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ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ 
 



ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ 

• ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
 

 
• 10-20 gr ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 

• 2 ΛΟΒΟΙ  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 
• ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΧΟΝΔΡΟ 

 

• ΠΡΟΣΘΙΑ   
• ΣΤΕΡΝΟΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΝΟΥΟΕΙΔΗΣ ΜΥΕΣ 
• ΜΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ 

 

• ΟΠΙΣΘΙΑ 
• ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ (ΑΝΩ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΛΟΒΩΝ) 
• ΤΡΑΧΕΙΑ 
• ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΑ ΝΕΥΡΑ 

 
• Βρίσκεται μπροστά στους χόνδρους του λάρυγγα 
• Αγγείωση: Άνω και κάτω θυρεοειδής αρτηρία 

 
 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Illu_thyroid_parathyroid.jpg


ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 

ΕΡΕΘΙΣΜΑ 

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΚΡΙΣΗΣ TRH  

ΑΥΞΗΣΗ TRH ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΠΟΦΥΣΗ  
ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΚΡΙΣΗΣ TSH 

ΑΥΞΗΣΗ TSH ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΚΡΙΣΗΣ Τ4,Τ3 

ΑΥΞΗΣΗ Τ4,Τ3 ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΚΥΤΤΑΡΑ- ΣΤΟΧΟΙ Τ4,Τ3  
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ 

(-) 

(-) 
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 

• ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ  
 

• ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HASHIMOTO 
 

• ΝΟΣΟΣ GRAVES 
 

• ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 
• ΚΑΛΟΗΘΗ ΟΓΚΙΔΙΑ 

 

• ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 
• ΘΗΛΩΔΗΣ 
• ΘΥΛΑΚΙΩΔΗΣ 
• ΜΥΕΛΟΕΙΔΗΣ 
• ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
• ΑΛΛΑ (ΛΕΜΦΩΜΑ)  



ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ 
 Διόγκωση θυρεοειδούς αδένα ανεξάρτητα από το 
επίπεδο της λειτουργίας του θυρεοειδή. 
Η πιο κοινή αιτία για τις διαταραχές αυτές είναι η 

ανεπαρκής διαιτητική πρόσληψη ιωδίου. 
Η βρογχοκήλη χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες : 
απλή βρογχοκήλη  
απλή διάχυτη 
οζώδης η οποία με την σειρά της χωρίζεται σε μονοοζώδη, 

πολυοζώδη και μικροοζώδη. 
Άλλες αιτίες και παράγοντες κινδύνου για δημιουργία 

βρογχοκήλης είναι: 
-Οικογενής προδιάθεση 
-Ορμονικές μεταβολές κατά την διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, της εφηβείας ή της εμμηνόπαυσης. 
-Φλεγμονή του θυρεοειδούς 
-Υπό – υπερθυρεοειδισμός 
-Νόσος Graves 
-Συγκεκριμένα φάρμακα και κάπνισμα 

 



Η απλή βρογχοκήλη: μπορεί να εξαφανιστεί αυτόματα ή 
να γίνει μεγαλύτερη ασκώντας πίεση στα γειτονικά της 
όργανα με τα ακόλουθα συμπτώματα: 
Αίσθηση πίεσης στο λαιμό 
Δυσκολία στην κατάποση ή και πόνος κατά την 

κατάποση 
Βράγχος φωνής 
Χρόνιος βήχας  
Δυσκολία στην αναπνοή . 
 
Διάχυτη βρογχοκήλη: συνήθως σε γυναίκες ηλικίας 15 

έως 25 ετών. Εμφανίζεται ως μια συμμετρική μαλθακή 
διόγκωση μπροστά στο λαιμό. Μπορεί να προϋπάρχει 
για χρόνια και να αποδίδεται σε επιπλέον λίπος.                                                                                                           
Η βρογχοκήλη ανεβοκατεβαίνει όταν  καταπίνει ο 
ασθενής, δεν πονάει και δεν εμποδίζει την κατάποση. 



 
Οι πολυοζώδεις βρογχοκήλες: εμφανίζονται ιδιαίτερα στα άτομα 
άνω των πενήντα ετών, μπορεί να γίνουν τοξικές. Αυτό 
συμβαίνει συχνά μετά από πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων 
ιωδίου.  
 





ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΖΩΔΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΣ 
-Απλή φυσική εξέταση (ψηλάφηση, ακροαση) όπου 
διερευνάται η διόγκωση του θυρεοειδούς ή η παρουσία όζων και 
φυσήματος 
-Υπερηχογράφημα το οποίο  δείχνει το πραγματικό μέγεθος των 
όζων (οζώδης βρογχοκήλη). 
 
 
 
 
 
 
-Σπινθηρογράφημα το οποίο θα δείξει τη συμμετρία του αδένα, 
τη σχέση του προς τα άλλα ανατομικά στοιχεία και τη 
λειτουργική κατάσταση των όζων του θυρεοειδούς. 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΖΩΔΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΣ 
Παρακολούθηση : Αν η βρογχοκήλη είναι μικρή, ο ασθενής 
είναι ασυμπτωματικός και οι εξετάσεις των ορμονών του 
θυρεοειδούς είναι φυσιολογικές, το πιθανότερο είναι να μη 
χρειαστεί καμιά φαρμακευτική ή χειρουργική αντιμετώπιση, 
παρά μόνο παρακολούθηση του ασθενούς ανά εξάμηνο. 
Χειρουργική επέμβαση : Σε μεγάλες βρογχοκήλες οι οποίες 
παρουσιάζουν συμπτώματα (δύσπνοια, αίσθημα σφιξίματος  στον 
τράχηλο), σε οζώδη βρογχοκήλη με υπερθυρεοειδισμό ή σε 
καρκίνο του θυρεοειδούς χρειάζεται να αντιμετωπστεί 
χειρουργικά με μερική ή ολική θυρεοειδεκτομή. 
 
 



ΟΖΟΙ 



Επιδημιολογία 
Μεγάλο ποσοστό ενηλίκων παρουσιάζει όζους στο 

θυρεοειδή.  
Η παρουσία όζων είναι πιο συχνή σε γυναίκες.  
Έχει παρατηρηθεί  ότι 6% - 8% των ενηλίκων έχει 

ψηλαφητούς όζους, ενώ με τη βοήθεια υπερήχων πάνω 
από το 35% των ενηλίκων παρουσιάζει όζους. 
 Κάποιες άλλες μελέτες ανεβάζουν το ποσοστό 

ενηλίκων με όζους στο 67% συμφωνα με μελέτες σε 
νεκροψίες ανθρώπων 
Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο 

παρουσιάζονται περίπου 10.000 νέοι ασθενείς με όζους 

American Thyroid Association Guidelines 2015 



  Όζος: περιγεγραμμένη διόγκωση που αντιστοιχει σε 
περιοχές του θυρεοειδους  που παρουσιάζουν δομική 
ή/και λειτουργική διαφορά σε σχέση με το υπόλοιπο 
θυρεοειδικό παρέγχυμα. 

 
    Η πιο συχνή ενδοκρινική νόσος. 
 
    Τα επιδημιολογικά στοιχεία ποικίλουν ανάλογα με:   
                           την γεωγραφική περιοχή 
                           την μέθοδο ανίχνευσης 
                           την ηλικία  
 
 
 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ  



Η Συχνότητα των κλινικά ψηλαφούμενων όζων 
στις ιωδοεπαρκείς περιοχές του πλανήτη 

• 5% στις γυναίκες  
• 1%  στους άνδρες 
 
Με την χρήση των υπερήχων:  
• 19-67%  τυχαία επιλεγμένων ατόμων εμφανίζει 

όζους  
• υψηλότερη η συχνότητα στις γυναίκες και στους 

ηλικιωμένους 
 

American Thyroid Association Guidelines 2015 



• 50% των ατόμων με μονήρη ψηλαφητό όζο ή 
διάχυτη βρογχοκήλη έχουν πολλαπλούς όζους 
στο υπερηχογράφημα 
 

• 50% του γενικού πληθυσμού έχουν όζους στο 
υπερηχογράφημα, ακόμη κι όταν ο αδένας είναι 
φυσιολογικός στην ψηλάφηση.  



[Γυν/Ανδ 5-10:1] 



Εργαστηριακές εξετάσεις 

• TSH   
    αν η TSH ειναι 

κατεσταλμένη θα πρέπει να  
     γίνει σπινθηρογράφημα 

θυρεοειδούς   
 



 
Στο κλασσικό σπινθηρογράφημα η αυτόνομη λειτουργία 
μπορεί να αναδειχθεί μόνο σε μεγάλους όζους όπου η  
αυτόνομη λειτουργία προκαλεί καταστολή της ΤSH και 
απουσία σκιαγράφησης του υπόλοιπου θυρεοειδικού ιστού. 
 
Η ήπια αυτόνομη λειτουργία αναδεικνύεται μόνο μετά από 
εξωγενή χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών σε δόση που 
καταστέλλει την TSH 
[suppression scan] ] . 
      
                       
 

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 



Η  κλινική σημασία των όζων του θυρεοειδούς 
έγκειται στην ανάγκη αποκλεισμού του 

καρκίνου του θυρεοειδους  που ανευρίσκεται 
σε  5-10% των περιπτώσεων αναλόγως  

- του φύλου, 
-  της ηλικίας, 

-  της προηγούμενης έκθεσης σε ακτινοβολία  
- του οικογενειακού ιστορικού. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Μη ψηλαφητοί όζοι έχουν τον ίδιο κίνδυνο 
κακοήθειας με ψηλαφητούς όζους του ιδίου 
μεγέθους 
 

• Ο κίνδυνος κακοήθειας είναι ο ίδιος τόσο στους 
ασθενείς με πολυοζώδη βρογχοκήλη όσο και 
στους ασθενείς με μονήρη όζο του θυρεοειδούς 



   Ποιοί είναι εκείνοι οι όζοι που θα πρέπει να  
αξιολογηθούν περαιτέρω? 

 
   Γενικά μόνο όζοι μεγαλύτεροι από 1 εκ. θα 

πρέπει να αξιολογούνται καθώς δυνητικά μπορεί 
να αποτελέσουν καρκίνο. 

    
   Μικρότερου μεγέθους όζοι αξιολογούνται σε 

περίπτωση   
– ύποπτων  ευρημάτων στο U/S 
– προηγηθείσης ακτινοβολίας στον τράχηλο 
– οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του θυρεοειδούς 
     

                          
 





 ΩΣΤΟΣΟ 
 
η παρουσία υπερθυρεοειδισμού δεν αποκλείει την 

περίπτωση κακοήθειας  
 
σε   μια σειρά υπερθυρεοειδικών ασθενών που 

υπεβλήθησαν σε θυρεοειδεκτομή, καρκίνος 
ανευρέθη στο 1,6% των ασθενών με τοξική 
πολυοζώδη βρογχοκήλη.  



Tg [θυρεοσφαιρίνη] 
αυξημένη στις περισσότερες παθήσεις του 
θυρεοειδούς 
μη ευαίσθητη 
μη ειδική  

 
    Ο προσδιορισμός της Tg στην αρχική εκτίμηση των 
όζων του θυρεοειδούς δεν συνιστάται. 
 
 

Bιοχημικοί παράγοντες  



PET 

• Πληροφορίες για την λειτουργικότητα 
• Υψηλή προγνωστική αξία ως προς την 

εκτίμηση κακοήθειας 
  50% των όζων που ανεδείχθησαν τυχαία στο 

FDG-PET ήταν κακοήθεις 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΕΛΙΚΑ Η ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΖΩΝ; 



FNA 

• Είναι η μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση των όζων του 
θυρεοειδούς. 

 
• Σε κάθε όζο > 1 εκ. πρέπει να γίνεται FNA 
 
• Όζοι μικρότεροι σχετίζονται με χαμηλή θνητότητα ακόμη κι 

όταν είναι κακοήθεις και θα πρέπει να υποβάλλονται σε FNA 
μόνο επί υπόπτων ευρημάτων στο ιστορικό ή στο U/S. 
 
 



FNA στην πολυοζώδη βρογχοκήλη [MNG]  

• Στην MNG υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος κακοήθειας όπως 
και στον μονήρη όζο. 

• Τα υπερηχογραφικά ευρήματα υπερέχουν έναντι του 
μεγέθους στην αναγνώριση των όζων που έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι κακοήθεις. 

• Αν παρακεντηθεί μόνο ο μεγαλύτερος ή ο 
‘ κυρίαρχος ’  όζος υπάρχει ο κίνδυνος να μην 
διαγνωστεί η κακοήθεια. 



• Επί παρουσίας 2 ή περισσοτέρων όζων > 1-1,5 εκ., θα 
πρέπει εκλεκτικά να παρακεντούνται αυτοί με τα πιο 
ύποπτα ευρήματα στο U/S. 
 

• Αν κανείς από τους όζους δεν έχει ύποπτα 
υπερηχοτομογραφικά ευρήματα τότε είναι λογικό να 
παρακεντούνται οι μεγαλύτεροι. 

        The American Thyroid Association Guidelines Taskforce Cooper DS et al , Management guidelines for  patients with thyroid 
nodules and differentiated thyroid cancer. 
Thyroid. 2006 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?itool=pubmed_DocSum&db=pubmed&cmd=Display&dopt=pubmed_pubmed&from_uid=16420177&itool=ExternalSearch


Μακροχρόνια παρακολούθηση 
• Ακόμη και οι όζοι που εχουν χαρακτηρισθεί σαν 

καλοήθεις χρειάζονται παρακολούθηση λόγω των 
ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων της FNA [ 1-3% με 
ψηλάφηση έναντι 0,6% με U/S ]. 

 
• H αύξηση του μεγέθους του όζου δεν αποτελει ένδειξη 

κακοήθειας αλλά επιβάλλει την επανάληψη της FNA.  
 
• Δεν συνιστάται η  θεραπεία καταστολής με θυροξίνη 

στην αντιμετώπιση των καλοήθων όζων του 
θυρεοειδούς. 

 
 

 American Thyroid Association Guidelines 2015 
 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 

• Όζοι > 4 εκ με σημαντική ατυπία 
• Όταν η κυτταρολογική εξέταση αναφέρει κακοήθεια, 

‘υποψία για θηλώδες καρκίνωμα’ ή ‘θυλακιώδες 
νεόπλασμα΄. 

• Ενίοτε όταν η FNA για 2 ή και περισσότερες φορές 
οδηγεί σε μη διαγνωστικά αποτελέσματα. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις οικογενών καρκίνων του 
θυρεοειδούς 

• Όταν δημιουργούνται συμπτώματα από τον όζο. 
 
 



Never assume a thyroid nodule is 
benign.   
Prove it. 



 What is the appropriate laboratory and imaging 
evaluation for patients with clinically or 
incidentally discovered thyroid nodules?  
 

Serum thyrotropin measurement  
 
With the discovery of a thyroid nodule >1 cm in any diameter, a serum 
TSH level should be obtained. 
The panel cannot recommend either for or against routine 
measurement of serum calcitonin in patients with thyroid nodules.  
 

Routine measurement of serum thyroglobulin (Tg) for initial evaluation 
of thyroid nodules is not recommended 



When FNA ???  

Nodules <1 cm in greatest dimension with high suspicion sonographic pattern.  
 
 Nodules >1 cm in greatest dimension with intermediate suspicion sonographic 
pattern  
 
 
 
 
 

 
Nodules >1.5 cm in greatest dimension with low suspicion 
sonographic pattern  
  
 
Nodules >2 cm in greatest dimension with very low suspicion 
sonographic pattern (e.g., spongiform). Observation without FNA is 
also a reasonable option.  
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