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In the Department of Otolaryngology, University Hospital 
of Crete, Heraklion, Crete, Greece it has been investigated 
the increased incidence of papillary thyroid cancer as found 
in specimens of total thyroidectomies and potential corre-
lation with etiological factors. The study design and setting 
included retrospective study on patients who underwent to-
tal thyroidectomy, from 1990 to 2004, in an academic terti-
ary referral medical center. Patients’ records were placed in 
a database, which included medical condition, history and 
demographics. Histopathological slides were reviewed with 
special focus on papillary cancer. The results of their series 
consisted of 2.379 patients. Thyroid cancer was confirmed 
in 354 patients (14,88%). Papillary carcinoma represented 
the most frequent type (316 patients, 89,26%). Increased 
incidence of papillary carcinomas was noticed after 1995, 
reaching the maximum value in the year 2000. After 2000, 
there was a descending trend and then a plateau. The in-
creased incidence of papillary thyroid cannot be attributed 
to dietary patterns or increased diagnostic and therapeutic 
activity. It is likely to be associated with increased radiation 
and may be associated with the Chernobyl fallout.

Στην ΩΡΛ κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 
ερευνήθηκε η αυξημένη συχνότητα του θηλώδους καρκινώματος του θυρεο-
ειδούς, όπως βρέθηκε σε ιστολογικά δείγματα ολικά θυρεοειδεκτομηθέντων και 
η δυνητική συσχέτισή του με τους αιτιολογικούς παράγοντες. Ο σχεδιασμός και 
το στήσιμο της μελέτης περιελάμβανε την αναδρομική μελέτη σε ασθενείς που 
υπέστησαν ολική θυρεοειδεκτομή από το 1990 έως το 2004, σε ένα ακαδημα-
ϊκό τριτοβάθμιο ιατρικό κέντρο αναφοράς. Τα ιστορικά των ασθενών τοποθε-
τήθηκαν σε ένα αρχείο δεδομένων, που περιελάβανε την ιατρική κατάσταση, 
το ιστορικό και τις δημογραφικές πληροφορίες. Οι ιστοπαθολογικές διαφάνειες 
εξετάστηκαν με ειδική εστίαση το θηλώδες καρκίνωμα. Τα αποτελέσματα των 
σειρών τους αφορούσαν σε 2.379 ασθενείς. Καρκίνος του θυρεοειδούς επιβε-
βαιώθηκε σε 354 ασθενείς (14,88%). Το θηλώδες καρκίνωμα αντιπροσώπευε 
το συχνότερο τύπο καρκίνου (316 ασθενείς, 89,26%). Αυξημένη συχνότητα 
θηλώδους καρκινώματος σημειώθηκε μετά το 1995, που έφτασε τη μεγίστη 
τιμή του το 2000. Μετά το 2000 υπήρχε μια τάση ελάττωσης και μετά σταθε-
ροποίησης. Η αυξημένη συχνότητα του θηλώδους καρκινώματος του θυρεο-
ειδούς δεν μπορεί να αποδοθεί σε διαιτολογικά πρότυπα ή στην αυξημένη δι-
αγνωστική και θεραπευτική δραστηριότητα. Είναι πιθανό η αύξηση της συχνό-
τητας του θηλώδους καρκινώματος να σχετίζεται με την αυξημένη ακτινοβολία 
και μπορεί να σχετίζεται με τα ατμοσφαιρικά κατάλοιπα που προέκυψαν μετά 
το ατύχημα στο Chernobyl.




