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μυελοειδούς καρκινώματος
θυρεοειδούς αδένα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ

Επιθετικό  διαφοροποιημένο
θυρεοειδικό (θυλακιοκυταρικό)  
καρκίνωμα

ΤΣΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ

Θηλώδη καρκινώματα με επιθετικό 
ιστολογικό υπότυπο.  Χειρουργική 
αντιμετώπιση:

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Αναπλαστικό καρκίνωμα θυρεοειδή

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΖΑΪΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η Ακτινοθεραπεία στον Αναπλαστικό 
καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ

Parathyroid Cancer; Rare but Lethal
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Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητοί συνάδερφοι 

Σας καλωσορίζω στο 3ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της Ε.Χ.Ε.Ε.Α το 
οποίο επιμελήθηκαν οι κύριοι Ρουκουνάκης και Βαμβακίδης ως Guest editors.  
 Υπάρχει η διάχυτη εντύπωση ότι οι χειρουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς, 
είναι ήπιες και δεν απειλούν τη ζωή των πασχόντων. Η θεματολογία του 3ου  
τεύχους της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων μας τονίζει ότι 
υπάρχουν συχνά καρκίνοι των ενδοκρινών αδένων που είναι απειλητικοί για τη 
ζωή. Τόσο η σε βάθος γνώση των ιδιαίτερων και πιο σπάνιων αυτών καταστάσε-
ων που θα αντιμετωπίσει ο χειρουργός των ενδοκρινών αδένων όσο και τα μικρά 
μυστικά που πρέπει να γνωρίζει για τη σωστή τους διεκπεραίωση καθιστούν το 
περιεχόμενο του τεύχους αυτού πολύτιμο για όλους μας.

Καλή ανάγνωση και καλό καλοκαίρι!

Καθηγητής Δημήτρης Λινός
Πρόεδρος ΕΕΧΕΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΣ 
TOY 3ου ΤΕΥΧΟΥΣ

Αγαπητοί συνάδερφοι,
Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε με την σειρά μας στο Τρί-

το τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της ΕΕΧΕΑ. Ελπίζουμε ότι 
βρήκατε ενδιαφέρον το πρώτο τεύχος που ασχολήθηκε κυρίως με 
αμφιλεγόμενα θέματα στην χειρουργική των ενδοκρινών αδένων 
καθώς και του δευτέρου τεύχους που ασχολήθηκε με την χειρουρ-
γική του παραθυρεοειδούς αδένα. 

Την σύνταξη του Τρίτου  τεύχους, ως Guest Editors, ανέλαβαν 
δυο έμπειροι συνάδελφοι έχοντας ανταποκριθεί στην πρόσκληση 
που στάλθηκε σε όλα τα μέλη της εταιρίας μας. 

Ο Κος Ν Ρουκουνάκης και ο κος Κ Βαμβακίδης σε συνεργασία 
με εκλεκτούς συναδέλφους αφιέρωσαν το τεύχος σε ένα ιδιαίτερο 
και δύσκολο θέμα , τους απειλητικούς για την ζωή καρκίνους των 
ενδοκρινών αδένων. 

Το τεύχος αυτό με μια εξαιρετική επιλογή θεματολογίας καλύ-
πτει σφαιρικά το θέμα και ελπίζουμε να το απολαύσετε και να βρείτε 
χρήσιμες πληροφορίες σε αυτό. 

Για ακόμα μια φορά σας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το περιο-
δικό είναι ανοικτό σε όλους , και ότι επιζητούμε την καθολική συμ-
μετοχή στην σύνταξη και στο υλικό του περιοδικού. Θα χαρούμε να 
λάβουμε εργασίες από σας είτε υπό την μορφή ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας είτε υπό την μορφή παρουσίασης της δουλειάς κάθε 
κλινικής.  

Αισιοδοξούμε να δούμε περισσότερες εργασίες στα επόμενα 
τεύχη. 

Κάθε συνεισφορά είναι πολύτιμη για το επιστημονικό έργο της 
εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

    ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

www.eexea.gr  
info@eexea.gr  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021  

ΤΕΥΧΟΣ 02

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Χ.Ε.Α 

Πρόεδρος:      Δημήτριος Λινός 

Αντιπρόεδρος:      Κωνσταντίνος Νάστος 

Γραμματέας:      Χρίστος Χριστοφορίδης 

Ταμίας:       Σοφοκλής Λανίτης 

Ειδικός Σύμβουλος 

Εκπαίδευσης:      Χρυσάνθη Αγγελή 

Μέλη:        Ισαάκ Κεσίσογλου

       Ιωάννης Παπανδρίκος 
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Αγαπητοί συνάδερφοι, 

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε με την σειρά 
μαΕίναι τιμή και χαρά μας η ανάθεση της έκδοσης του 
τρίτου τεύχους του Περιοδικού το οποίο αποφασίσα-
με να αφιερώσουμε στους απειλητικούς για την ζωή 
καρκίνους των ενδοκρινών αδένων. 

Οι καρκίνοι των ενδοκρινικών οργάνων απασχο-
λούν συχνότατα τους ιατρούς στην καθημερινή κλι-
νική πράξη.

Η αγαστή συνεργασία μάλιστα πολλών διαφο-
ρετικών ειδικοτήτων φαίνεται να είναι προϋπόθεση 
για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών 
αυτών. Χειρουργοί, ενδοκρινολόγοι, ακτινολόγοι, 
πυρηνικοί ιατροί και παθολογοανατόμοι είναι οι κυ-
ριότεροι ιατροί που θα κληθούν να δώσουν λύση στα 
προβλήματα ασθενών πασχόντων από καρκίνο ενδο-
κρινούς αδένα.

Οι καρκίνοι που θα απασχολήσουν το συγκεκρι-
μένο τεύχος είναι οι επιθετικοί ιστολογικοί υπότυποι 
του διαφοροποιημένου θυρεοειδικού καρκίνου, το 
μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα, ο αμε-
τάπλαστος καρκίνος θυρεοειδούς, ο καρκίνος των 
παραθυρεοειδών αδένων, τα κακοήθη φαιοχρωμο-
κυτώματα, ο καρκίνος του φλοιού του επινεφριδίου 
και οι νευροενδοκρινικοί όγκοι παγκρέατος.

Ο καρκίνος θυρεοειδούς συγκαταλέγεται στους 
καρκίνους με εξαιρετική πρόγνωση και θεωρείται 
αργής εξέλιξης, χαμηλής κακοήθειας και μακράς επι-
βίωσης ακόμα και σε επιθετικές μορφές του. Όμως, 
όπως σε κάθε κανόνα, υπάρχουν και εξαιρέσεις. 
Απειλητικοί για την ζωή καρκίνοι του θυρεοειδούς 
περιλαμβάνουν μέτριας ή χαμηλής διαφοροποίησης 
θηλώδη καρκινώματα, θυλακιώδη καρκινώματα με 
εκτεταμένη διασπορά, μυελοειδή καρκινώματα είτε 
σποραδικά είτε στα πλαίσια του συνδρόμου ΜΕΝ2 και 
τέλος αμετάπλαστα καρκινώματα με ταχύτατη εξέλιξη 
και ελάχιστα περιθώρια αποτελεσματικών θεραπευτι-
κών χειρισμών.

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα πρωτο-
παθή λεμφώματα του θυρεοειδούς αδένα που μπο-
ρούν να έχουν ταχύτατη εξέλιξη και πολλές φορές 

να δημιουργήσουν διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα 
προσομοιάζοντας αμετάπλαστα καρκινώματα.

Από τα επινεφρίδια απειλητικά για τη ζωή είναι τα 
κακοήθη φαιοχρωμοκυτώματα και ο καρκίνος του 
φλοιού των επινεφριδίων.

Στο παρόν τεύχος διεξοδικά αναλύονται  και οι 
νευροενδοκρινικοί όγκοι του παγκρέατος που μπορεί 
να εμφανιστούν με κακόηθες δυναμικό και να βά-
λουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

Τέλος ο καρκίνος των παραθυρεοειδών αδένων, 
ένας σπάνιος και δυσμενούς πρόγνωσης καρκίνος, 
αποτελεί μια πρόκληση τόσο στην προεγχειρητική  
αλλά και στην μετεγχειρητική διάγνωση αφού σημα-
ντικό ποσοστό του καρκίνου αυτού, δεν είναι δυνατό 
να διαγνωστεί ούτε κατά τη βιοψία μετά το χειρουρ-
γείο παρά μόνο κατά την παρακολούθηση του ασθε-
νούς από τις απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Ελπίζουμε το τεύχος αυτό να ευαισθητοποιήσει 
όλους μας στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπι-
ση των απειλητικών για τη ζωή κακοηθών ενδοκρινι-
κών νεοπλασμάτων και να αναδείξει τη σημασία της 
στενότερης συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων 
ειδικοτήτων προς όφελος των ασθενών.

Με τιμή
Οι εκδότες 

Κυριάκος Βαμβακίδης
Διευθυντής Τμήματος 

Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

Νικόλαος Ρουκουνάκης
Διευθυντής Χειρουργός

Α’ Χειρουργικής Κλινικής
και Μονάδας Μεταμοσχεύσεων

ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Χαιρετισμός
Guest editors 

Βαμβακίδης Ρουκουνάκης   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ4

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.   

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 29 Μάϊου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, 
λόγω των τρεχουσών υγειονομικών συνθηκών, με μεγάλη 
επιτυχία η Εαρινή Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χει-
ρουργικής Ενδοκρινών Αδένων.

Το θέμα της Ημερίδας ήταν «Αμφιλεγόμενα θέματα στη 
Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων» και σε αυτή συμμε-
τείχαν ως ομιλητές, σχολιαστές ή προεδρεία, έμπειροι και  
διεθνώς καταξιωμένοι συνάδελφοι χειρουργοί, ενδοκρινο-
λόγοι, πυρηνικοί γιατροί και νεφρολόγοι, από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Οι εγγραφές στην Ημερίδα άγγιξαν τα 680 άτομα, ενώ 
την παρακολούθησαν περισσότερα από 370 άτομα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι 25 από αυτούς ήταν συνάδελφοι γιατροί 
από το εξωτερικό.

Με βάση την αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες η 
Ημερίδα εκπλήρωσε και με το παραπάνω το σκοπό της, 
ανοίγοντας σε πολλές περιπτώσεις ένα γόνιμο διάλογο με-
ταξύ των εμπλεκομένων και κρατώντας αμείωτο (σύμφωνα 
με τις μετρήσεις) το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. 

Το Δ.Σ. της ΕΕΧΕΑ, ο Πρόεδρος της Ημερίδας και η Ορ-
γανωτική Επιτροπή θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά 
όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία, ομιλητές, 
σχολιαστές, προεδρεία και συμμετέχοντες. Βεβαίως ευχα-
ριστούμε πολύ, για την πολύτιμη στήριξη και βοήθεια τους, 
όλες τις εταιρείες – χορηγούς της Ημερίδας αυτής.

Ευχόμαστε σύντομα παρόμοιες επιτυχημένες εκδηλώ-
σεις να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και διά ζώσης.

Οργανωτική Επιτροπή Εαρινής Ημερίδας ΕΕΧΕΑ 2021

Λίγα λόγια για το περιοδικό 

Εαρινή Ημερίδα ΕΕΧΕΑ 2021
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Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς (ΜΚΘ) εί-
ναι ένα σπάνιο νεόπλασμα του θυρεοειδούς (αφορά το 
2-5%  όλων των θυρεοειδικών καρκινωμάτων). Προέρ-
χεται από τα παραθυλακιώδη ή κύτταρα C του θυρεοει-
δούς, τα οποία έχουν νευροενδοκρινικούς χαρακτήρες. 
Τα κύτταρα C συνθέτουν και εκκρίνουν καλσιτονίνη (ΚΤ) 
η οποία είναι ο κύριος καρκινικός δείκτης για τη διάγνωση 
και την παρακολούθηση των ασθενών με ΜΚΘ (με εξαί-
ρεση το 1% των περιπτώσεων με από διαφοροποιημένο 
χαμηλής εκκριτικής δραστηριότητας ΜΚΘ). Άλλος χρήσι-
μος δείκτης είναι το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA). Το 
25-30% των περιπτώσεων ΜΚΘ παρουσιάζει οικογενή 
επίπτωση στα πλαίσια των συνδρόμου ΜΕΝ 2Α και ΜΕΝ 
2Β και οφείλεται σε ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του 
ογκογονιδίου RET, οι οποίες κληρονομούνται με τον αυ-
τοσωματικό κυρίαρχο τρόπο.

Η πρόγνωση του ΜΚΘ έχει βελτιωθεί τα τελευταία 
χρόνια και αυτό οφείλεται στους εξής λόγους: i) στην 
πρωιμότερη διάγνωση με τη βοήθεια πιο ευαίσθητων με-
θόδων ανίχνευσης όπως η μέτρηση της καλσιτονίνης (ως 
ρουτίνα στην πολυοζώδη βρογχοκήλη), και ακριβέστερος 
υπερηχογραφικός έλεγχος, ii) στην εφαρμογή γενετικού 
ελέγχου (screening) που βοηθά τόσο στην αποκάλυψη οι-
κογενών μορφών όσο και στην έγκαιρη ανεύρεση φορέ-
ων στις οικογένειες που φέρουν μετάλλαξη RET, iii)  στις 
νέες στοχευμένες θεραπείες που έχουν ήδη εγκριθεί και 
έχουν βελτιώσει την θεραπευτική αντιμετώπιση του. 

Η πρωταρχική θεραπεία εκλογής του ΜΚΘ είναι η ολι-
κή θυρεοειδεκτομή και στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων ο ταυτόχρονος κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός 

δεδομένου ότι λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι συχνές 
κατά τη διάγνωση της νόσου. Είναι απαραίτητος ο προ-
εγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος κυρίως με αξιόπιστο 
υπερηχογράφημα τραχήλου. Ολική θυρεοειδεκτομή εν-
δείκνυται τόσο για την κληρονομική όσο και για τις σπορα-
δικές μορφές του ΜΚΘ διότι η κατανομή των C κυττάρων 
είναι διάχυτη και αμφοτερόπλευρη, καθώς και διότι πο-
λυεστιακότητα μπορεί να υπάρχει όχι μόνο στην κληρο-
νομούμενη μορφή αλλά και στη σποραδική (έως και στο 
30%). Σε περίπτωση τοπικά εκτεταμένου όγκου θα πρέ-
πει να αφαιρείται όσον το δυνατόν περισσότερος νεοπλα-
σματικός ιστός. Η θυρεοειδεκτομή πρέπει να γίνει αφού 
αποκλεισθεί η ύπαρξη φαιοχρωμοκυτώματος τόσο στις 
οικογενείς όσο και στις φαινομενικά σποραδικές περιπτώ-
σεις. Σε ασθενείς με προσβολή των τραχηλικών λεμφα-
δένων κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο γίνεται εκτός από 
τον κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό αφαίρεση και των 
συστοίχων πλαγίων τραχηλικών λεμφαδένων οι οποίοι 
έχουν πιθανότητα διήθησης 75%. Στο 20% των ασθενών 
που έχουν διηθημένους κεντρικούς και πλάγιους λεμφα-
δένες μπορεί να υπάρχει επιπλέον λεμφαδενική διήθηση 
στο άνω τριτημόριο της σφαγιτιδοκαρωτιδικής αλυσίδας 
ή ακόμη και ετερόπλευρα, οπότε η λεμφαδενεκτομή συ-
μπεριλαμβάνει και αυτούς. Θωρακοτομή εφαρμόζεται 
σε επιλεγμένες περιπτώσεις διήθησης λεμφαδένων με-
σοθωρακίου. Όσον αφορά το αν θα γίνει ταυτόχρονα και 
κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός, αυτό εξαρτάται από 
τα απεικονιστικά ευρήματα, τα επίπεδα της βασικής τιμής 
και της διεγερμένης τιμής της καλσιτονίνης καθώς και το 
είδος της μετάλλαξης. 

Μυελοειδές Καρκίνωμα Θυρεοειδούς.
Από τη Διάγνωση στις Στοχευμένες Θεραπείες

Κατερίνα Σαλτίκη

Ενδοκρινολόγος, MD PhD
Θεραπευτική Κλινική ΓΝΑ Αλεξάνδρα, ΕΚΠΑ
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Σε νεαρής ηλικίας φορείς του γονιδίου RET, χωρίς κα-
μία ένδειξη νόσου και με φυσιολογικά επίπεδα καλσιτονί-
νης, η λεμφαδενεκτομή είναι αμφιλεγόμενης αξίας. Στις 
οικογενείς μορφές, επί πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεο-
ειδισμού συνιστάται η αφαίρεση 3.5 παραθυρεοειδών ή 
η ολική παραθυρεοειδεκτομή και εμφύτευση ενός παρα-
θυρεοειδικού σωματίου στο αντιβράχιο.  Επί ανεύρεσης 
μονήρους φαιοχρωμοκυτώματος, μπορεί να γίνει ετερό-
πλευρη επινεφριδεκτομή αν και θα πρέπει να τονισθεί ότι  
η πιθανότητα για ανάπτυξη και δεύτερου φαιοχρωμοκυ-
τώματος είναι  60-80% εντός 10ετίας. Έχει δοκιμαστεί και 
επινεφριδεκτομή με διατήρηση του φλοιού των επινεφρι-
δίων αλλά αυτή η μέθοδος εγκυμονεί κίνδυνο τοπικής 
υποτροπής του φαιοχρωμοκυτώματος. 

Οι βασικοί προγνωστικοί παράγοντες προόδου νόσου 
και επιβίωσης είναι το στάδιο νόσου κατά την διάγνωση, 
τα προεγχειρητικά και τα άμεσα μετεγχειρητικά επίπεδα 
καλσιτονίνης, όπως και ο χρόνος διπλασιασμού καλσι-
τονίνης και CEA. Σε ασθενείς χωρίς λεμφαδενικές μετα-
στάσεις κατά τη διάγνωση, η βιοχημική και κλινική ύφεση 
είναι 75-90% ενώ, σε αυτούς με λεμφαδενικές μεταστά-
σεις, μόνο το 20-30% θα έχει ύφεση. Όταν ο αριθμός των 
θετικών λεμφαδένων είναι >10 τότε το ποσοστό πλήρους 
ύφεσης πέφτει στο 4%. Η 10ετής επιβίωση ασθενών που 
έχουν διαγνωσθεί σε στάδιο IV είναι <30%.  Για αυτό, η 
πρόγνωση και το ποσοστό 10-ετούς επιβίωσης εξαρτώ-
νται από την έγκαιρη διάγνωση και την επιτυχία της αρ-
χικής χειρουργικής επέμβασης. Στην οικογενή νόσο η 
πρόγνωση είναι καλύτερη κυρίως λόγω της πρωιμότερης 
διάγνωσης μέσω του γενετικού screening. Περίπου 10% 
των ασθενών μπορεί να έχουν μεταστατική νόσο ήδη από 
τη διάγνωση.

Η προγνωστική αξία των μετεγχειρητικών επιπέδων 
της ΚΤ είναι μεγάλης σημασίας. Ασθενείς με μετεγχειρη-
τικά χαμηλά ή μη ανιχνεύσιμα επίπεδα των δεικτών (ΚΤ 
CEA) έχουν άριστη πρόγνωση με 10ετή επιβίωση >90%. 
Ασθενείς με μη ανιχνεύσιμα επίπεδα καλσιτονίνης έχουν 
πιθανότητα υποτροπής <3%. Οι ασθενείς με μετρητά με-
τεγχειρητικά επίπεδα ΚΤ έχουν εμμονή νόσου. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές η πορεία της νόσου ποικίλει και εμμονή 
μπορεί να υπάρχει για πολλά χρόνια οι δε ασθενείς να 
έχουν μακρά επιβίωση χωρίς σημαντική πρόοδο νόσου. 
Σε αυτούς η 10ετής επιβίωση είναι 85% ακόμη και χωρίς 
περαιτέρω θεραπευτική παρέμβαση. Ασθενείς με μετεγ-
χειρητικά επίπεδα καλσιτονίνης > 400 pg / ml είναι πιθα-
νό να έχουν μακρινές μεταστάσεις. Όταν υπάρχει μετα-

στατική νόσος, η 10ετής επιβίωση είναι 20-40%. Ωστόσο, 
ασθενείς με απομακρυσμένες μικρομεταστάσεις συχνά 
παρουσιάζουν μεγάλες χρονικές περιόδους βραδέως 
εξελισσόμενης ασυμπτωματικής νόσου. 

Συστηματική επανασταδιοποίηση πρέπει να γίνεται 
στους ασθενείς με αυξημένα μετεγχειρητικά επίπεδα 
καλσιτονίνης >100-200 pg/ml και επί επιβεβαιωμένης 
μεταστατικής νόσου. Τα επίπεδα ΚT και CEA αξιολογού-
νται ανά 6-12 μήνες και ο χρόνος διπλασιασμού των επι-
πέδων τους είναι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για 
την εξέλιξη της νόσου και την επιβίωση. Χρόνος διπλα-
σιασμού ΚΤ και CEA <12 μηνών διακρίνει τους ασθενείς 
οι οποίοι έχουν υψηλό κίνδυνο εξέλιξης της νόσου και 
αυξημένο ποσοστό 5-ετούς θνησιμότητας. Θα πρέπει 
εδώ να σημειωθεί ότι τα επίπεδα καλσιτονίνης μπορεί να 
παρουσιάζουν διακύμανση κατά 20-30% σε διαδοχικές 
μετρήσεις χωρίς αυτό να υποδηλώνει πρόοδο νόσου. 
Σπάνια το CEA μπορεί να αυξηθεί προοδευτικά χωρίς 
ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων της ΚΤ. Αυτό μπορεί 
να υποδηλώνει αποδιαφοροποίηση του όγκου και χρήζει 
απεικονιστικής διερεύνησης.

Η πρόοδος νόσου εκτιμάται απεικονιστικά βάσει των 
κριτηρίων RECIST (The Response Evaluation Criteria in 
Solid Tumors, RECIST). Οι κατάλληλες απεικονιστικές 
μέθοδοι για κάθε όργανο μπορεί να αποκαλύψουν πιθα-
νές μεταστατικές εστίες. Η αξονική τομογραφία είναι κα-
τάλληλη για τον τράχηλο, τον θώρακα και την κοιλία ενώ 
η μαγνητική τομογραφία για ήπαρ οστά εγκέφαλο.  Το 
F-DOPA-PET / CT δεν είναι αξιόπιστο στις περισσότερες 
περιπτώσεις ΜΚΘ; είναι πιο ευαίσθητο και μπορεί να έχει 
κάποια χρήση μόνο σε ασθενείς με υψηλά αυξημένα επί-
πεδα ΚΤ >1000 pg/ml και με ταχύ ρυθμό προόδου της νό-
σου. Η απεικονιστική πρόοδος είναι απαραίτητη πριν την 
απόφαση για συστηματική θεραπεία και επιπλέον χρησι-
μεύει για την εκτίμηση της απάντησης στην θεραπεία. Συ-
χνότερες θέσεις μεταστατικής νόσου είναι οι λεμφαδένες 
τραχήλου και μεσοθωρακίου, το ήπαρ, οι πνεύμονες και 
τα οστά. Σε εκτεταμένη νόσο (λόγω παραγωγής αμινών, 
προσταγλανδινών ή πολυπεπτιδίων από τον όγκο) μπορεί 
να εμφανιστεί συμπτωματολογία όπως διαρροϊκό σύν-
δρομο (20%), flushing, σύνδρομο Cushing (<10% λόγω 
έκτοπης παραγωγής ΑCTH).  

Οι τοπικές θεραπείες οι οποίες στοχεύουν σε συγκε-
κριμένες μεταστατικές εστίες, μπορεί να ελέγξουν τοπικά 
τόσο την νόσο όσο και την συμπτωματολογία, να βελτιώ-
σουν την ποιότητα ζωής και να καθυστερήσουν την έναρ-
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ξη συστηματικής θεραπείας. Σε ασθενείς με τοπική υπο-
τροπή της νόσου, η κύρια θεραπεία είναι η χειρουργική 
επέμβαση, πριν από την οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
έκταση του όγκου καθώς και η παρουσία μακρινών μετα-
στάσεων. Σε περιπτώσεις τοπικά διεισδυτικών όγκων που 
θέτουν σε κίνδυνο τον αεραγωγό, προτείνεται εξωτερική 
ακτινοβολία. Για ηπατικές μεταστάσεις, ο χημειοεμβολι-
σμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της μάζας 
και των συμπτωμάτων του όγκου και είναι αποτελεσμα-
τικός σε βλάβες <3cm. Η εξωτερική ακτινοθεραπεία σε 
οστικές μεταστάσεις μπορεί να προσφέρει ανακούφιση 
από τον πόνο, προστασία από κατάγματα και διατήρηση 
της κινητικότητας. Εξωτερική ακτινοθεραπεία στο μεσο-
θωράκιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή συ-
μπτωμάτων πίεσης στην τραχεία. Για εγκεφαλικές μετα-
στάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειρουργική επέμβαση 
ή / και στερεοτακτική ακτινοβόληση. Η κατάλυση με την 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε 
λεμφαδενικές, πνευμονικές, ηπατικές μεταστάσεις. Οι το-
πικές θεραπείες κατά προτίμηση χρησιμοποιούνται πριν 
από την έναρξη της συστηματικής θεραπείας.

Για το μικρό ποσοστό ασθενών με εξελισσόμενη με-
ταστατική νόσο τόσο σε σποραδικά όσο και σε οικογενή 
ΜΚΘ, οι νέες στοχευμένες θεραπείες με τους αναστολείς 
τυροσινικών κινασών είναι πολλά υποσχόμενες καθώς 
προσφέρουν μακροχρόνια σταθεροποίηση νόσου στους 
ασθενείς υψηλού κινδύνου (Tyrosine Kinase Inhibitors, 
TKI). Δεδομένου όμως ότι η πλειονότητα των ΜΚΘ εξε-
λίσσεται βραδέως, είναι απαραίτητη η προσεκτική επιλο-
γή του χρόνου έναρξης της συστηματικής θεραπείας. Με 
βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, ΤΚΙ χορηγούνται στις 
σπάνιες περιπτώσεις με προχωρημένη, συμπτωματική ή 
ταχέως προοδευτική μεταστατική νόσο (εξέλιξη της νό-
σου σε ≤1 έτος σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης 
RECIST) και με σημαντικό φορτίο όγκου με πολλαπλές 
μετρήσιμες μεταστατικές βλάβες. Επιπλέον ενδείξεις εί-
ναι η μη εξαιρέσιμη τοπική νόσος, η συμπτωματική νόσος, 
ο κίνδυνος πίεσης ζωτικών δομών όπως και η εμφάνιση 
απομακρυσμένων μεταστάσεων σε ζωτικά όργανα (πχ 
ήπαρ) ή σε ασυνήθιστες θέσεις. Δεν συστήνεται θεραπεία 
με ΤΚΙ σε ασθενείς με μόνο βιοχημική πρόοδο, χωρίς δο-
μική πρόοδο ή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με μικρές 
μεταστατικές βλάβες και χωρίς ενδείξεις προόδου. Ο στό-
χος αυτών των θεραπειών είναι κυρίως η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και, επιπλέον, η παράταση της συνολικής 
επιβίωσης. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται σε περι-

πτώσεις ασθενών με συννοσηρότητες ή μετά από πρό-
σφατη εξωτερική ακτινοβολία.

Η πρόσφατη πρόοδος στην κατανόηση των μοριακών 
μηχανισμών ογκογένεσης ΜΚΘ έχει παίξει καθοριστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη των νέων στοχευμένων θεραπειών. 
Διάφορα TKI έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη θε-
ραπεία του μεταστατικού ΜΚΘ. Οι κύριοι μοριακοί στόχοι 
τους είναι υποδοχείς με δραστηριότητα κινάσης τυροσίνης 
όπως είναι ο RET και VEGFR (υποδοχέας του αγγειακού 
ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα) ο οποίος υπερεκ-
φράζεται τόσο στα καρκινικά κύτταρα όσο και στο ενδο-
θήλιο των αγγείων του όγκου. Οι ενεργοποιητικές μεταλ-
λάξεις RET είναι μείζονος σημασίας για την παθογένεση 
όχι μόνο του οικογενούς ΜΚΘ (germline mutation) όσο 
και του σποραδικού ΜΚΘ (somatic mutation). Μεταλλά-
ξεις RET ανευρίσκονται σε >95% των κληρονομούμενων 
περιπτώσεων ενώ στα σποραδικά ΜΚΘ ανευρίσκονται ως 
σωματικές μεταλλάξεις σε ποσοστό 40-50%. Η πιο συ-
νηθισμένη θέση στο RET είναι στο κωδικώνιο M918T σε 
ποσοστό 85%. Η συγκεκριμένη θέση μετάλλαξης (η οποία 
είναι παθογνωμονική του συνδρόμου ΜΕΝ2Β) σχετίζεται 
με υψηλότερο ρυθμό πολλαπλασιασμού και δυσμενέστε-
ρη πρόγνωση. Σε σποραδικά ΜΚΘ που δεν φέρουν με-
ταλλάξεις RET μπορεί να ανιχνευθούν μεταλλάξεις RAS 
(10%). Πέραν αυτών, στην ογκογένεση του ΜΚΘ φαίνεται 
ότι συμμετέχουν και άλλες ενδοκυττάριες οδοί ή μεταλ-
λάξεις και άλλων παραγόντων όπως των ΜΕΤ, του αυ-
ξητικού παράγοντα c-MET / ηπατοκυττάρων (HGF), των 
παραγόντων RAS και mTOR, του FGFR (υποδοχέα του 
αυξητικού παράγοντα ινοβλαστών) κ.α. 

Δύο αναστολείς τυροσινικών κινασών το vandetanib 
και το cabozantinib έχουν εγκριθεί από το FDA (Food and 
Drug Administration) και το EMA (Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Φαρμάκων) για το ταχέως εξελισσόμενο μεταστατικό 
ΜΚΘ. Το vandetanib αναστέλλει τους VEGFR2, VEGFR3, 
RET, EGFR. Στην μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης-3 
ZETA (2012) το vandetanib έδειξε, σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου, επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) 
(30.5 έναντι 19.3 μηνών της ομάδας ελέγχου) και αντι-
κειμενική απάντηση (45% έναντι 13%) ανεξάρτητα από 
διάφορους παράγοντες όπως η ύπαρξη μετάλλαξης RET, 
ο ρυθμός εξέλιξης, η εντόπιση και η έκταση της νόσου 
κατά την έναρξη της θεραπείας. Το δεύτερο φάρμακο εί-
ναι το cabozantinib το οποίο αναστέλλει υποδοχείς όπως 
τους RET, VEGFR2 και c-met. Η αποτελεσματικότητά του 
τεκμηριώθηκε σε μια μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινική με-
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λέτη φάσης-3 EXAM (2013) στην οποία βρέθηκε διάστη-
μα χωρίς πρόοδο νόσου (11.2 έναντι 4 μηνών στην ομάδα 
εικονικού φαρμάκου) και αντικειμενική απάντηση (28% 
έναντι 0%) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, ανεξάρ-
τητα από την ηλικία, το μέγεθος, την εντόπιση του όγκου, 
τον ρυθμό εξέλιξης καθώς και την τυχόν προηγούμενη 
θεραπεία με άλλο ΤΚΙ. Και τα δύο φάρμακα αναστέλλουν 
ισχυρότερα τον VEGF  και λιγότερο τον RET υποδοχέα. Η 
χορήγησή τους έχει αποτελεσματικότητα με σταθεροποί-
ηση της νόσου στο 30% και μερική δομική απάντηση στο 
35% των περιπτώσεων. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί 
ότι η εκτίμηση του όφελους της θεραπείας με αυτούς 
τους παράγοντες στην συνολική επιβίωση είναι δύσκολο 
να εκτιμηθεί δεδομένου ότι η  πλειονότητα των ασθενών 
έχει σχετικά μεγάλο προσδόκιμο ζωής. 

Η απάντηση στην θεραπεία διαρκεί για κυμαινόμενο 
χρονικό διάστημα, καθώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
μπορεί να συμβεί αντίσταση στην δράση των φαρμάκων 
αυτών. Η παρουσία μετάλλαξης RET τόσο στις οικογενείς 
περιπτώσεις αλλά και σε σωματικά κύτταρα του όγκου 
μπορεί να είναι ευνοϊκή ως προς την απάντηση στη θε-
ραπεία. Οι μηχανισμοί αντίστασης δεν είναι εξακριβωμέ-
νοι. Πιθανολογείται είτε η εμφάνιση νέων μεταλλάξεων 
είτε η ενεργοποίηση κάποιου παράλληλου ογκογενετικού 
μονοπατιού. Υπάρχουν μεταλλάξεις σε ορισμένες θέσεις 
του ογκογονιδίου RET όπως στο κωδικόνιο 804 οι οποίες 
σχετίζονται με αντίσταση στη δράση των ΤΚΙ (vandetanib, 
cabozantintinib). Επί αστοχίας στη συστηματική θεραπεία 
πρώτης γραμμής, συνιστάται η χορήγηση δευτέρας γραμ-
μής αγωγή με άλλο ΤΚΙ. Δέον να σημειωθεί ότι η πτώση 
της ΚΤ δεν σημαίνει πάντα και δομική ανταπόκριση. Η πα-
ραγωγή της ΚΤ διαμεσολαβείται μέσω των ίδιων μονοπα-
τιών που αναστέλλουν τα ΤΚΙ. Χρειάζεται δομική σταθε-
ροποίηση για να θεωρηθεί αποτελεσματική η θεραπεία. 

Η θεραπεία με TKI θα πρέπει να διακόπτεται όταν δεν 
υπάρχει κλινικό όφελος ή όταν συμβεί πρόοδος νόσου 
υπό αγωγή. Οταν εμφανιστούν σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες, το φάρμακο διακόπτεται ή συνεχίζεται σε μει-
ωμένες δόσεις. Τα φάρμακα αυτά έχουν σε υψηλό πο-
σοστό σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (30-60% των 
ασθενών) οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς 
την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Γενικά μη ειδικά 
συμπτώματα (κόπωση, ναυτία, πονοκέφαλος, μυοσκελε-
τικός πόνος), δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες (εξαν-
θήματα, ξηρότητα δέρματος, φωτοευαισθησία, θυλακίτι-
δα που προκαλούνται συχνότερα από το vandetanib και 

ερυθροδυσαισθησία παλαμών -πελμάτων, βλεννογονίτι-
δες που προκαλούνται συχνότερα από το cabozantinib), 
γαστρεντερικά συμπτώματα (μειωμένη όρεξη και μείωση 
σωματικού βάρους, έμετοι, διάρροια, δυσκοιλιότητα, κοι-
λιακό άλγος), καθώς και αρτηριακή υπέρταση, υποκαλι-
αιμίας και αύξηση της TSH είναι μεν συχνές, αντιμετω-
πίζονται όμως ανάλογα με την συμπτωματολογία και τα 
κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα συμπτωματικά. Πολύ 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες απειλητικές για την ζωή 
εμφανίζονται στο 2% των ασθενών. Εξ αυτών οι σοβα-
ρότερες είναι η παράταση του διαστήματος QT και ο κίν-
δυνος για πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία που προκα-
λείται από το vandetanib και η ανάπτυξη γαστρεντερικών 
συριγγίων και η απειλητική για τη ζωή αιμορραγία που 
προκύπτει από τη χρήση του cabozantinib. Απαιτούνται 
μειώσεις της δόσης στο 35% των ασθενών που έλαβαν 
θεραπεία με Vandetanib και στο 79% αυτών που έλαβαν 
cabozantinib. Διακοπή της αγωγής γίνεται στο 12% για το 
Vandetanib και στο 16% για το cabozantinib. 

Στην θεραπευτική φαρέτρα έχει μπει από τον Αύγου-
στο το 2020 άλλο ένα φάρμακο, ο εκλεκτικός anti-RET 
αναστολέας selpercatinib σε ασθενείς που φέρουν με-
τάλλαξη RET. Το φάρμακο έλαβε έγκριση από το FDA 
και πρόσφατα από τον ΕΜΑ. Η μελέτη φάσης Ι/ΙΙ Libretto 
(LOXO-292 έδειξε σημαντική αποτελεσματικότητα και 
πολύ ασφαλές προφίλ από πλευράς ανεπιθύμητων ενερ-
γειών σε ασθενείς με α) ΜΚΘ και μετάλλαξη ret αλλά και 
β) σε ασθενείς με διαφοροποιημένο θυλακιοκυταρικό 
θυρεοειδικό καρκίνωμα ΔΘΚ και αναδιάταξη ret/ptc. Η 
μελέτη LIBRETTO έδειξε απουσία προόδου νόσου σε ένα 
έτος χορήγησης 92% και η απάντηση στην αγωγή ήταν 
69%. Επιπλέον το φάρμακο ήταν αποτελεσματικό και 
σε ασθενείς με μετάλλαξη στη θέση 804 (gatekeaper) η 
οποία όπως προαναφέρθηκε σχετίζεται με αντίσταση στην 
θεραπεία με τους άλλους εγκεκριμένους παράγοντες. 
Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι η ενδεχόμενη αποτελεσματι-
κότητα του φαρμάκου σε εγκεφαλικές μεταστάσεις. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι το μόριο είναι μικρό και δύναται 
να διέλθει μέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού στον 
εγκέφαλο. Εξίσου σημαντικό είναι το προφίλ ασφάλει-
ας του φαρμάκου καθώς ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες 
είχε μικρό ποσοστό ασθενών και αυτές ήταν υπέρταση, 
διάρροια, κόπωση και τρανσαμινασαιμία. Μόνο το 2% 
των ασθενών διέκοψε την αγωγή λόγω σοβαρών ανεπι-
θύμητων ενεργειών. Η μελέτη φάσης 3 του φαρμάκου 
συνεχίζεται. Ένα δεύτερο πολλά υποσχόμενο φάρμακο 
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της ίδιας κατηγορίας είναι και το praseltinib (BLU-667). 
Νέοι αναστολείς τυροσινικών κινασών βρίσκονται υπό 
κλινικές δοκιμές. Το pazopanib (το οποίο αναστέλλει τα 
μόρια c-ΚΙΤ, FGFR, PDGFR και VEGFR) και το lenvantinib 
(ένας ισχυρός αναστολέας του FGFR) έχουν δείξει μερική 
ανταπόκριση σε κλινικές δοκιμές φάσης-2 σε ασθενείς με 
μεταστατικό ΜΚΘ. 

 Θεραπείες με αντισώματα (antiCEA Ab), παράγοντες 
σημασμένοι με ραδιονουκλίδια (90Yttrium-DOTA-TOC, 
177Lu-DOTATATE (έχει έγκριση για νευροενδοκρινή 
νεοπλάσματα)  και ανοσοθεραπείες είναι υπό μελέτη. Τα 
έως τώρα δεδομένα όμως δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά και υπάρχει σημαντική τοξικότητα. Μετα-ανάλυση 
σε 98 ασθενείς με μεταστατικό ΜΚΘ στους οποίους χο-
ρηγήθηκε θεραπεία με ραδιονουκλίδια έδειξε ότι μόνο 
οι ασθενείς που είχαν υψηλή πρόσληψη στο octreoscan 
(αυξημένη έκφραση των υποδοχέων σωματοστατίνης 

SSTR2A) είχαν σχετική σταθεροποίηση της νόσου σε πο-
σοστό 8.6-16.8% και κυρίως αυτοί στους οποίους χορη-
γήθηκε 177Lu-octreotate. Η κλασική κυτταροτοξική χη-
μειοθεραπεία μπορεί να μειώσει την πρόοδο σε λιγότερο 
από 10% των ασθενών, αλλά δεν παρατείνει την επιβίω-
ση και δεν χρησιμοποιείται.

Συμπερασματικά, η βελτίωση της διάγνωσης του ΜΚΘ, 
το γενετικό screening και οι γνώσεις μας για την μορια-
κή παθογένεια του ΜΚΘ έχουν βελτιώσει κατά πολύ την 
πρόγνωση των ασθενών αυτών τα τελευταία χρόνια.  Οι 
νέες εξελίξεις στην Ιατρική Ακριβείας έχουν αλλάξει τις 
θεραπευτικές στρατηγικές στην αντιμετώπιση του ΜΚΘ. 
Ήδη στην τελευταία δεκαετία εγκρίθηκαν τρείς νέες 
στοχευμένες θεραπείες. Οι αναστολείς της τυροσίνης 
κινάσης και οι εκλεκτικοί αναστολείς RET αποτελούν ση-
μαντική πρόοδο στη διαχείριση αυτών των ασθενών με 
μακρινές μεταστάσεις και προοδευτική νόσο.
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Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας του μυελοει-
δούς καρκινώματος θυρεοειδούς αδένα (ΜΚΘ) είναι 
αδιαμφισβήτητα η χειρουργική αντιμετώπιση.

Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να αφορά είτε σπο-
ραδικές μορφές ΜΚΘ είτε οικογενείς μορφές. Διαφορές 
στην χειρουργική αντιμετώπιση στις δύο αυτές μορφές 
υπάρχουν μόνο στις περιπτώσεις της προφυλακτικής 
θυρεοειδεκτομής σε ασθενείς ΜΕΝ2Α και ΜΕΝ2Β.

Ξεκινώντας,  πριν αναλύσουμε την χειρουργική αντι-
μετώπιση της νόσου, θα πρέπει να αναφερθούμε σε 
κάποια σημεία που πρέπει να δώσει σημασία ο χειρουρ-
γός πριν προχωρήσει στην διενέργεια της χειρουργικής 
επέμβασης.

Το πρώτο από αυτά είναι να διευκρινιστεί αν πρόκει-
ται για σποραδικό ή κληρονομούμενο ΜΚΘ στα πλαίσια 
του συνδρόμου ΜΕΝ2. Για αυτήν την διάκριση εκτός 
από το οικογενειακό ιστορικό τεράστια σημασία έχει ο 
γενετικός έλεγχος του RET. Και αυτό γιατί ακόμα και 
ασθενείς που προσέρχονται με αρνητικό οικογενειακό 
ιστορικό, δηλαδή είναι φαινομενικά σποραδικές μορφές 
ΜΚΘ, έως και 7% μπορούν να αφορούν κληρονομού-
μενες μορφές στα πλαίσια του ΜΕΝ2Α. Με τον τρόπο 
αυτό μπορούν να αναδειχθούν και άλλα μέλη της οικο-
γένειας που φέρουν την μετάλλαξη και να αντιμετωπι-
στούν αναλόγως(1). 

 Ο χειρουργός θα πρέπει να αποκλείσει οπωσδήποτε 

πριν το χειρουργείο την πιθανότητα φαιοχρωμοκυτώμα-
τος, ειδικά στους ΜΕΝ2 - ασθενείς και στους ασθενείς 
που δεν έχουν υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο πριν το 
χειρουργείο. Και αυτό γιατί περίπου το 50% των ασθε-
νών του συνδρόμου ΜΕΝ2Α εμφανίζει και φαιοχρωμο-
κύτωμα (ΦΚ). Αν και το ΦΚ είναι σπάνια κακόηθες στους 
ΜΕΝ2 ασθενείς, υπάρχει ο κίνδυνος δύσκολα αντιμε-
τωπίσιμης παροξυσμικής υπέρτασης κατά την διάρκεια 
της θυρεοειδεκτομής, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ζωή του ασθενούς.

Παρά το γεγονός ότι το ΦΚ εμφανίζεται συνήθως 
5-10 χρόνια μετά τη διάγνωση του ΜΚΘ, υπάρχουν 
αρκετές περιπτώσεις που διαγιγνώσκεται ταυτόχρονα. 
Υπάρχει και η πιθανότητα η διάγνωση του ΦΚ να προη-
γείται του ΜΚΘ. Δύο μελέτες με 212 και 563 ασθενείς 
που έπασχαν από ΜΕΝ2Α, αναφέρουν την διάγνωση 
του ΦΚ πριν από αυτήν του ΜΚΘ σε ποσοστά 17% και 
15% αντίστοιχα(2)(3).

Στην περίπτωση συνύπαρξης ΜΚΘ και ΦΚ πρέπει 
πρώτα να προηγηθεί η χειρουργική αφαίρεση του φαι-
οχρωμοκυτώματος (ή των φαιοχρωμοκυτωμάτων στην 
περίπτωση αμφοτερόπλευρης νόσου) και να ακολουθή-
σει η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του 
ΜΚΘ σε δεύτερο χρόνο. Πριν το χειρουργείο θα πρέ-
πει να υπάρχει στενή επικοινωνία και συνεννόηση του 
θεράποντος ενδοκρινολόγου με τον χειρουργό ώστε να 
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γίνει η σωστή προετοιμασία του ασθενούς για την αφαί-
ρεση του ΦΚ με αναστολείς α-αδρενεργικών υποδοχέ-
ων(4).

Σε περίπτωση αμφοτερόπλευρου ΦΚ, γεγονός συ-
νηθισμένο στα πλαίσια του συνδρόμου ΜΕΝ2Α, μπορεί 
να πραγματοποιηθεί επινεφριδιεκτομή με διατήρηση 
τμήματος του φλοιού του επινεφριδίου, μειώνοντας την 
πιθανότητα φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας.

Τέλος προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πιθανότητα 
συνύπαρξης ΜΚΘ και πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοει-
δισμού (ΠΥΠ) στους ασθενείς του συνδρόμου ΜΕΝ2Α. 
Αν και αρχικά υπολογιζόταν η πιθανότητα συνύπαρξης 
πάνω από 20%, πρόσφατες μελέτες υποεκτιμούν την 
πιθανότητα αυτή σε ποσοστό 4-8%. Ο λόγος είναι ότι με 
την αύξηση των γενετικών ελέγχων του RET, διαγιγνώ-
σκονται όλο και περισσότερες περιπτώσεις ασθενών 
με ΜΕΝ2Α, οι οποίες όμως ανήκουν στην υποομάδα 
του FMTC (familial MTC) , η οποία χαρακτηρίζεται από 
απουσία των άλλων κλινικών εκδηλώσεων του συνδρό-
μου, δηλαδή ΠΥΠ και ΦΚ.

Ο ΠΥΠ που συνοδεύει το ΜΚΘ στο σύνδρομο ΜΕ-
Ν2Α είναι κατά κανόνα ήπιος και ασυμπτωματικός και 
μπορεί να αφορά υπερπλασία ή και αδενώματα ενός ή 
περισσοτέρων παραθυρεοειδών αδένων(5).  Σε κάθε 
περίπτωση ο χειρουργός πρέπει να αναγνωρίσει την 
παθολογία αυτή και την αντιμετωπίσει μαζί με το ΜΚΘ. 
Λόγω της ασύγχρονης και ασύμμετρης φύσης της νό-
σου του ΠΥΠ στους ΜΕΝ2Α ασθενείς, οι υποτροπές του 
ΠΥΠ δεν είναι σπάνιες.

 Επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής επέμβασης 
για την αντιμετώπιση του ΜΚΘ.

Η χειρουργική αντιμετώπιση στους ασθενείς με ΜΚΘ 
διακρίνεται σε προφυλακτική και θεραπευτική.

Η προφυλακτική αναφέρεται σε ασθενείς με διαπι-
στωμένη κληρονομούμενη μετάλλαξη στο RET  (παιδι-
κής ή εφηβικής κυρίως ηλικίας) που ανήκουν στο σύν-
δρομο ΜΕΝ2 και πραγματοποιείται πριν εμφανιστεί το 
ΜΚΘ. Η θεραπευτική αφορά σποραδικές περιπτώσεις 
όπου έχει διαγνωστεί η νόσος ή περιπτώσεις ασθενών 
του συνδρόμου ΜΕΝ2 που δεν διαγνώστηκε ή δεν αντι-
μετωπίστηκε έγκαιρα η νόσος.

Θεραπευτική Θυρεοειδεκτομή
Η επιλογή της έκτασης της επέμβασης στην θεραπευ-

τική θυρεοειδεκτομή  βασίζεται στην βιολογική συμπε-

ριφορά του ΜΚΘ, το οποίο δίνει νωρίς λεμφαδενικές 
μεταστάσεις.

Σύμφωνα με την σύσταση  24 των αναθεωρημέ-
νων κατευθυντηρίων οδηγιών της  American Thyroid 
Association (ATA), η ελάχιστη σε έκταση επέμβαση 
προτείνεται να είναι η ολική θυρεοειδεκτομή με κεντρι-
κό τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό(6).

Οι παράγοντες που θα πρέπει να λάβει υπόψιν ο χει-
ρουργός πριν αποφασίσει το εύρος του λεμφαδενικού 
καθαρισμού είναι η βασική τιμή καλσιτονίνης, η προεγ-
χειρητική χαρτογράφηση και το είδος της υποκείμενης 
μετάλλαξης στις περιπτώσεις ασθενών του συνδρόμου 
ΜΕΝ2. 

Σε μια δημοσίευση από τον Machens et al, αναφέρεται 
ότι η πιθανότητα πλάγιων λεμφαδενικών μεταστάσεων 
σχετίζεται με τον αριθμό των διηθημένων λεμφαδένων 
στο κεντρικό διαμέρισμα. Αν δεν υπάρχουν διηθημένοι 
λεμφαδένες στο κεντρικό διαμέρισμα η πιθανότητα να 
υπάρχουν στο σύστοιχο πλάγιο είναι 10%, ενώ για 1-3 
και >4 διηθημένους λεμφαδένες στο κεντρικό διαμέρι-
σμα η πιθανότητα για ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων 
στο σύστοιχο πλάγιο είναι 77% και 98% αντίστοιχα(7).

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός θα πρέπει να αφορά το 
σύνολο του τραχηλικού διαμερίσματος και όχι μόνο επι-
λεκτικά τους διηθημένους λεμφαδένες (berry picking). 
Η σημασία του συστηματικού λεμφαδενικού καθαρι-
σμού με την αφαίρεση en bloc του κυτταρολιπώδους 
ιστού και των λεμφαδένων του τραχηλικού διαμερί-
σματος δείχθηκε από την μελέτη του Henning Dralle, 
σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε συστηματικό λεμφαδενικό καθαρισμό χρειάστηκαν 
λιγότερες επανεπεμβάσεις συγκριτικά με τους ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε επιλεκτική αφαίρεση λεμφαδέ-
νων(8).

Σημαντική θεωρείται η πραγματοποίηση της επέμβα-
σης σε κέντρα αναφοράς με μεγάλη χειρουργική εμπει-
ρία. Σε μία μελέτη από τον Verbeek et al, δημοσιεύονται 
δεδομένα που στηρίζουν ότι  η πραγματοποίηση της 
αρχικής επέμβασης σε κέντρα αναφοράς σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ΑΤΑ, σχετίζεται με πολύ καλύτερα απο-
τελέσματα, όπως λιγότερες επανεπεμβάσεις για τοπικό 
έλεγχο της νόσου αλλά και αυξημένη πιθανότητα βιοχη-
μικής ίασης(9).  

Προφυλακτική Θυρεοειδεκτομή
Με τον όρο προφυλακτική θυρεοειδεκτομή ουσιαστι-
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κά εννοούμε την χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με 
γνωστή κληρονομούμενη μετάλλαξη του RET πρωτο-ο-
γκογονιδίου. Η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνεται στο κα-
ταλληλότερο χρονικό σημείο πριν εκδηλωθεί το ΜΚΘ ή 
αν έχει εκδηλωθεί να περιορίζεται στον θυρεοειδή αδέ-
να χωρίς εξωθυρεοειδική διασπορά. Ψάχνουμε δηλαδή 
το «παράθυρο της ευκαιρίας» να εξαλείψουμε τη νόσο 
πριν αυτή εμφανιστεί.

Θέλουμε ουσιαστικά να αποφύγουμε τις επιπλοκές 
της νόσου που είναι μεγαλύτερες όσο νεότερος είναι ο 
ασθενής χωρίς να ρισκάρουμε την εμφάνιση της νόσου 
ή ακόμα χειρότερα την εξωθυρεοειδική  της διασπορά. 

Για το σκοπό αυτό οι μεταλλάξεις του RET έχουν τα-
ξινομηθεί σε υψηλότατου ρίσκου (highest risk), υψηλού 
ρίσκου (high risk) και ενδιάμεσου ρίσκου (moderate 
risk).

Στο υψηλότατο ρίσκο περιλαμβάνονται οι ασθενείς 
με την μετάλλαξη Μ918Τ, δηλαδή οι ΜΕΝ2Β ασθενείς. 
Εδώ η θυρεοειδεκτομή πρέπει να γίνει τους πρώτους 
μήνες της ζωής, αν είναι δυνατό το πρώτο εξάμηνο. 

Σε αυτούς τους ασθενείς όχι μόνο μπορεί να υπάρχει 
ΜΚΘ ήδη από το πρώτο έτος της ζωής τους αλλά να 
έχει ήδη δώσει μεταστάσεις σε λεμφαδένες ή ακόμα και 
απομακρυσμένες μεταστάσεις σε άλλα όργανα(10).

Σε μία αναδρομική μελέτη MEN2B ασθενών από τον 
M.Brauckhoff et al, αναφέρεται ότι η χειρουργική επέμ-
βαση μπορεί να είναι θεραπευτική αν πραγματοποιηθεί 
πριν την ηλικία των 4 ετών. Στην ίδια μελέτη 41 από τους 
44 ΜΕΝ2 ασθενείς είχαν de novo M918T RET μετάλλα-
ξη και μόνο 3 κληρονομούμενη μετάλλαξη. Το μεγάλο 
ποσοστό de novo RET μεταλλάξεων στους ασθενείς αυ-
τούς περιορίζει τη διάγνωση μέσω γενετικού ελέγχου 
και χειροτερεύει την πρόγνωση λόγω καθυστερημένης 
διάγνωσης(11)(12).

Η διάγνωση μπορεί να επιτευχθεί από κάποια πρώ-
ιμα συμπτώματα στο νεογνό. Σε αυτά ανήκουν η αδυ-
ναμία έγχυσης δακρύων λόγω μειωμένης ευαισθησίας 
στον κερατοειδή(13),  τα προβλήματα θηλασμού λόγω 
αδυναμίας σωστής σύλληψης της θηλής από το νεογνό 
απότοκο των χαρακτηριστικών νευρωμάτων στα χείλη 
και τέλος σοβαρή δυσκοιλιότητα οφειλόμενη στα νευ-
ρώματα του γαστρεντερικού σωλήνα(14).

Στην ομάδα υψηλού ρίσκου περιλαμβάνονται οι 
ασθενείς με μεταλλάξεις στο κωδόνιο 634 και στο 
Α883F. Οι πρώτοι αφορούν ΜΕΝ2Α ασθενείς, ενώ οι 
δεύτεροι ΜΕΝ2Β ασθενείς.

Εδώ η θυρεοειδεκτομή προτείνεται  πριν τα 5 έτη, 
εκτός και αν υπάρχει νωρίτερα αύξηση της καλσιτονί-
νης. Σε κάθε περίπτωση έλεγχος για την αύξηση της 
καλσιτονίνης πρέπει να γίνεται μετά την ηλικία των 3 
ετών.

  Στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου η θυρεοειδεκτο-
μή προτείνεται να γίνεται πριν την εμφάνιση του μυε-
λοειδούς. Ο έλεγχος της καλσιτονίνης σε αυτούς τους  
ασθενείς προτείνεται μετά την ηλικία των 5 ετών, οπότε 
και η θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται μετά την ηλικία 
αυτή και όταν υπάρχουν ενδείξεις έναρξης της νόσου.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΤΑ 
προτείνουν ταυτόχρονο κεντρικό λεμφαδενικό καθα-
ρισμό με την προφυλακτική ολική θυρεοειδεκτομή σε 
ασθενείς με βασική τιμή καλσιτονίνης >40 pg/ml ή αν 
υπάρχει απεικονιστική υποψία λεμφαδενικής μετάστα-
σης.

Σε κάθε περίπτωση η προφυλακτική θυρεοειδεκτο-
μή πρέπει να διενεργείται από τον χειρουργό στην με-
γαλύτερη δυνατή ηλικία ΠΡΙΝ όμως την εμφάνιση της 
νόσου, κάτι που για να καταστεί εφικτό απαιτεί συνεχές 
screening με μέτρηση βασικής τιμής καλσιτονίνης και 
καλή απεικόνιση.

Ο λόγος για την αποφυγή της πρόωρης επέμβασης 
είναι η αύξηση των επιπλοκών όσο μειώνεται η ηλικία 
του ασθενούς. Σε μια με ανάλυση 1199 ασθενών ηλι-
κίας <17 ετών από τον Sosa et al,  βρέθηκε ότι οι επι-
πλοκές της θυρεοειδεκτομής ανέρχονταν σε ποσοστά 
22%,15% και 11% για ηλικίες 0-6, 7-12 και 13-17 ετών 
αντίστοιχα(15).

Η έννοια της προφυλακτικής θυρεοειδεκτομής έχει 
ένα ευρύ φάσμα όσον αφορά την ενδεδειγμένη ηλικία 
πραγματοποίησής της αφού ακόμα και σε ασθενείς με 
μετάλλαξη στο ίδιο κωδόνιο υπάρχουν αρκετές διαφο-
ροποιήσεις στον χρόνο αύξησης της καλσιτονίνης.  

Επανεπεμβάσεις για ΜΚΘ
Η απόφαση επανεπέμβασης για ΜΚΘ βασίζεται κυρί-

ως σε απεικονιστικά ευρήματα και στην βασική τιμή καλ-
σιτονίνης. Μπορεί να έχει θεραπευτικούς ή και παρηγο-
ρητικούς σκοπούς. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι 
επανεπεμβάσεις για ΜΚΘ με ευρεία διασπορά σπάνια 
μπορούν να επιφέρουν βιοχημική ίαση.

Σε μία μελέτη από τον Machens et al, όπου αναλύ-
ονται ασθενείς με επιμένουσα νόσο, αναφέρεται ότι η 



HELLENIC JOURNAL OF ENDOCRINE SURGERY 15

πιθανότητα βιοχημικής ίασης ήταν 44% αν η βασική τιμή 
καλσιτονίνης ήταν <1000 pg/ml και δεν είχαν αφαιρεθεί 
διηθημένοι λεμφαδένες στην αρχική επέμβαση.

Στην περίπτωση που είχαν αφαιρεθεί 1-5 διηθημέ-
νοι λεμφαδένες και η καλσιτονίνη ήταν <1000 pg/ml 
η πιθανότητα βιοχημικής ίασης υποχωρούσε στο 18%, 
ενώ αν η βασική τιμή καλσιτονίνης ήταν >1000 pg/ml 
η πιθανότητα βιοχημικής ίασης με ποσοστό <1%, ήταν 
απελπιστικά χαμηλή(16).

Κλείνοντας θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ασθενής 
με ΜΚΘ χρειάζεται μια σωστά σχεδιασμένη και εκτελε-
σμένη πρώτη χειρουργική θεραπεία.

Η γρήγορη επέκταση του νεοπλάσματος αυτού μας 
αναγκάζει να είμαστε σε εγρήγορση, ώστε να δοθεί η 
θεραπεία όσο το δυνατό γρηγορότερα, αφού αποκλει-
στεί η πιθανότητα φαιοχρωμοκυτώματος.

Η επιλογή της σωστής έκτασης του αρχικού λεμφα-
δενικού καθαρισμού είναι υψίστης σημασίας για τους 
ασθενείς με ΜΚΘ.

Η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών προτείνεται να 
γίνεται σε κέντρα αναφοράς με την επαρκή χειρουργική 
εμπειρία και την αγαστή συνεργασία της χειρουργικής 
ομάδας με τον θεράποντα ενδοκρινολόγο. 
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Τσελένη Μπαλαφούτα Σοφία

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  

Επιθετικό  Διαφοροποιημένο Θυρεοειδικό
(θυλακιοκυταρικό) Καρκίνωμα

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε διεθνώς μία 
δραματική αύξηση των διαγνώσεων διαφοροποιημένου 
θυρεοειδικού καρκινώματος[1]. Τα περισσότερα από τα 
καρκινώματα αυτά είναι υψηλής διαφοροποίησης (>90%) 
και συνδέονται με χαμηλή, ή ακόμη και οριακή κακοή-
θεια , με 10- ετή συνολική επιβίωση ειδική της νόσου 
85-92% . Ωστόσο κάποιες περιπτώσεις συμπεριφέρονται 
επιθετικότερα από το αναμενόμενο  (“real cancer”). Το 
να διακρίνει κανείς τις περιπτώσεις αυτές αποτελεί την 
σύγχρονη πρόκληση στην διάγνωση του θυρεοειδικού 
καρκινώματος και εκφράζεται στην  αρχική διαστρωμά-
τωση ρίσκου για υποτροπή ή  μεταστάσεις (Initial risk 
stratification), όπως αποτυπώνεται στις  διάφορες κατευ-
θυντήριες κατευθυντήριες οδηγίες  (λ.χ.NCCN, ATA),στις 
οποίες  βασίζονται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα [2, 3] 
με κάποιες αποκλίσεις  στις προτάσεις , κυρίως από τον 
Ασιατικό χώρο. Η  διαστρωμάτωση  αυτή δεν είναι μονο-
παραγοντική και περιλαμβάνει μάλλον ένα συνεχόμενο 
φάσμα αλλοιώσεων , με βάση πολλαπλά κριτήρια ταξινό-
μησης Τα κριτήρια αυτά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό  σε 
παθολογοανατομικές παραμέτρους, που θα πρέπει πλέ-
ον να περιλαμβάνονται απαραίτητα στις παθολογοανατο-
μικές εκθέσεις [4]. Η  τελευταία WHO  παθολογοανατο-
μική ταξινόμηση  των θυλακιοκυταρικών καρκινωμάτων 
[5] ανταποκρίθηκε στην ανάγκη διαστρωμάτωσης με την 
αναγνώριση ιδιαίτερων ιστολογικών μορφών που σχετί-
ζονται με επιθετική  συμπεριφορά (επιθετικές ποικιλίες, 
χαμηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα) , ενώ παράλληλα 
υποβάθμισε κάποια καρκινώματα σε όγκους οριακής 
κακοήθειας για την  αποφυγή υπερθεραπείας  (NIFTP, 
WDTUMP, FTUMP ).Η ταξινόμηση αυτή  διατήρησε τον 

όρο «θηλώδες καρκίνωμα» για την πλειονότητα των θυ-
λακιοκυταρικών καρκινωμάτων, ωστόσο  δεδομένης της 
μεγάλης φαινοτυπικής  ετερογένειας που εμφανίζει το 
καρκίνωμα αυτό  το υποταξινόμησε  (subtyping) σε διά-
φορες ποικιλίες με μία γενικά άριστη σχέση φαινοτύπου- 
βιολογικής συμπεριφοράς , ενώ  και  μία καλή συσχέτιση 
φαινοτύπου -γονοτύπου  προκύπτει από τις αναλύσεις  
του TCGA (Tumor cancer genomic atlas ) για τον καρκίνο 
του θυρεοειδούς[6]. Με βάση της αναλύσεις αυτές προ-
τάθηκε μία αδρή κατάταξη σε όγκους με προφίλ τύπου 
RAS (RAS type ) με συχνά  χαμηλή κακοήθεια , και σε 
όγκους τύπου B RAF (BRAF type Ca) με επιθετικότερη 
συμπεριφορά [7], [8]. Κάποιες ιστολογικές ποικιλίες φαί-
νεται να αντανακλούν το γονιδιακό προφίλ, λ.χ. συχνές 
είναι οι μεταλλάξεις RAS κυρίως σε όγκους με θυλακιώ-
δες πρότυπο ενώ η παρουσία μεταλλάξεων BRAF σχετί-
ζεται με θηλώδες πρότυπο και περισσότερο με παρουσία 
υψηλών κυττάρων.

 Με βάση τον ιστολογικό φαινότυπο, με  επιθετικότερη 
συμπεριφορά έχουν συσχετισθεί  κυρίως οι εξής ιστολο-
γικοί τύποι-υπότυποι [9, 10]

Α. Επιθετικές ποικιλίες θηλώδους καρκινώματος

1. Ποικιλία από υψηλά κύτταρα (Tall cell variant)
Αποτελεί την συχνότερη επιθετική ποικιλία στην Ελ-

λάδα, και  υπάρχουν στην βιβλιογραφία σημαντικές απο-
κλίσεις συχνότητας τόσο γεωγραφικές όσο και  λόγω 
διαφορετικής εφαρμογής των  παθολογοανατομικών κρι-
τηρίων[11, 12]. Ως «υψηλά» χαρακτηρίζονται κύτταρα 2-3 
φορές σχέσης ύψους προς πλάτος, αλλά στην κατηγορία 
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αυτή  θα πρέπει να εντάσσονται και οξύφιλα κύτταρα με 
σαφή όρια και άφθονο κυταρόπλασμα (voluminous cells) 
, τα οποία εμφανίζουν  σε μεγάλη συχνότητα ενδοπυρηνι-
κά έγκλειστα. Τα εν λόγω κύτταρα θα πρέπει να καταλαμ-
βάνουν >30% της έκτασης του όγκου (WΗΟ 2017)  και 
αυτό διότι το όριο αυτό φάνηκε να σχετίζεται καλύτερα 
με επιθετική συμπεριφορά, ωστόσο και μία συνιστώσα 
>10%  φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση, 
και  αυτοί οι ασθενείς δεν θα πρέπει να εντάσσονται στην 
κατηγορία χαμηλού ρίσκου, δεδομένου ότι αναπτύσσουν 
συχνότερα όγκους ανθεκτικούς στο ιώδιο [13, 14]. Συ-
χνά οι όγκοι αυτοί εμφανίζουν έντονα διηθητικό άκρο με 
ικανή ινοπλασία και όταν είναι σε περιφερική εντόπιση δι-
ηθούν συνήθως την θυρεοειδική κάψα και επεκτείνονται 
εξωθυρεοειδικά. Η ποικιλία αυτή εμφανίζει σε μεγαλύτε-
ρο ποσοστό αποδιαφοροποίηση και μετάπτωση σε ανα-
πλαστικό καρκίνωμα, έχει δε συχνό γενετικό υπόστρωμα  
την μετάλλαξη BRAF V600, όχι σπάνια και μετάλλαξη του 
TERT  υποκινητή   καθώς και υπερέκφραση του ογκο-
γόνου  miRNA 21[15]. Με βάση τα ευρήματα του TCGA  
στην ποικιλία αυτή φαίνεται να παρατηρείται μεγάλη πυ-
κνότητα μεταλλάξεων , ενδεικτική υψηλότερου κακοή-
θους δυναμικού.

2.  Διάχυτη σκληρυντική ποικιλία.
   (Diffuse sclerosing variant)

Εμφανίζεται κυρίως σε νέα άτομα , συχνότερα νέες 
γυναίκες , με την κλινική εικόνα ταχείας διάχυτης διό-
γκωσης ενός ( κάποτε και αμφοτέρων) των λοβών  , οπό-
τε ενδέχεται να εκληφθεί ως αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 
[16]. Η ιστολογική εικόνα είναι χαρακτηριστική με την 
παρουσία πυκνού λεμφοκυταρικού διηθήματος με άφθο-
να ψαμμώδη σωμάτια, ίνωση, και παρουσία συμπαγών  
αθροίσεων κυττάρων με άφθονο ηωσινόφιλο κυταρό-
πλασμα και χαλαρή συνοχή. Θηλώδεις σχηματισμοί μπο-
ρεί να υπάρχουν ,μπορεί και όχι. Συχνή είναι η παρουσία 
λεμφαγγειακών διηθήσεων, ενώ στην  ποικιλία αυτή ανα-
φέρεται συχνά (έως 25% των περιπτώσεων) και πρώιμη 
αιματογενής διασπορά, κυρίως με την μορφή μικρότατων 
διάσπαρτων εστιών στον πνεύμονα . Το ελεύθερο νόσου 
διάστημα είναι μικρό, ωστόσο η τελική θνησιμότητα είναι 
συγκρίσιμη με αυτή του κοινού τύπου, ενδεχομένως και 
λόγω της ευνοϊκής επίδρασης της νεαρής ηλικίας των 
ασθενών[17, 18].  Σαν γονιδιακό έναυσμα καταδεικνύ-
ονται κυρίως αναδιατάξεις RET/PTC  ενώ η μετάλλαξη  
BRAF V600 παρατηρείται σπάνια[19].

3. Κυλινδροκυταρική ποικιλία (Columnar cell variant)
Αναφέρεται με συχνότητα 0.5-2% των θηλωδών καρ-

κινωμάτων. Η  διάγνωση της ποικιλίας αυτής βασίζεται 
στην ιδιαίτερη μορφολογία του όγκου [20]. Αφορά ένα 
αδενοκαρκίνωμα με υπερχρωματικούς πυρήνες σε ψευ-
δοστοιβάδωση  χωρίς μορφολογία πυρήνων θηλώδους 
καρκινώματος, και με χαρακτηριστική  παρουσία κυταρο-
πλασματικών κενοτοπίων, που θυμίζει μορφολογικά πε-
ρισσότερο αδενοκαρκίνωμα ενδομητρίου ή εντέρου.  Ο 
ανοσοφαινότυπος διαφέρει επίσης από τον συνήθη του 
θυρεοειδκού καρκινώματος, με συχνή θετικότητα (10-
55%) για CDX2  (μεταγραφικός παράγων εντέρου) και 
συχνή απουσία του ΤΤF1 , ωστόσο θετικότητα συνήθως 
για PPARγ [21]. Τα ευρήματα αυτά θέτουν σε κάποιες 
περιπτώσεις  το ερώτημα, εάν πρόκειται για πρωτοπαθές 
καρκίνωμα ή για δευτεροπαθή εντόπιση στο θυρεοειδή 
άλλου καρκινώματος, σε Ασιατικές δε προτάσεις ταξινό-
μησης των θυρεοειδικών όγκων η ποικιλία αυτή κατατάσ-
σεται σαν ιδιαίτερη οντότητα εκτός της κατηγορίας των 
θυρεοειδικών καρκινωμάτων. Η βιολογική συμπεριφορά  
είναι επιθετική με συχνές λεμφαδενικές μεταστάσεις και 
υποτροπές, ωστόσο σε τελευταίες μελέτες αυτό φαίνεται 
να ισχύει κυρίως για ευμεγέθεις, διηθητικούς όγκους με 
εξωθυρεοειδική επέκταση, ενώ μικροί, ενδοθυροειδικοί, 
εγκαψωμένοι όγκοι έχουν συμπεριφορά αντίστοιχη με 
αυτήν του κοινού θηλώδους καρκινώματος. 

4. Ποικιλία με κύτταρα hobnail
Πρόκειται για μία σπάνια ποικιλία (έως 3%)  που ανα-

γνωρίσθηκε σχετικά πρόσφατα [22]. Τα κύτταρα hobnail 
έχουν χαρακτηριστική μορφολογία «δίκην κομήτη» με 
ευμεγέθεις άτυπους πυρήνες στην κορυφή   άφθονου 
κυταροπλάσματος και ουσιαστικά αντανακλούν απώ-
λεια κυτταρικού προσανατολισμού και συνοχής (ενδει-
κτικά αποδιαφοροποίησης)  συνδέονται δε σταθερά με 
ένα μικροθηλώδες πρότυπο ανάπτυξης (micropapillary 
pattern),  από όπου και ο χαρακτηρισμός  micropapillary/
hobnail variant [23]. Είναι σημαντικό να μην υπερδιαγνω-
σθούν ως ποικιλία hobnail περιπτώσεις κοινού θηλώδους 
Ca με εκφυλιστικές αλλοιώσεις  θηλωδών δομών [24]. Οι 
απόψεις σε σχέση με τα κριτήρια ταξινόμησης  της ποι-
κιλίας αυτής δεν εκφράζουν ομοφωνία, δεδομένου ότι 
σε κάποιους αρκεί για την διάγνωση της ποικιλίας ήδη η 
παρουσία δύο εστιών στο διηθητικό όριο, ενώ επικρατεί  
(και έγινε αποδεκτή στην ταξινόμηση WHO 2017) η απαί-
τηση  για παρουσία κυττάρων hobnail  σε ποσοστό  >30% 
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της έκτασης του όγκου, προκειμένου να ταξινομηθεί ως 
ποικιλία από κύτταρα hobnail.To κριτήριο αυτό φαίνεται 
να συνδέεται άριστα με κακή πρόγνωση  ως προς λεμ-
φογενείς  αλλά και αιματογενείς μεταστάσεις και τοπικές 
υποτροπές.  Για την επιθετική αυτή συμπεριφορά ενο-
χοποιείται ο μηχανισμός μιας επιθηλιο-μεσεγχυματικής 
μετατροπής [25]. Η παρουσία εστίας της ποικιλίας αυτής 
έχει θεωρηθεί ενδεικτική διεργασιών αποδιαφοροποίη-
σης. Συχνότερο μοριακό εύρημα είναι η μετάλλαξη BRAF 
V600 (50-94%) αλλά και της ΤP53 , που καταγράφεται 
κυρίως σε  όγκους χαμηλής διαφοροποίησης. 

5. Συμπαγής ποικιλία (solid variant)
Εμφανίζει (σχεδόν) αποκλειστικά συμπαγές πρότυ-

πο ανάπτυξης και πυρήνες θηλώδους καρκινώματος 
και έχει συσχετισθεί στην βιβλιογραφία με επιθετικότε-
ρη συμπεριφορά, ωστόσο δεν συμμερίζονται όλοι την 
άποψη αυτή [26-28]. Ιδιαίτερα σε παιδιά  (όπου είναι 
συχνότερη , ιδιαίτερα σε ιστορικό έκθεσης σε ιονίζουσα 
ακτινοβολία)  η πρόγνωση είναι ευνοϊκή, . Είναι πιθανό  
στατιστικές που την συνδέουν με υψηλό ρίσκο να έχουν 
συμπεριλάβει περιπτώσεις υποδιαγνωσμένου  καρκινώ-
ματος χαμηλής διαφοροποίησης , λόγω του συμπαγούς 
προτύπου ανάπτυξης. Στην ποικιλία αυτή οι μεταλλάξεις 
του  BRAF  είναι σπάνιες ,ενώ παρατηρούνται συχνλα  
αναδιατάξεις του RET  τόσο  σε  σποραδικές περιπτώσεις 
(RETPTC1/3και  ETV6/NTRK3) όσο και μετά από έκθεση 
σε ακτινοβολία(RET/PTC3) [29].

6. Ογκοκυταρική ποικιλία (oncocytic variant)
Αφορά θηλώδη καρκινώματα με υπεροχή οξυφίλων 

κυτάρων ογκοκυταρικού τύπου (Huerthle cells).Και εδώ 
υπάρχουν αντιφατικές απόψεις κατά πόσον η πρόγνωση 
είναι δυσμενέστερη, και πιθανότατα οι δυσμενείς στατι-
στικές βασίζονται σε λανθασμένη ταξινόμηση στην ομάδα 
αυτή άλλων μορφών με οξύφιλο κυτταρόπλασμα (κυρί-
ως υψηλά κύτταρα ή κύτταρα hobnail) [29]. Επίσης από 
την ποικιλία αυτή διαχωρίζεται η ιδιαίτερη Warthin like 
ποικιλία  (που έχει ογκοκύτταρα )λόγω της ευνοϊκότερης 
πρόγνωσης (ανάλογης με αυτήν του κοινού θηλώδους 
καρκινώματος)

Β. Ευρέως διηθητικό θυλακιώδες καρκίνωμα 
Χαρακτηρίζεται από ευρέως διηθητικό περιφερικό 

όριο σε αντίθεση με το ελάχιστα διηθητικό όπου παρα-
τηρείται περιφερική κάψα με περιορισμένη διήθηση. 

Βεβαίως στην τελευταία κατάταξη  (WHO 2017) ανα-
γνωρίσθηκαν σαν ιδιαίτερη ενδιάμεσου ρίσκου ομάδα 
περιπτώσεις εγκαψωμένων νεοπλασμάτων με αγγειοδι-
ήθηση (encapsulated angioinvasive follicular Ca) όπου ο 
βαθμός της αγγειοδιήθησης φάνηκε να βαρύνει ιδιαίτερα 
στην πρόγνωση [30].

 Συνήθως το ευρέως διηθητικό θυλακιώδες καρκίνω-
μα είναι μεγάλο, με εξωθυρεοειδική επέκταση και συχνά 
εκτεταμένη αγγειοδιήθηση επίσης προγνωστικά πολύ 
σημαντική [31]. Φαινοτυπικά το καρκίνωμα έχει κυρίως 
θυλακιώδες πρότυπο και αυτό κυρίως το διαχωρίζει από 
το χαμηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα, από το οποίο  η 
διαφορική διάγνωση είναι συχνά οριακή , και πιθανότα-
τα σε κάποιες στατιστικές μελέτες που το αναφέρουν ως 
ιδιαίτερα επιθετικό, να έχουν ταξινομηθεί στην κατηγο-
ρία αυτή και χαμηλής διαφοροποίησης καρκινώματα. Το 
καρκίνωμα αυτό εμφανίζει συχνότερα αιματογενείς μετα-
στάσεις .Μοριακά ανήκει γενικά στο φάσμα τύπου RAS 
, ωστόσο σημαντική είναι και η συχνότητα μεταλλάξεως 
του υποκινητή  TERT , που συνδέεται συνήθως  με αυξη-
μένη επιθετικότητα.

Γ. Ευρέως διηθητικό καρκίνωμα από κύτταρα
Huerthle (ογκοκυταρικό καρκίνωμα)

Πρόκειται για ευρέως διηθητικά καρκινώματα με 
>75%  του κυτταρικού πληθυσμού να έχει φαινότυπο 
οξυφίλου κυττάρου Huerthle, που στην τελευταία ταξινό-
μηση της  WHO ( 2017 ) εντάχθηκαν σαν ιδιαίτερη κατη-
γορία Παρατηρείται συχνότερα σε ηλικιωμένους άνδρες , 
διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο , χορηγεί συχνό-
τερα λεμφαδενικές μεταστάσεις και επιδεικνύει επιθετι-
κότερη συμπεριφορά από αντιστοίχου σταδίου θυλακιώ-
δη καρκινώματα, ενώ  επικρατεί γενικά η άποψη ότι δεν 
προσλαμβάνει θεραπευτικό ραδιενεργό ιώδιο. Ωστόσο 
έχουν τελευταία καταγραφεί και αντίθετες  παρατηρήσεις 
από σχετικά καλή θεραπευτική ανταπόκριση των όγκων 
στο ιώδιο [32].  Η πρόγνωση ιδιαίτερα στα νεοπλάσμα-
τα αυτά εξαρτάται από την έκταση της αγγειοδιήθησης  , 
η οποία πρέπει για τον λόγο αυτό  να καταγράφεται με 
σχολαστικότητα στην ιστολογική έκθεση [33]. Άλλω-
στε  έχουν αναφερθεί και ενδιαφέροντα ευρήματα , ότι 
το προφίλ της γονιδιακής έκφρασης είναι διαφορετικό 
σε όγκους με περιορισμένη αγγειοδιήθηση (<4 αγγεία) 
από ό,τι σε παρουσία εκτεταμένης αγγειοδιήθησης [34]. 
Το γoνιδιακό υπόστρωμα των ογκοκυταρικών  διαφέρει 
των λοιπών καρκινωμάτων, λ.χ.  παρατηρούνται κυρίως   
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μιτοχονδριακές μεταλλάξεις όπως   και χρωμοσωμιακός  
διπλασιασμός του  5 ή  7 χρωμοσώματος. [35, 36].

Δ. Χαμηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα
(Poorly differentiated carcinoma)

Ορίζεται σαν ένα θυλακιοκυταρικό καρκίνωμα  με εν-
διάμεση θέση ,φαινοτυπικά και βιολογικά, μεταξύ του 
καλά διαφοροποιημένου και του αναπλαστικού καρκι-
νώματος , με μειωμένη, αλλά όχι απούσα παραγωγή θυ-
ρεοσφαιρίνης [37, 38]. Αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο 
της ομάδας των ανθεκτικών στο ιώδιο καρκινωμάτων 
με  θνητότητα 38-57% [38].  Αν και αναγνωρίσθηκε σαν 
οντότητα ήδη από το 1983 [39] ταξινομήθηκε μόλις στην 
τελευταία ταξινόμηση (WHO 2017 ) , πιθανότατα και λόγω 
της δυσχέρειας στην αποκρυστάλλωση αναπαραγώγι-
μων παθολογοανατομικών κριτηρίων για την διάγνωσή 
του. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν σημαντικές διαγνωστι-
κές αποκλίσεις στην κατηγορία αυτή , με το καρκίνωμα 
μάλλον γενικά να υποδιαγνώσκεται, και με ουσιαστικές 
δυσχέρειες σε οριακές προς αυτό αλλοιώσεις (λ.χ. ευ-
ρέως διηθητικά ογκοκυταρικά καρκινώματα) Το 2007 
διατυπώθηκε η πρώτη εύχρηστη κωδικοποίηση παθο-
λογοανατομικών κριτηρίων ταξινόμησης , γνωστή ως 
«πρόταση του Τορίνου» [40] που έγινε τελικά αποδεκτή  
στην ταξινόμηση της WHO 2017  και βασίζεται σε αρχι-
τεκτονικά  (συμπαγές-δοκιδώδες-νησιδιακό πρότυπο) και 
«υψηλόβαθμα» κριτήρια (high grade features) , ενδει-
κτικά αποδιαφοροποίησης (μιτώσεις-νεκρώσεις) Ωστόσο 
μία επίσης εύχρηστη και αναπαραγώγιμη σημαντική πρό-
ταση από το   Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
που βασίζεται αποκλειστικά στα υψηλόβαθμα  στοιχεία 
φαίνεται να συσχετίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τον φαινό-
τυπο με την βιολογική συμπεριφορά [41]. Την κατάταξη 
αυτή ενισχύουν τελευταία  αναφορές  στην βιβλιογραφία, 
όπου διαγράφεται μία εξαιρετική συσχέτιση της πορείας 
του θυρεοειδικού καρκινώματος με τον δείκτη κυταρικού 
πολλαπλασιασμού Ki67/MIB1 (αντίστοιχο με τον αριθμό 
των μιτώσεων) , με το χαμηλής διαφοροποίησης καρκί-
νωμα να εκφράζει τον δείκτη σταθερά μεταξύ 10-30% 
[42]. Εστίες χαμηλής διαφοροποίησης μπορεί να συνυ-
πάρχουν με καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα στα πλαί-
σια αποδιαφοροποίησης και είναι σημαντικό να αναγνω-
ρίζονται ,δεδομένου ότι ακόμη και αποδιαφοροποίηση 
10% της έκτασης φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την 
πρόγνωση. Iδιαίτερα σημαντική είναι και εδώ η έκταση 
της εξωθυρεοειδικής επέκτασης και της αγγειοδιήθησης, 

ενώ κάποιες περιπτώσεις εγκαψωμένων όγκων φαίνεται 
να έχουν σχετικά ήπια συμπεριφορά [43-46]. Οι γονιδια-
κές μεταβολές στο χαμηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα 
αντιστοιχούν σε τύπο RAS  ή  BRAF καθρεφτίζοντας   την 
προέλευση του όγκου ( αφού συχνότατα προέρχεται από 
αποδιαφοροποίηση διαφοροποιημένων καρκινωμάτων), 
ωστόσο συχνά παρατηρούνται και μεταλλάξεις p53 και 
υποκινητή TERT [47].

Ιστολογικοί παράγοντες ενδεικτικοί επιθετικής συμπε-
ριφοράς του διαφοροποιημένου θυλακιοκυταρικού καρ-
κινώματος

Στον θυρεοειδικό καρκίνο η τυποποίηση  των όγκων 
έχει μέχρι στιγμής επικρατήσει  της διαβάθμισης (Typing 
vs grading) , με τον όρο δε  «θηλώδες καρκίνωμα» τα-
ξινομείται  μία ετερογενής ομάδα όγκων με μεγάλη 
φαινοτυπική ποικιλία. Λόγω των συχνών διαδικασιών 
αποδιαφοροποίησης αλλά και επιθηλιο-μεσεγχυματικής 
μετατροπής τα θυρεοειδικά καρκινώματα περιλαμβάνουν 
συχνά διαφορετικές συνιστώσες, που καθιστούν την τα-
ξινόμησή τους δυσχερή, και οι οποίες είναι πλέον σημα-
ντικό να αναφέρονται στις ιστολογικές εκθέσεις, εφόσον 
δυνητικά επηρεάζουν την πρόγνωση, ιδιαίτερα όταν συν-
δέονται με ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά όπως λ.χ. η 
ποικιλία από κύτταρα hobnail ή το χαμηλής διαφοροποί-
ησης καρκίνωμα 

 Ενδεικτική των προβληματισμών αυτών των παθολο-
γοανατόμων και των υψηλών διαγνωστικών αποκλίσεων 
που έχουν καταγραφεί στην βιβλιογραφία (interobserver 
variability )είναι μια  Ασιατική πρόταση  [48] , να ταξινο-
μηθούν οι θυρεοειδικοί όγκοι σαν αδενοκαρκινώματα  
υψηλής, μέτριας και χαμηλής διαφοροποίησης, με αντί-
στροφη επιθετικότητα και στις ομάδες αυτές να ενσω-
ματωθούν οι ειδικές ποικιλίες. Ιδιαίτερη θέση σε αυτές 
τις προσεγγίσεις καταλαμβάνει και ο ανοσοιστοχημικός 
δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67/MIB1, το πο-
σοστό του οποίου έχει προταθεί και σαν δείκτης ταξινό-
μησης, δεδομένης της διαφαινόμενης καλής αντιστοιχίας 
με την διαφοροποίηση [42]. Ωστόσο η παράμετρος που 
αναδεικνύεται σημαντικότερη και από την διαφοροποίη-
ση είναι η διηθητική επέκταση των όγκων .Όγκοι με διη-
θητικό όριο θεωρούνται επιθετικότεροι από όγκους, που 
αν και χαμηλής διαφοροποίησης είναι  εγκαψωμένοι , για 
αυτό και ένα έντονα  διηθητικό όριο , που εκφράζεται συ-
χνά με παράλληλη ινοπλασία του υποστρώματος , πρέπει 
να καταγράφεται στην ιστολογική έκθεση, ακόμη και σε 
αυστηρά ενδοθυρεοειδική εντόπιση του όγκου. Η εξωθυ-
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ρεοειδική επέκταση αποτελεί επίσης αρνητικό προγνω-
στικό δείκτη,  κυρίως όμως όταν είναι εκτεταμένη (40% 
πιθανότητα υποτροπής), ενώ ελάχιστη εξωθυρεοειδική  
επέκταση δεν φαίνεται να  αποτελεί σημαντικό κίνδυνο 
υποτροπής(3%) [49]. Δεδομένης και της δυσχέρειας 
στην εκτίμηση της θυρεοειδικής κάψας ιδιαίτερα στην 

περιοχή του ισθμού, αλλά και των στενών εγχειρητικών 
περιθωρίων, ο παράγοντας αυτός μάλλον δεν θα πρέ-
πει να υπερεκτιμάται .Σημαντικός αρνητικός παράγοντας 
αποδεικνύεται επίσης η εκτεταμένη αγγειακή διήθηση  (> 
4 θέσεις αγγειοδιήθησης) για όλους τους ιστολογικούς 
τύπους [30, 33, 50].
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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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Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι ο ένατος πιο συ-
χνός καρκίνος παγκοσμίως, με την επίπτωση του να αυ-
ξάνεται διαρκώς τα τελευταία 20 χρόνια και με το θηλώ-
δες καρκίνωμα (PTC) να αποτελεί περίπου το 85% των 
καλά διαφοροποιημένων καρκίνων. Το θηλώδες καρκί-
νωμα προσβάλλει συχνότερα τις γυναίκες 20-55 ετών, 
ενώ στα παιδιά αποτελεί τον κυρίαρχο τύπο καρκίνου 
του θυρεοειδούς. Ο όγκος επεκτείνεται μέσω λεμφαγ-
γείων, μέσα στο θυρεοειδή αδένα και γίνεται πολυε-
στιακός στο 60% των ασθενών. Η αμφοτερόπλευρη 
προσβολή και των δύο λοβών του θυρεοειδή αδένα 
παρατηρείται σε ποσοστό 30%. Η λεμφαδενική διασπο-
ρά στα πλάγια τραχηλικά διαμερίσματα είναι συχνότερη 
στα θηλώδη καρκινώματα και λιγότερο συχνή στα θυ-
λακιώδη. Η κατανονή των λεμφαδενικών μεταστάσεων 
φαίνεται να διαφοροποιείται στα επί μέρους λεμφαδενι-
κά διαμερίσματα. Ενδεικτικά η  παρουσία μεταστάσεων 
στο επίπεδο II υπολογίζεται από 12,7% έως 60% και 
στο επίπεδο V από 8,5% ως 53%. Οι μικροσκοπικές 
λεμφαδενικές μεταστάσεις φθάνουν στο 90%, ενώ οι 
απομακρυσμένες είναι πολύ σπάνιες. Κλινικά ή υπερη-
χογραφικά είναι εμφανείς στο 35%. (1)

Το θηλώδες καρκίνωμα προκαλείται από γενετικές 
μεταλλάξεις ή γονιδιακές μετατοπίσεις. Μεταλλάξεις 
των γονιδίων BRAF RET/PTC και TERT είναι πιθανό να 
συνδέονται με επιθετικότερες μορφές θηλώδους καρ-
κινώματος. Περίπου 45% των θηλωδών καρκινωμάτων 

προκαλούνται από αυξημένη έκφραση του ογκογονιδί-
ου λόγω της μετατόπισης και ενσωμάτωσης  συγκεκρι-
μένων προωθητών σε αυτό με αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία retPTC-1 retPTC-2 retPTC-3. Αρκετοί συγγραφείς 
υποστηρίζουν επίσης ότι η παρουσία κάποιον μεταλ-
λάξεων (BRAF, TERT), αποτελεί ένδειξη λεμφαδενι-
κής συμμετοχής και αυξημένου κινδύνου υποτροπής, 
σε ασθενείς με κλινικά μη ανιχνεύσιμες μεταστάσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιπρόσθετη απώλεια του 
ογκοκατασταλτικού γονιδίου μπορεί να προκαλέσει τη 
μετατροπή του θηλώδους σε αναπλαστικό καρκίνωμα.

Το ποσοστό των μικρών υποκλινικών θηλωδών καρ-
κινωμάτων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας 
της εκτεταμένης χρήσης και της αυξημένης ευαισθη-
σίας του υπερηχογραφήματος, της βιοψίας διά λεπτής 
βελόνης, της προσεκτικής ιατρικής παρακολούθησης 
και της ευκολότερης πρόσβασης στα συστήματα Υγεί-
ας. Η υπερδιάγνωση έχει οδηγήσει πιθανώς σε υπερ-
θεραπεία.

Ήταν αναμενόμενες λοιπόν οι αλλαγές στην ταξινό-
μηση των καρκίνων του θυροειδούς, όσον αφορά το 
θηλώδες, από τον WHO το 2017 (4th edition). (2) Το 
θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς είναι ένας κακο-
ήθης, επιθηλιακός όγκος με αποδεδειγμένη διαφορο-
ποίηση θυλακιωδών κυττάρων και διακριτά πυρηνικά 
στοιχεία. 

NIFTP: Βασισμένη σε κλινικά στοιχεία και σε μα-

Θηλώδη Καρκινώματα Θυρεοειδούς
με Επιθετικό Ιστολογικό Υπότυπο.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Κωσταντίνος Βλάχος

Αναπληρωτής
Καθηγητής
Χειρουργικής
Ιατρικό Τμήμα
Σχολή Επιστημών Υγείας
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Καθηγητής Χειρουργικής
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Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης



HELLENIC JOURNAL OF ENDOCRINE SURGERY 25

κρόχρονη παρακολούθηση όπου φάνηκε η εξαιρετι-
κή επιβίωση για θηλώδες καρκίνωμα (σε αντίθεση με 
την ταξινόμηση της ΑΤΑ 2015), επανακατατάσσεται ο 
ενκαψωμένος θυλακιώδης τύπος του θηλώδους σαν 
καλά διαφοροποιημένος θυρεοειδικός όγκος αβέβαι-
ου κακοήθους δυναμικού (WDT-UMP) (non invasive 
follicular tumor with papillary like nuclear features 
NIFTP). (JAMA Oncol 2016 Aug 1;2(8):1023-9.Υ. 
Νikiforov et al). (3)

Οι ιστολογικοί υπότυποι του θηλώδους καρκινώμα-
τος έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στην ταξινόμηση του 
2017 του WHO καθώς είτε μπορεί να έχουν επιθετική 
βιολογική συμπεριφορά είτε να προδιαθέτουν σε οικο-
γενή σύνδρομα. 

Οι ιστολογικοί υπότυποι του θηλώδους (WHO 2017, 
4th edition).

Επιθετικοί υπότυποι

1. Tall cell variant (TCV) 5 - 11%– Τύπος εξ υψηλών 
κυττάρων
Ο υπότυπος αυτός του θηλώδους καρκινώματος πε-

ριεγράφηκε για πρώτη φορά από τους Hawn και Hazard 
το 1976. (4) Είναι ένας σπάνιος υπότυπος με χαρακτηρι-
στικά κύτταρα θηλώδους ανάπτυξης, το ύψος των οποί-
ων στο 30% είναι 2 έως 3 φορές μεγαλύτερο από το 
πλάτος τους (WHO 2017 4th Edition) και αντιστοιχεί στο 
5% έως 11% όλων των παραλλαγών του θηλώδους 
καρκινώματος.  Με την αλλαγή της ταξινόμησης σε σχέ-
ση με το 2004 όπου το ποσοστό των υψηλών κυττάρων 
ήταν > 50% και 3πλάσιο μέγεθος, η συχνότητα του τύ-
που αυτού σχεδόν τριπλασιάστηκε χωρίς αυτό να συμ-
βαδίζει με αντίστοιχη αύξηση της επιθετικότητας. (5)

Όλες οι μελέτες διαπίστωσαν ότι οι όγκοι TCV είχαν 
περισσότερα επιθετικά χαρακτηριστικά, όπως μετα-
στάσεις λεμφαδένων, οι δε ασθενείς είχαν υψηλότερη 
συνολική θνητότητα στα 10 χρόνια (έως και 22% για 
ασθενείς με TCV, σε σύγκριση με 8,6% για PTC). (6) 
Η μεγαλύτερη μελέτη σε επίπεδο πληθυσμού μέχρι 
σήμερα στο TCV είναι από τους Kazaure et al. (7)που 
περιελάμβανε 576 ασθενείς. Οι συγγραφείς διαπίστω-
σαν ότι η επίπτωση του TCV αυξήθηκε κατά 158% (0,05 
ανά 100 000 σε 0,13 ανά 100 000) μεταξύ 2001 και 
2008. Οι απομακρυσμένες μεταστάσεις σε ασθενείς με 
TCV ήταν σε ποσοστό 2,6% υψηλότερο από εκείνους 
με PTC. Η θνητότητα στα 5 χρόνια ήταν 6,4% για ασθε-
νείς με TCV και 2,3% για ασθενείς με PTC (Ρ <0,001). 

Ασθενείς με TCV που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 
ολική θυρεοειδεκτομή και μετεγχειρητική RAI είχαν 
βελτιωμένη επιβίωση σε σύγκριση με αυτούς που δεν 
έγινε ολική θυρεοειδεκτομή εκτομή και χωρίς RAI. Σε 
μια άλλη πολυκεντρική μελέτη οι Shi et al(8) εξέτασαν 
6282 περιπτώσεις και διαπίστωσαν ότι τα  TCV  (3,8%, 
n.239) είχαν ποσοστό υποτροπής 27,3% και ποσο-
στό θνησιμότητας 6,7%, ενώ τα θηλώδη PTC (74,8%, 
n.4702) είχαν ποσοστό υποτροπής 16,1% και ποσοστό 
θνησιμότητας 2,5%.  Οι Gunalpetal. (9)έδειξαν ότι τα  
TCV θηλώδη καρκινώματα, εμφανίζουν υψηλότερη συ-
χνότητα εξωθυρεοειδικής λεμφαγγειακής επέκτασης 
και απομακρυσμένης  μετάστασης. Αυτοί οι παράγοντες 
είναι υπεύθυνοι για υψηλότερα ποσοστά υποτροπών 
και χειρότερη πρόγνωση του TCV, συγκριτικά με το 
κλασικό PTC. Προτείνουν λοιπόν επιθετική θεραπεία 
ειδικά στα πρώιμα στάδια της νόσου.

Ο καρκίνος εξ υψηλών κυττάρων με την επιθετική 
συμπεριφορά του, είναι η κύρια μορφή μεταξύ των 
ασθενών που ήταν ανθεκτικοί στο RAI.(10) Επομένως, η 
επικουρική θεραπεία με RAI μπορεί να μην είναι αρκετή 
για να περιορίσει τις λεμφαδενικές τραχηλικές μεταστά-
σεις.  Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των Shi X 
etal, 2018(11) για ασθενείς με TCV σε πρώιμο στάδιο Τ, 
στους οποίους η απουσία διαχείρισης των λεμφαδένων 
επηρεάζει αρνητικά τη συνολική επιβίωση. Συγκεκριμέ-
να, έδειξαν ότι οι ασθενείς με cN0 TCV (N0-e0) είχαν 
περίπου επτά φορές αυξημένο κίνδυνο θνητότητας σε 
σύγκριση με εκείνους που είχαν σχετικά πιο αξιόπιστη 
διάγνωση Ν0 (N0-e2;). Αυτό έδειξε ότι η επικουρική θε-
ραπεία RAI δεν είναι ικανή να υποκαταστήσει τη διαχεί-
ριση του κεντρικού τραχηλικού διαμερίσματος. 

2.  Columnar cell CCV(0.2 – 1,5%)  – Τύπος εκ κυλιν-
δρικών κυττάρων
Ο τύπος του θηλώδους καρκινώματος από κυλινδρι-

κά κύτταρα (CCV), περιγράφηκε για πρώτη φορά από 
τον Evans το 1986.(12)Είναι ένας σπάνιος υπότυπος, 
ίσως ο σπανιότερος των θηλωδών καρκινωμάτων του 
θυρεοειδούς και παρατηρείται σε άνδρες κυρίως ασθε-
νείς, με μέση ηλικία τα 55 έτη. Οι ασθενείς με CCV πα-
ρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα λεμφαδενικών και 
απομακρυσμένων μεταστάσεων.Απεικονιστικά η μόνη 
εξέταση που μπορεί ίσως να τα αναδείξει είναι το υπε-
ρηχογράφημα. Συνήθως το πιο συχνό εύρημα είναι οι 
συμπαγείς υποηχοικοί όζοι οι οποίοι συνοδεύονται από 
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αποτιτανώσεις. 
Οι Chen et al.(13)σε μια ανασκόπηση παρουσίασαν 

48 ασθενείς με CCV-PTC. Από τους 20 ασθενείς με 
επιθετικό τύπο CCV-PTC οι 13 απεβίωσαν 7-126 μήνες 
μετά τη διάγνωση ενώ από τους υπόλοιπους 18/19 με 
ανενεργό CCV-PTC επιβίωσαν κατά τη διάρκεια του 
followup 9 μήνες μέχρι 22 χρόνια από τη διάγνωση. Η 
επιθετική μορφή του CCV-PTC εμφανίζει εξωθυρεοει-
δική επέκταση σε ποσοστό 67 100%  ενώ η υποτροπή 
εμφανίζεται κυρίως στους άνδρες. (6)

Από αυτή αλλά και από άλλες εργασίες, φαίνεται 
τελικά ότι ο CCV-PTC είναι μεν μοναδικός ιστολογικός 
τύπος, εμφανίζει όμως διάφορες κλινικές εκδηλώσεις, 
άρα η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών πρέπει να είναι 
εξατομικευμένη και να βασίζεται στο κλινικό στάδιο της 
νόσου παρά στην ιστομορφολογική του εμφάνιση.

3. Hobnail  HVPTC (0.3 - 2.7%) - τύπος ‘Hobnail’
Ο τύπος του θηλώδους καρκινώματος από κύτταρα 

τύπου ‘Hobnail’ (HVPTC), είναι μια πρόσφατα προστι-
θέμενη ιστολογική παραλλαγή του PTC (παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά στην 4η έκδοση WHO 2017) ενώ 
περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Asioli et al το 
2014(14).Ο επιπολασμός του κυμαίνεται από 0,3% (Νό-
τια Κορέα) έως 2,7% (Νότια Ιταλία). Αυτός ο όγκος ορί-
στηκε ως μια παραλλαγή των θηλωδών κακρινωμάτων 
(PTC) με επιθετική συμπεριφορά, αυξημένα ποσοστά 
υποτροπών και κακή πρόγνωση στην οποία περισσότε-
ρο από το 30% των καρκινικών κυττάρων εμφανίζουν 
κυτταρομορφολογικά χαρακτηριστικά χοάνης, 

4. Solid / Trabecular (SVPTC)  (2–3% )
    Συμπαγής τύπος

Ο συμπαγής τύπος του θηλώδους καρκινώματος 
(SVPTC) είναι μια ιστολογική παραλλαγή του PTC (4η 
έκδοση WHO 2017) η οποία αναφέρεται σε ένα θη-
λώδες καρκίνωμα με σταθερό μοτίβο ανάπτυξης που 
υπάρχει σε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο τον όγκο. 
Το SVPTC είναι σπάνιο, αντιπροσωπεύοντας το 2-3% 
των παραλλαγών PTC και έχει τεκμηριωθεί σε μεγάλο 
βαθμό σε παιδιά. Υπάρχει ένας αυξημένος επιπολα-
σμός (30%) αυτής της παραλλαγής που αναφέρθηκε σε 
επιζώντες του ατυχήματος του Τσερνομπίλ,(15)ωστόσο, 
ο SVPTC μπορεί να παρατηρηθεί σε παιδιά χωρίς έκθε-
ση σε ακτινοβολία. Το SVPTC σχετίζεται με υψηλότερη 
συχνότητα απομακρυσμένων μεταστάσεων και έχει λι-

γότερο ευνοϊκή πρόγνωση σε σύγκριση με το κλασικό 
PTC.

Σχετικά επιθετικοί υπότυποι θηλώδους 

5. Diffuse sclerosing (DSV) (0.3 - 2%)
    Διάχυτα σκληρυντικός τύπος

Ο διάχυτα σκληρυντικός τύπος του θηλώδους καρ-
κινώματος (DSV) παρουσιάστηκε πρώτη φορά από τον 
Vickery et al το 1985. (16)Είναι ένας σπάνιος τύπος θη-
λώδους καρκινώματος που ανευρίσκεται σε ποσοστό 
0,3 - 2% των PTC.Εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά και 
νεαρές γυναίκες και είναι ευαίσθητο στη RAI. Ο Lee et 
al τόνισε ότι μέσω του συνδυασμού τυπικών ευρημάτων 
απεικόνισης και προσεκτικής κυτταρολογικής εξέτασης, 
το DSV μπορεί συχνά να διαγνωστεί προεγχειρητικά, 
διευκολύνοντας ενδεχομένως τη χάραξη και πραγμα-
τοποίηση μιας πιο επιθετικής χειρουργικής θεραπείας. 
Η κυτταρολογική διαφορική διάγνωση του DSV περι-
λαμβάνει τη χρόνια λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα και 
το λέμφωμα.(10) Η παρουσία αναδιάταξης RET / PTC 
παρατηρείται συχνότερα σε όγκους που παρατηρούνται 
σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες, ειδικά σε αυτούς που 
σχετίζονται με έκθεση σε ακτινοβολία. Η ανίχνευση της 
μπορεί επίσης να εξηγήσει την ευαισθησία του DSV στη 
θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο.

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το DSV είναι πράγ-
ματι μια επιθετική παραλλαγή του PTC, με μεταστά-
σεις στους λεμφαδένες σε ποσοστό σχεδόν 100% των 
ασθενών, καθώς και συχνές απομακρυσμένες μεταστά-
σεις. Ωστόσο, παρά την επιθετική συμπεριφορά του, η 
πρόγνωση του DSV είναι συχνά συγκρίσιμη με το συμ-
βατικό PTC, πιθανώς λόγω του νεαρού της ηλικίας των 
ασθενών που έχουν προσβληθεί. 

6. Oncocytic not specified 1.1%
    Ογκοκυτταρικός τύπος

Ο σπάνιος αυτός υπότυπος θηλώδους καρκινώμα-
τος (1,1%) είναι σχετικά επιθετικός, αναφέρεται ότι έχει 
υψηλότερο ποσοστό υποτροπής και θνητότητας σε σχέ-
ση με το κλασσικό θηλώδες PTC.Τα κύτταρα σε αυτόν 
τον τύπο εμφανίζουν παρόμοια πυρηνικά χαραχτηριστι-
κά με τα κλασσικά θηλώδη PTC(17)

Η θέση του χειρουργού - συμπεράσματα
Η πρόγνωση του θηλώδους είναι πολύ καλή με την 
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προϋπόθεση ότι αντιμετωπίσθηκε σωστά. Η 10ετής 
επιβίωση ανέρχεται στο 95%. Οι κατευθυντήριες οδη-
γίες της ΑΤΑ (American Thyroid Association), της ΕΤΑ 
(European Thyroid Association) όσο και άλλων Εταιρει-
ών, προτείνουν πλέον μια εξατομικευμένη προσέγγιση 
και αυτό θα συμπεριληφθεί στην ανανέωση των οδηγι-
ών αυτών σε σχέση με τους υπότυπους των θηλωδών 
καρκινωμάτων.

Η δεδομένη πλέον εμπειρία των παθολογοανατόμων 
στην αναγνώριση των επιθετικών υπότυπων, περιορι-
σμένων στο θυρεοειδή αδένα, χωρίς αγγειακή εισβολή, 
καθιστά την επιθετική αντιμετώπιση τους, αν αναγνωρι-
σθούν προεγχειρητικά, επιτακτική. 

Αν και η στενή παρακολούθηση των ασθενών με 
θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς είναι μια εξαιρετι-
κή στρατηγική, ωστόσο ασθενείς με κλινικές ενδείξεις 
λεμφαδενικής συμμετοχής, ή απομακρυσμένης μετά-
στασης, ή  ιστολογικής ένδειξης από τη βιοψία ενός επι-
θετικού υπότυπου, οφείλουν να αντιμετωπίζονται επι-
θετικά χειρουργικά λόγω της βιολογικής συμπεριφοράς 
των όγκων αυτών.(18) 

Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίζουμε τον επιθε-
τικό τύπο θηλώδους γιατί αφενός αποτελεί διαγνωστική 
πρόκληση, αφ’ετέρου μπορεί να αποτελεί μέρος οικο-
γενούς  συνδρόμου, ενώ εμφανίζει υψηλή πιθανότητα 
υποτροπής.(19) Οι επιθετικοί υπότυποι του θηλώδους 
καρκινώματος του θυρεοειδούς, επιδεικνύουν επιθε-
τικότερη βιολογική συμπεριφορά ανεξαρτήτως μεγέ-
θους, φύλου και ηλικίας. Ακόμη και αυστηρά ενδοθυ-
ρεοειδικοί όγκοι εμφανίζουν συχνότερα λεμφαδενικές 
μεταστάσεις. Είναι συχνά ανθεκτικές στο ιώδιο και εμ-
φανίζουν υψηλότερο ρίσκο αποδιαφοροποίησης.  (6)

Η προγνωστική σημασία των λεμφαδένων του κε-
ντρικού τραχηλικού διαμερίσματος αξίζει περαιτέρω 
διερεύνησης, ειδικά σε εκείνους με χαμηλή Τ σταδιο-
ποίηση. Η κατάσταση των λεμφαδένων του κεντρικού 
διαμερίσματος έχει προγνωστική αξία, ειδικά στην 
ολική επιβίωση, ανεξάρτητα από το στάδιο ή τη χορή-
γηση ραδιενεργού ιωδίου. Οι μικρομεταστάσεις που 
ανευρίσκονται στο κεντρικό τραχηλικό διαμέρισμα μει-
ώνουν την επιβίωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το  1/3 των 
ασθενών  με  διαφοροποιημένο  καρκίνο  θυρεοειδούς  
(DTC) εμφανίζει λεμφαδενικές  μεταστάσεις  κατά  τη  
διάγνωση  (cN1),  παρότι η  κλινική  σημασία  των  μι-
κρομεταστάσεων  αυτών, είναι  αμφιλεγόμενη.  (Οι  pN1 
ασθενείς  με  μικρομεταστάσεις  έχουν  ίδιο  ποσοστό  

υποτροπής  με  τους  cN0 σε  αντίθεση  με  τους  cN1 
(2-4% vs. 22%).(20) Οι  λεμφαδενικές  αυτές μεταστά-
σεις  του  τραχήλου  σχετίζονται  με  αυξημένο  κίνδυ-
νο  υποτροπής  της  νόσου. (21)  ενώ το ποσοστό  των 
διηθημένων  λεμφαδένων όταν είναι >40%  θεωρείται  
ανεξάρτητος  παράγοντας  κινδύνου  υποτροπής .

Σαν προφυλακτικός ορίζεται ο λεμφαδενικός καθα-
ρισμός ο οποίος εκτελείται χωρίς την προεγχειρητική 
ή διεγχειρητική διάγνωση λεμφαδενικών μεταστάσεων 
στο κεντρικό λεμφαδενικό διαμέρισμα του τραχήλου σε 
ασθενείς με καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο από FNA. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΤΑ μπορεί να εκτελεστεί 
σε Τ3/T4 όγκους ενώ συνιστάται να αποφεύγεται σε Τ1/
T2 όγκους. Το κεντρικό τραχηλικό διαμέρισμα ορίζεται 
ανατομικά, ως ο χώρος μεταξύ των καρωτίδων στα πλά-
για, και μεταξύ υοειδούς οστού και στερνικής εντομής 
πάνω και κάτω αντίστοιχα (επίπεδο VI). Περιλαμβάνει 
δηλαδή τους προλαρυγγικούς (δελφικούς) στους οποί-
ους μεθίσταται πρώτα το 25% των καλώς διαφοροποιη-
μένω καρκίνων του θυρεοειδούς, τους προτραχειακούς 
και τους παρατραχειακούς λεμφαδένες και διακρίνεται 
σε ετερόπλευρο και αμφοτερόπλευρο ανάλογα με την 
έκταση του (ελάχιστος κεντρικός λεμφαδενικός καθαρι-
σμός). Αν σε αυτό προσθέσουμε τους οπισθολαρυγγι-
κούς, οπισθοφαρυγγικούς, παραλαρυγγοφαρυγγικούς 
και τους λεμφαδένες του ανωτέρου μεσοθωρακίου 
τότε μιλάμε για εκτεταμένο κεντρικό λεμφαδενικό κα-
θαρισμό.

Περιγραφή της τεχνικής
Τα ανατομικά όρια του κεντρικού λεμφαδενικού κα-

θαρισμού. Άνω: Υοειδές οστούν. Κάτω: Βραχιοκεφα-
λική / ανώνυμη. Έσω: Τραχεία. Έξω: κοινή καρωτίδα 
αρτηρία.  Πρόσθιο: το επιπολής πέταλο της εν τω βάθει 
τραχηλικής περιτονίας. Οπίσθιο: το εν τω βάθει πέταλο 
της εν  τω βάθει τραχηλικής περιτονίας. Πάντα  ξεκινά-
με  από  το σημείο που βλέπουμε το κάτω λαρυγγικό 
νεύρο. Αποκαλύπτουμε το νεύρο και το ακολουθούμε. 
Δεξιά  υπάρχουν  λεμφαδένες και όπισθεν του νεύρου 
οι οποίοι πρέπει να αφαιρούνται κυρίως στο θεραπευτι-
κό κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Καταλήγουμε επί 
τα εκτός στο σημείο που περνάει το νεύρο κάτω από 
την υποκλείδιο και παλινδρομεί. Κατά τη διενέργεια του 
ενδείκνυται η χρήση  νευροδιέγερσης. Η τεχνική απαι-
τεί καλή γνώση της ανατομίας της περιοχής και γνώ-
ση των πιθανών παραλλαγών, που είναι αρκετές, ενώ 
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χρήσιμη είναι η τοποθέτηση Levin, για τη διεγχειρητική 
αναγνώριση του οισοφάγου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
δεξί παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο διατρέχει επί τα έξω 
ενώ το αριστερό βρίσκεται πιο κοντά στην τραχεία και 
πάνω από τον οισοφάγο. (22)  

Ένα ποσοστό 20-30% των  ασθενών  με  καρκίνο θυ-
ρεοειδούς  εμφανίζουν υποτροπή της νόσου λόγω των 
υποκλινικών λεμφαδενικών μεταστάσεων. Η  εφαρμο-
γή του pCCND οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά τοπικής  
υποτροπής (σε σύγκριση με την ολική θυρεοειδεκτο-
μή  μόνο) σε μεγάλες σειρές ασθενών (23) Ο pCCND 
οδηγεί  σε παράταση του διαστήματος  ελεύθερου από 
νόσο των  ασθενών με θυρεοειδικό καρκίνο  (24)

Η εφαρμογή pCCND οδηγεί σε ακριβέστερη σταδιο-
ποίηση της νόσου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξα-
τομίκευσης και ορθολογικότερης χρήσης RAI (παρ’ολη 
την τοξικότητα της) με τελική μείωση του ποσοστού 
των ασθενών που θα χρειαστούν RAI έως και 30% . O 
pCCND οδηγεί σε μείωση του αριθμού των ασθενών 
που  θα χρειάζονταν επανεπέμβαση.(25) Η επανεπέμ-
βαση  σχετίζεται με υψηλό ποσοστό μετεγχειρητικών 
επιπλοκών (26), καθώς και με αδυναμία καταστολής 
των μετεγχειρητικών επιπέδων Tg. Ο pCCND (συγκρι-
τικά με  την  ολική θυρεοειδεκτομή μόνο) δεν εμφανίζει 
στατιστικά  σημαντική διαφορά στo ποσοστό πάρεσης 
των φωνητικών χορδών Το υψηλότερο δε ποσοστό 
υπασβαιστιαιμίας, αφορά την  παροδική και όχι τη μό-
νιμη.

Η λεμφαδενική διασπορά στα πλάγια τραχηλικά δια-
μερίσματα είναι συχνότερη στα θηλώδη και ειδικά στους 
επιθετικούς υπότυπους ενώ έχει αποδειχθεί ότι οι λεμ-
φαδενικές μεταστάσεις αποτελούν ανεξάρτητο παράγο-
ντα κινδύνου μείωσης της μακροχρόνιας επιβίωσης. Η 
ριζική λεμφαδενεκτομή αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
που επηρεάζει το ογκολογικό αποτέλεσμα. Στις κατευ-
θυντήριες οδηγίες συστήνεται η ενσωμάτωση των επι-
πέδων II-V στον πλάγιο τραχηλικό λεμφαδενικό καθα-
ρισμό, σε περιπτώσεις με κλινικά εμφανή λεμφαδενική 

συμμετοχή του πλάγιου τραχηλικού διαμερίσματος,(27) 
παρ’ ότι  είναι αβέβαιο αν είναι αναγκαία δεδομένου ότι 
προεγχειρητικά δεν απεικονίζονται λεμφαδένες συνή-
θως. Στον πλάγιο λεμφαδενικό καθαρισμό πρέπει να 
προσεχθούν τα αγγειακά στελέχη (κοινή καρωτίδα και 
ο διχασμός της και η έσω σφαγίτιδα) τα λεμφαγγειακά 
στελέχη (μείζων θωρακικός πόρος αριστερά και ελάσ-
σων δεξιά) και τα νεύρα (πνευμονογαστρικό, φρενικό, 
βραχιόνιο πλέγμα, παραπληρωματικό νεύρο, υπογλώσ-
σιο και οι αισθητικοί κλάδοι του αυχενικού πλέγματος) 
τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα διασφαλίζει η χρήση της 
νευροδιέγερσης.

Η προοπτική του εκλεκτικού πλάγιου λεμφαδενικού 
καθαρισμού,θα πρέπει μάλλον να αποκλεισθεί σαν πι-
θανή εναλλακτική χειρουργική στρατηγική, δεδομένης 
της αδυναμίας προεγχειρητικού αλλά και διεγχειρητι-
κού αποκλεισμού της ύπαρξης λανθάνουσας  λεμφα-
δενικής νόσου.

Η αναγνώριση του ιστολογικού τύπου δυστυχώς γί-
νεται μετεγχειρητικά και η ύπαρξη γονιδιακού ελέγχου 
δεν επιβεβαιώνει το τύπο παρά μόνο την πιθανότητα 
μεταστάσεων και υποτροπής άρα προεγχειρητικά δεν 
μπορεί ποτέ ο χειρουργός να γνωρίζει απόλυτα  ποιόν 
τύπο θηλώδους αντιμετωπίζει. Αν λοιπόν υπάρχει δυνα-
τότητα ανίχνευσης των μεταλλάξεων τότε θα μπορούσε 
να αιτιολογηθεί ένα πιο εκτεταμένο χειρουργείο όσον 
αφορά την αφαίρεση των λεμφαδένων του κεντρικού 
διαμερίσματος.

Συμπερασματικά, στην εποχή πλέον της εξατομικευ-
μένης θεραπείας την οποία διανύουμε, στους επιθετι-
κούς υπότυπους του θηλώδους οφείλουμε να χειρουρ-
γούμε άμεσα με τη σχετική ένδειξη, το δε χειρουργείο 
πρέπει να είναι ριζικό (ολική θυρεοειδεκτομή)  και θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό εκτεταμένος κε-
ντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός ή και πλάγιος μετά 
από βιοψία ύποπτων λεμφαδένων. Μετεγχειρητικά οι 
ασθενείς πρέπει να βρίσκονται σε στενή παρακολούθη-
ση για πιθανή υποτροπή.
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 Αναπλαστικό Kαρκίνωμα Θυρεοειδή 

Περίληψη
To αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδή (AΚΘ) εί-

ναι μια εξαιρετικά σπάνια και θανατηφόρα μορφή αδια-
φοροποίητου καρκίνου με μέση επιβίωση 5 ως 6 μήνες. 
Αναπτύσσεται ταχέως και έχει υψηλό δείκτη κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού (Ki-67 συνήθως  >30%). Το ΑΚΘ πα-
ρουσιάζει ισχυρή διηθητική ικανότητα και υψηλό δυνα-
μικό για μακρινές μεταστάσεις Χαρακτηρίζεται από διή-
θηση του γειτονικού θυρεοειδικού παρεγχύματος καθώς 
και άλλων ιστών, όπως επίσης από διήθηση λεμφικών 
και αιμοφόρων αγγείων. Η θεραπεία είναι συνδυαστική 
και περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, ακτινοθερα-
πεία και συμβατική χημειοθεραπεία και τελευταία τις 
στοχεύουσες θεραπείες. Όμως η ανταπόκριση στις δια-
θέσιμες θεραπείες είναι χαμηλή. 

Γενικά χαρακτηριστικά
Το αναπλαστικό ή μη διαφοροποιημένο καρκίνωμα 

του θυρεοειδή είναι σπάνιος όγκος με μέσο μέγεθος 5-6 
cm. Σε ένα μικρό ποσοστό (<10%), το ΑΚΘ είναι περι-
ορισμένο στον θυρεοειδή, όμως περίπου το 70% των 
περιπτώσεων κατά τη διάγνωση παρουσιάζουν όγκους 
με εξωθυρεοειδική επέκταση και άμεση εισβολή σε το-
πικούς ιστούς. Το AΚΘ μπορεί να διηθεί, κατά συνέχεια 
ιστού ή με τη λεμφική οδό, δομές του τραχήλου καθώς 
και του ανωτέρω μεσοθωρακίου. Τοπικά διηθεί στην έσω 
σφαγίτιδα φλέβα, την καρωτίδα, το παλίνδρομο λαρυγγι-
κό νεύρο, τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ, τον οισοφάγο, 
την τραχεία και το λάρυγγα. Επί πλέον τη στιγμή της δι-
άγνωσης 45% των ασθενών παρουσιάζουν μεταστάσεις 
σε τραχηλικούς λεμφαδένες και στο 50% μακρινές με-

ταστάσεις. Σε μεγάλη αναλογία τα ΑΚΘ αναπτύσσονται 
σε ηλικιωμένα άτομα με γνωστή βρογχοκήλη. Η αρχική 
διάγνωση συχνά βασίζεται στην κλινική εικόνα, κυρίως 
όταν πρόκειται για ασθενείς με μεγάλους και ταχέως 
αναπτυσσόμενους όγκους στον τράχηλο, και σε μικρό-
τερο ποσοστό σε συμπτώματα όπως βράγχος φωνής, 
δύσπνοια, δυσφαγία. Εξακολουθεί να είναι μια από τις 
πιο θανατηφόρες ασθένειες παγκοσμίως Η μέση επι-
βίωση των ασθενών είναι περίπου 5–6 μήνες και αυτή 
του έτους και της διετίας 20% και 10%, αντίστοιχα. Τα 
καρκινικά κύτταρα του ΑΚΘ δεν εκφράζουν υποδοχείς 
TSH, δεν προσλαμβάνουν ιώδιο, δεν παράγουν θυρεο-
σφαιρίνη.

Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι η νεότερη ηλικία κατά 
τη διάγνωση, η απουσία λευκοκυττάρωσης, το μικρότερο 
μέγεθος όγκου, όγκος που περιορίζεται στο θυρεοειδή, 
ολική εκτομή και απουσία μακρινών μεταστάσεων κατά 
τη διάγνωση σχετίζονται με μακρύτερη επιβίωση των πα-
σχόντων.

Η προεγχειρητική επιβεβαίωση του AΚΘ είναι απαραί-
τητη και στηρίζεται στην παθολογοανατομική αξιολόγηση 
υλικού από τον όγκο. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται 
άλλες θεραπευτικές οντότητες, που μπορεί να έχουν ση-
μαντικά καλύτερη πρόγνωση και να επιδέχονται άλλη θε-
ραπευτική προσέγγιση όπως φτωχά διαφοροποιημένος 
καρκίνος θυρεοειδή, καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα, 
μυελοειδές καρκίνωμα, λέμφωμα και σπανιότερα μετά-
σταση στο θυρεοειδή από άλλους πρωτοπαθείς όγκους.

Αιτιοπαθογένεια    
Το ΑΚΘ προέρχεται από αδιαφοροποίητα θυλακιώδη 
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κύτταρα του θυρεοειδή. Η παθογένεια της νόσου δεν 
είναι απόλυτα κατανοητή. Παραμένει το ερώτημα αν 
παρουσιάζεται εξ αρχής ως αναπλαστικό καρκίνωμα ή 
αποτελεί εξέλιξη ενός διαφοροποιημένου καρκίνου του 
αδένα. 

Η εξέλιξη ενός διαφοροποιημένου καρκίνου σε ανα-
πλαστικό είναι τεκμηριωμένη τόσο σε ιστολογικό όσο και 
μοριακό επίπεδο. Σε πολλές περιπτώσεις σε ιστολογικά 
παρασκευάσματα θυρεοειδεκτομής αναδεικνύεται συνύ-
παρξη διαφοροποιημένου καρκίνου και ΑΚΘ. Με βάση 
τις πρόσφατες έρευνες, που έχουν διευκρινίσει τη γενε-
τική υπογραφή του AΚΘ διαπιστώνεται ότι, τουλάχιστον 
τα μισά ΑΚΘ έχουν BRAF V600E μετάλλαξη ή μετάλλαξη 
RAS, δηλαδή γνωστές μεταλλάξεις που απαντώνται στα 
θηλώδη και θυλακιώδη καρκίνωματα του θυρεοειδή. 
Αυτές οι παρατηρήσεις και τα γενετικά δεδομένα που 
προκύπτουν έντονα υποστηρίζουν την άποψη ότι η πλειο-
ψηφία των AΚΘ προκύπτουν μέσω της αποδιαφοροποίη-
σης προϋπάρχοντος καλά διαφοροποιημένου θηλώδους 
ή θυλακιώδους ή φτωχά διαφοροποιημένου καρκινώμα-
τος θυρεοειδή.  

Το ATC παρουσιάζει υψηλό ποσοστό και άλλων ογκο-
γόνων μεταλλάξεων. Πολλές από αυτές έχουν αναγνω-
ριστεί μέχρι σήμερα. Οι μεταλλάξεις του ογκοκατασταλ-
τικού ογκογονιδίου TP53, που θεωρείται ως γενετικό 
σήμα κατατεθέν του AΚΘ, παρατηρούνται στο 50 - 80% 
του AΚΘ, σε αντίθεση με το χαμηλό ποσοστό που παρα-
τηρείται στο φτωχά διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυ-
ρεοειδή. Μερικά άλλα συχνά μεταλλαγμένα γονίδια πε-
ριλαμβάνουν το NF1 και NF2 (10% των όγκων) και PTEN 
(12% των όγκων). Αναγνωρίζονται επίσης ογκογόνες 
μεταλλάξεις του TERT, του EIF1AX και PIK3A. Σπάνια το 
AΚΘ έχει αναδιατάξεις του ALK, ένα εύρημα που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της νόσου. 

   
Παθολογοανατομική ταξινόμηση

Το ΑΚΘ χαρακτηρίζεται από έντονο πολυμορφισμό 
των κυττάρων, υψηλό δείκτη κυτταρικού πολλαπλασι-
ασμού και διηθητική ανάπτυξη. Οι περισσότεροι όγκοι 
παρουσιάζουν πολλά νεκρωτικά στοιχεία, εκτεταμένη 
αγγειακή διήθηση και σημαντική εξωθυρεοειδική επέ-
κταση. Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού συνή-
θως ξεπερνά το 30%.

Το AΚΘ κατατάσσεται ως νόσος IV σταδίου (AJCC 8η 
έκδοση). Διαιρείται περαιτέρω στο στάδιο IVA (T4a: εν-
δοθυρεοειδική νόσος χωρίς μεταστάσεις (Μ0); στάδιο 

IVB (T4b: με εξωθυρεοειδική επέκταση και M0); και IVC 
(οποιοδήποτε Τ και μεταστάσεις). Στο 20-40% του συ-
νόλου των AΚΘ η αρχική διάγνωση γίνεται στο σταδίου 
IVC. Από μελέτες προκύπτει ότι η επιβίωση 6 μηνών, 1 
έτους και 2 ετών είναι 100%, 73% και 62% αντίστοιχα 
για όγκους σταδίου IVA, 50%, 25% και 11% για όγκους 
σταδίου IVB και 22%, 8% και 0% για όγκους σταδίου 
IVC. Όγκοι με ένα μικρό συστατικό AΚΘ ή «τυχαίο AΚΘ» 
έχουν βελτιωμένη επιβίωση σε σύγκριση με όγκους 
στους οποίους το ιστολογικά χαρακτηριστικά του ΑΚΘ 
καταλαμβάνουν την πλειονότητα του όγκου

Η ανοσοϊστοχημεία είναι χρήσιμη στο να υποστηρί-
ξει τη διάγνωση του ΑΚΘ. Στην ανοσοϊστοχημεία, το 
αναπλαστικό καρκίνωμα χαρακτηρίζεται από αρνητική 
χρώση για τυπικούς δείκτες θυρεοειδούς όπως η θυρε-
οσφαιρίνη και συνήθως το TTF-1 είναι αρνητικό. Η έκ-
φραση του PAX8 συνήθως διατηρείται και αναγνωρίζεται 
υπερέκφραση της P53 στα περισσότερα αναπλαστικά 
καρκινώματα. 

Διάγνωση, εκτίμηση έκτασης της νόσου
Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη και η κυτταρολογι-

κή εξέταση του αναρροφήματος (FNAC) που ακολουθεί 
είναι το πρώτο διαγνωστικό βήμα, που επιχειρείται σε 
ασθενείς με υπόνοια ΑΚΘ. Με την FNAC η διάγνωση της 
νόσου μπορεί να επιτευχθεί σε περισσότερες από 60% 
των περιπτώσεων, ειδικά όταν το υλικό της αναρρόφη-
σης είναι κυτταροβριθές και μπορεί να ακολουθήσει 
ανοσοκυτταροχημεία. Όμως συχνά η FNAC μπορεί να 
μην είναι διαγνωστική επειδή στον όγκο συνυπάρχουν 
περιοχές με νέκρωση ή και φλεγμονώδεις αντιδράσεις. 
Στις περιπτώσεις που η  FNAC είναι ανεπαρκής η core 
βιοψία μπορεί να είναι διαγνωστική. Λόγω της επιθετικής 
φύσης της νόσου, η έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη 
και κρίσιμη για τον καθορισμό κατάλληλων θεραπευτι-
κών επιλογών.

Πριν από οποιαδήποτε απόφαση για θεραπεία είναι 
απαραίτητο να γίνεται σε όλους τους ασθενείς απεικο-
νιστικός έλεγχος για να αξιολογηθεί η τοπική έκταση 
της νόσου και να αποκλεισθεί η παρουσία μακρινών 
μεταστάσεων. Το υπερηχογράφημα του τραχήλου είναι 
απαραίτητο για την ταχεία αξιολόγηση της έκτασης της 
πρωτοπαθούς εστίας του θυρεοειδή και των πιθανών με-
ταστάσεων στους κεντρικούς και πλάγιους τραχηλικούς 
λεμφαδένες. Η αξονική τομογραφία τραχήλου, θώρακα, 
άνω και κάτω κοιλίας με σκιαγραφικό είναι απαραίτητη 
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για τον έλεγχο σχέσης της νόσου με τα μεγάλα αγγεία 
ή τη διαπίστωση τοπικών και μακρινών μεταστάσεων. 
Εναλλακτικά, μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί. Σε περιπτώσεις, που είναι δυνατό συστήνε-
ται επίσης τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Εάν το 
PET / CT δεν είναι διαθέσιμο τότε το σπινθηρογράφημα 
οστών μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη μεταστάσεων στα 
οστά. Μαγνητική τομογραφία ή CT του εγκεφάλου για 
τον εντοπισμό εγκεφαλικών μεταστάσεων συστήνεται σε 
περίπτωση που υπάρχουν κλινικά συμπτώματα ύποπτα 
μεταστάσεων. 

Με δεδομένη τη γνώση ότι το ΑΚΘ μπορεί να διηθή-
σει την τραχεία, συστήνεται ενδοσκοπική αξιολόγηση της 
τραχείας για έλεγχο της κινητικότητας των φωνητικών 
χορδών και τον έλεγχο ύπαρξης μάζας που προβάλει 
στον αυλό της. Σε περίπτωση που ο ασθενής αναφέρει 
δυσφαγία ή στον απεικονιστικό έλεγχο υπάρχει υπόνοια 
προσβολής του οισοφάγου από τον όγκο συστήνεται και 
οισοφαγοσκόπηση,

Ο ακτινολογικός έλεγχος δεν πρέπει να καθυστερήσει 
την επείγουσα θεραπευτική παρέμβαση και οποιεσδήπο-
τε απαιτούμενες ακτινολογικές εξετάσεις θα πρέπει να 
εκτελούνται γρήγορα. Αν και είναι σημαντικό να επιβε-
βαιωθεί ιστολογικά η φύση των μεταστάσεων η χειρουρ-
γική επέμβαση της πρωτοπαθούς εστίας δεν πρέπει να 
καθυστερήσει περιμένοντας τη βιοψία των μεταστάσεων 
εκτός αν η γνώση αυτή θα είχε σημαντική επίδραση στις 
αποφάσεις της θεραπευτικής ομάδας. 

Τέλος με δεδομένη τη γνώση των γονιδίων που συμ-
μετέχουν στην εμφάνιση της νόσου συστήνεται γονιδια-
κός έλεγχος. Με βάση τα ευρήματα αυτού του ελέγχου 
θα χορηγηθεί, όπου κριθεί απαραίτητο, ανάλογη θερα-
πεία.

Θεραπεία 
Η θεραπεία των ασθενών με AΚΘ δεν είναι εύκολη και 

δεν υπάρχουν συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
που πρέπει να ακολουθούνται. Η διαχείριση του είναι 
πολύπλοκη και χρειάζεται προσέγγιση από ομάδα που 
αποτελείται από ενδοκρινολόγο, χειρουργό ενδοκρινών 
αδένων με εμπειρία στον καρκίνο του θυρεοειδή, ακτινο-
θεραπευτή, ΩΡΛ, ακτινολόγο και έναν ειδικό πυρηνικής 
ιατρικής. Οι σκοποί της θεραπείας δεν είναι πάντοτε οι 
ίδιοι και έχουν στόχο είτε την ίαση της νόσου είτε απλά 
την ανακούφιση του ασθενή και τη βελτίωση της ποιότη-
τας της ζωής του. Από τα διαθέσιμα δεδομένα φαίνεται 

ότι οι νεότεροι ασθενείς με νόσο σταδίου IVA και IVΒ 
επωφελούνται περισσότερο από την επιθετική πολυπα-
ραγοντική θεραπεία. 

Α. Χειρουργική θεραπεία
Η χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με AΚΘ εξαρ-

τάται από διάφορους παράγοντες που πρέπει να συζητη-
θούν με τον ασθενή και με ομάδα ειδικών. Λόγω της φύ-
σης της νόσου, η ένδειξη για χειρουργική επέμβαση είναι 
εξατομικευμένη. Δυστυχώς, οι διαθέσιμες μελέτες δεν 
έχουν σχεδιαστεί για να δείξουν πότε και σε ποιά έκτα-
ση απαιτείται χειρουργική θεραπεία στο ΑΚΘ, και ακόμα, 
ποιος ασθενής θα έχει αληθινά όφελος από αυτή. Επο-
μένως γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό ότι πριν αποφασισθεί 
η χειρουργική θεραπεία είναι απαραίτητο να ληφθεί υπ΄ 
όψη το στάδιο της νόσου και να αξιολογηθεί η κατάστα-
ση των αεραγωγών. Αυτό θα καθορίσει εάν ο ασθενής 
είναι υποψήφιος χειρουργικής επέμβασης και το είδος 
της επέμβασης. Είναι σημαντικό επίσης να λαμβάνεται 
υπ΄ όψη των θεραπόντων ότι το κλινικό στάδιο της νόσου 
μπορεί να αλλάξει ταχύτατα.

Η χειρουργική θεραπεία πρέπει να είναι, το περισσότε-
ρο  δυνατόν, πλήρης εξασφαλίζοντας τους αεραγωγούς 
και διασφαλίζοντας πρόσβαση για διατροφική υποστήρι-
ξη. Η ογκομειωτική επέμβαση δεν βελτιώνει την έκβαση 
της νόσου. Ως εκ τούτου, η χειρουργική επέμβαση πρέ-
πει να είναι η πρώτη επιλογή όταν η πλήρης εκτομή του 
όγκου μπορεί να επιτευχθεί και εφ όσον δεν εντοπίζονται 
μακρινές μεταστάσεις δηλαδή σε όγκους σταδίου IV Α, 
που όπως προαναφέρθηκε εντοπίζονται στον θυρεοει-
δή. Με αυτή την προσέγγιση υπάρχει πράγματι μεγάλη 
πιθανότητα πλήρους εκτομής του όγκου. Η προσέγγιση 
των όγκων στο στάδιο IV Β εξαρτάται από τη σκοπιμότητα 
της χειρουργικής θεραπείας για μια ικανοποιητική εκτο-
μή, δηλαδή R0 εκτομή (με μικροσκοπική αρνητικά χει-
ρουργικά όρια) ή R1 εκτομή (με μακροσκοπικά αρνητικά 
χειρουργικά χείλη). Σε γενικές γραμμές είναι αποδεκτό 
ότι, σε ασθενείς με ενδοθυρεοειδικό  ή εξωθυρεοειδι-
κό AΚΘ χωρίς επέκταση της νόσου στην τραχεία πρέπει 
να προταθεί χειρουργική θεραπεία, ενώ σε ασθενείς με 
εξωθυρεοειδική επέκταση της νόσου και εισβολή της 
στον αεραγωγό η χειρουργική θεραπεία δεν συστήνεται. 

Συμπληρωματικά μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση 
χορηγείται ακτινοθεραπεία με τη συγχορήγηση ή όχι ευ-
αισθητοποιού χημειοθεραπείας. Δεν υπάρχουν δεδομέ-
να που να υποδεικνύουν πότε θ αρχίσει η ακτινοθεραπεία 
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και η χημειοθεραπεία και με ποια σειρά θα χορηγηθούν. 
Με δεδομένου ότι το ΑΚΘ εξελίσσεται πολύ γρήγορα, η 
συμπληρωματική θεραπεία είναι απαραίτητο να ξεκινή-
σετε το συντομότερο δυνατό και συγκεκριμένα μετά τη 
μετεγχειρητική επούλωση του χειρουργικού τραύματος 
δηλαδή 2 έως 3 εβδομάδες μετά τη θυρεοειδεκτομή.  

Β. Θεραπεία του μη χειρουργήσιμου ΑΚΘ
Ασθενείς με ΑΚΘ σταδίου IV C δεν ωφελούνται από 

τη χειρουργική θεραπεία. Σε αυτούς η θεραπεία που θα 
χορηγηθεί βασίζεται στο φορτίο της νόσου. Συγκεκριμέ-
να ασθενείς IV C με ένα μικρό μεταστατικό φορτίο νό-
σου μπορεί να επωφεληθούν από την ακτινοθεραπεία. 
Σε περίπτωση νόσου με ταχεία εξέλιξη τότε απαιτείται 
χορήγηση συστηματικής θεραπείας Σε ασθενείς με με-
γάλο μεταστατικό φορτίο νόσου η συστηματική θεραπεία 
είναι η πρώτη επιλογή.  Επί πλέον στις περιπτώσεις που 
ένα αναπλαστικό καρκίνωμα σταδίου IV B θεωρείται μη 
εξαιρέσιμο τότε χορηγείται ακτινοθεραπεία με ή χωρίς 
χημειοθεραπεία. 

Η κλασσική χημειοθεραπεία με δοξορουμπικίνη 
δυστυχώς έχει μόνο μέτρια και συχνά απογοητευτικά 
αποτελέσματα σε προχωρημένο AΚΘ. Η πακλιταξέλη 
φαίνεται ότι παρουσιάζει κάποια αποτελεσματικότητα 
σε ασθενείς με ΑΚΘ σταδίου IV B.  Σε μια μελέτη με 56 
ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε πακλιταξέλη  η 
μέση επιβίωση που παρατηρήθηκε ήταν 6.7 μήνες. Ανά-
λογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε λίγους ασθενείς 
με ΑΚΘ με τη χρήση δοξιταξέλης. Σημειώνουμε ότι πριν 

την έναρξη της συστηματικής θεραπείας προηγείται μο-
ριακός έλεγχος για την εντόπιση μεταλλάξεων. Με βάση 
τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου θα επιλεγεί η κα-
τάλληλη συστηματική αγωγή. 

Εκτός από την κλασσική χημειοθεραπεία για τη θε-
ραπεία του ΑΚΘ χορηγούνται τελευταία φαρμακευτικές 
ουσίες, που ανήκουν στις λεγόμενες στοχεύουσες θερα-
πείες. Τα σκευάσματα αυτά στοχεύουν ένα μεταλλαγμέ-
νο μόριο ή μία οδό που σχετίζεται με την ανάπτυξη ή την 
επιβίωση του καρκίνου. Ένα ή περισσότερα τέτοια σκευ-
άσματα επιλέγονται για να στοχεύσουν μια συγκεκριμένη 
μετάλλαξη στο ΑΚΘ.  

Από τον οργανισμό φαρμάκων των ΗΠΑ έχουν ήδη 
εγκριθεί  ειδικές θεραπείες, όπως το  dabrafenib

και το trametinib για το ΑΚΘ με  επιβεβαιωμένη BRAF 
V600E μετάλλαξη. Επί πλέον το Lenvatinib εγκρίθηκε 
στην Ιαπωνία για τον ίδιο όγκο ανεξάρτητα από γονιδια-
κές μεταλλάξεις.

Συμπεράσματα
Παρά τις γνώσεις που έχουν μέχρι σήμερα αποκτηθεί 

για το ΑΚΘ, αυτό παραμένει μία θανατηφόρα νόσος, που 
δεν ανταποκρίνεται στις θεραπείες που εφαρμόζονται. 
Κρίνεται απαραίτητο να αναπτυχθούν νέα πρωτόκολλα 
θεραπείας που θα συμπεριλαμβανομένων το είδος της 
χειρουργικής  επέμβασης, της ακτινοθεραπείας, της 
κλασσικής χημειοθεραπείας των στοχευμένων θεραπευ-
τικών προσεγγίσεων και ίσως τον συνδυασμό των θερα-
πειών με ανοσοθεραπεία.
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Η Ακτινοθεραπεία στον Αναπλαστικό
Καρκίνο του Θυρεοειδούς

Τα καλύτερα αποτελέσματα στην επιβίωση και τοπικο-
περιοχικό έλεγχο στον αναπλαστικό καρκίνο του θυρεο-
ειδούς επιτυγχάνονται με πλήρη εξαίρεση του όγκου(R0) 
η με μικροσκοπική νόσο (R1)που ακολουθείται από εξω-
τερική ακτινοθεραπεία με η χωρίς ταυτόχρονη ακτινοευ-
αισθητοποιό χημειοθεραπεία (1)

Μετανάλυση 17 αναδρομικών μελετών που περι-
λάμβαναν 1147 ασθενείς εξέτασε την επίδραση της 
μετεγχειρητικής εξωτερικής ακτινοθεραπείας μετά από 
ριζικό χειρουργείο του αναπλαστικού καρκίνου του θυ-
ρεοειδή και διαπίστωσε σημαντική μείωση του κινδύ-
νου θανάτου σε σχέση με μόνο ριζικό χειρουργείο(HR 
0.556,95%CI:0.419-O.737,p< 0.001)Σε αυτή την ανά-
λυση δείχθηκε ότι το πλεονέκτημα στην επιβίωση με 
την εξωτερική ακτινοθεραπεία  είναι για στάδιο IVA(αρ-
χικό στάδιο αναπλαστικού) και IVB αλλά όχι για στάδιο 
IVC (μεταστατική νόσος).Η εξωτερική ακτινοθεραπεία θα 
πρέπει να χορηγείται οσο το δυνατόν συντομότερα μετά 
το χειρουργείο(4 -5 εβδομάδες)(2)

Λόγω της καλύτερης κατανομής της δόσης και μείωση 

της τοξικότητας προτείνεται η χορήγηση της ακτινοθερα-
πείας με σύγχρονη τεχνική IMRT(VMAT)(3)

Ανάλυση της United States National Cancer Data 
Base  έδειξε μέγιστο όφελος με δόση ≥60Gy(4)

Σε στάδια IVA και IVB έχει δοθεί  μετεγχειρητικά ταυ-
τόχρονη ακτινοθεραπεία/ χημειοθεραπεία με δοξορου-
μπικίνη ,πλατινούχα σκευάσματα και ταξάνες. Σε μία ανα-
δρομική μελέτη από το SLOAN MEMORIAL KETTERING 
σε πολυπαραγοντική ανάλυση δείχθηκε ότι η ακτινο-
θεραπεία≥60Gy συνδέεται με καλύτερη LPFS(local 
progression free survival)(p=0.001)και OS(overall 
survival)(P=0.004).Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγ-
χείρηση ακτινοθεραπεία και ταυτόχρονη χημειοθεραπεία 
είχαν καλύτερη LPFS(p=0.017).Σημειωτέον ότι 30% των 
ασθενών είχαν γνωστή μεταστατική νόσο πριν την έναρξη 
της ακτινοθεραπείας.

Τέλος η εξωτερική ακτινοθεραπεία παίζει ρόλο σε 
ανεγχείρητη νόσο για ανακούφιση των συμπτωμάτων. Ο 
στόχος είναι η μείωση της μάζας , αποφυγή ασφυξίας και 
διατήρηση σίτισης.
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Parathyroid Cancer; Rare but Lethal

Introduction
Parathyroid carcinoma (PC) is a rare tumour, but at the 

same time potentially lethal, and is the least common 
endocrine malignancy worldwide (1, 2). It accounts 
for 1% of cases of primary hyperparathyroidism 
(PHPT) while the remaining 99% of cases are caused 
by benign tumours. The  benign cases of PHPT are 
mostly by single adenomas, parathyroid hyperplasia 
and double adenomas (2). Parathyroid carcinoma 
exerts its biochemical effects in the body through the 
overproduction of parathyroid hormone (PTH) which in 
turn results in the presence of hypercalcemia and the 
blood. 

The management of patients with PC is quite 
challenging. There are multiple factors make clinical 
management of PC difficult: there is no reliable measure 
to independently predict disease recurrence; recurrence 
portends a poor prognosis; diagnosis is often rendered 
postoperatively; adjuvant therapies are often delayed 
until late in the disease course; cytotoxic chemotherapy 
is largely unsuccessful; risk to benefit ratios for novel 
therapies are not available; and appropriate clinical 
monitoring is an enigma, adapting to the recommended 
monitoring of HPT (3).

Genetics
The etiology of PC remains unknown, but some 

cases have been associated with genetic syndromes, 
such as Hyperparathyroidism Jaw-Tumour syndrome, 
Multiple Endocrine Neoplasia type 1 or type 2A, and 
Isolated Familial Hyperparathyroidism (4-7). Potential 
risk factors for the development of PC include prior neck 

radiation and secondary or tertiary hyperparathyroidism 
(8). Molecular genetic studies have revealed CDC73 
mutations to be major driver mutations in the etiology 
of PCs and defining and implementing clinical 
indications for CDC73 mutation analysis will aid in 
future management and counselling of patients at risk 
from PC and PC-associated syndromes such as HPT-JT 
(9). Germline variants may predispose to PC, especially 
variants in genes associated with MAPK signalling, T cell 
receptor signalling, and immune response (10). A recent 
study from Clarke et al. identified 33 new candidate 
driver genes of sporadic PC, besides the known PC driver 
genes CDC73 and MEN1 (10). The identification of such 
driver genes is the first step of developing therapeutics 
that target these pathways and that can be potentially 
used in an adjuvant and neo-adjuvant setting.

Clinical Presentation
The clinical presentation of PC has a significant overlap 

with that of benign parathyroid tumours, and as a result 
a definitive diagnosis of PC is rarely made preoperatively 
(6). Moreover, even the final histopathologic diagnosis 
of PC is sometimes difficult because the pathologic 
features of carcinoma overlap with those of benign 
adenoma and atypical parathyroid glands (11, 12). 

Traditionally, PC was thought to be related to 
severe hypercalcemia (that could even lead to mental 
status changes such as altered sensorium, stupor and 
lethargy) and large tumours of > 3 cm (2, 13). Other 
worrying signs pre-operatively suggesting the presence 
of PC traditionally included the presence of new onset of 
hoarseness, a large palpable mass, the presence of very 
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high PTH, the presence of neck lymphadenopathy and 
suspicious lesions elsewhere in the body for metastasis. 

The increased availability of biochemical screening 
for serum calcium, has resulted in a change in the 
phenotype of patients with PHPT; presentation with 
classic symptoms of PHPT now occurs less often, and 
the diagnosis of normocalcemic hyperparathyroidism 
has become more common (14). It remains unclear 
whether this change has resulted in the earlier diagnosis 
of patients with PC, since these patients present with 
different pathologic characteristics and more aggressive 
clinical features than patients with benign tumours. A 
direct comparison of the natural history and treatment 
of patients with PC, in one of the highest volumes 
centre world-wide, between 1980 and 2001 with that 
of patients who were treated for this disease between 
2002 and 2015 did not reveal any significant differences 
between the 2 groups in terms of presenting symptoms 
and biochemical findings (1, 15).

 
Imaging Investigations
Currently, there are no well-defined characteristics 

published in the literature that can accurately distinguish 
a PC from a benign parathyroid tumour preoperatively 
using standard imaging modalities (16). The inability 
to identify the presence of PC preoperatively can 
contribute to the performance of inadequate, limited 
surgical procedure at the time of the initial operation; 
i.e., targeted approach parathyroidectomy with potential 
for inadequate removal of all tissue rather than complete 
oncologic removal with clear margins. (16, 17). This can 
lead to a higher risk of cancer- and treatment-associated 
morbidity and a higher risk of tumour recurrence (6).

The available imaging modalities for the detection 
of parathyroid tumours include neck ultrasonography 
(US); neck computed tomography (CT), including 
4-dimensional computed tomography (4DCT); 99mTc-
sestamibi scintigraphy scan (MIBI); and rarely magnetic 
resonance imaging (MRI) or positron emission 
tomography (PET)/CT with 2-[fluorine-18]-fluoro-2-
deoxyD-glucose (18FFDG) (FDG PET/CT) (18-20). In 
one of the largest studies in this topic published in the 
literature it was shown that the sensitivity of solitary 
preoperative imaging of PC patients, whether by US, CT 
or MIBI scan, is approximately 80% (16). Combinations 
of CT with MIBI and US scans increased the sensitivity 

to 95% or better hence the authors concluded that 
combined preoperative imaging of patients with clinical 
possibility of PC was therefore recommended (16).

Surgical Treatment/Operative Strategy
Surgical intervention remains the mainstay of 

treatment for PC, and traditionally an en bloc resection 
of the tumour, without spillage that could cause tumour 
seeding, is recommended (15, 21, 22). Positive margins 
have been associated with an increased recurrence rate, 
and thus more aggressive oncologic operations may 
require the removal of the ipsilateral thyroid lobe (4). 

The exact appropriate extent of the resection has 
been debated, in part because concomitant level 6 
lymph node dissection has demonstrated ambiguous 
results in terms of survival benefit. However, it remains 
unknown whether concomitant lobectomy confers a 
survival advantage. The same uncertainty extends to 
level 6 lymph node dissection. The impact of lymph node 
status on OS in patients with PC is still unclear; different 
studies have shown conflicting evidence, which could 
be a result of the known biases of retrospective studies 
and the small sample size in each study (4, 22-25).

When the diagnosis is missed based on preoperative 
evaluation or intraoperative assessment, the initial 
surgical procedure is usually limited to parathyroidectomy 
(11). It would not be reasonable to perform an early 
redo-operation with concomitant lobectomy +/- level 6 
lymph node neck dissection if final histology confirmed 
the presence of PC and there was a suspicion/evidence 
of R1/R2 margins (provided that the residual tumour 
was deemed to be resectable). 

An inexperienced parathyroid surgeon that incidentally 
comes across an aggressive parathyroid malignancy 
intraoperatively, would be better off abandoning 
the procedure and referring the patient to an expert 
parathyroid surgeon (allowing for accurate staging with 
CT scan and appropriate patient consultation) rather 
than trying to incompletely remove it, risking seeding 
of disease in the neck and/or damaging the ipsilateral 
recurrent laryngeal nerve. 

Intraoperatively, the tumour usually appears to have 
a firm or hard consistency as well as a dense fibrous 
capsule, which gives it a white or greyish-white hue 
(2, 26). However, such macroscopic appearance of a 
parathyroid tumour is not pathognomonic for a PC and 
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the author has encountered multiple cases of large, 
hard, very adhering to surrounding tissues parathyroid 
tumours that turned out to be on histological examination 
parathyroid adenomas that have undergone vessel 
bleeding/thrombosis. 

The author’s personal preference for patients with 
PC (whether there is a pre-operative or intraoperative 
suspicion of PC) includes oncologic en bloc resection 
of the tumour along with ipsilateral thyroid lobectomy, 
ipsilateral central compartment lymph node dissection, 
and resection of ipsilateral sternothyroid muscle as and 
when needed. 

Prognosis, Survival and Outcomes
Published studies in the literature have identified 

certain clinical and histopathologic factors [tumour 
size (27), nodal status (13, 24, 25, 28), vascular (13, 
29, 30) and soft tissue invasion (27, 31), mitotic index 
(32, 33) and Ki67 index (34)] that are related to high 
risk of recurrence and mortality. The relevant weight of 
combined measures on prognosis is unknown. 

The majority of PCs recur within 3 years after initial 
operation and are characterized by multiple locoregional 
recurrences, alone or in association with metastases 
to the lungs, bone, and liver (3). Almost half of the PC 
patients will develop a recurrence, mostly locally, with a 
mean time to recurrence ranging from 2.5 to 4.8 years 
after the initial operation (1, 35). Furthermore, 25% of 
patients develop distant metastasis; common sites 
include the lung, bones, and liver (1, 35).

The estimated 5-year overall survival (OS) rates for 
patients with PC range from 80% to 85%, and 10-year 
OS rates range from 50% to 70% (25, 36, 37). The 
Surveillance of Rare Cancer in Europe (RARECARE) 
project in 2012 reported that the incidence of PC was 2 
new cases per 10,000,000 person-years (38). Parathyroid 
carcinoma is well known for its tendency to relapse with 
recurrence rates varying between published series from 
40% to 85% (8, 15, 27, 39, 40).

At the moment there is no consensus on a reliable 
prognostic staging system (13, 25, 27). The initial 
effort in this domain came from Shaha and colleagues 
(23) who adapted the TNM staging system using 
macroscopic factors, such as tumour size and invasion 
into other tissues. This system however, may not have 
been optimal as increased disease stage did not indicate 

worsened prognosis. A modified system by Schulte et 
al added patterns of local tumour invasion into other 
organs (13) and identified groups of PC patients at 
high risk for recurrence and death, but did not predict 
mortality. In the modified system of 2012, capsular 
invasion was introduced a staging factor (27). 

Silva-Figueroa et al. published in 2017 the first study 
of a prognostic scoring system for RFS rates in PC 
patients (3). The authors found that age older than 65 
years, hypercalcemia >15 mg/dL, and vascular invasion 
were all negatively associated with RFS after initial 
parathyroidectomy (3). These 3 objectively measured 
adverse characteristics could potentially be used to 
adequately stratify PC patients and identify those at 
high risk for recurrence (3). A high-risk stratification 
represents a more aggressive PC clinical course and 
might justify aggressive surveillance or adjuvant 
therapeutic care.

 - surgical/Adjuvant Treatments and Novel 
Therapies

The role of locoregional external beam radiation 
therapy (XRT) in the management of PC is controversial, 
with sparse and conflicting evidence in the literature 
(41). Despite individual reports showing promising 
results with XRT (15, 42, 43), a recent analysis of 733 
patients from the National Cancer Data Base revealed 
that XRT did not improve OS in 51patients who received 
XRT compared with the remaining 674 patients who 
did not receive XRT (hazard ratio, 1.24; 95% confidence 
interval, 0.75–2.05; P = .4) (36). The vast majority of PC 
patients treated at MD Anderson Cancer Centre (89%) 
over a period of 35 years did not receive XRT (44);  the 
4 patients who had XRT after initial surgery all had 
an oncologic operation, including ipsilateral thyroid 
lobectomy and central neck dissection, and all of these 
patients were disease-free at last follow-up. Of the 4 
patients who received XRT after salvage surgery, only 1 
remained disease free while it must be noted that there 
were no major complications/long-term side effects 
associated with XRT in that study (44).

Postoperative XRT should be recommended on an 
individual basis with a personalised decision making 
approach; it is mainly used when there is concern 
for recurrence in the central compartment based on 
surgical and pathologic findings, typically very select 
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cases which include visceral (e.g tracheal or esophageal) 
invasion (44). 

Cytotoxic chemotherapy has been used in a very small 
subset of patients with PC as it has not been shown to 
be effective and there are no standardized protocols 
for its use (15, 25, 42, 45). Regimens used have varied, 
including agents used, alone and in combination, 
have included bleomycin, carboplatin, doxorubicin, 
5-fluorouracil, mithramycin, and paclitaxel (15, 42, 46). 

Other non-surgical treatments for PC include the use 
of calcimimetics and bone anti-resorptive therapy in 
an effort to control hypercalcemia while more recently 
a human monoclonal antibody with high affinity to 
bind RANK ligand (Denosumab) has been used in 
the treatment of PC (47-49). In anecdotal reports, 
patients with PC have been treated with anti-PTH 
immunotherapy, able to induce anti-PTH antibodies, and 
promising results have shown clinical improvement and 
improvement of hypercalcemia.(50, 51)

Immunohistochemical markers
On the forefront of research efforts is a quest 

for novel markers that can be used by pathologists, 
including preoperatively, to diagnose the disease early 
or at least highlight the possibility that PC could be 
present (1, 52). New immunohistochemical markers 
such as galectin-3 and HBME-1 can potentially be used 
in conjunction with traditional markers such as Ki-67 and 
loss of parafibromin to better differentiate malignant 
from benign parathyroid tumours(11, 53). A study from 
Silva-Figueroa et al. in 2018 has shown that a significant 
number of PC tumour microenvironments had patterns 
of programmed death-ligand 1 and tumour-infiltrating 
lymphocytes expression (immunotype I), suggesting 
possible benefit for these patients from immunotherapy 
(52).Such discoveries could even pave the way for 
the development of immunogenic cancer vaccines to 
modulate the presence of intratumoural macrophages 
and promote tumour regression, which is currently 
being evaluated in other solid tumours

with poor prognosis (54, 55).
Atypical Parathyroid Neoplasms

Atypical parathyroid neoplasms (APN) is a distinct 
clinical entity with differences in tumour biology 
reflected in overall recurrence rates, disease-free 
survival and overall survival compared to PC (12). 

Atypical parathyroid neoplasms present with a less 
accentuated biochemical profile and demonstrate an 
indolent clinical course compared to PCs’. The classical 
clinical symptomatology of PHPT (kidney stones, fatigue 
and bone pain etc.) does not seem to differ between 
APN and PC (12, 29, 56). Surgical management of APN 
tumours remain the same with the principle being the 
complete oncologic removal of the tumour with R0 
margins. 

Recurrence from an APN is unusual but can happen 
(12). In a study from MD Anderson Cancer Centre, the 
5-year recurrence free survival for PC was 59.6% while 
APN group had a better prognosis (91%) (12). Henry 
et al. in 2007 published a series with 16 patients with 
atypical parathyroid adenoma with 0 recurrences (26). 
Further efforts to improve categorization and staging of 
PC and APN is needed.

Conclusions
The management of PC is challenging due to the 

inherent diagnostic, surgical and histopathologic 
particularities of this tumour. Furthermore, the lack of 
a unified staging system for PC and the retrospective 
review of most published studies pose substantial 
obstacles for the correct clinical management of this 
disease. There is a pressing need for more research 
in this field that will identify diagnostic techniques 
and markers, innovative treatment agents, and will 
answer the current questions regarding the necessary 
extent of the initial procedure and the role of lymph 
node dissection. Owing to the rarity of this disease, 
regionalization and conglomeration of resources is 
warranted. Collaborative studies are needed to produce 
larger patient cohorts and drive the development of 
future experimental drugs and research (1). 

Until then, it seems that the best chance of 
a good outcome for a patient with PC remains 
to be treated by experts in high-volume centres 
with experience in managing this disease, having 
the support of a Multidisciplinary Team Meeting 
(surgeons, endocrinologists, oncologists, radiologists, 
histopathologists) that will a personalised treatment 
plan that will be tailored to the individual.
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Καρκίνος Φλοιού Επινεφριδίου 

Περίληψη
Ο φλοιοεπινεφριδιακός καρκίνος (ACC) είναι σπάνιος 

και πρόκειται για μία επιθετική κακοήθη νόσο που μπορεί 
να προκαλέσει υπερέκκριση ορμονών και κατά συνέπεια 
κλινικά σύνδρομα όπως είναι το σύνδρομο Cushing με 
ταυτόχρονη ή όχι παρουσία αρρενοποιητικού συνδρό-
μου, όπως επίσης και υπεραλδοστερονισμό και θηλεο-
ποιητικό σύνδρομο σπανιότερα. Μπορεί επίσης να γίνει 
αντιληπτός και ως μία ψηλαφητή μάζα κοιλίας ή ως ένα 
τυχαίωμα στα πλαίσια απεικονιστικού ελέγχου για διε-
ρεύνηση άλλης παθολογίας. Η πλήρης χειρουργική εκτο-
μή παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας ενώ 
η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής ή ανοιχτής τεχνικής 
για την εκτομή δυνητικά κακοήθων πρωτοπαθών όγκων 
επινεφριδίων και μονήρων μεταστάσεων παραμένει αμ-
φιλεγόμενη. Λόγω της σπανιότητας της νόσου δεν έχουν 
γίνει μεγάλα βήματα απο την διεθνή ιατρική κοινότητα 
όσο αφορά την θεραπεία του ACC. Παρ’ όλα αυτά δια-
φαίνεται μία βελτίωση της πρόγνωσης της νόσου πιθα-
νώς λόγω της χρήσης μιτοτάνης. Ελπιδοφόρα μηνύματα 
προέρχονται απο κλινικές μελέτες μοριακά στοχευμένων 
θεραπειών οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εισαγωγή
Ο καρκίνος του φλοιού των επινεφριδίων είναι μία 

σπάνια παθολογική οντότητα με επίπτωση, στον γενικό 
πληθυσμό, περίπου ένα έως δύο ανά εκατομμύριο ετη-
σίως1. 

Εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες από ό,τι στους άν-
δρες με αναλογία 1,5-2,5/12.

Αν και ο φλοιοεπινεφριδιακός καρκίνος (adrenocortical 
carcinoma ή ACC) μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε 

ηλικία, παρουσιάζεται με μεγαλύτερη συχνότητα πριν από 
την ηλικία των πέντε ετών και στην τέταρτη έως πέμπτη 
δεκαετία της ζωής1. 

Συνολικά, η επιβίωση είναι κακή για το φλοιεπινεφρι-
διακό καρκίνωμα (ACC). Η πενταετής επιβίωση είναι πε-
ρίπου 45 έως 60% για ασθένεια πρώιμου σταδίου και 10 
έως 25% για νόσο προχωρημένου σταδίου3,4,5,6.

Τα αποτελέσματα μελετών που έχουν διενεργηθεί στο 
παρελθόν έδειξαν κακή πρόγνωση ακόμη και για ασθε-
νείς με πρώιμο στάδιο νόσου7,8,9. Ωστόσο, ορισμένες 
σύγχρονες σειρές δείχνουν ότι τα αποτελέσματα βελτιώ-
νονται και ότι οι ασθενείς με αυτούς τους όγκους ζουν 
περισσότερο2,5.

Στην πλειοψηφία του ο ACC εμφανίζεται σποραδικά 
αλλά  έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις στο πλαίσιο 
κληρονομικών συνδρόμων όπως είναι: Το σύνδρομο 
Li-Fraumeni που κληρονομείται ως αυτοσωμική κυρί-
αρχη διαταραχή και σχετίζεται με μεταλλάξεις του ογκο-
κατασταλτικού γονιδίου TP53 στο χρωμόσωμα 17ρ. Το 
σύνδρομο Beckwith-Wiedemann (όγκος Wilms, νευ-
ροβλάστωμα, ηπατοβλάστωμα και φλοιοεπινεφριδιακό 
καρκίνωμα), που σχετίζεται με ανωμαλίες στο γονίδιο 
11ρ15. Το σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλα-
σίας τύπου 1 (MEN1) που σχετίζεται με  μεταλλάξεις του 
γονιδίου MEN1 στο χρωμόσωμα 11q. Ετερόπλευροι ή 
αμφοτερόπλευροι όγκοι των επινεφριδίων μπορούν να 
βρεθούν στο 20% έως 40% των ασθενών με MEN1. 
Όπως επίσης η συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων, 
και οι περιπτώσεις με μεταλλάξεις της Β-κατενίνης10. 

Διάγνωση – Σταδιοποίηση
Σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, αυτή ξεκινά με την κλινι-
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κή υποψία, καθώς συχνά ο ACC είναι όρμονο-εκκριτικός 
και σε ποσοστό  έως 60% μπορεί να παρουσιάσει κλινικό 
σύνδρομο υπερπαραγωγής ορμονών1,11,12. Οι ενήλικες 
με ορμονοεκκριτικό φλοιεπινεφριδιακό καρκίνο συνή-
θως εκδηλώνουν σύνδρομο Cushing (45%) ή συνδυα-
σμό Cushing και αρρενοποιητικού συνδρόμου, με υπερ-
παραγωγή τόσο γλυκοκορτικοειδών όσο και ανδρογόνων 
(25%)1,13. Σε ένα ποσοστό μικρότερο του 10% παρουσιά-
ζεται μόνο με αρρενοποιητικό σύνδρομο.

Τα κλινικά συμπτώματα που σχετίζονται με την περίσ-
σεια γλυκοκορτικοειδών, όπως αύξηση βάρους, αδυνα-
μία και αϋπνία, συνήθως αναπτύσσονται πολύ γρήγορα 
(σε διάστημα τριών έως έξι μηνών). Οι ασθενείς που 
έχουν συνυπάρχουσα υπερέκκριση ανδρογόνων των 
επινεφριδίων ενδέχεται να μην εμφανίσουν τις τυπικές 
καταβολικές επιδράσεις των υψηλών επιπέδων γλυκο-
κορτικοειδών όπως η ατροφία μυών και δέρματος13.

Θηλεοποίηση και υπεραλδοστερονισμός εμφανίζονται 
σε λιγότερο από το 10% των περιπτώσεων1.

Οι περισσότεροι ασθενείς με μη λειτουργικούς όγκους 
παρουσιάζουν κλινικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με 
πιεστικά φαινόμενα λόγω ανάπτυξης όγκου και συπτώ-
ματα όπως η ανορεξία και η απώλεια βάρους ή μπορεί 
να είναι εντελώς ασυμπτωματικοί, οπότε ο όγκος συχνά 
ανακαλύπτεται ως τυχαίωμα σε απεικονιστικό έλεγχο.

Τα παιδιά συνήθως παρουσιάζουν αρρενοποίηση 
(84%), ενώ το μεμονωμένο σύνδρομο Cushing εμφανί-
ζεται σε πολύ μικρότερα ποσοστά (6%)14,15.

Η διαγνωστική προσέγγιση συνεχίζεται με τον απεικο-
νιστικό έλεγχο. Η υπολογιστική τομογραφία (CT) μπορεί 
συνήθως να διακρίνει ένα αδένωμα από ένα φλοιοεπινε-
φριδιακό καρκίνο και η μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι 
συμπληρωματική της αξονικής, όπως π.χ. για την διερεύ-
νηση πιθανής διήθησης γειτονικών ανατομικών δομών. 

Η PET-CT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποσαφη-
νιστεί αν μία βλάβη επινεφριδίου είναι αδένωμα ή κακοή-
θεια. Σε μία Ισραηλινή μελέτη με μία απο τις μεγαλύτερες 
σειρές ασθενών (150) φάνηκε ότι η ευαισθησία και η ειδι-
κότητα αυτής της απεικονιστικής μεθόδου ήταν 100% και 
98% αντίστοιχα16.

Η κυτταρολογική εξέταση από δείγμα που λαμβάνεται 
με αναρρόφηση δια λεπτής βελόνας (FNA) δύσκολα θα 
διακρίνει μια καλοήθη επινεφριδιακή μάζα από ένα καρ-
κίνωμα επινεφριδίου. 

Ακόμη και όταν είναι διαθέσιμο διαγνωστικό υλικό από 
FNA, η διάκριση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων όγκων 

των επινεφριδίων μπορεί να είναι δύσκολη και θα πρέπει 
να γίνεται μόνο από έναν παθολογοανατόμο με εμπειρία 
στη χρήση των κριτηρίων Weiss17. Το μοναδικό διαγνω-
στικό κριτήριο του φλοιοεπινεφριδιακού καρκίνου είναι 
η απομακρυσμένη μετάσταση ή η παρουσία τοπικής δι-
ήθησης γειτονικών ανατομικών δομών. Ελλείψει αυτών 
των ευρημάτων, το ιστοπαθολογικό σύστημα Weiss είναι 
η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την εκτίμη-
ση της πιθανότητας κακοήθους συμπεριφοράς λόγω της 
απλότητας και της αξιοπιστίας του18,19. Τα πέντε κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται στο ενημερωμένο σύστημα Weiss 
περιλαμβάνουν: περισσότερες απο 5 μιτώσεις / 50 πεδία 
υψηλής ισχύος, λιγότερο ή ίσο με 25% διαυγοκυτταρικά 
κύτταρα, άτυπες μιτώσεις, νεκρώσεις και διήθηση κά-
ψας19. 

Η κυτταρολογική εξέταση βέβαια μπορεί να διακρίνει 
αν μία βλάβη αφορά σε πρωτοπαθή όγκο επινεφριδίου ή 
μεταστατικό όγκο γι`αυτό και έχει θέση σε περιπτώσεις 
που υπάρχει υποψία εξωεπινεφριδιακού πρωτοπαθούς 
όγκου20,21. 

Το φαιοχρωμοκύτωμα πρέπει πάντα να αποκλείεται 
με βιοχημικό έλεγχο πριν από την απόπειρα βιοψίας FNA 
(προς αποφυγή κατεχολαμινικής κρίσης)22.

Η ορμονική ταυτοποίηση του όγκου είναι απαραίτητη 
στην διαγνωστική διερεύνηση και παρόλο που η ανά-
γκη ορμονολογικής αξιολόγησης σε ασυμπτωματικούς 
ασθενείς είναι αμφιλεγόμενη, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για 
τη Μελέτη των Όγκων των Επινεφριδίων (ENSAT), συνι-
στά ακόμα και σε αυτούς τους ασθενείς, τη διενέργεια 
εργαστηριακών εξετάσεων για τον προσδιορισμό της εκ-
κριτικής δραστηριότητας του όγκου. Πιο συγκεκριμένα 
προτείνεται η μέτρηση γλυκόζης αίματος νηστείας, καλί-
ου ορού, κορτιζόλης ορού, κορτικοτροπίνης (ACTH), κορ-
τιζόλης ούρων 24ώρου, κορτιζόλης ορού νηστείας στις 
8 π.μ. μετά από λήψη 1 mg δεξαμεθαζόνης προ ύπνου, 
ανδρογόνων  (θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη [DHEAS], 
ανδροστενεδιόνη, τεστοστερόνη, 17-υδροξυπρογεστε-
ρόνη) και οιστραδιόλης ορού σε άνδρες και μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες23,24. Ακόμα και οι ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν ήπια υπερκορτιζολαιμία έχουν κάποιο βαθμό 
καταστολής του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφρι-
δίων (ΗΡΑ) και απαιτούν κάλυψη γλυκοκορτικοειδών για 
την πρόληψη της μετεγχειρητικής ανεπάρκειας των επι-
νεφριδίων24,25. 

Το ENSAT συνιστά επίσης σε όλους τους ασθενείς να 
αξιολογούνται τα επίπεδα μετανεφρινών στο πλάσμα ή 
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στα ούρα και κατεχολαμινών για αποκλεισμό φαιοχρωμο-
κυττώματος και σε ασθενείς με υπέρταση ή υποκαλιαιμία 
να διερευνώνται τα επίπεδα  αλδοστερόνης και ρενίνης 
πλάσματος. Η ορμονική αξιολόγηση των ασθενών με νε-
όπλασμα επινεφριδίων μπορεί να βοηθήσει στον προσδι-
ορισμό της επινεφριδιακής προέλευσης του όγκου και να 
παρέχει επίσης δείκτες που μπορεί να είναι χρήσιμοι κατά 
τη διάρκεια της παρακολούθησης για την εκτίμηση της 
παρουσίας υπολειπόμενου όγκου ή υποτροπής όγκου 
μετά από επέμβαση24.

Για τη σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψιν ότι οι πιο συχνές θέσεις απομακρυσμένων μετα-
στάσεων του ACC είναι  το ήπαρ, οι πνεύμονες, οι λεμφα-
δένες και τα οστά1,4. Για το λόγο αυτό  η CT θώρακος και 
κοιλίας καθώς και το σπινθηρογράφημα οστών συμπερι-
λαμβάνονται συνήθως στην σταδιοποίηση της νόσου. 

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η PET-CT είναι αρκετά αξιό-
πιστη για να αντικαταστήσει όλες τις άλλες απεικονιστικές 
μεθόδους, ως μια μέθοδος σταδιοποίησης σε ασθενείς 
με υποψία ACC26. 

Ενώ η ΡΕΤ-CT είναι πιο ευαίσθητη από την CT ή το 
σπινθηρογράφημα οστών για την ανίχνευση απομακρι-
σμένων μεταστάσεων, ενδέχεται να μην ανιχνεύσει μι-

κρές βλάβες27.
Λόγω των προαναφερθέντων η PET-CT θεωρείται συ-

μπληρωματικός έλεγχος της CT κατά την σταδιοποίηση 
αλλά και παρακολούθηση ασθενών με καρκίνωμα των 
επινεφριδίων και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο 
στις τακτικές αξιολογήσεις (follow up). Ωστόσο, ο ακρι-
βής ρόλος της και ο χρόνος εφαρμογής της παραμένουν 
να καθοριστούν καλύτερα στο μέλλον23.

Μια πληθώρα συστημάτων σταδιοποίησης έχει χρησι-
μοποιηθεί για τον καρκίνο των επινεφριδίων. Η μεταβλη-
τότητα στην ταξινόμηση σε μεμονωμένες μελέτες περι-
πλέκει τη σύγκριση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων.

Το σύστημα σταδιοποίησης για το ACC βρίσκεται σε 
συνεχή εξέλιξη. Έτσι, στην όγδοη έκδοση του συστή-
ματος TNM, το στάδιο IV έχει πλέον εναρμονιστεί με το 
προτεινόμενο της ENSAT, δεδομένης της ανώτερης προ-
γνωστικής αξίας του, σε ό,τι αφορά τις απομακρυσμένες 
μεταστάσεις.

Συγκεκριμένα, το όγδοο σύστημα σταδιοποίησης 
TNM, από τη συνδυασμένη αμερικανική μεικτή επιτροπή 
για τον καρκίνο (AJCC) / Union for International Cancer 
Control (UICC), αναθεωρήθηκε το 2017 και εφαρμόστηκε 
τον Ιανουάριο του 201828 (πίνακας 1) . 

Πίνακας 1
Andrenal cortical carcinoma TNM staging AJCC UICC 8th edition

Primary tumor (T)

T category T criteria

TX Primary tumor cannot be assessed

T0 No evidence of primary tumor

T1 Tumor ≤ 5 cm in greatest dimension, no extra-adrenal invation

T2 Tumor ≤ 5 cm no extra-adrenal invation

T3 Tumor of any size with local invasion but not invading adjacent organs

T4 Tumor of any size that invades adjacent organs (kidney,diaphragm, pancreas, spleen, or liver) or large blood 
vesseis (renal vein or vena cava)

Regional lymph nodes (N)

T category T criteria

NX Regional lymph nodes be assessed

NO No regional lymph node metastasis

N1 Metastasis in regional lymph node(s)

Distant metastasis (M)

M category M criteria

M0 No distant metastasis

M1 Distant metastasis
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Η σταδίου IV νόσος, τώρα, σε αντίθεση με την προηγού-
μενη ταξινόμηση AJCC / UICC του 2004 αφορά σε ασθε-
νείς με απομακρυσμένες μεταστάσεις, ενώ οι ασθενείς που 
παρουσιάζουν τοπική διήθηση (Τ3 ή T4) , χωρίς απομακρυ-
σμένες μεταστάσεις, ταξινομούνται στο στάδιο III. 

Θεραπεία
Σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική προσέγγιση του ACC, 

όπως αυτή προκύπτει από τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας σε συνεργα-
σία με το ENSAT, η χειρουργική αντιμετώπιση  με πλήρη 
εκτομή είναι η μόνη δυνητικά θεραπευτική προσέγγιση 
για το ACC σταδίου Ι έως ΙΙΙ24,29. 

Αυτό σημαίνει ότι για δυνητικά εξαιρέσιμους όγκους 
που διηθούν γειτονικές ανατομικές δομές, η χειρουργι-
κή επέμβαση πρέπει συχνά να είναι εκτεταμένη, με en 
bloc εκτομή εμπλεκόμενων οργάνων όπως νεφρό, ήπαρ, 
σπλήνα, πάγκρεας, στομάχι και παχύ έντερο30, ενώ φαί-
νεται πως και η διήθηση της κάτω κήλης φλέβας ή η πα-
ρουσία θρόμβου δεν αποτελεί αντένδειξη στη χειρουργι-
κή επέμβαση31.  

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην αναγκαιότητα 
της λεμφαδενεκτομής και την έκτασή της, αφού το ACC 
εξαπλώνεται συχνά μέσω της λεμφικής οδού. Επομένως 
οι ύποπτοι, για διήθηση, λεμφαδένες πρέπει να αφαιρού-
νται κατά την διενέργεια της επινεφριδεκτομής.

Ωστόσο, το όφελος της προληπτικής λεμφαδενεκτομής 
(τοπικο-περιοχικοί λεμφαδένες) δεν έχει ακόμη αποδει-
χθεί, καθώς φαίνεται ότι η μεταστατική διήθηση λεμφα-
δένων μπορεί να είναι πιο εκτεταμένη απο ό,τι πιστεύεται. 
Σε μία πρόσφατη αναδρομική μελέτη βασισμένη στην 
βάση δεδομένων της ENSAT αναφέρονται οι ακόλουθες 
θέσεις λεμφαδενικής υποτροπής, μετά απο εκτομή με το-
πικο-περιοχικό λεμφαδενικό καθαρισμό. 

Όσο αφορά στο ACC αριστερού επινεφριδίου παρατη-

ρήθηκαν λεμφαδενικές υποτροπές στην πύλη του αριστε-
ρού νεφρού, στο περινεφρικό λίπος άνωθεν της πύλης 
του αριστερού νεφρού, πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια, 
παρα-αορτικά, περιαορτικά-κάτω κήλη φλέβα και στο 
περινεφρικό λίπος κάτωθεν της πύλης του αριστερού 
νεφρού. Όσο αφορά στο ACC δεξιού επινεφριδίου πα-
ρατηρήθηκαν λεμφαδενικές υποτροπές στο περιφερικό 
λίπος άνωθεν της πύλης του δεξιού νεφρού, πρόσθια και 
οπίσθια επιφάνεια, μεταξύ αορτής και κάτω κήλης φλέ-
βας, στην περιοχή της δεξιάς νεφρικής αρτηρίας, παρά 
την κάτω κήλη φλέβα και αριστεροί παρα-αορτικοί λεμ-
φαδένες32. Επομένος η έκταση της λεμφαδενικής εκτο-
μής μένει να προσδιοριστεί απο προσεχείς μελέτες.

Πριν προχωρήσουν σε χειρουργική εκτομή, όλοι οι 
ασθενείς πρέπει να υποβληθούν σε πλήρη ορμονική εκτί-
μηση για να προσδιοριστεί η εκκριτική δραστηριότητα του 
όγκου22,23.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται για τις περιπτώσεις μη εξαι-
ρέσιμων όγκων. Ακόμα κι αν ο όγκος δεν μπορεί να αφαι-
ρεθεί εντελώς, πολλοί υποστηρίζουν τη μέγιστη δυνατή 
ογκομείωση ως μέσο βελτίωσης της επιβίωσης8,33, αν και 
άλλοι διαφωνούν ως προς το όφελος αυτής της στρατη-
γικής34,35. Δεν επαρκούν τα δεδομένα για την υιοθέτηση 
αυτής της πρακτικής, και η λήψη αποφάσεων πρέπει να 
εξατομικεύεται, λαμβάνοντας υπόψιν την υποκείμενη 
βιολογία του όγκου24,36. Για ασθενείς με προχωρημένου 
σταδίου λειτουργικούς όγκους, η ογκομείωση μπορεί να 
βοηθήσει στον έλεγχο της υπερέκκρισης των ορμονών 
και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των περαιτέρω 
θεραπειών29,37. Συνολικά, ωστόσο, οι ασθενείς με μη 
εξαιρέσιμη νόσο έχουν κακή πρόγνωση, με επιβίωση που 
φτάνει έως τους δέκα μήνες, γι` αυτό και η παρηγορητική 
θεραπεία είναι συχνά η καλύτερη προσέγγιση9,38.

Έχει ήδη γίνει φανερό, από τα όσα ειπώθηκαν έως 
τώρα, ότι η χειρουργική αντιμετώπιση του ACC πρέπει να 

Prognostic stage groupes

When T is...... And N is...... And M is...... Then the stage group is......

T1 NO MO I

T2 NO MO II

T1 N1 MO III

T2 N1 MO III

T3 Any N MO III

T4 Any N MO III

Any T Any N M1 IV
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γίνεται σε εξειδικευμένο κέντρο, από ομάδα χειρουργών 
με εμπειρία στην χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. 
Ένας ακόμα λόγος που το επιβάλλει είναι η σημασία της 
αποφυγής κατακερματισμού του όγκου και ατελούς εκτο-
μής, η οποία σχετίζεται με κακή πρόγνωση24,36. 

Ο ρόλος , τέλος, της προεγχειρητικής χημειοθεραπεί-
ας, σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένη νόσο, μένει να 
προσδιοριστεί μέσα απο μελέτες που είναι σε εξέλιξη. 
Μια αναδρομική μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς με τοπικά 
προχωρημένη νόσο μπορεί να επωφεληθούν από τη προ-
εγχειρητική χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη39. 
Ωστόσο, εξακολουθούν να λείπουν οριστικά στοιχεία και 
οι θεραπευτικές αποφάσεις πρέπει να εξατομικεύονται.

Η θέση της λαπαροσκοπικής τεχνικής στον φλοιο-
επινεφριδιακό καρκίνο.

Η λαπαροσκοπική τεχνική έχει αντικαταστήσει σε με-
γάλο βαθμό την ανοιχτή τεχνική για την αντιμετώπιση της 
καλοήθους παθολογίας των επινεφριδίων και η λαπαρο-
σκοπική αφαίρεση ακόμη και μεγάλων όγκων των επι-
νεφριδίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια από 
έμπειρους χειρουργούς40. 

Ωστόσο, ο ρόλος της λαπαροσκοπικής εκτομής στο 
ACC είναι αμφιλεγόμενος και η ανοιχτή τεχνική παρα-
μένει η τυπική προσέγγιση σε αρκετά κέντρα κυρίως 
της Αμερικής, ενώ οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδη-
γίες συνιστούν λαπαροσκοπική εκτομή από έμπειρο χει-
ρουργό, για ύποπτους όγκους μικρότερους των 6 cm επί 
απουσίας τοπικής διήθησης41. 

Αρκετές αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει συχνό-
τερες ή εμφανιζόμενες σε μικρότερο χρονικό διάστημα 
υποτροπές και μικρότερα ποσοστά επιβίωσης με την 
εφαρμογή της λαπαροσκοπικής τεχνικής42-44. Ωστόσο, 
άλλες μελέτες έχουν δείξει συγκρίσιμα αποτελέσματα 
μεταξύ λαπαροσκοπικής και ανοιχτής επινεφριδιεκτομής, 
ιδιαίτερα για όγκους μεγέθους έως 10 cm σε εξειδικευ-
μένα, πάντα, κέντρα45-50. Παρόλα αυτά, αυτή δεν είναι μια 
ευρέως αποδεκτή προσέγγιση, και πολλά κέντρα, κυρίως 
στην Αμερική, προτείνουν ανοιχτή εκτομή για γνωστό ή 
ύποπτο καρκίνωμα, ανεξάρτητα από το μέγεθος 42,51,52. 

Ωστόσο υπάρχουν διαθέσιμες και συμπληρωματικές 
θεραπείες για την αντιμετώπιση του ACC. 

Oι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοκρινολογί-
ας για τον ACC προτείνουν τη χρήση επικουρικής μιτοτά-
νης για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής53,54.

Σε μία μεγάλη αναδρομική ανάλυση με ασθενείς στα-

δίου Ι έως ΙΙΙ η χρήση μιτοτάνης ακόμα και σε χαμηλές 
δόσεις οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση υποτρο-
πής της νόσου και αύξηση του συνολικού χρόνου επιβί-
ωσης55.

Στο μέλλον, οι μοριακοί δείκτες θα μπορούσαν να βο-
ηθήσουν στον καλύτερο προσδιορισμό του ατομικού κιν-
δύνου υποτροπής και να εξατομικεύσουν τις αποφάσεις 
σχετικά με τη θεραπεία56,57. 

Δεν είναι γνωστό εάν η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία 
μόνη της ή σε συνδυασμό με μιτοτάνη είναι πιο αποτελε-
σματική από την επικουρική μιτοτάνη μόνο. Αν και δεν 
υπάρχουν δεδομένα υψηλής ποιότητας για την υποστήρι-
ξη αυτής της πρακτικής, ένα σχήμα με βάση τη σισπλατίνη 
φαίνεται ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα σε συνδυασμό 
με μιτοτάνη σε ασθενείς που πιστεύεται ότι διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο για πρώιμη υποτροπή25. 

Νέο ρόλο φαίνεται να αποκτά και η επικουρική ακτινο-
θεραπεία. Στο παρελθόν, ο ACC θεωρήθηκε ότι ήταν σχε-
τικά  ακτινοανθεκτικός όγκος. Ωστόσο, με βάση τα νεότε-
ρα δεδομένα, πιθανώς να μην ισχύει για τις σύγχρονες 
τεχνικές ακτινοθεραπείας58. Σύμφωνα με τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας 
δεν προτείνεται η συστηματική εφαρμογή ακτινοθεραπεί-
ας σε ασθενείς με νόσο σταδίου I έως II και εκτομή R0. 
Ωστόσο, προτείνεται να εξεταστεί η πιθανότητα εφαρμο-
γής ακτινοβολίας συμπληρωματικά της θεραπείας με μι-
τοτάνη, σε ασθενείς με εκτομή R1 ή Rx ή στο στάδιο III24.

Ενώ δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να 
επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της συμπληρω-
ματικής μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας, μερικές με-
λέτες υποστηρίζουν ότι μπορεί να ωφεληθούν ορισμένοι 
ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για τοπική υπο-
τροπή58-61.

Απαιτούνται μεγαλύτερες, προοπτικές, τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες για τον καλύτερο προσδιορισμό του ρόλου 
της συμπληρωματικής μετεγχειρητικής ακτινοβολίας, ιδί-
ως για να επιβεβαιωθεί εάν η μείωση του  ποσοστού το-
πικής υποτροπής παρέχει οποιοδήποτε συνολικό όφελος 
επιβίωσης.

Υποτροπιάζων και μεταστατικός φλοιοεπινεφριδι-
ακός καρκίνος.

Δύσκολες είναι οι επιλογές και οι αποφάσεις σε περι-
πτώσεις  υποτροπής ή μεταστατικά εκτεταμένου φλοιοε-
πινεφριδιακού καρκίνου.

Για ασθενείς με μονήρη τοπική υποτροπή του ACC, 
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χειρουργικά εξαιρέσιμη, η πλήρης χειρουργική εκτομή, 
ακολουθούμενη από θεραπεία με μιτοτάνη, είναι μια δό-
κιμη προσέγγιση.

Όπου είναι εφικτή, πρέπει να πραγματοποιείται επι-
θετική πλήρης εκτομή με σκοπό την επίτευξη αρνητικών 
χειρουργικών ορίων55,62,63. 

Η χειρουργική εκτομή μπορεί επίσης να εξεταστεί σε 
σπάνιες περιπτώσεις ασθενών που παρουσιάζουν σύγ-
χρονες περιορισμένης έκτασης και δυνητικά εξαιρέσιμες 
ηπατικές ή πνευμονικές μεταστάσεις64. Ενδείκνυται επί-
σης η εκτομή της τοπικής υποτροπής για ασθενείς στους 
οποίους η χειρουργική επέμβαση δύναται να αφαιρέσει 
το μεγαλύτερο μέρος του όγκου ή να μειώσει μια σοβα-
ρή υπερκορτιζολαιμία που διαφορετικά είναι δύσκολο να 
ελεγχθεί με φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η μετεγχειρη-
τική ανάρρωση μπορεί να είναι αργή, καθυστερώντας τη 
χορήγηση συστηματικής θεραπείας37. Έτσι, αυτή η προ-
σέγγιση πρέπει να περιορίζεται σε επιλεγμένους ασθε-
νείς με ανεξέλεγκτη συμπτωματική έκκριση ορμονών ή 
που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από διήθηση ή συμπίε-
ση γειτονικών οργάνων.

Η επιθετική εκτομή μιας τοπικής υποτροπής ή μονή-
ρους μετάστασης μπορεί να παρατείνει την επιβίωση σε 
ορισμένους ασθενείς36,63-66 και τουλάχιστον μερικές ανα-
φορές επιβεβαιώνουν, αν και είναι νωρίς για οριστικά 
συμπεράσματα, ότι τα ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης 
μπορεί να είναι υψηλότερα στους ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε εκτομή64,67.

Άλλες επιλογές στην αντιμετώπιση των δύσκολων 
αυτών περιπτώσεων είναι η ακτινοβολία, η στερεοτακτι-
κή ακτινοχειρουργική, η εξάχνωση με ραδιοσυχνότητες 
(RFA), η φαρμακευτική αγωγή και η ανοσοθεραπεία.

Τα υπάρχοντα δεδομένα υποστηρίζουν την θέση της 
ακτινοβολίας ως παρηγορητική θεραπεία για μη εξαιρέ-
σιμους τοπικά προχωρημένους όγκους  που προκαλούν 
τοπικά συμπτώματα ή για απομακρισμένες μεταστάσεις 
που προκαλούν συμπτώματα36,58,68. 

Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική μπορεί να είναι 
ευεργετική για ασθενείς που είναι σε καλή γενική κατά-
σταση και με περιορισμένες μεταστάσεις στον εγκέφαλο, 
τον πνεύμονα ή το ήπαρ. 

Η διαδερμική RFA μπορεί να παρέχει βραχυπρόθεσμο 
τοπικό έλεγχο ενός μη εξαιρέσιμου πρωτοπαθούς όγκου, 
ιδιαίτερα για εκείνους με διάμετρο <5 cm36,69,70. Ο μακρο-
πρόθεσμος αντίκτυπος στην επιβίωση είναι άγνωστος, 
ενώ η RFA έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία 

μικρών ηπατικών μεταστάσεων71,72.
Η αρχική θεραπεία με μιτοτάνη μπορεί να ενδείκνυται 

για ασθενείς που έχουν ιστολογικά αποδεδειγμένο ACC 
στους οποίους η χειρουργική εκτομή δεν είναι πλήρης, 
δεν είναι εφικτή ή αντενδείκνυται. Όμως, η διαθέσιμη βι-
βλιογραφία για τη μονοθεραπεία με μιτοτάνη είναι περιο-
ρισμένη και τα αποτελέσματα δεν επαρκούν για εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Τα όποια οφέλη της θεραπείας είναι γε-
νικά βραχύβια και δεν παρατηρείται σταθερή παράταση 
επιβίωσης8,37,38.  

Το κύριο όφελος της μιτοτάνης για ασθενείς με μη 
εξαιρέσιμη νόσο είναι συνήθως η μείωση των συμπτω-
μάτων υπερκορτιζολαιμίας. Ενώ υπάρχουν μεμονομέ-
νες αναφορές για μείωση στην υπερβολική παραγωγή 
ορμονών σε έως και 75% των ασθενών και μείωση του 
μέγεθους του όγκου στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, η 
θεραπεία με μιτοτάνη από μόνη της συνήθως δεν επαρκεί 
για τη σημαντική μείωση των επιπέδων κορτιζόλης ή στην 
μακροχρόνια μείωση ανάπτυξης του  όγκου73,74. 

Για ασθενείς με ενεργή νόσο και ορατές βλάβες, η μι-
τοτάνη συνήθως συνεχίζεται δια βίου ή έως την εξέλιξη 
της νόσου.

Είναι γενικά αποδεκτό, αν και δεν έχει ακόμη αποδει-
χθεί απο κάποια μελέτη, ότι η χημειοθεραπεία συν μιτοτά-
νη παράγει καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι μόνο η μιτο-
τάνη. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις εκτεταμένης, ταχέως 
εξελισσόμενης νόσου, η μιτοτάνη χορηγείται σχεδόν πά-
ντα σε συνδυασμό με κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. 

Η μιτοτάνη αυξάνει την κυτταροτοξική δράση άλλων 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε ανθρώπινα κύτταρα 
επινεφριδιακού καρκίνου in vitro, πιθανώς ενεργώντας 
ως ανταγωνιστής της πρωτεΐνης αντοχής σε πολλαπλά 
φάρμακα (MDR), η οποία βρίσκεται σε υψηλές συγκε-
ντρώσεις σε φλοιοεπινεφριδιακούς καρκίνους,75,76. Αυτά 
τα δεδομένα παρέχουν μια λογική για συνδυαστική θε-
ραπεία.

Μερικές προοπτικές μελέτες έχουν διερευνήσει συν-
δυασμούς που περιέχουν μιτοτάνη. Αν και δεν έχει απο-
δειχθεί βελτίωση στην συνολική επιβίωση απο κανένα 
σχήμα χημειοθεραπείας σε ασθενείς με προχωρημένο 
φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνο, μερικά από τα πιο ενθαρ-
ρυντικά αποτελέσματα ήταν με το συνδυασμό ετοποσί-
δη-δοξορουβικίνη-σισπλατίνη (EDP) και μιτοτάνης77.

Αρκετές νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι υπο 
μελέτη όσο αφορά στον ACC, πολλές εκ των οποίων ανή-
κουν στις μοριακά στοχευμένες θεραπείες. Αυτές όμως 
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οι θεραπευτικές προσσεγγίσεις έχουν αξιολογηθεί μόνο 
στα πλαίσια κλινικών μελετών και συχνά αφορούν σε πε-
ριπτώσεις προχωρημένου σταδίου που έχουν χορηγηθεί 
τυπικά θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ανοσοθεραπεία, είναι πλέον 
γνωστό ότι ο προσδέτης προγραμματισμένου κυτταρικού 
θανάτου (PDL-1) εκφράζεται σε ορισμένους ACC, γεγο-
νός που οδηγεί σε ενδιαφέρον για τη χρήση ανοσοθε-
ραπείας σε αυτούς τους ασθενείς. Ωστόσο απαιτούνται 
περαιτέρω μελέτες για να προσδιοριστούν προγνωστικοί 
δείκτες της ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία78.

Γεγονός παραμένει, βέβαια, ότι, στη συντριπτική πλει-
οψηφία ασθενών με μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα ACC, 
δεν υπάρχει θεραπευτική προσέγγιση με ορίζοντα ίασης. 
Tα συμπτώματα της υπερέκκρισης στεροειδών από τους 
κακοήθεις αυτούς όγκους συνήθως μπορούν να ελεγ-
χθούν με φαρμακευτική αγωγή.

Η λειτουργία των επινεφριδίων πρέπει να παρακο-
λουθείται στενά σε ασθενείς  με ACC, καθώς μπορεί να 
εμφανίσουν είτε επινεφριδιακή ανεπάρκεια είτε υπερβο-
λική έκκριση κορτιζόλης. Σε ασθενείς με υπερκορτιζολαι-
μία (είτε υπό μιτοτάνη είτε άνευ αυτής), συχνά απαιτείται 
προσθήκη ενός πιο ειδικού αναστολέα των επινεφριδί-
ων. Ο έλεγχος της υπερκορτιζολαιμίας είναι σημαντικός 
καθώς οι ασθενείς μπορούν να πεθάνουν πρόωρα από 
λοιμώξεις που σχετίζονται με ανοσοκαταστολή που προ-
καλούνται από την υπερκορτιζολαιμία και τη χημειοθερα-
πεία παρά από την ίδια τη νόσο.

Παρόλο που δεν έχουν δημοσιευτεί μεγάλες σειρές 
για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των δια-
θέσιμων αναστολέων στεροειδών ορμονών, η μετυραπό-
νη θεωρείται ως το πρώτο φάρμακο επιλογής σε ασθε-
νείς με ACC και υπερκορτιζολαιμία, ενώ η κετοκοναζόλη, 
αποτελεσματική στην καλοήθη επινεφριδιακή νόσο, σπά-

νια μπορεί να ελέγξει την υπερκορτιζολαιμία σε ασθενείς 
με φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνο.

Η ανεπάρκεια των επινεφριδίων αντιμετωπίζεται όπως 
και στις περιπτώσεις απο καλοήθη νόσο χρησιμοποιώ-
ντας ορμονική αντικατάσταση κυρίως με υδροκορτιζόνη. 
Η ανεπάρκεια αλδοστερόνης αντικαθίσταται με προσθή-
κη φλουοροκορτιζόνης. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μεταστατική νόσος 
είναι θανατηφόρα εντός ενός έτους, αν και υπάρχουν 
σπάνιες περιπτώσεις που ανταποκρίνονται μακροχρόνια 
στη χημειοθεραπεία με ή χωρίς μιτοτάνη24,79,80,81.

Συμπέρασμα 
Ο φλοιοεπινεφριδιακός καρκίνος (ACC) είναι σπάνιος 

και πρόκειται για μία επιθετική κακοήθη νεοπλασία.
Λόγω της σπανιότητας της νόσου δεν έχουν γίνει με-

γάλα βήματα από την διεθνή ιατρική κοινότητα όσο αφο-
ρά στην θεραπεία του. Παρ’ όλα αυτά, διαφαίνεται μία 
βελτίωση της πρόγνωσης της νόσου πιθανώς λόγω της 
χρήσης μιτοτάνης, ενώ ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα  
από κλινικές μελέτες μοριακά στοχευμένων θεραπειών 
οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.Ταυτόχρονα, δοκιμάζο-
νται θεραπείες κλασσικές, όπως η ακτινοθεραπεία, υπό 
νέο φως και με υποσχόμενα αποτελέσματα.

Σταθερή, και με τα νεότερα δεδομένα, παραμένει η 
άποψη ότι η πλήρης χειρουργική εκτομή του όγκου ή των 
μονήρων μεταστάσεων, είναι η μοναδική θεραπευτική 
προσέγγιση με σκοπό την ίαση.

Kι ενώ παραμένει αμφιλεγόμενη η επιλογή ανοιχτής ή 
λαπαροσκοπικής τεχνικής, φαίνεται να κερδίζει έδαφος 
η άποψη πως η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής τεχνικής 
επιτρέπεται μόνο όταν μπορεί να πετύχει πλήρη εκτομή 
του όγκου με διατήρηση ακέραιας της κάψας του όγκου. 
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Εισαγωγή
Η πρώτη περιγραφή περιστατικού με συμπτωματολο-

γία που συνάδει με φαιοχρωμοκύττωμα έγινε το 1800, 
ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε όγκος επί του νεφρού, 
μιας και η φύση των επινεφριδίων δεν ήταν ακόμα 
αναγνωρισμένη [1]. Θα περνούσαν όμως χρόνια μέχρι 
το 1886 οι Fraenkel και Schottelius να περιγράψουν 
πλήρως τα χαρακτηριστικά και την κλινική σημασία του 
φαιοχρωμοκυττώματος [2]. Το 1912 ο Pick με βάση το 
χαρακτηριστικό χρώμα των όγκων που προέρχονται 
από το μυελό των επινεφριδίων τους περιέγραψε ως 
«κύτταρα με φαιό χρώμα», δίνοντάς τους την ονομασία 
τους [3].

Τα νεοπλάσματα που εκκρίνουν κατεχολαμίνες είναι 
σπάνια, με επίπτωση 0,5 – 1 ανά 100.000 πληθυσμού 
ανά έτος [4]. Αν και μπορούν να διαγνωστούν σε οποια-
δήποτε ηλικία, πιο συχνά εμφανίζονται στην τρίτη με 
πέμπτη δεκαετία της ζωής, ενώ έχουν ίση συχνότητα σε 
άντρες και γυναίκες [5]. Έως και το 40% των περιπτώ-
σεων φαίνεται να σχετίζεται με κληρονομούμενες με-
ταλλάξεις γονιδίων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τη νευροϊνωμάτωση τύπου Ι, το σύνδρομο von Hippel-
Lindau και τα σύνδρομα Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νε-
οπλασίας τύπου ΙΙ (MEN 2).  Σήμερα γνωρίζουμε πως 
έχουν αναγνωριστεί έως και 12 γονίδια των οποίων η 
μετάλλαξη σχετίζεται με ανάπτυξη φαιοχρωμοκυττώμα-
τος ή παραγαγγλιώματος [6].

Διάγνωση
Η χαρακτηριστική κλινική εικόνα της νόσου περι-

λαμβάνει την τριάδα υπέρτασης, ταχυκαρδίας και γε-
νικευμένης εφίδρωσης. Στην πραγματικότητα, όμως, η 
υπερέκκριση κατεχολαμινών μπορεί να λάβει πολλές 
μορφές. Έτσι, οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν άγχος 

και κρίσεις πανικού, flushing, ναυτία, απώλεια βάρους, 
δυσκοιλιότητα, καταβολή ή ακόμα και να είναι ασυ-
μπτωματικοί (silent pheochromocytoma). Δεν αποκλεί-
εται να εκδηλωθεί ισχαιμία του μυοκαρδίου, εγκεφαλι-
κό επεισόδιο ή άλλα αγγειακά συμβάματα (π.χ. ισχαιμία 
οργάνου). Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην γλαφυρή 
περιγραφή του φαιοχρωμοκυττώματος ως «ο Μεγάλος 
Μίμος» και το κλειδί στην έγκαιρη διάγνωσή του είναι η 
ισχυρή υποψία των κλινικών ιατρών [7].

Η υποψία ύπαρξης φαιοχρωμοκυττώματος εκκινεί 
τη διαδικασία απόδειξης της ύπαρξής του καθώς και 
της εντόπισής του. Οι αυξημένες τιμές μετανεφρινών 
πλάσματος και ούρων, σε συνδυασμό με ενδεικτική 
απεικόνιση επαρκούν για τη διάγνωση του φαιοχρωμο-
κυττώματος. Ενώ οι κατεχολαμίνες εκκρίνονται παρο-
ξυσμικά και είναι συχνά αδύνατο να δώσουν διαγνωστι-
κή μέτρηση, ο μεταβολισμός τους εντός του όγκου είναι 
μία συνεχής διαδικασία, η οποία αποδίδει τα παράγωγά 
τους (τις μετανεφρίνες) συνεχώς στην κυκλοφορία. Οι 
αυξημένες τιμές μετανεφρίνης και νορμετανεφρίνης 
στο πλάσμα έχουν ευαισθησία 97% και ειδικότητα 93% 
στη διάγνωση φαιοχρωμοκυττώματος και παραγαγγλι-
ώματος. Σε ελάχιστες περιπτώσεις θα βρεθούν ψευδώς 
αρνητικά αποτελέσματα τα οποία και αποδίδονται είτε 
σε πολύ μικρούς όγκους (<1εκ.) είτε στους εκκρίνοντες 
ντοπαμίνη όγκους. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθούν 
αντίστοιχα η απεικόνιση και η μέτρηση του μεταβολίτη 
της ντοπαμίνης, της μεθοξυτυραμίνης. Από την άλλη, 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαφορική δι-
άγνωση καθώς ορισμένα φάρμακα, τροφές και παθο-
λογικές καταστάσεις ενδέχεται να αυξήσουν τα επίπε-
δα κατεχολαμινών στον οργανισμό και να προκύψουν 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα [4,8].
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Απεικόνιση
Οι κύριες απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποι-

ούνται είναι η αξονική τομογραφία, με ενδοφλέβιο σκι-
αγραφικό, και η μαγνητική τομογραφία. Η προσέγγιση, 
όμως, εξαρτάται από το κλινικό σενάριο. Η απεικόνιση 
πρέπει να περιλαμβάνει την άνω και κάτω κοιλία, την 
πύελο και τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο για να εντοπι-
στούν οι επινεφριδικές μάζες ή οι εξωεπινεφριδικοί 
όγκοι που εκκρίνουν κατεχολαμίνες (παραγαγγλιώ-
ματα). Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει τυχαίωμα 
επινεφριδίου η απεικονιστική μέθοδος εκλογής είναι η 
αξονική τομογραφία χωρίς ενδοφλέβιο σκιαγραφικό. 
Στην εξέταση αυτή μετρώνται οι μονάδες Hounsfield 
(Hounsfield Units – HU) εντός του τυχαιώματος και εάν 
είναι <10 τότε αυτό έχει λιπώδη σύσταση, οπότε το φαι-
οχρωμοκύττωμα αποκλείεται και ο βιοχημικός έλεγχος 
των μετανεφρινών δεν έχει ένδειξη [4].

Ένα ακόμα εργαλείο στη διάγνωση των όγκων αυτών 
είναι οι λειτουργικές απεικονιστικές μέθοδοι. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται το σπινθηρογράφημα 123I-MIBG και η 
τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (Positron Emission 
Tomography – PET) με σεσημασμένη φαινυλαλανί-
νη (18F-labeled ldihydroxyphenylalanine [L-DOPA]), 
γλυκόζη (18F-fluorodeoxyglucose [18F-FDG]) ή 
οκτρεοτίδη (68Ga-labeled DOTA(0)-Tyr(3)-octreotide 
[DOTATATE]) συνήθως συνδυαζόμενα με αξονική το-
μογραφία. Το σπινθηρογράφημα 123I-MIBG έχει εξαι-
ρετική ευαισθησία στα επινεφριδικά φαιοχρωμοκυττώ-
ματα (έως και 100%), αλλά αυτή πέφτει σε ποσοστά 56 
– 75% στα εξωεπινεφριδιακά και τα μεταστατικά, ιδίως 
όταν σχετίζονται με μεταλλάξεις του γονιδίου της ηλε-
κτρικής αφυδρογονάσης (succinate dehydrogenase 
– SDH). Το 18F-FDOPA PET προτείνεται για παραγαγ-
γλιώματα κεφαλής και τραχήλου αλλά και για μη μετα-
σταστικά φαιοχρωμοκυττώματα. Το 18F-FDG PEΤ έχει 
πολύ καλή ευαισθησία για μεταστατικούς όγκους, ιδιαί-
τερα σε ασθενείς που φέρουν τη μετάλλαξη SDHB. Το 
68Ga-DOTATATE έχει πολύ υψηλή συγγένεια με τους 
υποδοχείς σωματοστατίνης τύπου 2 του όγκου. Φαίνε-
ται ότι έχει διαγνωστική ακρίβεια τόσο στα σποραδικά 
όσο και στα σχετιζόμενα με μετάλλαξη του SDHB φαιο-
χρωμοκυττώματα. Η κλινική σημασία όλων αυτών των 
λειτουργικών μεθόδων δεν είναι απολύτως εξακριβω-
μένη. Εφόσον η διάγνωση έχει τεθεί με βιοχημικό έλεγ-
χο και συμβατική απεικόνιση, δεν απαιτείται περαιτέρω 
λειτουργικός έλεγχος εκτός εάν οι παραπάνω απεικονί-

σεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τις εξατομικευ-
μένες ανάγκες ορισμένων ασθενών [9].

Περιεγχειρητική ρύθμιση - αντιμετώπιση
Από τη στιγμή που τίθεται η διάγνωση ιδιαίτερη σημα-

σία έχει η διαχείριση του ασθενούς έως ότου οδηγηθεί 
στο χειρουργείο, αλλά και το διάστημα μετά από αυτό. 
Η βαρύτητα της προεγχειρητικής συμπτωματολογίας δε 
φαίνεται να είναι ανάλογη της πιθανότητας εμφάνισης 
διεγχειρητικής αστάθειας καθώς αυτή μπορεί να συμ-
βεί ακόμα και σε ασθενείς με ήπια κλινική εικόνα [10]. 
Ο στόχος της προεγχειρητικής διερεύνησης είναι τόσο 
η αξιολόγηση των πιθανών καρδιαγγειακών επιπλοκών 
από την παρατεταμένη υπερέκκριση κατεχολαμινών 
όσο και η βέλτιστη ρύθμιση αυτών. Η αξιολόγηση οφεί-
λει να περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα και δια-
θωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς. Η ρύθμιση αφο-
ρά στην αντιϋπερτασική αγωγή, στην αναπλήρωση του 
όγκου καθώς και στην αντιμετώπιση της ταχυκαρδίας. 
Λόγω της σπανιότητας των όγκων αυτών δεν υπάρχουν 
τυχαιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν τη φαρ-
μακολογική προσέγγιση, εντούτοις η ρύθμιση με α-α-
δρενεργικούς αποκλειστές, β-αδρενεργικούς αποκλει-
στές και αναστολείς των διαύλων ασβεστίου φαίνεται 
να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. 

Παραδοσιακά και σε μεγαλύτερη έκταση έχει χρη-
σιμοποιηθεί ο μακράς δράσης, μη εκλεκτικός α-α-
δρενεργικός αποκλειστής φαινοξυβενζαμίνη που δρα 
στους α1 και α2 υποδοχείς. Με αυτόν τον τρόπο επι-
τυγχάνεται άρση της αγγειοσύσπασης. Στις ανεπιθύ-
μητες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται αντανακλαστική 
ταχυκαρδία, ορθοστατική υπόταση, ρινική συμφόρηση, 
ζάλη και συγκοπή. Η καλύτερη ρύθμιση της πίεσης και 
η ταχυκαρδία συχνά απαιτούν την προσθήκη β-αδρε-
νεργικού αποκλειστή. Οι εκλεκτικοί α1-αποκλειστές, 
όπως η τεραζοσίνη, η πραζοσίνη και η δοξαζοσίνη, 
παρουσιάζουν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και 
ειδικά αντανακλαστική ταχυκαρδία, μιας και διατηρείται 
το μονοπάτι της ανατροφοδότησης μέσω των α2-υπο-
δοχέων. Είναι λιγότερο πιθανό να χρειαστεί β-αποκλει-
στής σε αυτή την περίπτωση, χωρίς αυτό να αποκλεί-
εται όταν το φορτίο των κατεχολαμινών είναι υψηλό. 
Επίσης, η μικρότερη διάρκεια δράσης των α1-αποκλει-
στών έχει όφελος ως προς την μετεγχειρητική υπόταση 
που παρουσιάζεται συχνά με τη φαινοξυβενζαμίνη και 
είναι σημαντική. Οι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου, 
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όπως η διλτιαζέμη ή η νικαρδιπίνη, χρησιμοποιούνται 
επικουρικά όταν οι α- και οι β-αναστολείς δεν επιτυγ-
χάνουν τη βέλτιστη ρύθμιση της πίεσης. Σπανίως, σε 
ασθενείς που δεν ανέχονται τους α-αναστολείς, έχει 
χρησιμοποιηθεί η μετυροσίνη η οποία αναστέλει τη 
σύνθεση των κατεχολαμινών [10, 11].

Μεγάλη σημασία έχει η αναισθησιολογική παρακο-
λούθηση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβα-
σης. Εξασφαλίζεται η αρτηριακή και η κεντρική φλεβική 
πρόσβαση πριν την έναρξη της επέμβασης. Λόγω της 
παρατεταμένης πληθώρας κατεχολαμινών στον οργα-
νισμό και της επακόλουθης αγγειοσύσπασης, οι ασθε-
νείς συνήθως έχουν μειωμένο ενδαγγειακό όγκο. Για 
τον ίδιο λόγο οι καρδιαγγειακές μεταβολές καθιστούν 
τη μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης αναξιόπι-
στη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά το διάστημα 
της προσπέλασης και του χειρισμού του όγκου από 
τον χειρουργό καθώς το απόθεμα των κατεχολαμινών 
εντός αυτού μπορεί να απελευθερωθεί απότομα στην 
κυκλοφορία. Οι υπερτασικές αιχμές και οι ταχυαρρυθ-
μίες οφείλουν να αναγνωρίζονται έγκαιρα και συνήθως 
αντιμετωπίζονται με αγγειοδιασταλτικά (πχ. νιτροπρωσ-
σικό νάτριο) σε συνδυασμό κυρίως με ρεμιφεντανύλη 
και εσμολόλη. Μετά την απολίνωση της επινεφριδικής 
φλέβας αναμένεται πτώση της αρτηριακής πίεσης για 
την οποία μπορεί να απαιτηθεί παρατεταμένη φαρμα-
κευτική αγγειοσύσπαση. Οι παράγοντες που χρησιμο-
ποιούνται είναι η νοραδρεναλίνη, η φαινυλεφρίνη, η 
βαζοπρεσσίνη και η ντοπαμίνη, οι οποίοι δεν αναμένε-
ται να έχουν αποτέλεσμα εάν δεν επιχειρείται παράλλη-
λα ανάνηψη με υγρά [10, 11].

Θεραπεία
Η οριστική αντιμετώπιση του φαιοχρωμοκυττώμα-

τος είναι η χειρουργική εκτομή του. Όταν τίθεται η δι-
άγνωση οφείλει να ακολουθεί η επέμβαση καθώς το 
φαιοχρωμοκύττωμα που δεν αντιμετωπίζεται έχει πολύ 
κακή πρόγνωση, κυρίως λόγω των καρδιαγγειακών 
επιπλοκών του. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με ανοικτή, 
λαπαροσκοπική ή οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση. Η 
επικρατούσα προσέγγιση είναι πλέον η ελάχιστα επεμ-
βατική, για την οποία ελάχιστες αντενδείξεις υπάρχουν. 
Συνεχώς αυξανόμενος βαίνει και ο αριθμός των ρομπο-
τικών επινεφριδεκτομών με καλά αποτελέσματα, χωρίς 
όμως να έχει καθαριστεί ακόμα ο ρόλος της μεθόδου 
στην αντιμετώπιση του φαιοχρωμοκυττώματος. Η πλει-

οψηφία των ασθενών της λαπαροσκοπικής τεχνικής 
αντιμετωπίζεται επιτυχώς με πλάγια διακοιλιακή προ-
σέγγιση σε κέντρα που διαθέτουν επαρκή εμπειρία. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, κύριοι κανόνες της χειρουργικής 
του φαιοχρωμοκυττώματος είναι η πρώιμη απολίνωση 
της επινεφριδικής φλέβας, οι ελάχιστοι χειρισμοί πάνω 
στον όγκο πριν από την απολίνωση της φλέβας καθώς 
και η αποφυγή της ρήξης του όγκου [12 - 14].

Η βάση της αντιμετώπισης του φαιοχρωμοκυττώμα-
τος είναι κατ’ αρχάς η πλήρης εκτομή του. Όταν δεν 
υπάρχει ένδειξη μετάστασης δεν έχει ένδειξη η περαι-
τέρω θεραπεία και ο ασθενής μπαίνει σε πρόγραμμα 
παρακολούθησης. Επί μεταστατικής νόσου, η χειρουρ-
γική εκτομή τόσο του πρωτοπαθούς όγκου όσο και των 
δευτεροπαθών εντοπίσεων, όταν αυτό είναι δυνατό, 
έχει όφελος τόσο ως προς την επιβίωση όσο και ως 
προς των έλεγχο των συμπτωμάτων. Επικουρικά χρη-
σιμοποιούνται μέθοδοι πυρηνικής ιατρικής, συστηματι-
κή χημειοθεραπεία και στοχευμένες θεραπείες. Πάνω 
από 50% των ασθενών πρόκειται να ωφεληθούν από 
θεραπευτικό σπινθηρογράφημα με ραδιοσημασμένο 
ιώδιο [131I] MIBG όταν το διαγνωστικό [123I] MIBG 
δείχνει πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου. Οι ασθενείς 
στους οποίους έχουν βρεθεί όγκοι που εκφράζουν 
υποδοχείς σωματοστατίνης (πχ. θετικοί στο [68Ga] 
DOTATATE) φαίνεται να ανταποκρίνονται σε πυρηνικές 
θεραπείες με ραδιοσημασμένο ύττριο ή λουτέσιο ([90Y] 
DOTATOC, [177Lu] DOTATATE), με τα δεδομένα να 
είναι ακόμα περιορισμένα. Οι συστηματικές θεραπεί-
ες προσφέρονται στις περιπτώσεις όπου διαγνωστικά 
έχει φανεί μειωμένη πρόσληψη των ραδιοφαρμάκων. 
Οι συνδυασμοί που χρησιμοποιούνται είναι κυκλοφω-
σφαμίδη και δεκαρβαζίνη με βινκριστίνη ή/και δοξο-
ρουβικίνη. Εναλλακτικά της δεκαρβαζίνης έχει δείξει 
αποτελεσματικότητα η τεμοζολομίδη στους ασθενείς με 
μετάλλαξη του SDHB. Μικρές σειρές δείχνουν θετικά 
αποτελέσματα και με τον αναστολέα της τυροσινικής 
κινάσης σουνιτινίβη [15].

Πρόγνωση
Παραδοσιακά τα φαιοχρωμοκυττώματα διαχωρίζο-

νταν σε καλοήθη και κακοήθη βάσει της παρουσίας ή 
όχι μεταστάσεων, η ύπαρξη των οποίων υποδεικνύει 
την κακοήθεια. Από το 2017 και έπειτα ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στην νέα κατάταξη των 
όγκων των ενδοκρινών αδένων, έχει αποσύρει τον 
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όρο κακοήθη και διαχωρίζει τα φαιοχρωμοκυττώματα 
σε καλοήθη και μεταστατικά. Ενώ οι καλοήθεις όγκοι 
έχουν άριστη πρόγνωση και η χειρουργική επέμβαση 
αποτελεί ουσιαστικά θεραπεία, όταν υπάρχουν μετα-
στάσεις η πενταετής επιβίωση πέφτει κάτω από 50%. 
Φαίνεται, έτσι, ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται 
οι όγκοι που έχουν μεταστατικό δυναμικό, μιας και σε 
ποσοστό 15-20% οι μεταστάσεις διαγιγνώσκονται στην 
πορεία και όχι την αρχική εμφάνιση της νόσου [16].

Διάφορα συστήματα έχουν προταθεί για την αξιολό-
γηση του βαθμού κακοήθειας των φαιοχρωμοκυττωμά-
των. Αυτά είναι τα PASS score (Pheochromocytoma of 
the Adrenal Gland Scaled Score), GAPP (Grading System 
for Adrenal Pheochromocytoma and Paraganglioma), 
COPP (Composite Pheochromocytoma/paraganglioma 
Prognostic Score) και το ASES, χωρίς κάποιο από αυτά 
να επιτυγχάνει τον απόλυτο προσδιορισμό του κακοή-
θους δυναμικού σε κάθε περίπτωση. Κατά κύριο λόγο 
σήμερα χρησιμοποιείται το σύστημα PASS score, το 
οποίο ήταν και το πρώτο που αξιολογήθηκε. Αξιοποι-
εί 12 ιστολογικές παραμέτρους (Πίνακας 1) δίνοντας 
ένα έως δύο βαθμούς για την παρουσία της κάθε μίας 
και δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα φάσμα από 
0 έως 20 βαθμούς. Επανειλημμένες αξιολογήσεις του 
συστήματος αναδεικνύουν προγνωστική αξία του μετα-
στατικού φαιοχρωμοκυττώματος όταν αυτό συγκεντρώ-

νει πάνω από 6 βαθμούς, ενώ μη μεταστατικού όταν 
αυτό έχει κάτω από 4. Από 4 έως και 6 το μεταστατικό 
δυναμικό του όγκου δεν μπορεί να προβλεφθεί με αξι-
οπιστία [16, 17].

Μετεγχειρητική παρακολούθηση (follow-up)
Η παρακολούθηση μετά από επέμβαση επινεφριδε-

κτομής για φαιοχρωμοκύττωμα συστήνεται να έχει δι-
άρκεια 10 χρόνια. Ο έλεγχος γίνεται με ετήσια μέτρηση 
των μετανεφρινών πλάσματος ή ούρων. Απεικόνιση 
απαιτείται ανά ένα με δύο χρόνια. Καθώς όμως η ιδανι-
κή στρατηγική παρακολούθησης δεν έχει καθοριστεί με 
ακρίβεια, συστήνεται στους ασθενείς οι οποίοι θεωρού-
νται υψηλού κινδύνου (νέοι ασθενείς με κληρονομική 
νόσο, ευμεγέθεις όγκοι ή/και παραγαγγλίωμα) η παρα-
κολούθηση να είναι εφ’ όρου ζωής [18, 19].

Η εμπειρία της Κλινικής μας
Στην Κλινική μας καταγράφονται προοπτικά όλοι οι 

ασθενείς που αντιμετωπίζονται λόγω όγκων επινεφρι-
δίων. Την τελευταία δωδεκαετία έχουν διενεργηθεί 
176 επινεφριδεκτομές, εκ των οποίων οι 27 αφορού-
σαν φαιοχρωμοκύττωμα. Η μέση ηλικία των ασθενών 
αυτών ήταν τα 55 έτη. Τα βασικά χαρακτηριστικά των 
ασθενών με φαιοχρωμοκύττωμα παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2

Πίνακας 1. 

Ιστολογικές Παράμετροι Τιμή
Υπέρχρωση του πυρήνα 1

Πλειομορφισμός του πυρήνα 1

Διήθηση της κάψας 1

Αγγειακές διηθήσεις 1

Επέκταση στο λιπώδη ιστό 2

Άτυπες μιτώσεις 2

Μιτώσεις >3 (ανα ΗPF) 2

Ατρακτοειδή κύτταρα 2

Κυτταρική μονοτονία 2

Υψηλή κυτταρικότητα 2

Κεντρικές ήσυρρέουσες νεκρώσεις 2

Μεγάλες φωλιές ή διάχυτη ανάπτυξη 2

Σύνολο 20

Πίνακας 2. 

Ν %

Επινεφριδεκτομές
Σύνολο ασθενών 176

Φαιοχρωμοκύττωμα 27 15,3

Φύλο
Άνδρες 12 44

Γυναίκες 15 56

Εντόπιση
Δεξιά 9 33

Αριστερά 18 67

Επέμβαση

Ανοικτή 6 22

Λαπαροσκοπική 19 70

Μετατροπή 2 8

Περιεγχειρητική 
Αστάθεια

7 29

Ιστολογία
Καλοήθεια 18 67

Κακοήθεια 9 33

Μέση διάμετρος 
όγκου

5,8εκ.
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Κακοήθεις Νευροενδοκρινικοί
Όγκοι Παγκρέατος

Εισαγωγή - Επιδημιολογία
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι είναι μια ετερογενής 

ομάδα νεοπλασιών με ποικίλα ιστολογικά – εμβρυο-
λογικά χαρακτηριστικά και βιολογική συμπεριφορά. 
Ο όρος «νευροενδοκρινής» αφορά σε κύτταρα που 
ανευρίσκονται σε όλο το ανθρώπινο σώμα και το ιδι-
αίτερο γνώρισμα των οποίων είναι η παρουσία εκκρι-
τικών κοκκίων, παρεμφερών με αυτά που υπάρχουν 
στους σεροτονινεργικούς νευρώνες, και τα οποία 
περιέχουν μονοαμίνες.[1] Τα κύτταρα αυτά έχουν ως 
κοινή τους προέλευση την νευρική ακρολοφία κατά το 
στάδιο της εμβρυογενετικής ανάπτυξης, από την οποία 
μεταναστεύουν και διαφοροποιούνται εν τέλει στους 
τελικούς προορισμούς τους. Με δεδομένη την ευρεία 
κατανομή των νευροενδοκρινικών κυττάρων, οι νευ-
ροενδοκρινείς όγκοι έχουν περιγραφεί στην αναπνευ-
στική οδό, στο πεπτικό σύστημα, το ΚΝΣ, το μαστό, το 
ουρογεννητικό σύστημα, τον λάρυγγα, τον θυρεοειδή 
και το δέρμα, με τα πρώτα δύο να αποτελούν τα συχνό-
τερα σημεία εντόπισης.[2]

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι αποτελούν συνολικά 
περί το 0,5% όλων τον νεοδιαγιγνωσκόμενων κακοη-
θειών. Η επίπτωσή τους ανέρχεται σε 5-6 στις 100.000 
ανά έτος με υπεροχή στο θήλυ φύλο σε αναλογία 
περίπου 5 προς 2. Οι συχνότερες εντοπίσεις είναι το 
γαστρεντερικό σύστημα (62%-67%) και ο πνεύμονας 
(22%-27%), ενώ περίπου ένας με δύο στους δέκα 
ασθενείς έχουν μεταστάσεις κατά την πρώτη διάγνω-
ση (11%-22%). Η πλειοψηφία των νευροενδοκρινών 
όγκων είναι σποραδικής εμφάνισης, αλλά υπάρχει 
σημαντική συσχέτιση με το σύνδρομο πολλαπλής εν-
δοκρινικής νεοπλασίας τύπου Ι (MEN 1) και διάφορες 
άλλες οικογενείς μορφές. Οι νευροενδοκρινείς όγκοι 

του πεπτικού συστήματος εμφανίζονται συχνότερα στη 
μαύρη φυλή παρά στους λευκούς. Δεν υπάρχει στα-
τιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης 
νευροενδοκρινών όγκων και του καπνίσματος ή της 
κατανάλωσης οινοπνεύματος.[3]

Tα παγκρεατικά νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα 
(pNETs) αποτελούν το 30% των νευροενδοκρινικών 
όγκων του πεπτικού συστήματος και συνήθως είναι 
μονήρη και καλά αφοριζόμενα από τα πέριξ όργανα. 
Αποτελούν συνήθως καλά διαφοροποιημένα νεοπλά-
σματα ενώ το μέγεθός τους είναι συνήθως 1-5 cm. Οι 
πολλαπλοί όγκοι είναι σπάνιοι και πρέπει πάντα όταν 
ανιχνεύονται να γεννούν την υποψία του συνδρόμου 
ΜΕΝ 1 ή της νόσου von Hippel-Lindau (VHL). Το μέγε-
θος (>2 cm), η διηθητική τοπική επέκταση, οι μεταστά-
σεις, η αγγειακή διήθηση και η πολλαπλασιαστική τους 
δραστηριότητα στην βιοψία (Ki-67%) καθορίζουν την 
πρόγνωση και την μεταστατική τους δυνατότητα. Αυτή 
η πολυπαραγοντική θεώρηση των διαφόρων μεταβλη-
τών των όγκων αυτών είναι μια αξιόπιστη μέθοδος 
στην κατάταξη των όγκων αυτών σε ομάδες κίνδυνου.

Τα καλά διαφοροποιημένα pNETs (PanNETs) μπο-
ρεί αν είναι είτε λειτουργικά (ινσουλίνωμα, γαστρίνω-
μα, γλουκαγόνωμα, VIPομα, σωματοστατίνωμα) είτε 
μη λειτουργικά. Τα μη λειτουργικά παρατηρούνται συ-
χνότερα από παλιότερα, αν και αυτό πιθανώς δεν απει-
κονίζει μια αληθινή αύξηση σε αριθμό αλλά μάλλον 
βελτιωμένες διαγνωστικές μεθόδους, και αντιπροσω-
πεύουν την πλειονότητα όλων των pNETs. Τα pNETs 
που είναι κακά διαφοροποιημένα (PanNECs) είναι ακό-
μα πιο σπάνια, αποτελώντας μόλις το 10% όλων των 
νεοδιαγιγνωσκόμενων pNETs. Στους καλώς διαφορο-
ποιημένους νευροενδοκρινείς όγκους τα κύτταρα δι-
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ατάσσονται σε οργανοειδή ή δοκιδώδη αρχιτεκτονική, 
με μικρά κύτταρα, μικρούς και γενικώς ομοιόμορφους 
στρογγυλούς ή ωοειδούς σχήματος πυρήνες και έχουν 
μια χαρακτηριστική μορφολογία που περιγράφεται ως 
«κόκκοι αλατοπίπερου» λόγω των αδρών κοκκιόδων 
σχηματισμών χρωματίνης. Σε αντιδιαστολή, τα νευρο-
ενδοκρινικά καρκινώματα παρουσιάζουν μονόστιβη 
ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, με ακανόνιστους 
πυρήνες, έντονη μιτωτική δραστηριότητα και λιγότε-
ρα εκκριτικά κοκκία στο κυτταρόπλασμα. Σε αυτή την 
κατηγορία όγκων είναι ασθενέστερη και η ανοσοϊστο-
χημική χρώση για βιοδείκτες που σχετίζονται με τα 
νευροενδοκρινή κύτταρα: μειώνεται η έκφραση τόσο 
της συναπτοφυσίνης όσο και της χρωμογρανίνης Α. Ως 
και 40% των νευροενδοκρινικών καρκινωμάτων περι-
έχουν κύτταρα μη νευροενδοκρινούς ιστολογίας. Το 
νευροενδοκρινές στοιχείο πρέπει να αποτελεί άνω του 
30% του όγκου προκειμένου αυτός να χαρακτηριστεί 
νευροενδοκρινής.[4,5]

Στη σύγχρονη κλινική πράξη διακρίνουμε γενι-
κώς τους όγκους αυτούς με τρόπο παρεμφερή με τα 
λεμφώματα είτε ως χαμηλόβαθμης δυσπλασίας αργά 
αναπτυσσόμενους όγκους είτε ως υψηλόβαθμης δυ-
σπλασίας επιθετικά καρκινώματα, με βάση την κλινική 
τους συμπεριφορά, την ιστολογία τους και το ρυθμό 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού τους. Αυτή η διάκριση 
έχει μεγάλη σχέση με την πρόγνωση και την ενδεδειγ-
μένη κατά περίπτωση θεραπεία. Σε αυτό το άρθρο θα 
επικεντρωθούμε στους υψηλόβαθμης δυσπλασίας κα-
κοήθεις νευροενδοκρινικούς όγκους του παγκρέατος.

Ιστολογία - Ταξινόμηση
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι είναι μία εξαιρετικά ετε-

ρογενής οντότητα με μεικτή αιτιολογία, πρόγνωση και 
διαχείριση που, παρά τα σχετικά «ευγενή» μορφολο-
γικά χαρακτηριστικά τους στην ιστολογική ανάλυση, 
μπορούν να παρουσιάσουν κακοήθη κλινική συμπε-
ριφορά με μεταστάσεις, τοπική διήθηση και υποτροπή 
μετά από χειρουργική εξαίρεση.

Ανά τα έτη η κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των 
νευροενδοκρινών όγκων έχει περάσει από διάφορα 
στάδια μέχρι να φτάσει στη σημερινή μορφή της. Οι 
νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος ταξινομούνται 
πλέον με βάση τις μιτώσεις του όγκου και τον δείκτη 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67%. Τα νευροενδο-
κρινή καρκινώματα (βαθμού ιστολογικής κακοηθείας 

3) συσχετίζονται με εμφάνιση απομεμακρυσμένων 
μεταστάσεων ακόμη και σε όγκους που αρχικά έχουν 
μόνο τοπικοπεριοχική ανάπτυξη. Το 2015 το National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) πρότεινε 
την συμπερίληψη της διαφοροποίησης των όγκων, του 
αριθμού των μιτώσεων και του Ki-67% στις παθολο-
γοανατομικές εκθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί 
πιθανή σύγχυση κατά την ερμηνεία τους.[6]

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο ιστολογικός βαθ-
μός κακοηθείας, όπως και σε άλλους τύπους νεο-
πλασιών, δεν έχει απόλυτη συσχέτιση με την κλινική 
συμπεριφορά του όγκου. Ενδέχεται δηλαδή νευροεν-
δοκρινείς όγκοι με χαμηλό ιστολογικό βαθμό (grade) 
να συμπεριφέρονται επιθετικά με ταχεία ανάπτυξη και 
μεταστατική συμπεριφορά. Η σύσταση του NCCN είναι 
σε τέτοιες περιπτώσεις η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση 
του όγκου να είναι βασισμένη όχι στα μορφολογικά χα-
ρακτηριστικά του αλλά στην κλινική κρίση του θεράπο-
ντος και στην πορεία της εκάστοτε νόσου.[7]

Η ιστολογική επιβεβαίωση είναι απαραίτητο βήμα 
στην επιβεβαίωση της φύσης του οποιουδήποτε όγκου 
και οι νευροενδοκρινείς όγκοι δε θα μπορούσαν να 
αποτελούν εξαίρεση. Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για 
χαμηλού μοριακού βάρους κερατίνες και χρωμογρα-
νίνη A επαληθεύει τη νευροενδοκρινική φύση του νε-
οπλάσματος, ενώ και η χρώση συναπτοφυσίνης συνη-
γορεί υπέρ της διάγνωσης. Επιβάλλεται η εκτίμηση του 
δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67% και μάλι-
στα στις περιοχές του όγκου με την υψηλότερη μιτωτι-
κή δραστηριότητα, με δεδομένο πως αυτού του είδους 
τα νεοπλάσματα παρουσιάζουν συχνά ετερογένεια στη 
σύστασή τους. Στις περιπτώσεις όπου η πρωτοπαθής 
εστία είναι άγνωστη ή ο όγκος δεν έχει χρώση θετι-
κή για κερατίνη χρειάζεται περαιτέρω ανοσοϊστοχημι-
κός έλεγχος για κοινούς μεταγραφικούς παράγοντες 
όπως οι thyroid transcription factor 1 (TTF-1), caudal 
type homeobox 2 (CDX-2), pancreatic-duodenal 
homeobox 1 (PDX-1), islet 1 (ISL-1) και prostatic acid 
phosphatase (PSAP), που μπορεί να αποκαλύψει την 
προέλευσή του. Η θετική χρώση για παγκρεατικές ορ-
μόνες και ISL-1/PDX-1 σημαίνει πως ο όγκος έχει πα-
γκρεατική καταγωγή.[8,9] 

Όσον αφορά στο πάγκρεας αυτοί οι όγκοι χωρίζο-
νται σύμφωνα με την ταξινόμηση του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (WHO) το 2019 σε τρεις ομάδες:

α. Τα χαμηλού grade ΝΕΤs (G1) (<2 μιτώσεις ανά 
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οπτικό πεδίο, Ki-67: <2%) ,
β.  Τα ενδιάμεσου grade ΝΕΤs (G2) (2-20 μιτώσεις 

ανά οπτικό πεδίο, Ki-67: 2-20%) και
γ.  Τα υψηλού grade ΝΕΤs (G3) που ονομάζονται και 

νευροενδοκρινή καρκινώματα (NECs) (>20 μι-
τώσεις ανά οπτικό πεδίο, Ki-67: >20%) τα οποία 
διακρίνονται περεταίρω σε καλώς και κακώς δια-
φοροποιημένα..[10]

Διάγνωση - Απεικόνιση
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του πεπτικού συστήματος 

τυπικά εμφανίζονται περί την πέμπτη προς έκτη δεκαετία 
της ζωής και συνήθως παρουσιάζουν μια διαγνωστική 
πρόκληση, ειδικά αν είναι ασυμπτωματικοί. Αν υπάρ-
χουν συμπτώματα όπως κοιλιακά ενοχλήματα αυτά είναι 
συνήθως άτυπα και ασαφή, κάτι που μπορεί να προκαλέ-
σει δυσκολία και καθυστέρηση στη διάγνωση.

Τυπικοί βιοδείκτες στη διάγνωση και την παρακο-
λούθηση των νευροενδοκρινών όγκων είναι η χρω-
μογρανίνη Α ορού και το 5-υδροξυ-ινδολοξεικό οξύ 
(5-HIAA) ούρων 24ώρου ως τελικό προϊόν απέκκρισης 
της σεροτονίνης. Η χρωμογρανίνη A είναι πιο ευαίσθη-
ση και έχει πιο ευρεία εφαρμογή ως δείκτης. Πλέον 
αυτού, τα επίπεδα χρωμογρανίνης Α ορού εμφανίζουν 
συσχέτιση με την εκκριτική δραστηριότητα των όγκων 
αλλά και τη διαφοροποίηση τους καθώς και το νεοπλα-
σματικό φορτίο του ασθενούς και, επομένως, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τόσο για την παρακολούθηση 
τους αλλά και στην πρόγνωση τόσο της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία όσο και της συνολικής επιβίωσης. Οι 
ασθενείς με ταχέως αυξανόμενα επίπεδα χρωμογρα-
νίνης Α ορού φαίνεται ότι έχουν χειρότερη πρόγνωση.

Υπάρχουν πολλές απεικονιστικές μέθοδοι διαθέ-
σιμες για την εντόπιση των νευροενδοκρινών όγκων 
του παγκρέατος συμπεριλαμβανομένων της αξονικής 
τομογραφίας, της μαγνητικής τομογραφίας, του κλασι-
κού αλλά και του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος, 
του σπινθηρογραφήματος με υποδοχείς σωματοστατί-
νης (octreoscan) και της τομογραφίας εκπομπής ποζι-
τρονίων (PET). Ο εντοπισμός της εστίας ή των εστιών 
είναι κορυφαίας σημασίας, αφού η χειρουργική εκτομή 
παραμένει η βέλτιστη και μόνη οριστική θεραπεία στη 
μη μεταστατική νόσο.[11]

Η αξονική τομογραφία με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό 
παραμένει η μέθοδος εκλογής για την απεικόνιση των 
παγκρεατικών νευροενδοκρινών όγκων. Οι όγκοι αυ-

τοί παραδοσιακά παρουσιάζουν ενίσχυση στην αρτηρι-
ακή φάση, με τις ηπατικές μεταστάσεις να ενισχύονται 
στην πυλαία φάση. Είναι σημαντική τόσο η σάρωση με 
λεπτές τομές όσο και το σωστό πρωτόκολλο χορήγη-
σης του ενδοφλέβιου σκιαγραφικού προκειμένου να 
απεικονιστούν σωστά οι παγκρεατικές και ηπατικές 
εντοπίσεις. Η μαγνητική τομογραφία, ιδίως με χρή-
ση των σύγχρονων τεχνικών καταστολής λίπους και 
αντιστάθμισης κίνησης, μπορεί να δώσει εξίσου καλά 
αποτελέσματα στην απεικόνιση του παγκρέατος και του 
ήπατος.[12]

Η ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήματος είναι η 
μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση των νευροενδοκρι-
νών όγκων του παγκρέατος, του δωδεκαδακτύλου, του 
παχέος εντέρου και του στομάχου. Το ενδοσκοπικό 
υπερηχογράφημα έχει μεγάλη αξία στη διαγνωστική 
των παγκρεατικών νεοπλασιών, χάρη στη δυνατότητα 
για απεικόνιση ακριβείας που προσφέρει στο όργανο 
δίνοντας λεπτομερείς πληροφορίες για το μέγεθος του 
νεοπλάσματος αλλά και για τη σχέση του και την από-
σταση που έχει από τον παγκρεατικό και το χοληδόχο 
πόρο και τους παρακείμενους αγγειακούς σχηματι-
σμούς προσφέροντας τη δυνατότητα για τον καλύτερο 
δυνατό σχεδιασμό της περαιτέρω αντιμετώπισης. Πολύ 
σημαντική είναι και η δυνατότητα για λήψη υλικού για 
κυτταρολογική εξέταση με χρήση λεπτής βελόνης 
(EUS-guided FNA), με ελάχιστες επιπλοκές και πολύ 
καλά αποτελέσματα.[13]

Η απεικόνιση με σπινθηρογράφημα υποδοχέων σω-
ματοστατίνης έχει εδραιωθεί τόσο για τον εντοπισμό 
των νευροενδοκρινών όγκων όσο και για την αναγνώ-
ριση της παρουσίας υποδοχέων σωματοστατίνης σε ήδη 
εντοπισμένους όγκους στα πλαίσια σχεδιασμού στοχευ-
μένων θεραπειών. Η χρήση ραδιενεργού γαλλίου σε 
συνδυασμό με οκτρεοτίδη ή οκτρετοτάτη επιτρέπει τη 
διενέργεια τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) 
για τον εντοπισμό υποδοχέων σωματοστατίνης που έχει 
το πλεονέκτημα της γρηγορότερης και σαφέστερης 
εντόπισης πιθανών βλαβών με μικρότερη έκθεση του 
εξεταζομένου στην ακτινοβολία καθώς και το μεγάλο 
πλεονέκτημα της ποσοτικοποίησης της πρόσληψης του 
ραδιοφαρμάκου με προσδιορισμό του standard uptake 
value (SUV). Η κλασική PET/CT με ραδιενεργό γλυκόζη 
αποκαλύπτει μόνο ιστούς με υψηλή κατανάλωση γλυκό-
ζης και επομένως έχει μικρή ευαισθησία, ειδικά σε καλά 
διαφοροποιημένους όγκους. [13]
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Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην ακτινολογική 
παρακολούθηση της ανταπόκρισης των νευροενδοκρι-
νών όγκων στη συστηματική θεραπεία. Τα RECIST κρι-
τήρια που έχουν καθιερωθεί στη γενική ογκολογία δεν 
επαρκούν για την εκτίμηση τους καθώς όγκοι που εξε-
λίσσονται αργά μπορεί να θεωρηθούν σταθεροί λόγω 
της αργής μεταβολής του μεγέθους τους. Επίσης, οι 
στοχευμένες θεραπείες προκαλούν ενδοεστιακή νέ-
κρωση  και μείωση της αγγείωσης, παρά μείωση του 
μεγέθους των εστιών ενώ εστίες που δεν απεικονίζο-
νταν πριν μπορεί λόγω της ενδοεστιακής νέκρωσης να 
αποκαλυφθούν και να ερμηνευθούν λανθασμένα ως 
πρόοδος νόσου. Για αυτούς τους λόγους έχουν προτα-
θεί εναλλακτικά κριτήρια εκτίμησης της ανταπόκρισης 
των νευροενδοκρινών όγκων στη θεραπεία (τροποποι-
ημένα RECIST και κριτήρια Choi).[14]

Σταδιοποίηση

 Η σταδιοποίηση των νευροενδοκρινών όγκων 
παγκρέατος είναι αντικείμενο αρκετών μελετών καθώς 
πρόκειται για μια ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων, 
κάτι που καθιστά δύσκολη την κατηγοριοποίησή τους. 
Τα δύο βασικά συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι 
αυτό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νευροενδοκρινών 
Όγκων (ENETS) του 2006 και αυτό της American Joint 
Committee on Cancer (AJCC) του 2010 (Πίνακας 1). 
Το στάδιο διαφέρει αναλόγως της τοπικής έκτασης, του 
βάθους διήθησης και του μεγέθους.[15] 

Θεραπεία
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος είναι 

ετερογενής και περίπλοκος τύπος νεοπλασιών και, 
επομένως, η σωστή διαχείρισή τους απαιτεί τη συνερ-
γασία πολλών ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
των χειρουργών, ογκολόγων, επεμβατικών ακτινολό-
γων, ακτινοθεραπευτών, παθολογοανατόμων, ενδο-
κρινολόγων και γαστρεντερολόγων μεταξύ άλλων. Σε 
γενικές γραμμές, ο ιστολογικός τύπος και η βιολογική 
συμπεριφορά του όγκου υπαγορεύουν την ενδεδειγ-
μένη θεραπευτική προσέγγιση, αν και όπως προανα-
φέρθηκε υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ιστολογία της 
νόσου δε συνάδει με την κλινική της έκφραση, κάτι 
που οδηγεί στην εμφάνιση μιας γκρίζας ζώνης όπου 
δεν έχουν σαφή εφαρμογή ορισμοί ή κατευθυντήριες 
οδηγίες. 

Είναι κοινή πρακτική να προτείνεται η εκτομή του 
πρωτοπαθούς νευροενδοκρινούς όγκου όταν αυτό 
είναι εφικτό και όταν η νόσος είναι εντοπισμένη στην 
αρχική της εστία. Το είδος, η έκταση και η μέθοδος 
της χειρουργικής αντιμετώπισης που ενδείκνυται κατά 
περίπτωση καθορίζεται από διάφορες παραμέτρους, 
με κύριους την εντόπιση και την ιστολογική φύση της 
νόσου. Τα τρία κύρια είδη επεμβάσεων για την αντι-
μετώπιση των νευροενδοκρινικών παγκρεατικών 
καρκινωμάτων είναι η περιφερική παγκρεατεκτομή, η 
παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή κατά Whipple και η 
ολική παγκρεατεκτομή, όλες σε συνδυασμό με λεμφα-
δενικό καθαρισμό. Η λαπαροσκοπική χειρουργική για 

Πίνακας 1: Συστήματα Σταδιοποίησης pNETs.

Factors AJCC 2010 Staging Manual Definition ENETS 2006 Staging System Definition

T1
Tumor limited to the pancreas, <2 cm in the greatest 
diameter

Tumor limited to the pancreas, <2cm

T2
Tumor limited to the pancreas, >2 cm in the greatest 
diameter

Tumor limited to the pancreas, 2–4 cm

T3
Tumor extends beyond the pancreas but not involving the 
celiac axis or superior mesenteric artery

Tumor limited to the pancreas, >4 cm, or invading 
duodenum or common bile duct

T4
Tumor involves the celiac axis or superior mesenteric 
artery (unresectable tumor)

Tumor invades adjacent structures (stomach, spleen, colon 
adrenal gland, or the wall of large vessels including celiac 

axis or superior mesenteric artery)

NO No regional LN metastasis No regional LN metastasis

N1 Regional LN metastasis Regional LN metastasis

MO No distant metastasis No distant metastasis M1

M1 Distant metastasis Distant metastasis



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ62

αυτού το είδους τους όγκους περιγράφεται στη βιβλιο-
γραφία ήδη από το 1994 ενώ πλέον περιγράφεται και 
η χρήση της ρομποτικής χειρουργικής που σε εξειδι-
κευμένα κέντρα εμφανίζει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας 
προσφέροντας μικρότερα ποσοστά επιπλοκών και μι-
κρότερη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο. Ωστόσο 
οι ασθενείς στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν οι συγκεκριμένες τεχνικές είναι ίσως περιορισμέ-
νοι αφορώντας κυρίως ασθενείς με μικρού μεγέθους 
όγκους και απουσία εκτεταμένης λεμφαδενικής επέ-
κτασης της νόσου. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της 
κατάλληλης τεχνικής θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα 
την ασφάλεια του ασθενούς και την ογκολογική επάρ-
κεια της επέμβασης. [16]

Η αιχμή του δόρατος στη θεραπεία των όγκων χα-
μηλής προς μέσης διαφοροποίησης είναι η χειρουρ-
γική εκτομή με θεραπευτική πρόθεση και μάλιστα σε 
περίπτωση πλήρους εξαιρέσεως, ακόμα και η ανάγκη 
για επικουρική θεραπεία αμφισβητείται. Παρ’ όλ’ αυτά, 
αν η χειρουργική αφαίρεση δεν είναι εφικτή λόγω της 
εντόπισης ή της έκτασης της νόσου, κάτι το σύνηθες με 
δεδομένη την συχνά όψιμη διάγνωση των νευροενδο-
κρινικών νεοπλασμάτων, έχει ένδειξη η χορήγηση συ-
στηματικής αγωγής με στόχο τον έλεγχο των συμπτω-
μάτων και τον περιορισμό της περαιτέρω ανάπτυξης 
του όγκου. Ακόμη και τότε, η χειρουργική παρέμβαση 
έχει ενδείξεις στα πλαίσια παρηγορικής κυτταρομείω-
σης, με στόχο τον έλεγχο της ορμονικής παραγωγής 
από τον όγκο αλλά και την αύξηση της επιβίωσης. Αν 
είναι εφικτή η πλήρης εξαίρεση της νόσου, τόσο στην 
πρωτοπαθή όσο και σε όλες τις μεταστατικές εστίες, 
αυτή καλό είναι να ακολουθείται. Ως εκ τούτου, σε 
ασθενείς με ανεγχείρητη νόσο σταδίου IV η αντιμετώ-
πιση των μεταστάσεων έχει αποδεδειγμένο νόημα ως 
προς τον περιορισμό της ορμονικής παραγωγής και τον 
έλεγχο των συμπτωμάτων και του καρκινοειδούς συν-
δρόμου, ενώ η κυτταρομείωση δύναται να προσφέρει 
και κάποιο όφελος ως προς την επιβίωση.[17]

Μια άλλη επιλογή, ειδικά όσον αφορά στις ηπατι-
κές εστίες από νευροενδοκρινείς όγκους, αφορά στην 
υπεραγγειούμενη φύση τους: είναι εφικτή η χρήση 
ενδαρτηριακού εμβολισμού ή χημειοεμβολισμού, ο 
καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες ή άλλα μέσα, κα-
θώς και η εκλεκτική ενδαρτηριακή ακτινοθεραπεία με 
μικροσφαιρίδια 90Y. Οι συστηματικές θεραπευτικές 
επιλογές που χρησιμοποιούνται αφορούν στη χρήση 

αναλόγων σωματοστατίνης, χαμηλών δόσεων ιντερ-
φερόνης α, εβερολίμου, sunitinib, bevacizumab, θε-
ραπείας με σημασμένα με ραδιοϊσότοπα ανάλογα της 
σωματοστατίνης, καθώς και κλασικής χημειοθεραπεί-
ας. [18]

Όσον αφορά στη χημειοθεραπεία, η επιθετική και 
ταχέως εξελισσόμενη φύση των νευροενδοκρινικών 
όγκων G3 αντιστοιχεί στον μικρο- ή μεγαλοκυτταρικό 
καρκίνο του πνεύμονα και η θεραπεία τους προκύ-
πτει κατ’ αντιστοιχία με τα θεραπευτικά σχήματα αυ-
τών των νεοπλασιών. Η χημειοθεραπεία με βάση την 
πλατίνα και την ετοποσίδη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
της θεραπείας για μεταστατικά ή υψηλής κακοηθείας 
νευροενδοκρινή καρκινώματα. Υπάρχουν και επιπρό-
σθετες θεραπείες που χρησιμοποιούνται και τελούν 
ακόμη υπό ερευνητική αξιολόγηση τόσο συστηματικές 
(π.χ. η χρήση ανταγωνιστών του Vascular Endotehlial 
Growth Factor - VEGFR και του mechanistic Target Of 
Rapamycin - mTOR) όσο και επεμβατικές (χημειο/ακτι-
νοεμβολισμός). 

Στα χημειοθεραπευτικά σχήματα με βάση την πλατί-
να τα ποσοστά ανταπόκρισης κυμαίνονται μεταξύ 42% 
και 67% και η διάμεση επιβίωση μεταξύ 15 και 19 μη-
νών. Η τεμοζολομίδη χορηγείται ως θεραπεία δεύτε-
ρης γραμμής με διάμεση ολική επιβίωση 22 μήνες και 
ανταπόκριση ως μονοθεραπεία ή ως συγχορήγηση με 
καπεσιταμπίνη ή bevacizumab της τάξεως του 33%. 
Η τοποτεκάνη έχει επίσης προταθεί ως θεραπεία δεύ-
τερης γραμμής με βάση τα θεραπευτικά σχήματα του 
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα αλλά χωρίς 
να έχει επαληθευτεί ερευνητικά. Η χρησιμότητα του 
everolimus και του sunitinib επίσης τελεί υπό διερεύ-
νηση.[19]

Αξίζει να γίνει μια ιδιαίτερη μνεία στο επιανοσοθε-
ραπευτικό αντικαρκινικό φάρμακο RRx-001 που έχει 
αρχίσει να δοκιμάζεται προσφάτως και που διαφέρει 
ριζικά από τις λεγόμενες «στοχευμένες» θεραπείες 
όπως είναι το everolimus και το sunitinb τόσο ως προς 
τη χημική του δομή όσο και στο μηχανισμό δράσης του. 
Υπάρχουν αναφορές μεμονωμένων περιστατικών που 
είχαν αισθητό και παρατεταμένο κλινικό όφελος με 
σταθερή νόσο άνω του έτους και βελτίωση στο καρκι-
νοειδές σύνδρομο. Δρα με δύο μηχανισμούς: πρώτον, 
προκαλεί αγγειοδιαστολή σε νεοπλασματικές εστίες, 
οδηγώντας σε αυξημένη οξυγόνωση και επομένως 
λειτουργώντας ως ακτινοευαισθητοποιητής και δεύτε-
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ρον, λειτουργεί επιγενετικά, μεταβάλλοντας τη μεθυλί-
ωση σε γονίδια ρετροϊών που έχουν απενεργοποιηθεί 
μέσα στο γονιδίωμα των νεοπλασματικών κυττάρων. 
Αυτά τα κύτταρα εν συνεχεία εκφράζουν τις αντίστοι-
χες πρωτεΐνες και αναγνωρίζονται ως εχθρικά από το 
ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, οδηγώντας 
στην παραγωγή TNFα και άλλων κυτταροκινών και χη-
μειοτακτικών παραγόντων που στρέφουν την ίδια την 
άμυνα του οργανισμού κατά του όγκου. Το φάρμακο 
παραμένει σε πειραματικό στάδιο αλλά τα πρώτα απο-
τελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα.[20]

Η εμπειρία της Κλινικής μας
Στην Κλινική μας καταγράφονται προοπτικά όλοι 

οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται με νευροενδοκρι-
νικούς όγκους του γαστρεντερικού συστήματος. Από 
τον Αύγουστο του 2010 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 
2020 είχαν αντιμετωπιστεί 56 συνολικά ασθενείς με 
νευροενδοκρινικούς όγκους πεπτικού συστήματος εκ 
των οποίων οι 30 είχαν εντόπιση στο πάγκρεας και τα 
βασικά τους χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον πα-
ρακάτω πίνακα (Πίνακας 2).

Η σπανιότητα των νευροενδοκρινών όγκων εκ των 
πραγμάτων καθιστά τις σειρές ασθενών μικρές, ειδικά 
όταν πρόκειται για μονοκεντρικές καταγραφές, ακόμη 
και όταν πρόκειται για μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκο-

μεία. Η σειρά των ασθενών με νευροενδοκρινικά νεο-
πλάσματα του γαστρεντερικού συστήματος που έχουν 
χειρουργηθεί στην Κλινική μας είναι μια τέτοια μονοκε-
ντρική σειρά ασθενών. Παρά τον περιορισμένο σχετικά 
αριθμό ασθενών, τα περιγραφικά δεδομένα αυτής της 
σειράς συμβαδίζουν με τα ποσοστά και τις κατανομές 
που περιγράφονται σε άλλες μεγάλες πολυκεντρικές 
μελέτες του χώρου.

Από όλα τα ανωτέρω είναι σαφές πως οι νευροεν-
δοκρινείς όγκοι του παγκρέατος είναι μια οντότητα με 
ιδιαίτερο κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον και ότι 
υπάρχει ανάγκη για περισσότερες μελέτες πάνω σε 
αυτούς. Το προσδόκιμο και η επιβίωση των ασθενών 
που πάσχουν από τέτοιου είδους όγκους καθορίζεται 
πρωτίστως από την ικανότητα για χειρουργική τελεία 
εξαίρεση του συνόλου της νόσου, ενώ η ογκολογική 
συμπεριφορά τους και η ικανότητά τους για παραγωγή 
ορμονών και βιολογικά ενεργών αμινών καθιστά απα-
ραίτητη και τη βαθιά έρευνα στις συστηματικές θερα-
πείες που είναι διαθέσιμες. Είναι σαφές πως οι νευ-
ροενδοκρινείς όγκοι απαιτούν αντιμετώπιση σε μεγάλα 
τριτοβάθμια κέντρα με εμπειρία πάνω σε αυτούς και 
πάντοτε από ομάδα ειδικών πολλών ειδικοτήτων. Μελ-
λοντικές μελέτες θα μας διαφωτίσουν περισσότερο ως 
προς τη φύση αλλά και τη θεραπεία και την πρόγνωση 
αυτών των νεοπλασιών.

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά ασθενών με pNETs.

Ασθενείς με pNETs n (%)

Φύλο

Άρρεν 13 (43%)

Θήλυ 17 (57%)

Μέση ηλικία 59,2 έτη

Εντόπιση

Κεφαλή παγκρέατος 12 (40%)

Σώμα παγκρέατος 7 (23%)

Ουρά παγκρέατος 9 (30%)

Πολλαπλές εντοπίσεις 2 (7%)
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Είδος επέμβασης

Εκπυρήνηση 3 (10%)

Περιφερική παγκρεατεκτομή με διατήρηση σπληνός 4 (14%)

Περιφερική παγκρεατεκτομή & σπληνεκτομή 13 (43%)

Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή κατά Whipple 9 (30%)

Ολική παγκρεατεκτομή 1 (3%)

Μέσος χρόνος επέμβασης 182 min

Μέσος χρόνος νοσηλείας 12,3 ημέρες

Ιστολογία νεοπλασμάτων

T-stage

T1 14 (47%)

T2 8 (27%)

T3 7 (23%)

T4 1 (3%)

N-stage

N0 24 (80%)

N1 6 (20%)

M-stage

M0 29 (97%)

M1 1 (3%)

G-stage

G1 15 (50%)

G2 8 (27%)

G3 7 (23%)



HELLENIC JOURNAL OF ENDOCRINE SURGERY 65

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.  Basu B, Sirohi B, and Corrie P (2010). Systemic ther-
apy for neuroendοcrine tumours of gastroenteropan-
creatic origin. Endocr Relat Cancer 17(1), R75-0

2.  Modlin IM, Oberg K, and Chung DC (2008). Gastroen-
teropancreatic neuroendocrine tumours. Lancet Oncol 
9, 61–72

3.  Taal BG and Visser O (2004). Epidemiology of neu-
roendocrine tumours. Neuroendocrinology 80(Suppl 
1), 3–7

4.  Bosman FT, Carneim F, Hruban RH, and Theise ND 
(2010). WHO Classification of Tumours of the Diges-
tive System. Lyon: IARC Press; 2010

5.  Klimstra DS, Modlin IR, Coppola D, Lloyd RV, and Sus-
ter S (2010). The pathologic classification of neuroen-
docrine tumors: a review of nomenclature, grading, 
and staging systems. Pancreas 39, 707–712

6.  Kulke MH, Shah MH, Benson AB, Bergsland E, Berlin 
JD, Blaszkowsky LS, Emerson L, Engstrom PF, Fanta 
P, and Giordano T, et al (2015). Neuroendocrine tum-
ors, version 1.2015. J Natl Compr Canc Netw 13(1), 
78–108

7.  Farrell JM, Pang JC, Kim GE, and Tabatabai ZL (2014). 
Pancreatic neuroendocrine tumors: accurate grading 
with Ki-67 index on fine-needle aspiration specimens 
using the WHO 2010/ENETS criteria. Cancer Cyto-
pathol 122(10), 770–778

8.  Chan ES, Alexander J, Swanson PE, et al. PDX-1, CDX-
2, TTF-1, and CK7: a reliable immunohistochemical 
panel for pancreatic neuroendocrine neoplasms. Am 
J Surg Pathol 2012;36:737–43

9.  Schmitt AM, Riniker F, Anlauf M, Schmid S, Solter-
mann A, Moch H, Heitz PU, Klöppel G, Komminoth 
P, Perren A. Islet1 expression is a reliable marker for 
pancreatic endocrine tumors and their metastasis. Am 
J Surg Pathol. 2008; 32:420–425

10.  Pavel M, Öberg K, Falconi M, Krenning EP, Sundin A, 
Perren A, Berruti A; ESMO Guidelines Committee. 
Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. 
Gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms: 
ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treat-
ment and follow-up. Ann Oncol. 2020 Jul;31(7):844-
860. doi: 10.1016/j.annonc.2020.03.304. Epub 2020 
Apr 6

11.  Sharma J, Duque M, and Wasif Saif M (2013). Emerg-
ing therapies and latest development in the treatment 

of unresectable pancreatic neuroendocrine tumors: 
an update for clinicians. Therap Adv Gastroenterol 
6(6), 474–490

12.  Schueller G, Schima W, Schueller-Weidekamm C et 
al. Multidetector CT of pancreas: effects of contrast 
material flow rate and individualized scan delay on en-
hancement of pancreas and tumor contrast. Radiology 
2006;241:441e8

13.  Garin E, Le Jeune F, Devillers A, et al. Predictive value 
of 18F-FDG PET and somatostatin receptor scintigra-
phy in patients with metastatic endocrine tumors. J 
Nucl Med 2009;50:858e64

14.  de Mestier L, Dromain C, d’Assignies G, et al. Eval-
uating digestive neuroendocrine tumor progression 
and therapeutic responses in the era of targeted ther-
apies: state of the art. Endocr Relat Cancer 2014;21: 
R105e20

15.  Yang M, Zeng L, Zhang Y, et al. TNM staging of pancre-
atic neuroendocrine tumors: an observational analysis 
and comparison by both AJCC and ENETS systems 
from 1 single institution [published correction appears 
in Medicine (Baltimore). 2016 May 06;95(18): e3951]. 
Medicine (Baltimore). 2015;94(12): e660

16.  Kanthan, R., Senger, J.-L., Ahmed, S. and Kanthan, 
S.C. (2017) Pancreatic Neuroendocrine Tumors in the 
21st Century—An Update. Journal of Cancer Therapy, 
8, 1194-1233

17.  Tierney JF, Chivukula SV, Wang X et al. (2018) Resec-
tion of primary tumor may prolong survival in meta-
static gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. 
Surgery. pii: S0039-6060(18)30650-0

18.  Faggiano A, Lo Calzo F, Pizza G, Modica R, and Colao 
A (2017). The safety of available treatments options 
for neuroendocrine tumors. Expert Opin Drug Saf 20, 
1–13 

19.  Welin S, Sorbye H, Sebjornsen S, Knappskog S, Busch 
C, and Oberg K (2011). Clinical effect of temozolo-
mide-based chemotherapy in poorly differentiated 
endocrine carcinoma after progression on first-line 
chemotherapy. Cancer 11, 4617–4622

20.  Oronsky B, Scicinski J, Ning S, Peehl D, Oronsky A, 
Cabrales P, Bednarski M, and Knox S (2016). Rockets, 
radiosensitizers, and RRx-001: an origin story part I. 
Discov Med 21(115), 173–180



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ66

Στέλιος Φουντουλάκης, MD, PhD
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Πρωτοπαθές λέμφωμα
του θυρεοειδούς αδένα.

Εισαγωγή
Το πρωτοπαθές λέμφωμα του θυρεοειδούς αδένα (ΠΛΘ) 
προέρχεται από λεμφοκύτταρα τα οποία εντοπίζονται 
εντός του θυρεοειδούς. Αποτελεί μια σπάνια μορφή καρ-
κίνου του θυρεοειδούς με ετήσια επίπτωση 1-2/106 πλη-
θυσμού1-3. 
Έως πρόσφατα υπολογιζόταν πως περίπου το 2-5% των 
καρκίνων του θυρεοειδούς αδένα είναι ΠΛΘ, ωστόσο 
νέες μελέτες από την Ιαπωνία θεωρούν πως το ποσοστό 
είναι ακόμα μικρότερο, της τάξης του 0.3-1%4 .
Αναφορικά με την αιτιοπαθογένειά του, θεωρείται πως 
η χρόνια αντιγονοδιέγερση των λεμφοκυττάρων μπορεί 
σταδιακά να επάγει τη δημιουργία μονοκλωνικών αλύ-
σεων ενώ το οξειδωτικό stress δύναται να ευοδώσει τη 
σύνθεση καρκινογόνων ενώσεων όπως η κυκλοοξυγε-
νάση-25.

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Συχνότερα απαντάται σε ασθενείς με θυρεοειδική αυ-
τοανοσία μια και τότε  παρατηρείται έντονη διήθηση του 
θυρεοειδικού παρεγχύματος από λεμφοκύτταρα. Αν και 
μόνο το 0.6% των ασθενών με  χρόνια αυτοάνοση θυρε-
οειδίτιδα Hashimoto θα αναπτύξουν ΠΛΘ, αυτό  κυρίως 
απαντάται σε ασθενείς με ΗΤ (40-80 φορές συχνότερο 
σε σχέση με την απουσία ΗΤ) και πολύ σπανιότερα στη 
νόσο του Graves6-9. Επίσης η ηλικία (>65-70 ετών) και 
το θήλυ φύλο (3:1) σχετίζονται με αυξημένη εμφάνιση 
ΠΛΘ. Οι άνδρες ωστόσο, αναπτύσσουν ΠΛΘ σε πιο νεα-
ρή ηλικία από τις γυναίκες1,2,10.

Υποκατηγορίες ΠΛΘ
Τα ΠΛΘ είναι σχεδόν πάντα non-Hodgkin λεμφώματα 
Β λεμφοκυττάρων 11,12.

α) Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β λεμφοκύτταρα 
(Diffuse large B cell lymphoma-DLBCL).
Το DLBCL θεωρείται ο συχνότερος και πιο επιθετικός 
υπότυπος μια και κατά την αρχική  διάγνωση παρατηρού-
νται μεταστάσεις στο 60% των ασθενών. Μέχρι πρόσφα-
τα εθεωρείτο πως αποτελούσε περίπου το 50-70% των 
περιπτώσεων ΠΛΘ1,2. Πρόσφατες ωστόσο πολυκεντρι-
κές μελέτες στην Ανατολική Ασία αναφέρουν μείωση των 
DLBCL με αντίστοιχη αύξηση των MALT λεμφωμάτων, 
μια μεταβολή που αποδίδεται στη συστηματική εφαρμο-
γή κυτταρομετρίας ροής  για τον ορθότερο χαρακτηρισμό 
των υποτύπων του ΠΛΘ 4,13. Τα DLBCL εκφράζουν κυρί-
ως CD20, BCL-6 (75%) και BCL-2  (50%)  και χωρίζονται 
σε δύο κύριες κατηγορίες αναλόγως των κυττάρων από 
τα οποία αποτελούνται: Το B-cell-like λέμφωμα βλαστι-
κών κέντρων (germinal center) με πιο ευνοική πρόγνωση 
και το πιο επιθετικό activated B-cell-like λέμφωμα που 
εμφανίζει υπερέκφραση των δεικτών ενεργοποιημένων 
Β λεμφοκυττάρων [IRF4 (MUM1) και FOXP1]14 .

β) Λέμφωμα του λεμφικού ιστού των βλεννογόνων 
(Μucosa associated lymphoid tissue lymphoma-
MALT).
Το MALT λέμφωμα αποτελεί περίπου το 30% των ΠΛΘ, 
με αυξανόμενη τάση στη διάγνωση του τα τελευταία έτη. 
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Συνήθως έχει ηπιότερη κλινική πορεία όπως και καλύτε-
ρη ανταπόκριση στη θεραπεία από ότι το DLBCL15. Χα-
ρακτηρίζεται από την παρουσία λεμφοεπιθηλιακών βλα-
βών και λεμφοκυττάρων που πληρούν τους αδενικούς 
αυλούς (glandular lumina) ως αποτέλεσμα κατάληψης 
των θυρεοειδικών θυλακίων από τα λεμφοκύτταρα του 
ΠΛΘ (δ/δ με Hashimoto)16 .
Παρατηρείται παρουσία (λόγος κ/λ) ελαφρών αλύσεων, 
ανοσοσφαιρινών, αντιγόνων Β λεμφοκυττάρων (pan-B-
cell), BCL-2, ειδικών χρωμοσωμικών μεταθέσεων καθώς 
και απουσία  αντιγόνων  CD5, CD10, και CD2317 .

γ) Σπάνιοι υπότυποι του ΠΛΘ.
Τα θυλακιώδη λεμφώματα είναι σπάνια, αποτελώντας το 
4% του συνόλου των ΠΛΘ18,19. Αποτελούνται κυρίως 
από ΒCL-2(+) Β λεμφοκύτταρα βλαστικών κέντρων 20. 
Xωρίζονται με τη σειρά τους σε IGH/BCL-2 (+) τα οποία 
έχουν πιο επιθετική πορεία και μεγαλύτερη πιθανότητα 
ύπαρξης εξωθυρεοειδικής νόσου κατά τη διάγνωση και 
σε IGH/BCL-2(-) με πιο ευνοική πορεία 11,21. 
Το Hodgkin’s λέμφωμα εντοπίζεται σε νεαρότερες ηλικί-
ες  και απαντάται σε λιγότερο από 2% των ΠΛΘ όπως και 
το μικρολεμφοκυτταρικό λέμφωμα (small lymphocytic 
lymphoma) το έχει  καλή πρόγνωση2, 22 .
Τα λεμφώματα από Τ λεμφοκύτταρα είναι ιδιαίτερα 
σπάνια  και έχουν δυσμενέστερη πρόγνωση από αυτά 
των Β λεμφοκυττάρων 1, 23. Τέλος, σπανιότατα είναι 
τα ΠΛΘ εκ μικρών λεμφοκυττάρων (small lymphocytic 
lymphomas), το λέμφωμα Burkitt και το μικτού τύπου 
λέμφωμα (MALT+ DLBCL).

Κλινική εικόνα
Το ΠΛΘ εμφανίζεται συνήθως ως, ταχέως αυξανόμενη, 
ανώδυνη ή επώδυνη (αν αναπτυχθει ιδιαίτερα ταχέως) δι-
όγκωση του θυρεοειδούς αδένα που μπορεί να προκαλέ-
σει βράγχος φωνής λόγω πίεσης του/των παλίνδρομου/
ων λαρυγγικού/ων νεύρου/ων, συριγμό και δυσχέρεια 
στην κατάποση ή την αναπνοή. Σπανιότερα (10-20%) 
μπορεί να συνυπάρχει παράλυση λαρρυγικού νεύρου ή Β 
τύπου συμπτωματολογία με αδυναμία, απώλεια βάρους, 
πυρέτιο και νυκτερινή εφίδρωση 1,11,18, 24. Σε ευμεγέ-
θη ΠΛΘ μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και σύνδρομο άνω 
κοίλης φλέβας με οίδημα προσώπου. Επίσης, μπορεί να 
συνυπάρχουν συμπτώματα υποθυρεοειδισμού στα πλαί-
σια της θυρεοειδικής αυτοανοσίας (20%). 

Διάγνωση
Κατά τη φυσική εξέταση παρατηρείται μια υπόσκληρη ή 
σκληρή διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα με ή χωρίς 
τραχηλική ή/και υπερκλείδια λεμφαδενοπάθεια. Η αρχι-
κή διαγνωστική προσέγγιση γίνεται με το υπερηχογράφη-
μα τραχήλου το οποίο  μπορεί να αναδείξει την ύπαρξη 
θυρεοειδικού όζου/-ων ή έντονη διόγκωση τμήματος του 
θυρεοειδικού παρεγχύματος. Στην τελευταία περίπτω-
ση παρατηρείται υποηχοικό και διάχυτα ανομοιογενές 
παρέγχυμα με παρουσία δομών που προσομοιάζουν με 
διαφράγματα   (septae like)1,13,25,26. Μπορεί ακόμα να 
αναδειχθεί μικτή εικόνα, με συνύπαρξη διάχυτης διόγκω-
σης και όζων. Επίσης μπορεί να αναγνωριστούν παθολο-
γικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.
Το επόμενο βήμα είναι η βιοψία δια λεπτής βελόνης και 
η κυτταρολογική εξέταση του δείγματος (Fine needle 
aspiration and cytology-FNAC) της οποίας η διαγνωστική 
ακρίβεια, σε διάφορες μελέτες, κυμαίνεται από 40 έως 
100%25,27 .
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, έχει παρατηρηθεί σημαντι-
κή βελτίωση τόσο της ευαισθησίας όσο και της ειδικότη-
τας της μεθόδου λόγω της εφαρμογής ανοσοιστοχημείας  
αλλά και κυτταρομετρίας ροής (CD20 και υπολογισμός 
λόγου κ/λ ελαφρών αλύσων και αρνητικότητα για κυτο-
κερατίνη) στα ληφθέντα με FNA δείγματα με στόχο την 
ανίχνευση μονοκλωνικότητας των λεμφοκυττάρων και 
τον καθορισμό του υπότυπου του ΠΛΘ25. 
Η ακρίβεια της FNAC εξαρτάται από το είδος του ΠΛΘ. 
Έτσι, η  διάγνωση του DLBCL είναι λιγότερο απαιτητική 
λόγω της παρουσίας μεγάλων άτυπων κυττάρων σε σχέ-
ση με το MALT ΠΛΘ στο οποίο τα πολυάριθμα ετερογενή 
κύτταρα συνυπάρχουν με τις αλλοιώσεις της θυρεοειδι-
κής αυτοανοσίας25 .
Σε ορισμένες περιπτώσεις η FNAC δεν μπορεί να δώσει 
ακριβές αποτέλεσμα οπότε για τη διάγνωση απαιτείται βι-
οψία με βελόνα μεγαλύτερης διαμέτρου  (core biopsy)  
η οποία εξασφαλίζει μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων αλλά 
και διατήρηση της αρχιτεκτoνικής του ιστού. Η μελέτη των 
Ravinski et al. αναφέρει βελτίωση της ακρίβειας σε σύ-
γκριση με την FNAC (93% vs 82%)28.
Σε περίπτωση υποψίας ΠΛΘ μετά από την αρχική FNAC, 
συστήνεται επανάληψη της λήψης υλικού για διενέργεια 
κυτταρομετρίας ροής, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 
ΜΑLT λεμφωμάτων29. Έτσι ίσως απαιτηθεί διενέργεια 
core needle βιοψίας ή ανοικτής βιοψίας με χειρουργική 
λήψη μικρού ιστοτεμαχίου30 .
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Το ελάχιστο ανοσοιστοχημικό panel για τη διάγνωση του 
ΠΛΘ περιλαμβάνει την25 :
-  ανίχνευση περιορισμών ελαφρών αλύσεων (light chain 

restriction) και ανοσοσφαιρινών  ελαφρών και βαρέων  
αλύσεων.

-  ανίχνευση κυτοκερατινών για ανάδειξη λεμφοεπιθηλι-
ακών βλάβων

-  αντιγόνων Β λεμφοκυττάρων  (CD10, CD19, CD20, 
CD79a, CD138, PAX5)

- αντιγόνων Τ λεμφοκυττάρων  (CD3, CD5, UCHL1) και 
-  αντιγόνων θυλακικών δενδριτικών  κυττάρων (CD21, 

CD23) . 

Άλλες επιπρόσθετες εξετάσεις που παρέχουν πληροφορίες 
διάγνωσης, ταξινόμησης και πρόγνωσης των ΠΛΘ είναι ο 
υπολογισμός, μέσω κυτταρομετρίας ροής, αναδιατάξεων 
βαρέων αλύσεων JH DNA (παρατηρείται περίπου στο 65% 
των σύνολο των ΠΛΘ ενώ στα DLBCL σχεδόν 100%) και 
καρυοτυπική ανάλυση 13,29,31. Προφανώς η βιοψία με 
μεγαλύτερη βελόνη (core needle biopsy), η ανοιχτή βιοψία 
ή ακόμα και η λοβεκτομή προσφέρουν περισσότερο υλικό 
για τις βοηθητικές αυτές εξετάσεις και είναι χρήσιμες κυρί-
ως για τη διάγνωση των ΜΑLT λεμφωμάτων1.
Tα επίπεδα γαλακτικής δευδρογενάσης (LDH) ανευρίσκο-
νται αυξημένα στο 1/3 των ασθενών με ΠΛΘ όπως και η 
β2 μικροσφαιρίνη. Έχουν μάλιστα χρησιμοποιηθεί για την 
ανίχνευση υποτροπών και δυσμενέστερης πρόγνωσης2, 
8, 32, 33. Επίσης  στους ασθενείς με DLBCL έχουν βρε-
θεί αυξημένα επίπεδα IL-6 και IL-10 που αναδεικνύουν το 
ρόλο της χρόνιας φλεγμονής, του οξειδωτικού stress και 
των προφλεγμονωδών κυτοκινών34. Η ενεργοποίηση 
του CXCR3 και του προσδέτη του (CXCL10) φαίνεται πως 
έχει επίδραση στο θυρεοειδικό μικροπεριβάλλον μέσω 
επαγωγής  της αγγειογένεσης,  στρατολόγησης ενεργο-
ποιημένων ανοσοκυττάρων  και παραγωγής ελευθέρων 
ριζών (ROS).   
Τέλος, διάφορες μεταβολές και συνέκφραση των γονιδί-
ων Myc και Bcl-2, τα οποία κωδικοποιούν βασικούς ρυθ-
μιστές της κυτταρικής απόπτωσης καθώς και του πολλα-
πλασιασμού των λεμφοκυττάρων, μπορεί να σχετίζονται 
με την αιτιοπαθογένεια της νόσου8. 
Η διενέργεια αξονικής τομογραφίας ενδείκνυται στην 
περίπτωση ύπαρξης συμπιεστικών συμπτωμάτων όπως 
συριγμός, βράγχος φωνής ή δυσφαγία, οπότε και συνει-
σφέρει στην εκτίμηση της εμπλοκής των παρακείμενων 
δομών και της μεσοθωρακικής λεμφαδενικής εμπλοκής 

αλλά και σπανιότερα στο σχεδιασμό επικείμενης χειρουρ-
γικής παρέμβασης35.  
Η μαγνητική τομογραφία είναι πολύ βοηθητική στην ανί-
χνευση εξωθυρεοειδικής νόσου  ενώ το FDG-PET συνει-
σφέρει ιδιαίτερα στη σταδιοποίηση της νόσου36, 37,38 .

Σταδιοποίηση 
Η σταδιοποίηση του ΠΛΘ γίνεται όπως και στα άλλα λεμ-
φώματα (κριτήρια Αnn Arbor ή πιο εξειδικευμένα με βάση 
το σύστημα σταδιοποίησης Lugano το οποίο αποτελεί 
τροποποίηση του Ann Arbor)39. Το στάδιο IE αντιστοιχεί 
σε ενδοθυρεοειδική νόσο, το στάδιο IIE σε συνύπαρξη 
λεμφαδενικών μεταστάσεων, το στάδιο IIIE περιλαμβάνει 
το θυρεοειδή αδένα, τους λεμφαδένες άνωθεν και κά-
τωθεν του  διαφράγματος ή/και το σπλήνα και το στάδιο 
IVE αναφέρεται σε εκτεταμένη νόσο. Είναι ενδιαφέρον 
πως περίπου 50% των ΠΛΘ ανευρίσκονται στο στάδιο IE 
κατά την αρχική διάγνωση ενώ το 30% στο στάδιο IIE 1,2 . 
Αντίθετα μόνο περίπου το 20% των ασθενών με ΠΛΘ έχει 
εκτεταμένη νόσο 2,6,10,12,19. 

Περιορισμένη νόσος
•  Στάδιο I: ένας λεμφαδένας ή ομάδα γειτονικών λεμ-

φαδένων.
-  Στάδιο IE: μία μοναδική εξωλεμφική θέση επέκτασης 

χωρίς συμμετοχή άλλων λεμφαδένων. 
•  Στάδιο II: ≥2 ομάδες λεμφαδένων στη μία πλευρά 

του διαφράγματος. 
-  Στάδιο IIE: γειτνιάζουσα εξωλεμφική επέκταση από 

ένα λεμφαδένα ή μπλοκ λεμφαδένων με ή χωρίς 
συμμετοχή άλλων λεμφαδένων στην ίδια πλευρά του 
διαφράγματος.

Εκτεταμένη Νόσος
•	 	Στάδιο III: Λεμφαδένες εκατέρωθεν του διαφράγμα-

τος ή άνωθεν διαφράγματος+σπλήνας.
-  Στάδιο III(1): Λεμφαδένες: σπλήνα, πυλαίοι, κοιλια-

κοί.
-  Στάδιο III(2): Λεμφαδένες: παρααορτικοί, βουβωνι-

κοί, μεσεντέριοι ή λαγόνιοι.
•  Στάδιο IV: Διάχυτη ή κατά διασπορά συμμετοχή ≥1 

οργάνων/ιστών με ή χωρίς σχετιζόμενη λεμφαδενική 
συμμετοχή.

1.  Απουσία (A)  ή παρουσία  (B) συμπτωμάτων όπως πυ-
ρετός, νυκτερινοί ιδρώτες ή αδικαιολόγητη απώλεια 
βάρους.
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2.  E= γειτνιάζουσα εξωλεμφαδενική επέκταση που 
μπορεί όμως να συμπεριληφθεί σε ένα πεδίο ακτινο-
βόλησης στοχευμένο σε λεμφαδενική νόσο της ίδιας 
ανατομικής περιοχής (αν είναι πιο εκτεταμένο σταδιο-
ποιείται ως  IV).

3.  Ευμεγέθης λεμφαδενική μάζα >10 cm ή  >1/3 της 
διαθωρακικής διαμέτρου.

Διαφοροδιάγνωση
Η διαφοροδιάγνωση του ΠΛΘ περιλαμβάνει κυρίως το 
αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς (όπου όμως 
ανευρίσκονται τιτανώσεις, νεκρώσεις και κυστική εκφύ-
λιση του θυρεοειδικού όζου), την υποξεία θυρεοειδίτιδα 
De Quervain (όπου συνήθως όμως συνυπάρχει άλγος με 
χαρακτηριστική οπισθοωτιαία αντανάκλαση, αυξημένη 
ΤΚΕ και υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός) και την αιμορ-
ραγία κύστης ή όζου του θυρεοειδούς.

Θεραπεία 
Η θεραπευτική του ΠΛΘ συντονίζεται συνήθως από αιμα-
τολόγο ή ογκολόγο και περιλαμβάνει σχήματα χημειοθε-
ραπείας (XMΘ), ακτινοθεραπείας ή και τα δύο μαζί με ταυ-
τόχρονη χορήγηση κορτιζόνης12. Το είδος της θεραπείας 
εξαρτάται κυρίως από τον υπότυπο του λεμφώματος. Έτσι 
στη συνηθέστερη περίπτωση, δηλαδή των DLBCL, τα οποία 
είναι πιο επιθετικά από τα MALT, η θεραπεία είναι συνδυ-
αστική8. Αυτή αφορά τόσο την εντοπισμένη νόσο όσο και 
την πιο εκτεταμένη και περιλαμβάνει το σύνηθες σύνθε-
το χημειοθεραπευτικό σχήμα CHOP (cyclophosphamide, 
doxorubicin, vincristine, prednisone) μαζί με χρήση μονο-
κλωνικών αντισωμάτων  [anti-CD20: rituximab, (R-CHOP)] 
και ακτινοθεραπεία40-42. 
Τα τελευταία έτη η χρήση του rituximab (μονοκλωνικό 
αντίσωμα έναντι του  CD20 των Β λεμφοκυττάρων) έχει 
περαιτέρω βελτιώσει την επιβίωση και το διάστημα ελεύ-
θερο υποτροπής νόσου (recurrence-free survival) κυρί-
ως στα DLBCL και τους πιο επιθετικούς υποτύπους43-45.  
Η ανταπόκριση στο rituximab εξαρτάται από την υποκα-
τηγορία του ΠΛΘ. Γενικά, εθεωρείτο πως τα ΠΛΘ με υπε-
ρέκφραση των BCL-2 ή BCL-6 είχαν χειρότερη απάντηση 
και ήταν λιγότερο πιθανό να οφεληθούν από την προσθή-
κη του rituximab στο CHOP. Ωστόσο υπάρχουν και μελέ-
τες που δείχνουν πως υπάρχει πιθανότητα η χρήση του  
rituximab να μπορεί να υπερκεράσει την αντίσταση στην 
ΧΜΘ σε ΠΛΘ που υπερεκφράζουν BCL-246-49. 
Η χρήση της ΧΜΘ αποσκοπεί στη μείωση της πιθανότητας 

απομακρυσμένης υποτροπής. Σε μικρά (<5 εκ) λεμφώμα-
τα σταδίου Ι-ΙΙ και καλούς προγνωστικούς δείκτες συνή-
θως αρκούν 3 ΧΜΘ. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
υπάρχει άμεση ανταπόκριση στη συνδυαστική ΧΜΘ.  Η 
ακτινοθεραπεία χορηγείται μετά τον τελευταίο κύκλο της 
ΧΜΘ και αποσκοπεί στη μείωση της πιθανότητας τοπικής 
υποτροπής12.
Η ΧΜΘ από μόνη της δεν ενδείκνυται για την αντιμετώ-
πιση των ΠΛΘ μια και το ποσοστό επιβίωσης σε καθορι-
σμένο χρονικό διάστημα  (OS, overall survival) ασθενών 
που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία έχει βρεθεί σημαντι-
κά μεγαλύτερο σε σχέση με όσους υπεβλήθησαν μόνο σε 
ΧΜΘ ή ακτινοθεραπεία12,49,50. Ενδεικτικά, το ποσοστό 
υποτροπής σε ασθενείς που έλαβαν συνδυαστική θερα-
πεία είναι περίπου 8%, σε σύγκριση με ποσοστό υποτρο-
πής 40% σε αυτούς που έλαβαν μόνο ακτινοθεραπεία και 
43% αυτών που έλαβαν μόνο ΧΜΘ 51.
Άλλα συνδυαστικά σχήματα μπορεί να περιλαμβάνουν 
μια πρώτη χορήγηση CHOP ακουθούμενη από 60Gy 
εντοπισμένης ακτινοθεραπείας τραχήλου και στη συνέ-
χεια ακόμα 5 κύκλους CHOP έχοντας μεγάλα ποσοστά 
8ετούς επιβίωσης52. 
Οι σπανιότεροι υπότυποι του ΠΛΘ αντιμετωπίζονται και 
αυτοί με συνδυασμό σύνθετου σχήματος ΧΜΘ και επα-
κόλουθη ακτινοθεραπεία1,27 ενώ και το retuximab έχει 
επιτυχώς χρησιμοποιηθεί και σε πιο απαιτητικά ΠΛΘ53 .
Σε αντίθεση με τα DLBCL, τα εντοπισμένα MALT λεμ-
φώματα μπορεί να ανταποκρίνονται ακόμα και σε μονή-
ρη ακτινοθεραπεία με ποσοστό μακρόχρονης επιτυχίας 
περίπου 85%54. Τα συνήθη σχήματα ακτινοθεραπείας 
περιλαμβάνουν την περιοχική εντοπισμένη ακτινοβόληση 
του εμπλεκόμενου πεδίου της τραχηλικής χώρας (κοίτη 
θυρεοειδούς+τραχηλικοί λεμφαδένες/involved field) και 
την ακτινοβόληση διευρυμένου πεδίου (μεσοθωρακικοί 
λεμφαδένες και αν απαιτηθεί μασχαλιαίοι/extended field) 
χωρίς όμως σαφή υπεροχή κάποιας από τις δύο1,27. 
Οι παρενέργειες της θεραπείας μπορεί να περιλαμβά-
νουν τον υποθυρεοειδισμό και τη μικρή αύξηση πιθανό-
τητας κακοήθειας στην ακτινοβοληθείσα περιοχή (ακτινο-
βολία), περιφερική νευροπάθεια (βινκριστίνη), καρδιακή 
ανεπάρκεια (δοξορουβικίνη), αιμορραγική κυστίτιδα και 
καρκίνο ουροδόχου κύστεως (κυκλοφωσφαμίδη), πυρε-
τό-αδυναμία-ρίγη-ιδρώτα και σπάνια το σύνδρομο λύσης 
όγκου (rituximab).
Η χειρουργική αντιμετώπιση δεν έχει πλέον ιδιαίτερη 
θέση στη θεραπεία του ΠΛΘ με εξαίρεση την επείγου-
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σα αντιμετώπιση κρίσιμης απόφραξης αεραγωγών. Μια 
τέτοια όμως διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και 
εμπειρία λόγω της αυξημένης θνητότητας18,19. Αξίζει 
να σημειωθεί πως σε περίπτωση που ένα MALT λέμφω-
μα σταδίου ΙΕ  εντοπιστεί τυχαία στα πλαίσια μιας θυρε-
οειδεκτομής, αυτή καθ’ εαυτή η χειρουργική εξαίρεση 
από μόνη της μπορεί να είναι αρκετή1. Υπάρχουν επίσης 
περιπτώσεις όπως αναφέρθηκε, όπου η συνεισφορά του 
χειρουργού εξακολουθεί να είναι σημαντική για τη διά-
γνωση και κατηγοριοποίηση της νόσου οπότε και μπορεί 
να απαιτηθεί η λήψη ιστοτεμαχίων ή και η λοβεκτομή.

Παρακολούθηση
H παρακολούθηση των ασθενών γίνεται κυρίως με απει-
κονιστικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει την περιοδική 
διενέργεια αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας ή/και 
PET-scan ενώ βοηθητική μπορεί να είναι  και η χρήση 
βιοχημικών δείκτών όπως η LDH και η β2-μικροσφαιρίνη.

Πρόγνωση
H πρόγνωση του ΠΛΘ είναι γενικά πολύ καλή, εξαρτά-
ται όμως από τον υπότυπο μια και σε ορισμένες, σπάνιες 
ευτυχώς, περιπτώσεις η 5ετής επιβιώση μπορεί να μειω-
θεί στο 45%11. Όταν το ΠΛΘ είναι εντοπισμένο, η 5ετής 
επιβίωση αγγίζει το 100%, ενώ όταν υπάρχει εξωθυρε-
οειδική επέκταση και απομακρυσμένη νόσος κυμαίνεται 
στο 65%. 
Μια από τις μεγαλύτερες μελέτες πρόγνωσης ασθε-
νών με ΠΛΘ έχει διεξαχθεί από την βάση δεδομένων 
Surveillance Epidemiology and End Results2. Συμμετεί-
χαν 1408 ασθενείς με διάστημα παρακολούθησης έως 
και 32 έτη. Το 56% των ασθενών ήταν σταδίου IE κατά 
τη διάγνωση. Η διάμεση επιβίωση (ΟS) ήταν 9.3 έτη και 
η 5ετής επιβίωση 66%. Ειδικότερα για τα MALT λεμφώ-
ματα  η 5ετής επιβίωση ελεύθερης νόσου ήταν 96%, για 
τα DLBCL 75% ενώ για τα σπάνια θυλακιώδη και μικρο-
λεμφοκυτταρικά, 87% και 86% αντίστοιχα. Ωστόσο υπάρ-
χουν και  μελέτες ασθενών με DLBCL οι οποίοι έλαβαν 
από την αρχή συνδυαστική θεραπεία που αναφέρουν 
5ετή επιβίωση (OS) της τάξης του 90%14. Υπάρχουν 
επίσης υποκατηγορίες του DLBCL που υπερεκφράζουν 
συγκεκριμένα γονίδια με χειρότερη ή καλύτερη πρόγνω-
ση. Έτσι τα DLBCL μπορούν να διακριθούν σε δύο ακόμα 
υποτύπους: τον germinal center B-cell-like/ (GCB) και τον 
non-GCB ή αλλιώς activated B cell-like  (ABC) με βάση 
την ταξινόμηση Hans η οποία λαμβάνει υπόψιν την έκ-

φραση κατά >30% του  CD10 (αντιγόνο κυρίως των Β 
λεμφοκυττάρων),  την κατά >30%  έκφραση BCL-6 (δ/δ 
από MALT) και το MUM1 (δείκτης διαφοροποίησης Β 
λεμφοκυττάρων)8,55,56. H πλειοψηφία των ασθενών με 
εξωλεμφαδενική εντόπιση κατά τη διάγνωση έχουν τον 
non-GCB υπότυπο ενώ ο υπότυπος GCB σχετίζεται με κα-
λύτερη πρόγνωση57. 
Αναφορικά με τον δείκτη πολλαπλασιασμού Ki-67, αν 
και υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, φαίνεται 
πως ασθενείς με έκφραση Ki-67 >70% έχουν μικρότε-
ρη 5ετή επιβίωση καθώς και επιβίωση άνευ επιδείνωσης 
(progression free survival-PFS) 8. 
Η πρόγνωση των DLBCL μπορεί να υπολογιστεί με βάση 
τον Διεθνή Προγνωστικό Δείκτη (International Prognostic 
Index) και τον  ηλικιακά προσαρμοσμένο Διεθνή δείκτη 
(age-adjusted international index), οι οποίοι στηρίζο-
νται στην ηλικία, το στάδιο της νόσου, τα επίπεδα LDH, 
τον αριθμό απομακρυσμένων μεταστάσεων και τη γε-
νικότερη λειτουργικότητα του ασθενούς (performance 
status)58,59. 
Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως σε μία από τις πιο πρό-
σφατες και μεγαλύτερες μελέτες, η οποία περιέλαβε 3466 
ασθενείς με ΠΛΘ από την Εθνική Βάση Δεδομένων Καρ-
κίνου των Η.Π.Α,  φάνηκε πως η διάμεση επιβίωση στο 
σύνολο των ασθενών με ΠΛΘ ήταν ακόμα μεγαλύτερη 
από ότι έδειχναν οι προηγούμενες μελέτες2, φτάνοντας 
τα 11.6  έτη,  η 5ετής  επιβίωση ήταν 75% και η 10ετής 
ήταν 59%. Ειδικότερα για το DLBCL η 5ετής επιβίωση 
ήταν 70% και η 10ετής 56 % ενώ για το MALT λέμφωμα η 
5ετής επιβίωση ήταν 86% και η 10ετής βρέθηκε 67%60.

Συμπεράσματα
Το ΠΛΘ αποτελεί ένα σπάνιο είδος του καρκίνου του θυ-
ρεοειδούς που απαντάται συχνότερα σε ασθενείς με θυ-
ρεοειδική αυτοανοσία. Βασικό εργαλείο για τη διάγνωση 
και την κατηγοριοποίησή του έχουν η FNAC και η βιοψία 
με μεγαλύτερη βελόνα (core needle biopsy) σε συνδυ-
ασμό με την επακόλουθη ανοσοιστοχημεία και κυτταρο-
μετρία ροής. Για την σταδιοποίηση, όπως και την παρα-
κολούθηση του ΠΛΘ, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες η αξονική 
και μαγνητική τομογραφία αλλά και το PET-scan. Για τη 
θεραπεία χρησιμοποιείται συνδυασμός σύνθετου σχήμα-
τος ΧΜΘ ή/και ακτινοθεραπείας αναλόγως του υποτύπου 
του ΠΛΘ. Η πρόγνωση και επιβίωση της πλειοψηφίας των 
ασθενών με ΠΛΘ είναι ιδιαίτερα καλή χάρη στα τελευταία 
συνδυαστικά θεραπευτικά σχήματα. 
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