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ΑΠΛΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ 

Ø Αποτέλεσµα προσαρµογής του θυρεοειδούς για 
την επαρκή παραγωγή ορµονών υπό συνθήκες 
κάποιας «έλλειψης» (ρόλος TSH?) 

Ø Αποτέλεσµα υπερπλασίας από άλλα αίτια 
Ø Βρογχοκηλογόνα 
Ø Δυσορµονογένεση 
 
Συνηθέστερα αίτια:  
Ø Παλαιότερα: η ιωδιοπενία 
Ø Τώρα: η αυτοανοσία 



Η χρόνια 
υπερπλασία 
διευκολύνει τις 
µεταλλάξεις και 
την ανάπτυξη 

όζων 

(Paschke et al, JCEM) 



Αυξηµένη επίπτωση όζων µε την ηλικία 
(n=538) 

Ηλικία Οζοι = ΝΑΙ Οζοι = ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ 

11-20 14 69 0.2 

21-30 48 96 0.5 

31-40 67 64 1.05 

41-50 64 41 1.56 

51-60 27 19 1.42 

Alevizaki, Ikkos et al, Νοσοκοµειακά Χρονικά, 1984 





Αυξηµένη επίπτωση του θυρ όζου: ευρεία διάδοση 
µηχανηµάτων υπερήχων υψηλής διακριτικής ικανότητας 



Η χρήση των διαγνωστικών µέσων επιδρά στην 
επίπτωση του θυρ καρκίνου στο Βέλγιο 

vanDenBruel	  et	  al,	  JCEM	  2013	  

DTC	  incidence	  Females	   DTC	  incidence	  Males	  

“ΧΑΜΗΛΗ”	  επίπτωση	  

“ΥΨΗΛΗ”	  επίπτωση	  



Επίτωση θυρ καρκ σε δυο περιοχές στο Βέλγιο 
vanDenBruel	  et	  al,	  JCEM	  2013	  

ΒΑΛΛΟΝΙΑ 

ΦΛΑΝΔΡΑ 

ΦΛΑΝΔΡΑ 

ΒΑΛΛΟΝΙΑ 
ΒΑΛΛΟΝΙΑ 

ΦΛΑΝΔΡΑ 



Η χρήση όλων των διαγνωστικών µέσων ανά µονάδα 
πληθυσµού πολύ συχνότερη στην Βαλλονία!!  

van	  DenBruel	  et	  al,	  JCEM	  2013	  



Ahn et al, N Engl J Med, 6 Nov 2014 



Κύριο χαρακτηριστικό: ενίσχυση 
του ρόλου των υπερήχων  



Περίπτωση 1 

 Γυναίκα 32 ετών παραπέµπεται για διερεύνηση.  
 Σε έλεγχο ρουτίνας βρέθηκε κατά την ψηλάφηση 
µονήρης όζος 2 εκ σταθερός ανώδυνος.  
 Δεν αναφέρεται ιστορικό ακτινοβολίας στον 
τράχηλο. Αρνητικό κληρονοµικό για κακοήθεια.  
 Λειτουργία θυρεοειδούς καλή. 
 Στην ψηλάφηση απουσία λεµφαδένων, κλινικά 
ευθυρεοειδική. 

•  Ποιά είναι η περαιτέρω διερεύνηση 
•  Ποιός είναι ο κίνδυνος κακοήθειας? 
•  Ποιά η αντιµετώπιση 



Περίπτωση 1: Εκτίµηση του κινδύνου 
για κακοήθεια 

 Ποιο από τα ακόλουθα είναι σηµαντικό?  
 
Ø Ιστορικό      ΝΑΙ 
Ø Κλινική εξέταση     ΝΑΙ 
Ø Μονήρης ή πολλαπλοί όζοι??? 
Ø Μέγεθος όζου (µεγαλύτερος σε σχέση µε 

µικρότερο)??? 

Ø 2017:  Χαρακτηριστικά στο U/S!! 



Εχει ο αριθµός των όζων σηµασία 
για τον κίνδυνο κακοήθειας? 

Ερώτηση: 
Ο µονήρης όζος έχει µεγαλύτερο κίνδυνο  
από τους πολλαπλούς? 



Επηρεάζει ο αριθµός των όζων τον κίνδυνο 
για κακοήθεια? 

Κίνδυνος κακοήθειας 
Μονήρης οζος 

 
 7 % 

(Marcusee et al, 2000) 
 

 9 % 
(Papini et al, 2002) 

  
 6 % 

(Deandrea et al 2002) 
  
 14.8 % 

(Frates et al 2006) 

Κίνδυνος κακοήθειας 
Πολλαπλοί οζοι 

 
  9 % 

 
 

  7 % 
 

  
  6 % 

 
  
  14.9 % 



Πρόσφατη µετα-ανάλυση: λιγότερο συχνός στην 
πολυοζώδη (MNG) (Brito et al, Thyroid 2013) 



Επηρεάζει τον κίνδυνο το µέγεθος του όζου? 

Είναι η κακοήθεια:  

•  Πιο συχνή στους µεγάλους όζους? 
•  Εξ ίσου συχνή στους µικρούς και τους 

µεγάλους όζους? 
•  Ενδεχοµένως παρούσα σε περισσότερους 
από έναν όζους? 



Επίδραση µεγέθους όζου στην πιθανότητα 
κακοήθειας (Kamran et al, JCEM 2013) 



Εντόπιση της κακοήθειας σε 120 ασθενείς µε 
πολλαπλούς όζους και θυρεοειδικό καρκίνωµα 

Αριθµός 
θυρεοειδικών 
όζων >10mm 

 
Αριθµός 
ασθενών 

 

Κακοήθεια στον 
µεγαλύτερο όζο 

(%) 

Κακοήθεια σε 2 
περισσότερους 

όζους 
(%) 

2 73 86.3 46.6 

3 27 59.2 48.1 

>=4 20 40.0 40.0 

σύνολο 120 72.5 45.8 

Frates et al. JCEM 2006 



Περίπτωση 1 
 Γυναίκα 32 ετών παραπέµπεται για διερεύνηση.  
 µονήρης όζος περίπου 2 εκ σταθερός ανώδυνος.  
 Δεν αναφέρεται ιστορικό ακτινοβολίας στον τράχηλο. Αρνητικό κληρονοµικό 
για κακοήθεια. Κλινικά ευθυρεοειδική 
 Στην ψηλάφηση απουσία λεµφαδένων, κλινικά ευθυρεοειδική. 

•  Υπερηχογράφηµα: ισόηχος όζος δλ, 2.1 εκ µε 
καλά όρια και λίγο αυξηµένη αιµάτωση. Οζίδια 4 
και 5 χιλ στον άλλο λοβό ελαφρώς υπόηχα µε 
καλά όρια 

•  Εποµένως είναι LOW RISK 

•  Επόµενο βήµα: 

–  Ποιός εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητος? 
 



A. TSH,  
B. TSH, ελΤ4,  
C. TSH, ελΤ4, ΚΤ! 

•  Τι γίνεται στην πράξη? 



JCEM 2016 



Εφαρµογή των οδηγιών στην κλινική πράξη (Burch et al, JCEM 2016) 



Περίπτωση 1 
 Γυναίκα 32 ετών παραπέµπεται για διερεύνηση.  
 µονήρης όζος περίπου 2 εκ σταθερός ανώδυνος.  
 Δεν αναφέρεται ιστορικό ακτινοβολίας στον τράχηλο. Αρνητικό κληρονοµικό 
για κακοήθεια. Κλινικά ευθυρεοειδική 
 Στην ψηλάφηση απουσία λεµφαδένων, κλινικά ευθυρεοειδική. 

•  Υπερηχογράφηµα: ισόηχος όζος δλ, 2.2 εκ µε καλά όρια 
και λίγο αυξηµένη αιµάτωση. Οζίδια 4 και 5 χιλ στον άλλο 
λοβό ελαφρώς υπόηχα 

•  U/S Low risk 

•  Επόµενο βήµα. 

1.  Θα κάνουµε FNA? 
2.  Επανέλεγχος µετά από 6 µήνες? 
3.  Επανέλεγχος µετά από 12 µήνες? 



GL 2016 

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	  
funcJonal	  on	  scin:graphy	  (difference	  in	  
recommendaOons	  for	  children)	  [BEL	  2,	  
GRADE	  B].	  



Περίπτωση 1 
 Γυναίκα 32 ετών παραπέµπεται για διερεύνηση.  
 µονήρης όζος περίπου 2 εκ σταθερός ανώδυνος.  
 Δεν αναφέρεται ιστορικό ακτινοβολίας στον τράχηλο. Αρνητικό κληρονοµικό 
για κακοήθεια. Κλινικά ευθυρεοειδική 
 Στην ψηλάφηση απουσία λεµφαδένων, κλινικά ευθυρεοειδική. 

•  Υπερηχογράφηµα: ισόηχος όζος δλ, 2.1 εκ µε 
καλά όρια και λίγο αυξηµένη αιµάτωση. Οζίδια 3 
και 5 χιλ στον άλλο λοβό ελαφρώς υπόηχα 

•  U/S Low risk 

•  Επόµενο βήµα. ΌΧΙ FNA. 

•  Επανέλεγχος µετά από 6 µήνες? 
•  Επανέλεγχος µετά από 12 µήνες?   



Περίπτωση 1 
 Γυναίκα 32 ετών παραπέµπεται για διερεύνηση.  
 µονήρης όζος περίπου 2 εκ σταθερός ανώδυνος.  
 Δεν αναφέρεται ιστορικό ακτινοβολίας στον τράχηλο. Αρνητικό κληρονοµικό 
για κακοήθεια. Κλινικά ευθυρεοειδική 
 Στην ψηλάφηση απουσία λεµφαδένων, κλινικά ευθυρεοειδική. 

•  Υπερηχογράφηµα: ισόηχος όζος δλ, 2.1 εκ µε 
καλά όρια και λίγο αυξηµένη αιµάτωση. Οζίδια 3 
και 5 χιλ στον άλλο λοβό ελαφρώς υπόηχα 

•  U/S Low risk 

•  Επόµενο βήµα. ΌΧΙ FNA. 

•  Επανέλεγχος µετά από 6 µήνες? 
•  Επανέλεγχος µετά από 12 µήνες?   



Περίπτωση 1 
 Γυναίκα 32 ετών παραπέµπεται για διερεύνηση.  
 µονήρης όζος περίπου 2 εκ σταθερός ανώδυνος.  

 Υπερηχογράφηµα: ισόηχος όζος δλ, 2.1 εκ µε καλά όρια 
και λίγο αυξηµένη αιµάτωση. Οζίδια 4 και 5 χιλ στον άλλο 
λοβό ελαφρώς υπόηχα 

•  U/S Low risk 

•  Προσέρχεται µετά από 12 µήνες 
•  Νέο υπερηχογράφηµα: ισόηχος όζος δλ, 2.0 εκ 

µε καλά όρια και λίγο αυξηµένη αιµάτωση. Οζίδια 
3 και 5 χιλ στον άλλο λοβό, το µεγαλύτερο 
ελαφρώς υπόηχο µε µικροασβεστώσεις 

•  Να γίνει τώρα ΦΝΑ?? Σε ποιόν όζο? 



Ισχυρότερη ένδειξη για FNA ανάλογα µε τα υπερηχογραφικά ευρήµατα 

GL 2016 

GL 2010 



Indica:ons	  for	  US-‐Guided	  	  
Fine-‐Needle	  Aspira:on	  	  

	  
§  In	  the	  selecJon	  of	  nodules	  for	  US-‐guided	  fine-‐
needle	  aspira:on	  (FNA),	  consider	  a	  balance	  
between	  the	  risk	  of	  a	  poten:ally	  delayed	  
diagnosis	  and	  that	  of	  superfluous	  diagnos:c	  
procedures	  or	  surgery	  [BEL	  4,	  GRADE	  C].	  

§  In	  light	  of	  the	  low	  clinical	  risk,	  nodules	  with	  a	  
major	  diameter	  <5	  mm	  should	  be	  monitored,	  
rather	  than	  biopsied,	  with	  US,	  irrespec:ve	  of	  
their	  sonographic	  appearance	  [BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

GL 2016 



Εφαρµογή των οδηγιών στην κλινική πράξη (Burch et al, 
JCEM 2016) 



FNA: είναι η καλύτερη µέθοδος για να 
διαγνώσουµε την κακοήθεια 

 Ερώτηση: Ποιός όζος πρέπει να παρακεντηθεί? 

Ø Οταν υπάρχουν ύποπτα ευρήµατα στο U/S? 
     Ναι σε όλες τις περιπτώσεις 

Ø Μέγεθος???   Ισως όχι τόσο σηµαντικό  
 
[κάτω του 1 εκ??]  [µόνο όταν υπάρχουν 

      ύποπτα 
ευρήµατα στο U/S]       

    



Υπερηχογραφικά ευρήµατα που 
συνηγορούν για κακοήθεια 

Ø Συµπαγής και υπόηχος 
Ø Ανώµαλα όρια 
Ø Μικροασβεστώσεις 
Ø Αυξηµένη ή άναρχη αγγείωση 
Ø Tall > wide 

Ø TΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ FNA= αρνητικη 



Περίπτωση 2 

 Ανδρας 52 ετών παραπέµπεται για διερεύνηση.  
 Σε έλεγχο καρωτίδων βρέθηκε µονήρης όζος 1.8 
εκ σταθερός ανώδυνος.  
 Δεν αναφέρεται ιστορικό ακτινοβολίας στον 
τράχηλο. Αρνητικό κληρονοµικό για κακοήθεια.  
 Λειτουργία θυρεοειδούς καλή. 
 Στην ψηλάφηση απουσία λεµφαδένων, κλινικά 
ευθυρεοειδικός. 

Ø ΥΠΕΡΗΧΟ: υπόηχος 1.7 εκ µε µικροασβεστώσεις 
και κυστική εκφύλιση  



Περίπτωση 2 
 Ανδρας 52 ετών παραπέµπεται για διερεύνηση.  
 Σε έλεγχο καρωτίδων βρέθηκε µονήρης όζος 1.8 εκ σταθερός ανώδυνος.  
 Δεν αναφέρεται ιστορικό ακτινοβολίας στον τράχηλο. Αρνητικό κληρονοµικό 
για κακοήθεια.  
 Λειτουργία θυρεοειδούς καλή. 
 Στην ψηλάφηση απουσία λεµφαδένων, κλινικά ευθυρεοειδικός. 

Ø ΥΠΕΡΗΧΟ: ελαφρώς υπόηχος 1.7 εκ µε 
µικροασβεστώσεις καλό περίγραµµα και κυστική 
εκφύλιση  = Intermediate risk 

Ø FNA: κατηγορία AUS/FLUS [atypia or follicular 
lesion of undetermined significance]  

Ø Επόµενο βήµα? 



AUS/FLUS atypia or follicular lesion of 
undetermined significance 

 Επόµενο βήµα 

Ø Χειρουργείο 
Ø Νεα FNA τώρα 
Ø Μοριακοί δείκτες 
Ø Παρακολούθηση και νέα FNA σε 6 µηνες 



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  
 

GL 2016 



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].	  

GL 2016 



Molecular	  tes6ng	  for	  cytologically	  indeterminate	  nodules	  
•	  Cytopathology	  exper:se,	  pa:ent	  characteris:cs,	  and	  

prevalence	  of	  malignancy	  within	  the	  popula:on	  being	  
tested	  impact	  the	  nega:ve	  predic:ve	  values	  (NPVs)	  and	  
posi:ve	  predic:ve	  values	  (PPVs)	  for	  molecular	  tes:ng	  
[BEL	  3,	  GRADE	  B].	  

•	  Consider	  the	  detec:on	  of	  BRAF	  and	  RET/PTC	  and,	  
possibly,	  PAX8/PPARG	  and	  RAS	  mutaOons	  if	  such	  
detecOon	  is	  available	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

•	  Because	  of	  the	  insufficient	  evidence	  and	  the	  limited	  
follow-‐up,	  we	  do	  not	  recommend	  either	  in	  favor	  of	  or	  
against	  the	  use	  of	  gene	  expression	  classifiers	  (GECs)	  for	  
cytologically	  indeterminate	  nodules	  [BEL	  2,	  GRADE	  B].	  

 

GL 2016 



Εφαρµογή των οδηγιών στην κλινική πράξη (Burch et al, JCEM 2016) 





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	  unseRled	  [BEL	  3,	  GRADE	  C].	  

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

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

GL 2016 



ATA GL 2015: suggested model for risk  assessment  



ΟΖΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 



Η χρήση θυροξίνης στο θυρεοειδικό όζο 
 
Επιφυλάξεις: 

Ø Η θυροξίνη οδηγεί σε σµίκρυνση του όζου 
σε µικρό µόνο ποσοστό των περιπτώσεων 

Ø Η αγωγή µε θυροξίνη δεν θα πρέπει να είναι 
κατασταλτική 

Ø Μπορεί να προκαλέσει αρρυθµίες και 
οστεοπόρωση 

Ø Το µέγεθος του όζου επιστρέφει µετά την 
διακοπή της αγωγής 



Πρέπει να χορηγείται θυροξίνη στην οζώδη νόσο 
του  θυρεοειδούς? 

Ø Πιθανόν να χορηγηθεί σε:  
Ø Νέα άτοµα µε µικρούς όζους 
Ø Περιοχή µε έλλειψη ιωδίου (προσφ µελέτη Γερµανία) 
Ø Πολυοζώδη βρογχοκήλη χωρίς ενδείξεις αυτονοµίας 

Ø Θυροξίνη δεν πρέπει να χορηγείται   
Ø Σε µεγάλες βρογχοκήλες µε ενδείξεις αυτονοµίας 
Ø Σε ασθενείς µε καρδιαγγειακή νόσο 
Ø Σε ασθενείς µε οστεοπόρωση ή αρρυθµία 
Ø Εµµηνοπαυσιακές γυναίκες ή άνδρες >60 ετών 

AACE/AME/GL, Gharib et al,  
Endocrine Practice 



Πότε πρέπει να χειρουργείται ο 
θυρεοειδικός όζος? 

Ø Επί κακοηθείας 
Ø Επί υποψίας κακοηθείας?? 
Ø Οταν είναι πολύ µεγάλος ή καταδυόµενος 
και δηµιουργεί πιεστικά φαινόµενα 

Ø Ενδεχοµένως όταν συνυπάρχει 
δυσλειτουργία του θυρεοειδούς - αυτονοµία 

Ø Όταν αυξάνεται ταχέως σε νέα άτοµα 



Complications from surgical procedures in low-risk PTC  

Brito et 
al 2014 



Μη χειρουργική αντιµετώπιση 
θυρεοειδικού όζου 

Ø Laser 
Ø Ραδιοσυχνότητες 
Ø Υπέρηχοι 

 Μόνο σε εξειδικευµένα κέντρα!  

Ø Εξακολουθούν να ειναι υπο συζήτηση και 
υπο εκτίµηση 

AACE/AME/ETA GL, Gharib et al, Endocrine Practice, 2010 



Θερµικός καυτηριασµός θυρεοειδικού 
όζου µε Laser 

Ø Ικανοποιητικής απόδοσης, χαµηλού κόστους 
µέθοδος 

Ø Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε 
εξειδικευµένα κέντρα. Σε άτοµα που δεν 
δύνανται να χειρουργηθούν και κινδυνεύουν 
από πιεστικά φαινόµενα για να αποφεύγονται 
οι επιπλοκές 

Ø Συνήθως1-3 συνεδρίες έχουν ως αποτέλεσµα 
50% µείωση του µεγέθους και βελτίωση των 
συµπτωµάτων 

AACE/AME/ETA GL, Gharib et al, Endocrine Practice, 2010 



Η επίδραση της θερµοκαυτηρίασης µε laser σε όζους του 
θυρεοειδούς (Faggiano et al, JCEM, Dec 2012) 

control laser 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 



Suggestion by Japanese surgeons: Non-surgery for DTC!!  

World J Surg 2016 

Follow-up without surgery 


