περίπτωση όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος 
της παιδικής ηλικίας, ολόσωμη ακτινοβόληση πριν από μεταμόσχευση 
μυελού των οστών κατά την παιδική ηλικία κλπ)

  • ιστορικό συγγενούς υποθυρεοειδισμού και κυρίως δυσορμονογένεσης
  •  ιστορικό αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου. και κυρίως χρόνιας λεμφο-

κυτταρικής θυρεοειδίτιδας (θυρεοειδίτιδας Hashimoto)
 •  Το οικογενειακό ιστορικό, με κυριότερη έμφαση σε ιστορικό μυελοειδούς καρ-

κίνου του θυρεοειδούς (MTC: medullary thyroid carcinoma) σε άλλα μέλη της 
οικογένειας ή άλλες εκδηλώσεις ΜΕΝ2Α σε άλλα μέλη της οικογένειας (π.χ. φαι-
οχρωμοκύττωμα κλπ). Να σημειωθεί ότι στις άλλες μορφές διαφοροποιημένου 
καρκίνου του θυρεοειδούς, όπως στο θηλώδες και το θυλακιώδες, συνήθως η 
εμφάνιση είναι σποραδική και δεν υπάρχει οικογενειακό επιβαρυντικό ιστορι-
κό.

 • Η κλινική εικόνα-αντικειμενική εξέταση
Οι όζοι του θυρεοειδούς που παρουσιάζονται σκληροί κατά την ψηλάφηση και 
συμφύονται με τους πέριξ ιστούς έχουν μεγάλη πιθανότητα να υποκρύπτον καρ-
κίνο θυρεοειδούς και κυρίως όταν δεν μετακινούνται κατά την κατάποση ή/και 
συνοδεύονται από πάρεση των φωνητικών χορδών. Επίσης αυξημένος κίνδυνος 
ύπαρξης καρκίνου του θυρεοειδούς υποκρύπτεται όταν ψηλαφώνται παθολογικά 
διογκωμένοι επιχώριοι λεμφαδένες.
 Η θυρεοειδική λειτουργία (υπο- ή υπερθυρεοειδισμός) δεν έχει προγνωστική 
αξία για την ύπαρξη νεοπλασίας του θυρεοειδούς.
 Σε σποραδικές περιπτώσεις θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που φθάνει το 40-
60% έχει ήδη διηθημένους επιχώριους λεμφαδένες κατά τη διάγνωση της νόσου, 
το ποσοστό μάλιστα των διηθημένων επιχώριων λεμφαδένων αγγίζει το 80% στις 
περιπτώσεις που έχει προηγηθεί ακτινοβόληση της περιοχής του τραχήλου.

• Τα εργαστηριακά ευρήματα

 -  TSH Η τιμή της TSH όταν βρίσκεται σε υψηλά (>5.5mU/liter) ή ανώτερα φυ-
σιολογικά επίπεδα βάση μελετών σε ενήλικες (1.8–5.5mU/liter) φαίνεται πως 
συσχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης διαφοροποιημένου καρκίνου 
θυρεοειδούς καθώς και με την επιθετικότητα της νόσου.

 -  Θυρεοσφαιρίνη ορού Η τιμή της ενδεχομένως να είναι υψηλή στον καρκίνο 
του θυρεοειδούς, δε βοηθά όμως στη διαφορική διάγνωση λόγω χαμηλής ευ-
αισθησίας και ειδικότητας. Η τιμή της είναι συχνά αυξημένη σε βρογχοκήλη. 
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Βοηθά όμως στην παρακολούθηση του καρκίνου του θυρεοειδούς μετά τη 
θυρεοειδεκτομή, κυρίως σε ασθενείς με αρνητικά αντιθυρεοσφαιρινικά αντι-
σώματα.

 -  Καλσιτονίνη Η καλσιτονίνη είναι μια εξέταση με υψηλή ευαισθησία, χαμηλή 
όμως ειδικότητα όσον αφορά την ανίχνευση του μυελοειδούς καρκίνου του 
θυρεοειδούς και συνιστάται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπόνοια της νόσου 
(π.χ. από το οικογενενειακό ιστορικό).

 -  CEA Το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο καλό είναι να προσδιορίζεται επί υπόνοιας 
μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς

 -  Κατεχολαμίνες ούρων 24ώρου θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται επί υπό-
νοιας ύπαρξης φαιοχρωμοκυττώματος στα πλαίσια Πολλαπλής Ενδοκρινικής 
νεοπλασίας (ΜΕΝ) δεδομένου ότι αφαίρεση του φαιοχρωμοκυττώματος θα 
πρέπει να προηγηθεί της θυρεοειδεκτομής προς αποφυγή υπερτασικής κρίσης 
κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτοιμής

• Η υπερηχογραφική απεικόνιση

Οι καλοήθεις όζοι του θυροειδούς έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά ευρήματα 
όπως,
 - Ύπαρξη άλω πέριξ του όζου
 -  Ύπαρξη περιφερικής και όχι παρεγχυματικής αιμάτωσης στη μελέτη με έγχρω-

μο Doppler
 - Απουσία μικροαποτιτανώσεων
 - Κατ’ εξοχή κυστική εμφάνιση
Αντίθετα, οι κακοήθεις όζοι του θυρεοειδούς έχουν χαρακτηριστικά υπερηχογρα-
φικά ευρήματα, όπως
 - Ύπαρξη συμπαγούς όζου
 - ανώμαλη παρυφή
 - απουσία άλω πέριξ του όζου
 - υποηχογένεια του όζου
 - αυξημένη παρεγχυματική αιμάτωση
 - ύπαρξη αποτιτανώσεων
 - όζος, ο οποίος είναι περισσότερο «ψηλός» παρά «φαρδύς»
 -  ύπαρξη διογκωμένων επιχώριων λεμφαδένων με διαταραγμένη τη μορφολο-

γία και ύποπτους για διήθηση είναι επίσης υπερηχογραφική ένδειξη ύπαρξης 
καρκίνου του θυρεοειδούς

 - επίσης αύξηση του μεγέθους του όζου είναι ύποπτη για κακοήθη όζο
 -  Οι κακοήθεις όζοι είναι συχνά υπο-ηχογενείς, αλλά η υποχηγονένεια δεν αποτε-

λεί παθογνωμονικό χαρακτηριστικό των κακοήθων όζων

Νεότερες υπερηχογραφικές μέθοδοι και συγκεκριμένα η ελαστογραφία, που με-
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τρά την ελαστικότητα ενός ιστού, έχει σημαντική προγνωστική αξία, ειδικότητα και 
ευαισθησία στην αναγνώριση κακοήθων όζων του θυρεοειδούς.

• Η βιοψία δια βελόνης

Η βιοψία δια βελόνης (FNAB: fine needle aspiration biopsy, or FNAC; fine-needle 
aspiration cytology) αποτελεί τη σημαντικότερη εξέταση «gold standard» για τη 
διαφοροδιάγνωση του όζου του θυρεοειδούς και είναι καθοριστική για τις περαι-
τέρω αποφάσεις της πορείας της νόσου του ασθενούς. Αναλόγως του αποτελέ-
σματος διακρίνεται σε: 1) μη διαγνωστική 2) κακοήθεια 3) ύποπτη για κακοήθεια 
4) καλοήθεια. Σε περίπτωση κυστικού όζου, αναλόγως και των υπερηχογραφικών 
ευρημάτων συνιστάται η επανάληψη ή και θυρεοειδεκτομή, διότι σε κάποιες περι-
πτώσεις υποκρύπτεται κακοήθεια. Τώρα πια είναι αποδεκτό πως είναι περισσότερο 
αξιόπιστα τα αποτελέσματα, αν γίνει υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση. Ση-
μαντικότερος παράγοντας είναι η εμπειρία του ιατρού που θα κάνει την παρακέ-
ντηση καθώς και του κυτταρολόγου. Η τεχνική είναι απλή και αποδεκτή από τους 
ασθενείς. Για τον κάθε όζο χρειάζονται 2-4 αναρροφήσεις, σε διαφορετικές περιο-
χές του όζου, ειδικά αν αυτός είναι μεγάλος.
 Η βιοψία δια βελόνης ώς εκ τούτου είναι απαραίτητη στη διερεύνηση ένός όζου 
του θυρεοειδούς, κυρίως όταν η διάμετρος του όζου ξεπερνά το 1cm ή η υπε-
ρηχογραφική του εικόνα είναι ύποπτη για κακοήθεια, κυρίως στα χέρια έμπειρου 
ακτινοδιαγνωστή. Η βιοψία δια λεπτής βελόνης στην παιδική και εφηβική ηλικία 
προτιμάται να εκτελείται υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση, η οποία σημαντι-
κά αυξάνει το ποσοστό λήψης υλικού διαγνωστικής αξίας και ως εκ τούτου ελαττώ-
νει το ποσοστή λήψης δείγματος μη διαγνωστικής αξίας, λόγω απουσίας κυττάρων 
του θυρεοειδούς στο ληφθέν παρασκεύασμα.
 Η παρουσία γαλακτίνης-3 στο αναρρόφημα (aspirate) που παραλαμβάνεται 
κατά τη βιοψία δια λεπτής βελόνης δεν αυξάνει την θετική προγνωστική αξία για 
κακοήθεια του θυρεοειδούς σε σύγκριση με την κυτταρολογική εξέταση.
 ¨Εχουν καθοριστεί κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση βιοψίας δια λεπτής 
βελόνης για τη διερεύνηση ενός όζου του θυρεοειδούς, οι οποίες είναι:
 - Ύπαρξη μικροαποτιτανώσεων και μεγέθους όζου διαμέτρου ≥ 1 εκ.
 - Ύπαρξη αδρών αποτιτανώσεων ή συμπαγούς όζου διαμέτρου ≥ 1,5 εκ.
 -  Όζος μεικτής υφής, συμπαγούς και κυστικής ή σχεδόν αποκλειστικά κυστικής 

υφής με συμπαγές τοίχωμα και διαμέτρου ≥ 2 εκ.
 -  Σημαντική αύξηση μεγέθους του όζου από την τελευταία υπερηχογραφική εξέ-

ταση
‘Οσον αφορά τους όζους που έχουν παρακεντηθεί και η κυτταρολογική εκθεση 
έδειξε καλοήθεια, συνιστάται η επανάληψη της παρακέντησης επί αυξήσεως του 
όζου. Ως λογική αύξηση, θεωρείται η αυξηση κατα 20% της αρχικής διαμέτρου με 
μία ελάχιστη αύξηση 2 χιλιοστών στις υπόλοιπες 2-3 διαστάσεις. Παρ’ όλο οτι δεν 
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υπάρχουν αποδεικτικά ενοχοποιητικά στοιχεία για την αύξηση, κρίνεται σκόπιμη 
η επανάληψη για την πιθανότητα ψευδώς αρνητικού αρχικού αποτελέσματος. Οι 
πιθανότητες διπλού ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος είναι ελάχιστες.
 Σπάνιες επιπλοκές, είναι η αιμορραγία, η φλεγμονή, η νέκρωση και η δημιουργία 
κύστεως.
 Η FNA αποτελεί επίσης διαγνωστικό εργαλείο για τις εξωθυρεοειδικές μάζες, ει-
δικότερα τους διογκωμένους λεμφαδένες, στους οποίους αν μετρηθεί η τιμή της 
θυρεοσφαιρίνης και βρεθεί υψηλή, σημαίνει μεταστατική νόσο.

 • Το σπινθηρογράφημα του θυρεοειδούς

Στο παρελθόν αποτελούσε εξέταση ρουτίνας στη διαφορική διάγνωση των όζων. 
Επιτρέπει τη διάκριση ενος όζου σε θερμό ή ψυχρό. Ο θερμός όζος, είναι αυτός 
που καθηλώνει το ραδιενεργό ιώδιο σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το 
γύρω ιστό. Αλλοτε είναι υπερλειτουργικός, δηλαδη ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει 
συμπτωματολογία θυρεοτοξίκωσης, ενώ συχνά ενδέχεται να είναι ασυμπτωματι-
κός. Σε όποια περίπτωση συνηθέστερα είναι καλοήθης. Ο ψυχρός όζος, είναι αυτός 
που δεν καθηλώνει το ραδιενεργό ιώδιο σε ίδιο βαθμό με το παρέγχυμα. Ενέχει 
την πιθανότητα κακοήθειας, όμως συχνότερα αποδεικνύεται πως πρόκειται για 
αδένωμα ή κύστη. Εχοντας πλέον εξετάσεις με μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια 
δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση του στην καθημερινή πράξη παρά μόνο στις 
εξής περιπτωσεις σύμφωνα με την ΑΤΑ (American Thyroid Association):
 •  Επί ανεύρεσης όζου 1-1,5 εκ από τον υπέρηχο και εφόσον η τιμή της TSH είναι 

χαμηλή, γίνεται Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς. Αν βρεθεί θερμός ή ισολει-
τουργικός όζος, δε συνιστάται απαραίτητα η περαιτέρω αξιολόξηση, εκτός και 
αν υπάρχει υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός, οπότε έχει ένδειξη η κυτταρολογι-
κή εξέταση.

 •  Αν η κυτταρολογική εξέταση δείξει θυλακιώδες αδένωμα ή θυλακιώδες νεό-
πλάσμα, συνισταται το Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς, οπου αν δε φανεί 
υπερλειτουργικός όζος, το επόμενο βήμα είναι η θυρεοειδεκτομή.

• Ειδικές μοριακές εργαστηριακές εξετάσεις

Σε ενήλικες με καρκίνωμα του θυρεοειδούς, μοριακές τεχνικές έχουν αναδείξει τις 
μεταλλάξεις του γονιδίου BRAF (BRAF mutations) ως ευαίσθητο δείκτη του θηλώ-
δους καρκινώματος του θυρεοειδούς. Αντιθέτως, στα παιδιά σπάνια ανευρίσκονται 
BRAF μεταλλάξεις σε θηλώδη καρκινώματα του θυρεοειδούς της παιδικής ηλικίας.
 Στην παιδική και εφηβική ηλικία πιο ευαίσθητο μοριακό δείκτη καρκίνου του 
θυρεοειδούς αποτελούν οι αναδιατάξεις RET/PTC (RET/PTC rearrangements).
 H ανεύρεση μίας μετάλλαξης του γονιδίου Ret (Ret mutation) σε μέλη μίας οικο-
γένειας με θετικό οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς 
(MTC: Medullary Thyroid Carcinoma) επιβάλει την προφυλακτική θυρεοειδεκτομή 



-346-

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

ακόμη και κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία.

Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Ι Χορήγηση θυροξίνης

Η χορήγηση θυροξίνης συστήνεται σε αντιμετώπιση όζων του θυρεοειδούς που 
στη βιοψία δια λεπτής βελόνης αποδείχθηκαν ότι είναι καλοήθεις. Θα πρέπει πά-
ντως να λαμβάνονται υπ΄όψη τα κατωτέρω στοιχεία:
 •  Θεραπεία με θυροξίνη μπορεί να δοθεί σε περιοχές επάρκειας ιωδίου, σε μι-

κρούς ασθενείς (παιδιά) με παρουσία μικρών όζων
 •  Είναι σαφές ότι θεραπεία με θυροξίνη δεν έχει θέση επί υπάρξεως μεγάλων 

όζων, όπου η βιοψία δια βελόνης δεν μπόρεσε να δώσει ξεκάθαρο αποτέλεσμα 
και σαφώς αντενδείκνυται όταν η βιοψία ανέδειξε ύποπτο αποτέλεσμα

 •  Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπ΄όψη το γεγονός ότι θεραπεία με θυρο-
ξίνη σε μικρό ποσοστό μόνο επιτυγχάνει μείωση του μεγέθους του όζου και 
βεβαίως θα πρέπει να συνυπολογίζεται το γεγονός ότι έντονα κατασταλτική 
θεραπεία με θυροξίνη που οδηγεί σε καταστολή της TSH<0.1mU/L καλόν είναι 
να αποφεύγεται στην παιδική ηλικία, τόσο λόγω του αυξημένου turn-over του 
οστικού μεταβολισμού που προκαλεί, όσο και του κινδύνου διάσπασης προ-
σοχής και ελαττωμένης συγκέντρωσης στο σχολείο σε παιδιά και εφήβους με 
ιατρογενή ή μη υπερθυρεοειδισμό.

ΙΙ. Χειρουργική αφαίρεση

Η ολική θυρεοειδεκτομή αποτελεί τη χειρουργική προσέγγιση εκλογής στην αντι-
μετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς στα παιδιά, ενώ μερική θυρεοειδεκτομή 
έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί, δεδομένου ότι υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά επιπλο-
κών σε μία ανάγκη δεύτερης χειρουργικής προσέγγισης. Επίσης, το γεγονός ότι συ-
χνά ο καρκίνος του θυρεοειδούς στην παιδική ηλικία είναι συχνά πολυεστιακός και 
ήδη υπάρχουν επιχώριοι προσβεβλημένοι/ διηθημένοι λεμφαδένες επιβεβαιώνει 
την ανάγκη ολικής θυρεοειδεκτομής και σύστοιχου λεμφαδενικού καθαρισμού 
στην περίπτωση καρκίνου του θυρεοειδούς στην παιδική και εφηβική ηλικία.

ΙΙΙ. Χορήγηση ραδιενεργού Ιωδίου

Χορήγηση του ραδιενεργού ιωδίου συνήθως αποτελεί πρωτόκολλο ρουτίνας για 
την αντιμετώπιση καρκίνου του θυρεοειδούς της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, 
λόγω του επιθετικότερου του χαρακτήρα.
 Σε περίπτωση μη ύπαρξης μεταστατικής νόσου, χορηγείται ραδιενεργό ιώδιο με 
στόχο την καταστροφή υπολειμματικού θυρεοειδικού ιστού (131-I ablation), ώστε 
να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν τα επίπεδα της θυρεοσφαιρίνης 
ως δείκτες παρακολούθησης πιθανής υποτροπής της νόσου σε περίπτωση αρνητι-
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κών αντι-θυρεοσφαιρινικών αντισωμάτων. Αντίθετα, επί παρουσίας μεταστατικής 
νόσου συνιστάται η θεραπευτική χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου σε μεγαλύτερες 
δόσεις που καθορίζονται με βάση τα σωματομετρικά στοιχεία του παιδιού.

Προετοιμασία για 131-I ablation

Η πιο αποδεκτή προσέγγιση είναι η επαγωγή υποθυρεοειδισμού με αύξηση της 
TSH ωστε να αυξηθεί η καθήλωση του ραδιενεργού ιωδίου απο τον εναπομείνο-
ντα θυρεοειδικό ιστό ή όγκο. Αυτό επιτυγχάνεται με απόσυρση της θεραπείας με 
θυροξίνη για χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων ή χορήγηση ανασυνδυασμένης TSH. 
Πρέπει να αποφεύγονται οι παρακάτω τροφές: ιωδιούχο άλας, θαλασσινό άλας, 
γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, θαλασσινά, «fast foods».

Πρόγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς της παιδικής ηλικίας
Παρ’ όλον ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς είναι μεγαλύτερος 
επί υπάρξεως όζου του θυρεοειδούς στην παιδική ηλικία, έναντι των ενηλίκων, και 
παρ΄όλον ότι ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι επιθετικότερος κατά την παιδική 
ηλικία με μεγαλύτερη συχνότητα ύπαρξης μεταστάσεων στους επιχώριους λεμφα-
δένες κατά τη διάγνωση, έναντι των ενηλίκων, ακόμη και εμφάνισης απομακυσμέ-
νων μεταστάσεων, σχεδόν αποκλειστικά πνευμονικών, η πρόγνωση και επιβίωση 
των παιδιατρικών ασθενών με καρκίνο του θυρεοειδούς παραμένει πάρα πολύ 
καλή.

Μακροχρόνια παρακολούθηση επί εκθέσεως σε ιονίζουσα ακτινο-
βολία
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ασθενείς που έχουν υποστεί ακτινοβόληση 
στην περιοχή του κρανίου και της τραχηλικής χώρας κυρίως μετά την 1η 10ετία 
από την ακτινοβόληση, όπως π.χ. σε περιπτώσεις νόσου Hodgkin και ιδιαίτερες 
συστάσεις έχουν δοθεί για τον πληθυσμό αυτό υψηλού κινδύνου:
 •  Θα πρέπει να γίνεται προσεκτική ψηλάφηση του θυρεοειδούς σε κάθε κλινική 

εξέταση
 •  Θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός Τ4 και TSH, καθώς και αντιθυρεοειδικών 

αντισωμάτων σε τακτά χρονικά διαστυήματα, περίπου ανά 6μηνο αρχικά και 
ετησίως στη συνέχεια

 •  Εάν διαπιστωθεί αύξηση της TSH>1mU/L, συνιστάται χορήγηση θεραπείας με 
θυροξίνη με στόχο την επίτευξη TSH<0,1mU/L

 •  Θα πρέπει να γίνεται τακτική υπερηχογραφική παρακολούθηση του θυρεο-
ειδούς ξεκινώντας από την τριετία μετά την ακτινοβόληση και να συνεχίζεται 
τουλάχιστον ετησίως μέχρι και 20-30ετία από την ακτινοβόληση, ενώ επί υπάρ-
ξεως ύποπτου ευρήματος η υπερηχογραφική παρακολούθηση συνιστάται σε 
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βραχύτερο χρονικό διάστημα, ή ακόμη και παραπομπή για εκτέλεση βιοψίας 
δια λεπτής βελόνης και κυτταρολογική εξέταση του παρασκευάσματος ιδίως 
εάν ο όζος έχει μέγεθος άνω του 1 εκ.

Μακροχρόνια παρακολούθηση επί διαγνώσεως καρκίνου του θυ-
ρεοειδούς
Η μακροχρόνια παρακολούθηση παιδιών και εφήβων με ιστορικό καρκίνου του 
θυρεοειδούς περιλαμβάνει
 •  Θεραπεία υποκατάστασης με θυροξίνη με στόχο την καταστολή της TSH
 •  Τακτική υπερηχογραφική παρακολούθηση της τραχηλικής χώρας για ανεύρεση 

πιθανών διηθημένων λεμφαδένων
 •  Τακτική σπινθηρογραφική παρακολούθηση λεμφαδενικών ή πνευμονικών με-

ταστάσεων μετά τη χορήγηση του θεραπευτικού ραδιοενεργού ιωδίου.

Συνοψίζοντας, όζοι του θυρεοειδούς στην παιδική και εφηβική ηλικία έχουν αυξη-
μένη πιθανότητα να υποκρύπτουν κακοήθεια, κυρίως επί υπάρξεως προδιαθεσι-
κών παραγόντων, όπως έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή υποκείμενη αυτοάνο-
ση θυρεοειδική νόσο. Λεπτομερής υπερηχογραφική εξέταση και βιοψία δια λεπτής 
βελόνης έχουν αυξημένη πιθανότηα να θέσουν τη διάγνωση και η θεραπευτική 
αντιμετώπιση έγκειται στην ολική θυρεοειδεκτομή με σύστοιχο λεμφαδενικό κα-
θαρισμό επί ενδείξεων διηθημένων λεμφαδένων και συμπληρωματική χορήγηση 
ραδιενεργού ιωδίου.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Ποιά είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς στα παιδιά;
 α. Το αναπλαστικό καρκίνωμα
 β. Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς
 γ. Το θηλώδες καρκίνωμα
 δ. Το θυλακιώδες καρκίνωμα

2.  Πόσα χρόνια μετά την ακτινοβόληση του κρανίου και της τραχηλικής χώρας 
μπορεί να εκδηλωθεί καρκίνος θυρεοειδούς;

 α. Στην πρώτη 5ετία από την ακτινοβόληση
 β. Τα πρώτα 3 χρόνια από την ακτινοβόληση
 γ. Μετά την 1η 10ετία από την ακτινοβόληση
 δ. Δεν είναι σαφής η χρονική περίοδος που μεσολαβεί

3.  Ποιά είναι η εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση ενός ύποπτου όζου του θυρε-
οειδούς;

 α. Η βιοψία δια λεπτής βελόνης
 β. Το σπινθηρογράφημα
 γ. Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς
 δ. Η τιμή της θυρεοσφαιρίνης

4. Ποιό από τα κατωτέρω είναι ορθό;
 α.  Σε περίπτωση συγγενούς υποθυρεοειδισμού δεν υπάρχει πιθανότητα εμφά-

νισης καρκίνου του θυρεοειδούς
 β.  Σε περίπτωση διάγνωσης ΜΕΝ2Α με θετικό Ret πρωτο-ογκογονίδιο και 

ύπαρξη φαιοχρωμοκυττώματος, η αφαίρεση του φαιοχρωμοκυττώματος 
πρέπει να προηγείται της θυρεοειδεκτομής

 γ.  Σε έδαφος χρόνιας λεμφοκυτταρικής θυρεοειδίτιδας συνήθως απαντάται θυ-
λακιώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς

 δ.  Σε κάθε περίπτωση ανεύρεσης όζου θυρεοειδούς το πρώτο θεραπευτικό 
βήμα είναι η χορήγηση θυροξίνης

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 γ,γ,α,β


