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Ασθενής #1 ♂ 73 ετών 

v Συµπτωµατολογία υπερθυρεοειδισµού από 
2µήνου (απώλεια βάρους 15Kg, τρόµος άνω 
άκρων, Σφ=70/min) 

v Βηµατοδότης/απινιδωτής 

v Βιοχηµικά ευρήµατα υπερθυρεοειδισµού 



#1 U/S θυρεοειδούς 

v ΔΛ: 5 x 3,55 x 3,05 cm µε παρουσία 2 συµπαγών 
όζων 2,4 και 2,1 cm σε επαφή µεταξύ τους µε 
περιοχές κυστικής εκφύλισης. Έτεροι όζοι: 1,7 και 
πολλαπλοί ως 0,75 cm 

v ΑΛ: 5,5 x 4,1 x 3,6 cm µε παρουσία 
ανοµοιογενούς όζου 2,6 cm µε ασαφή όρια. 
Έτεροι όζοι: 1,9/1,3/1,1 cm 

v  Ισθµός: 0,44 cm µε παρουσία όζου 0,4 cm 

v Περιφερική κυρίως η αγγείωση των όζων 



#1 Σπινθηρογράφηµα µε Tc99m 

v Αδένας αυξηµένων διαστάσεων µε ασαφή όρια και 
έντονη ανοµοιογένεια πρόσληψης του ρ/φ, µε 
παρουσία θερµών και ψυχρών περιοχών. Ταχεία 
πρόσληψη του ρ/φ ως επί υπερλειτουργίας του 
αδένα 



Ασθενής #1- αντιµετώπιση 

v Έναρξη αγωγής µε µεθιµαζόλη 20mg x 2 

v Ελάµβανε ήδη µετοπρολόλη 100mg  ¼ x 2 λόγω 
του καρδιολογικού ιστορικού 



Ένα µήνα µετά… 
18/3/2017 

Τ3 (ng/dl) 
(φ.τ <200) 335 

FT4 (ng/dl) 
(φ.τ <1,7) 3,97 

TSH (µU/ml) <0,01 
SGOT (U/L) 32 
SGPT (U/L) 42 
γ-GT (U/L) 156 
Neutrophils 3670 
Φ.Α. µεθιµαζόλη 20mg x2 +  

µετοπρολόλη 25mg x2 



Περαιτέρω χειρισµοί 

§  Διακοπή αγωγής µε µεθιµαζόλη  
§  Αλλαγή σε προπυλθειουρακίλη 
§ Μείωση της παρούσας αγωγής  
§ Θυρεοειδεκτοµή 
§  Ραδιενεργό ιώδιο  



Σχόλια 
v Προπυλθειουρακίλη  

§  Διασταυρούµενες αντιδράσεις 

v Ραδιενεργό ιώδιο 
§  Ταχεία κάθαρση του ραδιενεργού ιωδίου λόγω του 
υπερθυρεοειδισµού, µειωµένη δραστικότητα 

§  Παροδική αύξηση των θυρεοειδικών ορµονών µε τη 
χορήγηση  
•  Απαραίτητη η προετοιµασία για έλεγχο του 
υπερθυρεοειδισµού  

v Χειρουργείο 
§  Προετοιµασία για έλεγχο του υπερθυρεοειδισµού  

•  Ασφαλές χειρουργείο 
§  Παρουσία ύποπτων όζων 



Περαιτέρω χειρισµοί 

§ Διακοπή αγωγής µε µεθιµαζόλη  
§ Αλλαγή σε προπυλθειουρακίλη 
§ Μείωση της παρούσας αγωγής  
§ Θυρεοειδεκτοµή 
§ Ραδιενεργό ιώδιο  



18/3/2017 3/4/2017 12/4/2017 24/4/2017 4/5/2017 

Τ3 (ng/dl) 
(φ.τ <200) 335 218 288 222 152 

FT4 (ng/dl) 
(φ.τ <1,7) 3,97 3,57 3,7 3,2 1,8 

TSH (µU/ml) <0,01 <0,05 
SGOT (U/L) 32 31 23 24 19 
SGPT (U/L) 42 39 31 26 23 
γ-GT (U/L) 156 175 134 111 127 
Χολερυθρίνη 
(mg/dl) 1,51 1,08 0,96 0,85 

Neutrophils 3670 4580 5710 
Φ.Α. µεθιµαζόλη 

20mg x 2 
από 1 µηνός 

µεθιµαζόλη 
20 - 10mg 

µεθιµαζόλη 
20 - 10mg 

µεθιµαζόλη  
20 - 10mg 
+προπρανολόλη  
40mg x3 

µεθιµαζόλη  
20-10mg  
+προπρανολόλη 
40mg x3 
+ Lugol 10στ. x2 



Ασθενής #2   
v Ασθενής ♀ 22 ετών 

v Προσέρχεται προ έτους λόγω οζώδους βρογχοκήλης 

v 2016   
§  U/S θυρεοειδούς: υπόηχος όζος µε σαφή άλω µδ 1,6 cm 
δεξιά  του ισθµού  και 2-3 υπόηχοι όζοι 0,8-1,1 cm 
άµφω, δεν διαπιστώνονται παθολογικοί λεµφαδένες 
στον τράχηλο 

§  TSH=1,55µU/ml, fT4=1,1 ng/dl,T3 90 ng/dl  
§  anti TPO= 120U/ml,  antiTg= 163 U/ml 

 



Ασθενής #2 

v Περαιτέρω έλεγχος 
§  FNA 
§  Παρακολούθηση µε U/S σε 1 χρόνο? 



Υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά 
όζων θυρεοειδούς και ενδείξεις FNA 



#2 FNA 
v Στάδιο κατά Bethesda II. Καλοήθης αλλοίωση 

(αδενωµατώδης όζος) 

 Διαγνωστική Κατηγορία                 Κίνδυνος κακοήθειας (%)      Προτεινόµενη Διαχείριση†  
 
Μη διαγνωστικό δείγµα ή                        1-4                           Επανάληψη FNA υπό ανεπαρκές  

                                        καθοδήγηση υπερήχου 
 
Καλοήθης αλλοίωση       0-3                      Κλινική παρακολούθηση 
 
Ατυπία απροσδιορίστους σηµασίας                                                  
 ή θυλακική βλάβη απροσδιορίστου                  ~5-15‡     Επανάληψη FNA 
 σηµασίας 
 
Θυλακιώδες νεόπλασµα ή                                   15-30     Λοβεκτοµή  
 ύποπτο για θυλακιώδες νεόπλασµα 
 
Ύποπτο για κακοήθεια                                         60-75                       Ολική θυρεοειδεκτοµή ή λοβεκτοµή§        
 
Κακοήθεια                                                             97-99                       Ολική θυρεοειδεκτοµή§ 



#2  παρακολούθηση 

v 2017 
§  KE: εµφανής διόγκωση στον τράχηλο, ψηλαφητή, 
υπόσκληρη, ευκίνητη   

§  U/S θυρεοειδούς  
•  ΔΛ: υπόηχος σαφώς αφοριζόµενος όζος µδ 3,1 cm δεξιά του 
ισθµού  και 2-3 υπόηχοι όζοι 0,8-1,1 cm άµφω, δεν 
διαπιστώνονται παθολογικοί λεµφαδένες στον τράχηλο) 

§  TSH<0,005µU/ml, fT4= 2.0 ng/dl, T3=240 ng/dl  
§  anti TPO >600 U/ml,  antiTg= 877.6 U/ml 



#2 σπινθηρογράφηµα µε τεχνήτιο 

Τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη  
σε έδαφος θυρεοειδικής αυτοανοσίας 



# 2,  αντιµετώπιση 

v Χειρουργείο; 
§  ολικη θυρεοειδεκτοµή 
§  λοβεκτοµή 

v Χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου; 

v Αντιθυρεοειδικά; 





Αντιµετώπιση ΤΠΒ στις οδηγίες 



# 2 αντιµετώπιση 

v Χειρουργείο; 
§  ολικη θυρεοειδεκτοµή 
§  λοβεκτοµή 

v Χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου; 

v Αντιθυρεοειδικά; 



Ασθενής #3, ♂ 64 ετών 
v  ιστορικό πολυοζώδους βρογχοκήλης από 6ετίας.  

§  2012 U/S: υπόηχος όζος 0,7x0,4 cm 
§  2016 U/S: υπόηχος όζος 1,8 cm µε στικτές αποτιτανώσεις και εξωτερική & 

κεντρική αγγείωση, χωρίς παθολογικούς λεµφαδένες.  

v λόγω των υπερηχογραφικών ευρηµάτων υποβλήθηκε σε FNA  

v Bethesda VI. Κακοήθεια  
§  Θηλώδες καρκίνωµα   

v 4/1/2017 ο ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτοµή 



#3,  παθολογοανατοµική έκθεση 

v  ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ: 88-17 Με την ένδειξη No " 1" Θυρεοειδής αδένας βάρους 15γρ. µε 
υβώδη επιφάνεια που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από κάψα και περιλαµβάνει ένα λοβό 
διαστάσεων 3,5X2,3X2,5εκ. ο οποίος φέρει ράµµα, ισθµό µήκους 2,5εκ. και πλάτους 
1,4εκ. και τον άλλο λοβό διαστάσεων 4X1,3X1,4εκ. Στις διατοµές του λοβού µε το ράµµα 
αναγνωρίζεται περίγραπτη, λευκόφαιη εν µέρει λευκωπή εστία διαστάσεων 2X1,8X1,7εκ. 
στην µεσότητα του λοβού, µε επέκταση προς τον κάτω πόλο αυτού. Στον άνω πόλο 
αναγνωρίζεται λευκωπή εστία µεγίστης διαµέτρου 0,1εκ. Στις διατοµές του άλλου λοβού 
αναγνωρίζονται 3 λευκωπές εστίες µεγίστης διαµέτρου 0,1εκ. έκαστη. Το λοιπό 
θυρεοειδικό παρέγχυµα είναι καστανόφαιο, συµπαγές, ελαστικό. Στην περιοχή του 
ισθµού παρατηρείται συνδετικολιπώδες ιστός µεγίστης διαµέτρου 1,5εκ. Συµπαρελήφθη 
συνδετικολιπώδες ιστοτεµάχιο διαστάσεων 2,3X1,5X0,8εκ. χωρίς ουσιώδεις 
µακροσκοπικές αλλοιώσεις. 

v  89-17 Με την ένδειξη No " 2" Τρία καστανόφαια ιστοτεµάχια µεγίστης διαµέτρου 
0,7εκ.έως 1,3εκ. και συνολικών διαστάσεων 1,5X1,5X0,7εκ.  



#3,  παθολογοανατοµική έκθεση 
v  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ: 88-17 Αντίστοιχα µε την µακροσκοπικά περιγραφείσα εστία 

µεγίστης διαµέτρου 2 εκ. στο λοβό µε το ράµµα, παρατηρείται ανάπτυξη θηλώδους 
καρκινώµατος θυρεοειδούς αδένα. Στον άλλο λοβό παρατηρείται δεύτερη εστία 
θηλώδους καρκινώµατος θυρεοειδούς αδένα µεγίστης διαµέτρου 0,7χιλ. που 
απέχει 0,5χιλ. από την εγχειρητική επιφάνεια. 

v  Συνυπάρχουν εστιακές χρόνιες λεµφοκυτταρικές διηθήσεις. 

v  Συνεξαιρέθηκαν δύο λεµφαδένες µεγίστης διαµέτρου 0,1εκ. και 0,3εκ ελεύθεροι 
νεοπλασµατικής διήθησης, και ένας παραθυρεοειδής µεγίστης διαµέτρου 0,2εκ. 
89-17 Θυρεοειδικός ιστός µε εστιακές χρόνιες λεµφοκυτταρικές διηθήσεις καθώς 
και συνεχόµενος συνδετικολιπώδης και γραµµωτός µυϊκός ιστός. 



Επόµενα βήµατα 

v Καθήλωση 131Ι για εκτίµηση του θυρεοειδικού 
υπολείµµατος; 

v Προσδιορισµός TSH και θυρεοσφαιρίνης; 

v Χορήγηση 131I; 
§  30mCi ; 
§  60mCi ; 



Εκτίµηση κινδύνου υποτροπής 



ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

T3              (ng/dl) <19,53 

FT4              (ng/dl) <0,1 

TSH          (µU/ml) 81,87 

Τg             (ng/ml) <0,7 

AntiTg     (U/ml) 19,64 



Ενδείξεις 
χορήγησης  131Ι  

µετά  
θυρεοειδεκτοµή 

Tg <0.7ng/ml 



Επόµενα βήµατα 
v Παρακολούθηση  

v Προσδιορισµός TSH και θυρεοσφαιρινης;  
§   Αρχικά εκτίµηση κάθε 6-12 µήνες 
§  σε περίπτωση εξαιρετικής ανταπόκρισης µετά την 
θυρεοειδεκτοµή  (Tg υπο αγωγή <0,2ng/ml) σε ασθενείς µε 
χαµηλό κίνδυνο υποτροπής, συνιστάται παρακολούθηση µε 
Tg υπο αγωγή κάθε  12-24µήνες  

§  TSH κάθε 12µήνες, στόχος TSH: 0,5-2 mU/L 
§  U/S αρχικά κάθε 6-12 µήνες και εν συνεχεία περιοδικά σε 
συνάρτηση µε τον κίνδυνο υποτροπής και την Tg 

§  Επανεκτίµηση του κινδύνου υποτροπής ανάλογα µε τα 
ευρήµατα 



Ασθενής #4 ♂, 79 ετών 
 

v Πολυοζώδης βρογχοκήλη από 20ετίας  
v  Ατοµικό αναµνηστικό:  
          - Καλοήθης υπερτροφία προστάτη 
          - Αρτηριακή υπέρταση 

v  Λόγω πιεστικών φαινοµενων στην περιοχή του τραχήλου 
έγινε ολική θυρεοειδεκτοµή 17/10/2016 στο Νοσοκοµείο 
µας 

v Παραπέµπεται για αντιµετώπιση µετά το χειρουργείο 
 



# 4, Ιστολογική έκθεση 



#4, Ιστολογική έκθεση 



# 4  

v Ποια θα είναι η προτεινόµενη αντιµετώπιση; 
§  Επανεπέµβαση: λεµφαδενικός καθαρισµός 
§  Συµπληρωµατική χορήγηση 131Ι 
§  Χορήγηση αγωγής υποκατάστασης µε θυροξίνη και 
παρακολούθηση µε επίπεδα TSH  

§  Χορήγηση αγωγής υποκατάστασης µε θυροξίνη και 
παρακολούθηση µε θυρεοσφαιρίνη ορού. 





       Θυλακιώδης ποικιλία του θηλώδους  

v  Το χωρίς κάψα FVPTC 
συµπεριφέρεται  
περισσότερο ως κλασσικό 
θηλώδες καρκίνωµα 

v  Το eFV PTC συµπεριφέρεται 
περισσότερο ως θυλακιώδες 
νεόπλασµα/αδένωµα: 

1)  Το µη διηθητικό eFVPTC 
συµπεριφέρεται ως 
θυλακιώδες αδένωµα. 

2)  Το διηθητικό (κάψας ή 
αγγείων) eFVPTC 
συµπεριφέρεται 
περισσότερο ως 
θυλακιώδες καρκίνωµα. 



# 4  

v Ποια θα είναι η προτεινόµενη αντιµετώπιση; 
§  Επανεπέµβαση: λεµφαδενικός καθαρισµός 
§  Συµπληρωµατική χορήγηση 131Ι 
§  Χορήγηση αγωγής υποκατάστασης µε θυροξίνη και 
παρακολούθηση µε επίπεδα TSH  

§  Χορήγηση αγωγής υποκατάστασης µε θυροξίνη και 
παρακολούθηση µε θυρεοσφαιρίνη ορού. 


