


�  Ιστορικά,	  ένα	  οζίδιο	  του	  θυρεοειδούς	  έχει	  
περιγραφεί	  ως	  ένα	  ψηλαφητό	  εύρημα	  στον	  
θυρεοειδή	  αδένα.	  	  
	  Τώρα,	  ορίζεται	  ως	  μια	  ξεχωριστή	  αλλοίωση	  που	  
μπορεί	  να	  διαφοροποιηθεί	  από	  το	  περιβάλλον	  
παρέγχυμα	  του	  	  θυρεοειδούς	  με	  υπερηχογραφικό	  
έλεγχο	  ή	  άλλη	  ευαίσθητη	  απεικόνιση	  



Οι	  όζοι	  του	  θυρεοειδούς	  είναι	  συχνό	  εύρημα	  και	  
ανιχνεύονται	  σε	  ποσοστό	  50%	  έως	  60%	  του	  
πληθυσμού.	  

Στις	  περισσότερες	  περιπτώσεις	  εμφανίζονται	  σε	  
ευθυρεοειδικά	  άτομα	  και	  δεν	  προκαλούν	  
πιεστικά	  φαινόμενα	  ή	  κοσμητικά	  προβλήματα.	  	  

Η	  κύρια	  πρόκληση	  στην	  αντιμετώπιση	  αυτών	  των	  
«ασθενών»	  είναι	  ο	  αποκλεισμός	  της	  ύπαρξης	  
κακοήθειας.	  	  



Οι	  κατευθυντήριες	  οδηγίες	  είναι	  προϊόν	  της	  συνεργικής	  προσπάθειας	  των	  
ακόλουθων	  ιατρικών	  εταιρειών:	  

�  the	  American	  Associa]on	  of	  Clinical	  Endocrinologists	  (AACE),	  	  
�  American	  College	  of	  	  Endocrinology	  (ACE)	  	  
�  and	  Associazione	  Medici	  Endocrinologi	  (AME).	  	  

Καλύπτουν	  διαγνωστικά	  και	  θεραπευτικά	  ζητήματα	  της	  οζώδους	  
θυρεοειδικής	  νόσου	  αλλά	  όχι	  την	  αντιμετώπιση	  του	  θυρεοειδικού	  
καρκίνου.	  	  	  

Παρουσιάζονται	  επίσης	  προτάσεις	  για	  την	  αντιμετώπιση	  των	  όζων	  του	  
θυρεοειδούς	  κατά	  την	  κύηση	  και	  την	  παιδική	  ηλικία.	  	  

	  
�  Ακολουθήθηκε	  το	  πρωτόκολλο	  της	  AACE	  protocol	  για	  την	  

τυποποιημένη	  παραγωγή	  κατευθυντήριων	  κλινικών	  οδηγιών	  
προκειμένου	  να	  αξιολογηθεί	  το	  επίπεδο	  τεκμηρίωσης	  (evidence	  level	  -‐	  
BEL)	  κάθε	  αναφοράς	  και	  να	  συνδεθούν	  οι	  	  κατευθυντήριες	  οδηγίες	  με	  
την	  ισχύ	  των	  συστάσεων	  (GRADE)	  



Ανάπτυξη	  και	  χρήση	  των	  κατευθυντήριων	  οδηγιών:	  
-‐	  Μέθοδοι	  βιβλιογραφικής	  έρευνας	  	  

Αναζητήθηκαν	  πρωτογενή	  αποδεικτικά	  στοιχεία	  
χρησιμοποιώντας	  μια	  μέθοδο	  "κλινικού	  ερωτήματος".	  
Κάθε	  θέμα	  που	  καλύπτεται	  από	  τις	  κατευθυντήριες	  
γραμμές	  μεταφράστηκε	  σε	  σχετική	  ερώτηση.	  

	  
Κατά	  συνέπεια,	  η	  βιβλιογραφική	  έρευνα	  διεξήχθη	  
επιλέγοντας	  μελέτες	  ικανές	  να	  δώσουν	  μια	  
μεθοδολογικά	  αξιόπιστη	  απάντηση	  σε	  κάθε	  ερώτηση.	  

 



Το	  πρώτο	  βήμα	  ήταν	  να	  επιλεγούν	  οι	  σχετικές	  
δημοσιευμένες	  αναφορές.	  	  

Η	  βάση	  δεδομένων	  U.S.	  Na]onal	  Library	  of	  Medicine	  
Medical	  Subject	  Headings	  (MeSH)	  χρησιμοποιήθηκε	  ως	  
ορολογικό	  φίλτρο.	  	  

Προσδιορίστηκαν	  οι	  κατάλληλοι	  όροι	  MeSH	  και	  ελήφθη	  
μέριμνα	  για	  την	  επιλογή	  τους	  σε	  ευαίσθητη	  και	  όχι	  
συγκεκριμένη	  βάση.	  	  

Οι	  όροι	  του	  MeSH	  και	  ο	  σωστός	  συνδυασμός	  τους	  
επέτρεψαν	  την	  ανάκτηση	  των	  αναφορών	  που	  
σχετίζονται	  με	  ένα	  συγκεκριμένο	  ζήτημα.	  

	  
	  



Το	  δεύτερο	  βήμα	  ήταν	  να	  επιλεγούν	  σχετικές	  δημοσιευμένες	  
μελέτες.	  	  

Ξεκινώντας	  από	  τις	  σχετικές	  αναφορές	  με	  τα	  κατάλληλα	  
ορολογικά	  φίλτρα	  MeSH,	  εφαρμόστηκαν	  τα	  μεθοδολογικά	  
φίλτρα	  των	  κλινικών	  ερωτημάτων	  του	  PubMed.	  	  

Τα	  κλινικά	  ερωτήματα	  ομαδοποιήθηκαν	  σε	  4	  κατηγορίες:	  
διάγνωση,	  αιτιολογία,	  πρόγνωση	  και	  θεραπεία.	  	  

Για	  κάθε	  κλινική	  ερώτηση	  υπάρχει	  μια	  σωστή	  σύνθετη	  
αναζήτηση	  συμβολοσειράς	  πχ	  (364	  [EL	  4],	  365	  [EL	  4]).	  	  

Από	  τον	  συνδυασμό	  ορολογικών	  (MeSH	  όρων)	  και	  
μεθοδολογικών	  φίλτρων	  (κλινικών	  ερωτημάτων),	  
επιλέχτηκαν	  οι	  σχετικές	  μελέτες	  που	  έδωσαν	  μια	  αξιόπιστη	  
απάντηση	  στην	  ερώτηση.	  

	  



Μετά	  την	  ανάκτηση	  των	  σχετικών	  δημοσιευμένων	  μελετών,	  η	  
βιβλιογραφική	  έρευνα	  συνεχίστηκε	  αναζητώντας	  περαιτέρω	  στοιχεία	  
που	  αναφέρονται	  στη	  βιβλιογραφία	  κάθε	  έκθεσης	  και	  ακολουθώντας	  
τον	  σύνδεσμο	  των	  Related	  Ar_cles	  	  που	  αναγράφεται	  δίπλα	  σε	  κάθε	  
στοιχείο	  στο	  MEDLINE.	  

	  

Οι	  μετα-‐αναλύσεις	  αναζητήθηκαν	  τόσο	  στο	  MEDLINE	  όσο	  και	  στη	  Cochrane	  
Library.	  

	  
Κατευθυντήριες	  Οδηγίες	  αναζητήθηκαν	  στις	  ακόλουθες	  βάσεις	  δεδομένων:	  	  
�  Na]onal	  Guideline	  Clearinghouse	  (U.S.);	  	  

�  Agency	  for	  Healthcare	  Research	  and	  Quality	  (U.S.);	  	  

�  Canadian	  Medical	  Associa]on—Clinical	  Prac]ce	  Guidelines;	  	  
�  Canadian	  Task	  Force	  on	  Preven]ve	  Health	  Care;	  	  

�  Na]onal	  Ins]tutes	  of	  Health—Na]onal	  Heart,	  Lung,	  and	  Blood	  Ins]tute	  (U.S.);	  	  

�  Na]onal	  Health	  Service	  Research	  and	  Development	  Health	  Technology	  Assessment	  Programme	  (UK);	  	  

�  Na]onal	  Ins]tute	  of	  Clinical	  Excellence	  (UK);	  	  

�  New	  Zealand	  Guidelines	  Group;	  	  
�  PRODIGY	  Guidance—Na]onal	  Health	  Service	  (UK);	  	  

�  and	  the	  Sco�sh	  Intercollegiate	  Guidelines	  Network.	  



Επίπεδο	  Τεκμηρίωσης	  και	  Βαθμονόμηση	  Συστάσεων	  
Levels	  of	  Evidence	  and	  

Grading	  of	  Recommenda_ons	   
 

Το	  πρωτόκολλο	  AACE	  για	  την	  τυποποιημένη	  παραγωγή	  Kατευθυντήριων	  
Oδηγιών	  κλινικής	  πρακτικής	  ακολουθήθηκε	  για	  να	  αξιολογηθεί	  το	  επίπεδο	  
αποδεικτικών	  στοιχείων	  (Level	  of	  Evidence)	  κάθε	  αναφοράς	  σε	  κλίμακα	  από	  1	  
έως	  4	  και	  να	  συνδεθούν	  οι	  κατευθυντήριες	  οδηγίες	  με	  τη	  δύναμη	  των	  
συστάσεων	  με	  βάση	  τους	  βαθμούς	  (GRADE)	  A	  (δράση	  βάσει	  ισχυρών	  
αποδεικτικών	  στοιχείων	  )	  έως	  D	  (ενέργεια	  που	  δεν	  βασίζεται	  σε	  στοιχεία	  ή	  δεν	  
συνιστάται).	  

Η	  BEL	  (Best	  Evidence	  Level),	  που	  αντιστοιχεί	  στα	  καλύτερα	  τεκμηριωμένα	  
στοιχεία	  που	  βρέθηκαν,	  συνοδεύει	  τη	  σύσταση	  GRADE	  (Grading	  of	  
Recommenda_ons,	  Assessment,	  Development,	  and	  Evalua_on).	  

Όλες	  οι	  συστάσεις	  προέκυψαν	  από	  τη	  συναίνεση	  (consensus)	  μεταξύ	  των	  κύριων	  
συγγραφέων	  της	  AACE	  και	  της	  AME	  μετά	  και	  από	  τις	  παρατηρήσεις	  των	  μελών	  
και	  των	  κριτών	  της	  Task	  Force	  (Task	  Force	  members	  and	  reviewers).	  

	  
Ορισμένες	  συστάσεις	  αναβαθμίστηκαν	  ή	  υποβαθμίστηκαν	  βάσει	  γνώμης	  

εμπειρογνωμόνων	  (expert	  opinion).	  Σε	  αυτές	  τις	  περιπτώσεις,	  υποκειμενικοί	  
παράγοντες	  όπως	  η	  κλινική	  εμπειρία,	  το	  κόστος,	  ο	  κίνδυνος	  και	  η	  
περιφερειακή	  διαθεσιμότητα	  συγκεκριμένων	  τεχνολογιών	  και	  
εμπειρογνωμοσύνης	  είχαν	  προτεραιότητα	  έναντι	  του	  αναφερόμενου	  BEL.	  



Επίπεδο	  Τεκμηρίωσης	  	  
Levels	  of	  Evidence	  



Βαθμονόμηση	  Συστάσεων	  
Grading	  of	  Recommenda_ons	   
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§  Το	  πεδίο	  του	  προβλήματος	  
§  Κλινική	  αξιολόγηση	  και	  Διάγνωση	  
§  Υπερηχογράφημα	  του	  θυρεοειδούς	  και	  άλλες	  
Απεικονιστικές	  μέθοδοι	  

§  Βιοψία	  θυρεοειδούς	  
§  Εργαστηριακή	  Αξιολόγηση	  
§  Radionuclide	  Scanning	  
§  Διαχείριση	  και	  Θεραπεία	  
§  Όζοι	  θυρεοειδούς	  κατά	  την	  κύηση	  
§  Διαχείριση	  θυρεοειδικών	  οζιδίων	  στα	  παιδιά	  
	  



1.	  Όζοι	  θυρεοειδούς:	  Το	  πεδίο	  του	  προβλήματος	  	  
	  

Αυτές	  οι	  οδηγίες	  έχουν	  σχεδιαστεί	  για	  τη	  
βελτιστοποίηση	  της	  τρέχουσας	  κλινικής	  πρακτικής	  
στη	  διάγνωση	  και	  τη	  διαχείριση	  των	  όζων	  του	  
θυρεοειδούς	  και	  της	  οζώδους	  βρογχοκήλης.	  

	  
Οι	  συστάσεις	  πρέπει	  πάντα	  να	  εφαρμόζονται	  
λαμβάνοντας	  υπόψη	  τις	  συνθήκες	  του	  «κλινικού	  	  
περιβάλλοντος»	  ,	  την	  τοπική	  ιατρική	  τεχνογνωσία,	  
τους	  διαθέσιμους	  τεχνικούς	  πόρους	  και	  τις	  
προτιμήσεις	  των	  ασθενών	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



2.	  Κλινική	  αξιολόγηση	  και	  Διάγνωση	  
Ιστορικό	  
Συνιστάται	  η	  καταγραφή	  των	  ακόλουθων	  δεδομένων:	  
§  Ηλικία	  
§  Προσωπικό	  ή	  οικογενειακό	  ιστορικό	  ασθένειας	  του	  
θυρεοειδούς	  ή	  καρκίνου	  

§  Προηγούμενη	  ακτινοβολία	  κεφαλής	  ή	  τραχήλου	  
§  Ρυθμός	  αύξησης	  της	  τραχηλικής	  μάζας	  
§  Άλγος	  στην	  πρόσθια	  τραχηλική	  χώρα	  
§  Δυσφωνία,	  δυσφαγία	  ή	  δύσπνοια	  
§  Συμπτώματα	  υπερ-‐	  ή	  υποθυρεοειδισμού	  
§  Χρήση	  φαρμάκων	  ή	  συμπληρωμάτων	  που	  περιέχουν	  ιώδιο	  	  
[BEL	  2,	  GRADE	  A]	  
	  
Τα	  περισσότερα	  οζίδια	  είναι	  ασυμπτωματικά	  και	  καλοήθη,	  αλλά	  
η	  απουσία	  συμπτωμάτων	  δεν	  αποκλείει	  την	  ύπαρξη	  
κακοήθειας	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  



Το	  οικογενειακό	  μυελοειδές	  θυρεοειδές	  καρκίνωμα	  (MTC),	  η	  πολλαπλή	  
ενδοκρινική	  νεοπλασία	  τύπου	  2	  (MEN2),	  η	  οικογενής	  πολυποδίαση,	  η	  
ασθένεια	  Cowden	  και	  το	  σύνδρομο	  Gardner	  θα	  πρέπει	  να	  εξεταστούν	  
προσεκτικά	  [EL	  4-‐review],	  [EL	  2].	  	  

	  Το	  οικογενειακό	  ιστορικό	  θηλώδους	  νεοπλάσματος	  του	  θυρεοειδούς	  
αυξάνει	  μόνο	  μέτρια	  τον	  κίνδυνο	  κακοήθειας	  [EL	  2],	  αλλά	  έχει	  
μεγαλύτερη	  κλινική	  σημασία	  όταν	  τουλάχιστον	  2	  συγγενείς	  πρώτου	  
βαθμού	  είχαν	  καρκίνο	  θυρεοειδούς.	  	  

	  
	  Επιπλέον,	  στο	  μη	  μυελοειδές	  καρκίνωμα	  του	  θυρεοειδούς,	  η	  ύπαρξη	  
θετικού	  οικογενειακού	  ιστορικού	  μπορεί	  να	  υποδεικνύει	  πρωιμότερη	  
και	  σοβαρότερη	  νόσο	  [EL	  3].	  

	  



�  Οι	  οζίδια	  που	  εμφανίζονται	  σε	  ασθενείς	  με	  νόσο	  του	  Graves	  ή	  
θυρεοειδίτιδα	  Hashimoto	  θα	  πρέπει	  να	  αντιμετωπίζονται	  
όπως	  τα	  οζίδια	  σε	  οποιοδήποτε	  άλλη	  περίπτωση	  [EL	  3].	  

�  Τα	  κατασταλμένα	  ή	  χαμηλά	  επίπεδα	  TSH	  σχετίζονται	  με	  
μειωμένη	  πιθανότητα	  κακοήθειας	  [EL	  3],	  ενώ	  τα	  αυξημένα	  
επίπεδα	  TSH	  στον	  ορό,	  ακόμη	  και	  όταν	  τα	  επίπεδα	  
παραμένουν	  εντός	  ορίων	  αναφοράς	  συνδεονται	  στατιστικά	  με	  
αυξημένο	  κίνδυνο	  καρκίνου	  στην	  οζώδη	  νόσο	  του	  
θυρεοειδούς	  [EL	  3].	  

�  Οι	  αυτόνομοι	  λειτουργικά	  όζοι	  (AFTNs)	  σε	  ενήλικες	  συνήθως	  
δεν	  χρειάζονται	  κυτταρολογική	  αξιολόγηση	  εκτός	  εάν	  
υπάρχουν	  ύποπτα	  κλινικά	  ευρήματα	  [EL	  3]	  ή	  η	  τοπογραφική	  
αντιστοιχία	  της	  "θερμής"	  περιοχής	  είναι	  αβέβαιη,	  επειδή	  ο	  
επιπολασμός	  της	  κακοήθειας	  είναι	  χαμηλός	  στους	  
υπερλειτουργικούς	  όζους	  [EL	  4-‐review].	  



	  
	  
Φυσική	  εξέταση	  
•	  Συνιστάται	  μια	  προσεκτική,	  εστιασμένη	  εξέταση	  του	  
θυρεοειδούς	  αδένα	  και	  των	  τραχηλικών	  λεμφαδένων	  

[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  
	  
•	  Καταγράψτε	  τα	  ακόλουθα	  δεδομένα:	  
Μέγεθος	  και	  συνεκτικότητα	  του	  θυρεοειδούς	  
Η	  θέση,	  η	  σύσταση,	  το	  μέγεθος	  και	  ο	  αριθμός	  των	  οζιδίων	  
Ευαισθησία	  ή	  πόνος	  στην	  τραχηλική	  χώρα	  
Διόγκωση	  τραχηλικών	  λεμφαδένων	  
[BEL	  3,	  GRADE	  B]	  
	  
Ο	  κίνδυνος	  καρκίνου	  δεν	  είναι	  ουσιαστικά	  διαφορετικός	  σε	  
ασθενείς	  με	  μονήρη	  όζο	  σε	  σύγκριση	  με	  ασθενείς	  με	  
πολυοζώδη	  βρογχοκήλη(MNG)	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  



�  Αργή	  ανάπτυξη	  κατά	  τη	  διάρκεια	  ετών	  μπορεί	  να	  παρατηρείται	  σε	  καλοήθης	  
όζους	  [EL	  2],	  [EL	  3].	  Αντίθετα,	  η	  προοδευτική	  αύξηση	  των	  οζιδίων	  (κατά	  τη	  
διάρκεια	  εβδομάδων	  ή	  μηνών)	  αξίζει	  προσοχής	  επειδή	  αυτό	  το	  πρότυπο	  
μπορεί	  να	  υποδηλώνει	  κακοήθεια.	  	  

�  Τα	  συμπτώματα	  και	  τα	  σημεία	  πίεσης	  της	  τραχείας	  (βήχας	  και	  δυσφωνία)	  
μπορεί	  να	  υποδηλώνουν	  κίνδυνο	  υποκείμενης	  κακοήθειας.	  	  
	  Συνεπώς,	  θα	  πρέπει	  να	  εξετάζεται	  η	  χειρουργική	  θεραπεία	  σε	  ασθενείς	  με	  
ταχεία	  ανάπτυξη	  θυρεοειδικής	  μάζας	  και	  πάρεσης	  φωνητικών	  χορδών,	  
ακόμη	  και	  όταν	  τα	  αποτελέσματα	  της	  FNA	  είναι	  αρνητικά	  για	  κακοήθεια	  [EL	  
4-‐review],	  [EL	  4-‐review],	  [EL	  3].	  	  
	  Σημειώνεται	  ότι	  τα	  καρκινώματα	  του	  θυρεοειδούς	  σπάνια	  προκαλούν	  
απόφραξη	  των	  αεραγωγών,	  παράλυση	  φωνητικής	  χορδής	  	  ή	  συμπτώματα	  
πίεσης	  του	  οισοφάγου	  κατά	  την	  κλινική	  τους	  παρουσία	  και	  συχνά	  
στερούνται	  τοπικών	  συμπτωμάτων	  [EL	  4-‐review],	  [EL	  4].	  	  

	  
�  Ένα	  σταθερό	  ή	  σκληρό,	  μονήρες	  ή	  κυρίαρχο	  οζίδιο	  του	  θυρεοειδούς	  που	  

διαφέρει	  σαφώς	  από	  τον	  υπόλοιπο	  αδένα,	  υποδηλώνει	  αυξημένο	  κίνδυνο	  
κακοήθειας	  [EL	  3].	  Επομένως,	  παρά	  τη	  χαμηλή	  προγνωστική	  αξία	  της	  
ψηλάφησης,	  συνιστάται	  πάντα	  η	  προσεκτική	  επισκόπηση	  και	  ψηλάφηση	  
του	  θυρεοειδούς	  αδένα	  και	  των	  πρόσθιων	  και	  πλευρικών	  κομματιών	  του	  
τραχήλου	  



3.	  Υπερηχογράφημα	  του	  θυρεοειδούς	  
και	  άλλες	  Απεικονιστικές	  μέθοδοι	  



Πότε	  πρέπει	  να	  διενεργείται	  
υπερηχογράφημα	  θυρεοειδούς; 

•	  Η	  αξιολόγηση	  με	  υπερηχογράφημα	  (US)	  συνιστάται	  
για	  ασθενείς	  που	  διατρέχουν	  κίνδυνο	  για	  
κακοήθεια	  στο	  θυρεοειδή,	  έχουν	  ψηλαφητά	  οζίδια	  
θυρεοειδούς,	  βρογχοκήλη	  ή	  τραχηλικούς	  
λεμφαδένες	  που	  υποδηλώνουν	  κακοήθη	  βλάβη	  	  
	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
•	  Η	  διενέργεια	  με	  US	  δεν	  συνιστάται	  ως	  δοκιμασία	  
διαλογής	  (screening	  test	  )	  για	  τον	  γενικό	  πληθυσμό	  
ή	  τους	  ασθενείς	  με	  φυσιολογικό	  θυρεοειδή	  στην	  
ψηλάφηση	  και	  με	  χαμηλό	  κλινικό	  κίνδυνο	  για	  
θυρεοειδική	  νόσο	  
	  [BEL	  4,	  GRADE	  C].	  



Χαρακτηριστικά	  που	  υποδηλώνουν	  	  
αυξημένη	  πιθανότητα	  κακοήθειας 



Πως	  πρέπει	  να	  περιγράφονται	  τα	  υπερηχογραφικά	  ευρήματα?	  
 Προτείνουμε	  την	  ακόλουθη	  προσέγγιση	  για	  την	  περιγραφή	  των	  

υπερηχογραφικών	  ευρημάτων:	  
•	  Εστίαση	  της	  έκθεσης	  του	  US	  σχετικά	  με	  τη	  στρωματοποίηση	  για	  κίνδυνο	  

κακοήθειας	  (stra_fica_on	  for	  risk	  of	  malignancy)	  
•	  Περιγραφή	  της	  θέσης,	  του	  μεγέθους,	  του	  σχήματος,	  των	  περιθωρίων,	  του	  

περιεχόμενου,	  του	  ηχωγενούς	  πρότυπου	  και	  των	  αγγειακών	  χαρακτηριστικών	  
του	  όζου	  

•	  Για	  πολλαπλά	  οζίδια	  λεπτομερής	  περιγραφή	  των	  οζιδίων	  	  που	  φέρουν	  τα	  	  
υπερηχογραφικά	  χαρακτηριστικά	  	  που	  συνδέονται	  με	  κακοήθεια	  αντί	  της	  
περιγραφής	  του	  μεγαλύτερου	  (κυρίαρχου)	  οζίδιου.	  

•	  Για	  ύποπτους	  περιοχικούς	  τραχηλικούς	  λεμφαδένες,	  περιγραφή	  του	  
διαμερίσματος,	  του	  αριθμού,	  του	  σχήματος,	  του	  μέγεθος,	  των	  περιθωρίων,	  του	  
περιεχόμενου,	  του	  ηχωγενούς	  πρότυπου,	  της	  εικόνας	  της	  πύλης	  και	  των	  
χαρακτηριστικών	  αγγείωσης.	  
	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  











Υπερηχογραφικά	  Χαρακτηριστικά	  στα	  διάφορα	  είδη	  
νεοπλασιών	  του	  θυρεοειδούς 

Ιστολογικές	  παραλλαγές	  του	  PTC.	  	  
�  Ύποπτη	  υπερηχογραφική	  εμφάνιση,	  με	  ωοειδές	  σχήμα,	  σαφώς	  

καθορισμένα	  και	  κανονικά	  όρια,	  και	  απουσία	  μικροασβεστώσεων.	  
Επιπλέον,	  η	  θυλακιώδης	  παραλλαγή	  του	  PTC	  είναι	  συνήθως	  
μεγαλύτερη	  από	  το	  κλασικό	  PTC	  [EL	  2].	  	  

�  Το	  tall-‐cell	  variant	  PTC	  συνήθως	  έχει	  τα	  τυπικά	  υπερηχογραφικά	  
χαρακτηριστικά	  κακοήθειας.	  Αυτοί	  οι	  όζοι	  είναι	  συχνά	  έντονα	  
υπόηχοι,	  με	  λοβώδη	  όρια	  και	  μικροασβεστώσεις.	  Μπορεί	  να	  
υπάρχει	  εξωθυρεοειδική	  επέκταση	  και	  παρουσία	  λεμφαδενικών	  
μεταστάσεων	  [EL	  2].	  	  

�  Ο	  διάχυτος	  σκληρυντικός	  τύπος	  (diffuse	  sclerosing	  variant)	  του	  PTC	  
θέτει	  μια	  διαγνωστική	  πρόκληση	  κατά	  τον	  υπερηχογραφικό	  
έλεγχο	  γιατί	  ο	  αδένας	  μπορεί	  να	  εμφανίζεται	  διογκωμένος	  και	  
διάχυτα	  υποηχοικός	  όπως	  στη	  θυρεοειδίτιδα	  Hashimoto.	  
Πολλαπλές	  λεπτές	  και	  διάσπαρτες	  υπερηχοϊκές	  μικροασβεστώσεις	  
μπορεί	  να	  προσδίδουν	  εμφάνιση	  “starry	  night”	  σε	  μεγάλα	  
τμήματα	  του	  θυρεοειδούς	  [EL	  3].	  	  



Follicular	  and	  Hürthle	  cell	  tumors.	  	  
�  Οι	  μικροασβεστώσεις	  είναι	  σπάνιες	  στο	  FTC;	  Ενώ	  οι	  αδρές	  ασβεστώσεις	  

παρατηρούνται	  στο	  15	  με	  20%	  [EL	  2].	  Τα	  περισσότερα	  FTC	  είναι	  συμπαγείς	  
όγκοι,	  αλλά	  ένα	  μερικώς	  κυστικό	  συστατικό	  είναι	  πιο	  συχνό	  (έως	  18%)	  από	  ότι	  
στο	  PTC	  (περίπου	  4-‐6%).	  Αυτά	  τα	  χαρακτηριστικά	  παρατηρούνται	  τόσο	  στις	  
καλοήθεις	  όσο	  στις	  κακοήθεις	  θυλακικές	  βλάβες,	  αλλά	  η	  ύπαρξη	  της	  
υποηχογένειας,	  το	  ακανόνιστο	  πάχος	  της	  περιφερειακής	  άλω	  και	  το	  μεγάλο	  
μέγεθος	  υποδεικνύουν	  την	  παρουσία	  FTC	  [EL	  2]	  

�  Τα	  Hürthle	  cell	  νεοπλάσματα	  παρουσιάζουν	  ετερογενή	  εμφάνιση	  στο	  
υπερηχογράφημα.	  Η	  ηχογένεια	  είναι	  συνήθως	  μειωμένη,	  αλλά	  οι	  υπερηχοϊκοί	  
όγκοι	  δεν	  είναι	  σπάνιοι.	  Η	  αγγειακή	  οργάνωση	  μπορεί	  να	  κυμαίνεται	  από	  
έντονη	  και	  διάχυτη	  έως	  περιορισμένη.	  Παρόμοια	  με	  τα	  FTC,	  	  το	  μεγάλο	  
μέγεθος,	  τα	  ακανόνιστα	  όρια	  με	  ακανόνιστα	  πυκνή	  άλω	  και	  μια	  ανομοιογενή	  
συμπαγή	  εικόνα	  είναι	  κοινά	  ευρήματα	  [EL	  3],[EL	  2].	  

MTC	  
�  Συμπαγείς,	  με	  σχήμα	  ωοειδές	  προς	  στρογγυλό,	  έντονη	  υποηχογένεια	  και	  αδρές	  

ασβεστώσεις	  είναι	  συνηθισμένα	  χαρακτηριστικά	  [EL	  3].	  	  
�  Η	  υπερηχογραφική	  εικόνα	  των	  MTC	  ποικίλει	  και	  μπορεί	  να	  είναι	  

παραπλανητική.	  Στα	  περισσότερα	  τα	  υπερηχογραφικά	  ευρήματα	  συμπίπτουν	  
με	  εκείνα	  των	  PTCs,	  αλλά	  ένα	  ποσοστό	  έχει	  απροσδιόριστη	  (indeterminate)	  ή	  
σπάνια	  καλοήθη	  (benign)	  εικόνα	  [EL	  4].	  	  



US	  Ra_ng	  of	  the	  Risk	  of	  Malignancy	  
Στις	  αναφορές	  του	  υπερηχογραφήματος,	  προσθέστε	  στην	  
περιγραφή	  των	  χαρακτηριστικών	  μια	  βαθμονόμηση	  που	  
υπολογίζει	  	  τον	  κίνδυνο	  κακοήθειας	  με	  στόχο	  την	  
αξιόπιστη	  επικοινωνία	  του	  αναμενόμενου	  κινδύνου	  	  

[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  
	  











US	  Classifica]on	  Systems	  
 �  Informa]on	  provided	  by	  the	  evalua]on	  of	  US	  signs	  needs	  

to	  be	  translated	  into	  stra]fica]on	  of	  malignancy	  risk,	  to	  
discriminate	  the	  nodules	  to	  be	  submi¦ed	  for	  FNA	  from	  
those	  that	  can	  be	  referred	  to	  US	  surveillance	  [EL	  4-‐review]	  

�  However,	  the	  sensi_vity,	  specificity,	  and	  diagnos_c	  
accuracy	  of	  US	  signs	  associated	  with	  thyroid	  malignancy	  
are	  variable	  in	  different	  series	  and	  appear	  operator-‐
dependent	  [EL	  4-‐review]).	  The	  combina]on	  of	  2	  or	  more	  
suspicious	  features	  increases	  the	  specificity	  for	  
malignancy	  but,	  unfortunately,	  is	  associated	  with	  a	  low	  US	  
sensi]vity	  for	  cancer	  [EL	  3].	  	  

�  For	  clinical	  prac]ce,	  we	  suggest	  the	  use	  of	  a	  simplified	  3-‐
class	  US	  ra]ng	  system	  for	  risk	  of	  thyroid	  carcinoma	  that	  is	  
associated	  with	  a	  progressive	  risk	  of	  malignancy	  	  



Class	  1.	  Low-‐risk	  thyroid	  lesion.	  	  
-‐	  Κυρίως	  κυστικά	  (>	  50%)	  οζίδια	  με	  αντήχηση	  που	  δεν	  σχετίζεται	  με	  ύποπτα	  σημάδια	  των	  ΗΠΑ	  
-‐	  Ησόηχα	  σπογγώδη	  οζίδια	  συρρέοντα	  ή	  με	  κανονική	  άλω	  
-‐  Ο	  αναμενόμενος	  κίνδυνος	  κακοήθειας	  είναι	  περίπου	  1%.	  
Class	  2.	  Intermediate-‐risk	  thyroid	  lesion.	  	  

-‐	  Ελαφρώς	  υποηχοικά	  οζίδια	  (σχ.	  τον	  ιστό	  του	  θυρεοειδούς)	  και	  ισοηχοικά	  οζίδια	  με	  σχήμα	  
ωοειδές	  προς	  στρογγυλό	  και	  ομαλά	  ή	  κακώς	  καθορισμένα	  όρια.	  

-‐	  Ενδο-‐οζιδιακή	  αγγειωση,	  αυξημένη	  σκληρότητα	  στην	  ελαστογραφία,	  μακρο-‐ή	  συνεχείς	  
ασβεστώσεις	  στα	  άκρα	  ή	  υπερηχοϊκά	  στίγματα	  αβέβαιης	  σημασίας.	  

-‐  Ο	  αναμενόμενος	  κίνδυνος	  κακοήθειας	  είναι	  περίπου	  5	  με	  15%.	  
Class	  3.	  High-‐risk	  thyroid	  lesion.	  Nodules	  with	  at	  least	  1	  of	  the	  following	  suspicious	  features:	  	  

-‐	  Σημαντική	  υποηχογένεια	  (βλέπε	  προθυρεοειδικούς	  μύες)	  
-‐	  Ακανθωτά	  ή	  μικροκυψελιδικά	  όρια	  
-‐	  Μικροασβεστώσεις	  
-‐	  Υψηλότερο	  από	  ευρύ	  σχήμα	  (Taller-‐than-‐wide	  shape)	  

-‐  Ένδειξη	  εξωθυρεοειδικής	  ανάπτυξης	  ή	  παθολογικών	  λεμφαδένων	  
-‐  Ο	  αναμενόμενος	  κίνδυνος	  κακοήθειας	  είναι	  περίπου	  50	  με	  90%	  σύμφωνα	  με	  την	  

ύπαρξη	  1	  ή	  περισσότερων	  ύποπτων	  ευρημάτων	  
-‐  [BEL	  4,	  GRADE	  C].	  



4. Βιοψία	  θυρεοειδούς	  
 



Ενδείξεις	  για	  US-‐Guided	  Fine-‐Needle	  Aspira]on	  
(1)	  	  
	  

§  Στην	  επιλογή	  των	  όζων	  για	  US-‐Guided	  FNA,	  
εξετάστε	  την	  ισορροπία	  μεταξύ	  του	  κινδύνου	  μιας	  
πιθανώς	  καθυστερημένης	  διάγνωσης	  και	  της	  
περιττής	  διαγνωστικής	  διαδικασίας	  ή	  χειρουργικής	  
επέμβασης	  	  
	  [BEL	  4,	  GRADE	  C].	  



Ενδείξεις	  για	  US-‐Guided	  Fine-‐Needle	  Aspira]on	  
(2) 

§  Υπό	  το	  πρίσμα	  του	  χαμηλού	  κλινικού	  
κινδύνου,	  όζοι	  με	  κύρια	  διάμετρο	  <5	  mm	  θα	  
πρέπει	  να	  παρακολουθούνται,	  αντί	  να	  
υποβάλλονται	  σε	  US	  FNA,	  ανεξάρτητα	  από	  την	  
υπερηχογραφική	  εμφάνιση	  τους	  	  
	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



Ενδείξεις	  για	  US-‐Guided	  Fine-‐Needle	  Aspira]on	  (3) 

Σε	  όζους	  με	  κύρια	  διάμετρο	  5-‐10	  mm	  που	  σχετίζονται	  με	  ύποπτα	  
σημάδια	  στο	  US	  (high	  US	  risk	  thyroid	  lesions),	  εξετάστε	  είτε	  την	  
FNA	  είτε	  την	  προσεκτική	  αναμονή	  με	  βάση	  τις	  κλινικές	  συνθήκες	  
και	  την	  προτίμηση	  του	  ασθενούς	  	  

[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  	  
	  
Συγκεκριμένα,	  η	  US-‐guided	  FNA	  συνιστάται	  για	  τους	  ακόλουθους	  
όζους:	  

�  Υποκαψικές	  ή	  παρατραχιακές	  αλλοιώσεις	  
�  Ύποπτοι	  λεμφαδένες	  ή	  η	  εξωθυρεοειδική	  εξάπλωση	  
�  Θετικό	  ατομικό	  ή	  οικογενειακό	  ιστορικό	  καρκίνου	  του	  
θυρεοειδούς	  

�  Συνυπάρχοντα	  ύποπτα	  κλινικά	  ευρήματα	  (π.χ.	  δυσφωνία)	  	  
[BEL	  2,	  GRADE	  A]	  



Ενδείξεις	  για	  US-‐Guided	  Fine-‐Needle	  Aspira]on	  (4) 

FNA	  is	  recommended	  for	  the	  following:	  	  
�  High	  US	  risk	  thyroid	  lesions	  ≥10	  mm	  
�  Intermediate	  US	  risk	  thyroid	  lesions	  >20	  mm	  
�  Low	  US	  risk	  thyroid	  lesions	  only	  when	  >20	  mm	  
and	  increasing	  in	  size	  or	  associated	  with	  a	  risk	  
history	  and	  before	  thyroid	  surgery	  or	  minimally	  
invasive	  abla]on	  therapy	  [BEL	  2,	  GRADE	  A]	  

FNA	  is	  not	  recommended	  for	  nodules	  that	  are	  
func_onal	  on	  scin]graphy	  (difference	  in	  
recommendaWons	  for	  children)	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  



FNA	  σε	  πολυοζώδεις	  βρογχοκήλες	  και	  λεμφαδένες	  
	  
�  Δεν	  συνιστάται	  η	  βιοψία	  >2	  όζων	  στον	  ίδιο	  ασθενή	  όταν	  η	  
επιλογή	  γίνεται	  με	  τα	  προαναφερθέντα	  κριτήρια	  
	  [BEL	  3,	  GRADE	  C].	  

�  Όταν	  υπάρχει	  σπινθηρογράφημα	  δεν	  συνιστάται	  η	  βιοψία	  
θερμών	  περιοχών	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

�  Παρουσία	  ύποπτων	  τραχηλικών	  λεμφαδένων	  συνιστάται	  η	  
FNA	  τόσο	  του	  λεμφαδένα	  όσο	  και	  του/των	  ύποπτων	  όζων	  
[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

�  Συνιστάται	  ο	  προσδιορισμός	  thyroglobulin	  (Tg)	  ή	  calcitonin,	  
σύμφωνα	  με	  τις	  κλινικές	  ενδείξεις	  στο	  έκπλυμα	  της	  FNA	  
(washout)	  των	  ύποπτων	  λεμφαδένων	  
	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  



FNA	  σε	  μεικτούς	  όζους	  
•	  Συνιστάται	  η	  δειγματοληψία	  του	  συμπαγούς	  τμήματος	  του	  
όζου	  κατά	  την	  FNA	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

	  
•	  Κατά	  προτίμηση	  να	  λαμβάνεται	  δείγμα	  από	  το	  
αγγειούμενο	  τμήμα	  των	  σύνθετων	  όζων	  [BEL	  4,	  GRADE	  C].	  	  

	  
•	  Υποβάλετε	  και	  το	  δείγμα	  FNA	  και	  το	  στραγγισμένο	  υγρό	  
για	  κυτταρολογική	  εξέταση	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
	  



FNA	  σε	  θυρεοειδικά	  τυχαιώματα	  
	  
§  Διαχειριστείτε	  τα	  τυχαιώματα	  σύμφωνα	  με	  τα	  κριτήρια	  
που	  περιγράφηκαν	  προηγουμένως	  για	  τη	  διάγνωστική	  
προσέγγιση	  	  των	  οζιδίων	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

§  Διενεργείστε	  US	  εκτίμηση	  για	  τα	  τυχαιώματα	  που	  
ανιχνεύονται	  σε	  αξονική	  (CT)	  ή	  μαγνητική	  τομογραφία	  
(MRI)	  πριν	  προχωρήσετε	  σε	  FNA	  biopsy	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
§  Συνιστάται	  σε	  θυρεοειδικά	  τυχαιώματα	  που	  
ανιχνεύονται	  σε	  PET	  με	  18F-‐fluorodeoxyglucose	  
(ειδικά	  σε	  εστιακή	  πρόσληψη)	  να	  γίνεται	  περαιτέρω	  
διερεύνηση	  με	  US	  και	  FNA	  λόγω	  του	  αυξημένου	  
κινδύνου	  κακοήθειας	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  





Other	  US	  Techniques	  
	  

§  	  Η	  Ελαστογραφία	  παρέχει	  πληροφορίες	  για	  την	  	  σκληρότητα	  (s]ffness)	  των	  
όζων	  και	  είναι	  συμπληρωματική	  στα	  ευρήματα	  του	  κλασσικού	  
υπέρηχογραφήματος	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

	  
§  Η	  ελαστογραφία	  δεν	  πρέπει	  να	  χρησιμοποιείται	  ως	  υποκατάστατο	  του	  US	  αλλά	  

ως	  συμπληρωματικό	  εργαλείο	  σε	  οζίδια	  με	  απροσδιόριστα	  υπερηχογραφικά	  
(indeterminate	  US	  )	  ή	  κυτταρολογικά	  ευρήματα	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
§  Εκτελέστε	  FNA	  σε	  οζίδια	  με	  αυξημένη	  δυσκαμψία	  (s_ffness)	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  
	  
	  
§  Η	  χρήση	  US	  contrast	  medium	  δεν	  συνιστάται	  για	  τη	  διαγνωστική	  

προσέγγιση	  των	  θυρεοειδικών	  όζων	  [BEL	  3,	  GRADE	  C].	  
	  
§  Use	  of	  US	  contrast	  medium	  is	  recommended	  only	  for	  the	  assessment	  of	  the	  area	  

of	  ]ssue	  abla]on	  induced	  by	  minimally	  invasive	  techniques	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



Elastography	  
�  Η	  ελαστογραφία	  αξιολογεί	  την	  δυσκαμψία	  των	  ιστών	  σε	  ψηλαφητά	  και	  μη	  ψηλαφητά	  	  

οζίδια	  του	  θυρεοειδούς	  με	  αξιολόγηση	  σε	  πραγματικό	  χρόνο	  με	  US	  μιας	  περιοχής	  
ενδιαφέροντος	  κατά	  την	  εφαρμογή	  μιας	  εξωτερικής	  δύναμης,	  η	  οποία	  συνήθως	  
παρέχεται	  από	  US	  probe.	  	  

�  Αυτή	  η	  τεχνική	  έχει	  δείξει	  υψηλή	  ευαισθησία	  για	  τον	  καρκίνο	  του	  θυρεοειδούς	  με	  
υψηλή	  (μέχρι	  97%)	  αρνητική	  προγνωστική	  αξία	  (NPV)	  σε	  διάφορες	  σειρές	  [EL	  3]	  	  

�  Όταν	  συνδυάστηκε	  η	  ελαστογραφία	  	  με	  το	  US,	  η	  παρουσία	  1	  από	  τις	  6	  παραμέτρους	  
είχε	  97%	  ευαισθησία	  και	  97%	  NPV,	  φθάνοντας	  σε	  OR	  15,8	  [EL	  2].	  Η	  επιλογή	  των	  
οζιδίων	  που	  δεν	  χρειάζονται	  κυτταρολογική	  αξιολόγηση	  φαίνεται	  πιο	  αξιόπιστη	  
συνδυάζοντας	  την	  ελαστογραφία	  με	  το	  B-‐mode	  US	  και	  το	  έγχρωμο	  Doppler	  [EL	  2].	  	  
	  Η	  υποηχογένεια,	  taller-‐than-‐wide	  shape,	  elastography	  score	  >	  4,	  και	  shear	  wave	  >3.10	  
m/s	  ήταν	  ανεξάρτητοι	  παράγοντες	  κινδύνου	  για	  την	  πρόβλεψη	  PTMC.	  Η	  ευαισθησία	  
των	  παραδοσιακών	  ευρημάτων	  του	  US,	  που	  χρησιμοποιήθηκαν	  για	  τη	  
διαστρωμάτωση	  κινδύνου	  θυρεοειδικών	  αλλοιώσεων,	  βελτιώθηκε	  με	  την	  προσθήκη	  
αξιολόγησης	  με	  ελαστογραφία.	  

�  Κυστικές	  βλάβες	  και	  οζίδια	  με	  ασβεστοποιημένα	  κελύφη	  δεν	  είναι	  κατάλληλα	  για	  
εκτίμηση	  με	  ελαστογραφία.	  Η	  MNG	  με	  επάλληλα	  οζίδια,	  μικροκαρκινώματα	  και	  
οζίδια	  στην	  χρόνια	  θυρεοειδίτιδα	  είναι	  λιγότερο	  κατάλληλα	  για	  αυτή	  την	  αξιολόγηση
[EL	  3].	  	  

�  Τα	  δεδομένα	  που	  παρέχονται	  από	  την	  ελαστογραφία	  μπορούν	  να	  
θεωρηθούν	  ως	  ένα	  πρόσθετο	  διαγνωστικό	  κριτήριο	  για	  τη	  βελτίωση	  της	  
αντιμετώπισης	  των	  βλαβών	  του	  θυρεοειδούς	  που	  είναι	  απροσδιόριστες	  
(indeterminate)	  στην	  FNA.	  



US	  contrast	  medium	  

�  Τα	  πρώτης	  και	  δεύτερης	  γενιάς	  contrast agents 
παρέχουν	  μόνο	  δευτερεύοντα	  δεδομένα	  για	  τη	  
διάγνωση	  κακοήθων	  οζιδίων	  του	  θυρεοειδούς.	  
Προσφέρουν	  μέτρια	  βελτίωση	  σε	  σχέση	  με	  τις	  
πληροφορίες	  που	  μπορούν	  να	  ληφθούν	  με	  
παραδοσιακές	  εξετάσεις	  με	  έγχρωμο	  ή	  δυναμικό 
Doppler [EL 4].  

�  Επί	  του	  παρόντος,	  η	  χρήση	  US	  contrast	  medium	  
πρέπει	  να	  περιοριστεί	  στον	  ορισμό	  του	  μεγέθους	  και	  
των	  ορίων	  των	  νεκρωτικών	  ζωνών	  μετά	  US-guided 
ablation [EL 4-review].	  



Άλλες	  απεικονιστικές	  μέθοδοι	  

§  MRI	  και	  CT	  δεν	  συνιστώνται	  για	  την	  αξιολόγηση	  ρουτίνας	  των	  
θυρεοειδικών	  όζων	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
§  Εξετάστε	  την	  MRI	  και	  την	  CT	  για	  την	  εκτίμηση	  του	  μεγέθους,	  της	  

συμπίεσης	  των	  αεραγωγών,	  της	  οπισθοστερνικής	  επέκτασης	  μιας	  
οζώδους	  βρογχοκήλης	  ή	  της	  παρουσίας	  παθολογικών	  λεμφαδένων	  
στις	  τραχηλικές	  	  περιοχές	  που	  δεν	  απεικονίζονται	  στο	  US	  [BEL	  3,	  
GRADE	  B].	  

	  
§  PET/CT	  μπορεί	  να	  παρέχει	  πρόσθετες	  πληροφορίες	  σχετικά	  με	  τον	  

κίνδυνο	  κακοήθειας	  στα	  οζίδια	  του	  θυρεοειδούς	  με	  indeterminate	  
κυτταρολογικά	  αποτελέσματα.	  Λόγω	  της	  ανεπαρκούς	  διαγνωστικής	  
ακρίβειας,	  του	  υψηλού	  κόστους	  και	  της	  περιορισμένης	  
προσβασιμότητας,	  δεν	  προτείνουμε	  τη	  συνήθη	  χρήση	  του	  ως	  
διαγνωστικού	  εργαλείου[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

	  
§  Εξετάστε	  το	  PET	  /	  CT	  μόνο	  για	  την	  προεγχειρητική	  σταδιοποίηση	  

κακοήθων	  οζων	  με	  επιθετικά	  χαρακτηριστικά	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



Βιοψία	  θυρεοειδούς – Πως?	  
§  Συνδυάστε	  την	  κλινική	  και	  US	  αξιολόγηση	  και,	  
όταν	  είναι	  απαραίτητο,	  τα	  αποτελέσματα	  της	  	  
FNA	  στην	  κλινική	  διαχείριση	  των	  όζων	  του	  
θυρεοειδούς	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
§  Πάντα	  διενεργείστε	  u/s	  FNA	  επειδή	  οι	  
κυτταρολογικές	  διαγνώσεις	  είναι	  πιο	  
αξιόπιστες	  και	  τα	  μη	  διαγνωστικά	  
αποτελέσματα	  λιγότερα	  από	  ό,	  τι	  κατά	  την	  
FNA	  με	  ψηλάφηση	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  



Requisieon	  form	  	  
§  Συμπεριλάβετε	  όλες	  τις	  σχετικές	  κλινικές	  και	  υπερηχογραφικές	  

πληροφορίες[BEL	  4,	  GRADE	  C].	  
§  Συμπεριλάβετε	  μια	  αξιολόγηση	  του	  υπερηχογραφικού	  κινδύνου	  

κακοήθειας	  με	  βάση	  ενός	  αναγνωρισμένου	  US	  classifica]on	  system	  [BEL	  
3,	  GRADE	  B].	  

§  Χρησιμοποιήστε	  τις	  ακόλουθες	  3	  US	  ra]ng	  categories:	  high	  risk,	  
intermediate	  risk,	  and	  low	  risk	  [BEL	  4,	  GRADE	  C].	  

§  Αναφέρετε	  σαφώς	  το	  σημείο	  και	  την	  τεχνική	  δειγματοληψίας	  καθώς	  και	  
τον	  αριθμό	  των	  υποβληθέντων	  slides	  ή	  /	  και	  άλλων	  δειγματοληπτικών	  
δειγμάτων	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

	  
Cytologic	  report	  
§  Συμπεριλάβετε	  μια	  σύντομη	  περιγραφή	  των	  κυτταρολογικών	  ευρημάτων	  

και,	  όταν	  είναι	  δυνατόν,	  μια	  οριστική	  κυτταρολογική	  διάγνωση	  [BEL	  2,	  
GRADE	  A].	  

§  Προσδιορίστε	  το	  κυτταρολογικό	  αποτέλεσμα	  προσθέτοντας	  μια	  
αξιολόγηση	  του	  κινδύνου	  κακοήθειας	  βάσει	  ενός	  καθιερωμένου	  
συστήματος	  ταξινόμησης	  για	  την	  κυτταρολογία	  του	  θυρεοειδούς[BEL	  2,	  
GRADE	  A].	  



Cytologic	  Diagnosis	  
	  §  Define	  FNA	  results	  as	  either	  diagnosec	  (sa]sfactory)	  or	  

nondiagnosec	  (unsa]sfactory)	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  
§  As	  a	  general	  rule,	  define	  the	  cytologic	  specimen	  as	  
diagnosec	  when	  the	  sample	  contains	  a	  minimum	  of	  6	  
groups	  of	  well-‐preserved	  thyroid	  epithelial	  cells	  consisWng	  
of	  at	  least	  10	  cells	  per	  group	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

	  
§  Classify	  cytologic	  specimens	  characterized	  by	  marked	  
atypia	  as	  suspicious,	  even	  in	  the	  absence	  of	  the	  required	  
number	  of	  follicular	  cells	  for	  adequacy	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

§  Five	  diagnos_c	  classes	  with	  a	  subdivision	  of	  indeterminate	  
samples	  in	  2	  subclasses	  are	  recommended	  for	  cytologic	  
reports	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  



z Use	  the	  following	  repor]ng	  system	  for	  thyroid	  cytologic	  
characteris]cs:	  	  
	  Thyroid	  1.	  Nondiagnos_c	  

¡	  Inadequate	  or	  insufficient	  to	  make	  a	  diagnosis	  
¡	  Cys]c:	  insufficient	  but	  consistent	  with	  a	  benign	  cys]c	  lesion	  
	  Thyroid	  2.	  Benign	  
	  Thyroid	  3.	  Indeterminate	  

¡	  Atypia	  or	  follicular	  lesion	  of	  undetermined	  significance	  (or	  a	  
similar	  subclass	  in	  comparable	  cytologic	  classifica]on	  
systems	  [see	  Table	  2])	  

¡	  Follicular	  neoplasm	  or	  lesion	  suspicious	  for	  follicular	  
neoplasm	  (or	  similar	  subclass	  in	  comparable	  cytologic	  
classifica]on	  systems	  [see	  Table	  2])	  

Thyroid	  4.	  Suspicious	  for	  malignancy	  
	  Thyroid	  5.	  Malignant	  
	  [BEL	  2,	  GRADE	  A]	  



Nondiagnos_c	  –	  Μη	  Διαγνωστικά	  	  
�  Τα	  κριτήρια	  για	  την	  επάρκεια	  είναι	  δύσκολο	  να	  τυποποιηθούν,	  όπως	  φαίνεται	  

από	  τη	  μεταβλητότητα	  μεταξύ	  των	  ιδρυμάτων	  κατά	  την	  ταξινόμηση	  της	  FNA	  ως	  
μη	  διαγνωστικής	  [EL	  2].	  Ένα	  κυτταρολογικό	  δείγμα	  συνήθως	  χαρακτηρίζεται	  ως	  
διαγνωστικό	  όταν	  περιέχει	  τουλάχιστον	  6	  ομάδες	  καλά	  διατηρημένων	  
θυρεοειδικών	  επιθηλιακών	  κυττάρων	  με	  τουλάχιστον	  10	  κύτταρα	  ανά	  ομάδα	  
[EL	  4-‐consensus].	  	  

�  Τα	  δείγματα	  που	  χαρακτηρίζονται	  από	  κυτταρολογική	  ατυπία	  που	  εγείρει	  
ισχυρή	  υποψία	  κακοήθειας	  δεν	  απαιτούν	  την	  ελάχιστη	  ποσότητα	  θυλακοειδών	  
κυττάρων	  για	  κατηγοριοποίηση	  της	  βλάβης	  ως	  ύποπτη	  [EL	  4-‐consensus].	  

�  Ο	  κίνδυνος	  κακοήθειας	  στα	  μη	  διαγνωστικά	  δείγματα	  δεν	  ορίζεται	  με	  ακρίβεια	  
λόγω	  της	  μεροληψίας	  επιλογής	  των	  χειρουργικών	  σειρών,	  αλλά	  δεν	  είναι	  
αμελητέος[EL	  4].	  Σε	  μία	  μετα-‐ανάλυση	  3.271	  περιπτώσεων,	  ο	  επιπολασμός	  της	  
κακοήθειας	  σε	  μερικούς	  ασθενείς	  που	  υποβλήθηκαν	  σε	  επέμβαση	  λόγω	  κλινικών	  
ύποπτων	  ευρημάτων	  ήταν	  16,8%[EL	  2].	  

�  Τα	  κυτταρολογικά	  δείγματα	  που	  λαμβάνονται	  από	  αλλοιώσεις	  του	  θυρεοειδούς	  
που	  είναι	  σχεδόν	  εντελώς	  κυστικά	  κατά	  την	  εξέταση	  με	  US	  και	  χαρακτηρίζονται	  
από	  ερυθροκύτταρα,	  κυτταρικά	  υπολείμματα	  και	  μακροφάγα	  με	  αιμοσιδηρίνη,	  
με	  αριθμό	  κυττάρων	  που	  δεν	  πληρούν	  τις	  απαιτήσεις	  για	  την	  επάρκεια,	  θα	  πρέπει	  
να	  ταξινομηθούν	  ως	  ανεπαρκή	  αλλά	  συμβατά	  με	  κυστική	  αλλοίωση[EL	  4]).	  Αυτές	  
οι	  βλάβες	  παρουσιάζουν	  χαμηλό	  κίνδυνο	  κακοήθειας. 



Benign-‐	  Καλοήθη	  

Τα	  κυτταρολογικά	  δείγματα	  που	  μπορούν	  να	  συμπεριληφθούν	  στην	  
καλοήθη	  κατηγορία,	  ακόμη	  και	  όταν	  τα	  κριτήρια	  για	  την	  επάρκεια	  
δεν	  πληρούνται	  πλήρως,	  είναι	  εκείνα	  που	  χαρακτηρίζονται	  από	  την	  
παρουσία	  των	  ακόλουθων:	  

	  
(1)	  Άφθονο	  και	  ομοιόμορφο	  κολλοειδές	  υλικό,	  αναρροφημένο	  από	  

βλάβες	  που	  σαφώς	  περιγράφονται	  ως	  κύστες	  κατά	  την	  εξέταση	  με	  
US.	  Αυτά	  τα	  δείγματα	  θα	  πρέπει	  να	  ορίζονται	  ως	  συμβατά	  με	  υγρό	  
από	  ένα	  καλοήθες	  κυστικό	  κολλοειδές	  οζίδιο.	  

�  (2)	  Ένας	  κυρίαρχος	  κυτταρικός	  πληθυσμός	  αποτελούμενος	  από	  
λεμφοκύτταρα	  μεταβλητού	  μεγέθους,	  σε	  βλάβες	  με	  κλινική	  και	  US	  	  
διάγνωση	  θυρεοειδίτιδας	  Hashimoto	  [EL	  4].	  

Σε	  κέντρα	  με	  εμπειρία	  στην	  κυτταρολογική	  αξιολόγηση	  του	  
θυρεοειδούς,	  ο	  συνολικός	  κίνδυνος	  κακοήθειας	  οζιδίων	  
καλοήθους	  στο	  FNA	  αναμένεται	  να	  είναι	  περίπου	  1%	  και	  
μειώνεται	  περαιτέρω	  με	  επαναλαμβανόμενη	  FNA	  [EL	  3].	  



Indeterminate	  -‐	  Απροσδιόριστα	  
�  Το	  κυρίαρχο	  πρότυπο	  αντιπροσωπεύεται	  από	  δείγματα	  με	  θυλάκια,	  αλλά	  η	  ομάδα	  

περιλαμβάνει	  επίσης	  δείγματα	  με	  κυτταρική	  ατυπία,	  όπου	  η	  κυτταρολογική	  αξιολόγηση	  
του	  FNA	  δεν	  μπορεί	  να	  αποκλείσει	  με	  αξιοπιστία	  τον	  καρκίνο.	  Αυτά	  τα	  δείγματα	  
αντιστοιχούν	  ιστολογικά	  στην	  αδενοματώδη	  υπερπλασία,	  το	  θυλακιώδες	  αδένωμα	  και	  το	  
καρκίνωμα,,	  Hürthle	  cell	  neoplasms,	  και	  το	  follicular	  variant	  of	  PTC	  [EL	  4].	  	  

�  ΣΕ	  αντίθεση	  με	  το	  BSRTC	  and	  BTA-‐RCPath,	  ένα	  μεταγενέστερο	  σύστημα	  ταξινόμησης[EL	  
4]	  περιλάμβαναν	  περιπτώσεις	  με	  ήπια	  /	  εστιακή	  πυρηνική	  άτυπη	  διαταραχή	  στην	  
υποκατηγορία	  απροσδιόριστων	  βλαβών	  με	  υψηλότερο	  κίνδυνο	  κακοήθειας	  (defined	  as	  
TIR	  3B).	  	  

�  Αντίθετα	  οι	  θυλακιώδεις	  βλάβες	  που	  παρουσιάζουν	  σχετική	  (περίπου	  30%)	  αναλογία	  
μικροθυλακίων	  αλλά	  δεν	  πληρούν	  πλήρως	  τη	  διάγνωση	  του	  θυλακιώδους	  νεοπλάσματος	  
περιελήφθησαν	  στην	  υποκατηγορία	  TIR	  3Α,	  με	  έναν	  αναμενόμενο	  "μικρότερο	  κίνδυνο	  
κακοήθειας"	  	  [EL	  4].	  	  

�  We	  suggest	  subdividing	  the	  indeterminate	  cytology	  class	  into	  2	  
subclasses:	  	  

low-‐risk	  indeterminate	  lesion	  (AUS/FLUS)	  (of	  the	  BSRTC,	  Thy	  3a	  of	  the	  BTA-‐
RCPath	  classificaWon	  and,	  with	  minor	  differences,	  TIR	  3A	  of	  the	  Italian	  
classificaWon	  system)	  and	  	  

high-‐risk	  indeterminate	  lesions	  (corresponding	  to	  the	  pure	  follicular	  
pa~erned	  lesions,	  defined	  as	  FN/SFN,	  Thy	  3f,	  or	  TIR	  3B	  of	  the	  BSRTC,	  
BTA-‐RCPath,	  or	  Italian	  classificaWon	  system,	  respecWvely)	  	  [EL	  4].	  



Suspicious	  for	  Malignancy	  	  

�  Αυτή	  η	  κατηγορία	  διαγνωστικά	  περιλαμβάνει	  δείγματα	  στα	  οποία	  
υπάρχει	  υποψία	  για	  κυτταρολογική	  διάγνωση	  κακοήθειας,	  αλλά	  
δεν	  μπορεί	  να	  διαπιστωθεί	  με	  απόλυτη	  βεβαιότητα[EL	  4].	  	  

�  Το	  PTC	  αντιπροσωπεύει	  την	  πλειονότητα	  αυτών	  των	  
περιπτώσεων[EL	  2].	  	  

�  Τα	  κυτταρολογικά	  δείγματα	  που	  εμφανίζουν	  μόνο	  ήπια	  ατυπια	  
δεν	  πρέπει	  να	  περιλαμβάνονται	  στην	  κατηγορία	  αυτή	  και	  πρέπει	  
να	  ταξινομούνται	  στην	  κατηγορία	  indeterminate	  [EL	  4]).	  	  

�  Ελλείψει	  ανοσοκυτταροχημείας	  ή	  άλλων	  βοηθητικών	  τεχνικών,	  
μερικές	  περιπτώσεις	  MTC	  ή	  άλλων	  κακοηθειών	  μπορεί	  
περιστασιακά	  να	  συμπεριληφθούν	  στην	  κατηγορία	  αυτή[EL	  4-‐
consensus].	  

�  Αυτή	  η	  κατηγορία	  αντιπροσωπεύει	  το	  2,5	  έως	  5%	  των	  
κυτταρολογικών	  διαγνώσεων	  [EL	  4-‐consensus].	  	  

�  Ο	  κίνδυνος	  κακοήθειας	  στην	  κατηγορία	  αυτή	  κυμαίνεται	  από	  60	  
έως	  75%[EL	  2],	  [EL	  3].	  



Malignant	  	  

�  Τα	  κακοήθη	  αποτελέσματα	  περιλαμβάνουν	  δείγματα	  
που	  χαρακτηρίζονται	  από	  κακοήθη	  κυτταρολογικά	  
χαρακτηριστικά	  τα	  οποία	  αναγνωρίζονται	  με	  
βεβαιότητα	  από	  τον	  κυτταροπαθολόγο[EL	  4].	  	  

�  Η	  πιο	  συχνή	  κακοήθης	  βλάβη	  που	  αντιμετωπίζεται	  είναι	  
το	  PTC.	  Άλλες	  κακοήθεις	  βλάβες	  περιλαμβάνουν	  MTC,	  
κακώς	  διαφοροποιημένα	  και	  αναπλαστικά	  
καρκινώματα,	  λεμφώματα,	  διάφορους	  όγκους	  
θυρεοειδούς	  και	  μεταστατικούς	  καρκίνους	  [EL	  4].	  	  

�  Ανάλογα	  με	  τη	  σειρά,	  αυτή	  η	  κατηγορία	  κυμαίνεται	  από	  
4	  έως	  5,4%	  των	  κυτταρολογικών	  διαγνώσεων	  και	  ο	  
κίνδυνος	  κακοήθειας	  είναι	  περισσότερο	  από	  95%	  [EL	  2]	  



Σύνοψη	  ταξινόμησης	  αποτελεσμάτων	  u/s	  guided	  FNA	  



Χαρακτηριστικά	  της	  u/s	  guided	  FNA	  



FNA	  Pi²alls	  

 Για	  να	  μειώσετε	  τον	  κίνδυνο	  από	  την	  ερμηνεία	  παραπλανητικών	  
κυτταρολογικών	  αποτελεσμάτων,	  εξετάστε	  τα	  εξής:	  

�  	  Τα	  ψευδώς	  αρνητικά	  αποτελέσματα	  οφείλονται	  συνήθως	  στην	  
ακατάλληλη	  επιλογή	  στόχου	  ή	  στην	  ανεπαρκή	  δειγματοληψία.	  

�  Τα	  ψευδώς	  θετικά	  αποτελέσματα	  οφείλονται	  συνήθως	  σε	  δείγματα	  με	  
ύποπτα,	  αλλά	  μη	  διαγνωστικά	  ευρήματα	  [BEL	  4,	  GRADE	  C].	  



Για	  να	  μειώσετε	  τον	  κίνδυνο	  ψευδώς	  αρνητικών	  αποτελεσμάτων,	  συνιστούμε	  τα	  
εξής:	  

�  Η	  συχνή	  χρήση	  της	  FNA	  
�  Αναρρόφηση	  τουλάχιστον	  2	  θέσεων	  εντός	  του	  οζιδίου	  
�  Για	  πολλαπλά	  οζίδια,	  ορίστε	  ως	  προτεραιότητα	  τους	  οζίδια	  που	  πρέπει	  να	  

λαμβάνονται	  δείγματα	  σύμφωνα	  με	  τα	  ευρήματα	  του	  US.	  
�  Για	  κυστικές	  αλλοιώσεις,	  πάρτε	  δείγμα	  από	  τις	  συμπαγείς	  ή	  αγγειοούμενες	  

περιοχές	  με	  την	  FNA	  και	  στείλτε	  έκπλυμα	  για	  κυτταρολογική	  εξέταση.	  
�  Ανασκόπηση	  των	  διαφανειών	  από	  έμπειρο	  κυτταροπαθολόγο	  
�  Παρακολούθηση	  των	  καλοήθων	  οζιδίων	  
�  Επαναλάβετε	  την	  FNA	  σε	  καλοήθη	  οζίδια	  με	  ύποπτα	  κλινικά	  ή	  US	  ευρήματα.	  
�  Σε	  μεγάλες	  βλάβες	  του	  θυρεοειδούς,	  πάρτε	  δείγμα	  από	  	  περιφερικές	  και	  

ενδεχομένως	  στερεές	  περιοχές	  για	  να	  αποφύγετε	  τις	  υγρές	  ή	  νεκρωτικές	  
ζώνες	  [BEL	  3,	  GRADE	  B]	  
	   	   	   	   	  	  

Για	  απροσδιόριστα	  κυτταρολογικά	  ευρήματα,	  εξετάστε	  μια	  δεύτερη	  γνώμη	  από	  
έναν	  έμπειρο	  κυτταρολόγο,	  επειδή	  μερικές	  από	  αυτές	  τις	  περιπτώσεις	  
μπορεί	  να	  επανεξεταστούν	  σε	  μονάδες	  κυτταροπαθολογίας	  θυρεοειδούς	  
μεγάλου	  όγκου	  περιστατικών	  ως	  σαφώς	  καλοήθεις	  ή	  κακοήθεις	  

[BEL	  3,	  GRADE	  C].	  
	  



Μετρήσεις	  θυρεοσφαιρίνης	  και	  ορμονών	  σε	  
έκπλυμα	  από	  	  FNA	  

§  Η	  μέτρηση	  των	  επιπέδων	  της	  Tg,	  της	  
καλσιτονίνης	  ή	  της	  παραθυρεοειδούς	  ορμόνης	  
(PTH)	  στο	  έκπλυμα	  από	  την	  FNA	  από	  ύποπτες	  
βλάβες	  του	  θυρεοειδούς	  ή	  λεμφαδένες	  
συνιστάται	  όταν	  είναι	  ενδείκνυται	  από	  κλινική	  
άποψη[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

§  Κάθε	  κέντρο	  θα	  πρέπει	  να	  καθορίσει	  το	  δικό	  του	  
εύρος	  αναφοράς	  για	  μέτρηση	  ορμονών	  από	  
δείγματα	  έκπλυσης	  FNA[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



	  
	  Core-‐Needle	  Biopsy	  
Εξετάστε	  τη	  χρήση	  του	  US-‐guided	  core-‐needle	  biopsy	  
(CNB)	  σε	  συμπαγή	  οζίδια	  του	  θυρεοειδούς	  με	  
επανειλημμένως	  ανεπαρκή	  κυτταρολογικά	  
ευρήματα	  FNA[BEL	  3,	  GRADE	  C].	  

Λόγω	  των	  περιορισμένων	  στοιχείων	  και	  της	  έλλειψης	  
καθιερωμένων	  συστημάτων	  αναφοράς,	  δεν	  
συνιστούμε	  ούτε	  υπέρ	  ή	  κατά	  της	  χρήσης	  της	  CNB	  
σε	  οζίδια	  με	  απροσδιόριστα	  κυτταρολογικά	  
αποτελέσματα	  [BEL	  4,	  GRADE	  D].	  

Immunocytochemistry 
• Προτείνεται	  για	  βλάβες	  που	  είναι	  ύποπτες	  για	  μη	  
θυλακιώδη	  προέλευση	  (π.χ.	  παραθυρεοειδές	  
αδένωμα,	  μυελοειδές	  καρκίνωμα,	  λέμφωμα,	  
μεταστάσεις	  από	  άλλα	  όργανα)[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  	  



Core-‐Needle	  Biopsy	  	  
	  
�  Η	  CNB,	  που	  εκτελείται	  υπό	  U	  S	  καθοδήγηση	  με	  βελόνα	  κοπής	  18	  
έως	  21,	  μπορεί	  να	  προσφέρει	  πρόσθετες	  πληροφορίες	  στα	  
αποτελέσματα	  της	  FNA	  σε	  περιπτώσεις	  θυρεοειδικών	  ή	  
τραχηλικών	  βλαβών	  με	  επανειλημμένα	  ανεπαρκείς	  FNA	  [EL	  3].	  

	  	  
�  Σε	  ασθενείς	  με	  εικαζόμενους	  αναπλαστικούς	  όγκους,	  
λεμφώματα	  θυρεοειδούς,	  παθολογικούς	  λεμφαδένες	  ή	  άλλες	  
κακοήθεις	  ασθένειες	  τραχήλου,	  η	  CNB	  παρέχει	  
συμπληρωματικές	  πληροφορίες	  για	  την	  κλινική	  διαχείριση[EL	  
4-‐consensus],	  [EL	  3].	  	  

	  
�  Η	  US-‐guided	  CNB	  προτείνεται	  ως	  συμπληρωματικό	  εργαλείο	  για	  
συμπαγή	  οζίδια	  με	  επίμονα	  ανεπαρκή	  κυτταρολογικά	  
αποτελέσματα	  πριν	  από	  τη	  διεξαγωγή	  της	  διαγνωστικής	  
χειρουργικής	  επέμβασης.	  Η	  χρήση	  της	  σε	  επιλεγμένες	  
περιπτώσεις	  κυτταρολογικά	  αόριστων	  οζιδίων	  αναφέρθηκε	  ως	  
πολλά	  υποσχόμενη	  αλλά	  χρειάζεται	  επιβεβαίωση	  από	  μεγάλες	  
προοπτικές,	  ιστολογικά	  επιβεβαιωμένες	  σειρές.	  



Immunocytochemistry	  

�  Οι	  Immunohistologic	  markers	  όπως	  η	  galec]n-‐3	  HBME-‐1,	  
fibronec]n-‐1,	  CITED-‐1,	  and	  cytokera]n-‐19,	  έχουν	  διερευνηθεί	  για	  
τη	  βελτίωση	  της	  διαφορικής	  διάγνωσης	  μεταξύ	  καλοήθων	  και	  
κακοήθων	  οζιδίων	  του	  θυρεοειδούς	  με	  απροσδιόριστα	  
κυτταρολογικά	  αποτελέσματα[EL	  2],	  [EL	  3].	  	  

�  Εξακολουθεί	  να	  είναι	  μια	  εύκολη	  και	  προσιτή	  τεχνική	  για	  τον	  
περαιτέρω	  προσδιορισμό	  της	  μορφολογικής	  διάγνωσης	  σε	  
διάφορες	  παθολογικές	  μονάδες.	  Η	  χρήση	  πάνελ	  ανοσοχημικών	  
δεικτών	  μπορεί,	  σε	  ορισμένα	  κέντρα	  με	  ειδική	  εμπειρία,	  να	  
φθάσει	  σε	  μια	  ευαισθησία	  και	  ειδικότητα	  έως	  και	  90%[EL	  4].	  	  

�  Επί	  του	  παρόντος,	  κανένας	  μεμονωμένος	  κυτταροχημικός	  δείκτης	  
δεν	  είναι	  αρκετά	  συγκεκριμένος	  και	  αρκετά	  ευαίσθητος	  ώστε	  να	  
επιτύχει	  μια	  οριστική	  διάγνωση	  σε	  απροσδιόριστα	  δείγματα	  FNA.	  



Molecular	  Tes]ng	  
Πότε	  πρέπει	  να	  σκεφτόμαστε	  το	  molecular	  teseng	  
•	  Συμπληρωματικά	  όχι	  σε	  αντικατάσταση	  της	  
κυτταρολογικής	  εξέτασης	  [BEL	  2,	  GRADE	  A	  

•	  Όταν	  τα	  αποτελέσματα	  αναμένεται	  να	  
επηρεάσουν	  την	  κλινική	  αντιμετώπιση	  	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A]	  
	  
Γενικά	  δεν	  συνιστάται	  σε	  όζους	  με	  κατοχυρωμένη	  
καλοήθη	  ή	  κακοήθη	  κυτταρολογική	  εκτίμηση	  	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A]	  



�  Από	  τις	  βιοψίες	  των	  FNA,	  10	  έως	  25%	  αποφέρουν	  απροσδιόριστο	  
αποτέλεσμα,	  με	  τον	  κίνδυνο	  κακοήθειας	  να	  κυμαίνεται	  από	  5	  έως	  
75%	  (τυπικά	  15-‐30%)	  ανάλογα	  με	  την	  απροσδιόριστη	  (indeterminate)	  
κατηγορία	  του	  BTA-‐RCPath	  ,	  BSRTC,	  ή	  του	  Italian	  Consensus	  for	  
Thyroid	  Cytology	  [EL	  4].	  	  

�  Rouene	  morphologic	  cytology	  is	  the	  basis	  for	  any	  kind	  of	  (integrated)	  
molecular	  FNA	  diagnosecs	  [EL	  4].	  

�  Κατά	  την	  εκτίμηση	  της	  κλινικής	  χρησιμότητας	  των	  μοριακών	  
εξετάσεων,	  πρέπει	  να	  εκτιμηθεί	  ότι	  ακόμη	  και	  το	  gold	  standard	  της	  
ιστοπαθολογικής	  ανάλυσης	  του	  θυρεοειδούς	  περιορίζεται	  από	  
διαφορές	  στην	  ερμηνεία.	  	  



�  	  Η	  ανίχνευση	  των	  σημειακών	  μεταλλάξεων	  BRAF,	  NRAS,	  HRAS	  και	  
KRAS	  και	  των	  αναδιατάξεων	  PAX8	  /	  PPARG	  και	  RET	  /	  PTC,	  με	  στόχο	  τον	  
εντοπισμό	  (rule	  in)	  θυρεοειδικού	  καρκίνου	  [EL	  2]	  έχει	  διερευνηθεί	  
από	  διάφορες	  ομάδες,	  με	  συνολικά	  αναπαραγώγιμα	  αποτελέσματα.	  

�  Πολλές	  μεγάλες,	  προοπτικές,	  πολυκεντρικές	  μελέτες	  έχουν	  
επικυρώσει	  ανεξάρτητα	  τη	  χρησιμότητα	  του	  molecular	  tes]ng	  για	  
δείκτες	  σε	  δείγματα	  FNA	  με	  απροσδιόριστα	  κυτταρολογικά	  
χαρακτηριστικά[EL	  2].	  	  
	  Αυτές	  οι	  μελέτες	  διαπίστωσαν	  ότι	  ένα	  θετικό	  αποτέλεσμα	  πρέπει	  να	  
φέρει	  PPV	  περίπου	  90%	  για	  την	  πρόβλεψη	  του	  καρκίνου.	  

�  Δεν	  έχει	  πραγματοποιηθεί	  κλινική	  επικύρωση	  για	  οζίδια	  του	  
θυρεοειδούς	  μικρότερα	  από	  1	  cm.	  

�  H	  rule-‐in	  προσέγγιση	  είναι	  επίσης	  εφικτή	  για	  	  έλεγχο	  ρουτίνας	  FNA	  
επιχρισμάτων,	  	  προσφέροντας	  αρκετά	  πλεονεκτήματα	  έναντι	  της	  
απόκτησης	  επιπλέον	  φρέσκου	  υλικού	  FNA	  [EL	  2].	   



�  Ενας	  προτεινόμενος	  ταξινομητής	  γονιδιακής	  έκφρασης	  (GEC)	  για	  
να	  αποκλείσει	  κακοήθεια	  [EL	  2]	  απαιτεί	  επιβεβαίωση	  από	  
ανεξάρτητες	  μελέτες	  χωρίς	  προκαταρκτική	  επιλογή.	  Σύμφωνα	  
με	  τους	  συγγραφείς	  των	  οδηγιών	  της	  παρούσας	  κλινικής	  
πρακτικής,	  ένα	  καλοήθες	  προφίλ	  γονιδιακής	  έκφρασης	  είναι	  
χρήσιμο	  κλινικά	  όταν	  η	  NPV	  είναι	  περίπου	  95%	  ή	  μεγαλύτερη.	  	  

�  Η	  κατηγοριοποίηση	  ενός	  οζιδίου	  ως	  ύποπτη	  από	  την	  ομάδα	  
μετάλλαξης	  φέρει	  έναν	  αναφερόμενο	  κίνδυνο	  καρκίνου	  μόνο	  
38%.	  [EL	  2]).	  Έτσι	  οι	  κλινικοί	  ιατροί	  και	  οι	  ασθενείς	  πρέπει	  να	  
καταλάβουν	  ότι	  αυτό	  το	  αποτέλεσμα	  δεν	  κτεκμηριώνει	  διάγνωση	  
καρκίνου	  



�  Η	  ανίχνευση	  μιας	  μετάλλαξης	  BRAF	  έχει	  πολύ	  μεγάλη	  
εξειδίκευση	  για	  την	  PTC.	  Επομένως,	  η	  ανίχνευσή	  του	  σε	  
υλικό	  FNA	  μπορεί	  να	  ακολουθηθεί	  από	  θυρεοειδοτομή	  
χωρίς	  frozen	  seceon.	  	  

�  NRAS,	  HRAS,	  and	  KRAS	  point	  muta]ons	  and	  PAX8/PPARG	  
andRET/PTC	  rearrangements.	  Έχουν	  επίσης	  ανιχνευθεί	  σε	  
καλοήθεις	  οζίδια	  θυρεοειδούς	  με	  μεταβλητές	  συχνότητες	  σε	  
διαφορετικές	  δημοσιεύσεις,	  η	  ειδικότητα	  τους	  για	  
καρκινώματα	  θυρεοειδούς	  είναι	  χαμηλότερη.	  	  

�  Η	  τρέχουσα	  ομάδα	  σωματικών	  μεταλλάξεων	  της	  
προσέγγισης	  rule-‐in	  για	  τις	  	  απροσδιόριστες	  FNA	  
αποσαφηνίζει	  μόνο	  περίπου	  το	  60%	  των	  απροσδιόριστων	  
FNAs	  [EL	  2].	  	  

�  Δεν	  υπάρχουν	  μακροπρόθεσμες	  μελέτες	  παρακολούθησης	  
ούτε	  για	  αρνητικούς	  στην	  μετάλλαξη	  θυρεοειδούς	  όζους	  ή	  
για	  οζίδια	  που	  ταξινομούνται	  ως	  "καλοήθη"	  από	  έναν	  GEC	  



Molecular	  teseng	  for	  cytologically	  indeterminate	  nodules	  
•	  Ο	  έμπειρος	  κυτταροπαθολογος,	  τα	  χαρακτηριστικά	  των	  
ασθενών	  και	  η	  επίπτωση	  της	  κακοήθειας	  στον	  ελεγχόμενο	  
πληθυσμό	  επηρεάζουν	  την	  αρνητική	  προγνωστική	  αξία	  (NPV)	  
και	  τη	  θετική	  προγνωστική	  αξία	  (PPVs)	  του	  molecular	  tes]ng	  
[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

•	  Εξετάστε	  την	  ανίχνευση	  των	  BRAF	  και	  RET	  /	  PTC	  και,	  
ενδεχομένως,	  των	  μεταλλάξεων	  PAX8	  /	  PPARG	  και	  RAS	  αν	  
υπάρχει	  τέτοια	  δυνατότητα[BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

	  
•	  Λόγω	  των	  ανεπαρκών	  στοιχείων	  τεκμηρίωσης	  και	  της	  
περιορισμένης	  παρακολούθησης,	  δεν	  συνιστούμε	  ούτε	  υπέρ	  ή	  
κατά	  της	  χρήσης	  ταξινομητών	  γονιδιακής	  έκφρασης	  (GECs)	  
για	  κυτταρολογικά	  απροσδιόριστους	  όζους	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

	  



How should patients with nodules that are negative at mutation 
testing be monitored? 

•	  Δεδομένου	  ότι	  τα	  ψευδώς	  αρνητικά	  ευρήματα	  για	  τους	  
απροσδιόριστους	  όζους	  είναι	  5	  έως	  6%	  και	  η	  εμπειρία	  και	  η	  
παρακολούθηση	  των	  αρνητικών	  για	  μετάλλαξη	  όζων	  ή	  όζων	  που	  
ταξινομούνται	  ως	  καλοήθεις	  από	  μια	  GEC	  παραμένουν	  
ανεπαρκείς,	  συνιστάται	  στενή	  παρακολούθηση [BEL 3, 
GRADE B].  

 
Role of molecular testing for deciding the extent of surgery 
• Επί	  του	  παρόντος,	  με	  εξαίρεση	  μεταλλάξεις	  όπως	  το	  BRAFV600E	  

που	  έχουν	  PPV	  που	  προσεγγίζουν	  το	  100%	  για	  το	  θηλώδες	  
καρκίνωμα	  του	  θυρεοειδούς	  (PTC),	  τα	  αποδεικτικά	  στοιχεία	  είναι	  
ανεπαρκή	  για	  να	  συστήσουν	  υπέρ	  ή	  κατά	  της	  χρήσης	  
δοκιμασιών	  μετάλλαξης	  ως	  οδηγού	  για	  τον	  προσδιορισμό	  της	  
έκτασης	  της	  χειρουργικής	  επέμβασης	  [BEL 2, GRADE A], 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ	  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	  
Ορμόνες	  θυρεοειδούς	  
•	  Πάντα	  μετράτε	  θυροτροπίνη	  στον	  ορό	  (TSH)	  [BEL	  1,	  GRADE	  A].	  
•	  Εάν	  τα	  επίπεδα	  TSH	  είναι	  χαμηλά,	  μετρήστε	  την	  ελεύθερη	  θυροξίνη	  (FT4)	  

συν	  την	  ολική	  ή	  ελεύθερη	  τριϊωδοθυρονίνη	  (FT3).	  Αν	  το	  επίπεδο	  TSH	  είναι	  
αυξημένο,	  μετρήστε	  το	  FT4	  και	  τα	  (TPOAb).	  	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
•	  Μετρείστε	  Tg	  an_body	  σε	  ασθενείς	  με	  υπερηχογραφικά	  ή	  κλινικά	  ευρήματα	  

ενδεικτικά	  λεμφοκυτταρικής	  θυρεοειδίτιδας	  όταν	  τα	  επίπεδα	  των	  TPOAbs	  
είναι	  κανονικά	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

•	  Μετρείστε	  TRAb	  σε	  ασθενείς	  με	  επίπεδα	  TSH	  κάτω	  από	  τα	  φυσιολογικά	  
όταν	  υποψιάζεστε	  νόσο	  Graves	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

	  
•	  Η	  αξιολόγηση	  της	  Tg	  ορού	  δεν	  συνιστάται	  στη	  διάγνωση	  των	  όζων	  του	  

θυρεοειδούς	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
•	  Σε	  ασθενείς	  που	  θα	  υποβληθούν	  σε	  χειρουργική	  επέμβαση	  για	  καρκίνο,	  

μπορεί	  να	  σκεφτείτε	  την	  προεγχειρητική	  μέτρηση	  Tg	  ορού[BEL	  4,	  GRADE	  
D].	  



Calcitonin	  
•	  We	  do	  not	  recommend	  either	  in	  favor	  of	  or	  against	  the	  rou_ne	  

determina_on	  of	  serum	  calcitonin	  level	  in	  the	  evalua]on	  of	  thyroid	  
nodules	  [BEL	  3,	  GRADE	  D].	  

•	  Determine	  serum	  calcitonin	  in	  thyroid	  nodules	  with	  suspicious	  US	  findings	  
or	  indeterminate	  cytologic	  findings	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

•	  Obtain	  serum	  calcitonin	  level	  for	  pa]ents	  with	  a	  family	  history	  or	  clinical	  
suspicion	  of	  medullary	  thyroid	  carcinoma	  2(MTC)	  or	  mul]ple	  endocrine	  
neoplasia	  type	  	  (MEN2)	  	  
	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

o	  If	  the	  basal	  calcitonin	  level	  is	  increased,	  repeat	  the	  test	  in	  the	  absence	  of	  possible	  modifiers	  
[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

o	  If	  an	  elevated	  (<100	  pg/mL)	  calcitonin	  level	  is	  confirmed,	  perform	  a	  calcium	  s]mula]on	  test	  to	  
increase	  the	  diagnos]c	  accuracy	  [BEL	  3,	  GRADE	  C].	  

•	  Due	  to	  a	  lack	  of	  availability,	  pentagastrin	  s]mula]on	  is	  no	  longer	  recommended	  [BEL	  3,	  
GRADE	  C].	  

Other	  Tests	  
•	  Measure	  serum	  calcium	  and	  PTH	  when	  a	  nodular	  lesion	  is	  sugges]ve	  of	  

parathyroid	  adenoma	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



�  Calcitonin is a serum marker for MTC and correlates with tumor burden 
[EL 3].  

�  Medullary thyroid carcinomas are rare [EL 3], but serum calcitonin testing is 
strongly recommended in patients with a history of or clinical suspicion of familial 
MTC or MEN2 [EL 3], [EL 4-guidelines]). Based on many nodular thyroid disease 
studies, the prevalence of MTC ranges from 0.4% to 1.4% [EL 3], [EL 2].  

�  Calcitonin may rarely be relevant in indeterminate or suspicious cytology to rule out 
MTC and in patients with a nodular goiter undergoing thyroid surgery to avoid the 
risk of incomplete surgery [EL 3], [EL 2].  

�  Routine testing of serum calcitonin for MTC in unselected patients with thyroid 
nodules is controversial [EL 3], [EL 4-guidelines].  

�  The basal calcitonin cutoff points that were able to separate non-MTC 
patients (with both goitrous and C-cell hyperplasia) from MTC were 26 and 68 pg/
mL in females and males, respectively. [EL 3], 

�  If the basal calcitonin value is increased, the test should be repeated, and if 
confirmed in the absence of the above modifiers, a calcium-stimulation test is 
recommended to increase the diagnostic accuracy in patients with a basal 
calcitonin value <100 pg/Ml [EL 2].  

�  Proposed threshold values for MTC are 79 and 574 pg/mL for females and 
males, respectively. These cutoff levels are similar to those recommended for 
pentagastrin-stimulated calcitonin and show a good correlation with basal 
threshold values [EL 3], [EL 3]. 



Radionuclide	  Scanning	  	  
When	  to	  Perform	  Thyroid	  Scin_graphy	  
•	  Σε	  ένα	  όζο	  θυρεοειδούς	  ή	  MNG,	  όταν	  το	  επίπεδο	  της	  TSH	  είναι	  κάτω	  από	  

το	  κατώτατο	  όριο	  της	  περιοχής	  αναφοράς	  ή	  όταν	  ύποπτος	  είναι	  έκτοπος	  
θυρεοειδικός	  ιστός	  ή	  οπισθοστερνική	  βρογχοκήλη	  [BEL	  2,	  GRADE	  A]	  

•	  Σε	  περιοχές	  με	  έλλειψη	  ιωδίου,	  για	  να	  αποκλειστεί	  η	  αυτονομία	  ενός	  όζου	  
θυρεοειδούς	  ή	  MNG	  ακόμη	  και	  όταν	  το	  επίπεδο	  TSH	  είναι	  χαμηλό	  
κανονικό(e.g.,	  0.5-‐1.0	  mIU/L).	  [BEL	  3,	  GRADE	  B]	  

•	  Ανεξάρτητα	  από	  το	  επίπεδο	  TSH	  και	  αν	  υπάρχει	  έλλειψη	  ιωδίου,	  
συνιστούμε	  σπινθηρογράφημα	  για	  να	  αξιολογήσουμε	  την	  επιλεξιμότητα	  
για	  θεραπεία	  με	  ραδιενεργό	  ιώδιο.	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

	  
How	  to	  Perform	  Thyroid	  Scin_graphy	  
•	  Η	  χρήση	  123I,	  99mTcO4-‐	  (sodium	  pertechnetate)	  ή	  techne]um	  sestamibi	  

μπορεί	  να	  ληφθεί	  υπόψη	  για	  τον	  σπινθηρογραφικό	  έλεγχο	  του	  
θυρεοειδούς	  [BEL	  3,	  GRADE	  C].	  

•	  Η	  πρόσληψη	  ιωδιούχου	  νατρίου	  131I	  θυρεοειδούς	  δεν	  συνιστάται	  για	  
συνηθισμένη	  διαγνωστική	  χρήση	  εκτός	  εάν	  υπάρχει	  υποψία	  
θυρεοτοξίκωσης	  χαμηλής	  πρόσληψης	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



Αντιμετώπιση	  και	  Θεραπεία	  



Nodules	  Nondiagnos]c	  by	  FNA	  
	  §  If	  ini]al	  FNA	  is	  nondiagnos]c	  and	  the	  nodule	  is	  solid	  on	  US,	  

we	  recommend	  repeaeng	  the	  FNA	  with	  US	  guidance	  [BEL	  2,	  
GRADE	  A].	  

§  When	  cytologic	  results	  by	  FNA	  are	  repeatedly	  inadequate	  in	  
solid	  nodules,	  consider	  performing	  a	  US-‐guided	  CNB	  [BEL	  3,	  
GRADE	  C].	  

§  Consider	  surgery	  for	  persistently	  nondiagnos]c	  solid	  
nodules.	  Follow-‐up	  may	  be	  considered	  in	  a	  minority	  of	  solid	  
nodules	  with	  clearly	  favorable	  clinical	  and	  US	  features	  [BEL	  
3,	  GRADE	  C].	  

§  Follow-‐up	  clinically	  and	  with	  US	  persistently	  the	  
nondiagnos]c	  cys_c	  or	  predominantly	  (>	  50%)	  cys_c,	  
nodules	  with	  no	  suspicious	  clinical	  or	  US	  features	  [BEL	  3,	  
GRADE	  C].	  



Nodules	  Benign	  by	  FNA	  (1)	  	  
Follow-‐up	  
•	  Κλινική	  παρακολούθηση	  των	  καλοήθων	  οζιδίων	  του	  FNA,	  εκτός	  εάν	  είναι	  

συμπτωματικά	  	  
[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
•	  Σκεφτείτε	  επαναληπτική	  κλινική	  και	  υπερηχογραφική	  εξέταση	  και	  μέτρηση	  της	  

TSH	  σε	  περίπου	  12	  μήνες	  σύμφωνα	  και	  με	  τα	  κλινικά	  ευρήματα	  	  
[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  
•	  Αν	  οι	  όζοι	  παραμένουν	  αμετάβλητοι	  στον	  πρώτο	  έλεγχο	  με	  US,	  επαναλάβετε	  την	  

παρακολούθηση	  με	  US	  μετά	  από	  24	  μήνες	  	  
[BEL	  3,	  GRADE	  C].	  
•	  Σε	  ασυμπτωματικούς	  οζίδια	  με	  επαναλαμβανόμενη	  καλοήθη	  κυτταρολογία	  και	  

χωρίς	  ύποπτα	  κλινικά	  ή	  US	  χαρακτηριστικά,	  η	  παρακολούθηση	  ρουτίνας	  
μπορεί	  να	  αποφευχθεί	  

[BEL	  3,	  GRADE	  D].	  
	  
Repeat	  FNA	  
•	  Σε	  οζίδια	  με	  καλοήθη	  κυτταρολογία	  αλλά	  με	  ύποπτα	  κλινικά	  ή	  US	  

χαρακτηριστικά,	  συνιστάται	  η	  επανάληψη	  της	  FNA	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  
•	  Σε	  οζίδια	  με	  αύξηση>	  50%	  σε	  όγκο	  ή	  που	  γίνονται	  συμπτωματικά,	  συνιστούμε	  

την	  επανάληψη	  της	  FNA.	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  



Nodules	  Benign	  by	  FNA	  (II)	  	  
Medical	  treatment	  for	  benign	  nodules	  
•	  Η	  κατασταλτική	  θεραπεία	  με	  λεβοθυροξίνη	  (LT4)	  δεν	  συνιστάται	  

	  [BEL	  1,	  GRADE	  A].	  
•	  Σε	  γεωγραφικές	  περιοχές	  με	  ήπια	  έλλειψη	  ιωδίου,	  μπορεί	  να	  ληφθεί	  υπόψη	  η	  

συμπλήρωση	  ιωδίου	  και	  /	  ή	  η	  μη	  κατασταλτική	  θεραπεία	  με	  LT4	  για	  τους	  νέους	  
ασθενείς	  με	  μικρή	  οζώδη	  βρογχοκήλη	  και	  υψηλά	  επίπεδα	  κανονικής	  TSH.	  	  
	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

•	  Η	  υποκατάσταση	  LT4	  συνιστάται	  σε	  νεαρούς	  ασθενείς	  με	  υποκλινικό	  
υποθυρεοειδισμό	  και	  λόγω	  αυτοάνοσης	  θυρεοειδίτιδας	  	  
	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

•	  Η	  θεραπεία	  με	  LT4	  δεν	  συνιστάται	  για	  την	  πρόληψη	  της	  υποτροπής	  μετά	  από	  
λοβεκτομή	  όταν	  η	  TSH	  του	  ορού	  παραμένει	  στην	  κανονική	  περιοχή	  	  
	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
Surgical	  indicaeons	  for	  benign	  nodules	  
•	  Εξετάστε	  τη	  χειρουργική	  επέμβαση	  όταν	  υπάρχουν	  τοπικά	  συμπτώματα	  πίεσης	  και	  

σαφώς	  συνδέονται	  με	  τα	  οζίδια	  ή	  στην	  περίπτωση	  εμφάνισης	  ύποπτων	  
χαρακτηριστικών	  στο	  US,	  παρά	  τα	  καλοήθη	  ευρήματα	  FNA[BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

•	  Η	  προτιμώμενη	  έκταση	  της	  εκτομής	  για	  καλοήθη	  μονήρη	  όζο	  είναι	  η	  λοβεκτομή	  
συν	  ισθμεκτομή.	  Για	  την	  MNG	  είναι	  η	  υφολική	  θυρεοειδεκτομή	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  



Nodules	  Benign	  by	  FNA	  (III)	  	  
Percutaneous	  ethanol	  injeceon	  for	  benign	  nodules	  
•	  Percutaneous	  ethanol	  injec]on	  (PEI)	  is	  a	  safe	  and	  effec]ve	  
outpa]ent	  therapy	  for	  thyroid	  cysts	  and	  complex	  nodules	  with	  a	  
large	  fluid	  component	  [BEL	  1,	  GRADE	  A].	  

•	  Carefully	  sample	  the	  solid	  component	  of	  complex	  lesions	  before	  
performing	  PEI	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

•	  PEI	  is	  recommended	  as	  the	  first-‐line	  treatment	  for	  relapsing	  
benign	  cys]c	  lesions	  [BEL	  1,	  GRADE	  A].	  

•	  PEI	  is	  not	  recommended	  for	  solid	  nodules,	  whether	  
hyperfunc]oning	  or	  not,	  or	  for	  MNGs.	  This	  procedure	  may	  be	  
considered	  for	  hot	  nodules	  having	  compressive	  symptoms	  only	  
when	  other	  treatment	  modali]es	  are	  not	  accessible	  [BEL	  2,	  
GRADE	  A].	  

	  
Image-‐guided	  thermal	  ablaeon	  for	  benign	  nodules	  
•	  Consider	  laser	  or	  radiofrequency	  abla]on	  for	  the	  treatment	  of	  
solid	  or	  complex	  thyroid	  nodules	  that	  progressively	  enlarge,	  are	  
symptoma]c	  or	  cause	  cosme]c	  concern	  [BEL	  2,	  GRADE	  C].	  

•	  Repeat	  FNA	  for	  cytologic	  confirma]on	  before	  thermal	  abla]on	  
treatment	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

	  



Nodules	  Benign	  by	  FNA	  (IV)	  	  
Radioiodine	  therapy	  
When	  and	  how	  to	  perform	  radioiodine	  therapy	  
•	  Consider	  radioiodine	  therapy	  for	  hyperfunc]oning	  and/or	  symptoma]c	  goiter,	  

especially	  for	  pa]ents	  with	  previous	  thyroid	  surgery	  or	  at	  surgical	  risk	  and	  in	  those	  
who	  decline	  surgery	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

•	  Perform	  FNA	  before	  radioiodine	  therapy	  on	  coexistent	  cold	  nodules,	  per	  the	  
recommenda]ons	  given	  for	  nontoxic	  MNG	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

•	  Avoid	  the	  use	  of	  iodine	  contrast	  agents	  or	  iodinated	  drugs	  before	  radioiodine	  
administra]on	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

•	  If	  possible,	  withdraw	  an]thyroid	  drugs	  4	  to	  7	  days	  before	  treatment	  and	  consider	  
resump]on	  1	  week	  aµer	  radioiodine	  therapy	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

Contraindica]ons	  
•	  Radioiodine	  is	  contraindicated	  in	  pregnant	  and	  breas²eeding	  subjects	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

•	  In	  females	  of	  childbearing	  poten]al,	  perform	  a	  pregnancy	  test	  before	  administra]on	  of	  
radioiodine	  	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
Follow-‐up	  aµer	  radioiodine	  therapy	  
•	  Regular	  thyroid	  func]on	  monitoring	  is	  recommended	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

•	  Consider	  repeat	  treatment	  aµer	  3	  to	  6	  months	  in	  the	  case	  of	  persistent	  or	  recurrent	  
hyperthyroidism	  or	  inadequate	  size	  reduc]on	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



Indeterminate	  Lesions	  	  

Management	  
•	  Base	  the	  management	  of	  indeterminate	  thyroid	  
nodules	  on	  their	  cytologic	  subclassifica]on,	  clinical	  
data,	  and	  US	  features	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

•	  Consider	  elastography	  for	  addi]onal	  informa]on	  
[BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

•	  Consider	  the	  available	  technical	  resources	  and	  
pa]ent	  preferences	  [BEL	  4,	  GRADE	  D].	  



Subclasses of indeterminate cytologic findings 
• Distinguish on the basis of morphologic alterations and background 
component, 2 cytologic subclasses at expected different risk of 
malignancy, according to the British Thyroid Association System for 
Reporting Cytopathology classification or to comparable cytologic 

classification systems  
 



Management	  of	  low-‐risk	  indeterminate	  lesions	  (AUS/
FLUS,	  Thy	  3a,	  TIR	  3A	  category	  nodules)	  

•	  Consider	  conserva]ve	  management	  in	  the	  case	  of	  favorable	  clinical	  
criteria,	  such	  as	  personal	  or	  family	  history,	  lesion	  size,	  and	  low-‐risk	  
US	  and	  elastography	  features	  [BEL	  3,	  GRADE	  C].	  

	  
•	  Repeat	  FNA	  for	  further	  cytologic	  assessment	  and	  review	  samples	  with	  

an	  experienced	  cytopathologist	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  
	  
•	  CNB	  may	  be	  considered	  to	  provide	  microhistologic	  informa]on,	  but	  

rou]ne	  use	  is	  not	  currently	  recommended	  because	  its	  role	  in	  
indeterminate	  lesions	  is	  s]ll	  unse¦led	  [BEL	  3,	  GRADE	  C].	  

	  
•	  We	  do	  not	  recommend	  either	  in	  favor	  or	  against	  the	  determinaWon	  of	  

molecular	  markers	  for	  rouWne	  use	  in	  this	  category	  [BEL	  3,	  GRADE	  D].	  	  



Management	  of	  high-‐risk	  indeterminate	  lesions	  	  
(FN/SFN,	  Thy	  3f,	  or	  TIR	  3B	  category	  nodules)	  
 

•	  Surgery	  is	  recommended	  for	  most	  thyroid	  lesions	  in	  this	  category	  
[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
•	  Thyroid	  lobectomy	  plus	  isthmectomy	  is	  recommended;	  total	  
thyroidectomy	  may	  be	  performed,	  depending	  on	  clinical	  se�ng,	  
the	  coexistence	  of	  contralateral	  lobe	  thyroid	  nodules,	  and	  pa]ent	  
preference	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  

	  
•	  Frozen	  sec]ons	  are	  usually	  not	  useful	  [BEL	  4,	  GRADE	  D].	  
	  
•	  Consider	  close	  clinical	  follow-‐up	  in	  a	  minority	  of	  cases	  with	  
favorable	  clinical	  and	  US	  features,	  but	  only	  aµer	  mul]disciplinary	  
consulta]on	  and	  discussion	  of	  treatment	  op]ons	  with	  the	  pa]ent	  
[BEL	  4,	  GRADE	  C].	  



Αντιμετώπιση	  των	  FNA-‐Ύποπτων	  Όζων	  

• Συνιστάται	  η	  χειρουργική	  θεραπεία	  	  
[BEL	  1,	  GRADE	  A].	  
	  
•	  Επαναλάβετε	  την	  FNA	  σε	  περιπτώσεις	  με	  ανεπαρκή	  
κυτταρικότητα	  ή	  εκείνες	  που	  χρειάζονται	  πρόσθετες	  
τεχνικές	  για	  έναν	  καλύτερο	  χαρακτηρισμό	  

[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  
	  
•	  Ενδοεγχειρητικά	  μπορεί	  να	  ληφθούν	  frozen	  sec]ons	  	  
[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



Αντιμετώπιση-‐	  Όζοι	  Κακοήθεις	  στην	  FNA	  

•	  Στην	  περίπτωση	  του	  διαφοροποιημένου	  
καρκινώματος	  θυρεοειδούς,	  συνιστάται	  
χειρουργική	  θεραπεία	  

[BEL	  1,	  GRADE	  A].	  
	  
•	  Για	  το	  αναπλαστικό	  καρκίνωμα	  του	  
θυρεοειδούς,	  τις	  μεταστατικές	  βλάβες	  και	  το	  
θυρεοειδικό	  λέμφωμα,	  συνιστάται	  περαιτέρω	  
διαγνωστική	  εργασία	  πριν	  από	  τη	  χειρουργική	  
επέμβαση	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  



Προεγχειρητική	  αξιολόγηση	   
 •	  Αναθεωρείστε	  τα	  υπερηχογραφικά	  και	  κυτταρολογικά	  αποτελέσματα	  με	  τον	  

ασθενή,	  συζητήστε	  τις	  επιλογές	  θεραπείας	  και	  επικοινωνήστε	  με	  έναν	  
χειρούργο	  που	  έχει	  εμπειρία	  στις	  θυρεοειδεκτομές.	  	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
	  
•	  Η	  υπερχογραφική	  εξέταση	  του	  τραχήλου,	  η	  βιοψία	  με	  FNA	  οποιουδήποτε	  

παράλληλου	  ύποπτου	  οζιδίου	  ή	  λεμφαδένα	  και	  η	  αξιολόγηση	  των	  φωνητικών	  
χορδών	  με	  λαρυγγοσκόπηση	  συνιστώνται	  πριν	  από	  τη	  χειρουργική	  επέμβαση	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
	  
•	  Στην	  περίπτωση	  ύποπτων	  χαρακτηριστικών	  στο	  US,	  επιβεβαιώστε	  τη	  

μεταστατική	  φύση	  ενός	  λεμφαδένα	  με	  μέτρηση	  της	  Tg	  ή	  της	  καλσιτονίνης	  στην	  
έκπλυση	  της	  βελόνας	  FNA	  	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
	  
•	  Εξετάστε	  τη	  χρήση	  της	  MRI,	  CT,	  και/ή	  18FDG	  PET/CT	  σε	  επιλεγμένες	  

περιπτώσεις	  με	  επιθετικά	  χαρακτηριστικά	  για	  ακριβέστερη	  προεγχειρητική	  
σταδιοποίηση	  

[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



Όζοι	  θυρεοειδούς	  στην	  Κύηση	  
Κλινική	  προσέγγιση	  
•	  Διαχειριστείτε	  τους	  όζους	  του	  θυρεοειδούς	  στις	  έγκυες	  γυναίκες	  με	  τον	  ίδιο	  

τρόπο	  όπως	  για	  τα	  άτομα	  εκτός	  κύησης	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
•	  Η	  χρήση	  radioaceve	  agents	  για	  διαγνωστικούς	  όπως	  και	  θεραπευτικούς	  λόγους	  

αντενδείκνυται	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
•	  	  Σε	  περίπτωση	  κατεσταλμένων	  επιπέδων	  TSH	  κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  δεύτερου	  

ημίσεος	  της	  εγκυμοσύνης,	  αναβάλλετε	  τη	  ραδιοισοτοπική	  εξέταση	  του	  
θυρεοειδούς	  μέχρι	  μετά	  τον	  τοκετό	  και	  την	  παύση	  του	  θηλασμού	  	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
•	  Κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  εγκυμοσύνης,	  δεν	  συνιστάται	  η	  θεραπεία	  με	  LT4	  

καταστολής	  της	  TSH	  για	  οζίδια	  του	  θυρεοειδούς	  ή	  βρογχοκήλη	  	  
[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  	  
	  

Η	  χορήγηση	  συμπληρωμάτων	  ιωδίου	  πρέπει	  να	  χρησιμοποιείται	  σε	  έγκυες	  
γυναίκες	  που	  ζουν	  σε	  περιοχές	  με	  ανεπάρκεια	  ιωδίου	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  



FNA	  κατά	  την	  Κύηση	  
Όταν	  υπάρχουν	  ύποπτα	  κλινικά	  ή	  υπερηχογραφικά	  ευρήματα,	  
προτείνουμε	  FNA	  αφού	  τα	  κυτταρολογικά	  διαγνωστικά	  
κριτήρια	  δεν	  επηρεάζονται	  ουσιαστικά	  από	  την	  εγκυμοσύνη	  

	  	  [BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
	  
Για	  τα	  οζίδια	  του	  θυρεοειδούς	  που	  αναπτύσσονται	  σημαντικά	  ή	  
γίνονται	  συμπτωματικά	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  εγκυμοσύνης,	  
συνιστάται	  η	  παρακολούθηση	  με	  US	  και,	  εάν	  είναι	  απαραίτητο,	  
συνιστάται	  επίσης	  και	  η	  FNA	  	  

[BEL	  2,	  GRADE	  A].	  
	  
Εάν	  η	  FNA	  παρουσιάζει	  απροσδιόριστα	  (indeterminate)	  
κυτταρολογικά	  ευρήματα,	  συνιστούμε	  την	  US	  παρακολούθηση	  
και	  την	  αναβολή	  της	  χειρουργικής	  επέμβασης	  μετά	  τον	  τοκετό	  

	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



Αντιμετώπιση	  των	  FNA-‐Malignant	  όζων	  στην	  Κύηση	  (1) 
 

§  Όταν	  διαγνωσθεί	  κακοήθεια	  θυρεοειδούς	  κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  
πρώτου	  ή	  του	  δεύτερου	  τριμήνου,	  θα	  πρέπει	  να	  πραγματοποιηθεί	  
θυρεοειδεκτομή	  κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  δεύτερου	  τριμήνου[BEL	  3,	  
GRADE	  B].	  

§  Για	  τις	  γυναίκες	  με	  κλινικές	  ή	  υπερηχογραφικές	  ενδείξεις	  εξωκαψικής	  
ανάπτυξης	  ή	  λεμφαδενικές	  μεταστάσεις,	  εξετάστε	  τη	  χειρουργική	  
θεραπεία	  κατά	  το	  δεύτερο	  τρίμηνο	  της	  εγκυμοσύνης	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

§  Οι	  γυναίκες	  χωρίς	  ένδειξη	  επιθετικού	  καρκίνου	  του	  θυρεοειδούς	  
μπορεί	  να	  διαβεβαιωθούν	  ότι	  η	  χειρουργική	  θεραπεία	  που	  εκτελείται	  
σύντομα	  μετά	  τον	  τοκετό	  είναι	  απίθανο	  να	  επηρεάσει	  δυσμενώς	  την	  
πρόγνωση.	  Απαιτείται	  στενή	  κλινική	  και	  υπερηχογραφική	  
παρακολούθηση	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  



Αντιμετώπιση	  των	  FNA-‐Malignant	  όζων	  στην	  Κύηση	  (2) 
 

§  Όταν	  διαγνωσθεί	  κακοήθεια	  θυρεοειδούς	  κατά	  τη	  
διάρκεια	  του	  τρίτου	  τριμήνου,	  ελλείψει	  επιθετικών	  
ευρημάτων,	  η	  χειρουργική	  θεραπεία	  μπορεί	  να	  
αναβληθεί	  μέχρι	  την	  αμέσως	  μετά	  τον	  τοκετό	  περίοδο	  
[BEL	  3,	  GRADE	  C].	  

§  Για	  τους	  ασθενείς	  με	  κακοήθεις	  ή	  κακοήθεις	  οζίδια	  
θυρεοειδούς	  στους	  οποίους	  η	  χειρουργική	  επέμβαση	  
αναβάλλεται	  μετά	  τον	  τοκετό,	  συνιστάται	  η	  διατήρηση	  
της	  TSH	  σε	  χαμηλά	  φυσιολογικά	  επίπεδα	  (e.g.,	  0.5-‐1.0	  
mIU/L)	  	  

§  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  	  



Διαχείριση	  των	  όζων	  στα	  παιδιά	  

• Η	  αξιολόγηση	  και	  η	  διαχείριση	  της	  οζώδους	  νόσου	  στα	  
παιδιά	  είναι	  παρόμοια	  με	  εκείνη	  των	  ενηλίκων[BEL	  3,	  
GRADE	  2].	  

	  
•	  Λόγω	  της	  υψηλότερης	  επίπτωσης	  της	  κακοήθειας	  στα	  
παιδιά,	  το	  κατώτατο	  κριτικό	  όριο	  για	  την	  χειρουργική	  
θεραπεία	  τόσο	  για	  τους	  ψυχρούς	  όσο	  και	  για	  τους	  
θερμούς	  όζους	  πρέπει	  να	  είναι	  χαμηλό	  [BEL	  3,	  GRADE	  C].	  



Αν	  και	  δεν	  υπάρχουν	  επιδημιολογικές	  μελέτες	  για	  τα	  οζίδια	  του	  
θυρεοειδούς	  σε	  παιδιά,	  μικρές	  μελέτες	  κοόρτης	  αναφέρουν	  τα	  ποσοστά	  
επίπτωσης	  των	  οζιδίων	  του	  θυρεοειδούς	  σε	  προεφηβικής	  ηλικίας	  παιδιά	  
φτάνουν	  μέχρι	  1,8%	  [EL	  4].	  	  

	  
Μερικές	  μικρές,	  αναδρομικές	  μελέτες	  κοόρτης	  αναφέρουν	  υψηλότερα	  

ποσοστά	  κακοήθειας	  για	  οζίδια	  θυρεοειδούς	  σε	  παιδιά	  από	  ότι	  σε	  
ενήλικες,	  με	  μέσο	  ποσοστό	  κακοήθειας	  26%	  για	  τα	  λειτουργικά	  οζίδια	  του	  
θυρεοειδούς	  σε	  παιδιά	  και	  9	  έως	  18%	  κακοήθη	  και	  ύποπτα	  
αποτελέσματα	  για	  παιδιά	  που	  υποβάλλονται	  σε	  FNA	  [EL	  3].	  	  

	  
Ο	  χαμηλότερος	  επιπολασμός	  των	  οζιδίων	  του	  θυρεοειδούς	  σε	  παιδιά,	  που	  

σχετίζεται	  με	  υψηλότερα	  ποσοστά	  κακοήθειας	  σε	  σχέση	  με	  τους	  ενήλικες,	  
υποδηλώνει	  την	  ανάγκη	  εφαρμογής	  χαμηλότερου	  ορίου	  για	  τη	  
χειρουργική	  επέμβαση	  θυρεοειδούς	  οζιδίου	  σε	  παιδιατρικούς	  ασθενείς.	  



Οι	  διαγνωστικές	  και	  θεραπευτικές	  πρακτικές	  ποικίλουν	  σημαντικά	  για	  
τους	  όζους	  του	  θυρεοειδούς	  σε	  παιδιά[EL	  4].	  	  

Η	  ευαισθησία	  και	  η	  ειδικότητα	  FNA	  στα	  παιδιά	  είναι	  86	  έως	  100%	  και	  
65	  έως	  90%,	  αντίστοιχα[EL	  3]	  και	  

Τα	  US	  κριτήρια	  για	  κακοήθεια	  φαίνεται	  να	  έχουν	  χαμηλή	  
προγνωστική	  αξία	  στα	  παιδιά	  [EL	  3],	  [EL	  2]).	  	  

	  
Σε	  μια	  πρόσφατη	  μελέτη	  89	  ασθενών	  ηλικίας	  κάτω	  των	  18	  ετών	  που	  

είχαν	  οζίδια	  θυρεοειδούς>	  8	  mm	  και	  υποβλήθηκαν	  σε	  FNA,	  το	  27%	  
διαγνώσθηκε	  με	  διαφοροποιημένο	  καρκίνωμα	  του	  θυρεοειδούς,	  
κυρίως	  θηλώδες[EL	  2].	  	  

Χαρακτηριστικά	  που	  σχετίζονται	  με	  κακοήθεια	  ήταν	  το	  μεγάλο	  
μεγέθος,	  παρουσία	  ύποπτων	  λεμφαδένων	  και	  ύποπτα	  ευρήματα	  
στο	  US.	  



Παρά	  την	  υψηλή	  επικράτηση	  των	  θετικών	  λεμφαδένων	  και	  
των	  πνευμονικών	  μεταστάσεων	  κατά	  την	  διάγνωση,	  η	  
πρόγνωση	  του	  PTC	  στα	  παιδιά	  είναι	  γενικά	  καλή	  [EL	  4-‐
review].	  	  

	  
Η	  νεαρή	  ηλικία,	  ωστόσο,	  είναι	  ο	  κύριος	  καθοριστικός	  
παράγοντας	  της	  υποτροπής	  στα	  παιδιά	  [EL	  3].	  	  

	  
Ενώ	  τα	  καρκινώματα	  του	  θυρεοειδούς	  στα	  παιδιά	  είναι	  κυρίως	  
θηλώδη,	  αρκετές	  αναφορές	  περιγράφουν	  θυλακιώδη	  
καρκινώματα	  σε	  ασθενείς	  με	  συγγενή	  υποθυρεοειδισμό[EL	  
4]	  οι	  οποίοι	  έχουν	  επίσης	  αυξημένη	  συχνότητα	  
θυρεοειδικών	  όζων.	  	  

	  
Επιπλέον,	  οι	  θερμοί	  όζοι	  στα	  παιδιά	  φέρουν	  μεγαλύτερο	  
κίνδυνο	  κακοήθειας	  σε	  σύγκριση	  με	  τους	  ενήλικες	  [EL	  3].	  



Συνοπτικά 

�  Η	  ευρέως	  διαδεδομένη	  χρήση	  των	  τεχνικών	  απεικόνισης	  έχει	  
προκαλέσει	  επιδημία	  μη	  ψηλαφητών	  όζων	  θυρεοειδούς,	  μερικές	  
φορές	  στα	  κατώτερα	  όρια	  της	  υπερηχογραφικής	  ανίχνευσης.	  

�  Στην	  καθημερινή	  κλινική	  πρακτική,	  τα	  θυρεοειδή	  τυχαιώματα	  
ανιχνεύονται	  σε	  9,4	  έως	  27,0%	  των	  ελέγχων	  των	  καρωτίδων	  [EL	  2]	  και	  
επιπλέον	  περιπτώσεις	  από	  τεχνικές	  απεικόνισης	  όπως	  CT,	  MRI	  και	  2-‐
φθορο-‐18,	  2-‐φθορο-‐2-‐	  D-‐γλυκόζη	  (18FDG)	  τομογραφία	  εκπομπής	  
ποζιτρονίων	  (PET)	  

�  Κατά	  συνέπεια,	  ένας	  αυξανόμενος	  αριθμός	  ασυμπτωματικών	  οζιδίων	  
του	  θυρεοειδούς	  έχουν	  υποβληθεί	  σε	  FNA,	  με	  αποτέλεσμα	  την	  
τεράστια	  αύξηση	  της	  διάγνωσης	  και	  της	  θεραπείας	  των	  
μικροκαρκινωμάτων	  του	  θηλώδους	  μικροοργανισμού	  (PTMCs).	  



�  Η	  μαζική	  αύξηση	  του	  καρκίνου	  του	  θυρεοειδούς	  αποδίδεται	  σε	  
μεγάλο	  βαθμό	  στη	  βελτιωμένη	  τεχνολογία	  και	  την	  ανίχνευση	  
του	  μικρού	  θηλώδους	  καρκινώματος	  θυρεοειδούς	  (PTC).	  

�  Η	  υπερδιάγνωση	  και	  η	  υπερβολική	  αγωγή	  των	  μικρών	  PTC	  
οδήγησαν	  σε	  επανεκτίμηση	  της	  προσέγγισης	  διαχείρισης	  των	  
όγκων,	  με	  συζήτηση	  για	  τον	  τρόπο	  και	  το	  χρόνο	  αντιμετώπισης	  
αυτών	  των	  μικρών,	  συχνά	  περιστασιακά	  ανακαλυφθεισών	  
βλαβών.	  

�  Φαίνεται	  ότι	  είναι	  cost-‐effec]ve	  να	  παρακολουθούνται	  κλινικά	  
οι	  μικρές	  αλλοιώσεις	  του	  θυρεοειδούς	  που	  στερούνται	  
ύποπτων	  ευρημάτων	  στο	  US	  και	  έχουν	  χαμηλό	  κίνδυνο	  
καρκίνου.	  



�  Ο	  υπερηχογραφικός	  έλεγχος	  του	  θυρεοειδούς,	  
προσφέρει	  δυνατότητες	  καλύτερης	  διαγνωστικής	  
προσέγγισης	  με	  αλγόριθμους	  που	  βασίζονται	  στην	  
ανάπτυξη	  κριτηρίων	  επιλογής	  των	  όζων	  που	  χρήζουν	  
διερεύνησης	  (κεντρικός	  ο	  ρόλος	  της	  U/S Guided FNA) 
και	  στη	  συνέχεια	  παρακολούθησης	  ή	  θεραπευτικής	  
αντιμετώπισης 





	  
	  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ	  


