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Χαιρετισμός 
Προέδρου

Με πολύ χαρά έχου-
με μπροστά μας το 2ο 
τεύχος του ηλεκτρο-
νικού περιοδικού 
της Εταιρείας μας! 
Είναι μια πρόκληση 
αλλά και πρόσκληση 
για τους μεγαλύτε-
ρους συναδέλφους 
μας (που δεν βρί-
σκουν χρόνο), αλλά 
και για τους νεότερους (που διστάζουν) να γρά-
ψουν και να μας στείλουν τα δικά τους κείμενα 
και τις δικές τους προτάσεις για την ύλη αλλά και 
την εν γένει παρουσίαση του περιοδικού.
Το περιοδικό μας είναι μια ευκαιρία συνάντησης 
όλων μας!

Καλό διάβασμα!
Δημήτρης Λινός

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
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Αντιπρόεδρος:      Κωνσταντίνος Νάστος 
Γραμματέας:      Χρίστος Χριστοφορίδης 
Ταμίας:       Σοφοκλής Λανίτης 
Ειδικός Σύμβουλος 
Εκπαίδευσης:      Χρυσάνθη Αγγελή 
Μέλη:        Ισαάκ Κεσίσογλου
       Ιωάννης Παπανδρίκος 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ 
TOY 2ου ΤΕΥΧΟΥΣ

Η έκδοση του περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής 
Ενδοκρινών Αδένων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Εται-
ρεία. Μέσα από αυτό θα μπορούν τα μέλη της Εταιρείας αλλά και 
όλος ο Ιατρικός Κόσμος να ενημερώνονται για την επιστημονική εξέ-
λιξη όσον αφορά τη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων.

Αποτελεί λοιπόν τιμή για μας η ανάθεση της έκδοσης του δεύ-
τερου τεύχους του Περιοδικού. Στο πρώτο τεύχος αναπτύχθηκε μια 
ποικιλία θεμάτων που αφορούν όλα τα αντικείμενα της Χειρουργικής 
Ενδοκρινών. Στο δεύτερο τεύχος αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με 
τους παραθυροειδείς αδένες και να δώσουμε τίτλο «Ψάχνοντας τον 
Παραθυρεοειδή».

Oι παραθυρεοειδείς αδένες ελέγχουν την ποσότητα ασβεστίου 
στο αίμα μας. Ο καθένας έχει τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες, 
που συνήθως βρίσκονται ακριβώς γύρω από τον θυρεοειδή αδένα 
στη βάση του λαιμού. Περίπου 1 στα 100 άτομα (1 στις 50 γυναίκες 
άνω των 50) θα αναπτύξουν όγκο παραθυρεοειδούς αδένα κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους, προκαλώντας μια ασθένεια που ονομάζεται 
«υπερπαραθυρεοειδισμός». 

Ο υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μια καταστροφική ασθένεια που 
προκαλεί υψηλό ασβέστιο στο αίμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρά προβλήματα υγείας. Μπορεί να θεραπευτεί αφαιρώντας χει-
ρουργικά τον παραθυρεοειδή όγκο. 

Ο υπερπαραθυρεοειδισμός δεν είναι απλώς ένα υψηλό ασβέστιο 
στο αίμα που μπορεί να παρακολουθείται από τους ενδοκρινολό-
γους. Είναι μια σοβαρή ασθένεια που πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

Παρουσιάζεται πρώτα η διαγνωστική προσέγγιση στον υπερπαρα-
θυρεοειδισμό. Αναλύεται η χειρουργική αντιμετώπιση και οι νεότε-
ρες τεχνικές της αλλά και οι σύγχρονες δυνατότητες εντοπισμού τους 
καθώς αποτελεί σημαντικό χρόνο στη χειρουργική των παραθυρεο-
ειδών. Όμως κάθε πάθηση των παραθυροειδών δεν αντιμετωπίζεται 
με χειρουργική επέμβαση και αναπτύσσονται όλα τα κριτήρια με τα 
οποία αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Το βασικότερο όμως είναι ότι η 
αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού οδηγεί σε άρση των συ-
μπτωμάτων και σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθε-
νούς.

Στο τέλος δημοσιεύουμε ένα ενδιαφέρον άρθρο για τις μεταστά-
σεις στο θυρεοειδή από άλλα νεοπλάσματα από το Θεαγένειο Αντι-
καρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ελπίζουμε το παρόν τεύχος να συμβάλλει στην ενημέρωση των 
συναδέλφων και να αποτελέσει ερέθισμα για ανταλλαγή απόψεων 
και κυρίως την εγκαθίδρυση του περιοδικού ως αγωγό μετάδοσης 
γνώσεων της Εταιρείας μας.

Με τιμή οι Εκδότες,

Ιωάννης Κουτελιδάκης
Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων

Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ

Θεοδόσης Παπαβραμίδης
Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων

Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
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Το περιοδικό θα εκδίδεται κάθε 3 μήνες και θα προωθεί-
ται ηλεκτρονικά και δωρεάν στα μέλη της Ε.Ε.Χ.Ε.Α καθώς 
και στα μέλη άλλων εταιριών κατόπιν συμφωνίας με τα Δ.Σ 
των εταιριών. Παράλληλα, θα δημοσιοποιείται στο site  της 
εταιρίας.  

Η θεματολογία είναι ελεύθερη και αφορά σε θέματα 
που άπτονται της χειρουργικής των ενδοκρινών αδένων 
και μπορεί να είναι κάποια ανασκόπηση της διεθνούς βι-
βλιογραφίας, ενδιαφέροντα νέα από διεθνή συνέδρια, νέες 
τεχνικές, αμφιλεγόμενα θέματα  ή εργασίες από δικό σας 
υλικό  (original articles). 

Παράλληλα θα  υπάρχουν προσκεκλημένα άρθρα που 
θα σκοπεύουν να  ενημερώσουν όλους μας για τα νεότε-
ρα επιστημονικά δεδομένα τόσο από χειρουργούς αλλά και 
από ενδοκρινολόγους και απεικονιστές.   

Δεν θα είναι περιοδικό με κρίση εργασιών άρα δεν θα 
απορρίπτονται άρθρα από συναδέρφους που θέλουν να 
μοιραστούν την εμπειρία τους με τα υπόλοιπα μέλη της 
εταιρίας. 

Για τον λόγο αυτό  την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο,  

την επιστημονική επάρκεια και  τον ορθογραφικό / συντα-
κτικό έλεγχο  θα έχει ο συγγραφέας που θα την υποβάλει. 

Οι εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται με συνημμένα 
αρχεία στο email της εταιρίας info@eexea.gr υπό την μορ-
φή word document με την εξής δομή.

1. Τίτλος εργασίας 

2. Ονοματεπώνυμο και τίτλος συγγραφέα/ων 

3. Ιδιότητα συγγραφέα 

4. Τόπος εργασίας του συγγραφέα ( νοσοκομείο , κλινική 
κλπ)  

5.  Προαιρετικά μικρή περίληψη ( έως 300 λέξεις) 

6. Κείμενο ( έως 3000 λέξεις  για review και έως 2000 για 
τα υπόλοιπα ) 

7. Ενδεικτική Βιβλιογραφία  

8. Πίνακες σε ξεχωριστά αρχεία word

9. Εικόνες σε JPEG κατά προτίμηση με υψηλή ανάλυση (> 
200 dpi) σε ξεχωριστά αρχεία 
Επίσημη γλώσσα θα είναι τα Ελληνικά για τους Έλληνες 

συγγραφείς και τα Αγγλικά για τους ξένους.   

Λίγα λόγια για το περιοδικό 

Αγαπητοί συνάδερφοι, 
Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε με την σειρά 

μας  στο δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδι-
κού της ΕΕΧΕΑ. Ελπίζουμε ότι βρήκατε ενδιαφέρον 
το πρώτο τεύχος που ασχολήθηκε κυρίως με αμφι-
λεγόμενα θέματα στην χειρουργική των ενδοκρινών 
αδένων.

 Την σύνταξη του δεύτερου τεύχους, ως Guest 
Editors,  ανέλαβαν δυο συνάδελφοι από την Βόρειο 
Ελλάδα έχοντας ανταποκριθεί στην πρόσκληση που 
στάλθηκε σε όλα τα μέλη της εταιρίας μας. 

Ο Κος Ι. Κουτελιδάκης και ο Κος Θ. Παπαβραμίδης 
σε συνεργασία με  εκλεκτούς συναδέλφους αφιέρω-
σαν το τεύχος στην χειρουργική του παραθυρεοει-
δούς αδένα. 

Το τεύχος αυτό με μια εξαιρετική επιλογή θεματο-
λογίας καλύπτει σφαιρικά το θέμα και ελπίζουμε να 
το απολαύσετε και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες 
σε αυτό. 

Παράλληλα, το τεύχος φιλοξενεί και μία εργασία 
που στάλθηκε προς την συντακτική επιτροπή και ευ-
χαριστούμε τους συγγραφείς που ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση μας για καθολική συμμετοχή στην 
σύνταξη και στο υλικό του περιοδικού. 

Αισιοδοξούμε να δούμε περισσότερες εργασίες 
στα επόμενα τεύχη. 

Το περιοδικό είναι ανοικτό σε όλους και κάθε συ-
νεισφορά είναι πολύτιμη για το επιστημονικό έργο της 
εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Χαιρετισμός Συντακτικής 
Επιτροπής / 

Διοικητικού συμβουλίου 
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Εισαγωγή 
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΠΥΠΘ) κα-

λείται η διαταραχή που προκαλείται από την υπέρμετρη 
σύνθεση και έκκριση παραθορμόνης από τους παραθυ-
ρεοειδείς αδένες. Ο ΠΥΠΘ παραδοσιακά θεωρείται ως 
η πιο συχνή αιτία συμπτωματικής υπερασβεστιαιμίας. Τα 
τελευταία χρόνια ωστόσο όλο και περισσότερο διαγιγνώ-
σκεται τυχαία σε εργαστηριακούς βιοχημικούς ελέγχους 
ρουτίνας κάνοντας την ασυμπτωματική του μορφή μια 
σχετικά συχνή διαταραχή.

Αναφορές για τον ΠΥΠΘ στην ιατρική βιβλιογραφία 
υπάρχουν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Κατά τη δεκαε-
τία του 1930 τα διαγνωσμένα περιστατικά ήταν τόσο λίγα 
που άξιζαν δημοσίευσης1.Η σημερινή του επίπτωση υπο-
λογίζεται σε 42 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού. Τα 
τελευταία 20 χρόνια συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία 
περισσότερες από 6000 δημοσιευμένες αναφορές για 
τον ΠΥΠΘ. Η ευαισθητοποίηση των ιατρών, η βελτίωση 
των εργαστηριακών μεθόδων διάγνωσης και η είσοδος 
του ελέγχου του μεταβολισμού του ασβεστίου στην προ-
ληπτική ιατρική αποτελούν τις κύριες αιτίες της αυξανό-
μενης συχνότητας της νόσου. 

Η κύρια βιοχημική διαταραχή που προκαλείται από την 
υψηλή παραθορμόνη είναι τα αυξημένα επίπεδα ασβε-
στίου στο αίμα και στα ούρα. Ταυτόχρονα, συχνά παρα-
τηρούνται διαταραχές στο μεταβολισμό του φωσφόρου 
αλλά και της βιταμίνης D. Οι κλινικές εκδηλώσεις της 
νόσου (σημεία και συμπτώματα) είναι αποτέλεσμα αυτών 
των διαταραχών και διακρίνονται σε τυπικές (που αφο-

ρούν στον οστίτη ιστό και στους νεφρούς ) ή άτυπες (συ-
μπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, το καρδιαγγει-
ακό σύστημα, ακόμα και νευροψυχιατρικές διαταραχές). 
Επιπλέον, τελευταία ερευνάται ο ρόλος του ασβεστίου 
αλλά και της βιταμίνης D και της παραθορμόνης στις δια-
ταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης2.

Όπως είναι κατανοητό η πρώιμη διάγνωση έκανε την 
παραδοσιακή κλινική εικόνα με βαριά υπερασβεστιαιμία, 
οστικά άλγη, νεφρολιθίαση, γαστρεντερικές διαταραχές 
και γενική κακουχία πιο σπάνια. Η κλινική εικόνα της νό-
σου κατά την πρώτη διάγνωση μπορεί να είναι μεταβλητή 
και διαφορετική από ασθενή σε ασθενή. Ανάλογα μετα-
βλητή μπορεί να είναι και η φυσική της πορεία. Άλλοτε 
παραμένει ασυμπτωματική για πολλά χρόνια και άλλοτε 
εξελίσσεται ταχέως. Οι κλινικές επιπτώσεις ωστόσο ακό-
μη και της ασυμπτωματικής μορφής είναι σοβαρές. Από 
μελέτες με μεγάλες σειρές ασθενών υπολογίζεται ότι το 
ένα τέταρτο των αρχικά ασυμπτωματικών ασθενών θα 
εμφανίσει βλάβη σε κάποιο όργανο - στόχο μέσα σε μια 
πενταετία, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της υπερασβε-
στιαιμίας3.

Δεδομένης της αυξημένης επίπτωσης του ΠΥΠΘ, της 
ποικιλίας των κλινικών εκδηλώσεων του (σε συνδυασμό 
με το μεγάλο ποσοστό των ασθενών που παραμένουν 
ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί) αλλά και των 
κλινικών επιπτώσεων της νόσου, το παρόν άρθρο επικε-
ντρώνεται στην πρόταση μιας συγκεκριμένης πλήρους 
διαγνωστικής προσέγγισης των ασθενών αυτών.

Διαγνωστική Προσέγγιση Ασθενούς 
με Πρωτοπαθή Υπερπαραθυρεοειδισμό

Καλλιόπη Κώτσα

Αναπλ. Καθηγήτρια 
Ενδοκρινολογίας - 
Διαβητολογίας Α.Π.Θ,  
Τμήμα Ενδοκρινολογίας 
- Μεταβολισμού - 
Διαβητολογικό Κέντρο, 
Α’ Παθολογική  Κλινική, 
ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Μαρία Γραμματίκη

Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, 
Τμήμα  Ενδοκρινολογίας 
- Μεταβολισμού - 
Διαβητολογικό Κέντρο, 
Α’ Παθολογική  
Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη
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Διαγνωστική Προσέγγιση
Η υπόνοια της νόσου τίθεται από την ανεύρεση υψη-

λών τιμών ασβεστίου στον ορό σε τυχαίο εργαστηριακό 
έλεγχο ρουτίνας (ασυμπτωματική υπερασβεστιαιμία) ή 
κατά την διερεύνηση ασθενών με οστεοπόρωση ή/και 
νεφρολιθίαση (ήπια συμπτωματική υπερασβεστιαιμία). 

Κατά την πρώτη εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνεται λε-
πτομερές ατομικό ιστορικό και να γίνεται πλήρης κλινική 
εξέταση με σκοπό να αξιολογηθούν σημεία, συμπτώματα 
και πιθανές αιτίες της υπερασβεστιαιμίας, π.χ. ιστορικό 
κακοήθειας, λήψη φαρμακευτικής αγωγής όπως συ-
μπληρωμάτων ασβεστίου, αλφακαλσιδόλης, διουρη-
τικών. Επιπρόσθετος σκοπός της λήψης του ιστορικού 
είναι να αναζητηθούν αντικειμενικές νεφρικές ή σκελε-
τικές εκδηλώσεις που να σχετίζονται με ΠΥΠΘ, δηλαδή 
ιστορικό νεφρολιθίασης, οστεοπόρωσης ή κατάγματος 
ευθραυστότητας.  

Ιδανικά απαιτείται επιβεβαίωση της υπερασβεστιαιμίας 
(με επαναληπτικό έλεγχο ασβεστίου ορού διορθωμένο 
για τα επίπεδα αλβουμίνης),  ενώ την επιβεβαίωση αυτή 
πρέπει πάντα να συνοδεύει η ταυτόχρονη μέτρηση της 
παραθορμόνης ορού στο ίδιο δείγμα που θα βοηθήσει 
στην πρώτη διαφορική διάγνωση. Αν τα επίπεδα παρα-
θορμόνης ορού είναι χαμηλά η διάγνωση του υπερπαρα-
θυρεοειδισμού θα πρέπει να αποκλείεται και η περαιτέ-
ρω διερεύνηση να στρέφεται προς άλλες κατευθύνσεις. 

Η διάγνωση του ΠΥΠΘ θεωρείται βέβαιη στην περί-
πτωση που η υπερασβεστιαιμία συνδυάζεται με σημαντι-
κά αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης ορού. Ήπια μόνο 
αύξηση των επιπέδων παραθορμόνης ορού ή τιμές εντός 
του φυσιολογικού εύρους - αλλά δυσανάλογα υψηλές 
για τις υψηλές τιμές ασβεστίου ορού - κάνουν τον ΠΥΠΘ 
μια πολύ πιθανή διάγνωση, απαιτούν όμως επιπλέον διε-
ρεύνηση για τον αποκλεισμό άλλων καταστάσεων, όπως 
της οικογενούς υπασβεστιουρικής υπερασβεστιαιμίας.  

Παράλληλα με τον έλεγχο της παραθορμόνης ορού, 
μια σειρά από επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις απαι-
τούνται για να ολοκληρωθεί η αρχική διαγνωστική προ-
σέγγιση. Αυτές περιλαμβάνουν τον βιοχημικό έλεγχο 
των επιπέδων κρεατινίνης, φωσφόρου, αλκαλικής φω-
σφατάσης, μαγνησίου και 25-υδροξυβιταμίνης D στον 
ορό, καθώς και τον έλεγχο των επιπέδων της 24ωρης 
αποβολής ασβεστίου και κρεατινίνης στα ούρα4. Τα επί-
πεδα της κρεατινίνης ορού πρέπει να ελέγχονται για 
την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας, καθώς η ση-
μαντική έκπτωση νεφρικής λειτουργίας μπορεί να προ-

καλέσει αύξηση των επιπέδων της παραθορμόνης και 
σε κάποιες περιπτώσεις υπερασβεστιαιμία (τριτοπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός). Στην περίπτωση του ΠΥΠΘ 
τα επίπεδα του φωσφόρου ορού αναμένονται χαμηλά ή 
οριακά φυσιολογικά. Επιπλέον, η ανεπάρκεια της βιταμί-
νης D συνυπάρχει πολύ συχνά με τον ΠΥΠΘ, οδηγώντας 
σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα παραθορμόνης ορού. Σε 
οριακές τιμές ασβεστίου και παραθορμόνης συστήνεται 
η αναπλήρωση με βιταμίνη D (εφόσον υπάρχει έλλειψη) 
πριν  την οριστική διάγνωση. Αναπλήρωση με βιταμίνη 
D (με βάση τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες) συνι-
στάται και όταν έχει διαγνωστεί η νόσος (βελτιώνει την 
κλινική πορεία) και οπωσδήποτε πριν τη χειρουργική 
αντιμετώπιση του ΠΥΠΘ. 

Τέλος, ο αρχικός έλεγχος των επιπέδων της 24ωρης 
αποβολής ασβεστίου και κρεατινίνης στα ούρα είναι κρί-
σιμος για τη διαφορική διάγνωση του ΠΥΠΘ από την οι-
κογενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία, μια σπάνια, 
κληρονομούμενη αλλά καλοήθη κατάσταση που χαρα-
κτηρίζεται από δια βίου αυξημένα επίπεδα ασβεστίου 
στον ορό, φυσιολογικά ή ελαφρώς αυξημένα επίπεδα 
παραθορμόνης ορού, αλλά χαμηλή αποβολή ασβεστίου 
στα ούρα (χαρακτηριστικά κάθαρση ασβεστίου / κρεατινί-
νη <0,01) και δεν απαιτεί καμία θεραπευτική παρέμβαση. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει  να δίνεται στις περιπτώ-
σεις του νορμοασβεστιαιμικού ΠΥΠΘ. Πρόκειται για μια 
κλινική οντότητα που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 
2009, και αφορά τις περιπτώσεις των ασθενών εκείνων 
στους οποίους ήπια αυξημένες τιμές παραθορμόνης (συ-
νήθως στα πλαίσια διερεύνησης χαμηλής οστικής μάζας) 
συνοδεύονται από φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου ορού 
(ολικού και ιονισμένου). Θεωρείται από πολλούς ότι πρό-
κειται για την πρώτη υποκλινική φάση του κλασσικού 
υπερασβεστιαιμικού ΠΥΠΘ. 

Για τη διάγνωση του νορμοασβεστιαιμικού ΠΥΠΘ 
απαιτείται επιπλέον ο αποκλεισμός όλων των αιτιών δευ-
τεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, όπως η ανεπάρ-
κεια της βιταμίνης D, η χρόνια νεφρική νόσος, η λήψη 
φαρμάκων και τα σύνδρομα δυσαπορρόφησης5 που επη-
ρεάζουν τα επίπεδα παραθορμόνης.

Η βιοχημική επιβεβαίωση της διάγνωσης του ΠΥΠΘ 
πρέπει πάντα να προηγείται των απεικονιστικών μεθό-
δων εντοπισμού του ενός ή των περισσότερων παθολο-
γικών παραθυρεοειδών αδένων. Ο απεικονιστικός έλεγ-
χος είναι χρήσιμος στην ανεύρεση της αιτιολογίας της 
νόσου (αδένωμα ή υπερπλασία) καθώς και στον καλύτε-
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ρο σχεδιασμό της χειρουργικής στρατηγικής που θα ακο-
λουθηθεί, εφόσον παρθεί η απόφαση για χειρουργική 
αντιμετώπιση6.Το υπερηχογράφημα τραχήλου θεωρείται 
η εξέταση εκλογής για τον εντοπισμό της παραθυρεοει-
δικής νόσου και σε συνδυασμό με το σπινθηρογράφημα 
παραθυρεοειδών με  TechnetiumTc 99m sestamibi πα-
ρέχουν αυξημένη ευαισθησία και ακρίβεια εντοπισμού. 
Η μαγνητική τομογραφία τραχήλου και η αξονική τομο-
γραφία τεσσάρων διαστάσεων (4DCT) μπορεί να χρησι-
μοποιηθούν σε περιπτώσεις αδυναμίας απεικόνισης της 
νόσου με τις συμβατικές μεθόδους. 

Τις περισσότερες φορές η απεικονιστική διερεύνηση 
θα καταλήξει στην ανάδειξη ενός διογκωμένου παρα-

θυρεοειδούς αδένα και λιγότερο συχνά στην ανάδειξη 
περισσότερων διογκωμένων παραθυρεοειδών αδένων, 
καθώς σε 80-85% των περιπτώσεων ο ΠΥΠΘ οφείλεται 
σε μεμονωμένο παραθυρεοειδικό αδένωμα και μόλις 
στο 5-15% σε πολλαπλά αδενώματα ή υπερπλασία των 
παραθυρεοειδών αδένων. Παραθυρεοειδικό καρκίνω-
μα συναντάμε μόλις στο 1-2% των περιπτώσεων του 
ΠΥΠΘ και η διάγνωση του είναι ιστολογική και όχι απει-
κονιστική. Ακόμη και οι ασθενείς με  ΠΥΠΘ και αρνητική 
απεικονιστική διερεύνηση παραμένουν υποψήφιοι για 
παραθυρεοειδεκτομή εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 
χειρουργικής αντιμετώπισης. Σε αυτή την περίπτωση η 
διερεύνηση γίνεται διεγχειρητικά.

Ασθενής που παρουσιάζεται με υπερασβεστιαιμία
Ασβέστιο ορού (διορθωμένο για τα επίπεδα αλβουμίνης) 

άνω των φυσιολογικών τιμών σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις

Αρχική εκτίμηση
Λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση για σημεία - συμπτώματα - αιτίες υπερασβεστιαιμίας
Λήψη ιστορικού για την αναζήτηση αντικειμενικών νεφρικών ή σκελετικών εκδηλώσεων

Διάγνωση 1οπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΠΥΠΘ)

Βιοχημική εκτίμηση επιπέδων παραθορμόνης (ΡΤΗ) ορού

Επιβεβαίωση διάγνωσης ΠΥΠΘ

ΡΤΗ >ΦΤ ή ΡΤΗ εντός ΦΤ αλλά 
δυσανάλογα αυξημένη για την τιμή του ασβεστίου

Πιθανός ΠΥΠΘ
Κατεσταλμένη ΡΤΗ

Επιπλέον βιοχημικός έλεγχος
Κρεατινίνη ορού
Φώσφορος ορού

Αλκαλική φωσφατάση ορού
Μαγνήσιο ορού

25-υδροξυβιταμίνη D ορού
Ασβέστιο ούρων 24ώρου
Κρετινίνη ούρων 24ώρου

Αποκλεισμός
ΠΥΠΘ

Διερεύνηση προς 
άλλες αιτίες 

υπερασβεστιαιμίας

Διάγραμμα 1. Προτεινόμενος αλγόριθμος Διαγνωστικής προσέγγισης ασθενών με υποψία ΠΥΠΘ
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Σε αντίθεση με τηναπεικόνιση της νόσου που δεν προ-
τείνεται στο πρώτο βήμα, στον αλγόριθμο της αρχικής 
προσέγγισης των ασθενών με ΠΥΠΘ συμπεριλαμβάνο-
νται απεικονιστικές μέθοδοι που έχουν σκοπό να εντοπί-
σουν πιθανές βλάβες στα όργανα στόχους7. Πιο συγκε-
κριμένα, πρέπει να γίνεται έλεγχος οστικής πυκνότητας 
με σκοπό την εκτίμηση της οστικής μάζας του ασθενή 
κατά την αρχική διάγνωση του ΠΥΠΘ. Οι σκελετικές θέ-
σεις οι οποίες προτιμώνται είναι αυτές της οσφυϊκής μοί-
ρας της σπονδυλικής στήλης, του ισχίου και της κερκίδας 
καθώς κατά την φυσική πορεία της νόσου υπερτερεί η 
απώλεια φλοιώδους οστού8. 

Τον απεικονιστικό έλεγχο των οστών συμπληρώνει η 
απλή ακτινογραφία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλι-
κής στήλης προς αποκλεισμό της ύπαρξης κατάγματος. 
Οι νεφροί αποτελούν επίσης βασικά όργανα - στόχους 
του ΠΥΠΘ, και στο παρελθόν η νεφρολιθίαση και η νε-
φρασβέστωση αποτελούσαν τις συχνότερες κλινικά έκ-
δηλες επιπλοκές του. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται 
απεικονιστικός έλεγχος συνήθως με υπερηχογράφημα 
νεφρών - ουρητήρων - κύστης. 

Συμπεράσματα
• Η υιοθέτηση της μέτρησης ασβεστίου στα πλαίσια προ-

ληπτικών ελέγχων ρουτίνας έχει αυξήσει κατά πολύ τη 
συχνότητα διάγνωσης του ΠΥΠΘ. 

 Η τυπική κλινική εικόνα έχει αλλάξει και ο ασυμπτω-
ματικός ΠΥΠΘ είναι ο πιο συχνός κλινικός φαινότυπος 
στις ανεπτυγμένες χώρες. Όμως οι επιπτώσεις στα 
όργανα - στόχους υπάρχουν και στην ασυμπτωματική 
μορφή της νόσου. 

 Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν βελτιωμένες νεφρι-
κές και σκελετικές εκβάσεις (με βελτίωση της οστικής 
πυκνότητας και μείωση του καταγματικού κινδύνου) 
μετά από παραθυρεοειδεκτομή στους ασυμπτωματι-
κούς ασθενείς6, δημιουργώντας την ανάγκη για έγκαι-
ρη διάγνωση. 

• Το ευρύ φάσματων κλινικών και βιοχημικών ευρημά-
των του ΠΥΠΘ και η ύπαρξη καταστάσεων που βιο-
χημικά μπορεί να ομοιάζουν με τον ΠΥΠΘ αλλά απαι-
τούν τελείως διαφορετική διαχείριση και αντιμετώπιση 
(όπως είναι ο η οικογενής υπασβεστιουρική υπερα-
σβεστιαιμία και ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδι-

Κατά την αρχική διερεύνηση ασθενή με υπερασβεστιαιμία

Ασβέστιο (ολικό) ορού - επιβεβαίωση αυξημένης τιμής 
Αλβουμίνη ορού 
Παραθορμόνη ορού
Κρεατινίνη ορού
25-υδροξυβιταμίνη D ορού
Φωσφόρος ορού 
Αλκαλική φωσφατάση ορού
Μαγνήσιο ορού

Ασβέστιο ούρων 24ώρου
Κρεατινίνη ούρων 24ώρου

Εκτίμηση ρυθμού σπειραματικής διήθησης

Διερεύνηση πιθανών βλαβών από τα όργανα στόχους - μετά την επιβεβαίωση του ΠΥΠΘ

Ακτινογραφία ΟΜΣΣ προφίλ

Έλεγχος οστικής μάζας με DXA σε ΟΜΣΣ, ισχίο, κερκίδα

Υπερηχογράφημα νεφρών – ουρητήρων - κύστης

Απεικονιστική διερεύνηση για εντόπιση της νόσου – μετά την επιβεβαίωση του ΠΥΠΘ

Υπερηχογράφημα παραθυρεοειδών αδένων - θυρεοειδούς

Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών αδένων με TechnetiumTc 99m sestamibi

Μαγνητική τομογραφία τραχήλου ή 4DCT(επί αποτυχίας εντοπισμού με τις άλλες μεθόδους), 

ΟΜΣΣ: οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης, DXA: Διπλή-ενεργειακή ακτίνων-Χ απορροφησιομέτρηση

Πίνακας 1. Χρήσιμες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις 
κατά τη διαγνωστική προσέγγιση ασθενή με ΠΥΠΘ
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σμός) δημιουργούν την ανάγκη μεγάλης διαγνωστικής 
ακρίβειας.  

• Η υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου διαγνωστικού αλγό-
ριθμου για την προσέγγιση των ασθενών με υποψία 

ΠΥΠΘ εξυπηρετεί αυτή την ανάγκη, παρέχοντας ένα 
εργαλείο για την έγκαιρη και ακριβέστερη κατά το δυ-
νατόν διάγνωση με στόχο τη λήψη θεραπευτικών απο-
φάσεων. 
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Εισαγωγή 
Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία συ-

χνή ενδοκρινική διαταραχή. Αποτελεί συνηθισμένη αιτία 
υπερασβεστιαιμίας ενώ πολλές φορές συνεοδεύεται 
από υποφωσφαταιμία και υπερχλωραιμία. Η νόσος είναι 
σχετικά συνχή με επίπτωση 1:5000 - 1:1000 στο δυτικό 
κόσμο. Είναι αποτέλεσμα της υπέρμετρης έκκρισης πα-
ραθορμόνης από έναν ή παραπάνω παραθυρεοειδής 
αδένες. 

Στο 80% των περιπτώσεων οφείλεται σε μονήρες πα-
ραθυρεοειδές αδένωμα, 10-15% σε υπερπλασία όλων 
των αδένων, 5% σε πολλαπλά αδενώματα ενώ σε λιγότε-
ρο από 1% σε καρκίνο των παραθυρεοειδών1. Συνήθως 
ως αδένωμα χαρακτηρίζουμε τη διαταραχή που είναι 
εντοπισμένη σε έναν αδένα, και ως διάχυτη υπερπλασία 
τη διαταραχή που εντοπίζεται σε πολλούς. 

Διακρίνονται δύο μορφές πρωτοπαθούς υπερπαρα-
θυρεοειδισμού: Η οικογενής και η σποραδική. Όταν η 
νόσος αποτελεί μέρος οικογενών συνδόμων οφείλεται 
σε διάχυτη υπερπλασία (5% των περιπτώσεων). Η υπό-
νοια τίθεται από το οικογενειακό ιστορικό, την ηλικία του 
ασθενή (<40ετών) και τη διάχυτη εντόπιση. 

Τα σύνδρομα με υπερπαραθυρεοειδισμό είναι τα 
MEN1 (υπερπαραθυρεοειδισμός, αδενώματα υπόφυσης 
και νευροενδοκρινής όγκος παγκρέατος), MEN2A (υπερ-
παραθυρεοειδισμός, φαιοχρωμοκύτωμα και μυελοειδής 
καρκίνος του θυρεοειδή), το σπάνιο σύνδρομο υπερ-
παραθυρεοειδισμού - όγκων γνάθου και ο οικογενής 
υπερπαραθυρεοειδισμός. Για την ανάπτυξη σποραδικής 

νόσου παράγοντες κινδύνου αποτελούν το ιστορικό ακτι-
νοβολίας στη τραχηλική χώρα και η λήψη λιθίου2.

Ιστορικά
Πρωτού η μέτρηση του ασβεστίου ορού γίνει εξέταση 

ρουτίνας τη δεκαετία του 1970, ο πρωτοπαθής υπερπα-
ραθυρεοειδισμός αποτελούσε μία σπάνια και συμπτωμα-
τική νόσο. Με τη διάδοση ωστόσο της μέτρησης ασβε-
στίου άρχισε η ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας 
σε αυτήν την οντότητα και αναγνωρίστηκαν σε αρχικά 
προκλινικά στάδια πολλές περιπτώσεις. Αποτέλεσμα 
ήταν η αύξηση της επίπτωσης της νόσου έως και πέντε 
φορές. Δεύτερο σημαντικό ορόσημο στη διάγνωση του 
πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού αποτέλεσε η 
εφαρμογή στο τέλη του αιώνα μαζικών προσυμπτωμα-
τικών ελέγχων για την οστεοπόρωση στις περισσότερες 
ανεπτυγμένες χώρες καθώς και ο πιο διεξοδικός έλεγ-
χος της παθογένειάς της1. Η επίπτωση του πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμού αυξάνει με την ηλικία και είναι 
υψηλότερη στις γυναίκες. Περίπου οι μισοί ασθενείς 
είναι μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αν και η νόσος 
μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες. Πολύ συχνά η 
διάγνωση τίθεται στη πρώτη δεκαετία μετά την εμμηνό-
παυση καθότι αίρεται η προστατευτική δράση των οιστρο-
γόνων στα οστά.

Η πρώτη επιτυχημένη παραθυρεοειδεκτομή διενεργή-
θηκε το 1925 από τον Felix Mandl στη Βιέννη. Αρχικά 
προσπάθησε να θεραπεύσει τον ασθενή, που έπασχε 
από κυστική εκφύλιση των οστών, με χορήγηση ζωϊ-
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κών παραθυρεοειδικών εκκριμάτων και μεταμόσχευση 
ανθρώπινων παραθυρεοειδών. Μετά την επέμβαση, 
όπου αφαιρέθηκε ο όγκος και διατηρήθηκαν οι άλλοι 
τρεις παραθυρεοειδής, η υγεία του ασθενή βελτιώθηκε 
σημαντικά. Κατέληξε ωστόσο λόγω νεφρικής ανεπάρκει-
ας3. Έκτοτε η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων 
των παραθυρεοειδών αποτέλεσε την κύρια θεραπεία. 
Ήδη από τη δεκαετία του 1930 πολλοί χειρουργοί επι-
σήμαναν τους μετεγχειρητικούς κινδύνους της παραθυ-
ρεοειδεκτομής και ιδίως του σημαντικού υποπαραθυρε-
οειδισμού τον οποίο και αντιμετώπιζαν, πολλές φορές 
επιτυχημένα, με δίαιτα υψηλή σε ασβέστιο και χαμηλή 
σε φώσφορο καθώς και ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστί-
ου. Πρωτοστάτες αποτέλεσαν οι Churchill και ο Cope4, οι 
οποίοι εκδόσαν λεπτομερείς οδηγίες για τις επεμβάσεις 
παραθυρεοειδών. 

Πιο συγκεκριμένα, εφήρμοσαν μεθόδους ταχείας βι-
οψίας για τον αποκλεισμό υπερπλασίας και ανέλυσαν τη 
στρατηγική τους για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας ή 
των πολλαπλών αδενωμάτων. 

Παράλληλα με την αύξηση της χειρουργικής εμπειρί-
ας, η βελτίωση των παθολογοανατομικών τεχνικών και 
η εκτενέστερη κατανόηση της λειτουργίας των αδένων 
οδήγησαν σε όλο και πιο επιτυχημένες επεμβάσεις με την 
πάροδο του χρόνου5. Στα τέλη του 20ού αιώνα η ανάπτυξη 
απεικονιστικών μεθόδων με υψηλή ικανότητα διάγνωσης 
του αιτίου του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 
άνοιξε τον δρόμο για τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών τε-
χνικών στη χειρουργική των παραθυρεοειδών. 

Ενδείξεις Χειρουργείου
Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε όλες της 

περιπτώσεις πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 
με κλινικές εκδηλώσεις εφόσον δεν υπάρχουν σαφείς 
αντενδείξεις. Η επιτυχημένη χειρουργική παρέμβαση 
στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων επιτυγ-
χάνει ίαση της νόσου. Στις περιπτώσεις ασυμπτωματικών 
ασθενών, οι απόψεις της επιστημονικής κοινότητας ποι-
κίλουν. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στη ελλιπή κατα-
νόηση της φυσικής πορείας της νόσου, στην επιλογή του 
κατάλληλου χρόνου παρέμβασης και στην αμφισβήτηση 
ορισμένων συγγραφέων των πλεονεκτημάτων του χει-
ρουργείου. Σε μια προσπάθεια εναρμονισμού αυτών των 
απόψεων το 2014 δημοσιεύτηκε η τέταρτη έκδοση των 
παγκόσμιων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώ-
πιση του ασυμπτωματικού πρωτοπαθούς υπερπαραθυ-

ρεοεδισμού6. Πιο πρόσφατα και η Ελληνική Ενδοκρινο-
λογική Εταιρεία δημοσίευσε το 2020 ανάλογες οδηγίες 
και συνοπτικά προτείνουν παρέμβαση αν ισχύει έστω και 
μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
• Ca ορού >1 mg/dl από το ανώτερο φυσιολογικό
• Τ-score< -2,5 (οποιοδήποτε σημείο) ή/και οστεοπο-

ρωτικό κάταγμα
• GFR < 60 ml/min
• Νεφρολιθίαση, νεφρασβέστωση ή Ca U> 400mg/24h 

και παθολογικό νεφρολιθιασικό προφίλ
• Ηλικία < 50ετών

Η χειρουργική παρέμβαση αντεδείκνυται σε ασθενείς 
με οικογενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH) 
καθώς δεν θεραπεύει τη νόσο. Η FHH είναι μία αυτοσω-
μική επικρατούσα διαταραχή που συχνά συγχέεται με τον 
πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό λόγω παρόμοιου 
εργαστηριακού προφίλ (αυξημένη PTH με φυσιολογικά ή 
αυξημένα επίπεδα ασβεστίου ορού). Η διαφοροδιάγνω-
ση επιτυγχάνεται με τη μέτρηση ασβεστίου ούρων 24h, 
όπου στην FHH είναι <100mg7. Σχετικές αντενδείξης 
χειρουργικής παρέμβασης αποτελούν η προηγούμενη 
κάκωση φωνητικών χορδών ή παλίνδρομων λαρυγγικών 
νεύρων και η συμπτωματική αυχενική δισκοκήλη. Άλλες 
συγκεκριμμένες αντενδείξεις υπάρχουν ανάλογα με την 
εγχειρητική τεχνική που θα επιλεχθεί. 

Είδη Επεμβάσεων
Στις μέρες μας ο χειρουργός ενδοκρινών αδένων έχει 

αρκετές επιλογές για την εγχειρητική στρατηγική που θα 
ακολουθήσει βασιζόμενος στο ιστορικό του ασθενή, στην 
κλινική του κατάσταση και στα αποτελέσματα των προεγ-
χειρητικών απεικονιστικών εξετάσεων. Απαραίτητη είναι 
πάντα η ενημέρωση και συγκατάθεση του ασθενή για τον 
τρόπο παρέμβασης και τις πιθανές μετεγχειρητικές επι-
πλοκές. Ανεξάρτητα με την εγχειρητική τεχνική, εφόσον 
ο χειρουργός είναι έμπειρος σε επεμβάσεις παραθυρεο-
ειδών (20-50 επεμβάσεις ανά έτος)8,9, οι επιπλοκές είναι 
σπάνιες και η πιθανότητα εμμένων ή υποτροπιάζων πα-
ραθυρεοειδισμού ελάχιστη.

Αμφοτερόπλευρη Διερεύνηση Τραχήλου
Η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου (ΑΔΤ) ή 

αλλιώς ανοικτή ή συμβατική παραθυρεοειδεκτομή απο-
τελεί τη παραδοσιακή χειρουργική τεχνική για την αντι-
μετώπιση του πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού. Εξ’ 
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αιτίας της ανάπτυξης των λιγότερο επεμβατικών τεχνικών 
η συχνότητα της εφαρμογής της μειώνεται, παραμένει 
ωστόσο επέμβαση εκλογής σε αρκετές περιπτώσεις και 
είναι σημαντική δικλείδα ασφαλείας των ελάχιστα επεμ-
βατικών τεχνικών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία3,10,11 το 
ποσοστό ίασης εφόσον εκτελείται από έμπειρο χειρουρ-
γό αγγίζει το 95%. Οι ενδείξεις για διενέργεια ΑΔΤ σή-
μερα είναι: 
• Μη προσβάσιμη ή αμφιλεγόμενη προεγχειρητική 

απεικόνιση 
• Αδυναμία εκτέλεσης ολοκληρωμένης απεικόνισης 

(π.χ. σε εγκυμοσύνη)
• Υπερπλασία παραπάνω του ενός αδένα
• Οικογενής υπερπαραθυρεοειδισμός
• Έκτοπη θέση του αδενώματος που δεν προσπελλάσε-

ται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
• Εκτέλεση μαζί με επέμβασεις θυρεοειδή

Η εγχειρητική τεχνική δεν παρουσιάζει σημαντικές 
διαφοροποιήσεις από την πρώτη παραθυρεοειδεκτομή 
το 1925. Εκτελείται εγκάρσια τραχηλική τομή 3-5 εκ. σε 
απόσταση  ≈ 2 εκ. από την σφαγιτιδική εντομή. Ακολουθεί 
διάνοιξη του υποδορίου, του μυώδους πλατύσματος και 
διαχωρισμός των μυών κάτωθεν του υοειδούς στη μέση 
γραμμή για βέλτιστη αποκάλυψη του θυρεοειδή αδένα. 
Στη συνέχεια οι λοβοί του θυρεοειδούς απωθούνται κε-
ντρικά εκατέρωθεν και αναγνωρίζονται οι σημαντικές 
ανατομικές δομές της περιοχής (παλίνδρομο λαρυγγικό 
νεύρο - ΠΛΝ και κάτω θυρεοειδική αρτηρία). Κατόπιν 
αναγνωρίζονται διαδοχικά όλοι οι παραθυρεοειδείς αδέ-
νες και αφαιρούνται μόνο οι παθολογικοί. 

Απαραίτητη είναι η προσεκτική παρασκευή και αφαί-
ρεση του/των πάσχοντων αδένων καθώς εκτός από την 
κάκωση του ΠΛΝ σημαντική είναι και η αποφυγή της πα-
ραθυρεοειδομάτωσης σε περιπτώσεις ρήξης της κάψας 
του αδένα. Επί αμφιβολίας προτείνεται η χρήση ταχείας 
βιοψίας για επιβεβαίωση ή λήψη διεγχειρητικής παρα-
θορμόνης ορού 20’ μετά την αφαίρεση των ύποπτων 
αδένων. 

Σε περιπτώσεις απαγγείωσης ή εκτομής φυσιολογικού 
αδένα δύναται η αυτομεταμόσχευσή του. Τέλος, ακολου-
θεί αιμόσταση και σύγκλειση κατά την ανατομική τάξη. 
Η πιο κοινή επιπλοκή είναι ο εμμένων ή υποτροπιάζων 
υπερπαραθυρεοειδισμός που συνήθως οφείλεται σε 
αδένωμα που διέφυγε της προσοχής του χειρουργού ή 
σε παραθυρεοειδομάτωση. Άλλοι λόγοι μετεγχειρητικού 
υπερπαραθυρεοειδισμού οφείλονται σε μη διεγνωσμένη 

οικογενή νόσο και σε σπάνιες περιπτώσεις σε νέα νεο-
πλασία. Αν και αφορά μόνο το 1% σε μεγάλες σειρές κέ-
ντρων χειρουργικής ενδοκρινών12, η κάκωση των ΠΛΝ 
πρέπει να αποφεύγεται και ιδίως σε περιπτώσεις επανε-
πεμβάσεων προτείνεται η χρήση διεγχειρητικής νευρο-
διέγερσης. Η μετεγχειρητική υπασβεστιαιμία είναι συχνή 
και αφορά περίπου το 25% των περιπτώσεων5. Ωστόσο 
είναι παροδική και οφείλεται κυρίως στην καταστολή των 
φυσιολογικών αδένων.

Σε περιπτώσεις οικογενούς υπερπαραθυρεοειδισμού 
και συνδρόμο ΜΕΝ1, οι επεμβάσεις που ακολοθούνται 
είναι η υφολική παραθυρεοειδεκτομή και η ολική παρα-
θυρεοειδεκτομή με αυτομεταμόσχευση. Στην πρώτη πε-
ρίπτωση αφαιρούνται 3,5 παραθυρεοειδείς αδένες και ο 
θύμος, αφήνοντας υπόλλειμα μισού λειτουργικού αδένα 
(σημειωμένος με clip) ενώ στη δεύτερη αφαιρούνται όλοι 
οι παραθυρεοειδείς και αυτομεταμοσχεύεται ο πλέον 
οπτικά φυσιολογικός. Στο MEN 2a συνιστάται στοχευ-
μένη παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρε-
οειδεκτομή θεραπευτικά ή προφυλακτικά για μυελοειδή 
καρκίνο του θυρεοειδούς13.

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
Ο όρος ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή 

(περιγράφεται και ως εκλεκτική ή στοχευμένη) χρησιμο-
ποιείται από τη δεκατία του 1990 για να περιγράψει τις 
νέες χειρουργικές τεχνικές στις επεμβάσεις παραθυρε-
οειδών. Δεν υπάρχει σαφής ορισμός αλλά οι περισσότε-
ροι χειρουργοί ενδοκρινών αδένων συμφωνούν ότι είναι 
επεμβάσεις με τους ελάχιστους δυνατούς χειρισμούς 
(αφαίρεση του αδενώματος χωρίς να προσπελαστούν 
ανατομικά οι υπόλοιποι) και αφορούν τομές ίσες ή μικρό-
τερες των 2,5 εκ.11. 

Παγκοσμίως, οι επεμβάσεις που συμπεριλαμβάνονται 
σε αυτήν την κατηγορία είναι: στοχευμένη παραθυρεοει-
δεκτομή, ενδοσκοπική παραθυρεοειδεκτομή (ενδοσκο-
πική, υποβοηθούμενη με κάμερα και ρομποτική παραθυ-
ρεοειδεκτομή) καθώς και η καθοδηγούμενη με ισότοπο 
παραθυρεοειδεκτομή. 

Ήδη από το 2009 η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργών 
Ενδοκρινών Αδένων (ESES) έχει αναγνωρίσει ότι οι ελά-
χιστα επεμβατικές τεχνικές αποτελούν ασφαλείς και αξι-
όπιστες μέθοδοι, τηρούμενων των ενδείξεων και αντεν-
δείξεων. Αυτό επιβεβαιώνεται ιδίως για τη στοχευμένη 
παραθυρεοειδεκτομή για την οποία σε πρόσφατη μετα-α-
νάλυση που συμπεριέλαβε 19 μελέτες και 12.743 ασθε-
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νείς συγκρίθηκαν τα αποτελέσματά της με την ΑΔΤ14. Αν 
και η νόσος πολλαπλών αδένων αφορούσε σε μεγαλύτε-
ρο ποσοστό την ομάδα της ΑΔΤ σε σχέση με τη στοχευ-
μένη (16,4% vs 5,7%), τα ποσοστά εμμονής της νόσου 
(2,4% vs 2,3%), υποτροπής (0.8% vs 1.25%), πλήρης 
αποτυχίας (3.3% vs. 3.6%) και επανεπέμβασης (1.3% 
vs 2.2%) ήταν συγκρίσιμα. Εκτός από τα κοσμητικά οφέ-
λη και τον μικρότερο διεγχειρητικό χρόνο η στοχευμένη 
παραθυρεοειδεκτομή οδηγεί και σε λιγότερες συνολικές 
επιπλοκές, ιδίως οσον αφορά την παροδική υπασβεστι-
αιμία (1,6% vs 13,2%). Καθίσταται έτσι απο πολλούς η 
επέμβαση εκλογής ιδίως για νόσο ενός αδένα.

Στοχευμένη παραθυρεοειδεκτομή
Εφόσον υπάρχει ακριβής προεγχειρητική εντόπιση 

της νόσου και ιδίως σε περιπτώσεις μονήρους αδενώμα-
τος προτείνεται η χρήση ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής. 
Από αυτές πιο διαδεδομένη παγκοσμίως είναι η στοχευ-
μένη παραθυρεοειδεκτομή σε ποσοστό περίπου 70%5. 
Η επέμβαση συνήθως γίνεται με γενική αναισθησία ενώ 
ορισμένα κέντρα προτείνουν την περιοχική (βαθύ αυχε-
νικό block). Η περιοχική αναισθησία προφυλάσει από τις 
παρενέργιες της γενικής και βοηθάει στο διεγχειρητικό 
έλεγχο των άνω και κάτω λαρυγγικών νεύρων (ομιλών 
ασθενής). 

Ανάλογα με την εντόπιση του αδενώματος ακολου-
θείται εγκάρσια κεντρική ή πλάγια τραχηλική τομή περί 
τα 2 εκ. Ο χειρουργός ταυτοποιεί και αφαιρεί μόνο τον 
παθολογικό αδένα. Για επίτευξη μέγιστης αποτελεσματι-
κότητας ιδίως στην αποφυγή νόσου πολλαπλών αδένων 
συνίσταται η μέτρηση διεγχειρητικά της παραθορμόνης 
(iPTH). 

Δύο πρωτόκολλα έχουν επικρατήσει διεθνώς: του 
Miami και το dual. Και στα δύο απαιτείται προεγχειρητική 
τιμή παραθορμόνης. Στο πρωτόκολλο του Miami μετρά-
ται η τιμή 10’ μετά την αφαίρεση του παθολογικού αδένα 
και εφόσον υπάρχει πτώση >50% η επέμβαση θεωρείται 
επιτυχημένη, ενώ στο δεύτερο με την ίδια μέθοδο εκτός 
από τη πτώση >50% επιθυμούμαι και την επιστροφή της 
παραθορμόνης σε φυσιολογικά επίπεδα15. Τα τελευταία 
χρόνια με την προεγχειρητική χρήση του FCH PET-CT 
έχουν επιτευχθεί πολύ υψηλά επίπεδα ευασθησίας και 
ειδικότητας στη διάγνωση νόσου πολλαπλών αδένων και 
ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι μελλοντικά η iPTH 
θα είναι παρωχημένη καθώς δυνητικά διπλασιάζει τον 
εγχειρητικό χρόνο3,16.

Ενδοσκοπική παραθυρεοειδεκτομή
Πρώτη αναφορά της ολικής ενδοσκοπικής παραθυ-

ρεοειδεκτομής έγινε από τον Gangeretal το 199617. Η 
τεχνική αρχικά γινόταν με εμφύσηση αερίου από κε-
ντρικά τοποθετημένο trocar. Στη συνέχεια προτάθηκαν 
και εφαρμόστηκαν τεχνικές πλάγιας προσπέλασης με 
τη χρήση τριών trocar κατά μήκος του έξω χείλους του 
στερνοκλειδομαστοειδή μυ. 

Ο χειρουργός, υποβοηθούμενος από την εμφύσηση 
CO2 αποκάλυπτε τις σημαντικές ανατομικές δομές (έξω 
χείλος θυρεοειδικού λοβού, ΠΛΝ και τους ομόπλευρους 
παραθυρεοειδής) και προχωρούσεσε εκτομή του παθο-
λογικού αδένα. Η μέθοδος έχει πολλούς περιορισμούς 
και σε ποσοστό 13-28% οδηγεί σε μετατροπή σε ανοικτή 
παραθυρεοειδεκτομή. Οι κύριοι λόγοι μετατροπής είναι 
η αδυναμία ασφαλούς παρασκευής του χώρου εργασίας 
ή του αδενώματος, η αιμορραγία και η παραμονή αυξη-
μένων επιπέδων iPTH παρά την αφαίρεση του ύποπτου 
αδένα. Βασικός περιορισμός της μεθόδου είναι η ικανό-
τητα διερεύνησης για νόσο μόνο της σύστοιχης πλευράς. 

Παρά τους περιορισμούς, οι συγγραφείς αναφέρουν 
μεγάλα ποσοστά ίασης ακόμα και σε σχετικά μεγάλες 
σειρές (Fouyet et al σε 200 ασθενείς ίαση 98% και 
Vidal-Perez et al σε 28 ασθενείς ίαση 96%)18,19. Ενώ τα 
αποτελέσματα της ενδοσκοπικής παραθυρεοειδεκτομής 
βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου και τη πιο σω-
στή επιλογή περιστατικών20. Τα τελευταία χρόνια έδαφος 
κερδίζει η διαστοματική ενδοσκοπική παραθυρεοειδε-
κτομή (TOEPVA)21 που υπόσχεται απουσία τομών καθώς 
και ικανότητα ετερόπλευρης έκθεσης των παραθυρεοει-
δών. Προτείνεται ωστόσο ακόμα κυρίως για την αντιμε-
τώπιση μονήρων αδενωμάτων.

Παραθυρεοειδεκτομή με επικουρικά μέσα
Παρά την όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση χειρουρ-

γών σε επεμβάσεις ενδοκρινών και την απόκτηση μεγά-
λης εμπειρίας σε αυτές, οι παραθυρεοειδής παραμένουν 
δομές που δεν αναγνωρίζονται πάντα ευχερώς διεγχει-
ρητικά. Τόσο λόγω πολύ συχνής έκτοπης θέσης αλλά και 
λόγω μικρού μεγέθους και χρωματισμού δεν είναι δυ-
νατόν πάντα να διαχωριστούν από το γειτονικό λιπώδη 
και λεμφαδενικό ιστό. Προκειμένου να αναγνωριστούν 
τόσο οι φυσιολογικοί όσο και οι παθολογικοί αδένες κα-
θώς και η βιοσιμότητα και αγγείωση των εναπομείναντων 
έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές. Μία τεχνική 
αφορά τη χρήση ραδιοφαρμάκου. Συγκεκριμμένα η χο-
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ρήγηση 99mTc-sestamibi 2-4 ώρες προεγχειρητικά και 
στη συνέχεια η ανεύρεση του αδενώματος με τη βοήθεια 
γ-κάμερας και η στοχευμένη τομή είχε αρχικά αρκετούς 
θιασώτες ως μέθοδος. Ωστόσο, τείνει να εγκαταλειφθεί 
λόγω της έκθεσης σε ακτινοβολία και τη χαμηλή αναφε-
ρόμενη ακρίβεια έως και 66%11. Νεώτερες τεχνικές κά-
νουν χρήση ειδικής κάμερας σχεδόν υπέρυρθρου φθο-
ρισμού (NIFI) και αξιοποιούν είτε τις φυσικές ιδιότητες 
φθορισμού των παραθυρεοειδών (Autofluorescence- 
AF) ή ενδοφλέβια έγχυση φθορίζοντων ουσιών όπως το 
πράσινου του ινδοκυανίου (ICG). Βασικό πλεονέκτημα 
της χρήσης ICGείναι η πληροφορίες για την αιμάτωση 
των αδένων, οπότε κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την 
επιλογή του αδένα που θα διατηρηθεί στην υφολική πα-
ραθυρεοειδεκτομή22,23. Από την άλλη η χρήση AF έχει 
μεγάλη ευασθησία στην αναγνώριση των αδένων τόσο in 
vivo όσο και ex-vivo μετά την αφαίρεση του ατυχηματικά 
ή σε παρασκευάσματα θυρεοειδεκτομής με αποτέλεσμα 
και την έγκαιρη αυτομεταμόσχευσή του24,25. Δε βοηθά-
ει όμως στην ανεύρεση αδενωμάτων λόγω εκφυλισμού 
των θυλακίων των παραθυροειδών.

Καρκίνος του παραθυρεοειδή
Αν και σπάνια οντότητα, ο χειρουργός ενδοκρινών 

αδένων πρέπει να έχει υψηλή υποψία για την πάθηση 
αυτή βάση των προεγχειρητικών απεικονιστικών, βιοχη-
μικών και κλινικών ευρημάτων αλλά εγρήγορσηκαι κατά 
τη διάρκεια της επέμβασης. Αν και υπάρχουν διχογνωμί-
ες διεθνώς τόσο ως προς τη σταδιοποίηση της νόσου όσο 

και ως προς τη ριζικότητα της επέμβασης, κοινή γραμμή 
είναι ότι η κύρια θεραπεία και ο βασικός παράγοντας που 
επηρεάζει την πρόγνωση είναι η εκτομή σε υγιή μακρο 
και μικροσκοπικά όρια. ο όγκος πρέπει να εκτέμνεται en 
block με τις παρακείμενες δομές χωρίς διάσπαση της κά-
ψας του. 

Συνήθως απαιτείται εκτομή του σύστοιχου λοβού του 
θυρεοειδή, του σύστοιχου παραθυρεοειδή καθώς και 
των λεμφαδένων του κεντρικού διαμερίσματος επί κλινι-
κής υποψίας μετάστασης (ακόμα και σε περιπτώσεις που 
η ταχεία βιοψίατων λεμφαδένων είναι αρνητική). Το ΠΛΝ 
επίσης εκτέμνεται εφόσον έρχεται σε επαφή ή διηθείται 
από το καρκίνωμα. Έχει προταθεί η χρήση iPTH διεγχει-
ρητικά για εκτίμηση της επάρκειας της εκτομής, ορισμέ-
νες φορές ωστόσο η παραμονή της παραθορμόνης σε 
υψηλά επίπεδα μπορεί να οφείλεται σε απομακρυσμένη 
μετάσταση26. 

Συμπεράσματα
Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η μόνη δυνητικά θε-

ραπευτική οδός για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς 
υπερπαραθυρεοειδισμού. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 
λόγω βαθύτερης κατανόησης της νόσου αλλά και της 
εφαρμογής νέων τεχνολογιών, οι χειρουργικές τεχνικές 
έχουν βελτιστοποιηθεί προσφέροντας πολλές νέες επι-
λογές στον χειρουργό και στον ασθενή. Επιβεβλημένη 
είναι πλέον η εξοικείωση των χειρουργών ενδοκρινών 
με αυτές τις τεχνικές ώστε να μπορεί να προσφέρει εξα-
τομικευμένη θεραπεία ανά περίπτωση. 
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Βήματα Ορθής Διεγχειρητικής Διερεύνησης 
στον Υπερπαραθυρεοειδισμό

Εισαγωγή 
Ο ασθενής που προσέρχεται στον χειρουργό για την 

αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού, είναι συνή-
θως πλήρως ελεγμένος (εργαστηριακά και απεικονιστι-
κά) από τον ενδοκρινολόγο του. Ο χειρουργός οφείλει να 
επανελέγξει όλες τις εξετάσεις του ασθενούς, αφενός για 
να επιβεβαιώσει την ένδειξη της χειρουργικής επέμβασης 
και αφετέρου για να καταρτίσει το σχέδιο του χειρουρ-
γείου. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοιδισμός οφείλεται 
σε μονήρες αδένωμα (85-90%), πολλαπλά αδενώματα 
(10-12%), διάχυτη υπερπλασία (1-2%) και καρκίνωμα 
(0,5-1%), ενώ ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 
οφείλεται σε υπερπλασία όλων των παραθυρεοειδών1. 

Χειρουργική του υπερπαραθυρεοειδισμού
Το μονήρες αδένωμα αντιμετωπίζεται με την εκτομή 

του αδενώματος και τα πολλαπλά αδενώματα (συνήθως 
είναι 2) με την εκτομή των αδενωμάτων. 

Η υπερπλασία των παραθυρεοειδών αντιμετωπίζε-
ται είτε με ολική παραθυρεοειδεκτομή και αυτομεταμό-
σχευση τμήματος του μικρότερου πάσχοντος παραθυ-
ρεοειδούς στον στερνοκλειδομαστοειδή μυ ή στους μυς 
του αντιβραχίου είτε με υφολική παραθυρεοειδεκτομή, 
δηλαδή με εκτομή 3½ παραθυρεοειδών. Η περιοχή της 
αυτομεταμόσχευσης θα πρέπει να επισημαίνεται με με-
ταλλικό clip για να εντοπίζεται ευκολότερα το μεταμο-
σχευμένο τμήμα του παραθυρεοειδούς, επειδή πάντα 
υπάρχει η πιθανότητα επανεπέμβασης στην περίπτωση 
υποτροπής του υπερπαραθυρεοειδισμού. Η πλειονότητα 
των χειρουργών προτιμά ως θέση αυτομεταμόσχευσης 
τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ από τους μυς του αντι-

βραχίου διότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος τραυματισμού 
του μοσχεύματος. Στην υφολική παραθυρεοειδεκτομή, 
αφήνεται στη θέση του ο μισός μικρότερος παραθυρε-
οειδής και επισημαίνεται με μεταλλικό clip για την περί-
πτωση που χρειαστεί επανεπέμβαση για υποτροπή του 
υπερπαραθυρεοιδισμού.

Το καρκίνωμα του παραθυρεοειδούς αντιμετωπίζεται 
με την εκτομή του πάσχοντος παραθυρεοειδούς και σύ-
στοιχη λοβεκτομή του θυρεοειδούς. Το καρκίνωμα σπα-
νίως γίνεται αντιληπτό προεγχειρητικά. Υποψία πιθανού 
καρκινώματος παραθυρεοειδούς υπάρχει όταν προεγ-
χειρητικά ιαπιστωθούν πολύ υψηλές τιμές παραθορμό-
νης και ασβεστίου ορού ή/και ύποπτα υπερηχογραφικά 
χαρακτηριστικά (αυξημένο μέγεθος, πλούσια αγγείωση, 
διήθηση παρακείμενων δομών). 

Εάν προεγχειρητικά υπάρχει υποψία καρκινώματος θα 
πρέπει να διενεργείται επιπλέον χαρτογράφηση των λεμ-
φαδένων του τραχήλου γιατί η πιθανότητα λεμφαδενι-
κών μεταστάσεων (κυρίως στο κεντρικόδιαμέρισμα) είναι 
10%. Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί το καρκίνω-
μα στην ταχεία βιοψία αλλά στην τελική παθολογοανατο-
μική έκθεση, θα πρέπει μετά από έναν μήνα να διενεργη-
θεί χαρτογράφηση των λεμφαδένων του τραχήλου. 

Ακολούθως, πρέπει να διενεργηθεί σύστοιχη του καρ-
κινώματος λοβεκτομή του θυρεοειδούς και λεμφαδενε-
κτομή ανάλογα με τα υπερηχογραφικά ευρήματα.

Ορθή διεγχειρητική διερεύνηση 
στον υπεραπαραθυρεοειδισμό

Η επιτυχημένη έκβαση της χειρουργικής αντιμετώπι-
σης του υπερπαραθυρεοειδισμού επιβάλλει: α) την ορθή 
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προεγχειρητική εντόπιση του/των παθολογικού/-ων πα-
ραθυρεοειδούς/-ων, β) τη σωστή διεγχειρητική τεχνική 
στην εύρεση του/των παθολογικού/-ών παραθυρεοει-
δούς/-ών και γ) τη χρήση διεγχειρητικών βοηθημάτων.

Α. Προεγχειρητική εντόπιση
Για να επιχειρηθεί εστιασμένη παραθυρεοειδεκτομή(-

για μονήρες αδένωμα),το υπερηχογράφημα θα πρέπει 
να έχει διενεργηθεί από υψηλού όγκου / έμπειρο υπε-
ρηχολόγο στις παθήσεις των παραθυρεοειδών. Είναι βέ-
βαιο ότι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλε-
ται σε μονήρες αδένωμα όταν το CaPTHUS (Kebebew) 
score είναι άνω του 3. Το Kebebew score βαθμολογεί 
με έναν πόντο τα εξής: Ασβέστιο ορού άνω των 12 mg/
dL, παραθορμόνη διπλάσια του ανώτερου φυσιολογικού 
ορίου, υπερηχογράφημα θετικό για μονήρες αδένωμα, 
σπινθηρογράφημα θετικό για μονήρες αδένωμα, «τοπο-
γραφική» συμφωνία μεταξύ υπερήχου και σπινθηρογρα-
φήματος2. Επιπλέον, ο χειρουργός θα πρέπει είτε με την 
απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων στο  υπερηχογράφημα 
του παραθυρεοειδούς είτε με την συμβουλή του υπε-
ρηχολόγου να είναι σε θέση να αναγνωρίζει την ακριβή 
εντόπιση του παθολογικού παραθυρεοειδούς αδένα. 

Μεγάλη σημασία παίζουν το βάθος από το δέρμα και η 
σχέση του παθολογικού παραθυρεοειδούς με τις παρα-
κείμενες ανατομικές δομές. 

Το σπινθηρογράφημα στηρίζεται στη λειτουργικότητα 
του παραθυρεοειδούς, οπότε καταρχάς μας ενημερώνει 
ότι υπάρχει παθολογικός παραθυρεοειδής,ενώ μας δίνει 
λίγες πληροφορίες όσον αφορά την εντόπισή του (δεξιά 
ή αριστερή τραχηλική χώρα). Το υπερηχογράφημα και 
το σπινθηρογράφημα έχουν χαμηλή ευαισθησία όσον 
αφορά την υπερπλασία (35% και 45% αντίστοιχα) και το 
διπλό αδένωμα (16% και 30% αντίστοιχα)3. Όταν υπάρ-
χουν ασαφή ή διφορούμενα απεικονιστικά ευρήματα και 
όταν υπάρχει ασυμφωνίατων απεικονιστικών εξετάσεων, 
θα πρέπει να διενεργείται τετραδιάστατη αξονική τομο-
γραφία τραχήλου (4DCT). H 4DCT (όπως και το υπερηχο-
γράφημα) συγκαταλέγεται στις εξετάσεις των οποίων το 
ορθό πόρισμα εξαρτάται από την εμπειρία του εξεταστή. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, ο χειρουργός θα πρέπει να έχει στοι-
χειώδεις γνώσεις της τεχνικής και να μελετά τα films μαζί 
με τον ακτινολόγο. 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά το πρωτόκολ-
λο διαλογής της ορθής χειρουργικής τεχνικής, αναλόγως 
των απεικονιστικών ευρημάτων.

Σχήμα 1. Πρωτόκολλο διαλογής χειρουργικής τεχνικής σε συνδυασμό με τα απεικονιστικά ευρήματα. 
MIP: Minimal Invasive Parathyroidectomy

+ -

+ -

Patient with biochemically confirmed PHPT who meets criteria for initial surgery

No contraindication to 
imaging studies

Ultrasound and/or sestamibi

Pregnant or other contraindication to 
sestamibi, CT or MRI

Ultrasound only

MIP Bilateral neck explorationNegative imaging

MIP

Positive imaging

MIP Bilateral neck exploration

Consider 4DCT 
or MRI

Consider bilateral neck 
exploration without additional 

imaging
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Β. Διεγχειρητική τεχνική

1. Τομή
Η μεγάλη πιθανότητα (άνω του 85%) ο υπερπαραθυ-

ρεοειδισμός να οφείλεται σε μονήρες αδένωμα ώθησε 
τη χειρουργική των παραθυρεοειδών σε όλο και λιγότε-
ρο επεμβατικές τεχνικές και σε μικρότερες τομές.  Με 
τα χρόνια, εγκαταλείφθηκε η αμφοτερόπλευρη διερεύ-
νηση του τραχήλου και έδωσε τη θέση της στην εστια-
σμένη παραθυρεοειδεκτομή. Παρ’ όλ’ αυτά, φαίνεται ότι 
η αύξηση των πολλαπλών αδενωμάτων (κυρίως διπλών) 
-έτσι όπως περιγράφεται από επιδημιολογικές μελέτες- 
επιβάλλει το να γίνεται η τομή με τέτοιον τρόπο, ώστε 
να δύναται να διενεργηθεί αμφοτερόπλευρη διερεύνη-
ση του τραχήλου. Στο σχήμα 2 φαίνεται ποιες τεχνικές 
επιτρέπουν την αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχή-
λου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρασκευή του κρημνού 
κάτω από το πλάτυσμα, παρά μόνο κατά μήκος της μέσης 
γραμμής.
 
2. Εντόπιση

Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων,ο πα-
θολογικός παραθυρεοειδής εντοπίζεται σχετικά εύκολα, 
ιδιαίτερα εάν υπάρχει ένα κατατοπιστικό προεγχειρητικό 
υπερηχογράφημα. Στις περιπτώσεις όμως που αναμένε-
ται ένα δύσκολο χειρουργείο (π.χ ασαφή απεικονιστικά 
ευρήματα, επανεπεμβάσεις), η ώρα έναρξης θα πρέπει 

να είναι πρωινή και θα πρέπει να καταστεί σαφές σε 
όλους τους εμπλεκόμενους ότι το χειρουργείο ενδέχεται 
να διαρκέσει μέχρι και αρκετές ώρες. Ο παραθυρεοειδής 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων βρίσκεται ανάμεσα 
στην έσω και έξω κάψα του θυρεοειδούς. Για τον λόγο 
αυτόν, αν υπάρχει αμφιβολία για τα όρια του αδένα είναι 
προτιμότερο να εκτέμνεται και μικρό τμήμα του θυρεοει-
δικού παρεγχύματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλή-
ρης εκτομή του αδένα. Όσον αφορά τη σχέση του παρα-
θυρεοειδούς με τον θυρεοειδή, ισχύει η ταξινόμηση που 
τους κατατάσσει σε τύπου Α (1, 2, 3 ή ενδοθυρεοειδικός), 
όπου υπάρχει στενή σχέση μεταξύ τους και δυσκολία 
στον διαχωρισμό τους και τύπου Β (1, 2, 3 ή έκτοπος), 
όπου υπάρχει απόσταση από τον θυρεοειδή (Εικόνα 1). 
Είναι γνωστό ότι οι παραθυρεοειδείς έχουν ίσως την πιο 
πολύπλοκη και ασταθή ανατομική (θέση) στο ανθρώπινο 
σώμα (Εικόνα 2).

2Α. Άνω παραθυρεοειδείς
Οι άνω παραθυρεοειδείς  βρίσκονται  συνήθωςστο 

μέσο τριτημόριο του θυρεοειδούς αδένα, στο ύψος της 
κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης-συμβολής, πλησίον του 
σημείου όπου το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο περνάει 
πίσω από τον κάτω σφιγκτήρα του φάρυγγα για να εισδύ-
σει στον λάρυγγα και δίπλα από τον σύνδεσμο του Berry 
(Εικόνα 3). Η εντόπισή τους είναι πιο συγκεκριμένη συ-
γκριτικά με τους κάτω παραθυρεοειδείς.

Σχήμα 2. Αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου: εφικτές / μη εφικτές τεχνικές. 
MIRP: Minimally Invasive Radioguided Parathyroidectomy
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Για να εντοπιστεί και να παρασκευαστεί ο άνω παρα-
θυρεοειδής χρειάζεται συνήθως να απολινωθούν οι άνω 
κλάδοι της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας και η μέση θυρε-
οειδική φλέβα. Το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο θα πρέ-
πει να αναγνωριστεί και να προφυλαχθεί. Σε μετωπιαία 
διατομή δια της πορείας του παλίνδρομου οι άνω παρα-
θυρεοειδείς βρίσκονται ραχιαία. Ιδιαίτερη προσοχή χρει-
άζεται στη χρήση των πηγών ενέργειας. Υπενθυμίζεται 
ότι οποιαδήποτε πηγή ενέργειας κι αν χρησιμοποιηθεί σε 
απόσταση 2 mm από το νεύρο είναι ικανή να προκαλέ-
σει μόνιμη βλάβη του νεύρου4. Για τον παραπάνω λόγο, 
συνιστάται η χρησιμοποίηση απολινώσεων για την απαγ-
γείωση του παραθυρεοειδούς. Επιπροσθέτως, θα πρέπει 
να αναγνωριστεί το ραχιαίο τμήμα του παραθυρεοειδούς 
γιατί συχνά «κρύβεται» εντός λιπώδους ιστού. Η μηορθή  
αναγνώριση του ραχιαίου τμήματος του αδένα μπορεί να 
οδηγήσει στην μη ολική εκτομή του, την παραμονή κολο-
βώματος και μοιραία στην υποτροπή της νόσου.

Οι άνω παραθυρεοειδείς εμβρυολογικά προέρχονται 
από το 4o βραγχιακό θυλάκιο. Στον έκτοπο άνω παραθυ-
ρεοειδή, ο μηχανισμός της εκτοπίας μπορεί να οφείλεται 
σε συγγενή αίτια (Εικόνα 4). Τότε, αν η μετανάστευση εί-
ναι βραχεία (15%) ο έκτοπος παραθυρεοειδής αναμένε-
ται να βρεθεί πάνω από τον άνω πόλο του θυρεοειδούς 

και πίσω από τον φάρυγγα. Ενώ αν η μετανάστευση είναι 
μεγάλη, ο έκτοπος παραθυρεοειδής μπορεί να βρεθεί 
εντός του θυρεοειδικού παρεγχύματος (ενδοθυρεοειδι-
κός -5%). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο μηχα-
νισμός της εκτοπίας είναι επίκτητος (80%) και οφείλεται 
είτε στην βαρύτητα είτε σε επανεπέμβαση. Όταν ο παρα-
θυρεοειδής είναι μεγάλου μεγέθους, πέφτοντας προς τα 
κάτω ακολουθεί μια διαδρομή κατά μήκος του προσπον-

Εικόνα 2. 
Ποσοστιαία 
πιθανότητα 
εντόπισης 
των 
παραθυρεοειδών 

Εικόνα 1. Θέση του παραθυρεοειδούς 
σχετικά τον θυρεοειδή



HELLENIC JOURNAL OF ENDOCRINE SURGERY 23

δυλικού επιπέδου και συνηθέστερα ανευρίσκεται έως 
και κάτω από την κάτω θυρεοειδική αρτηρία, σε στενή 
επαφή με τον οισοφάγο. Για την εύρεση υπεράριθμου 
άνω παραθυρεοειδούς ακολουθούνται οι κανόνες της 
εκτοπίας.
 
2Β. Κάτω παραθυρεοειδείς

Οι κάτω παραθυρεοειδείς εντοπίζονται κοντά στον 
κάτω πόλο του θυρεοειδούς ή κάτω από αυτόν, στον θυ-
ρεοθυμικό σύνδεσμο, συνήθως κάτω από την κάτω θυ-
ρεοειδική αρτηρία. Σε μετωπιαία διατομή δια της πορείας 
του παλίνδρομου οι κάτωπαραθυρεοειδείς βρίσκονται 
κοιλιακά. Η εντόπιση τους ποικίλει περισσότερο από αυ-
τήν των άνω παραθυρεοειδών (Εικόνα 5). Για να εντο-
πιστεί και να παρασκευαστεί ο κάτω παραθυρεοειδής, 
χρειάζεται συνήθως να απολινωθούν οι κάτω κλάδοι 
της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας και η κάτω θυρεοειδική 
φλέβα. Όπως για τους άνω παραθυρεοειδείς έτσι και για 
τους κάτω, για την αποφυγή κάκωσης του παλίνδρομου 
λαρυγγικού νεύρου συνιστάται η χρήση απολινώσεων 
για την απαγγείωση τους.

Οι κάτω παραθυρεοειδείς εμβρυολογικά προέρχονται 
από το 3οβραγχιακό θυλάκιο. Στην περίπτωση έκτοπου 
κάτω παραθυρεοειδούς, ο μηχανισμός της εκτοπίας στην 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οφείλεται σε 
ανώμαλη εμβρυολογική μετανάστευση και ο παραθυρε-
οειδής μπορεί να βρίσκεται από την γωνία της κάτω γνά-
θου έως το περικάρδιο (Εικόνα 3). Αν η μετανάστευση 
είναι εσφαλμένη (5%), ο έκτοπος παραθυρεοειδής ανα-
μένεται να βρεθεί κατά μήκος της καρωτίδας (από την 
κάτω γνάθο έως και τον κάτω πόλο του θυρεοειδούς), 

οπότε πρέπει να διανοιχθεί το έλυτρο του αγγειονευρώ-
δους δεματίου για να ανευρεθεί ο αδένας. Η δεύτερη 
περίπτωση εσφαλμένης μετανάστευσης είναι ο παραθυ-
ρεοειδής να βρεθεί ενδοθυρεοειδικά. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, ο μηχανισμός της εκτοπίας συνίσταται 
σε υπέρμετρη μετανάστευση (90%) και ο παραθυρεοει-
δής ανευρίσκεται στο πρόσθιο μεσοθωράκιο είτε εντός 
του θύμου είτε πίσω από την κάψα του θύμου. Για την 
εύρεση υπεράριθμου κάτω παραθυρεοειδούς ακολου-
θούνται οι κανόνες της εκτοπίας.

3. Επανεπεμβάσεις
Ο Oliver Cope ήτανκαθηγητής στην Ιατρική σχολή του 

Harvard. Έγινε γνωστός για τις μελέτες του στο δευτερο-
παθή υπερπαραθυρεοειδισμό και ήταν ο χειρουργός που 
έφτασε τα ποσοστά επιτυχίας στην παραθυρεοειδεκτο-
μή (από το μακρινό 1960) στα ποσοστά που γνωρίζουμε 
μέχρι τις ημέρες μας. Ένα από τα γνωστά γνωμικά του 
ήταν το εξής: «Η αρχική επέμβαση είναι η χρυσή ευκαι-
ρία για να θεραπεύσουμε τον υπερπαραθυρεοειδισμό». 
Η επανεπέμβαση στον υπερπαραθυρεοειδισμό είναι ένα 
αρκετά δύσκολο χειρουργείο με αμφίβολη κατάληξη σε 
άπειρα χέρια. Οι συμφύσεις και η ιστική ίνωση παραμορ-
φώνουν τελείως το χειρουργικό πεδίο και η αναγνώρι-
ση των ανατομικών δομών είναι εξαιρετικά δυσχερής. Η 
νοσηρότητα ανεβαίνει τόσο ώστε η παράλυση του παλίν-
δρομου λαρυγγικού νεύρου να φτάνει στο 4-15% και ο 
υποπαραθυρεοειδισμός στο 10-20%.

Εικόνα 3. Η εντόπιση των άνω παραθυρεοειδών

Εικόνα 4. Συγγενής μηχανισμός εκτοπίας 
των παραθυρεοειδών
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Τα περιστατικά υπερπαραθυρεοειδισμού που χρήζουν 
επανεπέμβασης θα πρέπει να χειρουργούνται αποκλει-
στικά από έμπειρο χειρουργό (95% επιτυχία στις επανε-
πεμβάσεις) ή ακόμα καλύτερα από ομάδα δύο έμπειρων 
χειρουργών Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί λεπτο-
μερώς. Ο χειρουργός αρχικά θα πρέπει να επιβεβαιώ-
σει τη διάγνωση και να προετοιμάσει το σχέδιο του χει-
ρουργείου. Απαραίτητο είναι να έχει στην κατοχή του το 
προηγούμενο πρακτικό του χειρουργείου όπως και την 
προηγούμενη παθολογοανατομική έκθεση. Από τα δύο 
αυτά έγγραφα μπορεί να προκύψουν πολύ σημαντικές 
πληροφορίες. 

Όταν από το πρακτικό του χειρουργείου προκύπτει ότι 
έχει προηγηθεί αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχή-
λου από την οποία δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί ο παθο-
λογικός παραθυρεοειδής το πιο πιθανό σενάριο είναι  το 
αδένωμα να βρίσκεται σε τυπική θέση εκεί που υποδει-
κνυόταν από τον προεγχειρητικό υπέρηχο. Όταν από την 
παθολογοανατομική έκθεση προκύπτει μονήρες αδένω-
μα, είναι πιθανό να έχει προηγηθεί ανεπαρκής εκτομή 
οπότε τα σενάρια είναι τα εξής: α) να υπάρχει κολόβωμα 
παραθυρεοειδούς, β) να υπάρχει παραθυρεοειδωμάτω-
ση και γ) να υπάρχει υπερπλασία παραθυρεοειδών (οικο-
γενής ή σποραδική). 

Αν από την παθολογοανατομική έκθεση προκύπτει 
καρκίνωμα, είναι πιθανό να έχει διενεργηθεί ανεπαρκής 
εκτομή, οπότε είτε να υπάρχει υπολειμματικό καρκίνωμα 
είτε να υπάρχει μετάσταση. Όταν σε ασθενή με διάχυτη 
υπερπλασία έχει προηγηθεί υφολική παραθυρεοειδεκτο-
μή ή ολική παραθυρεοειδεκτομή με αυτομεταμόσχευ-
ση,το υπερπλαστικό κολόβωμα του παραθυρεοειδούς θα 
πρέπει να μειωθεί περαιτέρω. Σε όλες τις επανεπεμβά-
σεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται νευροδιεγέρτης.

Γ. Διεγχειρητικά βοηθήματα

1. Ταχεία βιοψία 
Η ταχεία βιοψία θεωρείται απαραίτητη στην παραθυ-

ρεοειδεκτομή. Το πόρισμα που αναμένεται είναι ένας 
παθολογικός παραθυρεοειδής. Σπανίως η ταχεία βιοψία 
μπορεί να δώσει διάγνωση αδενώματος. 

2. Διεγχειρητική μέτρηση ταχείας παραθορμόνης 
(QIPTH - Quick Intraoperative PTH)

Μαζί με τη ταχεία βιοψία αποτελούν τα πιο απαραίτητα 
βοηθήματα για το χειρουργό και δρουν συμπληρωματι-

κά. Για να θεωρείται επιτυχής η παραθυρεοειδεκτομή, 
ακολουθείται το κριτήριο της Βιέννης, δηλαδή πτώση 
≥50% από την τιμή αναφοράς (αμέσως μετά την εισαγω-
γή στην αναισθησία και πριν την τομή) 10 λεπτά μετά την 
εκτομή του αδενώματος5. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν έχουν προη-
γηθεί χειρισμοί πάνω στο αδένωμα, μπορεί να χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος για να πέσει η τιμή της παραθορ-
μόνης, οπότε ίσως χρειαστεί και δεύτερη δειγματοληψία.

3. Δειγματοληψία παραθορμόνης από τη σφαγίτιδα
Σε ασθενείς με πιθανό αδένωμα που δεν είναι δυνα-

τόν να καθοριστεί η «πάσχουσα» πλευρά, χρησιμοποιεί-
ται η διεγχειρητική δειγματοληψία παραθορμόνης από 
την σφαγίτιδα.

4. Χρήση διεγχειρητικού σπινθηρογραφήματος
Η σπινθηρογραφικά καθοδηγούμενη παραθυρεοειδε- 

κτομή στηρίζεται στο πρωτόκολλο του Norman (Minimally 

Εικόνα 5. Η εντόπιση των κάτω παραθυρεοειδών
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Invasive Radioguided Parathyroid Surgery - MIRP) και 
για να είναι εφικτή θα πρέπει να είναι θετικό το προεγ-
χειρητικό σπινθηρογράφημα6. Συνοπτικά η διαδικασία 
έχει ως εξής: μετριέται η γ-ακτινοβολία και στα 4 τεταρ-
τημόρια του τραχήλου, αφαιρείται ο  παθολογικός παρα-
θυρεοειδής, μετριέται η γ-ακτινοβολία ex-vivo στο πα-
ρασκεύασμα (min: 20% της συνολικής προσληφθείσας 
γ-ακτινοβολίας της τραχηλικής χώρας) και τέλος μετριέ-
ται η γ-ακτινοβολία σε όλη την τραχηλική χώρα,η οποία 
θα πρέπει ναέχειισομερή κατανομή. Η τεχνική είναι ιδιαί-
τερα χρήσιμη στις περιπτώσεις επανεπεμβάσεων.

5. Διεγχειρητικός υπέρηχος
Η χρήση του διεγχειρητικού υπερήχου θεωρείται τε-

χνικά δύσκολα εφαρμόσιμη σε ένα περιορισμένο χει-
ρουργικό πεδίο όπως αυτό της παραθυρεοειδεκτομής. 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την F.N.A σε περιπτώ-
σεις πιθανού ενδοθυρεοειδικού αδενώματος.

Δ. Συμβουλές
• Σε περίπτωση που θεωρούμε ότι βρήκαμε διπλό αδέ-

νωμα θα πρέπει να αναγνωριστούν όλοι οι παραθυρε-
οειδείς αδένες. Υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για 
ασθενή με διάχυτη υπερπλασία.

• Σε περίπτωση που έχουμε αφαιρέσει έναν φυσιο-
λογικό παραθυρεοειδή (ταχεία βιοψία), σημαίνει ότι 
αποκλείεται η υπερπλασία, αλλά και ότι δεν πρέπει να 
αφαιρεθεί άλλος φυσιολογικός παραθυρεοειδής. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα μείνει ένας φυσιολογικός 
και ένας παθολογικός που θα πρέπει να αφαιρεθεί.

• Σε περίπτωση διπλού αδενώματος, η QIPTH πέφτει 
κατά 25% περίπου σε σχέση με την τιμή αναφοράς μετά 
την αφαίρεση του πρώτου αδενώματος και περίπου 
75% μετά την αφαίρεση του δεύτερου αδενώματος7.

• Στην υπερπλασία, οι παραθυρεοειδείς έχουν περίπου 
το ίδιο μέγεθος και συνήθως βρίσκονται σε τυπικές 
θέσεις.
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IN THYROID MANAGEMENT

PREOPERATIVE

INTRAOPERATIVE

POSTOPERATIVE

Στροβοσκόπηση για την προεγχειρητική εκτίµηση των ασθενών
και τον εντοπισµό αλλοιώσεων

Φλουοροσκοπική κάµερα Fluobeam για 
την έγκυρη και έγκαιρη αναγνώριση των 
παραθυρεοειδών αδένων ή αδενωµάτων 
διεγχειρητικά

Ειδική διπολική λαβίδα παρασκευής ιστών, 
απολίνωσης  και διατοµής αγγείων 
πολλαπλών χρήσεων THERMOCISION 
lamidey

Λογοθεραπευτική κάλυψη
µετεγχειρητικά σε περιπτώσεις 
βράγχους φωνής

Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων 
CURIS 4MHz µε εξειδικευµένο 
σετ µονοπολικών ακίδων 
ραδιοσυχνοτήτων, διπλής 
ενεργείας 4MHz/4ΜΗz

Ειδικο ηλεκτροδίο συνεχούς 
νευροπαρακολούθησης APS 

Εινδοτραχειακός σωλήνας µε 
ενσωµατωµένα ηλεκτρόδια 

Ειδικές διπολικές αντικολλητικές 
λαβίδες διαθερµίας για 
αιµόσταση Supergliss Sutter

Νευροπαρακολούθηση 
µε συσκευή NIM VITAL
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Εισαγωγή 
Οι παραθυρεοειδείς αδένες αποτελούν μικρές οζώ-

δεις δομές, οι οποίες αναπτύσσονται την πέμπτη περί-
που εβδομάδα της εμβρυογένεσηςαπό το ενδοδερμικό 
επιθήλιο της ραχιαίας πτέρυγας του τρίτου και τέταρτου 
φαρυγγικού θυλάκου. Κατά μέσο όρο, οι διαστάσεις ενός 
φυσιολογικού παραθυρεοειδούς αδένα είναι 5x3x1 mm, 
με το βάρος του να κυμαίνεται μεταξύ 35 και 40 mg1. Το 
σχήμα τους είναι γενικά ατρακτοειδές, σαν «φακή» και το 
χρώμα τους υποκίτρινο ή μουσταρδί. Ο αριθμός τους δύ-
ναται να κυμαίνεται από 1 έως και 8 διαφορετικούς αδέ-
νες, συνηθέστερα όμως είναι τέσσερις, χωρισμένοι ανα 
ζεύγη στους άνω και κάτω παραθυρεοειδείς αδένες2,3. 
Πιο συχνά, εντοπίζονται στο οπίσθιο χείλος των λοβών 
του θυρεοειδή αδένα, αν και η εντόπιση τους ποικίλει 
σημαντικά. Ο βασικός λειτουργικός ρόλος των παραθυ-
ρεοειδών αδένων είναι η ρύθμιση της ομοιοστασίας του 
ασβεστίου μέσω της έκκρισης παραθορμόνης. 

Η υπερέκκριση παραθορμόνης από τους παραθυρεο-
ειδής αδένες οδηγεί σε μία γενικευμένη ενδοκρινολογι-
κή διαταραχή τόσο του ασβεστίου όσο και του φωσφόρου 
που ονομάζεται πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. 
Ο ετήσιος επιπολασμός της νόσου υπολογίζεται στο 
0.2% των ασθενών ηλικίας άνω των 60 ετών, με εκτιμώ-
μενη συχνότητα γύρω στο 1%, συμπεριλαμβανομένων 
των κεκαλυμμένων περιπτώσεων του ασυμπτωματικού 
υπερπαραθυρεοειδισμού4. Ο πρωτοπαθής υπερπαρα-
θυρεοειδισμός συνηθέστερα (>90%) εμφανίζεται σπο-
ραδικά και οφείλεται είτε, σε κάποιο μονήρες αδένωμα 

(85-90%), είτε σε πολλαπλά αδενώματα ή διάχυτη υπερ-
πλασία όλων των αδένων (5-10%), είτε σε καρκίνο των 
παραθυρεοειδών (<1%). Η θεραπεία του πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμού είναι χειρουργική και περιλαμ-
βάνει την παραθυρεοειδεκτομή. 

Εντούτοις, η χειρουργική των παραθυρεοειδών αδέ-
νων πολλές φορές παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, 
οι οποίες σχετίζονται με τον εντοπισμό και την ανίχνευση 
των αδένων διεγχειρητικά, με την αγγείωση των αδένων 
καθώς και με την ποικιλομορφία στην ανατομία αυτών, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παροδικό ή μόνι-
μο υποπαραθυρεοειδισμό σε ποσοστό ως 27% και 1% 
αντίστοιχα5. Συνεπώς, είναι θεμελιώδους σημασίας για 
το χειρουργό να αυξήσει στο μέγιστο τη πιθανότητα για 
την εντόπιση των παραθυρεοειδών αδένων κατάλληλα, 
με στόχο να μειώσει το ποσοστό των μετεγχειρητικών 
επιπλοκών. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν αρκετές προ-
εγχειρητικές μέθοδοι εντόπισης των παραθυρεοειδών 
αδένων όπως ο υπέρηχος τραχήλου, η αξονική ή μαγνη-
τική τομογραφία και το σπινθηρογράφημα με 99mΤεχνή-
τιο (MIBI) οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά. Ωστόσο, 
οι μέθοδοι αυτοί πολλές φορές είναι ανεπαρκείς για τον 
ακριβή εντοπισμό των παραθυρεοειδών αδένων6. Έτσι, 
έχουν αναπτυχθεί διεγχειρητικές τεχνικές ανεύρεσης 
των αδένων, όπως για παράδειγμα η χρήση του πράσινο 
της ινδοκυανίνης (ICG), οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο 
και περισσότερο και έχουν αυξήσει την αποτελεσματικό-
τητα και τα ποσοστά επιτυχούς ανεύρεσης των παραθυ-
ρεοειδών αδένων. 

Διεγχειρητικά Βοηθήματα 
στην Παραθυρεοειδεκτομή

Γεώργιος Γ. Τζίκος
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Διεγχειρητικά βοηθήματα

1. Πράσινο της ινδοκυανίνης 
(Indocyanine Green - ICG)

Το πράσινο της ινδοκυανίνης (ICG) αποτελεί έναν υδα-
τοδιαλυτό, μη τοξικό, οργανικό παράγοντα φθορισμού σε 
μήκος κύματος γύρω στα 820nm, ο οποίος όταν χορη-
γείται ενδοφλεβίως συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλά-
σματος, διανέμεται σε όλο τον ενδοαγγειακό χώρο και 
μπορεί να ανιχνευθεί και να απεικονιστεί στο φάσμα του 
υπέρυθρου φωτός, με τις κατάλληλες απεικονιστικές συ-
σκευές φθορισμού, λειτουργώντας αντιθετικά. Η τεχνική 
αυτή, αν και έχει εφαρμογή σε άλλους τομείς ήδη από 
το 1920, παρουσιάστηκε και περιεγράφηκε για την ανί-
χνευση των παραθυρεοειδών αδένων για πρώτη φορά 
το 2015, από τον Suh και τους συνεργάτες του, οι οποίοι 
ανέφεραν την απεικόνιση των παραθυρεοειδών αδένων 
με τη χρήση ICG σε σκύλους7. 

Δεδομένου του ότι το ICG δεν αποτελεί έναν εκλεκτι-
κό συνδετικό παράγοντα για τον παραθυρεοειδικό ιστό, 
η θεωρία πίσω από αυτή την τεχνική είναι ότι εφόσον το 
ICG διανέμεται ενδοαγγειακά και οι παραθυρεοειδείς 
αδένες προσλαμβάνουν αναλογικά περισσότερο αίμα σε 
σχέση με τους περιβάλλοντες ιστούς, άρα και περισσότε-
ρο φθορίζοντα παράγοντα, τότε φθορίζουν περισσότερο 
και μπορούν να απεικονιστούν καλύτερα, επιτρέποντας 
με αυτό τον τρόπο την εντόπιση τους. Το 2015, ο Sound 
και οι συνεργάτες του περιέγραψαν με ακρίβεια την τε-
χνική και τη βέλτιστη δόση του ICG (5mg) με την οποία οι 
παραθυρεοειδείς αδένες εμφανίζουν τον μέγιστο φθορι-
σμό 2-20 λεπτά μετά τη χορήγηση8. 

Επιπλέον, η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη κατηγοριο-
ποίηση διεγχειρητικά των παραθυρεοειδών αδένων σε 
μια υποκειμενική κλίμακα βάσει της έντασης του φθορι-
σμού τους η οποία αντανακλά και την ακεραιότητα της 
αγγειακής τους παροχή9. Επιπρόσθετα, πολλές μελέτες 
αναφέρουν ότι το ICG μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ανίχνευση παραθυρεοειδικών αδενωμάτων διεγχειρητι-
κά, με τη πρώτη αυτού του είδους από τον Chakedis και 
τους συνεργάτες του10,11. 

Πλεονεκτήματα της τεχνικής αποτελούν το σχετικό 
χαμηλό κόστος της, σε συνδυασμό με το ότι είναι απλή 
και γρήγορη μέθοδος. Επιπλέον, το ICG είναι μη τοξικό, 
έχει μικρό χρόνο ημίσειας ζωής και θεωρείται εξαιρετικά 
ασφαλές για τους ασθενείς. Μειονεκτήματα, αποτελούν 
το γεγονός ότι χρειάζεται η προμήθεια ειδικού εξοπλι-

σμού (πηγή διέγερσης, κάμερα ανίχνευσης, απεικονιστι-
κά μέσα) καθώς και ότι περιέχει ιώδιο το οποίο αντενδεί-
κνυται σε άτομα αλλεργικό σε αυτό και σε παθολογικές 
καταστάσεις που σχετίζονται με περίσσεια ιωδίου στον 
οργανισμό των ασθενών. Τέλος με την ίδια φιλοσοφία 
έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλοι αντιθετικοί παράγοντες, 
όπως το μπλε του μεθυλενίου και το αμινολεβουλινικό 
οξύ.

2. 99mΤεχνήτιο (99mTc) Sestamibi (MIBI)
Το σπινθηρογράφημα με 99mTc Sestamibi αποτελεί 

την πιο συχνή μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδο πυ-
ρηνικής ιατρικής για την προεγχειρητική εντόπιση των 
παραθυρεοειδών αδενωμάτων. Η μέθοδος αυτή βασίζε-
ται στην μεγαλύτερη πρόσληψη του MIBI, από τα πλού-
σια σε μιτοχόνδρια κύτταρα των παραθυρεοειδικών αδε-
νωμάτων, σε αντίθεση με τα κύτταρα των λειτουργικών 
κυττάρων του φυσιολογικού παραθυρεοειδικού ιστού, 
γεγονός που επιτρέπει την απεικόνιση τους12. Εν τούτοις, 
το MIBI μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας ραδιο-
σήμανσης, συμβάλλοντας στην αναγνώριση κι εντόπιση 
παραθυρεοειδικών αδενωμάτων με τη βοήθεια ενός 
gamma-probeανιχνευτή διεγχειρητικά. 

Ο Norman και οι συνεργάτες του, οι οποίοι περιέγρα-
ψαν πρώτοι την μέθοδο το 1997, στη μελέτη τους χορή-
γησαν 740MBq από ΜΙΒΙ ενδοφλεβίως και πραγματο-
ποίησαν διπλής φάσεως σπινθηρογράφημα στα 20 λεπτά 
και στις 2 ώρες μετά τη χορήγηση. Στη συνέχεια, μετά 
από 2.5 - 3 ώρες πραγματοποίησαν μια καθοδηγούμε-
νη από gamma-probe  ανιχνευτή παραθυρεοειδεκτομή. 
Σε αντίθεση με τον Norman και τους συνεργάτες του, ο 
Casara και οι συνεργάτες του προχώρησαν σε σπινθη-
ρογράφημα μερικές μέρες πριν το χειρουργείο και χο-
ρήγησαν μια χαμηλή δόση ΜΙΒΙ της τάξης των 37MBq 
ακριβώς πριν την έναρξη του χειρουργείου13-16. Η διεγ-
χειρητική υποβοηθούμενη από gamma-probe ανίχνευση 
των αδενωμάτων μετά από χορήγηση ΜΙΒΙ είναι ιδιαίτε-
ρα επιβοηθητική και αποτελεσματική στον εντοπισμό των 
παραθυρεοειδικών αδενωμάτων σε ασθενείς με αρνητι-
κό σπινθηρογράφημα με ΜΙΒΙ προεγχειρητικά17.

3. Αυτοφθορισμός 
Για πρώτη φορά το 2011, ο Paras και οι συνεργάτες 

του ανέφεραν στη μελέτη τους ότι οι παραθυρεοειδείς 
αδένες παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό του αυτοφθορι-
σμού στο φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας (820 nm), 
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όταν προηγουμένως έχουν διεγερθεί από μια πηγή που 
εκπέμπει ακτινοβολία μήκους κύματος περίπου 750nm18. 
Τεχνικά, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, χρησιμοποι-
είται μια συσκευή η οποία έχει την ικανότητα διέγερσης 
των παραθυρεοειδών αδένων εκπέμποντας ακτινοβολία 
μήκους κύματος στα 750nm και ταυτόχρονα ανίχνευσης 
και καταγραφής της εκπεμπόμενης από τους παραθυρε-
οειδείς αδένες ακτινοβολίας μήκους κύματος 850 nm. Η 
συσκευή αυτή στη συνέχεια απεικονίζει σε πραγματικό 
χρόνο τις περιοχές υψηλού σήματος στο χειρουργικό πε-
δίο, οι οποίες αντιστοιχούν στους παραθυρεοειδείς αδέ-
νες. Αν και η μέθοδος αυτή έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην χειρουργική του θυ-
ρεοειδούς αδένα, συμβάλλοντας στην πρώιμη αναγνώρι-
ση των παραθυρεοειδών, στην μείωση της ατυχηματικής 
τους εκτομής και στη μείωση του ποσοστού της παροδι-
κής μετεγχειρητικής υπασβεστιαιμίας, εν τούτοις στη χει-
ρουργική των παραθυρεοειδών αδένων δε φαίνεται να 
είναι εξίσου επιβοηθητική19,21. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός ότι δεν επιτρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ 
του παθολογικού και του φυσιολογικού παραθυρεοειδι-
κού ιστούκαθώς επίσης και στη μικρή διεισδυτικότητα της 
μεθόδου22. 

Έτσι, παρόλο που τα ποσοστά ανίχνευσης των παρα-
θυρεοειδών αδένων κατά την παραθυρεοειδεκτομή είναι 
υψηλά ως και 98%, η συμβολή της μεθόδου στην ανα-
γνώριση και ανίχνευση του παθολογικού παραθυρεοει-
δικού αδένα παραμένει μικρή23,24.

4. Νανοσωματίδια άνθρακα  
(Carbon Nanoparticles - CN)

Τα νανοσωματίδια άνθρακα (CN) χρησιμοποιήθηκαν 
για πρώτη φορά ως παράγοντες σήμανσης σε απεικονι-
στικές τεχνικές που σχετίζονταν κυρίως με την ανίχνευση 
λεμφαδένων και αγγείων25. Πρόκειται για μικροσκοπικά 
σωματίδια με διάμετρο συνήθως λιγότερη των 100nm 
τα οποία εμφανίζουν ισχυρή συγγένεια με το λεμφικό 
σύστημα, τα στοιχεία του οποίου χρωματίζονται μαύρα, 
γεγονός το οποίο επιτρέπει τον διαχωρισμό τους από 
τους υπόλοιπους ιστούς του χειρουργικού πεδίου. Προ-
σφάτως, ο Shi και οι συνεργάτες του περιέγραψαν την 
πιθανότητα εφαρμογής των CN στη χειρουργική των 
παραθυρεοειδών αδένων με σκοπό την αναγνώριση και 
τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με τη μέθοδό τους, ενίεται 
εναιώρημα CN διαμέτρου περίπου 150nm στον θυρεο-
ειδικό ιστό, με αποτέλεσμα (δεδομένου ότι λόγω μεγέ-

θους τα CN δεν διαχέονται εντός του αγγειακού δικτύου) 
αυτά να κατανέμονται εντός των λεμφικών αγγείων και 
τριχοειδών. Κατά συνέπεια, μετά την ενδοφλέβια χορή-
γηση του εναιωρήματος CN διεγχειρητικά, ο θυρεοειδι-
κός και λεμφικός ιστός χρωματίζονται μαύρα, αφήνοντας 
αχρωμάτιστους τους παραθυρεοειδείς αδένες, επιτρέπο-
ντας έτσι τον διαχωρισμό τους από τους παρακείμενους 
ιστούς και τον εντοπισμό τους. 

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι 
χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια κατά την ένεση του εναιω-
ρήματος, η οποία πρέπει να γίνει στο κατώτερο 1/3 της 
πρόσθιας επιφάνειας σε κάθε λοβό και να μην είναι ούτε 
σε μεγάλο βάθος, αλλά ούτε και πολύ επιφανειακά γιατί 
θα οδηγήσει σε εξαγγείωση του εναιωρήματος, με απο-
τέλεσμα το χρωματισμό όλου του χειρουργικού πεδίου 
ανεξαιρέτως. Τα αποτελέσματα της μελέτης του Shi ανέ-
φεραν ποσοστό ανεύρεσης των παραθυρεοειδών αδέ-
νων με τη μέθοδο των CN 100%, ενώ επίσης το ποσοστό 
ατυχηματικής παραθυρεοειδεκτομής ήταν ιδιαίτερα πιο 
χαμηλό (1.9%) στην ομάδα στην οποία χρησιμοποιήθη-
κε CN, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου όπου δεν έγιναν 
χρήση αυτών (15.6%). 

Επιπλέον, το ποσοστό μετεγχειρητικού υποπαραθυ-
ρεοειδισμού και παροδικής υπασβεστιαιμίας ήταν επίσης 
στατιστικά χαμηλότερο στην ομάδα παρέμβασης με CN, 
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου26. Αν και αποτελεί μια 
ιδιαίτερα υποσχόμενη μέθοδος για την διεγχειρητική ανί-
χνευση των παραθυρεοειδών αδένων, εντούτοις πρέπει 
να γίνει πλήρως κατανοητό ότι η μέθοδος αυτή επιτρέπει 
μόνο τον διαχωρισμό του παραθυρεοειδικού ιστού από 
τους περιβάλλοντες ιστούς βασιζόμενη στον χρωματισμό 
των πέριξ δομών κι όχι στην αυτήν καθ’ αυτήν σήμανση 
των παραθυρεοειδών αδένων, γεγονός που δεν επιτρέ-
πει τον διαχωρισμό του παθολογικού παραθυρεοειδούς, 
όπως ένα αδένωμα, από τον φυσιολογικό αδένα. 

Τέλος, μελέτες έχουν αναφέρει ότι ο συνδυασμός των 
CN μαζί με άλλα διεγχειρητικά βοηθήματα όπως η διεγ-
χειρητική καθοδηγούμενη από υπέρηχο αναρρόφηση με 
λεπτή βελόνη, η διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης 
και η διεγχειρητική ανίχνευση μετά από χορήγηση εναι-
ωρήματος 99mTc-MΙBI με τη βοήθεια gamma-probeανι-
χνευτή οδηγούν σε καλύτερη αναγνώριση των παθολο-
γικών παραθυρεοειδών αδένων (συμπεριλαμβανομένης 
και της υπερπλασίας), σε γρηγορότερη εντόπιση έκτοπου 
παραθυρεοειδικού ιστού και σε μείωση του χρόνου χει-
ρουργείου27-29.
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5. Φασματοσκοπία Raman
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο φαινόμενο Raman, το 

οποίο περιεγράφηκε το 1928 από τον νομπελίστα Sir 
Chandrasekhara Venkata Raman,κατά το οποίο η συχνό-
τητα ενός μορίου μεταβάλλεται μετά από διέγερσή του 
από μία πηγή laser και η προκαλούμενη αυτή μεταβολή 
της συχνότητας ανιχνεύεται,μέσω της σκεδάζουσας ακτι-
νοβολίας που εκπέμπει το διεγερμένο στοιχείο,και ανα-
λύεται. Η εφαρμογή του φαινομένου στις ιατρικές εφαρ-
μογές σχετίζεται με την ανάλυση και προσδιορισμό της 
μοριακής σύστασης ενός δείγματος ιστού που ερευνάται, 
αναλύοντας τη σκεδάζουσα ακτινοβολία που εκπέμπει 
μετά από διέγερσή του. Συνεπώς, στη χειρουργική των 
παραθυρεοειδών αδένων, μέσω της φασματοσκοπίας 
Ramanεπιτρέπεται η αναγνώριση και η διάκριση του πα-
θολογικού (αδένωμα ή υπερπλασία) από του φυσιολογι-
κού παραθυρεοειδικού ιστού. 

Πιο συγκεκριμένα, αρκετές φορές υπάρχουν διαφο-
ροδιαγνωστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ταχείας 
βιοψίας του εκτομηθέντος παθολογικού παραθυρεοει-
δούς ιστού, διότι τα αδενώματα πέραν των παθολογικών 
κυττάρων εμπεριέχουν και κύτταρα φυσιολογικού παρα-
θυρεοειδικού ιστού. Σε αυτό το σημείο ακριβώς, μπορεί 
να συμβάλει η φασματοσκοπία Raman διότι επιτρέπει 
με ακρίβεια 100% να διαχωρίσει το φυσιολογικό από το 
παθολογικό παραθυρεοειδικό ιστό κι επιπλέον να γίνει 
ακριβής προσδιορισμός της ιστολογίας του αδενώματος, 
δηλαδή αν αυτό σχηματίζεται κυρίως από κύρια ή οξύφι-
λα κύτταρα30,31. Βέβαια, η εκκολαπτόμενη αυτή μέθοδος  
βρίσκεται σε αρχικά στάδια κι απαιτεί την τεκμηρίωση 
της χρησιμότητας της με επιπλέον μελέτες στάθμισης. 
Μειονέκτημα της αποτελεί η αύξηση του χρόνου του χει-
ρουργείου με τις όποιες γνωστές συνέπειες για την υγεία 
του ασθενούς, συνεπεία της μεγαλύτερης διάρκειας που 
απαιτεί ηταχεία βιοψία, καθώς και η αύξηση του κόστους 
αυτού. Ωστόσο, αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο 
διεγχειρητικής διάκρισης μεταξύ του φυσιολογικού και 
του παθολογικού παραθυρεοειδικού αδένα, συμβάλλο-
ντας στην εγκυρότερη διάγνωση και θεραπεία.

6. Δυναμική Οπτική Αντιθετική Απεικόνιση - 
Dynamic Optical Contrast Imaging (DOCI)

Η Δυναμική Οπτική Αντιθετική Απεικόνιση [Dynamic 
Optical Contrast Imaging (DOCI)] αποτελεί μια πρωτοπο-
ριακή μέθοδο απεικόνισης των παραθυρεοειδών η οποία 
άρχισε να αναπτύσσεται γύρω στο 2017 και ακόμη βρί-

σκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Σε αυτή τη μέθοδο, οι ιστοί 
φωτίζονται με λάμπες LED διαφορετικών μήκους κυμά-
των, με αποτέλεσμα οι ενδογενείς φθορίζοντες παράγο-
ντες των ιστών να διεγείρονται, να φθορίζουν και τελικώς 
η ακτινοβολία που εκπέμπεται να αναλύεται σεpixel τιμές 
και να σχηματίζονται πολύχρωμα διαγράμματα32. 

Αν και η μέθοδος είναι άξια αναφοράς, εντούτοις 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε 
exvivo μελέτες για το διαχωρισμό του παραθυρεοειδικού 
ιστού, από αυτό του θύμου, του λίπους ή του θυρεοει-
δούς (33). Συνεπώς, πρέπει να πραγματοποιηθούν και 
μελέτες με in vivo εφαρμογή της DOCI για να αποσαφη-
νιστεί αν αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο διεγχειρητικής 
απεικόνισης του παραθυρεοειδικού ιστού.

7. Άλλες διεγχειρητικές μέθοδοι αναγνώρισης 
των παραθυρεοειδών αδένων

Πέραν των προαναφερόμενων μεθόδων, αξίζει να 
αναφερθούν και μερικές ακόμη μέθοδοι διεγχειρητικής 
απεικόνισης των παραθυρεοειδών αδένων με πιο περι-
ορισμένη εφαρμογή. Μια από αυτές αποτελεί η Laser 
Speckle Contrast Imaging (LSCI) η οποία εφαρμόστηκε 
από τον Mannoh και τους συνεργάτες του με σκοπό να 
αξιολογήσουν την βιωσιμότητα των παραθυρεοειδών 
αδένων κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής και της 
παραθυρεοειδεκτομής. Πρόκειται για μία μέθοδο απει-
κόνισης σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη χορήγηση αντι-
θετικού παράγοντα, η οποία επιτρέπει το διαχωρισμό των 
αγγειούμενων από τους απογυμνωμένους παραθυρεοει-
δείς αδένες μέσω της ανίχνευσης της κίνησης των σωμα-
τιδίων, όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, μερικές εκατοντά-
δες μικρομέτρων κάτω από την επιφάνεια των ιστών34-36.

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι αποτελεί 
μια σχετικά γρήγορη μέθοδο διάκρισης των τραυματι-
σμένων παραθυρεοειδών αδένων σε σχέση με τη διεγ-
χειρητική μέθοδο μέτρηση παραθορμόνης, ωστόσο είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητη σε οποιαδήποτε μικροκίνηση στο 
εγχειρητικό πεδίο. Τέλος, μία ακόμη τεχνική αποτελεί η 
Shear Wave Elastography (SWE), η οποία επιτρέπει την 
εκτίμηση της σκληρότητας των παραθυρεοειδικών ιστών. 
Το αδένωμα παραθυρεοειδή παρουσιάζει μεγαλύτερη 
σκληρότητα σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό, τους λεμ-
φαδένες και τον υπερπλαστικό παραθυρεοειδικό ιστό, 
διότι στα αδενώματα έχει απορροφηθεί το λιπώδες στοι-
χείο κι έχει αντικατασταθεί από αδενωματώδη κύτταρα 
καθώς επίσης και γιατί αυτά περιβάλλονται από μία σκλη-
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ρή ινώδη κάψα. Βασιζόμενη σε αυτό το χαρακτηριστικό, 
η SWEσυμβάλλει στο διαχωρισμό των αδενωμάτων από 
τους λεμφαδένες, το θυρεοειδικό ιστό και τους υπερπλα-
στικούς παραθυρεοειδείς μέσω της μέτρησης της σκλη-
ρότητας των ιστών37-38. 

Συμπεράσματα
Η αναγνώριση και ο εντοπισμός των παραθυρεοειδών 

αδένων κατά τη διάρκεια των χειρουργείων του τραχή-
λου παραμένει ακόμη μια απαιτητική δοκιμασία ακόμη 
και για έμπειρους χειρουργούς ενδοκρινών αδένων. Για 
τον σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί πληθώρα βοηθημά-
των τόσο για την προεγχειρητική όσο πλέον και για την 
διεγχειρητική απεικόνιση των παραθυρεοειδών αδένων 
ή/και για το διαχωρισμό μεταξύ φυσιολογικού και παθο-

λογικού παραθυρεοειδικού ιστού. Σε κάποιες από αυτές 
τις μεθόδους υπάρχει πλέον εμπειρία τόσο στην χρήση 
τους όσο και στα αποτελέσματα τους. Κάποιες άλλες βρί-
σκονται ακόμη σε πρωτόγονο στάδιο. Επίσης, κάθε μία 
μέθοδος παρουσιάζει διαφορετικά πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Όπως και να έχει όμως, όλη αυτή η οι ποι-
κιλομορφία των τεχνικών φανερώνει με το πιο ξεκάθαρο 
τρόπο τόσο την σημαντικότητα της ακριβούς αναγνώρι-
σης των παραθυρεοειδών, οι οποίοι παρουσιάζουν με-
γάλη ποικιλία στην εντόπιση τους κι έρχονται σε απόλυτη 
συνάφεια με σημαντικές δομές του τραχήλου (καρωτίδα 
αρτηρία, παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο) όσο και το διαρ-
κή αγώνα της ιατρικής κοινότητας για την υιοθέτηση μίας 
μεθόδου διεγχειρητικής απεικόνισης παραθυρεοειδικού 
ιστού υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας.
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A΄ Παθολογική Κλινική 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ - Θεσσαλονίκη

Πρωτοπαθής Yπερπαραθυρεοειδισμός: 
Σε ποιες περιπτώσεις 

δεν ενδείκνυται παραθυρεοειδεκτομή

Περίληψη
Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΠΥ) είναι η 

πρωτοπαθής βλάβη του παραθυρεοειδικού ιστού η οποία 
οδηγεί σε απρόσφορα υψηλή, αναφορικά με το ασβέστιο 
του ορού, έκκριση παραθορμόνης. Η παραθυρεοειδε-
κτομή (PTX) αποτελεί τη μόνη ριζική αντιμετώπιση. Από 
την άλλη μεριά, παρουσιάζεται πληθώρα ασθενών με 
αντενδείξεις για χειρουργική επέμβαση, ιστορικό επιπε-
πλεγμένωνπροηγούμενων επεμβάσεων στον τράχηλο ή 
ασθενείς που  δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν. 

Αν και η PTX παραμένει η κύρια θεραπευτική προσέγ-
γιση του ΠΥ,  σε αυτές τις περιπτώσεις ή φαρμακευτική 
αγωγή, με κύρια μέσα τη χορήγηση ασβεστιομιμητικών 
(σινακαλσέτη) ή διφωσφονικών  αποτελεί μια αιτιολογη-
μένη, ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική επιλογή. 
Το παρόν κείμενο, στοχεύει στο να συνοψίσει τα ενδεχό-
μενα, κατά τα οποία δεν ενδείκνυται ή δεν εφαρμόζεται 
η ΡΤΧ, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ήπια κλινική εικόνα της 
νόσου ή σταθερά ευρήματα εκ του βιοχημικού και απει-
κονιστικού ελέγχου, κατά την πάροδο του χρόνου.

Λέξεις κλειδιά: πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδι-
σμός, υπερασβεστιαιμία, παραθυρεοειδεκτομή

1. Εισαγωγή 
O ΠΥ αποτελεί συχνή ενδοκρινική ετερογενή κλινική 

οντότητα, όπου συνήθως η διάγνωση τεκμηριώνεται δια-
μέσου τυχαίας μέτρησης ασβεστίου όρου, που χαρακτη-
ρίζεται από απρόσφορη έκκριση παραθορμόνης (PTH) 

και αυξημένα επίπεδα ασβεστίου ορού (Ca)1-3. Αν και η 
νόσος συνήθως διαγιγνώσκεται σε ασυμπτωματικά στά-
δια, προοδευτικά ενδέχεται να εμφανιστούν επιπλοκές, 
όπως απώλεια οστικής μάζας και κατάγματα, λίθοι του 
ουροποιητικού και γαστρεντερικές διαταραχές, μυοπά-
θεια, έκπτωση νεφρικής λειτουργίας, νευροψυχιατρικές 
διαταραχές και αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος. 
Συχνότερο αίτιο της νόσου (περίπου 80% των περιπτώ-
σεων), αποτελεί είναι το μονήρες αδένωμα παραθυρεοει-
δούς, ενώ σπανιότερα οφείλεται σε  διάχυτη υπερπλασία 
παραθυρεοειδών και καρκίνωμα παραθυρεοειδούς2-4.

  Σε ασθενείς με ΠΥ στόχος της θεραπείας είναι η επα-
ναφορά του Ca και της PTH στα φυσιολογικά επίπεδα, με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση ή πρόληψη των κλινικών εκ-
δηλώσεων και επιπλοκών. Η  PTX, αποτελεί τη μοναδική 
ριζική αντιμετώπιση και η επιτυχία της, σε εξειδικευμένα 
κέντρα  και ιατρικό προσωπικό με υψηλό όγκο παραθυρε-
οειδεκτομών, κυμαίνεται στο 90-95%5. Υπάρχουν όμως 
περιπτώσεις ασθενών με αντενδείξεις για παραθυρεοει-
δεκτομή, αποτυχία προηγούμενων παρόμοιων επεμβά-
σεων, ανθεκτικό ΠΥ μετά από PTX, ενδεχόμενη αδυνα-
μία εντόπισης προεγχειρητικά ή ασθενείς που απλά δεν 
επιθυμούν να χειρουργηθούν. Ειδικότερα, ένα σημαντικό 
ποσοστό ασθενών (40%) είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν 
ήπια κλινική εικόνα και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να 
αποφύγουν το χειρουργείο, σε ύπαρξη μιας εκ των ανω-
τέρω συνθηκών1-2. Περιγράφουμε, αναλυτικά, τα ενδεχό-
μενα, επιλογής συντηρητικής αντιμετώπισης έναντι PTX, 
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λόγω μη εφικτής διενέργειας χειρουργικής επέμβασης, 
σε επιλεγμένους ασθενείς.

2. Θεραπευτική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς 
υπερπαραθυρεοειδισμού: 
σύγχρονη κλινική προσέγγιση

Η PTX, από εξειδικευμένους χειρουργούς ενδοκρινών 
αδένων, αποτελεί σήμερα τη μοναδική ριζική θεραπευτι-
κή επιλογή, για τη νόσο6. Οι αντίστοιχες κατευθυντήριες 
οδηγίες, προτείνουν την χειρουργική αντιμετώπιση σε 
συμπτωματικούς ασθενείς, όπου συνήθως συνυπάρχει 
βαρειά υπερασβεστιαιμία, ή σε επιπλοκές από όργανα 
στόχους, όπως η οξεία νεφρική ανεπάρκεια και παγκρε-
ατίτιδα2. Οι ενδείξεις αυτές, αφορούν κατά κύριο λόγο, 
παραμελημένες περιπτώσεις, που πλέον σπάνια συνα-
ντώνται στην καθημερινή σύγχρονη κλινική πράξη. Από 
την άλλη μεριά, ο ασυμπτωματικός ΥΠ, αποτελεί το συ-
χνότερο κλινικό σενάριο και οι κατευθυντήριες οδηγίες, 
επίσης προτείνουν σαφή κριτήρια για την αντιμετώπιση 
του7,8. Παρόλα αυτά, ο αυξανόμενος επιπολασμός λόγω 
αυξημένης κλινικής υποψίας, οι συχνές μετρήσεις ασβε-
στίου ορού στα πλαίσια ελέγχου ρουτίνας, καθώς και η 
διαφοροποίηση στη συμπτωματολογία και το στάδιο της 
νόσου κατά τη διάγνωση, οδήγησαν σε έναν αυξανόμενο 
αριθμό ασθενών, που δεν πληρούν τα κριτήρια για χει-
ρουργική επέμβαση, αλλά αντιμετωπίζονται με ενεργή 
συντηρητική παρακολούθηση9,10. 

3. Αντενδείξεις παραθυρεοειδεκτομής
Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι η διάγνωση της 

νόσου, είναι βιοχημική και όχι απεικονιστική1-4. Αυτό ση-
μαίνει για να τεθεί σωστά η διάγνωση, είναι απαραίτητος  
συγκεκριμένος βιοχημικός έλεγχος. Ειδικότερα, προ-
τείνονται η μέτρηση Ca, αλβουμίνης, φωσφόρου, PTH, 
κρεατινίνης ορού, με αντίστοιχη διόρθωση της τιμής του 
ασβεστίου ορού (mg/dl) ανάλογα με την τιμή αλβουμίνης 
ορού (mg/dl) σύμφωνα με τον τύπο: Ca (διορθωμένο) = 
Ca (μετρούμενο) + 0,8 Χ (4 - αλβουμίνης). Επίσης, προ-
τείνεται να μετράται η κάθαρση κρεατινίνης ορού (GFR), 
η μέτρηση 25-υδροξυβιταμίνη D ορού και μέτρηση Ca 
ούρων 24ώρου5. Ο παραπάνω έλεγχος είναι απαραίτη-
τος για τη διαφορική διάγνωση από όχι σπάνιες κλινικές 
οντότητες, μιμούμενες βιοχημικά ΥΠ, χωρίς όμως να 
χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.

α) Η PTX, αντενδείκνυται σε ασθενείς με οικογενειακή 
υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH)11. Οι ασθενείς 

που πάσχουν από αυτή τη διαταραχή μπορούν να πα-
ρουσιάσουν αυξημένες συγκεντρώσεις ασβεστίου και 
ΡΤΗ, μιμούμενοι τα βιοχημικά χαρακτηριστικά του ορού 
του ΥΠ. Ωστόσο, η FHH, δεν αντιμετωπίζεται χειρουργι-
κά. Σε ασθενείς με FHH, η έκκριση ασβεστίου στα ούρα 
24 ωρών είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο σε σύ-
γκριση με τη συγκέντρωση ασβεστίου ορού. Η αναλογία 
24ωρου ασβεστίου ούρων προς κάθαρση κρεατινίνης 
είναι συνήθως χαμηλότερη από 0,01 σε αυτούς τους 
ασθενείς, ενώ είναι συνήθως υψηλότερη από 0,01 σε 
ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό1-2. Επι-
πλέον, οι ασθενείς με FHH έχουν συνήθως φυσιολογικά 
ή ελαφρώς αυξημένα επίπεδα PTH. 

Η απέκκριση ασβεστίου σε διάστημα 24 ωρών είναι 
μικρότερη από 100 mg στο 75% των ασθενών με FHH, 
αλλά συνήθως περισσότερα από 200 mg σε ασθενείς 
με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό11. Τα θειαζιδικά 
διουρητικά και η περίσσεια λιθίου μπορούν να προκαλέ-
σουν επίσης,αυξημένα επίπεδα PTHκαι ασβεστίου στον 
ορό, μιμούμενα βιοχημικά ευρήματα ΥΠ6,12. Επιπρόσθετα, 
η χορήγηση δενοσουμάμπης(denosumab) ή η πρόσφα-
τη λήψη δισφωσφωνικών, ενδέχεται να έχει συνέπεια, 
αυξημένη έκκριση PTH, χωρίς υπερασβεστιαιμία4. Παρ’ 
όλα αυτά, η λήψη των εν λόγω παραγόντων, θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψιν σε ενδεχόμενο αποκλεισμού ευ-
ασβεστιαιμικού ΥΠ13. Επιπρόσθετα, η βαρειά ανεπάρκεια 
βιταμίνης D, ενδέχεται να συνοδεύεται με υπερπαραθορ-
μοναιμία, αλλά με συγκεντρώσεις ασβεστίου, εντός φυσι-
ολογικών ορίων14-18.

Καθίσταται αντιληπτή η σημαντικότητα λήψης ατομι-
κού ιστορικού και ειδικότερα η παρελθούσα λήψη των 
ανωτέρω φαρμακευτικών παραγόντων, πριν το ενδεχό-
μενο χειρουργικής επέμβασης. Η ανωτέρω προσέγγιση, 
προφυλάσσει από απρόσφορη διερεύνηση, αλλά και μη 
κατάλληλη συνθήκη διενέργειας παραθυρεοειδεκτομής, 
που συχνά επιβαρύνει τον ασθενή. Καθώς οι μέθοδοι 
εντοπισμού γίνονται πιο συχνές, αλλά και οι ιατροί πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης, εξοικειώνονται σταδιακά με τη 
βιοχημική διάγνωση του ΥΠ, οι ασθενείς ενδέχεται να 
παραπεμφθούν απευθείας για χειρουργική επέμβαση, με 
υποτιθέμενη ένδειξη PTX, βάσει αυτών των ευρημάτων, 
μιμούμενων ΥΠ. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντι-
κό να αποκλειστεί όχι μόνο η FHH αλλά και οι μορφές 
δευτεροπαθούς  ΥΠ, στις οποίες η χειρουργική επέμβαση 
ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη, ή ακόμα και επιβαρυ-
ντική για τον ασθενή.
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Από την άλλη μεριά, η απεικονιστική διερεύνηση, με 
αρνητικά ευρήματα, δεν αποτελεί αντένδειξη για χει-
ρουργική επέμβαση, εάν φυσικά, ο ασθενής πληροί σα-
φώς τα βιοχημικά κριτήρια διάγνωσης ΥΠ, βάσει εξετάσε-
ων αίματος και ούρων1-4.

 Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται η παραπομπή  σε 
έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων, για περαιτέρω 
εκτίμηση, ανεξάρτητα από τα ευρήματα της προεχειρη-
τικής εντόπισης. Από την άλλη μεριά, δεν συστήνεται η 
διενέργεια χειρουργικής παρέμβασης, σε ασθενείς που 
δεν πληρούν καμία από τις προτεινόμενες ενδείξεις για 
χειρουργική επέμβαση, βάση των κατευθυντηρίων οδη-
γιών, σε περιπτώσεις ασυμπτωματικού ΥΠ1-4.

β) Η παραθυρεοειδεκτομή δεν συνιστάται επίσης, όταν 
οι κίνδυνοι χειρουργικής επέμβασης ή αναισθησίας αντι-
σταθμίζονται, δηλαδή υπολείπονται των αναμενομένων 
ωφελειών της χειρουργικής θεραπείας, όπως ασθενείς 
με σοβαρή ήυπερισχύουσα νόσο, βαρέως πάσχοντες 
(π.χ. συνυπάρχουσες κακοήθειες με αντίστοιχη κλινική 
επιβάρυνση) ιδιαίτερα με χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, 
καρδιοαναπνευστική μη αντιρροπούμενη ανεπάρκεια, 
ακόμα και ασθενείς με βαρειά υπερασβεστιαιμία, με ευ-
ρήματα διαταραχής αγωγιμότητας ή μειούμενης καρδια-
κής παροχής18. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτείνεται η 
σταθεροποίηση των ζωτικών λειτουργιών, του ασθενούς, 
με ενδεχόμενη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, σε πε-
ριπτώσεις βαρειάς υπερασβεστιαιμίας.

γ) Παραθυρεοειδομάτωση (παραθυρεομάτωση): Η πα-
ραθυρεοειδομάτωση αποτελεί σχετικά σπάνια χειρουργι-
κή επιπλοκή, σε ανεπιτυχή αρχική διερεύνηση τραχήλου, 
επί πρωτοπαθούς ΥΠ, με συνοδό διασπορά παραθυρε-
οειδικών κυττάρων, στις παρακείμενες τραχηλικές δο-
μές19. Έχει ως συνέπεια, τη denovo, δημιουργία νέων 
παραθυρεοειδικών  αδενωμάτων, σε ορθότοπη ή έκτοπη 
θέση, με αποτέλεσμα, τη συχνή ή συνεχή βιοχημική υπο-
τροπή της νόσου. 

Με την πρόοδο, που έχει επιτευχθεί στο πεδίο της χει-
ρουργικής ενδοκρινών τις τελευταίες δεκαετίες, η σημα-
ντική αυτή επιπλοκή, είναι εξαιρετικά σπάνια4, αλλά θα 
πρέπει να τίθεται το ενδεχόμενο διαφορικής διάγνωσης 
από γενετικά σύνδρομα πρωτοπαθούς ΥΠ και υποτροπιά-
ζουσας εμφάνιση αδενωμάτων, με βιοχημική ενεργότη-
τα, με αντίστοιχο ιστορικό τραχηλικής διερεύνησης, που 
δεν αφορά απαραίτητα τους παραθυρεοειδείς αδένες5. 
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η προοπτική χειρουργικής 
επέμβασης, ενδέχεται να ενσωματώνει περισσότερους 

μακροπρόθεσμους κινδύνους, παρά οφέλη για τον ασθε-
νής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις, όπου καταγράφονται άνω 
του ενός, θετικά απεικονιστικά ευρήματα. Στις περιπτώ-
σεις μονήρους εντόπισης ,όπου επιλέγεται η χειρουργι-
κή παρέμβαση, απαιτείται εξατομίκευση οφέλους για τον 
ασθενή, καθώς η φαρμακευτική αντιμετώπιση, ενδέχεται 
μακροχρόνια να προσφέρει ισοδύναμο, αν όχι μεγαλύτε-
ρο όφελος1,2.

δ) Προτίμηση ασθενούς: Η προτίμηση του ασθενούς, 
στη διαχείριση χρόνιων μεταβολικών νοσημάτων, είναι 
κομβικής σημασίας. στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγ-
γιση. Αναφορικά με τα μακροχρόνια οφέλη της χειρουρ-
γικής παρέμβασης έναντι της φαρμακευτικής αντιμετώ-
πισης,προηγούμενη μελέτη10, ανέδειξε περιορισμένα 
στοιχεία σχετικά με τα κλινικά οφέλη της χειρουργικής 
επέμβασης έναντι της ενεργού παρακολούθησης σε 
ασθενείς με ήπιο ΥΠ. 

Οι συγγραφείς, συμπεριέλαβαν μεταβλητές όπως 
αλλαγές στη BMD, βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
κομβικές καταληκτικές εκβάσεις, όπως νεφρολιθίαση, 
κατάγματα και καρδιαγγειακά συμβάντα. Δεν βρέθηκαν 
πειστικές ενδείξεις βελτίωσης, από την PTX για κανένα 
από αυτά τα τελικά σημεία, εκτός από μία τυχαιοποιημένη 
μελέτη, που κατέδειξε βελτίωση στην οστική μάζα, μετά 
από χειρουργική επέμβαση. Θα πρέπει να επισημανθεί, 
ότι καθώς η παρακολούθηση ήταν βραχυπρόθεσμη (έως 
5 χρόνια) και ο αριθμός των ασθενών σχετικά μικρός, 
αυτό δείχνει μια σημαντική αμφισημία στη διαχείριση του 
ΥΠ στη σύγχρονη θεραπευτική πρακτική, αναφορικά με 
τα οφέλη της PTX, έναντι της φαρμακευτικής αντιμετώ-
πισης. 

Οι Rubin και συνεργάτες20, ανέφεραν δεδομένα πα-
ρακολούθησης 15 ετών, σε μια ομάδα παρατήρησης 
ασθενών με συντηρητικά διαχειριζόμενη νόσο στις ΗΠΑ. 
Συνολικά, σε 8 από τους 49, αρχικά ασυμπτωματικούς 
ασθενείς, υπήρξε σημαντική, αν και μικρή, αύξηση ασβε-
στίου ορού, ενώ οι άλλες βιοχημικές παράμετροι δε δια-
φοροποιήθηκαν σημαντικά σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. 
Όσοι δεν υποβλήθηκαν σε PTΧ, είχαν σημαντικά μεγαλύ-
τερη από την αναμενόμενη πτώση της BMD με την πάρο-
δο του χρόνου, ιδιαίτερα σε περιοχές, όπου υπερέχει ο 
φλοιώδης ιστός (αυχένας μηριαίου, αντιβράχιο), ενώ δεν 
παρατηρήθηκε επιδείνωση στην οστική πυκνότητα της 
οσφυϊκής μοίρας. 

Σε εκείνους που υποβλήθηκαν σε PTΧ υπήρξε μια αρ-
χική βελτίωση και στη συνέχεια διατήρηση της οστικής 
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μάζας. Είναι σημαντικό ότι περίπου το ένα τρίτο των ασθε-
νών ανέπτυξε τελικά, ενδείξεις για χειρουργική επέμβα-
ση. Με βάση τα ανωτέρω, η προτίμηση του ασθενούς, 
αφού ενημερωθεί για τα ενδεχόμενα οφέλη της μίας 
παρέμβασης έναντι της άλλης,είναι σημαντική για την δι-
ενέργεια PTX.

ε) Ευασβεστιαιμικός (Νορμοασβεστιαιμικός) ΥΠ: Πα-
ρόλο που έχει υποτεθεί, ότι αυτή η κλινική οντότητα (συν-
δυάζεται με εντός φυσιολογικού ή στα ανώτερα φυσιολο-
γικά όρια, συγκεντρώσεων διορθωμένου ασβεστίου και 
αυξημένη συγκέντρωση PTH, αφού αποκλειστούν ενδε-
λεχώς άλλα αίτια αύξησης PTH)16,17, αποτελεί, ένα αρχι-
κό στάδιο της νόσου, ενδέχεται να αποτελεί ξεχωριστό 
υποσύνολο αυτής, καθώς ενδέχεται ακόμα και σε αυτό 
το βιοχημικό στάδιο, οι ασθενείς να εμφανίζουν, σκελετι-
κές, μεταβολικές και νεφρικές επιπλοκές.

Παρ’ όλα αυτά,με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, 
δεν προτείνεται ΡΤΧ, εκεί όπου δεν υπάρχουν κριτήρια 
χειρουργικής παρέμβασης, όπως στον ασυμπτωματικό 
ΥΠ και ενδέχεται η συντηρητική αντιμετώπιση, να υπε-
ρέχει, μακροπρόθεσμα, ειδικά σε ασθενείς με ήπια νόσο 
και χωρίς εμφάνιση επιπλοκών18. Απαραίτητες κρίνονται 
μελλοντικές μελέτες, που θα αποσαφηνίσουν δυνητικά 
θετικές επιδράσεις και σε μεταβολικές εκβάσεις, όπως 
σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, καρδιαγγειακή νόσο, πέ-
ραν των κλασσικών εκβάσεων. 

4. Συντηρητική αντιμετώπιση 
του ήπιου ασυμπτωματικού ΥΠ

Στο παρελθόν, έχουν διερευνηθεί πολλές διαφορετι-
κές φαρμακευτικές επιλογές, για την αντιμετώπιση του 
ΥΠ, όπως η χορήγηση διφωσφονικών, cinacalcet και συ-
μπληρωμάτων βιταμίνης D και ασβεστίου21-28. Ορισμένες 
από αυτές τις μελέτες έχουν δείξει μικρές επιδράσεις στις 
συγκεντρώσεις ασβεστίου ορού, στη (BMD) και σε άλλα 
τελικά καταληκτικά σημεία.

Ειδικότερα, τα διφωσφονικά μειώνουν τις συγκεντρώ-
σεις ασβεστίου ορού παροδικά και μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν στην οξεία αντιμετώπιση της υπερασβεστι-
αμίας, αλλά είναι αναποτελεσματικά στη ρύθμιση των 
συγκεντρώσεων ασβεστίου μακροπρόθεσμα23-25. Προη-
γούμενες συστηματικές ανασκοπήσεις, κατέγραψαν ότι οι 
η συγκεκριμένη επίδραση των διφωσφονικών21, φαίνεται 
να είναι λιγότερο σημαντική όταν προσαρμόζεται με βάση 
την κατανομή της διάρκειας θεραπείας με μετασχηματι-
σμό του χρόνου σε λογαριθμική κλίμακα. Η ανάκαμψη 

των επιπέδων ασβεστίου οφείλεται πιθανότατα στην ανα-
φερόμενη ταυτόχρονη αύξηση της PTH, η οποία μεταξύ 
άλλων πιθανών μηχανισμών θα επηρεάσει την νεφρική 
απορρόφηση του ασβεστίου, αυξάνοντας τις συγκεντρώ-
σεις ασβεστίου. Από την άλλη πλευρά, τα διφωσφονικά 
μειώνουν τον κύκλο οστικής εναλλαγής, όπως φαίνεται 
από βιοχημικούς δείκτες και αυξάνουν σημαντικά τη 
BMD ειδικά στον δοκιδώδη ιστό. 

Το Cinacalcet αποδείχθηκε αποτελεσματικό στη μεί-
ωση και ομαλοποίηση του ασβεστίου σε όλο το κλινικό 
φάσμα  της νόσου και σε αντίθεση με τα διφωσφονικά, 
δε χάνει την ικανότητά του για μείωση του ασβεστίου 
ορού με την πάροδο του χρόνου26-28. Ενδέχεται να μει-
ώνει ταυτόχρονα τη συγκέντρωση PTH, αν και σε λιγό-
τερο σημαντικό βαθμό. Επιπρόσθετα,μειώνει κατά πολύ 
την απέκκριση του ασβεστίου στα ούρα, με αποτέλεσμα 
την επίτευξη οφέλους,στην εμφάνιση νεφρολιθίασης ή 
μικρολιθίασης. 

Παρ’όλα αυτά, ο κύκλος οστικής εναλλαγής, εμφανί-
ζεται αμετάβλητος και η BMD δεν  εμφανίζει βελτίωση, 
με αποτέλεσμα να μην αποτελεί βέλτιστη επιλογή για 
ασθενείς με οστική νόσο. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα για κομβικά καταληκτικά σημεία μετά 
από μακροπρόθεσμη χορήγηση του27-28.

Επί του παρόντος υπάρχει μόνο μια διαθέσιμη μελέτη29, 
όπου εστίασε στη συνδυασμένη θεραπεία διφωσφονικών 
και ασβεστιομιμητικών (αλενδρονάτη και cinacalcet), 
με θετικά αποτελέσματα, επί της υπερασβεστιαιμίας και 
της οστικής πυκνότητας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, 
ότι υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμαδεδομένα για τις 
επιδράσεις της δενοσουμάμπης (denosumab) ή του ζο-
λενδρονικού οξέος στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεο-
ειδισμό. Νέα φάρμακα που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, 
όπως το etelcalcitide, θα μπορούσαν επίσης να αποδει-
χθούν πολύτιμα πρόσθετα στις τρέχουσες φαρμακευτικές 
επιλογές στη μελλοντική θεραπεία του ΥΠ, ειδικότερα σε 
σύγκριση με την χειρουργική παρέμβαση30.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μεγάλη διακύμανση του τρόπου με τον οποίο εκδη-

λώνεται ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, ανα-
δεικνύει τη σημαντικότητα της εξατομίκευσης, αναφορικά 
με τη βέλτιστη διαχείριση του ΥΠ. Η προσεκτική ατομική 
αξιολόγηση ενδέχεται να αναδείξει οντότητες μιμούμενες 
τον ΥΠ, όπως η FHH, ή ασθενείς με βαριά συνυπάρχοντα 
νοσήματα και συνοσηρότητες, προηγούμενη ανεπιτυχή 
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διερεύνηση τραχήλου και χειρουργικών επιπλοκών (πα-
ραθυρεομάτωση).

Επιπρόσθετα, η προτίμηση του ασθενή, μετά από ενδε-
λεχή ενημέρωση του, ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο 
αντιμετώπισης της νόσου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώ-

σεις, η PTX δεν προτείνεται, καθώς η φαρμακευτική αντι-
μετώπιση με μεμονωμένους παράγοντες ή ο συνδυασμός 
χορήγησης διφωσφωνικών με ασβεστομιμητικά ενδέχε-
ται να αποδειχθεί ικανοποιητικός, αλλά είναι αναγκαίες 
περισσότερες μελέτες, επί του πεδίου.
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Φωτεινή - Ηρώ Αδαμίδου, MRCP, MSc

Ενδοκρινολόγος
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Η Ποιότητα Ζωής: Ένας ακόμη Θεραπευτικός Στόχος 
της Παραθυρεοειδεκτομής στον Ασυμπτωματικό 

Πρωτοπαθή Υπερπαραθυρεοεδισμό;

Εισαγωγικά
Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΠΥΠΘ) στις 

σύγχρονες δυτικές κοινωνίες είναι μια συχνή, υποκλινική 
νόσος, η οποία διαγιγνώσκεται τυχαία μετά από βιοχημι-
κό έλεγχο ρουτίνας. Έτσι, ο ασυμπτωματικός πρωτοπα-
θής υπερπαραθυρεοεδισμός (ΑΠΥΠΘ) αποτελεί την τρίτη 
συχνότερη ενδοκρινοπάθεια1.

Η καθιέρωση συνδυαστικών απεικονιστικών τεχνικών 
προεγχειρητικής και διεγχειρητικής εντόπισης του μονή-
ρους αδενώματος, που αποτελεί το αίτιο στο 85% των 
περιπτώσεων, καθιστά την ελάχιστα επεμβατική παρα-
θυρεοειδεκτομή (minimally invasive parathyroidectomy 
«MIP») εξαιρετικά αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία 
του ΠΥΠΘ στην πλειονότητα των περιπτώσεων2.

Η ευρεία εφαρμογήτων χειρουργικών ενδείξεων για 
τον ήπιο ή ασυμπτωματικό πρωτοπαθή υπερπαραθυρεο-
εδισμό διευκόλυνε την κατεύθυνση της συμβουλευτικής 
των ασθενών, αλλά ταυτόχρονα έγινε αντιληπτό ότι και 
ασθενείς που δεν πληρούν τα χειρουργικά κριτήρια εί-
ναι εύλογο να επιλέξουν τη χειρουργική θεραπεία. Προς 
διευκρίνιση των ορισμώνπου έχουν επικρατήσει στη βι-
βλιογραφία και ενδεχομένως προκαλούν σύγχυση, δι-
ευκρινίζεται ότι ο «ασυμπτωματικός / ήπιος πρωτοπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός» μπορεί να περιλαμβάνει ασυ-
μπτωματική προσβολή οργάνων στόχων, όπως νεφρολι-
θίαση και χαμηλή οστική πυκνότητα.

Εκτός όμως από τα κλασσικά όργανα - στόχους, οι 
ασθενείς με ΑΠΥΠΘ παρουσιάζουν και άλλες, μη ειδικές 

επιδράσεις της νόσου, όπως νευρομυικές, ψυχογνωσι-
ακές, καρδιαγγειακές και γαστρεντερικές, οι οποίες δεν 
αποτελούν επί του παρόντος θεραπευτικούς στόχους, 
σύμφωνα με τα consensus των 3ου και 4ου workshops του 
2008 και 2013 αντίστοιχα3,4. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι 
τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες με πρωταρχικό κα-
ταληκτικό σημείο την QoL που έχουν συνεπή μεθοδολο-
γία, ικανό αριθμό ασθενών, κατάλληλες ομάδες ελέγχου 
και χρόνο παρακολούθησης είναι λίγες και τα αποτελέ-
σματα αντικρουόμενα5. 

Οι παράμετροι ποιότητας ζωής (QoL) εστιάζονται τόσο 
σε νευροψυχολογικά θέματα, όπως καταβολή, διαταρα-
χές διάθεσης και συναισθήματος, κατάθλιψη6, κοινωνι-
κότητας, συγκέντρωσης, μνήμης, όσο και σε ζητήματα 
φυσικής κατάστασης και ενέργειας7. Υπολογίζεται ότι 
στην Ευρώπη το 3% ατόμων >50 ετών έχουν ΑΠΥΠΘ1. 
Αν οι ασθενείς με τα παραπάνω μη ειδικά συμπτώματα 
συμπεριληφθούν σ’ αυτούς με ΑΠΥΠΘ, τότε οι πραγμα-
τικά «ασυμπτωματικοί» ασθενείς πιθανότατα είναι πολύ 
λιγότεροι8 και οι αρνητικές συνέπειες στην QoL σημαντι-
κά εκτεταμένες.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που χρήζει προσοχής εί-
ναι ότι ο ΠΥΠΘ αποτελεί νόσο πρωτίστως των μετεμμηνο-
παυσιακών γυναικών9 και τα αποτελέσματα των μελετών 
της QoL ενδεχομένως δεν αφορούν το ίδιο τους άντρες.

Έτσι, η παραθυρεοειδεκτομή vsπαρακολούθηση στον 
ΑΠΥΠΘ συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρά την έντονη ερευνητική 
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δραστηριότητα σχετικά με την QoL στον ΑΠΥΠΘ και στις 
παθήσεις των παραθυρεοειδών γενικότερα, δεν γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στην QoL στις πρόσφατες Ευρωπαϊκές 
και Καναδικές κατευθυντήριες οδηγίες10,11. 

Τα προβλήματα με τα εργαλεία αξιολόγησης της QoL
Από τη δεκαετία του ΄70 η ποιότητα ζωής (QoL) αποτε-

λεί ένα ακόμη σηματικό για τον ασθενή καταληκτικό ση-
μείο (Patient-rated Outcome and Experience Measure 
«POEM»), που καθοδηγεί σημαντικές αποφάσεις θε-
ραπευτικών επιλογών, με ηθικο-φιλοσοφική βάση μια 
σφαιρική αντίληψη περί της ατομικής έννοιας της υγεί-
ας12. Από τη δεκαετία του ‘70 επίσης άρχισε η συζήτηση 
για τα μη κλασσικά συμπτώματα του ΠΥΠΘ και τη για τη 
δυνητική επίπτωση της παραθυρεοειδεκτομής13, η οποία 
και συνεχίζεται έως σήμερα. Έγκυρα εργαλεία μέτρησης 
QoL έχουν επικυρωθεί ως προς την εγκυρότητα για άλ-
λες ενδοκρινοπάθεις σε διάφορες χώρες, όπως για τη 
μεγαλακρία (AcroQol)14 και την καλοήθη θυρεοειδική 
νόσο (ThyroPRO)15, το τελευταίο και στον ελληνικό πλη-
θυσμό (ThyroPROgr)16. Έτσι και εδώ, η αξιόπιστη, ποσο-
τικοποιημένη καταγραφή της επίδρασης του ΑΠΥΠΘ και 
της παραθυρεοειδεκτομής στην ποιότητα ζωής χρειάζεται 
ειδικά σχεδιασμένα και πιστοποιημένα ερωτηματολόγια.

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων QoL, με επαρκή 
ευαισθησία και ειδικότητα για την συγκεκριμένη πάθη-
ση, που θα ακολουθούσε «δοσοεξαρτώμενα» τους φαι-
νότυπους της νόσου και θα αντανακλούσε επαρκώς τις 
θεραπευτικέςπαρεμβάσεις, θα βοηθούσε στη λήψη μιας 
συγκλίνουσας κοινής θεραπευτικής απόφασης (shared 
decision making) μεταξύ χειρουργού και ασθενούς, 
απομακρύνοντας ταυτόχρονα μια καθαρά τεχνοκρατική 
προσέγγιση. Ένα τέτοιο εργαλείο σχεδιαμένο ιδανικά, θα 
λειτουργούσε σαν ένα ακόμη αξιόπιστο κλινικό σημείο ή 
εργαστηριακή παράμετρος για μακροχρόνια παρακολού-
θηση ή αποκατάσταση με το χειρουργείο. 

Παραδείγματα: α) χειρουργική αποκατάσταση στο φυ-
σιολογικό μιας πραγματικά ασυμπτωματικής ήπιας υπε-
ρασβεστιαιμίας επειδή είναι εξασφαλισμένη η lege artis 
χειρουργική τεχνογνωσία και β) τη μακροχρόνια συντη-
ρητική αντιμετώπιση «αυμπτωματικού» πρωτοπαθούς 
υπερπαραθυρεοεδισμού απουσία συμπτωμάτων και 
σημείων, πλην μειωμένης QoL. Καθώς στα consensus 
statements για τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη χει-
ρουργική θεραπεία του ΑΠΥΠΘ από το 1990 μέχρι το 
2014 αναφέρεται ότι «η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυ-

ται επίσης όταν η παρακολούθηση δεν είναι επιθυμητή 
ή εφικτή»17,18,3,4, το ενδιαφέρον σχετικά με τηνQoLγίνεται 
ακόμη πιο κατανοητό.

Τέλος, η απουσία βιολογικού μηχανισμού που ερ-
μηνεύει ικανοποιητικά τα μη κλασσικά συμπτώματα του 
ΠΥΠΘ και η έλλειψη συσχέτισης των εργαλείων QoL με 
τις βιοχημικές παραμέτρους της παραθορμόνης και του 
ασβεστίου, καθιστούν δύσκολη τη νοηματική αποδοχή 
των ερωτηματολογίων στην καθημερινή κλινική πρακτι-
κή5,8,19,20. Ο ξεχωριστός ρόλος των δύο αυτών βιοχημικών 
παραμέτρων είναι δύσκολο να διευκρινιστεί21.

Ποια ερωτηματολόγια QoL 
έχουν χρησιμοποιηθεί στη μελέτη του ΑΠΥΠΘ;

Μέχρι σήμερα έχουν μελετηθεί διάφορα μη ειδικά και 
δύο ειδικά για τη νόσο ερωτηματολόγια. Από τα μη ειδικά 
το 35-Item Short Form Survey (SF36) έχει χρησιμοποι-
ηθεί ευρέως (https://clinmedjournals.org/articles/jmdt/
jmdt-2-023-figure-1.pdf). Από τα υπόλοιπα, έχουν χρη-
σιμοποιηθεί κυρίως το SCL-9R22, το 15D23, το CPRS24και 
το PHQ-9 ειδικά για την κατάθλιψη6.

Το SF36 περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις, που καλύπτουν 
8 τομείς υγείας και δύο «διαστάσεις» αυτής, τη σωματική 
και την ψυχική. Έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες μελέτες, 
στο γενικό πληθυσμό και συγκεκριμένες νόσους και αξιο-
λογεί την QoL σε ατομικό και πληθυσμιακό επίπεδο.

Η J. Pasieka και συνεργάτες ήταν η πρώτοι που δημι-
ούργησαν, εφάρμοσαν και πιστοποίησαν προοπτικά ένα 
ερωτηματολόγιο ειδικό για τον ΠΥΠΘ (PAS-Q) σε ασθε-
νείς πριν και μετά την παραθυρεοειδεκτομή σύμφωνα με 
τα κριτήρια του NIH του 1990, σε σύγκριση με ασθενείς 
με μη τοξική θυρεοειδική νόσο πριν και μετά ολική θυρε-
οειδεκτομή25. 

Στη μελέτη αυτή το 10% των ασθενών είχαν ΑΠΥΠΘ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε διε-
ρεύνηση των τεσσάρων παραθυρεοειδών και όχι MIP. Το 
ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις και η κάθε 
απάντηση δίνεται σε μια αναλογική οπτική κλίμακα από 
0 έως 100 (έλάχιστη έως μέγιστηένταση συμπτώματος). 
Πρόσφατα, το ερωτηματολόγιο αυτό φάνηκε να λειτουρ-
γεί όπως προβλέπεται και σε ομάδα Ελλήνων ασθενών 
πριν και μετά την παραθυρεοειδεκτομή26.

Το PAS-Q πιστοποιήθηκε κατόπιν σε μια πολυκεντρική 
μελέτη σε δύο ακόμη αγγλόφωνα κέντρα27 και τα αποτε-
λέσματα ήταν σύμφωνα μετά από 10 χρόνια παρακολού-
θησης28.
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Τα αποτελέσματα της πρώτης προοπτικής μελέτης των 
Pasieka et al έδειξαν αφενός ότι οι ασθενείς με ΠΥΠΘ 
είχαν χαμηλότερη QoL σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 
προεγχειρητικά, αφετέρου ότι η βελτίωση των συμπτω-
μάτων ήταν σημαντική μόλις μια εβδομάδα μετά την πα-
ραθυρεοεδεκτομή25 με διατήρηση μετά από 10 έτη στην 
ομάδα αυτή28.

To 2013 δημιουργήθηκε με προσεκτική και έγκυ-
ρη μεθοδολογία το PHPQoL-V.2 από την ομάδα της S. 
Webb, αρχικά στην ισπανική γλώσσα και κατόπιν στην 
αγγλική, που περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις (9 σωματικές 
και 7 ψυχολογικές)29. Εδώ το εννοιολογικό μοντέλο σχη-
ματοποιήθηκε μέσα από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 
και βελτιστοποιήθηκε από συνεντεύξεις ασθενών και 
συμμετοχή ειδικών και κατόπιν σε πιλοτική μελέτη ασθε-
νών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μια μελέτη 
για τη μεθοδολογία και τη χρήση των POEMS στην κλι-
νική έρευνα30 έδειξε ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική εν-
νοιολογική συνάφεια στο τι θεωρείται POEM και συχνά 

δεν συμμετέχουν οι ίδιοι οι ασθενείς στον καθορισμό της 
επιλογής των POEMS.

To PHP QoL πιστοποιήθηκε κατόπιν σε μια πολυκεντρι-
κή μελέτη παρατήρησης19 σε ασθενείς με ΠΥΠΘ που πλη-
ρούσαν τουλάχιστον ένα χειρουργικό κριτήριο σύμφωνα 
με τις οδηγίεςτου 20093 (ομάδα Α) σε σχέση με ασθενείς 
που δεν πληρούσαν κανένα κριτήριο (ομάδα Β), στα πλαί-
σια της συνήθους κλινικής τακτικής. Το ερωτηματολόγιο 
διέκρινε τους συμπτωματικούς από τους ασυμπτωματι-
κούς ασθενείς, ανταποκρίθηκε μετά τη θεραπεία στην 
ομάδα Α, και είχε θετική συσχέτιση με το SF-36.

To PHP QoL έδειξε συσχέτιση και με το επίπεδο ασβε-
στίου ορού19,31, αλλά δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε τυχαι-
οποιημένη μελέτη.

Η διαφορά μεταξύ του PAS και του PHP QoL είναι ότι 
το πρώτο εκτιμά τη βαρύτητα των συμπτωμάτωνσε ασθε-
νείς με ΠΥΠΘ, ενώ το δεύτερο περιέλαβε μια ομάδα 
«σταθερών» ασθενών με ΠΥΠΘ που δεν πληρούσαν χει-
ρουργικά κριτήρια του consensus 2009 στη μεθοδολογία 
πιστοποίησής του19.

Πώς επηρεάζει ο ΑΠΥΠΘ την ποιότητα ζωής 
και ποια τα δεδομένα για την ποιότητα ζωής 
μετά από παραθυρεοειδεκτομή;

Υπάρχει γενικά συμφωνία ότι ο ΑΠΥΠΘ επηρεάζει 
αρνητικά την QoL, ενώ δεν υπάρχει γενική αποδοχή της 
αποτελεσματικότητας της παραθυρεοειδεκτομής32, πα-
ρότι οι περισσότερες μελέτες, αλλά όχι όλες22,33 έδειξαν 
βελτίωση, ακόμη και στον νορμοασβεστιαιμικό υπερπα-
ραθυρεοεδισμό34. Επιπλέον, δενέχουν καταγραφεί πιθα-
νοί προγνωστικοί παράγοντες πουνα προβλέπουν ποιοι 
ασθενείς με ΑΠΥΠΘ πρόκειται να ωφεληθούν από το 
χειρουργείο, γεγονός που καθιστά πρακτικά αμφίβολη τη 
χρήση των ερωτηματολογίων για πρόγνωση ασθενών σε 
ατομικό επίπεδο.

Οι περισσότερες μελέτες είναι προοπτικές μελέτες πα-
ρατήρησης35,36,6,20,37,38,23,31,34, ενώ οι τυχαιοποημένες προ-
οπτικές μελέτες είναι τέσσερις39,22,40,24, εκ των οποίων οι 
πρώτες τρεις περιλαμβάνονται σε μια μετα-ανάλυση του 
201541. Η μετα-ανάλυση έδειξε μικρή υπεροχή της παρα-
θυρεοειδεκτομής στο συναισθηματικό πεδίο.

Οι διαφορές στα αποτελέσματα των μελετών παρατή-
ρησης μπορεί να οφείλονται σε εγγενείς αδυναμίες του 
σχεδιασμού τέτοιων μελετών, όπως όταν υπάρχουν αρ-
χικές διαφορές μεταξύ των συγκρινόμενων ομάδων και 
άλλες διαφορές που εισάγουν μεροληψία (bias), μικρό 

Εικ. 1. Η ελληνική μετάφραση του PAS-Q 
(Γ. Τζίκος, personal communication)
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δείγμα ασθενών, χρήση διαφορετικών ερωτηματολογί-
ων, χρόνος παρακολούθησης κ.λπ. Στη σύγκριση μεταξύ 
χειρουργείου και παρακολούθησης, δεν μπορεί να απο-
κλειστεί και placebo effect του χειρουργείου που μπορεί 
να συμβάλλει ευεργετικά στην QoL32, αν και αυτό απομα-
κρύνεται καθώς αυξάνεται ο χρόνος παρακολούθησης. 
Ασυμφωνία πάντως παρατηρήθηκε και στις τυχαιοποιη-
μένες μελέτες, όπως θα περιγραφεί παρακάτω.

Οι Ambrogini et al33 τυχαιοποίησαν περίπου 50 ασθε-
νείς με ΑΠΥΠΘ (δεν πληρούσαν κανένα από τα χειρουρ-
γικά κριτήρια του NIH 2002) σε χειρουργείο ή παρακο-
λούθηση, χρησιμοποιώντας το SF36 και το SCL-90 (που 
εξετάζει ένα ευρύ φάσμα 9 τομέων ψυχοπαθολογίας), 
πριν και 1 έτος μετά την παραθυρεοειδεκτομή. Αναφέρε-
ται στη συζήτηση ότι οι διαφορές των δύο ομάδων ασθε-
νών δεν ήταν σημαντικές σε σχέση με μια ομάδα ελέγχου 
ασθενών χωρίς ΠΥΠΘ στην έναρξη της μελέτης, γεγονός 
που προβληματίζει και έρχεται σε αντίθεση με άλλες με-
λέτες35, ενώ οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν σε παρα-
κολούθηση είχαν σημαντικότερα χαμηλότερη βαθμολό-
γηση στον συναισθηματικό ρόλο στην έναρξη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση στους επιμέρους 
τομείς του σωματικού πόνου, γενικής υγείας, ζωτικότη-
τας, και νοητικής υγείας.

Bolleslev et al40 τυχαιοποίησαν σε μια πολυκεντρική 
μελέτη 191 ασθενείς με ΑΠΥΠΘ σεπαραθυρεοειδεκτομή 
ή παρακολούθηση έως 2 έτη, χρησιμοποιώντας το SF36 
και το CPRS (καταγραφή ψυχοπαθολογίας). Οι ασθενείς 
συγκρίθηκαν με μια μεγάλη υγιή κοόρτη ελέγχου κατά 
την έναρξη της μελέτης. Εδώ οι ασθενείς και των δύο 
ομάδων είχαν χαμηλότερο scoreστην έναρξη, σε σχέση 
με αντιστοιχισμένα για την ηλικία και το φύλο άτομα ελέγ-
χου, όπως αναμένεται.

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διαφορά στο CPRS, ενώ 
στο SF36 ήταν αντιφατικά.

Rao et al22 τυχαιοποίησαν περίπου 50 ασθενείς με 
ΑΠΥΠΘ σε χειρουργείο ή παρακολούθηση χρησιμοποιώ-
ντας το SF36 και ο SCL-90 κάθε 5 μήνες για 2 έτη. Όπως 
και στη μελέτη των Ambrogini et al, έτσι και εδώ, οι ασθε-
νείς των δύο ομάδων δεν είχαν σημαντικές διαφορές στο 
SF 36 στην έναρξη της μελέτης σε σχέση με μια ομάδα 
ελέγχου υγιών ατόμων χωρίς ΠΥΠΘ.

Πίνακας 1

Είδος
μελέτης

Αριθμός
ασθενών

Κριτήρια
Ομάδα

ελέγχου
Ερωτημα- 
τολόγιο

Διάρκεια
Παρακο-

λούθησης
Αποτελέσματα

Caillard et al, 
200735

Προοπτική 
πολυκεντρική

κοόρτης

100 ΝΙΗ 2002 όχι SF36v2 Μέχρι 2 έτη Βελτίωση σε όλους τους 8 τομείς

Adler et al,  
200936

Προοπτική
κοόρτης

174 Ήπιος ή  
νορμο-ασβε 

στιαιμικός ΥΠΘ

όχι SF36v2 1 έτος Βελτίωση και στις δύο ομάδες
από την πρώτη εβδομάδα

Walker et al, 
200920

Case-control 39 εμμηνο- 
παυσιακές 
γυναίκες

ΠΥΠΘ 89 εμμηνο- 
παυσιακές  
γυναίκες

Διάφορα:
Ψυχολογικές 
και γνωσιακές 

λειτουργίες

6 μήνες Χαμηλότερα score οι ασθενείς 
στην κατάθλιψη, άγχος και προ-

φορική μνήμη - βελτίωση

Espiritu et al, 
20116

Case-control 81 παρατήρηση
88 χειρουργείο

ΠΥΠΘ 85 ασθενείς 
ΜΤΘ

PHQ-9 12 μήνες Βελτίωση μετά το χειρουργείο

Yu et al,  
201137

Ιστορική, 
προοπτική, 
σύνδεσης 
αρχείων, 

αντιστοιχισμένη 
στον πληθυσμό 
μελέτη κοόρτης

1424 Ήπιος ΠΥΠΘ
Άνευ θεραπείας

ναι κανένα Διάμεση  
διάρκεια 
2,9 έτη

HR 2.38 για ψυχιατρική νόσο

Weber et al,  
201338

Προοπτική
πολυκεντρική

194
χειρουργείο

ΠΥΠΘ

ΠΥΠΘ 186
ΜΤΘ

Χειρουργείο

SF36
HADS (άγχος  
/ κατάθλιψη)

PHQ-9

12 μήνες Αυξημένη κατάθλιψη και άγχος 
σε σχέση με controls, μειωμένη 

QoL - βελτίωση

Ryhanen et 
al, 201523

Προοπτική
κοόρτης

124 ΠΥΠΘ
Consensus

2008

ναι
4295

γενικός  
πληθυσμός

15D 1 έτος Χειρότερα score αρχικά, 
βελτίωση

Bannani et al, 
201834

Προοπτική
πολυκεντρική

114 Ήπιος ή  
νορμο-ασβε 

στιαιμικός ΥΠΘ

όχι SF36v2 12 μήνες Βελτίωση στο σωματικό τομέα 
και στις δύο μορφές ΠΥΠΘ

Βελτίωση στον νοητικό τομέα 
μόνο στον ήπιο ΥΠΘ
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Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση συναι-
σθηματικού ρόλου και κοινωνικότητας στο SF36 με το 
χειρουργείο, ενώ παρατηρήθηκε βελτίωση σε 2 από τους 
9 τομείς του SCL-90 (άγχος και φοβία). Οι ασθενείς υπό 
παρακολούθηση πάντως δεν χειροτέρεψαν. 

Pretorius et al24τυχαιοποίησαν 191 ασθενείς με ήπιο 
ΠΥΠΘ σύμφωνα με τα NIH κριτήρια του 1990 στη Σκαν-
διναβία σε παραθυρεοειδεκτομή ή παρακολούθηση στα 
2, 5 και 10 έτη, χρησιμοποιώντας το SF36 και το CPRS.

Τα αποτελέσματα έδειξαν υπεροχή της παραθυρεοει-
δεκτομής στη ζωτικότητα και κοινωνικότητα, χωρίς δια-
φορές στις σωματικές υποκλίμακες, ενώ δεν παρατηρή-
θηκαν διαφορές στο CPRS. Οι συγγραφείς επισημαίνουν 
ότι η μακροχρόνια παρακολούθηση δεν επιδρά αρνητικά 
στην ποιότητα ζωής και ότι οι ευνοϊκές αλλαγές που πα-
ρατηρούνται ενδεχομένως δεν έχουν κλινική σημασία.

Επιπρόσθετα, επισημαίνουν ότι ο καθορισμός της «ελά-
χιστης κλινικά σημαντικής διαφοράς» στις μεταβολών του 
SF36 από 5-10%, μεταβάλει ανάλογα τα ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα (σε αντιστοιχία με το «least significant 
change» στη μέτρηση της οστικής πυκνότητας). Η μεγά-
λη διάρκεια της μελέτης μπορεί να επιφέρει συστηματικό 
σφάλμα υπέρ των ασθενών με καλύτερη QoL. Εν τέλει, 
η μακροχρόνια παρακολούθηση στους ασθενείς με ήπιο 
ΠΥΠΘ φαίνεται ασφαλής σε σχέση με την QoL στη μεγά-
λη αυτή μελέτη.

Από τις προοπτικές μελέτες παρατήρησης αξίζει η 
αναφορά σε μια πρόσφατη των Ejlsmark-Svenssonetal31, 
που παρακολούθησαν 104 ασθενείς με ΠΥΠΘ πριν και 1 
έτος μετά την παραθυρεοειδεκτομή σύμφωνα με τα κρι-
τήρια του consensustoy 2014, χρησιμοποιώντας τα δύο 

ειδικά για τη νόσο ερωτηματολόγια PAS-Q και PHPQoL.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι προεγχειρητικά το PAS-

δεν διέφερε σε σχέση με το βαθμό της υπερασβεστιαι-
μίας, ενώ το PHPQoL ήταν χειρότερο στους ασθενείς με 
μέτρια ή σοβαρή υπερασβεστιαιμία, ακόμη και κατόπιν 
στατιστικής προσαρμογής.

Το PAS-Qβελτιώθηκε σημαντικά σε 5 από τα 13 τμή-
ματα. Σημαντική ήταν και η βελτίωση στο ολικό PHPQoL. 
Η βαθμολογία μεταξύ των δύο ερωτηματολογίων επίσης 
συσχετίζονταν σημαντικά.

Σύνοψη αντιπροσωπευτικώνπροοπτικών μελετών πα-
ρατήρησης στον Πίνακα 1.

Συμπεράσματα
Η χρήση του καταληκτικού σημείου της QoL βοηθά 

στην καλύτερη κατανόηση της νοσηρότητας στον ΠΥΠΘ.
Τα μη ειδικά ερωτηματολόγια συνεισέφεραν σημαντι-

κά τα προηγούμενα χρόνια στην κατεύθυνση αυτή, παρά 
τους εγγενείς περιορισμούς τους.

Η παραθυρεοειδεκτομή σε σχέση με την παρακολού-
θηση φαίνεται ότι επηρεάζει θετικά αλλά ήπια ορισμένες 
πλευρές της QoL που σχετίζονται κυρίως με ψυχολογικές 
παραμέτρους.

Τα ειδικά ερωτηματολόγια PAS-Q και PHPQoL έχουν 
τη δυνατότητα να συμβάλλουν σημαντικά σε μελλοντικές 
τυχαιοποιημένες μελέτες στην αποσαφήνιση του ρόλου 
της παραθυρεοειδεκτομής στην QoL των ασθενών με 
ΑΠΥΠΘ.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν αρκετά δεδομένα ώστε 
να θεωρηθεί η QoL μια ακόμη χειρουργική ένδειξη παρα-
θυρεοειδεκτομής.
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Η Αξία του Γενετικού Ελέγχου 
στη Διάγνωση και Θεραπεία 

του Πρωτοπαθούς Υπερπαραθυρεοειδισμού

Εισαγωγή
Ως πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΠΥ) ορίζε-

ται η πρωτοπαθής βλάβη του παραθυρεοειδικού ιστού 
η οποία οδηγεί σε απρόσφορα υψηλή, αναφορικά με το 
ασβέστιο του ορού, έκκριση παραθορμόνης (PTH), με 
συνοδό υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία και υπο-
φωσφοραιμία. Η πλειονότητα των περιπτώσεων του ΠΥ 
αφορά ένα ή περισσότερα αδενώματα των παραθυρεο-
ειδών αδένων (75-80%), ακολουθεί σε συχνότητα η δι-
άχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων σε ένα 
ποσοστό 15-20%, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (<0,5%) 
αφορά καρκινώματα των παραθυρεοειδών αδένων.

Περισσότερο από το 10% των ασθενών με ΠΥ έχουν 
κληρονομική νόσο και η χειρουργική αντιμετώπιση σε 
αυτούς τους ασθενείς ενδέχεται να είναι δύσκολη και πιο 
απαιτητική απ’ ότι στις σποραδικές μορφές της νόσου. Οι 
κληρονομικές μορφές του ΠΥ μπορεί να είναι στα πλαί-
σια συνδρόμου (πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία 1 ή 
2Α, σύνδρομο όγκων κάτω γνάθου) ή μεμονωμένες (οι-
κογενής μεμονωμένος ΠΥ) (Πίνακας 1).

Η κλινική εικόνα του ΠΥ είναι ως επί το πλείστον ασυ-
μπτωματική, ενώ η διάγνωση είναι κατά κύριο λόγο βιο-
χημική. Στις συμπτωματικές μορφές της νόσου, η κλινική 
εικόνασχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα λόγω δευτε-
ροπαθούς οστεοπόρωσης, νεφρολιθίασης, νευρομυϊ-
κών επιδράσεων και αλλαγών στη γνωστική λειτουργία, 
λόγω της χρόνιας αύξησης των επιπέδων της ΡΤΗ και του 
ασβεστίου. 

Η μεγάλη ετερογένεια στην κλινική εικόνα μεταξύ των 

διαφόρων μορφών οικογενούς ΠΟΥ μπορεί να συνδέε-
ται με μια συγκεκριμένημετάλλαξη και μπορεί να προδι-
αθέσει σε διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις, διαφόρου 
βαθμού σοβαρότητας του ΠΥ, εμμένουσα νόσο και / ή 
υποτροπές μετά τη χειρουργική επέμβαση. Σε επιλεγμέ-
νες περιπτώσεις, οι γενετικές αναλύσεις είναι κριτικής 
σημασίας για τη διαφορική διάγνωση που ευνοεί την 
αναγνώριση συγκεκριμένου οικογενειακού συνδρόμου 
ΠΥ αλλά και για το σχεδιασμό των καταλληλότερων χει-
ρουργικών επεμβάσεων ή / και φαρμακολογικών παρεμ-
βάσεων. Επιπλέον, η γενετική ανάλυση είναι σημαντική 
για την αναγνώριση των φορέων της μετάλλαξης, εντός 
οικογενειακών μορφών ΠΥ, ακόμη και πριν από την εμ-
φάνιση βιοχημικών και / ή κλινικών συμπτωμάτων.

Στο άρθρο αυτό θα συνοψίσουμε τις γενικές έννοιες 
σχετικά με τη γενετική διάγνωση του ΠΥ σε οικογενειακά 
κληρονομικά σύνδρομα, περιγράφοντας συγκεκριμένα 
γιατί, πότε και ποιες γενετικές εξετάσεις πρέπει να πραγ-
ματοποιούνται σε κάθε περίσταση.

2. Γενετική ανάλυση στο πλαίσιο 
γενετικών συνδρόμων 
του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού

2.1 Σύνδρομο Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλασία 
Tύπου 1

Η πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 1 (MEN1; 
OMIM # 131100) είναι μια σπάνια ενδοκρινική διαταρα-
χή που παρουσιάζει ποικίλους συνδυασμούς ΠΥ, με την 
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εμφάνιση γαστρεντεροπαγκρεατικών νευροενδοκρινών 
όγκων και αδενωμάτων της υπόφυσης, αλλά μπορεί 
να περιλαμβάνει συνδυασμούς περισσότερων από 20 
άλλων ενδοκρινικών και μη ενδοκρινικών όγκων όπως 
καρκινοειδή, αδενώματα επινεφριδίων, όγκοι υποδόριου 
ιστού όπως λιπώματα, κολλαγενώματα και αγγειοινώμα-
τα καθώς και πρωτοπαθών όγκων του ήπατος όπως τα 
αιμαγγειώματα. Ο ΠΥ, που προκαλείται κυρίως από πολ-
λαπλά αδενώματα ή / και πολυαδενική υπερπλασία των 
παραθυρεοειδών αδένων, αντιπροσωπεύει την πρώτη 
κλινική εκδήλωση του συνδρόμου σε περίπου 90% των 
ασθενών με τυπική έναρξη μεταξύ 20 και 25 ετών, τρεις 
δεκαετίες νωρίτερα από την αντίστοιχη σποραδική εντό-
πιση, και είναι η πιο συνήθης κλινικήεκδήλωση του συν-
δρόμου αυτού, με διεισδυτικότητα που φτάνει το 100% 
μετά από 50 χρόνια. Κληρονομείται με τον αυτοσωματικό 
κυρίαρχο χαρακτήρα. Το υπεύθυνο γονίδιο είναι το ογκο-
κατασταλτικό γονίδιο MEN1 (γονίδιο OMIM 613733), που 
κωδικοποιεί την πρωτεϊνη μενίνη (μια πυρηνική πρωτεΐνη 
που εμπλέκεται στην αρνητική ρύθμιση της εξέλιξης του 
κυτταρικού κύκλου, στον έλεγχο της ακεραιότητας του 
DNA, στη ρύθμιση της απόπτωσης κ.λπ.) στο μακρύ σκέ-
λος του χρωμοσώματος 11 (11q13). 

2.2 Σύνδρομο Πολλαπλής Ενδοκρινικής 
Νεοπλασία τύπου 2Α

Η πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 2 (MEN2; 
OMIM # 171400) είναι ένα σπάνιο κληρονομικό ενδο-

κρινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μυελοειδές 
καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα, μονήρες ή αμφοτε-
ρόπλευρο φαιοχρωμοκύτωμα και, μόνο στην παραλλαγή 
MEN2A, ΠΥ (που προκύπτει από υπερπλασία ή αδένωμα 
των παραθυρεοειδών αδένων). Το MEN2A αντιπροσω-
πεύει περίπου το 70-80% όλων των συνδρόμων MEN2. 
Ο ΠΥ εμφανίζεται στο 20 έως 30% των ασθενών με 
MEN2A, συνήθως μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής και 
στις περισσότερες περιπτώσεις (> 80%) είναι ασυμπτω-
ματικός. Συνήθως, ο ΠΥ είναι ήπιος και μπορεί να αφορά 
μόνο ένα αδένωμα παραθυρεοειδούς έως και εκτεταμέ-
νη πολυαδενική υπερπλασία.

Το σύνδρομο MEN2 κληρονομείται επίσης με τον αυ-
τοσωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα. Το μεταλλαγμένο γο-
νίδιο είναι το πρωτο-ογκογονίδιο RET που κωδικοποιεί 
μια πρωτεΐνη υποδοχέα της μεμβρανικής κινάσης της 
τυροσίνης. Η μετάλλαξη σε ένα από τα αλληλόμορφα του 
γονιδίου RET (κληρονόμηση από τον ένα γονέα στην οι-
κογενή μορφή ή denovo μετάλλαξη κατά την εμβρυϊκή 
ζωή στη σποραδική μορφή) αρκεί για την ανάπτυξη του 
συνδρόμου MEN2.

Λόγω της ισχυρής συσχέτισης γονότυπου-φαινοτύ-
που, η γονιδιακή ανάλυση για  το γονίδιο RET κατευθύ-
νει σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό ιατρικών παρεμβά-
σεων σε φορείς της μετάλλαξης, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην προφυλακτική θυρεοειδεκτομή, για την πρόληψη 
του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς αδένα. 
Δεδομένου ότι ο ΠΥ στο MEN2A είναι συνήθως ήπιος και 

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά των κληρονομικών μορφών του Πρωτοπαθούς Υπερπαραθυρεοειδισμού

Σύνδρομο Μέση ηλικία εμφάνισης Παθολογία Παραθυρεοειδών Αντιμετώπιση

Σύνδρομο πολλαπλής 
ενδοκρινικής νεοπλασίας 
τύπου 1

20 – 25έτη Πολυαδενική υπερπλασία  
ή/και αδενώματα

Υφολική παραθυρεοειδεκτομή (παραθυρ/μη)  
των 3/4 από τους παραθυρεοειδείς αδένες
Εμφύτευση υγιούς παραθυρεοειδικού ιστού  
στο αντιβράχιο. Συστήνεται και θυμεκτομή*

Σύνδρομο πολλαπλής 
ενδοκρινικής νεοπλασίας 
τύπου 2Α

Άνω των 30 ετών Μονήρης ή πολυαδενική  
υπερπλασία ή/και αδενώματα

Εκλεκτική παραθυρ/μη μόνο των υπερπλαστικών  
ή αδενωματώδων παραθυρεοειδών αδένων

Σύνδρομο πολλαπλής 
ενδοκρινικής νεοπλασίας 
τύπου 4

Άνω των 45 ετών Μονήρης ή πολυαδενική 
υπερπλασία ή/και αδενώματα

Εκλεκτική παραθυρ/μη μόνο των υπερπλαστικών  
ή αδενωματώδων παραθυρεοειδών αδένων

Οικογενής υπασβεστιου-
ρική υπερασβεστιαιμία

Σε οποιαδήποτε ηλικία ΄Ηπια υπερπλασία όλων  
των παραθυρεοειδών αδένων

Η παραθυρ/μη αντενδείκνυται,  
διότι δεν διορθώνει την υπερασβεστιαιμία

Νεογνικός σοβαρής 
μορφής υπερπαραθυρε-
οειδισμός

Αμέσως μετά τη γέννηση ή 
τους πρώτους  

6 μήνες της ζωής

Σοβαρής μορφής υπερπλασία 
όλων των παραθυρεοειδών 

αδένων

Ολική παραθυρ/μη

Υπερπαραθυρεοειδισμός 
- σύνδρομο όγκων

Άνω των 30 ετών Μονήρες ή πολυαδενικό  
(>από 2 αδένες) κυστικό αδένωμα

Καρκίνωμα σε 10-15%  
των περιπτώσεων

Υφολική παραθυρ/μη των παραθυρεοειδικών 
αδενωμάτων ή/και καρκινωμάτων

Ολική παραθυρ/μη με επανεμφύτευση υγιούς ιστού στο 
αντιβράχιο, σε περίπτωση παρουσίας αδενωμάτων και 

στους 4 παραθυρεοειδείς αδένες

Οικογενής μεμονωμένος 
υπερπαραθυρεοειδισμός

Σε οποιαδήποτε ηλικία Μονήρες ή πολυαδενικό αδένωμα Υφολική παραθυρ/μη ή ολική παραθυρ/μη, με επανεμφύ-
τευση υγιούς ιστού στο αντιβράχιο, σε περίπτωση παρουσί-

ας αδενωμάτων και στους 4 παραθυρεοειδείς αδένες.
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ασυμπτωματικός, συνήθως δεν συνιστάται προφυλακτι-
κή παραθυρεοειδεκτομή, ακόμη και κατά την θυρεοειδε-
κτομή για την προφύλαξη-θεραπεία από το μυελεοειδές 
καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα.

2.3 Σύνδρομο Πολλαπλής Ενδοκρινικής 
Νεοπλασία τύπου 4

Η πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 4 (MEN4; 
OMIM # 610755) είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο κληρονο-
μικό σύνδρομο που εμφανίζει τον κλινικό φαινότυπο του 
MEN1, αλλά χωρίς μεταλλάξεις στο γονίδιο της μενίνης 
(MEN1). Οι ασθενείς με MEN4, εμφανίζουν ΠΥ σε κα-
θυστερημένη ηλικία κλινικής εκδήλωσης σε σχέση με το 
αντίστοιχο ΜΕΝ1 (40-50 έτη στο MEN4 έναντι 20-25 έτη 
στο MEN1).

Το σύνδρομο ΜΕΝ4 προκαλείται από απενεργοποιητι-
κές μεταλλάξεις στο γονίδιο CDKN1B (12p13), που κω-
δικοποιεί τον αναστολέα κινάσης που εξαρτάται από την 
κυκλίνη p27kip,ένα αρνητικό ρυθμιστήτης εξέλιξης του 
κυτταρικού κύκλου.

Οι μεταλλάξεις CDKN1B ενδέχεται να εξηγούν μέρος 
των ύποπτων κλινικών περιπτώσεων MEN1 που δεν φέ-
ρουν μεταλλάξεις του αντίστοιχου γονιδίου της μενίνης. 
Η αλληλούχιση του γονιδίου CDKN1B συστήνεται στη 
διαφορική διάγνωση μεταξύ των συνδρόμων MEN1 και 
MEN4 και συνιστάται σε όλους τους φαινοτύπους MEN1 
στους οποίους το γονίδιο της μενίνης είναι αρνητικό για 
μεταλλάξεις.

2.4 Καλοήθης οικογενής υπασβεστιουρική
υπερασβεστιαιμία

Η οικογενής καλοήθης υπασβεστιουρική υπερασβε-
στιαιμία (FHH) περιλαμβάνει μια ομάδα σπάνιων κληρο-
νομικών διαταραχών της ομοιοστασίας του ασβεστίου, 
που χαρακτηρίζεται από δια βίου υπερασβεστιαιμία, 
συνήθως ασυμπτωματική και από ακατάλληλα χαμηλή 
απέκκριση ασβεστίου από τα ούρα. Η παραλλαγή FHH 
τύπου 1 (FHH1; OMIM # 145980), που αντιπροσωπεύ-
ει περίπου το 65% όλων των περιπτώσεων FHH και η 
παραλλαγή FHH τύπου 2 (FHH2; OMIM # 145981) συ-
νήθως συνδέεται με υψηλή /φυσιολογική ΡΤΗ και ήπια 
υπερασβεστιαιμία. Η παραλλαγή FHH τύπου 3 (FHH3; 
OMIM # 600740) παρουσιάζει διαφορετικά κλινικά χα-
ρακτηριστικά που περιλαμβάνουν αυξημένη PTH στον 
ορό, υποφωσφoραιμία και οστεομαλακία. Αυτές οι διατα-
ραχές μπορούν εύκολα να διαγνωστούν ως ΠΥ λόγω των 

πολυάριθμων κλινικών αλληλεπικαλύψεών τους, ειδικά 
λαμβάνοντας υπόψη ήπιες, ασυμπτωματικές μορφές ΠΥ. 
Ωστόσο, η διαφοροποίηση μεταξύ των συνδρόμων FHH 
και της σποραδικής μορφής του ΠΥ είναι κριτικής σημα-
σίας δεδομένου ότι αυτές οι δύο διαταραχές απαιτούν 
ριζικά διαφορετικές θεραπείες. Σχεδόν όλες οι περιπτώ-
σεις FHH δεν απαιτούν παραθυρεοειδεκτομή, σε αντίθε-
ση με την σποραδική μορφή του ΠΥ.

Και οι τρεις παραλλαγές του FHH κληρονομούνται με 
τον αυτοσωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα. Ειδικές γενετι-
κές εξετάσεις μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες για τη δι-
αφορική διάγνωση μεταξύ FHH και ΠΥκαθώς και για τη 
διάκριση μεταξύ των τριών παραλλαγών FHH (Σχήμα 1).
 
2.5 Σοβαρός πρωτοπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός νεογνών

Ο σοβαρός ΠΥ των νεογνών (NSHPT, OMIM #239200) 
είναι μια πολύ σπάνια αυτοσωματική υπολειπόμενη δι-
αταραχή. Αποτελείται από ΠΥ που συμβαίνει κατά τη 
γέννηση ή εντός των πρώτων έξι μηνών της ζωής, προ-
καλώντας σοβαρή υπερασβεστιαιμία απειλητική για τη 
ζωή, υποτονία, απόμετάλλωση των οστών, κατάγματα 
ευθραυστότητας και αναπνευστική δυσχέρεια. Είναι μια 
πολύ σοβαρή κληρονομική ασθένεια για την οποία η επι-
βίωση των παιδιών εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση 
και την ολική παραθυρεοειδεκτομή. Το NSHPT είναι η 
ομόζυγη μορφή της FHH, που προκαλείται από την αδρα-
νοποιητική μετάλλαξη και των δύο αλληλόμορφων του 
γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα του ασβεστίου 
CaSR.

2.6 Το σύνδρομο κληρονομικού πρωτοπαθούς 
υπερπαραθυρεοειδισμού - όγκων κάτω γνάθου

Το σύνδρομο κληρονομικού ΠΥ - όγκων κάτω γνάθου 
(HPT-JT; OMIM # 145001) είναι μια σπάνια αυτοσωμα-
τική κυρίαρχη διαταραχή που περιλαμβάνει ΠΥ, οστεώ-
ματα της κάτω γνάθου, πολυκυστικές αμφοτερόπλευρες 
νεφρικές βλάβες, θηλώδες νεφρικό καρκίνωμα, νεφρι-
κά αμαρτώματα, όγκοι του Wilms και όγκοι της μήτρας 
που εμφανίζονται σε περίπου 75% των γυναικών που 
πάσχουν από HPT-JT. Οι όγκοι του παραθυρεοειδούς 
εμφανίζονται σε περίπου 95% των ασθενών και είναι συ-
νήθως η πρώτη κλινική εκδήλωση του συνδρόμου. Ο ΠΥ 
στο HPT-JT χαρακτηρίζεται από επιθετική συμπεριφορά 
(σοβαρή υπερασβεστιαιμία με πιθανότητα υπερασβεστι-
αιμικής κρίσης) και συνήθως σχετίζεται με καρκίνωμα 
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παραθυρεοειδών σε περίπου 10-15% των περιπτώσεων.
Αδρανοποιητικές μεταλλάξεις του ογκοκατασταλτικού 

γονιδίου CDC73 (γονίδιο κυτταρική διαίρεσης 73, γνω-
στό επίσης ως γονίδιο HRPT2) που κωδικοποιεί την ογκο-
κατασταλτική πρωτεϊνη παραφιμπρομίνη, έχουν περιγρα-
φεί σε πάνω από το 50% των οικογενειών με HPT-JT και 
σε περίπου 20 % των φαινομενικά σποραδικών μορφών 
καρκινωμάτων των παραθυρεοειδών αδένων.

2.7 Οικογενήςμεμονωμένος πρωτοπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός

Ο οικογενής μεμονωμένος ΠΥ (FIPH; OMIM # 145000) 
είναι μια σπάνια αυτοσωματική κυρίαρχη διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από ΠΥ σε διάφορα μέλη της ίδιας οικο-
γένειας απουσία άλλων ενδοκρινικών κλινικών εκδηλώ-
σεων ή / και όγκων.

Η μεγάλη πλειονότητα του FIHP δεν έχει αναγνωρίσι-
μη μετάλλαξη. Σε οικογένειες με FIHP, προτείνεται γενε-
τικός έλεγχος για μεταλλάξεις των γονιδίων MEN1 και 
CaSR όταν τα άτομα παρουσιάζουν ήπια υπερασβεστιαι-
μία με πολυαδενική παραθυρεοειδή εμπλοκή σε σχετικά 

νεαρή ηλικία (πριν από την τρίτη δεκαετία της ζωής) για 
τη διαφορική διάγνωση και τον κατάλληλο διαγνωστικό 
και θεραπευτικό χειρισμό. Σε οικογένειες FIPH με καρ-
κίνωμα παραθυρεοειδών και οστικών όγκων γνάθου, ο 
γενετικός έλεγχος CDC73 είναι υποχρεωτικός για τη διά-
γνωση / αποκλεισμό του συνδρόμου HPT-JT. Σε περίπου 
14% των περιπτώσεων FIPH βρέθηκαν μεταλλάξεις του 
γονιδίου CDC73, γεγονός που υποδηλώνει ότι το FIPH 
είναι μια πιθανή παραλλαγή του συνδρόμου HPT-JT. 

3. Διαγνωστικός γονιδιακός έλεγχος  
στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

Δεδομένου ότι ο ΠΥ μπορεί να εμφανίζεταιστα πλαίσια 
κληρονομικών συνδρόμων σε 10-15% των περιπτώσε-
ων, οι γενετικοί έλεγχοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στη διαγνωστική ταξινόμηση αυτής της νόσου. Σε πε-
ρίπτωση θετικού οικογενειακού ιστορικού ή/και εάν ο 
ασθενής είναι νέος, συνιστάται γονιδιακός έλεγχος πριν 
από τη χειρουργική επέμβαση. Εάν εντοπιστεί πολυαδε-
νική εμπλοκή κατά τη στιγμή της παραθυρεοειδεκτομής 
και / ή ύποπτες βλάβες όπως άτυπο παραθυρεοειδικό 

Σχήμα 1. Προτεινόμενος  
αλγόριθμος γενετικού  
ελέγχου σε ασθενείς  

με πρωτοπαθή  
υπερπαραθυρεοειδισμό  

Consensus Statement  
of the 4th International 
Workshop on Primary 
Hyperparathyroidism.

* H ταυτόχρονη  
θυμεκτομή συστήνεται 

λόγω της κακής  
πρόγνωσης  

των καρκινοειδών του 
θύμου αδένα.

** Τα γονίδια CaSR, 
AP2S1 and GNA11  

είναι για την οικογενή  
υπασβεστιουρική  
υπερασβεστιαιμία
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αδένωμα ή καρκίνωμα κατά την ιστολογική εξέταση, εί-
ναι υποχρεωτική η γενετική ανάλυση, μαζί με την κατάλ-
ληλη αξιολόγηση για πιθανές κλινικές εκδηλώσεις που 
σχετίζονται με MEN, HPT-JT ή FHH.

Σε περίπτωση ταυτοποίησης μιας μετάλλαξης σε έναν 
ασθενή με ΠΥ, οι συγγενείς 1ου βαθμού πρέπει να υπο-
βληθούν σε έλεγχο για τη συγκεκριμένη γενετική μετάλ-
λαξη, ακόμη και αν είναι ασυμπτωματικοί, και πρέπει να 
προγραμματιστεί η κατάλληλη βασική αξιολόγηση και 
παρακολούθηση σύμφωνα με τις κλινικές οδηγίες για τη 
διαχείριση αυτού του ειδικούκλινικού συνδρόμου. Εάν 
υπάρχει συσχέτιση φαινοτύπου - γονότυπου, η αναγνώ-
ριση μιας συγκεκριμένης μετάλλαξης μπορεί να επηρεά-
σει τη θεραπευτική διαχείριση της νόσου.

Ο θετικός γονιδιακός έλεγχος θα μπορούσε επίσης να 
επιτρέψει τη διεξαγωγή προγεννητικών εξετάσεων στο 
έμβρυο προκειμένου να εκτιμηθεί η γενετική κατάσταση 
του εμβρύου πριν από τη γέννηση, δίνοντας στους γονείς 
τη δυνατότητα τερματισμού των προσβεβλημένων κυή-
σεων ή, εναλλακτικά, δίνοντας στους κλινικούς γιατρούς 
τη δυνατότητα να παρέμβουν με πρωτόκολλα πρόληψης 
και θεραπείας αμέσως μετά τη γέννηση. 

4. Συμπεράσματα
Οι γενετικές και μοριακές μεταβολές στις οποίες βα-

σίζονται οι διάφορες οικογενείς μορφές του ΠΟΥ εμφα-
νίζουν μεγάλη ετερογένεια. Η αυξανόμενη γνώση σχε-
τικά με τη μοριακή παθοφυσιολογία του κληρονομικού 
ΠΥ, μαζί με την εφαρμογή συγκεκριμένων γενετικών 
εξετάσεων, συνέβαλαν στη διαθεσιμότητα αποτελεσμα-
τικότερης και εξατομικευμένης πρόληψης και θεραπείας, 
παρέχοντας στους ασθενείς μείωση της νοσηρότητας 
που σχετίζεται με τον ΠΥ και καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Συνοψίζοντας:
- Η γενετική εξέταση σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας με 

θετική γονιδιακή ανάλυση είναι θεμελιώδης λόγω του 
αυτοσωματικού κυρίαρχου χαρακτήρα κληρονόμησης. 

- Ο προσδιορισμός των φορέων της μετάλλαξης, ακό-
μη και των ασυμπτωματικών, είναι σημαντικός για την 
πρόληψη και τις θεραπευτικές επιλογές. 

- Η αναγνώριση του συγκεκριμένου μεταλλαγμένου γο-
νιδίου, και σε ορισμένες περιπτώσεις της συγκεκριμέ-
νης μετάλλαξης, είναι καθοριστικής σημασίας για τον 
σχεδιασμό μελλοντικών προληπτικών εξετάσεων αλλά 
και για τις κλινικές αποφάσεις που αφορούν τη θερα-
πευτική προσέγγιση

- Ο θετικός γονιδιακός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε 
απόφαση για γονιμοποίηση in vitro με γενετική επιλογή 
μη μεταλλαγμένων εμβρύων πριν από την εμφύτευση 
ή σε απόφαση για γονιδιακή ανάλυση πριν από τον το-
κετό 

- Ο αρνητικός γονιδιακός έλεγχοςεπιτρέπει στα άτομα 
να αποφύγουν μελλοντικούς ελέγχους που σχετίζονται 
με γενετικό σύνδρομο.

Συντομογραφίες
ΜΕΝ1 menin
CaSR Ca sensing receptor
AP2S1 Adaptor Related Protein Complex 2 Subunit 

Sigma 1
GNA11 G Protein Subunit Alpha 11
CDKN1B Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B
CDKN1A Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 1A
CDKN2B Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2B
CDKN2C Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2C
RET REarranged during Transfection
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Μεταστατική Νόσος του Θυρεοειδους Αδένα 
από Μη Θυρεοειδικό Καρκίνο 

Εισαγωγή 
Η εμφάνιση μεταστατικών εστιών στον θυρεοειδή αδέ-

να από μη θυρεοειδικό καρκίνο είναι αρκετά σπάνια στην 
κλινική πράξη,  παρά την πλούσια αγγείωση και αιμάτω-
ση του οργάνου αυτού. Η πρώτη αναφορά ανήκει στον 
Virchow, οποίος πρώτος περιέγραψε μετάσταση από καρ-
κίνο των όρχεων στο θυρεοειδή αδένα το 1871. Ο Willis 
απέδωσε την σποραδικότητα εμφάνισης μεταστατικών 
εστιών στο θυρεοειδή στο μικροπεριβάλλον του αδένα, 
και συγκεκριμένα πρότεινε ότι η αυξημένη ταχύτητα της 
αιματικής ροής σε συνδυασμό με την υψηλή συγκέντρω-
ση οξυγόνου και ιωδίου αποτρέπουν την προσκόλληση 
και ανάπτυξη των νεοπλασματικών κυττάρων1.

Οι μεταστάσεις στο θυρεοειδή αδένα φαίνεται να απο-
τελούν λιγότερο από το 2% όλων των νεοπλασμάτων 
του θυρεοειδούς. Η συχνότητα ανεύρεσης μεταστατικών 
εστιών στο θυρεοειδή σε σειρές νεκροψιών φτάνει επί-
σης το 2%, με συχνότερο όργανο προέλευσης του πρω-
τοπαθούς όγκου τον πνέυμονα, ενώ όταν η διάγνωση 
τίθεται κλινικά, ο συχνότερος πρωτοπαθής όγκος είναι 
το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (48,1%). Άλλες συχνές 
εντοπίσεις του πρωτοπαθούς καρκινώματος σε ζώντες 
ασθενείς είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου (10,4%), ο 
καρκίνος του μαστού (7,8%), το σάρκωμα (4%) και το με-
λάνωμα (4%). Σε σειρά νεκροψιών ασθενών που απεβίω-
σαν από μη θυρεοειδικό καρκίνο αναφέρεται η ανεύρεση 
μεταστάσεων στο θυρεοειδή αδένα σε ποσοστό 24%, 
παρ’ ότι αποτελούν σπάνιο κλινικό εύρημα2.

Οι περισσότεροι συγγραφείς προτείνουν την προδιά-
θεση εμφάνισης μεταστατικής νόσου σε αδένες με προ-
ϋπάρχουσα παθολογία3,4. Σε ανασκοπική μελέτη 156 
ασθενών με μεταστατική νόσο του θυρεοειδούς 69 εξ 
αυτών (44,2%) εμφάνισαν είτε σύγχρονο πρωτοπαθές 

θυρεοειδικό νεόπλασμα, είτε καλοήθεις παθήσεις του 
αδένα5. Η θυρεοειδική λειτουργία παραμένει συνηθέ-
στερα εντός φυσιολογικών ορίων, αν και έχει αναφερθεί 
υποθυρεοειδισμός λόγω εκτεταμένης καταστροφής του 
θυρεοειδικού παρεγχύματος6. Κλινικά οι μεταστάσεις στο 
θυρεοειδή αδένα μπορεί να είναι ασυμπτωματικές και 
να εμφανίζονται ως ανώδυνη τραχηλική διόγκωση ή να 
συνοδεύονται από συμπτώματα όπως βράγχος φωνής, 
δυσφαγία κ.ά. Δημογραφικά φαίνεται να υπερτερεί το 
γυναικείο φύλο έναντι του ανδρικού σε σειρές ασθενών 
(51% έναντι 47% σύμφωνα με τους Romero Arenas et 
al.7,  61% έναντι 39% για τον  Heffess et al.3 και  68% 
έναντι 32% για τον Kim et al.8).

Στην πλειονότητα των  ασθενών η διάγνωση τίθεται 
επί εδάφους γνωστής νεοπλασματικής νόσου (60-80%), 
σημαντικό είναι όμως και το ποσοστό εκείνων των ασθε-
νών με άγνωστο πρωτοπαθές νεόπλασμα τη στιγμή της 
διάγνωσης (20-45%)9. Στο 35-80% των ασθενών η εμ-
φάνιση θυρεοειδικών μεταστάσεων συνυπάρχει με μετα-
στατική νόσο σε άλλα όργανα. Σημαντικό εργαλείο στη 
διαφορική διάγνωση των μεταστάσεων του θυρεοειδούς 
από τον πρωτοπαθή θυρεοειδικό καρκίνο είναι η FNAC 
σε συνδυασμό με την ανοσοϊστοχημεία, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με γνωστό ιστορικό νεοπλασματικής νόσου. 
Ακόμη, σημαντικά ποικίλλει το χρονικό διάστημα μεταξύ 
της διάγνωσης των θυρεοειδικών μεταστάσεων και του 
πρωτοπαθούς νεοπλάσματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να προηγείται, να είναι σύγχρονη ή και μετάχρονη 
της εντόπισης του πρωτοπαθούς όγκου10. Βιβλιογραφικά 
το μεγαλύτερο διάστημα για την εμφάνιση μετάστασης 
στο θυρεοειδή αδένα μετά την αρχική διάγνωση που έχει 
αναφερθεί είναι τα 21 έτη σε ασθενή με νεφροκυτταρικό 
καρκίνωμα11.
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Η πρόγνωση των ασθενών με μεταστατική νόσο του 
θυρεοειδούς είναι γενικότερα πτωχή. Φαίνεται να είναι 
άμεσα σχετιζόμενη με τη συμπεριφορά του πρωτοπα-
θούς όγκου· σε ορισμένες περιπτώσεις πρωτοπαθών 
όγκων χαμηλής επιθετικότητας και καλής ανταπόκρισης 
στη θεραπεία, η χειρουργική αντιμετώπιση με στόχο τη 
ριζική εκτομή τίθεται υπό συζήτηση. Στόχος της παρηγο-
ρικής αντιμετώπισης αποτελεί η ανακούφιση από τυχόν 
συμπτώματα και η διαχείριση της εξωθυρεοειδικής επέ-
κτασης της νόσου, με το σχεδιασμό εξατομικευμένων θε-
ραπευτικών πλάνων να είναι μείζονος σημασίας12.

Καταγράφονται πέντε περιπτώσεις ασθενών που εμ-
φάνισαν μεταστατική νόσο του θυρεοειδούς αδένα.

Ασθενείς και μέθοδοι
Μελετήθηκαν όλες οι περιπτώσεις ασθενών με με-

ταστατικές εστίες στον θυρεοειδή αδένα από μη θυρεο-
ειδικό πρωτοπαθή καρκίνο, από το υλικό  του Χειρουρ-
γικού Ογκολογικού Τμήματος στο χρονικό διάστημα 
2001-2018. Συνολικά καταγράφηκαν πέντε περιπτώσεις 
ασθενών, οι οποίοι εμφάνισαν μεταστατικό καρκίνωμα 
στο θυρεοειδή αδένα από μη θυρεοειδικό καρκίνο. Δεν 
συμπεριλήφθησαν ασθενείς με νεοπλάσματα με απώλεια 
διαφοροποίησης και αδυναμία διαφορικής διάγνωσης 
μεταξύ μεταστατικής εστίας ή πτωχά διαφοροποιημένου 
καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα.

Παρουσίαση σειράς ασθενών 
Από την εμπειρία του Χειρουργικού Ογκολογικού Τμή-

ματος το χρονικό διάστημα 2001-2018 καταγράφηκαν 
πέντε περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι εμφάνισαν μετα-

στατικό καρκίνωμα στο θυρεοειδή αδένα από μη θυρε-
οειδικό καρκίνο. Πρωτοπαθής εστία ήταν το πλακώδες 
καρκίνωμα του λάρυγγα (60%), το μελάνωμα δέρματος 
(20%) και το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (20%). Η ηλικία 
των ασθενών κατά την εμφάνιση της μεταστατικής νόσου 
κυμαίνεται από τα 46 έως τα 79 έτη, με μέσο όρο τα 60 
έτη και  η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι 3:2. Το 
μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της διάγνωσης του πρω-
τοπαθούς καρκίνου και της μεταστατικής νόσου ήταν 28,4 
μήνες. Σε τρεις από τους ασθενείς υπήρξε σύγχρονη με-
ταστατική νόσος και σε άλλα όργανα τη στιγμή της διά-
γνωσης της θυρεοειδικής μετάστασης. Σε δύο από τους 
πέντε ασθενείς η διάγνωση της μετάστασης προηγήθηκε 
της διάγνωσης του πρωτοπαθούς καρκίνου (Πίνακας 1).

Η μεταστατική νόσος του θυρεoειδούς ήταν ασυπτω-
ματική σε τέσσερις από τους πέντε ασθενείς. Η ανίχνευ-
ση των εστιών σε τρεις από αυτούς πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια follow up ελέγχου (FDG-PETCT και CT) λόγω 
γνωστού ιστορικού κακοήθειας. Ένας εκ των ασθενών 
εμφάνισε ψηλαφητή ανώδυνη διόγκωση τραχήλου ενώ 
συμπτώματα δυσφαγίας και βράγχος φωνής εμφάνισε 
μόνο ένας ασθενής. Σημαντικά εργαλεία για τη διαφο-
ρική διάγνωση μεταξύ μεταστατικής νόσου στο θυρεοει-
δή αδένα και του πρωτοπαθούς θυρεοειδικού καρκίνου 
αποτελούν τόσο η FNA όσο και η ανοσοϊστοχημεία, ειδικά 
σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό κακοήθους εξωθυρεοει-
δικού νεοπλάσματος. Τρεις από τους ασθενείς της σειράς 
αυτής υποβλήθηκαν προεγχειρητικά σε FNAB, η οποία 
απεδείχθει διαγνωστική στην περίπτωση του ασθενούς 
με μεταστατική εστία από πρωτοπαθές νεφροκυτταρικό 
καρκίνωμακαι από πρωτοπαθές μελάνωμα του δέρμα-

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών με μεταστατική θυρεοειδική νόσο, εντόπι-
ση πρωτοπαθούς νεοπλάσματος και ύπαρξη ή μη μεταστατικής νόσου και σε άλλα όργανα

Ηλικία
(κατά τη  

διάγνωση της 
μετάστασης)

Φύλο Πρωτοπαθές  
νεόπλασμα

Χρόνος μεταξύ διάγνωσης 
της μετάστασης και της  

πρωτοπαθούς εστίας (μήνες)

Ύπαρξη  
μεταστατικής 

νόσου  
σε άλλο όργανο

1 65 άρρεν Μελάνωμα 103 ναι

2 51 θήλυ Νεφροκυτταρικό  
καρκίνωμα 49 ναι

3 55 άρρεν Πλακώδες καρκίνωμα 
λάρυγγα 14 όχι

4 46 άρρεν Πλακώδες καρκίνωμα 
λάρυγγα 0 ναι

5 79 θήλυ Πλακώδες καρκίνωμα 
λάρυγγα 0 όχι
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τος. Η διάγνωση της μετάστασης στο θυρεοειδή αδένα 
από μελάνωμα επιβεβαιώθηκε και με τη διενέργεια βι-
οψίας δια βελόνης και τις κατάλληλες ανοσοϊστοχημικές 
εξετάσεις (MelanA και HMB45). Στην περίπτωση του 
ασθενούς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα αποφασίστηκε 
η διενέργεια θυρεοειδεκτομής και η διάγνωση επιβε-
βαιώθηκε μορφολογικά και ανοσοϊστοχημικά (CD10 και 
TFF-1) στο χειρουργικό παρασκεύασμα (Εικόνες 1, 2 και 
3). Στην τρίτη περίπτωση η FNAC ήταν μη διαγνωστική και 
ο ασθενής υπεβλήθη σε βιοψία δια βελόνης, η οποία σε 
συνδυασμό με την ανοσοϊστοχημεία έθεσε τη διάγνωση 
της μετάστασης από πλακώδες καρκίνωμα. Στη συνέχεια 
ο ασθενής οδηγήθηκε σε παρηγορική επέμβαση για την 
ανακούφιση των συμπτωμάτων δυσφαγίας και αναπνευ-
στικής δυσχέρειας που εμφάνισε. Δύο εκ των ασθενών 
εμφάνισαν σύγχρονο θηλώδες μικροκαρκίνωμα θυρεο-
ειδούς στο παρασκεύασμα της θυρεοειδεκτομής.

Συζήτηση 
Η εντόπιση μεταστατικών εστιών στον θυρεοειδή 

αδένα είναι αρκετά σπάνια στην κλινική πράξη. Τόσο η 
υπερηχογραφική εικόνα όσο και η κλινική εμφάνιση των 
εστιών αυτών είναι μη ειδικές και άρα μη ενδεικτικές 
της μεταστατικής τους φύσης. Ακόμη, το διάστημα που 
μεσολαβεί μεταξύ της διάγνωσης του πρωτοπαθούς νε-
οπλάσματος και της εμφάνισης μεταστατικών εστιών στο 
θυρεοειδή αδένα ποικίλλει σημαντικά τόσο στη σειρά 
ασθενών που παρουσιάζεται όσο και βιβλιογραφικά, δυ-
σκολεύοντας έτσι τη διάγνωση3. Η ανίχνευση των μετα-
στατικών εστιών μπορεί να προηγείται και άρα να οδηγεί 

στην εντόπιση της πρωτοπαθούς εστίας, να είναι σύγ-
χρονη ή και μετάχρονη σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό 
κακοήθειας. Ως μέσο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ 
της διάγνωσης της  πρωτοπαθούς νόσου και των θυρεο-
ειδικών μεταστάσεων αναφέρονται οι 69,9 μήνες για τις 
γυναίκες και οι 53 μήνες για τους άνδρες (Chung et al.)5, 
ενώ το μεγαλύτερο διάστημα που παρατηρήθηκε ήταν τα 
21 έτη σε ασθενή με ιστορικό νεφροκυτταρικού καρκινώ-
ματος (Μatavelli et al.13).

Η παρουσία μεταστάσεων στο θυρεοειδή αδένα συ-
χνά συνυπάρχει με γενικευμένη μεταστατική νόσο και 
σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση. Στη σειρά ασθενών που 
παρουσιάστηκε, 3 από τους πέντε ασθενείς εμφάνισαν 
σύγχρονη εξωθυρεοειδική μεταστατική νόσο, ποσοστό το 
οποίο κυμαίνεται μεταξύ 35% και 80% σε ανασκοπικές 
μελέτες14,15. Περίπου το 20% των ασθενών με νεφροκυτ-
ταρικό καρκίνωμα εμφανίζει γενικευμένη μεταστατική 
νόσο τη στιγμή της διάγνωσης, ενώ για άλλους πρωτοπα-
θείς όγκους το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο10.

Και ενώ η μεταστατική νόσος του θυρεοειδούς φαί-
νεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να σχετίζεται 
με πτωχή πρόγνωση, αντιφατικά είναι τα βιβλιογραφικά 
στοιχεία αναφορικά με το όφελος της χειρουργικής θε-
ραπείας των μεταστάσεων στο θυρεοειδή αδένα και πε-
ρισσότερη έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προς 
αυτή την κατεύθυνση16. Ως μέση επιβίωση μετά από χει-
ρουργική επέμβαση για μεταστατική νόσο στο θυρεοειδή 
αναφέρονται τα 2 έτη, με τη πενταετή επιβίωση να μην ξε-

Εικόνα 2. Θετική ανοσοϊστοχημική χρώση  του ίδιου 
ιστολογικού παρασκευάσματος για  το CD10. 

Τα κύτταρα της μετάστασης του νεφροκυτταρικού 
καρκινώματος χρωματίζονται σε αντίθεση 

με το φυσιολογικό θυρεοειδικό ιστό

Εικόνα 1.  Ιστολογικό παρασκεύασμα μετάστασης  
από διαυγοκυτταρικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα στον 

θυρεοειδή αδένα. Χρώση αιματοξυλίνης - εωσίνης
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περνά το 42%.9 Πιο συγκεκριμένα όμως, φαίνεται η πρό-
γνωση να είναι άμεσα σχετιζόμενη με τα χαρακτηριστικά 
του πρωτοπαθούς νεοπλάσματος. Σε καλά επιλεγμένες 
περιπτώσεις αθενών στις οποίες στόχος είναι η θεραπεία 
από το πρωτοπαθές νεόπλασμα, με εμφάνιση μεταστα-
τικής νόσου περιορισμένη στο θυρεοειδή αδένα, η χει-
ρουργική εκτομή των μεταστατικών εστιών φαίνεται να 
έχει θέση και να βελτιώνει την πρόγνωση17,18. Σε επιλεγ-
μένους ασθενείς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα έχουν 
καταγραφεί μακρά διαστήματα ελεύθερα νόσου μετά από 
θυρεοειδεκτομή, αν και η πρόγνωση παραμένει πτωχή 
και το 30% των ασθενών θα εμφανίσει εκ νέου απομα-
κρυσμένες μεταστάσεις κατά την παρακολούθηση19. Η 
χειρουργική εκτομή εντοπισμένων μεταστατικών εστιών 
νεφροκυτταρικού καρκινώματος υποστηρίζεται και από 
τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογι-
κής Εταιρείας με καλύτερη μέση συνολική και πενταετή 
επιβίωση20. Σειρές ασθενών αναφέρουν μέση συνολική 
επιβίωση 27 μήνες για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε θυρεοειδεκτομή έναντι 6 μηνών για εκείνους που 
αντιμετωπίστηκαν παρηγορητικά, αν και κατά την αξιο-
λόγηση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψιν ότι η παρηγορητική αντιμετώπιση επιλέχθηκε για 
ασθενείς με περισσότερο επιθετική νόσο21.

Στα πλαίσια παρηγορητικής αντιμετώπισης του ογκο-
λογικού ασθενούς για την απόφαση υποβολής του ασθε-
νούς σε θυρεοειδεκτομή θα πρέπει να συνυπολογίζεται 
τόσο το εξωθυρεοειδικό φορτίο της μεταστατικής νόσου 
όσο και ο κίνδυνος διεγχειρητικής νοσηρότητας - θνητό-
τητας λόγω επέκτασης της νόσου εκτός του αδένα, και η 

επιλογή της χειρουργικής επέμβασης να γίνεται εξατομι-
κευμένα22. Σε μία μετα-ανάλυση 31 ασθενών με θυρε-
οειδικές μεταστάσεις από κολοορθικό καρκίνο, φαίνεται 
ότι παρά την πτωχή πρόγνωση (50% μονοετή επίβιωση), 
η θυρεοειδεκτομή σχετιζόταν με μειωμένα ποσοστά 
αναπνευστικών συμπτωμάτων σχετιζόμενων με τοπική 
επέκταση της νόσου23. Σειρές ασθενών με μεταστατική 
θυρεοειδική νόσο και πρωτοπαθή νεοπλάσματα του μα-
στού, του παγκρέατος, του πνεύμονα και σαρκώματα που 
ανευρίσκονται στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν συνηθέ-
στερα περιπτώσεις με γενικευμένη μεταστατική νόσο και 
πτωχή πρόγνωση5. Εν κατακλείδι, η απουσία στοιχείων 
από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες στη βιβλιογραφία 
υποστηρίζει την επιλογή εξατομικευμένων θεραπευτικών 
πλάνων για τη διαχείριση των θυρεοειδικών μεταστάσε-
ων αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς 
όγκου, την ύπαρξη γενικευμένης μεταστατικής νόσου και 
την ύπαρξη συμπτωματολογίας οφειλόμενης σε μεταστα-
τική νόσο του θυρεοειδούς.

Όλα τα παραπάνω εντείνουν την ανάγκη για ακριβή δι-
αφορική διάγνωση ύποπτων θυρεοειδικών όζων και για 
ενδελεχή παρακολούθηση και σταδιοποίηση των ασθε-
νών με γνωστό ιστορικό κακοήθειας με στόχο την επι-
λογή του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου. Σημαντικά 
εργαλεία για την επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελούν 
η FNAB και η ανοσοϊστοχημεία, ειδικά σε ασθενείς με 
γνωστό πρωτοπαθές νεόπλασμα. Αναφορικά με τις με-
ταστατικές αλλοιώσεις του θυρεοειδούς αδένα η FNAC 
αναφέρεται να έχει θετική προγνωστική αξία της τάξεως 
του 89% και αρνητική προγνωστική αξία που φτάνει το 
93%8. Παρά τις υψηλές αυτές τιμές, η μέθοδος υπόκειται 
σε περιορισμούς24· σε ασθενείς με μετάσταση από νεφρο-
κυτταρικό καρκίνωμα έχουν αναφερθεί ενδοθυρεοειδικά 
αιματώματα μετά τη λήψη δείγματος25. Ακόμη, πτωχά δι-
αφοροποιημένα και αναπλαστικά καρκινώματα δύσκολα 
μπορούν να διαφοροδιαγνωστούν από χαμηλής διαφο-
ροποίησης μεταστατικές αλλοιώσεις. Με στόχο την αύξη-
ση του ποσοστού επίτευξης προεγχειρητικής διάγνωσης 
ορισμένοι συγγραφείς προτείνουν τη χρήση CNB (core 
needle biopsy) ή ακόμα και ανοιχτής βιοψίας, δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα διενέργειας ανοσοϊστοχημικών εξετά-
σεων. Συγκεκριμένα, ο Choietal μελετώντας 52 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν είτε σε FNAB είτε σε CNB είτε και στις 
δύο μεθόδους έδειξαν ότι η CNB είχε στατιστικά σημαντι-
κά μεγαλύτερη ευαισθησία (100% έναντι 58,6%), χωρίς 
ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, και οδήγησε σε μικρό-

Εικόνα 3. Ανοσοϊστοχημική χρώση για το TFF-1. 
Χρωματίζονται τα θυρεοειδικά κύτταρα, ενώ 

τα καρκινικά κύτταρα δεν εμφανίζουν θετικότητα
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τερα ποσοστά επανάληψης διαγνωστικής μεθόδου (5% 
έναντι 46,3%) και διενέργειας διαγνωστικής χειρουργι-
κής επέμβασης (5% έναντι 34,1%)26.

Συμπέρασμα
Η εμφάνιση μεταστάσεων στον θυρεοειδή αδένα, πα-

ρότι σπάνια, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψιν σε 
ασθενείς με  πρότερο ιστορικό κακοήθειας. Ο χρόνος 
εμφάνισης των μεταστατικών εστιών σχετικά με την εμ-

φάνιση του πρωτοπαθούς νεοπλάσματος μπορεί να ποι-
κίλλει σημαντικά, γι’ αυτό και η πιθανότητα μεταστατικής 
νόσου θα πρέπει να αποκλείεται με ιδιαίτερη προσοχή. 
Σημαντικά εργαλεία αποτελούν τόσο η FNAB όσο και η 
ανοσοϊστοχημεία. Αν και εν γένει η μεταστατική νόσος 
του θυρεοειδούς σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση, ο αλγό-
ριθμος επιλογής θεραπευτικού πλάνου και το όφελος της 
ριζικής χειρουργικής θεραπείας θα πρέπει να διερευνη-
θούν περαιτέρω. 
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