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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα: 
Η εμπειρία της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής  

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου

Εισαγωγή
Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα είναι 

ένας σπάνιος όγκος, η συχνότητα του οποίου υπολογίζε-
ται στο 5-10% των κακοήθων νεοπλασμάτων του θυρεοει-
δούς. Ως ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα αναγνωρίσθηκε το 
1959, όταν ο Hazard, σε μία ανασκόπηση 600 καρκινωμά-
των του θυρεοειδούς στο Cleveland των ΗΠΑ, περιέγραψε 

21 νεοπλάσματα με μοναδικά ιστολογικά χαρακτηριστικά 
και παρουσία αμυλοειδούς στο παρέγχυμα, τα οποία ταυ-
τοποιήθηκαν ως “μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς” 
(μέχρι τότε, η κατηγορία αυτή των νεοπλασμάτων συμπε-
ριλαμβάνονταν συχνά στα αδιαφοροποίητα καρκινώματα 
του θυρεοειδούς)1.

Το μυελοειδές καρκίνωμα αναπτύσσεται στα παραθυλα-

ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑκη, Ν. ς. ΧΑΤΖΑκης, Α. ΒΑΡδΟΥΝΙΩΤης, Γ. Α. ΒεΛεΓΡΑκης
ΩΡΛ κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ηρακλείου κρήτης

Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα αποτελεί ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
νεόπλασμα, εξαιτίας της μοναδικής ιστολογικής του προέλευσης και της βιοσυνθετικής του 
δραστηριότητας, αλλά κυρίως λόγω της κληρονομικής του μορφής, ως οικογενές μυελοειδές 
καρκίνωμα και ως νεόπλασμα στα πλαίσια των συνδρόμων πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας 
(Multiple Endocrine Neoplasia / MEN) τύπου IIA και τύπου IIB. Η εργασία αυτή αφορά σε μία 
αναδρομική μελέτη 585 ασθενών που υποβλήθηκαν σε ολική θυρεοειδεκτομή στην ΩΡΛ Κλινική του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου του Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) σε χρονικό διάστημα 5 ετών, και σε 
7 από αυτούς, η διάγνωση ήταν μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς (1,1%). Οι 5 περιπτώσεις 
αφορούσαν σποραδικό και οι 2 οικογενές νεόπλασμα. Όλοι είχαν προεγχειρητικά αυξημένα επίπεδα 
καλσιτονίνης, ενώ σε 3 από τους 5 ασθενείς με σποραδικό μυελοειδές καρκίνωμα, η βιοψία διά 
λεπτής βελόνης ήταν διαγνωστική. Τέσσερις ασθενείς είχαν διογκωμένους τραχηλικούς λεμφαδένες 
ενώ σε κανένα δεν ανευρέθηκαν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν 
σε ολική θυρεοειδεκτομή. Στους ασθενείς με αρνητικό τράχηλο, πραγματοποιήθηκε πρόσθιος και 
ομόπλευρα πλάγιος εκλεκτικός λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου, ενώ στους 4 ασθενείς με 
θετικό τράχηλο διενεργήθηκε αμφοτερόπλευρος τροποποιημένος ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός. 
Μία ασθενής, στην οποία η καλσιτονίνη παρέμενε μετεγχειρητικά σε υψηλά επίπεδα, υποβλήθηκε 
σε συμπληρωματικό λεμφαδενικό καθαρισμό του άνω μεσοθωρακίου. Δεν είχαμε καμία επιπλοκή και 
οι ασθενείς παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με απεικονιστικό έλεγχο και μετρήσεις 
της καλσιτονίνης μετά από πρόκληση. Η έγκαιρη διάγνωση του μυελοειδούς καρκινώματος σε 
συνδυασμό με την κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί σήμερα τη μοναδική έγκυρη 
θεραπεία. Οι σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές και η σωστή μετεγχειρητική παρακολούθηση ίσως 
αποτελούν τα μέσα για την επιπλέον μείωση των επιπλοκών και της θνητότητάς του. 
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κιώδη C-κύτταρα του θυρεοειδούς αδένα, τα οποία βρίσκο-
νται στο διάμεσο ιστό. Ιστολογικά αποτελείται από ατρακτο-
ειδή κύτταρα τα οποία εμφανίζουν τις χρωστικές ιδιότητες 
του αμυλοειδούς. Η ουσία που βρίσκεται στο παρέγχυ-
μα του μυελοειδούς καρκινώματος, αν και παθογνωμονι-
κή, δεν είναι αμυλοειδές αλλά ένα πολυπεπτίδιο που πα-
ράγεται από τα παραθυλακιώδη C-κύτταρα και αποτελεί 
μία πρόδρομη ουσία της καλσιτονίνης. Η υπερπλασία των 
C-κυττάρων, που περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον 
Wolfe το 1973, χαρακτηρίζεται από πολυκεντρικές αθροί-
σεις C-κυττάρων στο παρέγχυμα του θυρεοειδούς και απο-
τελεί την ιστολογική διαταραχή που εμφανίζεται πριν από 
την ανάπτυξη του μυελοειδούς καρκινώματος2.

Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα δι-
ακρίνεται σε σποραδικό και κληρονομικό. Το σποραδικό 
αποτελεί το 70-80% και κατά κανόνα εμφανίζεται μονό-
πλευρα3,4. Η διάγνωσή του γίνεται συνήθως μεταξύ 40-
50 ετών, αναφορικά με την κατανομή του στα δύο φύλα, 
υπάρχει μία ελαφρά υπεροχή των γυναικών (1,5:1) και η 
10ετής επιβίωση κυμαίνεται μεταξύ 50-70%.

Το κληρονομικό μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς 
πιστεύεται ότι αποτελεί το 25%, συνήθως εμφανίζεται αμ-
φοτερόπλευρα5, και κλινικά παρουσιάζεται με 3 μορφές: 
ως οικογενές (familial) και στα πλαίσια των συνδρόμων 
πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας (Multiple Endocrine 
Neoplasia / MEN) τύπου IIA και τύπου IIB 6.

Οικογενές χαρακτηρίζεται το μυελοειδές καρκίνωμα του 
θυρεοειδούς που απαντάται με αυξημένη συχνότητα ανά-
μεσα στα μέλη μίας οικογένειας. Η οικογενής μορφή απο-
τελεί το 10-20% περίπου των κληρονομικών μυελοειδών 
καρκινωμάτων του θυρεοειδούς και θεωρείται βέβαιη όταν 
το νεόπλασμα εμφανίζεται σε περισσότερα από τέσσερα 
μέλη της ίδιας οικογένειας7. 

Το σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύ-
που IIA (ΜΕΝ IIA) είναι η πιο συχνή μορφή κληρονομι-
κού μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς αποτε-
λώντας το 65-75% των περιπτώσεων. Το σύνδρομο ΜΕΝ 
IIA χαρακτηρίζεται από την παρουσία μυελοειδούς καρ-
κινώματος σε όλες τις περιπτώσεις, φαιοχρωμοκυττώμα-
τος στο 50% των ασθενών και υπερπλασία των παραθυ-
ρεοειδών αδένων σε συχνότητα 10-30%.

Το σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 
IIΒ (ΜΕΝ IIΒ) είναι πολύ σπανιότερο (10% των ασθενών 
με κληρονομικό μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς), 
αλλά αποτελεί την πιο επιθετική μορφή του μυελοειδούς 
καρκινώματος 8. Το σύνδρομο συνδυάζει μυελοειδές καρ-
κίνωμα σε όλες τις περιπτώσεις, φαιοχρωμοκύττωμα στο 
50% των ασθενών και παρουσία γαγγλιονευρινωμάτων και 
πολλαπλών νευρινωμάτων, συνοδευόμενα από χαρακτηρι-
στικό μαρφανοειδή φαινότυπο. Διαγιγνώσκεται συνήθως 
μεταξύ 10-20 ετών, υπάρχει μία ελαφρά υπεροχή του γυ-
ναικείου φύλου (1,5:1) και η 10ετής επιβίωση κυμαίνεται 
από 40-80%. Και οι τρεις μορφές του κληρονομικού μυε-
λοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς κληρονομούνται 
με τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα.

Η γενετική βάση του κληρονομικού μυελοειδούς καρ-
κινώματος του θυρεοειδούς αδένα έγινε γνωστή το 1993 

και το 1994, όταν ανευρέθηκαν μεταλλάξεις στο πρωτο-
ογκογονίδιο RET (περιοχή q11 του χρωμοσώματος 10) σε 
ασθενείς με οικογενές μυελοειδές καρκίνωμα και με σύν-
δρομα ΜΕΝ IIA και ΜΕΝ IIΒ9,10,11,12. Σήμερα, οι μεταλλάξεις 
αυτές ανιχνεύονται σε περισσότερο από 95% των ασθε-
νών με κληρονομικό μυελοειδές καρκίνωμα13.

Σε συγγενείς και μέλη των οικογενειών των ασθενών με 
οικογενές μυελοειδές καρκίνωμα και με σύνδρομα ΜΕΝ 
IIA και ΜΕΝ IIΒ, επιβάλλεται η άμεση εξέταση του DNA 
για την ανίχνευση των παραπάνω μεταλλάξεων, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα προφυλακτικής θυρεοειδεκτομής 
στους φορείς των μεταλλάξεων αυτών πριν από την εμ-
φάνιση του νεοπλάσματος στο θυρεοειδή αδένα5. Η πα-
ρουσία των μεταλλάξεων στο πρωτο-ογκογονίδιο RET σε 
άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση μυελοειδούς καρ-
κινώματος, θεωρείται σήμερα επαρκής ένδειξη θυρεοει-
δεκτομής, η οποία ενισχύεται και από την ενδεχομένη αύ-
ξηση των επιπέδων καλσιτονίνης του ορού8.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανασκό-
πηση της εμπειρίας της ΩΡΛ κλινικής του Πανεπιστημια-
κού Γενικού Νοσοκομείου του Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) στην 
αντιμετώπιση των ασθενών με μυελοειδές καρκίνωμα του 
θυρεοειδούς αδένα.

Μέθοδος 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία αναδρομική μελέτη 

585 ασθενών που υποβλήθηκαν σε ολική θυρεοειδεκτο-
μή στην ΩΡΛ Κλινική του ΠαΓΝΗ σε χρονικό διάστημα 5 
ετών. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τη μελέτη του αρχεια-
κού υλικού του νοσοκομείου (ιατρικοί και νοσηλευτικοί φά-
κελοι των ασθενών από την Ωτορινολαρυγγολογική, την Εν-
δοκρινολογική και την Ογκολογική Κλινική), ενώ σε όλες τις 
περιπτώσεις, η ιστολογική εξέταση των παρασκευασμάτων 
του θυρεοειδούς αδένα πραγματοποιήθηκε από το εργα-
στήριο Παθολογοανατομίας του ΠαΓΝΗ.

Αποτελέσματα
Από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον Αύγουστο του 

2008, 585 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ολική θυρεοειδεκτο-
μή στην ΩΡΛ κλινική του ΠαΓΝΗ, και σε 7 από αυτούς, η 
διάγνωση ήταν μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς 
(1,1%). Οι 5 περιπτώσεις αφορούσαν σε σποραδικό και 
οι 2 σε οικογενές νεόπλασμα, ενώ η μέση ηλικία των ασθε-
νών ήταν 54 έτη (17 έως 67 ετών). Πέντε από αυτούς ήταν 
γυναίκες και δύο άντρες.

Οι 5 ασθενείς με σποραδικό μυελοειδές καρκίνωμα εμ-
φανίσθηκαν με ψηλαφητό μονήρη όζο στον ένα λοβό 
του θυρεοειδούς, ενώ σε 3 από αυτούς η κλινική εξέταση 
ανέδειξε την παρουσία διογκωμένων τραχηλικών λεμφα-
δένων. Οι 2 ασθενείς με οικογενές μυελοειδές καρκίνωμα 
παρουσίαζαν πολυοζώδη βρογχοκήλη (ένας άνδρας 17 
ετών και η μητέρα του), με παρουσία ψηλαφητών τραχη-
λικών λεμφαδένων στον ένα από αυτούς (στη μητέρα). Το 
οικογενειακό περιβάλλον και των 7 ασθενών ερευνήθηκε 
διεξοδικά για πιθανή ανεύρεση μυελοειδούς νεοπλάσμα-
τος και σε άλλα μέλη ή για την ανεύρεση κάποιου συν-
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δρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου IIA. 
Στην οικογένεια των 2 ασθενών με οικογενές μυελοειδές 
καρκίνωμα, 2 επιπλέον μέλη είχαν κατά το παρελθόν υπο-
βληθεί σε χειρουργική επέμβαση για το ίδιο νεόπλασμα, 
γεγονός που δικαιολογεί και το χαρακτηρισμό του ως οι-
κογενές. Στους υπόλοιπους 5 ασθενείς το νεόπλασμα δε 
σχετίζονταν με κανενός είδους κληρονομικότητα.

Ο προεγχειρητικός έλεγχος όλων των ασθενών περιελάμ-
βανε υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και ενδοκρινολογι-
κό έλεγχο. Όλοι οι ασθενείς με μετεγχειρητική διάγνωση 
μυελοειδούς καρκινώματος παρουσίαζαν προεγχειρητι-
κά αυξημένα επίπεδα καλσιτονίνης, ενώ σε 3 από τους 
5 ασθενείς με σποραδικό μυελοει-
δές καρκίνωμα, η βιοψία διά λεπτής 
βελόνης (Fine Needle Aspiration 
Biopsy) ήταν διαγνωστική για το συ-
γκεκριμένο νεόπλασμα. Οι 7 αυτοί 
ασθενείς, λόγω της ισχυρής υποψί-
ας μυελοειδούς καρκινώματος προ-
εγχειρητικά, υποβλήθηκαν σε πλή-
ρη σταδιοποίηση της νόσου, με τη 
διενέργεια αξονικής τομογραφίας 
εγκεφάλου, θώρακος και άνω κοιλί-
ας και σπινθηρογραφήματος οστών 
με τεχνήτιο 99 (Tc 99). Σε κανέναν 
από αυτούς δεν ανευρέθηκαν απο-
μακρυσμένες μεταστάσεις.

Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν 
σε ολική θυρεοειδεκτομή. Στους 3 
ασθενείς με αρνητικά ψηλαφητικά 
ευρήματα από τον τράχηλο, πραγ-
ματοποιήθηκε επιπλέον πρόσθιος 
εκλεκτικός λεμφαδενικός καθαρι-
σμός του τραχήλου, σε συνδυα-
σμό με ομόπλευρο πλάγιο εκλεκτικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό, ενώ στους 
υπόλοιπους 4 ασθενείς με ψηλαφη-
τούς τραχηλικούς λεμφαδένες διε-
νεργήθηκε αμφοτερόπλευρος τρο-
ποποιημένος ριζικός λεμφαδενικός 
καθαρισμός. Η μετεγχειρητική πο-
ρεία των ασθενών ήταν απόλυτα 
ομαλή. Δύο από αυτούς παρουσί-
ασαν μία παροδική υπασβεστιαι-
μία που αποκαταστάθηκε με φαρ-
μακευτική αγωγή. Άλλες επιπλοκές δεν παρατηρήθηκαν. 
Όλοι οι ασθενείς παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα με απεικονιστικό έλεγχο και μετρήσεις της καλ-
σιτονίνης του ορού μετά από πρόκληση, για την έγκαιρη 
ανίχνευση υπολειπόμενης ή υποτροπιάζουσας νόσου. 
Στους 6 ασθενείς τα επίπεδα καλσιτονίνης αποκαταστάθη-
καν πλήρως μετά από τη χειρουργική επέμβαση, ενώ στην 
ασθενή με την πολυοζώδη βρογχοκήλη και τις τραχηλικές 
λεμφαδενικές μεταστάσεις, η μετεγχειρητική καλστιτονίνη 
παρέμενε σε υψηλά επίπεδα, συνοδευόμενη από αύξηση 
και του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου. Η 45χρονη ασθε-
νής υποβλήθηκε σε συμπληρωματικό λεμφαδενικό καθα-

ρισμό του άνω μεσοθωρακίου και μέχρι σήμερα, τα επί-
πεδα καλσιτονίνης εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα σε 
σχέση με τα προηγούμενα. 

Συζήτηση 
Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα αποτε-

λεί ένα σπάνιο νεόπλασμα, που προσελκύει το κλινικό ενδι-
αφέρον λόγω της μοναδικής ιστολογικής του προέλευσης 
και της βιοσυνθετικής του δραστηριότητας, αλλά κυρίως λό-
γω της κληρονομικής του μορφής, ως οικογενές μυελοειδές 
καρκίνωμα και ως νεόπλασμα στα πλαίσια των συνδρόμων 
πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας (Multiple Endocrine 

Neoplasia / MEN) τύπου IIA και τύ-
που IIB. Το μυελοειδές καρκίνωμα 
προέρχεται από τα παραθυλακιώδη 
C-κύτταρα του θυρεοειδούς αδένα, τα 
οποία παράγουν και εκκρίνουν καλ-
σιτονίνη, ενώ η γενετική προέλευση 
της κληρονομικής του μορφής έγινε 
γνωστή το 1993, με την ανίχνευση 
χαρακτηριστικών μεταλλάξεων στο 
πρωτοογκογονίδιο RET.

Τα C-κύτταρα χαρακτηρίζονται 
από μεγάλη βιοσυνθετική δραστη-
ριότητα και εκκρίνουν αρκετές ορ-
μόνες και βιογενείς αμίνες, όπως η 
καλσιτονίνη, η επινεφριδιοφλοιο-
τρόπος ορμόνη (ACTH), η ισταμι-
νάση, το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο 
(CEA) και τα αγγειοδραστικά πεπτί-
δια. Από τα παράγωγα αυτά, η ουσία 
με τη μεγαλύτερη κλινική σημασία 
είναι η καλσιτονίνη. Η καλσιτονίνη 
αποτελεί λειτουργικό ανάλογο της 
παραθορμόνης, με αμελητέο όπως 
πιστεύεται φυσιολογικό ρόλο στους 
ενήλικες, στους οποίους τα επίπεδά 
της στον ορό είναι πολύ χαμηλά και 
σχεδόν μη ανιχνεύσιμα. Στην περί-
πτωση του μυελοειδούς καρκινώ-
ματος του θυρεοειδούς, η συγκέ-
ντρωση της καλσιτονίνης στο αίμα 
αυξάνεται σημαντικά, αποτελώντας 
με τον τρόπο αυτό έναν πολύ ευαί-

σθητο και αρκετά εξειδικευμένο καρκινικό δείκτη για τον 
όγκο αυτό3,8.

Το μυελοειδές καρκίνωμα μεθίσταται νωρίς στους επιχώ-
ριους τραχηλικούς λεμφαδένες, σε σημείο ώστε το 50-80% 
των ασθενών να παρουσιάζουν τραχηλικές λεμφαδενικές 
μεταστάσεις τη στιγμή της διάγνωσης8,14. Οι απομακρυσμέ-
νες μεταστάσεις αφορούν κυρίως στο ήπαρ, στους πνεύ-
μονες, στα οστά και στον εγκέφαλο, και υπολογίζεται ότι 
υπάρχουν στο 5-15% των ασθενών στους οποίους διαγι-
γνώσκεται το νεόπλασμα7,14,15. Στη συγκεκριμένη μελέτη κα-
νένας ασθενής δεν παρουσίασε απομακρυσμένες μεταστά-
σεις. Το υψηλό όμως ποσοστό των ασθενών στους οποίους 
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τα επίπεδα καλσιτονίνης του ορού δεν αποκαθίστανται ακό-
μα και μετά από εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση, αποτε-
λεί ένδειξη ότι η πραγματική συχνότητα των μεταστάσεων 
πέρα από τα όρια των τοπικών και περιοχικών λεμφαδένων 
(“κρυφές μεταστάσεις”) είναι πολύ υψηλότερη8,14. Η πρό-
γνωση του μυελοειδούς καρκινώματος είναι χειρότερη από 
την αντίστοιχη των διαφοροποιημένων καρκινωμάτων του 
θυρεοειδούς και καλύτερη από αυτήν του αναπλαστικού 
καρκινώματος. Η 10ετής επιβίωση αναφέρεται στη βιβλι-
ογραφία σε ποσοστό που κυμαίνεται από 55-70%. Το μυ-
ελοειδές καρκίνωμα είναι υπεύθυνο για περισσότερο από 
το 13,4% των θανάτων από καρκίνο του θυρεοειδούς αδέ-
να16,17. Η έγκαιρη διάγνωση των περιπτώσεων μυελοειδούς 
καρκινώματος του θυρεοειδούς στην παρούσα μελέτη κα-
θώς και η απουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων κατά 
τη στιγμή της διάγνωσης, ίσως απο-
τελεί την αιτία των μηδενικών ποσο-
στών θνητότητας κατά τη διάρκεια 
της 5ετούς αυτής μελέτης.

Οι περισσότεροι ασθενείς με σπο-
ραδικό μυελοειδές καρκίνωμα του 
θυρεοειδούς αδένα εμφανίζονται με 
ένα μονήρη όζο στον ένα λοβό του 
θυρεοειδούς, με ή χωρίς την παρου-
σία διογκωμένων τραχηλικών λεμφα-
δένων, η οποία σε αρκετές περιπτώ-
σεις αποτελεί και το πρώτο σύμπτωμα 
που οδηγεί τον ασθενή στο γιατρό (το 
50-80% των ασθενών με μυελοειδές 
καρκίνωμα του θυρεοειδούς παρου-
σιάζουν τραχηλικές λεμφαδενικές με-
ταστάσεις τη στιγμή της διάγνωσης). 
Το κληρονομικό μυελοειδές καρκίνω-
μα του θυρεοειδούς (οικογενές, σύν-
δρομα ΜΕΝ IIA και MEN IIB) είναι 
κατά κανόνα αμφοτερόπλευρο, ενώ 
είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και τα 
συμπτώματα του φαιοχρωμοκυττώματος ή/και του υπερ-
παραθυρεοειδισμού. Σε κάθε περίπτωση διαγνωσμένου 
μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς, θα πρέπει 
να διερευνάται η πιθανότητα ύπαρξης απομακρυσμένων 
μεταστάσεων στα πλαίσια της σταδιοποίησης της νόσου 
και να αποκλειστεί η παρουσία φαιοχρωμοκυττώματος με 
τη μέτρηση των κατεχολαμινών και των μεταβολιτών τους 
στα ούρα του 24ώρου.

Στις περιπτώσεις υποψίας μυελοειδούς καρκινώματος 
του θυρεοειδούς αδένα, η διάγνωση πρέπει να επαλη-
θευτεί με τη βοήθεια κατάλληλων διαγνωστικών μεθόδων. 
Το υπερηχογράφημα (US) τραχήλου αποτελεί μία καθι-
ερωμένη, εύκολη, ανώδυνη και με χαμηλό κόστος, απει-
κονιστική μέθοδο. Η αξονική και η μαγνητική τομογρα-
φία (CT και MRI) είναι οι επίσης απεικονιστικές μέθοδοι 
εκλογής σε όλες τις περιπτώσεις θυρεοειδικών όζων, κα-
θώς παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την το-
πική αλλά και την εξωθυρεοειδική επέκταση του όγκου. 
Οι περισσότερο πολύπλοκες απεικονιστικές μέθοδοι όπως 
η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ), το anti-CEA 

scanning και το octreotide scanning δε χρησιμοποιούνται 
γενικά στη διάγνωση του μυελοειδούς καρκινώματος του 
θυρεοειδούς αδένα8.

Η βιοψία διά λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration 
Biopsy) αποτελεί πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο για τη 
διερεύνηση θυρεοειδικών όζων κατά τη διάρκεια των δύο 
τελευταίων 10ετιών, με πολύ καλά αποτελέσματα σε έμπει-
ρα χέρια18,19. Η ευαισθησία και η ακρίβεια της μεθόδου 
αυξάνεται σημαντικά κάτω από υπερηχογραφική καθοδή-
γηση20, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάγνωση των κα-
κοήθων νεοπλασιών του θυρεοειδούς αδένα21. 

Ο ακρογωνιαίος λίθος όμως στη διάγνωση του μυελοει-
δούς καρκινώματος του θυρεοειδούς είναι η μέτρηση των 
επιπέδων καλσιτονίνης του ορού, η οποία αποτελεί τον πιο 
ευαίσθητο και εξειδικευμένο καρκινικό δείκτη για το νε-

όπλασμα αυτό3,4. Η ενδοφλέβια έγ-
χυση ασβεστίου και πενταγαστρίνης, 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, διεγεί-
ρει την έκκριση καλσιτονίνης από τα 
κύτταρα του όγκου αυξάνοντας την 
ευαισθησία της μεθόδου και, παρά 
το γεγονός ότι η ορμόνη αυτή αυξά-
νεται και σε άλλες καταστάσεις (εγκυ-
μοσύνη, νεφρική ανεπάρκεια, λήψη 
αντισυλληπτικών, άλλα νεοπλάσμα-
τα), η ανίχνευση επιπέδων καλσιτο-
νίνης ορού σε τιμές μεγαλύτερες από 
το 3πλάσιο των βασικών έπειτα από 
ενδοφλέβια έγχυση διεγερτικών πα-
ραγόντων, θεωρείται ενδεικτική της 
παρουσίας μυελοειδούς καρκινώμα-
τος του θυρεοειδούς αδένα22,23. Σε 
αρκετές περιπτώσεις ασθενών με γε-
νετική προδιάθεση για ανάπτυξη μυε-
λοειδούς καρκινώματος, τα αυξημένα 
επίπεδα καλσιτονίνης του ορού είναι 
η μόνη ένδειξη για την παρουσία κά-

ποιας διαταραχής ή ανωμαλίας των C-κυττάρων, όταν η 
κλινική εξέταση και ο απεικονιστικός έλεγχος είναι χωρίς 
ευρήματα. Η τεράστια όμως κλινική σημασία της καλσιτο-
νίνης ως σημαντικού καρκινικού δείκτη του μυελοειδούς 
καρκινώματος, αφορά στη μετεγχειρητική παρακολούθη-
ση των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτο-
μή και στους οποίους η μέτρηση των επιπέδων καλσιτο-
νίνης του ορού έπειτα από πρόκληση αποτελεί πολύτιμο 
και αξιόπιστο δείκτη για την παρουσία υπολειπόμενης ή 
υποτροπιάζουσας νόσου.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις μυελοειδών καρ-
κινωμάτων προχωρημένων σταδίων, στις οποίες η παρα-
γωγή και η έκκριση καλσιτονίνης είναι μειωμένη. Στους 
ασθενείς αυτούς με προχωρημένα νεοπλάσματα, το καρ-
κινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) μπορεί να εμφανίζεται ση-
μαντικά αυξημένο, αποτελώντας περισσότερο αξιόπιστο 
καρκινικό δείκτη, παρά το γεγονός ότι δε διαθέτει την ευ-
αισθησία και την εξειδίκευση της καλσιτονίνης4,24.

Η αντιμετώπιση του μυελοειδούς καρκινώματος του θυ-
ρεοειδούς είναι χειρουργική, και, όπως σε κάθε περίπτω-
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ση κακοήθους νεοπλασίας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας 
ο σωστός σχεδιασμός της αρχικής επέμβασης.

Για το σποραδικό μυελοειδές καρκίνωμα, η επέμβαση 
εκλογής είναι η ολική θυρεοειδεκτομή, δεδομένου ότι στο 
10-20% των περιπτώσεων το νεόπλασμα είναι πολυεστια-
κό4, ενώ παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής συχνότη-
τας τραχηλικών λεμφαδενικών μεταστάσεων (50-80%), ιδι-
αίτερα στους λεμφαδένες της πρόσθιας τραχηλικής χώρας, 
επιβάλλεται και πρόσθιος εκλεκτικός λεμφαδενικός καθα-
ρισμός του τραχήλου. Ως προς τη διαχείριση των λεμφα-
δένων της πλάγιας τραχηλικής χώρας, παρά τη σημαντική 
διχογνωμία μεταξύ των συγγραφέων, η συνήθης πρακτι-
κή, που ακολουθήθηκε και στη συγκεκριμένη μελέτη, εί-
ναι η επιπλέον διεξαγωγή ομόπλευρου ή και αμφοτερό-
πλευρου πλάγιου εκλεκτικού λεμφαδενικού καθαρισμού8,25, 
ενώ σε περίπτωση διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων 
προεγχειρητικά ή διεγχειρητικά, επιβάλλεται η διενέργεια 
τροποποιημένου ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού25. Η 
λογική της εκτεταμένης επέμβασης στον τράχηλο σε κά-
θε περίπτωση μυελοειδούς καρκινώματος, βασίζεται στο 
γεγονός ότι έχουν ανευρεθεί τραχηλικές λεμφαδενικές με-
ταστάσεις ακόμη και σε Τ1 μυελοειδή καρκινώματα δια-
μέτρου μικρότερης από 1 cm σε ποσοστό 10-33%25,26,27. 
Σε Τ2 όγκους, η πιθανότητα τραχηλικών λεμφαδενικών 
μεταστάσεων φθάνει το 50%26,27 και αφορά κυρίως τους 
πρόσθιους και τους σύστοιχους πλάγιους τραχηλικούς 
λεμφαδένες, αλλά και τους ετερόπλευρους τραχηλικούς 
λεμφαδένες σε συχνότητα μεγαλύτερη από 33%8. Η πι-
θανότητα τραχηλικών λεμφαδενικών μεταστάσεων σε Τ3 
μυελοειδή καρκινώματα είναι 100%4,25. Καθώς οι μετα-
στάσεις στους λεμφαδένες του άνω μεσοθωρακίου είναι 
σπάνιες και αφορούν σχεδόν πάντα ασθενείς με προχω-
ρημένα νεοπλάσματα14, οι περισσότεροι χειρουργοί δε 
συνιστούν λεμφαδενικό καθαρισμό στην περιοχή αυτή σε 
επίπεδο ρουτίνας8, εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις επι-
βεβαιωμένων λεμφαδενικών μεταστάσεων. Ενδείξεις για 
πιθανές μεταστάσεις στους λεμφαδένες του άνω μεσοθω-
ρακίου αποτελούν η παρουσία περισσότερων από τριών 
προσβεβλημένων λεμφαδένων στην πρόσθια τραχηλική 
χώρα, καθώς και οι μεταστάσεις στους πλάγιους τραχηλι-
κούς λεμφαδένες8,28.

Για το κληρονομικό μυελοειδές καρκίνωμα (οικογενές, 
σύνδρομα ΜΕΝ IIA και MEN IIB), η αντιμετώπιση εκλογής 
είναι η ολική θυρεοειδεκτομή, σε συνδυασμό με πρόσθιο 
εκλεκτικό λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου ή με τρο-
ποποιημένο ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό σε περιπτώσεις 
επιβεβαιωμένων λεμφαδενικών μεταστάσεων5.

Στους συγγενείς και τα μέλη των οικογενειών ασθενών 
με κληρονομικό μυελοειδές καρκίνωμα, είναι απόλυτα 
επιβεβλημένη η άμεση εξέταση DNA για την ανίχνευση 
πιθανών μεταλλάξεων στο πρωτο-ογκογονίδιο RET. Εφό-
σον ανιχνεύονται οι χαρακτηριστικές μεταλλάξεις για το 
οικογενές μυελοειδές καρκίνωμα και το σύνδρομο ΜΕΝ 
IIA, η προφυλακτική θυρεοειδεκτομή στους παραπάνω 
“εν δυνάμει” ασθενείς θεωρείται θεραπευτική και σε πε-
ριπτώσεις παιδιών συνιστάται η επέμβαση περίπου στο 
5ο-6ο έτος της ηλικίας5,8. Δεδομένου του αυξημένου κιν-

δύνου τραχηλικών λεμφαδενικών μεταστάσεων μετά το 
10ο έτος της ηλικίας, η επέμβαση θα πρέπει να συνδυά-
ζεται με πρόσθιο εκλεκτικό λεμφαδενικό καθαρισμό του 
τραχήλου, καθώς οι λεμφαδενικές μεταστάσεις του μυε-
λοειδούς καρκινώματος μπορεί να είναι πολύ μικρές και 
συχνά μη ανιχνεύσιμες διεγχειρητικά8. Σε ασθενείς ηλικί-
ας 15 ετών ή μεγαλύτερους, επιβάλλεται επιπλέον και αμ-
φοτερόπλευρος πλάγιος εκλεκτικός λεμφαδενικός καθα-
ρισμός, επειδή ο κίνδυνος μεταστάσεων στους πλάγιους 
τραχηλικούς λεμφαδένες αυξάνεται σημαντικά μετά την 
ηλικία των 15 ετών8,29, πρακτική που εφαρμόστηκε σε ένα 
νεαρό άνδρα ασθενή της παρούσας μελέτης.

Σε κάθε περίπτωση μυελοειδούς καρκινώματος του θυ-
ρεοειδούς, θα πρέπει να αποκλεισθεί η παρουσία φαιο-
χρωμοκυττώματος προεγχειρητικά, ώστε σε περίπτωση 
παρουσίας του, να αντιμετωπισθεί χειρουργικά πριν από 
την αρχική επέμβαση.

Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς γενικά δεν 
ανταποκρίνεται στα χημειοθεραπευτικά σκευάσματα, αν 
και σε περιορισμένο αριθμό μελετών, αναφέρεται μερι-
κή ανταπόκριση, κυρίως με τη χρήση συνδυασμένης χη-
μειοθεραπείας. Παρόλο που το νεόπλασμα θεωρείται αν-
θεκτικό στην ακτινοθεραπεία, σε περιπτώσεις αντένδειξης 
της χειρουργικής επέμβασης ή σε περιπτώσεις ανεγχείρη-
των όγκων, η ακτινοθεραπεία είναι πιθανό να επιφέρει κά-
ποιο ανακουφιστικό αποτέλεσμα ως προς την τοπική επέ-
κταση και τις απομακρυσμένες μεταστάσεις8. Σε κανέναν 
ασθενή της παρούσας μελέτης δεν έγινε συμπληρωματι-
κή θεραπεία.

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση περιλαμβάνει μετρή-
σεις των επιπέδων καλσιτονίνης του ορού μετά από πρό-
κληση, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, προκειμένου για 
πιθανή διάγνωση υπολειπόμενης ή υποτροπιάζουσας νό-
σου. Εάν τα επίπεδα καλσιτονίνης δεν είναι αυξημένα, θα 
πρέπει οι μετρήσεις να γίνονται τουλάχιστον για 5 χρόνια, 
καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα που να δικαιολογούν τη 
συνέχιση των μετρήσεων πέρα από το διάστημα αυτό, 
σε περίπτωση που τα επίπεδα καλσιτονίνης εμφανίζονται 
φυσιολογικά5. Σε νεαρά άτομα με κληρονομικό μυελοει-
δές καρκίνωμα που έχουν υποβληθεί σε προφυλακτική 
θυρεοειδεκτομή, υπάρχει διχογνωμία σχετικά με το εάν 
θα πρέπει να υποβάλλονται μακροπρόθεσμα σε τακτικές 
μετρήσεις των επιπέδων καλσιτονίνης μετά από πρόκλη-
ση. Επίσης, θα πρέπει να γίνονται τακτικές μετρήσεις του 
καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA) σε περιπτώσεις νεο-
πλασμάτων προχωρημένων σταδίων, καθώς και ετήσιος 
απεικονιστικός έλεγχος με αξονική ή μαγνητική τομογρα-
φία, προκειμένου για την ανίχνευση τοπικής υποτροπής 
ή απομακρυσμένων μεταστάσεων.

Συμπερασματικά, η έγκαιρη διάγνωση του μυελοειδούς 
καρκινώματος του θυρεοειδούς αδένα σε συνδυασμό με 
την κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί σήμε-
ρα τη μοναδική έγκυρη θεραπεία. Οι σύγχρονες διαγνω-
στικές τεχνικές, η αποτελεσματική χειρουργική επέμβαση 
και η σωστή μετεγχειρητική παρακολούθηση ίσως αποτε-
λούν τα μέσα για την επιπλέον μείωση των επιπλοκών και 
της θνητότητάς του. 
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Summary
Medullary thyroid carcinoma of the thyroid gland: 
The experience of the ENT department of the uni-
versity hospital of Ηeraklion
I Panagiotaki, N Chantzakis, A Vardouniotis, G Velegrakis 
ENT Department, University Hospital of Heraklion, Crete, 
Greece

Medullary thyroid carcinoma is an uncommon neoplasm, 
which has attracted a great deal of interest because of its 
unique histopathologic origin and biosynthetic activity, but 
mainly because of its hereditary type, as familial medullary 
carcinoma and as a component of Multiple Endocrine Ne-
oplasia (MEN) syndromes, type IIA and IIB. Medullary car-
cinoma derives from the parafollicular C-cells of the thyroid 
gland, which produce and secrete calcitonin, while the ge-
netic origin of its hereditary type is well-known since 1993, 
when the characteristic mutations in the proto-oncogene 
RET were detected. 

This study is a retrospective study of 585 patients who 
underwent total thyroidectomy in the ENT Department 
of the University Hospital of Heraklion Crete during 5 
years. Medullary thyroid carcinoma was diagnosed in 7 
patients (1,1%). Five patients had the sporadic type and 
2 the familiar type of the neoplasm. These patients ap-
peared high serum calcitonin levels preoperatively, and 
3 of the patients with the sporadic type had also a posi-
tive fine needle aspiration biopsy. Four patients had cer-
vical lymph nodes metastases. Distal metastases were not 
found. All the patients underwent total thyroidectomy. In 
the patients with no cervical metastases, frontal and lateral 
selective neck dissection was additionally performed, while 
bilateral modified neck dissection was performed in the 4 
patients with cervical metastases. One female patient, who 
had high serum calsitonin levels postoperatively, underwent 
complementary upper mediastinum dissection. None of the 
patients suffered any postoperative complication and all of 
them undergo regular follow-up which includes imaging 
techniques and serum calsitonin measurements.

Early diagnosis of medullary thyroid carcinoma, combined 
with proper surgical intervention, is the gold-standard for 
the management of this unusual neoplasm. The modern 
imaging techniques and the regular postoperative follow-
up contribute additionally in reducing the postoperative 
complications and the mortality rate. 

κey words: medullary carcinoma, calcitonin, genetic screening, 
total thyroidectomy, neck dissection.
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