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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας της χορήγησης ραδιενεργού ιωδίου (Ι-131) σε χαμηλού κινδύνου 

ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην 

καταγραφή και σύγκριση του ποσοστού επιτυχίας θεραπείας εκρίζωσης μετά από 

χορήγηση χαμηλής και υψηλής δόσης σε ομάδες ασθενών χαμηλού κινδύνου καθώς 

και τη συσχέτιση της χορηγούμενης δόσης με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 

Επιπλέον καταγράφεται το ποσοστό εμφάνισης υποτροπής σε χρονικό διάστημα 36 

μηνών από τη θεραπεία και αναζητείται η συσχέτιση του επιπέδου χορηγούμενης 

δόσης με την εμφάνιση υποτροπής και το χρόνο εμφάνισης αυτής. 

Υλικό-μέθοδος: Για την πραγματοποίηση της έρευνας σχεδιάστηκε μια αναδρομική 

μελέτη αναζήτησης δεδομένων ασθενών (ιστολογική εξέταση, ολόσωμο διαγνωστικό 

σπινθηρογράφημα, υπερηχογράφημα τραχήλου, τιμές θυρεοσφαιρίνης ορού και 

αντιθυρεοσφαιρινικών αντισωμάτων) με καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο 

θυρεοειδούς που έλαβαν θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο στη θεραπευτική μονάδα της 

Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το δείγμα 

της μελέτης αποτέλεσαν 229 ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς (52 άνδρες, 177 γυναίκες) 

ήταν χαμηλού κινδύνου, οι 118 είχαν λάβει χαμηλή δόση (60mCi) ραδιενεργού ιωδίου, 

ενώ οι υπόλοιποι 111 είχαν λάβει υψηλή δόση (100mCi). Tα δεδομένα των ασθενών 

αναζητήθηκαν τόσο κατά τον πρώτο έλεγχο προκειμένου να εκτιμηθεί η 
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αποτελεσματικότητα της θεραπείας εκρίζωσης όσο και για χρονικό διάστημα 36 μηνών 

από τη θεραπεία ώστε να εκτιμηθεί τυχόν εμφάνιση υποτροπής της νόσου. 

Αποτελέσματα: Από τη μελέτη προέκυψε ότι από το σύνολο των 118 ασθενών που 

είχαν λάβει χαμηλή δόση ραδιενεργού ιωδίου, στους 113 ασθενείς (95,7%) ήταν 

επιτυχής η θεραπεία εκρίζωσης ενώ αποτελεσματική ήταν η θεραπεία στους 108 από 

τους 111 ασθενείς (97,2%) που έλαβαν υψηλή δόση. Το ποσοστό επιτυχούς 

θεραπείας εκρίζωσης δε φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των δύο 

επιπέδων δόσεων. Από το σύνολο των 229 ασθενών χαμηλού κινδύνου υποτροπή 

εμφάνισαν 4 ασθενείς, και συγκεκριμένα 1 ασθενής (0,8%) από την ομάδα αυτών που 

είχαν λάβει χαμηλή δόση και 3 ασθενείς (2,7%) από τους ασθενείς που είχαν λάβει 

υψηλή δόση. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της εμφάνισης 

υποτροπής και της χορηγούμενης δόσης, καθώς και του χρόνου εμφάνισης αυτής σε 

σχέση με το επίπεδο της χορηγούμενης δόσης. Επίσης τόσο η επιτυχία της θεραπείας 

εκρίζωσης όσο και η εμφάνιση υποτροπής δε σχετίζονται σημαντικά με 

δημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία, αλλά και το χρόνο πρώτου 

ελέγχου των ασθενών. 

Συμπεράσματα: Η χορήγηση χαμηλής δόσης (60mCi) ραδιενεργού ιωδίου σε 

ασθενείς χαμηλού κινδύνου εξασφαλίζει επιτυχή θεραπευτικά αποτελέσματα με 

παρόμοια ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με την υψηλή δόση (100mCi), αποτελώντας 

ασφαλή θεραπευτική επιλογή. 

Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος θυρεοειδούς, θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, Ι-131, επιτυχής 

θεραπεία εκρίζωσης, υποτροπή. 
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ABSTRACT 

Title: Low radioiodine dose in postoperative ablation of residual thyroid tissue in 

patients with differentiated thyroid carcinoma. 

By: Bourogianni Olga 

Supervisors:  

1. S. Koukouraki, Professor of Nuclear Medicine, Department of Medicine, 

University of Crete. 

2. P. Xekouki, Asssistant Professor of Endocrinology, Department of Medicine, 

University of Crete. 

3. E. Prokopakis, Associate Professor of Otorhinolaryngology, Department of 

Medicine, University of Crete. 

Aim: Radioactive iodine-131 (RAI) has been widely reported in the treatment of 

patients with differentiated thyroid cancer (DTC) since 1960’s. Selecting an optimal 

dose of radioiodine for successful ablation is a continuous challenge in low risk 

patients. The aim of this study was to compare the success rate of low and high 

activities of I-131 for postoperative remnant ablation using 60mCi or 100mCi 131-I in 

papillary thyroid cancer patients and to assess clinical outcome 36-months after RAI 

therapy. 

Patients- Methods: In order to achieve these targets a retrospective study took place 

in Therapy Unit of Nuclear Medicine Department in University Hospital of Heraklion. 

The sample of the study was consisted of 229 low risk patients (52 males, 177 females) 

who have undergone thyroidectomy, with histological diagnosis of well differentiated 

thyroid cancer. 118 patients received a low dose (60mCi) and 111 patients received a 

high dose (100mCi) of 131-Ι. The response to remnant ablation was defined as 

successful or unsuccessful according to post-therapy ultrasonography of the neck, 

diagnostic Whole Body Scan, serum thyroglobulin (Tg), and anti-Tg. The follow up 

completed 36 months after RAI therapy and recurrence rates were assessed. 

Results: Successful ablation was 95,7% in the low dose and 97,2 % in the high dose 

group (no statistically significant difference in ablation rates). The recurrence rates 

were 0,8% in the low dose group and 2,7% in the high dose group. The differences 

were not statistically significant between the two groups. Further evaluations within the 

groups based on demographical factors (age, sex) and the interval between the RAI 



10 
ΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ «Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» 

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης- Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

therapy and referral to the assessment of the ablation efficacy did not reveal any 

statistically significant associations to the successful ablation rate and the recurrence 

rate. 

Conclusions: Our findings suggest that remnant thyroid tissue in patients with low-

risk, well-differentiated thyroid cancer can be ablated with low radioiodine dose. The 

success and recurrence rate is not different from that obtained with high dose. 

Key words: Thyroid cancer, Radioactive iodine-131 therapy, 131-I, ablation success 

rate, recurrence rate. 
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3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί σημαντικό ιατρικό πρόβλημα της 

καθημερινής κλινικής πράξης. Αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια του ενδοκρινικού 

συστήματος. Υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο 1,5% των νεοδιαγνωσθέντων 

κακοηθειών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Η επίπτωση του όμως αυξάνεται 

συνεχώς τα τελευταία 40 έτη. 

Mετά τη χειρουργική αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα, η ακολουθούμενη 

θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131) αποτελούσε για περισσότερο από 50 έτη 

εδραιωμένη τακτική. Παρ όλα αυτά η πολύ καλή πρόγνωση της νόσου, τα πολύ 

χαμηλά ποσοστά υποτροπής και το υψηλό ποσοστό 10ετούς επιβίωσης έχει οδηγήσει 

σε μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τη χρησιμότητα ή όχι της χορήγησης 

ραδιενεργού ιωδίου.  

Πολλές είναι οι αντικρουόμενες απόψεις στο κομμάτι που αφορά τη θεραπεία 

με Ι-131, την αναγκαιότητα ή όχι αυτής ιδίως σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου καθώς και 

την προτεινόμενη δόση χορήγησης. Η θεραπεία συστήνεται για όλες τις περιπτώσεις 

καλώς διαφοροποιημένου καρκίνου θυρεοειδούς. Στόχος είναι η βελτίωση της 

επιβίωσης, η μείωση του ποσοστού υποτροπής και η καλύτερη ευαισθησία της 

μακροπρόθεσμης παρακολούθησης των ασθενών. Aντικείμενο μελετών όμως 

αποτελεί η αποτελεσματικότητα της χορήγησης χαμηλής δόσης ραδιενεργού ιωδίου 

στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, έναντι της χορήγησης υψηλής δόσης. 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της ασφάλειας της χαμηλής 

δόσης ραδιενεργού ιωδίου τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα της θεραπείας όσο 

και τον κίνδυνο υποτροπής. Η μελέτη αφορά ασθενείς χαμηλού κινδύνου που έλαβαν 

χαμηλή ή υψηλή δόση ραδιενεργού ιωδίου στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, η αναζήτηση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας και της εμφάνισης τυχόν υποτροπής μέσα σε 

χρονικό διάστημα 36 μηνών από τη θεραπεία. 
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4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

4.1 Καρκίνος θυρεοειδούς 

4.1.1 Επιδημιολογικά δεδομένα 

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ο μεγαλύτερος ενδοκρινής αδένας του σώματος. 

Εντοπίζεται στο πρόσθιο τραχηλικό τρίγωνο, έχει βάρος περίπου 20gr, και αποτελείται 

από δύο πλάγιους λοβούς τον δεξιό και τον αριστερό, καθένας εκ των οποίων έχει 

διαστάσεις περίπου 5x 3 x 1,5 cm. H αρχική ονομασία του θυρεοειδούς ήταν « 

λαρυγγικός αδένας». Θυρεοειδής αδένας ονομάστηκε το 1656 από τον Warton εξαιτίας 

του σχήματος του που μοιάζει με αυτό της ασπίδας (θυρεός= ασπίς) (Παπαδημητρίου, 

2001). 

Η βασική ενδοκρινολογική μονάδα του θυρεοειδούς αδένα είναι ένα θυλάκιο με 

μια κεντρική κοιλότητα η οποία περιέχει κολλοειδές και αποθηκευμένες τις θυρεοειδικές 

ορμόνες τετραιωδοθυρονίνη (θυροξίνη Τ4) και τριωδοθυρονίνη (Τ3). Οι πρώτες 

περιγραφές καλοήθων παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα τοποθετούνται στο τέλος 

του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου αιώνα από τους Parry, Graves και Von Basedow 

(Scratcherd, 1997). ` 

Ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί σημαντικό ιατρικό πρόβλημα της 

καθημερινής κλινικής πράξης. Αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια του ενδοκρινικού 

συστήματος. Αφορά σε μεγαλύτερο ποσοστό τις γυναίκες καθώς η αναλογία νόσου 

στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες είναι 3:1. Υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο 1,5% 

των νεοδιαγνωσθέντων κακοηθειών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Η 

επίπτωση του όμως αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία 40 έτη. Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο διάστημα αυτό η επίπτωση ανήλθε σε 6.7 ανά 

100.000 (World Health Organization. Global Health Estimates 2016: disease burden 

by cause, age, sex, by country and by region et al., n.d.), παρουσιάζοντας συνεχώς 

αυξητική τάση (Pellegriti et al., 2013). Από το 1990 έως το 2013 η επίπτωση έχει 

αυξηθεί κατά 20% παρουσιάζοντας ποικίλη γεωγραφική κατανομή, εξαρτώμενη από 

παράγοντες όπως οι δυνατότητες διάγνωσης και η έκθεση σε παράγοντες όπως η 

ιονίζουσα ακτινοβολία (Kim et al., 2020; Prokopakis et al., 2018).  

Τα αίτια της αύξησης της επίπτωσης του καρκίνου θυρεοειδούς σε παγκόσμιο 

επίπεδο δεν είναι ακόμα σαφείς. Η δυνατότητα διάγνωσης μικροκαρκινωμάτων, 

υποκλινικής νόσου (Wiltshire et al., 2016), υπόθεση η οποία ενισχύεται από τις σχετικά 

σταθερές, χωρίς σημαντική μεταβολή, τιμές θνητότητας (Mattiuzzi & Lippi, 2019), 

αποτελεί μέρος αυτού του φαινομένου. Παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στην 

υπερδιάγνωση αποτελούν οι αυξημένες δυνατότητες διάγνωσης μέσω της 
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απεικόνισης, ο αυξημένος αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων καλοήθων παθήσεων 

θυρεοειδούς από τις οποίες τυχαία ανευρίσκονται μικροκαρκινωματώδεις βλάβες 

καθώς και η εξέλιξη των δυνατοτήτων επεξεργασίας των ιστολογικών 

παρασκευασμάτων. Αύξηση όμως και της ανίχνευσης μεγάλων και πιο επιθετικών 

βλαβών έχει επίσης παρατηρηθεί. 

Παρά την τεκμηριωμένη υπόθεση της υπερδιάγνωσης βάση πολλών 

βιβλιογραφικών αναφορών, η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία αποτελεί ανεξάρτητο 

παράγοντα αύξησης της επίπτωσης του καρκίνου θυρεοειδούς (4, 6). 

 

4.1.2 Παράγοντες κινδύνου  

Η ραγδαία αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου θυρεοειδούς παγκοσμίως τα 

τελευταία 30 χρόνια έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από 

τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξής του. Εδραιωμένοι και βιβλιογραφικά 

τεκμηριωμένοι παράγοντες κινδύνου είναι η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία, η 

γενετική προδιάθεση, οι υποκείμενες καλοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς, οι 

ορμονικοί παράγοντες και η διατροφή. 

Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί το πιο ακτινοευαίσθητο όργανο του ανθρώπινου 

σώματος. Η γραμμική συσχέτιση της έκθεσης στην ακτινοβολία και του σχετικού 

κινδύνου εμφάνισης καρκίνου θυρεοειδούς μελετήθηκε εκτενώς μετά τη ρίψη ατομικής 

βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι (Socolow, 1963) και το πυρηνικό δυστύχημα 

του Chernobil (Jacob et al., 2006; Prokopakis et al., 2018). 

Η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας έχει 

συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου θυρεοειδούς (Ron et al., 1995). 

Ο σχετικός κίνδυνος αυξάνεται γραμμικά μεταξύ των 2 - 4 Gy, παρουσιάζει επιπέδωση 

μεταξύ των 10 - 30 Gy (δόσεις που αφορούν τις θεραπείες του καρκίνου) και μειώνεται 

ή παραμένει σε αυτά τα επίπεδα σε δόσεις των 50 Gy. Για άτομα κάτω των 15 ετών 

γραμμική συσχέτιση παρατηρείται ακόμα και από επίπεδα της τάξεως των 0,1 Gy, 

οπότε και ο σχετικός κίνδυνος φαίνεται να σχετίζεται με τη δόση, παραμένοντας 

υψηλός σε διάστημα 10 ετών από την έκθεση, αλλά και 50 έτη μετά την έκθεση (Veiga 

et al., 2016). 

Όσον αφορά τη γενετική προδιάθεση του καρκίνου θυρεοειδούς, το 

κληρονομούμενο μυελοειδές καρκίνωμα εμφανίζεται στο 25% των περιπτώσεων 

μυελοειδούς καρκινώματος, ως οικογενές (10-20%) αλλά και στα πλαίσια των 
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συνδρόμων πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας (Multiple Endocrine Neoplasia 

MEN) τύπου ΙΙΑ, ΙΙΒ (65-75%), κληρονομούμενο με αυτοσωμικό επικρατούντα 

χαρακτήρα και υπεύθυνες τις μεταλλάξεις στο πρωτοογκογονίδιο RET και την 

αυξημένη έκφραση διαφορετικών miRNAs (miR-21, miR183, miR-375, miR- 224) να 

αποτελούν σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες (Accardo et al., 2017; Donis-

keller et al., 1993). 

Πέραν του μυελοειδούς γενετική προδιάθεση φαίνεται όμως να παίζει 

σημαντικό ρόλο και στο 5-10% των περιπτώσεων καρκίνου θυρεοειδούς (Familial non-

medullary thyroid carcinomas FNMTCs), με συχνότερες τις μεταλλάξεις στα γονίδια 

BRAF, RAS, RET, NTRK1/3 oι οποίες προάγουν την ενεργοποίηση των πρωτεινικών 

κινασών MAPK και φωσφατιδυλινοσιτολ-3 κινάσης (PI3K). 

Αναλυτικά, οι γενετικές και επιγενετικές αλλοιώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί 

περιλαμβάνουν μεταλλάξεις στις πρωτεϊνικές κινάσες MAPK και AKT, στην 

φωσφατιδυλινοσιτολ-3 κινάσης (PI3K), στον πυρηνικό παράγοντα -kΒ (NF-kB), στην 

πρωτεΐ νη RASSF1, στα STE20, MST1, FOXO3, WNT-b-κατενίνη, στον παράγοντα 

HIFIa και στα μονοπάτια του υποδοχέα της TSH. Οι μεταλλάξεις στην MAPK οδηγούν 

στην ανάπτυξη κυρίως θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς ενώ η ενεργοποίηση 

της PI3KeAKT οδού σχετίζεται με τα θυλακιώδη νεοπλάσματα. Η συσσώρευση 

γενετικών αλλαγών με την ενεργοποίηση και των δύο οδών είναι δυνατόν να 

προκαλέσει την εξαλλαγή σε χαμηλής διαφοροποίησης ή αναπλαστικό καρκίνωμα του 

θυρεοειδούς. 

Οι μεταλλάξεις στο BRAF και RAS γονίδιο, μαζί με RET-PTC fusions, είναι οι 

πιο συχνές γενετικές μεταλλάξεις στο θηλώδες και θυλακιώδες καρκίνωμα. 

Οι πιο συχνές μεταλλάξεις (60%) στις περιπτώσεις θηλώδους καρκινώματος 

θυρεοειδους εντοπίζονται στο BRAF γονίδιο. Συγκεκριμένα η BRAFV600E μετάλλαξη 

(Val600Glu, κοινώς ονομαζόμενη ως V600E), έχει ανευρεθεί στο 95% των BRAF 

μεταλλάξεων. Η προγνωστική αξία ανεύρεσης αυτής της μετάλλαξης αν και μέχρι 

πρότινος αμφίβολη, σε τελευταίες μελέτες η παρουσία της μετάλλαξης σε κλασσικού 

τύπου θηλώδες καρκίνωμα έχει συσχετιστεί με εξωθυρεοειδική επέκταση της βλάβης 

και αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, άρα επιθετικότερη και δυσμενέστερη πρόγνωση. 

Mεταλλάξεις στα γονίδια RAS (H-RAS, N-RAS, K-RAS) ανευρίσκονται στο 

θυλακιώδες αδένωμα, το θυλακιώδες καρκίνωμα (40-53%), το θηλώδες καρκίνωμα (0-

20%), το θυλακιώδη τύπο του θηλώδους καρκινώματος (17-25%) και το φτωχά 

διαφοροποιημένο και αναπλαστικό καρκίνωμα (20-60%) (Luzón-Toro et al., 2019), 

(Acquaviva et al., 2018). 
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Στους παράγοντες εμφάνισης καρκίνου θυρεοειδούς έρχονται να προστεθούν 

η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα με τη συχνότερη μορφή αυτής της θυρεοειδίτιδας 

Hashimoto (Liu et al., 2014), η παρουσία βρογχοκήλης με παρουσία πολλαπλών ή 

μονήρους όζου, τα επίπεδα TSH (Haymart et al., 2008), η παχυσαρκία, ορμονικοί, 

αναπαραγωγικοί παράγοντες, ενώ πλούσιο ερευνητικό ενδιαφέρον υπάρχει γύρω από 

την έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους (Giannoula et al., 2021). 

 

4.1.3 Ιστολογική ταξινόμηση 

O καρκίνος θυρεοειδούς, βάση των ιστολογικών χαρακτηριστικών του 

ταξινομείται σε θηλώδες, θυλακιώδες, φτωχά διαφοροποιημένο, αναπλαστικό και 

μυελοειδές καρκίνωμα. Προέρχεται από τα θυλακιώδη κύτταρα του θυρεοειδούς αδένα 

πλην του μυελοειδούς που προέρχεται από τα παραθυλακιώδη κύτταρα ή C- κύτταρα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται μεγάλη ετερογένεια τόσο μεταξύ των 

διαφόρων τύπων όσο και μέσα στην ίδια τη βλάβη/ όγκο, ετερογένεια που δεν 

περιορίζεται μόνο στην ιστοπαθολογική ποικιλομορφία αλλά και σε γενετικές και 

επιγενετικές μεταβολές (Chmielik et al., 2018). 

Αναλυτικότερα, το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς αποτελεί το συχνότερο 

κακόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς (85% των περιπτώσεων), με εξαιρετικά 

ποσοστά πενταετούς επιβίωσης που ξεπερνούν το 95%. Μέσος όρος ηλικίας 

εμφάνισης είναι τα 40 έτη, μπορεί να διηθεί τα λεμφαγγεία και να επινέμεται στους 

επιχώριους τραχηλικούς λεμφαδένες (35-45%), αυξάνοντας τα ποσοστά υποτροπής 

χωρίς όμως να επηρεάζει τα πολύ υψηλά ποσοστά επιβίωσης. 

Το θυλακιώδες καρκίνωμα αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό τύπο νεοπλάσματος 

θυρεοειδούς, αφορά το 10-15% των περιπτώσεων, ανήκει και αυτό στα καλώς 

διαφοροποιημένα καρκινώματα, με μέση ηλικία εμφάνισης τα 60 έτη και έχει καλή 

πρόγνωση. Αναπτύσσεται αργά, σπάνια δίνει λεμφαδενικές διηθήσεις, δεν 

αποκλείονται όμως οι απομακρυσμένες αιματογενείς εντοπίσεις στον εγκέφαλο, τους 

πνεύμονες, τα οστά. 

Το οξύφιλο ή ογκοκυτταρικό καρκίνωμα (Hurthle cell) αποτελεί υποτύπο του 

θυλακιώδους καρκινώματος, αφορά το 3% των καρκινωμάτων θυρεοειδούς με 

πρόγνωση που δε φαίνεται να διαφέρει από αυτή του θυλακιώδους. 

Το μυελοειδές καρκίνωμα αναπτύσσεται από τα κύτταρα C του θυρεοειδούς, 

αφορά το 4% επί του συνόλου των θυρεοειδικών καρκινωμάτων, μπορεί να είναι 
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οικογενές, στα πλαίσια του ΜΕΝ 2 συνδρόμου, όμως στο μεγαλύτερο ποσοστό (75%) 

είναι σποραδικό, είναι περισσότερο επιθετικό, και λιγότερο διαφοροποιημένο από το 

θηλώδες και θυλακιώδες. 

Το αναπλαστικό καρκίνωμα αποτελεί την πιο επιθετική μορφή καρκινώματος 

θυρεοειδούς καθώς είναι το πιο αδιαφοροποίητο με κακή πρόγνωση και αφορά το 2-

5% των καρκινωμάτων θυρεοειδούς. Εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς μεγάλης 

ηλικίας, ως ταχέως αναπτυσσόμενη σκληρή μάζα με αιμορραγικά και νεκρωτικά 

στοιχεία. 

Παρά την πολύ καλή βιολογική συμπεριφορά των καλώς διαφοροποιημένων 

καρκινωμάτων θυρεοειδούς, λόγω της μεγάλης ομοιότητας τους με τα φυσιολογικά 

θυρεοειδικά κύτταρα, ωστόσο ένα μικρό ποσοστό αυτών και συγκεκριμένοι ιστολογικοί 

τύποι παρουσιάζουν κλινικά επιθετική συμπεριφορά. Αυτά τα καρκινώματα αποτελούν 

το 10-15% του συνόλου των θυρεοειδικών καρκινωμάτων, πρέπει να αναγνωρίζονται 

τόσο από τον παθολογοανατόμο όσο και από τους Kλινικούς Iατρούς, 

Ενδοκρινολόγους, Ογκολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς καθώς χρήζουν διαφορετικής 

θεραπευτικής προσέγγισης και παρακολούθησης σε σύγκριση με τους κοινούς 

ιστολογικούς τύπους των καλώς διαφοροποιημένων καρκινωμάτων. Τέτοιοι 

ιστολογικοί τύποι είναι τα καρκινώματα υψηλών κυττάρων (Tall cell variant), το 

καρκίνωμα από κυλινδρικά κύτταρα (Columnar cell variant), το διάχυτα σκληρυντικό 

καρκίνωμα (Diffuse sclerosis variant), το ογκοκυτταρικό (Solid variant) και το Hobnail 

variant. Eνδεικτικά, το πιο συχνά ευρισκόμενο καρκίνωμα υψηλών κυττάρων (Tall cell 

variant) που αφορά το 1,3 - 12% των θηλώδων καρκινωμάτων θυρεοειδούς, έχει 

επιθετικά κλινικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα την υψηλότερη θνησιμότητα, αφού η 

πενταετής επιβίωση ορίζεται στο 82%, σημαντικά χαμηλότερη αυτής του κοινού 

ιστολογικού τύπου θηλώδους καρκινώματος που φτάνει το 97,8%. Οι περισσότεροι 

ασθενείς με αυτό τον ιστολογικό τύπο έχουν λεμφαδενικές εντοπίσεις κατά τη 

διάγνωση, και ίσως και απομακρυσμένες μεταστάσεις (Baloch & LiVolsi, 2018). 

 

 

4.1.4 Σταδιοποίηση 

H συχνότητα υποτροπής του καρκίνου θυρεοειδούς είναι χαμηλή και τα 

ποσοστά επιβίωσης εξαιρετικά (Durante et al., 2013), αφού σύμφωνα με το National 

Cancer Institute των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το ποσοστό πενταετούς 

επιβίωσης για το καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς με περιοχικές 
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λεμφαδενικές εντοπίσεις ανέρχεται στο 98,3% (National Cancer Institute: Surveillance, 

Epidemiology, and End Results Program. Https:// 

Seer.Cancer.Gov/Statfacts/Html/Thyro.Html (Accessed April 25, 2017)., n.d.). 

Πολλά συστήματα ταξινόμησης του καρκίνου θυρεοειδούς έχουν 

χρησιμοποιηθεί έως και σήμερα προκειμένου να γίνει σωστός θεραπευτικός χειρισμός 

αυτών των ασθενών. Ευρύτερης αποδοχής είναι το σύστημα κατά TNM (Τumor-Νode-

Μetastasis) όπως αυτό συντάσσεται και προτείνεται από την American Joint 

Committee on Cancer (AJCC) και προσαρμόζεται στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του 

θυρεοειδικού καρκίνου, καθώς η συμπεριφορά και η πρόγνωση του επηρεάζεται όχι 

μόνο από τον ιστολογικό τύπο αλλά και από την ηλικία του ασθενή.  

Οι οδηγίες για τον καρκίνο θυρεοειδούς της American Thyroid Association 

(Haugen et al., 2016) κατατάσσουν τους ασθενείς σε χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού 

κινδύνου. Στην ομάδα χαμηλού κινδύνου εντάσσονται οι ασθενείς όταν πληρούνται τα 

παρακάτω κριτήρια 

 Δεν υπάρχουν περιοχικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις 

 Μακροσκοπική αφαίρεση όλων των ύποπτων βλαβών 

 Δεν υπάρχει διήθηση περιοχικών ιστών και δομών 

 Οι βλάβες δεν έχουν επιθετικά ιστολογικά χαρακτηριστικά (υψηλά κυλινδρικά 

κύτταρα, hobnail variant, columnar cell carcinoma) 

 Δεν υπάρχει αγγειακή διήθηση 

 Ενδοθυρεοειδικός θυλακιώδης τύπος θηλώδους καρκινώματος με κάψα, 

ενδοθυρεοειδικό καλώς διαφοροποιημένο θυλακιώδες καρκίνωμα 

θυρεοειδούς με διήθηση κάψας χωρίς ή ελάχιστη αγγειακή διήθηση, 

ενδοθυρεοειδικό θηλώδες μικροκαρκίνωμα, μονοεστιακό ή πολυεστιακό με 

BRAF μετάλλαξη (αν αυτό είναι γνωστό). 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η 8η έκδοση συστήματος ταξινόμησης- 8th edition of the 

AJCC staging system for thyroid cancer (AJCC-8) Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή, 

οι ασθενείς χωρίζονται σε δύο ηλικιακά επίπεδα με κατώφλι τα 55 έτη. 

Όλοι οι ασθενείς κάτω των 55 ετών είναι σταδίου Ι (ανεξαρτήτως μεγέθους βλάβης, 

λεμφαδενικών εντοπίσεων, ιστολογικού υποτύπου, παρουσία ή όχι εξωθυρεοειδικής 

επέκτασης) εκτός της παρουσίας απομακρυσμένων μεταστάσεων, γεγονός που τους 

κατατάσσει σε σταδίου ΙΙ.  

Σε ασθενείς άνω των 55 ετών, η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων τους 

τοποθετεί στο στάδιο ΙVB ενώ οι υπόλοιποι κατατάσσονται ως εξής: 
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Θυρεοειδική βλάβη < 4cm, χωρίς λεμφαδενικές εντοπίσεις: στάδιο Ι.  

Θυρεοειδική βλάβη < 4cm, με λεμφαδενικές εντοπίσεις: στάδιο ΙΙ.  

Θυρεοειδική βλάβη > 4cm, περιορισμένη εντός του αδένα ανεξάρτητα από 

λεμφαδενικές εντοπίσεις: στάδιο ΙΙ.  

Θυρεοειδική βλάβη με εξωθυρεοειδική επέκταση μόνο στους strap muscles, 

ανεξαρτήτως λεμφαδενικών εντοπίσεων: στάδιο ΙΙ ενώ αν η βλάβη διηθεί τον υποδόριο 

ιστό, την τραχεία, τον οισοφάγο ή το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, ανεξαρτήτως 

λεμφαδενικών εντοπίσεων: στάδιο ΙΙΙ.  

Στάδιο ΙVA αν υπάρχει μεγάλη διήθηση της προσπονδυλικής περιτονίας ή της 

καρωτιδικής αρτηρίας ή της έσω σφαγίτιδας φλέβας.  

Όπως και σε προηγούμενες ταξινομήσεις της AJCC, όλα τα αναπλαστικά καρκινώματα 

θεωρούνται εξαρχής σταδίου ΙV (Perrier et al., 2018). 

Oι αλλαγές αυτές στο σύστημα ταξινόμησης φαίνεται να οδηγούν σε υποσταδιοποίηση 

ορισμένων περιπτώσεων κάτι που ορθά αντανακλά τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 

επιβίωσης των ασθενών χαμηλού κινδύνου (Editor, 2018). 

 

4.1.5 Θεραπευτικές επιλογές 

Η πρωταρχική θεραπεία του καρκίνου θυρεοειδούς είναι η χειρουργική 

επέμβαση. Η ολική θυρεοειδεκτομή με διατήρηση του παλίνδρομου λαρυγγικού 

νεύρου και των παραθυρεοειδών αδένων αποτελεί τη συνήθη τακτική με στόχο την 

ολική αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου. Η ολική θυρεοειδεκτομή επιλέγεται λόγω της 

σχετικά μεγάλης πιθανότητας για πολυεστιακή προσβολή και των δυο λοβών, καθώς 

και της αναγκαιότητας να αφαιρεθεί και ο υγιής θυρεοειδικός ιστός πριν από τη 

θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Διευκολύνεται κατά το βέλτιστο ο επανέλεγχος των 

ασθενών με τη μέτρηση της Tg και μειώνονται οι ανησυχίες για τυχόν πολυεστιακή 

νόσο. Δεδομένου ότι το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς μεθίσταται σε κεντρικούς 

τραχηλικούς λεμφαδένες και ακολούθως σε λεμφαδένες της πλάγιας τραχηλικής 

χώρας, αν ο προεγχειρητικός κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος 

θέσει την υποψία ή επιβεβαιώσει λεμφαδενική εντόπιση τότε προτείνεται ολική 

θυρεοειδεκτομή και κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός.  

Στις επιπλοκές της θυρεοειδεκτομής περιλαμβάνονται η επιμόλυνση της 

χειρουργικής τομής, ο τραυματισμός νεύρων, η αναπνευστική απόφραξη, ο 
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υποπαραθυρεοειδισμός, ο υποθυρεοειδισμός, η μετεγχειρητική αιμορραγία, η 

συχνότητα και η σοβαρότητα των οποίων εξαρτώνται τόσο από την έκταση του 

χειρουργείου αλλά και από την εμπειρία του χειρουργού (Ramirez et al., 2007). 

Αυτή έως τώρα εδραιωμένη «επιθετική» χειρουργική θεραπεία έχει 

αμφισβητηθεί την τελευταία δεκαετία, λόγω της εξαιρετικά καλής πρόγνωσης των 

ασθενών με καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (Raue & Frank-Raue, 

2016). Κλινικοί Ιατροί, Ενδοκρινολόγοι και Πυρηνικοί Ιατροί οφείλουν να εξετάζουν 

τους κινδύνους και τα οφέλη των πιθανών επιλογών με στόχο τη βέλτιστη 

εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει την έκταση της χειρουργικής 

επέμβασης, τη σωστή προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς, εν συνεχεία τη 

θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, την καταστολή της TSH και την παρακολούθηση του 

ασθενούς. 

Στο παρελθόν, όλοι οι ασθενείς εκτός αυτών με ενδοθυρεοειδικό θηλώδες 

μικροκαρκίνωμα υποβάλλονταν σε ολική θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς προφυλακτικό 

λεμφαδενικό καθαρισμό, χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου, καταστολή της TSH, και στενή 

παρακολούθηση. Πρόσφατα όμως, οι οδηγίες για τον καρκίνο θυρεοειδούς της 

American Thyroid Association ((Haugen et al., 2016) και του National Comprehensive 

Cancer Network (Cancer, 2011) προτείνουν ως επιλογές θεραπείας την 

παρακολούθηση ή τη λοβεκτομή χωρίς τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου σε σωστά 

επιλεγμένους ασθενείς. Πολλοί Kλινικοί Iατροί αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς επιθυμούν 

την «επιθετική» θεραπεία αλλά και παρακολούθηση υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι 

επιθετικές θεραπείες και πρώιμη ανίχνευση τυχόν υπολειπόμενης νόσου συμβάλλουν 

στη βέλτιστη πρόγνωση της νόσου.  

Από την άλλη πλευρά υποστηρικτές της λιγότερο επιθετικής θεραπείας 

συμφωνούν στο ότι με σωστή επιλογή των ασθενών και σωστή παρακολούθηση 

μπορούν να επιτευχθούν παρόμοια ποσοστά μακροχρόνιας έκβασης/ πρόγνωσης της 

νόσου. Η αποτελεσματικότητα της λιγότερο επιθετικής προσέγγισης βασίζεται στις 

παραδοχές ότι οι περισσότεροι ασθενείς με χαμηλού κινδύνου καλώς 

διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς έχουν εξαιρετικά ποσοστά επιβίωσης της 

νόσου (> 99%) και ποσοστά υποτροπής χαμηλότερα του 5-10% και με τις δύο 

προσεγγίσεις, ότι η χειρουργική επέμβαση και η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο είναι 

αποτελεσματικές αλλά χωρίς σημαντική επίδραση στην επιβίωση, ότι μικρή 

υπολειπόμενη νόσος είναι συχνή αλλά χωρίς επηρεασμό της κλινικής πορείας του 

ασθενούς, ότι πρώιμη ανίχνευση και θεραπεία τυχόν μικρής υπολειπόμενης ή 

υποτροπής νόσου έχει μικρό κλινικό όφελος (Tuttle, 2018). 



20 
ΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ «Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» 

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης- Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Παραμένουν έως και σήμερα οι διαφωνίες για το αν πρέπει να γίνεται ολική 

θυρεοειδεκτομή σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά σε περιπτώσεις καλώς 

διαφοροποιημένου θυρεοειδούς με διάμετρο της βλάβης 1- 4 cm. Παρά το γεγονός ότι 

την ολική θυρεοειδεκτομή υποστηρίζει μεγάλη μελέτη εκτίμησης 10ετούς επιβίωσης με 

στατιστικά σημαντικότερο ποσοστό επιβίωσης των ασθενών σε σχέση με αυτούς που 

υποβλήθηκαν σε λοβεκτομή (Bilimoria et al., 2007) πολλές μελέτες στη συνέχεια 

αντικρούουν τα αποτελέσματα αυτής. 

Οι τελευταίες οδηγίες της American Thyroid Association (ATA) προτείνουν τη 

μερική θυρεοειδεκτομή σε ασθενείς με βλάβες μικρότερες των 4cm, με 

ενδοθυρεοειδική επέκταση της βλάβης και χωρίς κλινικές ενδείξεις λεμφαδενικών 

εντοπίσεων, όμως συστήνουν την ολική θυρεοεδεκτομή όταν τα χαρακτηριστικά της 

βλάβης είναι τέτοια που πρέπει να ακολουθήσει RAIT, λεμφαδενικές εντοπίσεις, όταν 

υπάρχει ιστορικό ακτινοβόλησης του τραχήλου ή οικογενειακό ιστορικό (Haugen et al., 

2016).  

 

4.2 Ραδιοϊσοτοπική θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131)  

4.2.1 Ι-131 

Το Ιώδιο-131 είναι το ιδανικό ραδιενεργό ισότοπο, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης 

του με το θυρεοειδή αδένα. Η φαρμακοκινητική του Ι-131 είναι όμοια με αυτή του απλού 

ιωδίου με τα πιο σημαντικά σημεία του μεταβολισμού του ιωδίου να αποτελούν η 

πρόσληψη και η οργανοποίησή του. 

Ο διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς εκφράζει τον συμμεταφορέα 

ιωδίου/ νατρίου (NIS Sodium- Iodide Symporter) και έτσι προσλαμβάνει το ραδιενεργό 

Ι-131. Η δέσμευση του Ι-131 από το θυρεοειδή και η ενεργός ενσωμάτωσή του στη 

σύνθεση των ορμονών του αδένα δίνει τη δυνατότητα μιας «εσωτερικής εκλεκτικής 

ακτινοβόλησης οπότε και εσωτερικής ακτινοθεραπείας» των θυρεοειδικών κυττάρων 

(φυσιολογικών και καρκινικών).  

Το Ι-131 χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς λόγω 

των δύο διαφορετικών ενεργειών που εκπέμπει: γ=364 KeV και β=606 KeV. Το 

θεραπευτικό αποτέλεσμα του Ι-131 οφείλεται κυρίως στη β ακτινοβολία που έχει μέση 

διαδρομή στον ιστό περίπου 0,5 χιλιοστά (μέγιστη 2 χιλιοστά) και φυσικό χρόνο 

υποδιπλασιασμού 8,04 ημέρες. Το Ι-131 διασπάται και καταλήγει σε Ξένο-131 μέσω 

μιας β διάσπασης και μιας γ- αποδιέγερσης του πυρήνα. Κατά την β διάσπαση, ένα 
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νετρόνιο μετατρέπεται σε ένα πρωτόνιο, ενώ παράλληλα εκπέμπεται ένα ηλεκτρόνιο 

και ένα αντινετρίνο του ηλεκτρονίου. Μετά την β διάσπαση, το Ξένο-131 βρίσκεται σε 

μια διεγερμένη κατάσταση, από την οποία φεύγει μέσω μιας γ- αποδιέγερσης. To 

ηλεκτρόνιο το οποίο εκπέμπεται αποτελεί ένα βήτα σωματίδιο. Το σωματίδιο αυτό είναι 

ικανό να προκαλέσει ιονισμούς, δηλαδή να αποσπά από τα μόρια ή τα άτομα 

ηλεκτρόνια, και κατά συνέπεια να τα ιονίζει. Ενώ σε υγιείς ιστούς οι ιονισμοί δεν είναι 

επιθυμητοί, στην περίπτωση του καρκίνου θυρεοειδούς είναι επιθυμητοί. 

  Ο ιονισμός μπορεί να δράσει άμεσα στα κύτταρα ή έμμεσα, στα μόρια του 

νερού, το οποίο είναι σε αφθονία στα κύτταρα (70%- 90%). Όταν δράσει στα μόρια του 

νερού, απελευθερώνονται ελεύθερες ρίζες. Οι ρίζες αυτές αντιδρούν με τα κοντινά 

μόρια, με αποτέλεσμα την διάσπαση των χημικών δεσμών τους ή την οξείδωση τους. 

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι η διάσπαση της μίας (μονή θραύση) ή και των 2 

ελίκων (διπλή θραύση) του DNA. Όταν σπάει η μία έλικα του DNA, η βλάβη στο 

κύτταρο είναι εύκολα επιδιορθώσιμη. Όταν όμως συμβεί μια διπλή θραύση, η 

επιδιόρθωση είναι δυσκολότερη και σε πολλές περιπτώσεις εσφαλμένη. Αυτά τα 

σφάλματα στις διορθώσεις του DNA προκαλούν μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες ή κυτταρικό θάνατο (Κανδαράκης, 2006). 

 

4.2.2 Ενδείξεις θεραπείας με Ι-131 

Η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο είναι η συμπληρωματική θεραπεία εκλογής σε 

ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς μετά από θυρεοειδεκτομή. 

Υπάρχουν 2 τύποι θεραπείας με 131Ι στους ασθενείς αυτούς. 1) Η θεραπεία 

εκρίζωσης (Remnant Ablation) η οποία έχει στόχο την καταστροφή του υπολειμματικού 

φυσιολογικού θυρεοειδικού ιστού, ώστε τα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης στον ορό να 

αποτελέσουν δείκτη ελέγχου της νόσου, και την καταστροφή ύποπτου αλλά μη 

επιβεβαιωμένου υπολειμματικού καρκινικού ιστού με σκοπό τη μείωση της εμφάνισης 

υποτροπής, την αύξηση της επιβίωσης και του χρόνου ελεύθερου νόσου, και 2) η 

χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία γνωστής 

υπολειμματικής περιοχικής νόσου ή και απομακρυσμένων μεταστάσεων.  

Πολλές είναι οι αντικρουόμενες απόψεις στο κομμάτι που αφορά τη θεραπεία 

με Ι-131, την αναγκαιότητα ή όχι αυτής σε ασθενείς χαμηλού και μέσου κινδύνου καθώς 

και την προτεινόμενη δόση χορήγησης. Από τη μία πλευρά η θεραπεία συστήνεται για 

όλες τις περιπτώσεις καλώς διαφοροποιημένου καρκινώματος θυρεοειδούς πλην 

περιπτώσεων ενδοθυρεοειδικών θηλώδων μικροκαρκινωμάτων όπου θα μπορούσε 
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να αποφευχθεί. Στόχος είναι η βελτίωση της επιβίωσης, η μείωση του ποσοστού 

υποτροπής και η καλύτερη ευαισθησία της μακροπρόθεσμης παρακολούθησης των 

ασθενών. 

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι υποστηρικτές της εξατομικευμένης 

θεραπείας, της εξατομικευμένης εκτίμησης του κινδύνου υποτροπής, της εξέτασης του 

κλινικά σημαντικού οφέλους, της ανάγκης επιπρόσθετης μετεγχειρητικής 

σταδιοποίησης πριν τη χορήγηση Ι-131 (Tuttle, 2018). 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN), 

η θεραπεία με Ι-131 συστήνεται όταν η βλάβη έχει διηθήσει την κάψα του θυρεοειδούς 

και έχει επεκταθεί πέραν αυτής, όταν η βλάβη είναι μεγαλύτερη των 4 cm, όταν έχει 

διηθήσει αιμοφόρα αγγεία, όταν η μετεγχειρητική τιμή Tg είναι υψηλή, όταν υπάρχουν 

λεμφαδενικές διηθήσεις (Cancer, 2011). 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της American Thyroid Association (ATA) τονίζουν 

την αναγκαιότητα μελέτης και εκτίμησης παραγόντων που θα μπορούσαν να  

συμβάλουν σημαντικά στη μετεγχειρητική απόφαση χορήγησης Ι-131. Στους 

παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται ο κίνδυνος υποτροπής, ο κίνδυνος 

θνησιμότητας, η παρουσία ή όχι αντιθυρεοσφαιρινικών αντισωμάτων μετεγχειρητικά, 

η πιθανότητα αλλαγής της έκβασης της νόσου, η πιθανότητα βελτίωσης της αρχικής 

σταδιοποίησης, η ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών, οι πιθανές 

παρενέργειες της θεραπείας, η προτίμηση του ασθενούς, και παράγοντες όπως η 

ποιότητα της υπερηχοτομογραφίας και των εργαστηριακών μετρήσεων, η εμπειρίας 

της χειρουργικής ομάδας. 

Συστήνεται παρακολούθηση των ασθενών χαμηλού κινδύνου που δεν έχουν 

ένδειξη εμμένουσας νόσου μετά την αρχική επέμβαση και θεραπεία με Ι-131 στους 

περισσότερους ασθενείς υψηλού κινδύνου είτε ως επικουρική θεραπεία είτε ως 

θεραπεία γνωστής νόσου (Haugen et al., 2016). 

Οι ασθενείς μέσου κινδύνου αποτελούν την ομάδα η οποία συγκεντρώνει τις 

περισσότερες αμφιλεγόμενες απόψεις. Στους ασθενείς αυτούς θα πρέπει να εξετάζεται 

πολύ προσεκτικά ο κίνδυνος υποτροπής και θνησιμότητας μετεγχειρητικά. Αν υπάρχει 

ένδειξη υπολειπόμενης νόσου μετεγχειρητικά (είτε απεικονιστικά είτε εργαστηριακά-

αυξημένα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης) οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να ομαδοποιούνται 

ως υποψήφιοι για θεραπεία με 131Ι. Σε περίπτωση που η μετεγχειρητική εκτίμηση των 

ασθενών δεν αποδεικνύει νόσο, τότε το ενδεχόμενο χορήγησης Ι-131 πρέπει να τίθεται 

υπό συζήτηση (Haugen et al., 2016). Δεδομένου όμως ότι το ποσοστό υποτροπής των 

ασθενών μέσου κινδύνου εκτιμάται στο 5%, οι ασθενείς αυτοί χρήζουν στενής 
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παρακολούθησης και το ενδεχόμενο χορήγησης Ι-131 πρέπει πάντα να εξετάζεται με 

προσοχή στην προσπάθεια να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και να μειωθεί ο 

κίνδυνος υποτροπής (Tuttle, 2018). 

Όσον αφορά τις χορηγούμενες δόσεις Ι-131 η American Thyroid Association 

προτείνει 30mCi Ι-131 σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου με στόχο τη θεραπεία 

εκρίζωσης. Υψηλότερες δόσεις προτείνονται σε ασθενείς όπου το I-131 λειτουργεί ως 

επικουρική θεραπεία. Για ασθενείς με εμμένουσα νόσο ή υποτροπή αυτής η 

χορηγούμενη ενεργότητα κυμαίνεται μεταξύ των 100 έως 150mCi Ι-131. 

 

4.2.3 Παρενέργειες θεραπείας με Ι-131 

Η θεραπεία με Ι-131 χαρακτηρίζεται από πρώιμες και απώτερες παρενέργειες. 

Αμέσως ή κατά την διάρκεια των πρώτων ημερών μετά τη θεραπεία εμφανίζονται οι 

πρώιμες παρενέργειες, ενώ μετά από μήνες ή έτη οι απώτερες παρενέργειες. Στις 

πρώιμες παρενέργειες περιλαμβάνεται και η επώδυνη διόγκωση σε ποσοστό 10- 20% 

του υπολειμματικού θυρεοειδικού ιστού ή των μεταστάσεων. Περίπου 50% των 

ασθενών παρουσιάζουν γαστρίτιδα που μπορεί να εκδηλωθεί με επιγαστραλγία, 

ναυτία ή έμετο μετά από χορήγηση μεγάλης δόσης ενώ συχνά περίπου στο 30% των 

ασθενών εμφανίζεται σιαλαδενίτιδα, παροδική απώλεια γεύσης και όσφρησης..  

Οι απώτερες παρενέργειες περιλαμβάνουν μειωμένη λειτουργικότητα των 

σιελογόνων αδένων άρα μειωμένη σιελόρροια σε 10% περίπου των ασθενών, ενώ σε 

4% παρατηρείται σημαντική ξηροστομία. Θρομβοπενία και λευκοπενία παρουσιάζεται 

σε περίπου 5% των ασθενών. Απλασία του μυελού των οστών και λευχαιμία έχουν 

αναφερθεί σε 1-2% και αποτελεί στοχαστικό αποτέλεσμα εξαρτώμενο από τη 

χορηγούμενη δόση. Σοβαρή παρενέργεια θεωρείται η πνευμονική ίνωση σε ασθενείς 

με πνευμονικές μεταστάσεις και υψηλές συσσωρευτικά δόσεις ραδιενεργού ιωδίου.  
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5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ερευνητικοί στόχοι της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι α) η μελέτη 

της αποτελεσματικότητας χορήγησης χαμηλών δόσεων Ι-131 σε χαμηλού κινδύνου 

ασθενείς με καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς, β) η σύγκριση αυτής με την 

αποτελεσματικότητα χορήγησης υψηλών δόσεων και γ) η εκτίμηση του ποσοστού 

υποτροπής του καρκίνου θυρεοειδούς μετά από παρακολούθηση των ασθενών για 

χρονικό διάστημα 36 μηνών. 

Η διερεύνηση και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας βασίστηκε 

στα εξής βήματα: 

 Kαταγραφή του ποσοστού επιτυχίας της θεραπείας μετά από χορήγηση 

χαμηλών δόσεων Ι-131 

 Kαταγραφή του ποσοστού επιτυχίας της θεραπείας μετά από χορήγηση 

υψηλών δόσεων Ι-131 

 Συσχέτιση της χορηγούμενης δόσης με την αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας 

 Συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία) και του 

χρόνου πρώτου ελέγχου των ασθενών με την αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας. 

 

Η διερεύνηση και εκτίμηση της υποτροπή του καρκίνου θυρεοειδούς στους 

ασθενείς χαμηλού κινδύνου εκτιμήθηκαν τα εξής δεδομένα: 

 Εκτίμηση του ποσοστού υποτροπής μετά από χορήγηση χαμηλής δόσης 

 Εκτίμηση του ποσοστού υποτροπής μετά από χορήγηση υψηλής δόσης 

 Συσχέτιση της χορηγούμενης δόσης με την εμφάνιση υποτροπής και το 

χρόνο εμφάνισης αυτής 

 Συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία) με την 

εμφάνιση υποτροπής της νόσου. 
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6. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

6.1 Ασθενείς- Κριτήρια εισόδου 

Στην μελέτη συμπεριλάβαμε 229 ασθενείς με καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο 

θυρεοειδούς, οι οποίοι υπεβλήθησαν για πρώτη φορά σε θεραπεία με χορήγηση I-131 

είτε χαμηλής (60mCi) είτε υψηλής δόσης (100mCi) κατά το χρονικό διάστημα 2010- 

2018, στη Θεραπευτική Μονάδα της Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι περιπτώσεις των ασθενών αυτών μελετήθηκαν 

αναδρομικά. 

Κριτήρια εισόδου: 

1) Ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ολική ή σχεδόν ολική θυρεοειδεκτομή  

2) Ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένο καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα 

θυρεοειδούς, σταδίου Τ1/Τ2ΝxΜx 

3) Ασθενείς χωρίς επιβεβαιωμένες λεμφαδενικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις 

4) Aσθενείς χαμηλού κινδύνου όπως αυτό ορίζεται στις διεθνείς οδηγίες για τον 

καρκίνο θυρεοειδούς της American Thyroid Association (Haugen et al., 2016) 

 

6.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Η πραγματοποίηση της μελέτης έγινε κατόπιν κατάθεσης έντυπης αίτησης στην 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) και στο Επιστημονικό 

Συμβούλιο του ΠαΓΝΗ (Παράρτημα). Η συλλογή των στοιχείων έγινε από το 

ηλεκτρονικό αρχείο της Θεραπευτικής Μονάδας Πυρηνικής Ιατρικής, της ΩΡΛ και 

Ενδοκρινολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ. 

 

6.3 Διαδικασία καταγραφής δεδομένων 

 

Για καθέναν από τους ασθενείς, καταγράφηκαν οι μεταβλητές που φαίνονται 

στον Πίνακα 1, τις οποίες εισαγάγαμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για επεξεργασία. 

Δεν υπήρχαν ελλείπουσες τιμές (missing values) για τις μεταβλητές εκτός από το 

χρόνο εμφάνισης υποτροπής (MONTHS Recur) για την οποία υπήρχαν τιμές μόνο για 

4 ασθενείς. Σημειωτέον ότι η μεταβλητή AGELEV προέκυψε από την καταγραφή της 

ηλικίας (AGE).  
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H εκτίμηση της θεραπείας με Ι-131 και ο ορισμός της επιτυχούς θεραπείας 

εκρίζωσης βασίστηκε στο πρώτο μεταθεραπευτικό oλόσωμο σπινθηρογράφημα 

(Whole Body Scan /WBS), στα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg) με αρνητικά 

αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-Tg) και στο υπερηχογράφημα τραχήλου. Ο 

χρόνος εκτίμησης της θεραπείας ορίστηκε ως MONTHS 1st C (χρόνος πρώτου 

ελέγχου). 

Επιτυχής θεραπεία εκρίζωσης (Ablation Success) ορίστηκε το αρνητικό 

μεταθεραπευτικό WBS (ΕΙΚΟΝΑ 1), τα επίπεδα Tg < 0,2 ng/ml, το αρνητικό 

υπερηχογράφημα τραχήλου. 

 

   

Εικόνα 1 

 

 Η παραμονή του ιωδίου στη θυρεοειδική κοίτη ή σε άλλη μη αναμενόμενη θέση 

στο WBS στην επίπεδη (EIKONA 2) και στην υβριδική τομογραφική απεικόνιση 

SPECT-CT (EIKONA 3) ορίστηκε ως θετικό σπινθηρογράφημα και επί παρουσίας 

επιπέδων Τg > 0,2 ng/ml ή/ και παθoλογικό υπερηχογράφημα τραχήλου ορίστηκε ως 

ανεπιτυχής θεραπέιας εκρίζωσης. 
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Εικόνα 2 

 

 

 

Εικόνα 3 
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Η αναζήτηση δεδομένων συνεχίστηκε για χρονικό διάστημα 36 μηνών από την 

πρώτη θεραπεία με ραδιενεργό Ι-131 για κάθε ασθενή. Ως υποτροπή νόσου 

(Recurrence) ορίστηκε το παθολογικό WBS σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα Tg 

επί αρνητικών anti- Tg αντισωμάτων ή/και το παθολογικό υπερηχογράφημα τραχήλου 

και αναζητήθηκε ο χρόνος εμφάνισης αυτής (MONTHS Recur). 

 
Πίνακας 1: Οι μεταβλητές της μελέτης, η σημασία τους και οι δυνατές τιμές 

τους. 

 
Ονομασία της 

μεταβλητής 
Σημασία Δυνατές τιμές 

DOSE η χορηγηθείσα δόση 
low (χαμηλή) 
high (υψηλή) 

GENDER το φύλο του ασθενούς 
female 
(γυναίκα)  
male (άνδρας) 

AGE η ηλικία του ασθενούς σε ακέραια έτη - 

AGELEV το ηλικιακό επίπεδο του ασθενούς 
low (<55 ετών) 
high (≥55 ετών) 

MONTHS 1st C 
ο χρόνος εκτίμησης θεραπείας σε 
ακέραιους μήνες 

- 

ABLSUCCESS η επιτυχία της θεραπείας εκρίζωσης 

no (όχι, 
ανεπιτυχής) 
yes (ναι, 
επιτυχής) 

RECURR Υποτροπή 
no (όχι) 
yes (ναι) 

MONTHS Recur 
ο χρόνος υποτροπής (μετά τη 
θεραπεία) σε ακέραιους μήνες 

- 

 

 

6.4 Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS 

Statistics version 25. Χρησιμοποιήθηκε καταρχήν απλή περιγραφική στατιστική. Για 

τον έλεγχο κανονικότητας των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία 

Shapiro-Wilk και επικουρικά ο οπτικός έλεγχος των ιστογραμμάτων, των normal Q-Q 

διαγραμμάτων και των θηκογραμμάτων (box plots). Για την εύρεση της σχέσης σε 

ζεύγη μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες χ2 (με διόρθωση Yates όπου 

χρειάστηκε) και Mann-Whitney. Στις δοκιμασίες θεωρήθηκε ως στατιστικά σημαντικό 

το (αμφίπλευρο) P<0,05. 
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6.5 Τα χαρακτηριστικά του δείγματος των ασθενών 
  

              Η ηλικία των ασθενών (AGE) ήταν από 15 έως 79 έτη, η μέση ηλικία τους 

ήταν 49,7 έτη, το τυπικό λάθος της ηλικίας ήταν 0,89 έτη, η τυπική απόκλιση ήταν 13,42 

έτη. Ωστόσο, στη μελέτη ενδιαφέρει η ποιοτική αντίστοιχη αυτής που είναι η AGELEV. 

  

              Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα επί τοις εκατό ποσοστά 

των τιμών για τις ποιοτικές μεταβλητές. 

 
Πίνακας 2 
 

Μεταβλητή Τιμές Συχνότητα Ποσοστό % 

DOSE low 118 51,5 

high 111 48,5 

Σύνολο 229 100,0 

GENDER female 177 77,3 

male 52 22,7 

Σύνολο 229 100,0 

AGELEV low 137 59,8 

high 92 40,2 

Σύνολο 229 100,0 

ABL SUCCESS no 8 3,5 

yes 221 96,5 

Σύνολο 229 100,0 

RECURR no 225 98,3 

yes 4 1,7 

Σύνολο 229 100,0 

 
                Για τους τέσσερις ασθενείς που εμφάνισαν υποτροπή, ο χρόνος υποτροπής 

(MONTHS RECUR) ήταν από 24 μέχρι 28 μήνες (ένας στους 24 μήνες, ένας στους 26 

μήνες, ένας στους 27 μήνες και ένας στους 28 μήνες), μέσος χρόνος υποτροπής 26,3 

μήνες, τυπικό λάθος της μέσης τιμής 0,85 μήνες και τυπική απόκλιση 1,7 μήνες. 

 

               Ο χρόνος εκτίμησης θεραπείας (MONTHS 1st C), του οποίου το ιστόγραμμα 

τιμών φαίνεται στο Γράφημα 1, κυμάνθηκε από 6 έως 12 μήνες, με μέσο χρόνο 9,1 

μήνες, τυπικό λάθος 0,11 μήνες και τυπική απόκλιση 1,69 μήνες. Η κατανομή απέχει 

από την κανονική (SW=0,944, df=229, P<0,001). 
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Γράφημα 1: Το ιστόγραμμα τιμών του χρόνου εκτίμησης θεραπείας. 

 

Στα Γραφήματα 2 και 3 παρουσιάζονται, σε σχέση με τη δόση χορήγησης, οι 

συχνότητες του φύλου και του ηλικιακού επιπέδου.  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της χορηγηθείσας δόσης αφενός και 

αφετέρου του φύλου και του ηλικιακού επιπέδου. Καμία από αυτές τις δύο σχέσεις δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική (P<0,05). Επίσης, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της χορηγηθείσας δόσης και του χρόνου εκτίμησης της 

θεραπείας (Mann-Whitney U=6006,5; P=0,271).  

Συμπερασματικά, στο διαθέσιμο δείγμα ασθενών τα δύο επίπεδα 

χορηγηθείσας δόσης δεν είχαν σχέση με το φύλο, με το ηλικιακό επίπεδο, και με το 

χρόνο εκτίμησης της θεραπείας.  
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Γράφημα 2: Οι συχνότητες του φύλου ως προς τη δόση χορήγησης. 

 

Γράφημα 3: Οι συχνότητες του ηλικιακού επιπέδου ως προς τη δόση χορήγησης. 

 

 
Πίνακας 3: Οι σχέσεις μεταξύ αφενός της δόσης και αφετέρου του φύλου και του 

ηλικιακού επιπέδου.  

 

Ζεύγος συσχετιζόμενων μεταβλητών χ2 value df P 

DOSE * GENDER ,063 1 ,802 

DOSE * AGELEV ,144 1 ,705 
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Στα Γραφήματα 4 και 5 παρουσιάζονται, σε σχέση με τη δόση χορήγησης, οι 

συχνότητες της επιτυχίας θεραπείας εκρίζωσης και της εμφάνισης υποτροπής.  

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η στατιστική σημαντικότητα των σχέσεων αυτών. 

Η σύγκριση μεταξύ των δύο επιπέδων δόσης και του χρόνου εμφάνισης υποτροπής 

(εννοείται μόνο για τους 4 ασθενείς που εμφάνισαν υποτροπή) έδωσε στατιστικά μη 

σημαντικό αποτέλεσμα (Mann-Whitney U=0,0; P=0,180). 

 

 
Γράφημα 4: Οι συχνότητες της επιτυχίας της θεραπείας εκρίζωσης ως προς τη δόση 

χορήγησης. 
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Γράφημα 5: Οι συχνότητες της εμφάνισης υποτροπής ως προς τη δόση χορήγησης. 

 

Πίνακας 4: Η στατιστική σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ αφενός της δόσης και 

αφετέρου της επιτυχίας θεραπείας εκρίζωσης και της εμφάνισης υποτροπής. 

 

Ζεύγος συσχετιζόμενων μεταβλητών χ2 value df P 

DOSE * ABLSUCCESS ,074 1 ,786# 

DOSE * RECURR ,321 1 ,571# 

# Η δοκιμασία χ2 έγινε με διόρθωση Yates. 

 
Στα γραφήματα 6 έως 9 παρουσιάζονται, σε σχέση με την επιτυχία θεραπείας 

εκρίζωσης, οι συχνότητες της δόσης, του φύλου, του ηλικιακού επιπέδου και της 

εμφάνισης υποτροπής.  

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η στατιστική σημαντικότητα των σχέσεων αυτών.  

Η σχέση της επιτυχίας θεραπείας εκρίζωσης με τον χρόνο πρώτου ελέγχου έδωσε 

στατιστικά μη σημαντικό αποτέλεσμα (Mann-Whitney U=819,0; P=0,720). 

 



35 
ΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ «Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» 

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης- Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

 
Γράφημα 6: Οι συχνότητες της δόσης ως προς την επιτυχία της θεραπείας 

εκρίζωσης. 

 

 

 
Γράφημα 7: Οι συχνότητες του φύλου ως προς την επιτυχία της θεραπείας 

εκρίζωσης. 
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Γράφημα 8: Οι συχνότητες του ηλικιακού επιπέδου ως προς την επιτυχία της 

θεραπείας εκρίζωσης. 

 

 

 
Γράφημα 9: Οι συχνότητες της εμφάνισης υποτροπής ως προς την επιτυχία της 

θεραπείας εκρίζωσης. 
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Πίνακας 5: Η στατιστική σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ αφενός της επιτυχίας 

θεραπείας εκρίζωσης και αφετέρου του φύλου, του ηλικιακού επιπέδου και της 

εμφάνισης υποτροπής. 

 

 
Ζεύγος συσχετιζόμενων μεταβλητών χ2 value df P 

ABLSUCCESS * DOSE ,074 1 ,786# 

ABLSUCCESS * GENDER ,345 1 ,557# 

ABLSUCCESS * AGELEV ,000 1 1,000# 

ABLSUCCESS * RECURR ,000 1 1,000# 
# Η δοκιμασία χ2 έγινε με διόρθωση Yates. 

 
Στα γραφήματα 10 έως 13 παρουσιάζονται, σε σχέση με την εμφάνιση 

υποτροπής, οι συχνότητες της δόσης, του φύλου, του ηλικιακού επιπέδου και της 

επιτυχίας θεραπείας εκρίζωσης.  

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η στατιστική σημαντικότητα των σχέσεων αυτών. 

 

 
Γράφημα 10: Οι συχνότητες της δόσης ως προς την εμφάνιση υποτροπής. 
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Γράφημα 11: Οι συχνότητες του φύλου ως προς την εμφάνιση υποτροπής 

 

 

 

 
Γράφημα 12: Οι συχνότητες του ηλικιακού επιπέδου ως προς την εμφάνιση 

υποτροπής. 
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Γράφημα 13: Οι συχνότητες της επιτυχίας θεραπείας εκρίζωσης ως προς την 

εμφάνιση υποτροπής. 

 

 

 

 
Πίνακας 6: Η στατιστική σημαντικότητα της σχέσης ζευγών μεταβλητών. 

 

Ζεύγος συσχετιζόμενων μεταβλητών χ2 value df P 

RECURR * DOSE ,321 1 ,571# 

RECURR * GENDER ,508 1 ,476# 

RECURR * AGELEV .012 1 ,912# 

RECURR * ABLSUCCESS ,000 1 1,000# 
# Η δοκιμασία χ2 έγινε με διόρθωση Yates 
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8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Για παραπάνω από 60 έτη το ραδιενεργό ιώδιο Ι-131 έχει χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά για τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του θυρεοειδή αδένα, 

ιδιαίτερα του διαφοροποιημένου καρκίνου. Αν και η θεραπεία εκρίζωσης (remnant 

ablation) σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς μετά από ολική ή σχεδόν ολική 

θυρεοειδεκτομή αποτελεί εδραιωμένη τακτική, το επίπεδο της χορηγούμενης δόσης 

αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Παρά τα 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα πολλών μελετών για την αποτελεσματικότητα της 

χαμηλής δόσης αλλά και τις συστάσεις της ΑΤΑ, οι υποστηρικτές της υψηλής δόσης Ι-

131 επισημαίνουν το γεγονός ότι έτσι επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη πιθανότητα η 

εξάλειψη πιθανής μικρομεταστατικής νόσου άρα και ο κίνδυνος υποτροπής της νόσου 

και μεταστάσεων (Beierwaltes et al., 1984).  

Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της χορήγησης χαμηλής 

δόσης σε συνολικά 118 ασθενείς χαμηλού κινδύνου, μέσω της εκτίμησης του 

ποσοστού επιτυχίας της θεραπείας κατά τον πρώτο έλεγχο αλλά και της πιθανής 

εμφάνισης υποτροπής μέσα σε χρονικό διάστημα 36 μηνών. Με τον ίδιο τρόπο 

ερευνήθηκε και ομάδα 111 ασθενών χαμηλού κινδύνου που έλαβαν υψηλή δόση 

ραδιενεργού ιωδίου.  

 

8.1 Ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 

εκρίζωσης 

Το ολόσωμο σπινθηρογράφημα (WBS) μετά τη θεραπεία 6-12 μήνες αργότερα, 

τα μετρούμενα στον ορό επίπεδα θυρεοσφαιρίνης με απουσία αντιθυρεοσφαινικών 

αντισωμάτων και το υπερηχογράφημα τραχήλου αποτελούν τις σημαντικότερες 

μεθόδους εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της RAIT. 

Η θεραπεία εκρίζωσης ήταν επιτυχής σε 113 από το σύνολο των 118 που 

έλαβαν χαμηλή δόση και σε 108 από το σύνολο των 111 που έλαβαν υψηλή δόση. 

Αναδείχτηκαν υψηλά ποσοστά επιτυχούς θεραπείας εκρίζωσης, συγκεκριμένα 95,7 % 

και 97,2 % μετά από χορήγηση χαμηλής (60mCi) και υψηλής (100mCi) δόσης I-131 

αντίστοιχα. Η στατιστική ανάλυση δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

χορηγούμενης δόσης και της επιτυχίας της θεραπείας. 
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Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον έως σήμερα παρουσιάζει η 

αποτελεσματικότητα της χαμηλής δόσης Ι-131 σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου. Μη 

σύμφωνη με την αποτελεσματικότητα της χαμηλής δόσης είναι μεγάλη μελέτη 341 

ασθενών όπου με την υψηλή δόση (100mCi) εμφανίζεται υψηλότερο ποσοστό 

επιτυχίας σε σχέση με τη χαμηλή δόση (30mCi), με στατιστικά σημαντική διαφορά 

(Fallahi et al., 2012).  

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας όμως έρχονται σε συμφωνία με μελέτη 450 

ασθενών η οποία υποστηρίζει θερμά τις χαμηλές δόσεις 25, 50 ως εξίσου 

αποτελεσματικές με την υψηλή δόση (Bal et al., 2006). Ομοίως μελέτες που 

ακολούθησαν υποστηρίζουν τη χορήγηση χαμηλών δόσεων Ι-131 (από 20 έως 75 

mCi) για τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου (Shinto et al., 2013). H συχνότητα επιτυχίας 

της θεραπείας αναφέρεται να μην είναι κατώτερη μετά από χορήγηση 30mCi 

συγκρινόμενη με τη δόση των 100mCi σε μελέτη όπου παρακολουθήθηκαν συνολικά 

100 ασθενείς χαμηλού έως μέσου κινδύνου, με την τιμή της Tg να αποτελεί ισχυρό 

προγνωστικό δείκτη επιτυχούς θεραπείας (Fatima et al., 2016). Εξίσου 

αποτελεσματικές αναδείχτηκαν οι δόσεις των 30mCi και 50mCi σε αναδρομική μελέτη 

των Cai et al, με υψηλό ποσοστό επιτυχούς θεραπείας 92,8% σε ασθενείς χαμηλού 

κινδύνου (Cai et al., 2018). 

Η επιτυχία της θεραπείας δεν φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με το χρόνο κατά 

τον οποίo πραγματοποιείται η εκτίμηση αποτελεσματικότητας της θεραπείας. 

Eπιπλέον, όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος των ασθενών που 

εξετάστηκαν (φύλο, ηλικιακό επίπεδο) δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά 

σημαντική σχέση ως προς την επιτυχία της θεραπείας. 

 

8.2 Ευρήματα σχετικά με την εμφάνιση υποτροπής 

Η αναζήτηση των δεδομένων έως 36 μήνες μετά τη θεραπεία ανέδειξε 

υποτροπή της νόσου σε συνολικά μόλις 4 ασθενείς από το σύνολο των 229 ασθενών 

και συγκεκριμένα 1 ασθενής από την ομάδα των ασθενών που έλαβε χαμηλή δόση και 

3 ασθενείς από την ομάδα των ασθενών με την υψηλή δόση.  

Τα ποσοστά υποτροπής μετά από χορήγηση χαμηλής δόσης και μετά 

χορήγηση υψηλής δόσης ήταν 0,8% και 2,7% αντίστοιχα. Η στατιστική ανάλυση δεν 

ανέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της χορηγούμενης δόσης και της 

εμφάνισης υποτροπής. Επομένως η εμφάνιση υποτροπής δε φαίνεται να 

διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των δύο επιπέδων δόσεων. Και στις 4 περιπτώσεις 
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ασθενών η υποτροπή αφορούσε τοπική υποτροπή της νόσου με ανάδειξη αυτής τόσο 

στο βιοχημικό όσο και στον απεικονιστικό έλεγχο. 

Ο χρόνος εμφάνισης υποτροπής και για τα δύο επίπεδα δόσεων ήταν στο 

χρονικό διάστημα από 24 έως 28 μήνες χωρίς να εμφανίζεται κάποια στατιστικά 

σημαντική σχέση ως προς την χορηγούμενη δόση αλλά και ως προς την επιτυχία της 

θεραπείας εκρίζωσης.  

Τα αποτελέσματά μας σε σχέση με την πρόγνωση της νόσου έρχονται σε 

συμφωνία, με βιβλιογραφικά δεδομένα όπου τονίζεται η εξαιρετικά καλή πρόγνωση 

των ασθενών χαμηλού κινδύνου με ποσοστό εμφάνισης υποτροπής είναι 1-4% αλλά 

και τις νεότερες οδηγίες της ΑΤΑ για ασφαλή χορήγηση χαμηλής δόσης (30mCi) 

ραδιενεργού Ι-131 (Haugen et al., 2016). 

Eπιπρόσθετα, τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος που εξετάστηκαν (φύλο, 

ηλικιακό επίπεδο), ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αποτελεσματικότητας 

της θεραπείας και η επιτυχία ή όχι αυτής δε φαίνεται να έχουν κάποια στατιστικά 

σημαντική σχέση ως προς την εμφάνιση υποτροπής.  

Από την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η ασφάλεια της χαμηλής δόσης Ι-131 

σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 

όσο και την ενδεχόμενη εμφάνιση υποτροπής. 

Με αυτό το επίπεδο χορηγούμενης δόσης και με βάση τα νέα όρια των οδηγιών 

ακτινοπροστασίας, αποφεύγεται η νοσηλεία των ασθενών, το κόστος είναι χαμηλότερο 

και η συνολική ακτινοβόληση του ασθενούς είναι χαμηλότερη. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της U.S. Nuclear Regulatory Commission 

τα κριτήρια μη απαραίτητης νοσηλείας του ασθενούς είναι η χορηγούμενη δόση να 

είναι μικρότερη των 33 mCi και ο μετρούμενος ρυθμός σε απόσταση ενός μέτρου να 

είναι μικρότερος 0,07mSv/h (Baran et al., 2017). Τα κριτήρια αυτά επιτρέπουν στους 

ασθενείς που λαμβάνουν χαμηλή δόση Ι-131 να μη νοσηλευτούν. Οι οδηγίες αυτές 

έρχονται σε συμφωνία με τα χαμηλά μετρούμενα επίπεδα έκθεσης ακτινοβολίας 

ατόμων που συναναστρέφονται και διαμένουν στην ίδια οικία με ασθενείς που έχουν 

λάβει θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, εφόσον τηρούνται οι κανόνες ακτινοπροστασίας 

(Grigsby et al., 2000).  

H διάγνωση του καρκίνου επηρεάζει σημαντικά τις ζωές των ασθενών, ενώ 

συγκεκριμένα στους ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς η ψυχολογική επιβάρυνση είναι 

μεγαλύτερη μπροστά στην επικείμενη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο και τις πιθανές 

παρενέργειες αυτής (Sawka et al., 2009). Tα αρνητικά συναισθήματα εντείνονται κατά 
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τη διάρκεια της απομόνωσή τους σε ειδικά διαμορφωμένο ιατρικό θάλαμο μετά τη 

χορήγηση υψηλής δόσης θεραπείας. Επομένως, το ενδεχόμενο μη νοσηλείας και η 

παραμονή στην οικία τους τηρώντας τους κανόνες ακτινοπροστασίας είναι 

ανακουφιστικό. Με τη χαμηλή δόση ιωδίου, τις οδηγίες της της U.S. Nuclear Regulatory 

Commission και τις οδηγίες που ακολουθεί η κάθε χώρα ξεχωριστά, αυτό είναι εφικτό 

και ιδιαίτερο ανακουφιστικό για τους ασθενείς. 

Πέραν των οικονομικών και ψυχολογικών παραγόντων η συνολική 

ακτινοβόληση των ασθενών που λαμβάνουν χαμηλή δόση RAIT είναι σαφώς σε 

κατώτερα επίπεδα. Είναι επιτακτική η όσο το δυνατόν περιορισμένη ακτινοβόληση μη 

θυρεοειδικού ιστού. Συγκεκριμένα, μεταξύ των μη επιθυμητών πρώιμων και 

μακροπρόθεσμων παρενεργειών της RAIT είναι η σιαλαδενίτιδα και η ξηροστομία 

αντίστοιχα, επιπλοκές οι οποίες σχετίζονται με την ικανότητα του ιωδίου να 

συγκεντρώνεται στους σιελογόνους αδένες, μέσω του συμμεταφορέα Να-Ι. H εκπομπή 

β ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει μερική καταστροφή των σιελογόνων αγωγών 

και των εκφορητικών πόρων, φλεγμονώδη αντίδραση και ατροφία. Η σιαλαδενίτιδα 

γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή ως έντονος πόνος ενώ η μείωση της ροής του σιέλου 

ως ξηροστομία. Ερευνητικές μελέτες έχουν αναζητήσει τη συσχέτιση της δόσης της 

θεραπείας με τη βαρύτητα των επιπλοκών αυτών, ενώ υπολογίζεται ότι το 10% των 

ασθενών που λαμβάνουν υψηλή δόση RAIT θα παραπονεθούν για ξηροστομία 5 

μήνες μετά τη θεραπεία (Grigsby et al., 2000).  

Οι βραχυπρόθεσμες παρενέργειες της θεραπείας έως και λίγες εβδομάδες μετά 

το τέλος αυτής φαίνεται να είναι περισσότερο συχνές μετά από χορήγηση υψηλής 

δόσης (100mCi) όπως αυτές αναφέρονται και στη μελέτη των Maenpaa et al 

(Heikkonen et al., 2008). H υψηλότερη δόση σχετίστηκε με εντονότερη ναυτία, 

διαταραχές της γεύσης και πόνο στους σιελογόνους αδένες. 

Παρά το ότι η θεραπεία με Ι-131 είναι μια ασφαλής θεραπεία, πάντα πρέπει να 

υπάρχει επαγρύπνηση για τον υπαρκτό αλλά χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης δεύτερης 

κακοήθειας (συμπαγών όγκων και λευχαιμίας) σχετιζόμενη με την αθροιστική 

χορηγούμενη δόση (Heikkonen et al., 2008). Απλασία του μυελού των οστών και 

λευχαιμία έχουν αναφερθεί σε 1-2% και αποτελεί στοχαστικό αποτέλεσμα εξαρτώμενο 

από τη χορηγούμενη δόση. Παρ όλα αυτά ακόμα και σε δόσεις όπως αυτές των 

100mCi πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης χαμηλότερης δόσης εφόσον 

το αποτέλεσμα της σταδιοποίησης του ασθενούς το επιτρέπει.  

Επιπλέον ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην σωστή ομαδοποίηση των 

ασθενών ώστε να ενταχθούν σωστά στην ομάδα χαμηλού κινδύνου, στη σωστή 
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σταδιοποίηση των ασθενών και κυρίως στην ακριβή παθολογοανατομική εκτίμηση και 

στα ιστολογικά χαρακτηριστικά των βλαβών. Περισσότεροι από 10 μικροσκοπικοί 

ιστολογικοί τύποι έχουν καταγραφεί. Κάποιοι από αυτούς σχετίζονται με περισσότερο 

επιθετική συμπεριφορά. Ιστολογικοί τύποι όπως τα καρκινώματα υψηλών κυττάρων 

(Tall cell variant), το καρκίνωμα από κυλινδρικά κύτταρα (Columnar cell variant), το 

διάχυτα σκληρυντικό καρκίνωμα (Diffuse sclerosis variant), το ογκοκυτταρικό (Solid 

variant) και το Hobnail variant σχετίζονται με δυσμενέστερα αποτελέσματα, καθώς και 

ιστολογικοί τύποι όπως ο εγκαψωμένος θυλακιώδης τύπος του θηλώδους 

καρκινώματος πρέπει να αναγνωριστούν και να εκτιμηθούν ξεχωριστά. Ο 

εγκαψωμένος θυλακιώδης τύπος του θηλώδους καρκινώματος χαρακτηρίζεται από 

εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο υποτροπής, ειδικά επί απουσίας διήθησης της κάψας ή 

αγγειακής διήθησης και χορήγηση χαμηλής δόσης Ι-131 θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ασφαλής (Yu et al., 2013) Από την άλλη πλευρά το οξύφιλο ή ογκοκυτταρικό 

καρκίνωμα (Hurthle cell) ενώ αποτελεί ιστολογικό υποτύπο του θυλακιώδους 

καρκινώματος έχει συγκριτικά υψηλότερα ποσοστά υποτροπής σε σχέση με τον 

κλασσικό θυλακιώδη τύπο. 

 

8.3 Περιορισμοί της μελέτης 

Περιορισμό της μελέτης στο ερώτημα που αφορά την αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας αποτελεί η μη δυνατότητα αναζήτησης της σχέση του χειρουργικού 

υπολείμματος και τη επιτυχίας της θεραπείας, ενώ σχετικά με την υποτροπή το χρονικό 

διάστημα παρακολούθησης καθώς σε μεγάλη μελέτη 1528 ασθενών, ο μέσος χρόνος 

παρακολούθησης ήταν 16 έτη. (Mazzaferri & Kloos, 2001). Στη μελέτη αυτή τα 

ποσοστά υποτροπής μετά χορήγηση θεραπείας εκρίζωσης χαμηλής είτε υψηλής 

δόσης ήταν χαμηλά (4 και 6% αντίστοιχα) χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά, χωρίς 

να εμφανίζεται κάποια σχέση εξάρτησης από τη χορηγούμενη δόση, ενώ ο μέσος 

χρόνος υποτροπής ήταν τα 5 έτη.  

Επιπλέον ενδιαφέρον θα ήταν να αναζητηθούν οι βραχυπρόθεσμες αλλά και 

τυχόν όψιμες παρενέργειες τις οποίες παρουσίασαν οι ασθενείς μετά τη θεραπεία και 

πόσο σημαντικά αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο της δόσης. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εργασία αυτή προκύπτει ότι η χορήγηση χαμηλής δόσης (60mCi) 

ραδιενεργού ιωδίου σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου, εξασφαλίζει επιτυχή θεραπευτικά 

αποτελέσματα με παρόμοια ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με την υψηλή δόση (100mCi) 

I-131. Είναι σημαντικό να τονισθεί η ανάγκη σωστής σταδιοποίησης των ασθενών και 

προσεκτικής εκτίμησης συγκεκριμένων ιστολογικών χαρακτηριστικών των βλαβών, 

που μπορεί να διαφοροποιήσουν την πρόγνωση της νόσου. Στους ασθενείς αυτούς η 

χορήγηση χαμηλής δόσης ιωδίου πρέπει να εξετάζεται με προσοχή.  
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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