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ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Ν. Γκουρτσογιάννης    Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Δ. Εμμανουήλ       Καθηγητής Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Σ. Βασιλάκης       Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ  ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Ν. Γκουρτσογιάννης  Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Δ. Εμμανουήλ  Καθηγητής Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Σ. Βασιλάκης  Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Α. Κρανίδης   Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Ν. Καρκαβίτσας           Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής     

Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

Ε. Παπαβασιλείου  Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας  
Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Σ. Καραμπέκιος  Λέκτορας Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης



 
 
 
 
 
 

 
 
  
 ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ 
 
 
 
     
   *  Στους  γονείς  και τους δασκάλους μου 

 

 

     

 

     *  Στην  οικογένειά μου 
 
 
 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ - ΣΙΑΚΑΛΛΗ  

ΟΝΟΜΑ: Χρύσα 

ΗΜ.ΓΕΝ.-ΤΟΠΟΣ: 6 Ιανουαρίου 1956, Κύπρος. 

 

1982: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρικό Τμήμα,  

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

1982 - 1986: Ειδικότητα στην Ακτινολογία, 

 (Μαιευτήριο Αλεξάνδρα - Συμβατική Ακτινολογία, 

 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας - 

 Υπερηχοτομογραφία). 

 

1987 - 1988: Μετεκπαίδευση στην Υπολογιστική Τομογραφία, 

 Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αρετέϊον Νοσοκομείο  

 [Απογ. ώρες]. 

 

3/1987 - 6/1989: Επιμελήτρια Β΄ Ακτινολογίας,      

 Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, 

 Χρέη Διευθύντριας Ακτινολογικού Τμήματος στο 

 Περιφερειακό Νοσοκομείο Λειβαδιάς [11/87-3/89]. 

 

6/1989 - Σήμερα: Ειδική Ακτινολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο  

 Λευκωσίας με κύριο αντικείμενο την επεμβατική 

 ακτινολογία, την ακτινολογία νεφρών και τη 

 νευροακτινολογία. 

 

Περίοδος 1992 - 1995:  6 μηνών μετεκπαίδευση στη νευροακτινολογία:  

8/92 - 12/92 MGH-Harvard, Βοστώνη - ΗΠΑ     

1/95 - 3/95 National Hospital, Λονδίνο - ΑΓΓΛΙΑ 

 

 

• Συμμετοχή σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια και πραγματοποίηση 31 

διαλέξεων, ανακοινώσεων και στρογγύλης τράπεζας καθώς και συγγραφή  



και δημοσίευση 6 επιστημονικών εργασιών με άλλους συνεργάτες, σε διεθνή 

περιοδικά. 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου από 

το 1992. 

• Εκπρόσωπος των Junior Radiologists Forum (JRF) της Πανευρωπαϊκής 

Ακτινολογικής Εταιρείας ΕΑR (1992-1995) 

• Εκπροσώπηση της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου στην Πανευρωπαϊκή 

Ακτινολογική Εταιρεία EAR τα έτη 1992 και 1995. 

• Μέλος διαφόρων επιστημονικών εταιρειών: Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου 

Αμερικής, Ακτινολογική Εταιρεία Ελλάδος, Ακτινοφυσική Εταιρεία Κύπρου και 

Νευροακτινολογική Εταιρεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙ 

Α΄  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 

1.    Πιερίδης Α.,  Παπαναστασίου Α.,  Τζιακούρη Χρ.,  Κωστέας Α.,  Κάτσιο Κ.,  

Πατσιάς Χ.,  Λαζάρου Α.,  Συμεωνίδης  Π.,  

Διάγνωση και θεραπεία  του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.Ι 

ατρική  62,  589-595  (1992)  

 

2.   Πιερίδης Α.,  Ζαβρός Μ.,  Παπαναστασίου Α.,  Συμεωνίδης Π.,  Τζιακούρη 

Χρ.,  Κωστέας Α., 

Υπέρταση - Επινεφριδιακοί όγκοι.  Διαγνωστική συσχέτιση ρενίνης και 

αλδοστερόνης. 

Ελληνική Νεφρολογία 5,  483-486  (1993) 

 

3.    Tziakouri Chr.,  Eracleous E.,  Skanavis S., Pierides A., Symeonides P., 

Gourtsoyianis N., 

Value of ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance 

imaging in the diagnosis of primary hyperparαthyroidism. 

Acta Radiologica 37, 720-726  (1996) 

 

4.    Deltas C.C.,  Tziakouri  Chr.,   Christodoulou K.,  Pierides  A., 

Presymptomatic molecular diagnosis of autosomal dominant polycystic kidney 

disease using PKD1 and PKD2 - linked markers in Cypriot families. 

Clin. Genet  50,  10-18  (1996) 

 

5.    Eracleous E.,  Kallis S.,  Tziakouri Chr.,  Blease S.,  Gourtsoyiannis N., 

US, CT, MR, CT Sialography and MR Sialography in the evaluation of the facial 

nerve and the differentiation between deep and superficial parotid lesions. 

Neuroradiology (In press) 

 

6.    Μιξίδης Γ.,  Ζαβρός Μ.,  Συμεωνίδης Π.,  Ιάκωβος Φρ.,  Τζιακούρη Χ., 

Χριστοφίδης Τ.,  Πιερίδης Α., 

Ρενίνη και αλδοστερόνη σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό και 

με ιδιοπαθή υπέρταση.  

Ιατρική Κύπρος (In press) 

 



ΙΙΙ 

B΄  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ    
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
 
 

1.    Μπέης Δ.,  Τζιακούρη Χρ.,  Ζουμπούλης Π.,  Γκουρτσογιάννης Ν., 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης 

στην υπερηχογραφία. 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων (28-30/11 /1986) 

ΑΘΗΝΑΙ 

 
2.    Zoumboulis P.,  Tziakouri Chr.,  Gourtsoyiannis N., 

Evaluation of  Computed tomography (CT) and Ultrasonography (US) as initial 

diagnostic procedure in a group of patients with an indication for an abdominal 

CT. 

European  Radiology Congress in LISBON  (1-6/5/87) 

 
3.    Βρακατσέλλης Θ.,  Τζιακούρη Χρ.,  Κέντον Θ., 

Υπερηχογραφικά ευρήματα ψευδομυξώματος περιτοναίου.  

2ο Πανελλήνιο συνέδριο νέων απεικονιστικών μεθόδων (1987) ΑΘΗΝΑΙ 

 
4.    Τζιακούρη Χρ.,  Ηρακλέους Ε.,  Διέτης Α., 

Αιτία πιέσεως νευρικών ριζών. Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και διάγνωση με 

αξονική τομογραφία. 

Iατρικό Συνεδριο Ιπποκράτη  (12/1989)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
5.    Τζιακούρη Χρ.,  Διέτης Α.,  Ηρακλέους Ε., 

Διάγνωση κατακερματισμένων δίσκων - Συγκριτικός έλεγχος κλινικών 

ευρημάτων και ευρημάτων αξονικής τομογραφίας. 

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο  (9/1990)  ΑΘΗΝΑΙ 

 
6.  Πιερίδης Α.,  Παπαναστασίου Α.,  Συμεωνίδης Π.,  Τζιακούρη Χρ.,  Κάτσιο 

Κ., 

Επινεφριδιακοί όγκοι. Διάγνωση. Χειρουργική θεραπεία στο ΓΝΛ 1985-89. 

8ο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο  (1990)  ΚΥΠΡΟΣ 
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7.    Σπανός Ν.,  Διέτης Α.,  Τζιακούρη Χρ.,  Ηρακλέους Ε., 

Διαχωριστικό ανεύρυσμα έσω καρωτίδος. Αναφορά σε Κυπρίους ασθενείς. 

9ο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο  (11/1991)  ΚΥΠΡΟΣ 

 
8.    Πιερίδης Α.,  Παπαναστασίου Α.,  Τζιακούρη Χρ.,  Κάτσιο  Κ.,  

Επινεφριδικοί όγκοι - Υπέρταση - Διάγνωση. 

9ο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο  (11/1991)  ΚΥΠΡΟΣ 

 

9.    Τζιακούρη Χρ,  Διέτης Α.,  Ηρακλέους Ε., 

Πρόπτωση κήλης μεσοσπονδυλίων δίσκων. Σύγκριση χειρουργικών και 

κλινικών ευρημάτων Διάγνωση με αξονικό τομογράφο. 

Παγκύπριο Ορθοπεδικό Συνέδριο  (1/1992)  ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 

 
10.    Τζιακούρη Χρ.,  Διέτης Α.,  Ηρακλέους Ε., 

Γιγαντιαίο τραυματικό ανεύρυσμα καρωτίδος. 

Ιατρικό Συνέδριο Ιπποκράτη  (18/1/92)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
11.    Ηρακλέους Ε.,  Ποταμίτης Γ.,  Δημητριάδου Ρ.,  Τζιακούρη Χρ.,

Λυομιώματα του γαστρεντερικού συστήματος.  

Παγκύπριο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο  (2/5/1992)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

 

12.    Δημητριάδου Ρ.,  Ηρακλέους Ε.,  Τζιακούρη Χρ.,  Ποταμίτης Γ., 

Συγκεκαλυμμένη διάτρηση δωδεκαδακτυλικού έλκους.  

Παγκύπριο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο  (2/5/1992)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ   

 
13.    Τζιακούρη Χρ.,  Δημητριάδου Ρ.,  Ηρακλέους Ε., 

Παιδιατρικά αιμαγγειωθηλιώματα.  

Παγκύπριο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο  (2/5/1992)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

14.    Τζιακούρη Χρ.,  Διέτης Α.,  Ηρακλέους Ε., 

Διαχωριστικά ανευρύσματα των καρωτίδων και ο ρόλος του ΜRI στην 

ανίχνευση ασθενών με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας  (6-10/4/1993)  ΑΘΗΝΑΙ 
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15.   Ηρακλέους Ε.,  Τζιακούρη Χρ.,  Καλλής Κ., 

Διάγνωση παρωτιδικών όγκων με αξονική τομογραφία, μαγνητικό  συντονισμό  

και υπερήχους. 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας  (6-10/4/93)  ΑΘΗΝΑΙ 

 
16.    Πιερίδης Α.,  Παπαναστασίου Α.,  Συμεωνίδης Π.,  Τζιακούρη Χρ.

Διάγνωση και θεραπεία σε 40 ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 

1ο Παγκύπριο Ουρολογικό  Συνέδριο  (6/1993)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
17.    Πιερίδης Α.,  Ζαβρός Μ.,  Λαζάρου Α.,   Τζιακούρη Χρ., 

Στένωση Νεφρικών Αρτηριών-Κλινική Εικόνα - Διαγνωστική αντιμετώπιση. 

11ο  Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο  (11-1993)  ΛΕΜΕΣΟΣ  

 
18.    Πιερίδης Α.,  Τζιακούρη Χρ. ,  Πατσιάς Χ.,  Κάτσιο Κ., 

Στένωση νεφρικών αρτηριών - Διάγνωση - Θεραπεία. 

Ιατρικό συνέδριο Ιπποκράτη  (1994)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

19.   Τζιακούρη Xρ.,  Ηρακλέους Ε.,  Χριστοδουλίδης Γ. κ.α., 

Διαδερμική Παροχέτευση αποστημάτων Πνεύμονος και μεσοθωρακίου με την 

βοήθεια της αξονικής τομογραφίας. 

11ο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή  (6-10/11/1993) 

ΛΕΜΕΣΟΣ 

 

20.    Τziakouri Chr., 

Lecture: Dissection of Cerebral vessels. 

Joint meeting of the Radiological Society of Cyprus and the Scottish 

Radiological Society         (7-8/5/94)  LIMASSOL - CYPRUS 

 

21.    Τζιακούρη Χρ.,  Ηρακλέους Ε.,  Πιερίδης Α.,  Χριστοδουλίδης Γ., 

Επεμβατική Ακτινολογία Εμπειρία στην Κύπρο. Ενδείξεις, αποτελεσματικότης, 

επιπλοκές. 

13ο Παγκύπριο Συνέδριο  (18-19/11/95)  ΛΑΡΝΑΚΑ 
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22.    Eracleous Ε.,  Tziakouri Chr.,  Christodoulides G.,  Adamou A., 

Percutaneous drainage of infected thoracic collections  

9th European Congress of Radiology,  

March  (5-10/1995)  Vienna - AUSTRIA 

 

23.   Πιερίδης A.,  Συμεωνίδης Π.,  Πατσιάς Χ.,  Ιακώβου Φ.,  Τζιακούρη Χρ.,  

Ιακωβίδου Ν., 

Ενδοκρινική Χειρουργική Επινεφριδίων. 

Ελληνο-Κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο  (3-5/11/1995)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

 
24.    Ηρακλέους Ε.,  Τζιακούρη Χρ.,  Διέτης Α. κ.α.,  

Αγγειογραφίες με Ελικοειδή αξονική τομογραφία (ΑSAT)  

13ο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο  (18-19/11/95)  ΛΑΡΝΑΚΑ 

 
25.   Τziakouri Chr.,   

Lecture: Interventional Radiology  - Experience in Cyprus.  Invited by the 

Institute of Radiology & Hygiene. (WHO) Workshop on Efficacy and Radiation 

Safety in Interventional Radiology          (9-12/10/95)  MUNICH -  GERMANY 

 
26.   Ζαβρός Μ.,  Πατσιάς Χ.,  Συμεωνίδης Π.,  Τζιακούρη Χρ.,  Πιερίδης Α.,  

Διάγνωση και θεραπεία επινεφριδιακών όγκων στο  Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας 1985-1995. 

Ιατρικό Συνέδριο Ιπποκράτη  (27-28/1/1996)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
27.   Eracleous E.,  Tziakouri Chr.,  Dietis A.,  Angelides N. et al., 

Angiography with Helicat CT Scan  Experience in Cyprus. 

7th MEDITERRANEAN CONGRESS OF ANGIOLOGY AND VASCULAR 

SURGERY             (23-25/3/1996)  LIMASSOL - CYPRUS 

 
28.  Τζιακούρη Χρ.,   

Διάλεξη και συμμετοχή στην στρογγυλή τράπεζα:  

100 Χρόνια Αγγειογραφίας με θέμα "Ψηφιακή Αγγειογραφία". 

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας  (27-30/3/96) ΑΘΗΝΑΙ 
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29.  Τζιακούρη Χρ.,    

Διάλεξη: Διάγνωση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.  

Continuous Professional Development Lecture Series (IBMS) (2/5/96) 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
30.   Eracleous Ε.,  Genagritis Μ.,  Tziakouri Chr. et al., 

MR-Cholangiography: Correlation with Helicat cholangiography and with 

surgical and interventional results.  

14ο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο  (11-13/10/96)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
31.   Πιερίδης Α.,  Μιξίδης Γ.,  Ζαβρός Μ.,  Τζιακούρη Χρ.,  Χριστοφίδης Τ., 

Ρενίνη και Αλδοστερόνη σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό και 

με ιδιοπαθή υπέρταση. 

14ο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο  (11-13/10/96)  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
    Σελ. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ  4 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  5-7 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 9-61 
 

1.   ΓΕΝΙΚΑ  ΠΕΡΙ  ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ  ΑΔΕΝΩΝ  9-30 
 

  1.1   ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ 9 
  1.2   ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 11  

 1.3   ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  14 
 1.3.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 14 
 1.3.2 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 18 
 1.4   ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  20      

  1.4.1  ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ 20 
 1.4.2 ΔΡΑΣΗ  ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ 21 
 1.4.3  ΑΣΒΕΣΤΙΟ - ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ -  ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 23 
 1.4.4 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΗΣΗ  ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ    24                                  
 1.5   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 26 
 

 2.   ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ 31-33 
  

 2.1   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 31 
 2.2  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 33 
 

 3.   ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ 34-61 
  
 3.1  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 34 
 3.2   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 35 
 3.3   ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 36 
 3.4   ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 40 
 3.4.1 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 40 
 3.4.2 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 41 
 3.4.3 ΟΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΗΣΕΙΣ 41 
 3.4.4 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 43 
  



 3.5    ΘΕΡΑΠΕΙΑ 44 - 45 
 3.6   ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ  ΕΝΤΟΠΙΣΗ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ 46 - 52 
 3.6.1 OΙΣΟΦΑΓΟΓΡΑΦΗΜΑ  ΜΕ  ΒΑΡΙΟΥΧΟ  ΓΕΥΜΑ 47 

 3.6.2   ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ  ΜΕ  75Se  
  (75ΣΕΛΗΝΟΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ) 47 
 3.6.3  ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ  ΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ 48 
 3.6.4  ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  (GRAY  SCALE,  
  REAL  TIME,  DOPPLER) 48 
 3.6.5 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ  ΔΙΑ  ΛΕΠΤΗΣ  ΒΕΛΟΝΗΣ  ΚΑΙ  
  ΛΗΨΗ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΩ  ΑΠΟ  ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ   
  Ή  ΑΞΟΝΙΚΗ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 49 
 3.6.6   ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ  ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  ΚΑΙ 
   ΜΕΤΡΗΣΗ  ΚΥΚΛΙΚΗΣ  ΑΜΡ  ΚΑΙ  ΠΘ 50 
 3.6.7  ΑΞΟΝΙΚΗ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 50 

 3.6.8   ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ  ΜΕ  99Tc  ΚΑΙ  201Tl 51 
 3.6.9   ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 51 
 3.6.10  ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ  ΜΕ  ΙΣΟΝΥΤΡΥΛΙΑ  

  (99Τc - Sestamibi - 99Tc- Tetrofosmin) 52 
 3.7   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 53 - 61 
         

 

Β.  ΕΙΔΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 62-136 
 

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ  63 
 

4. ΜΕΛΕΤΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 64-65 
 

5.  ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΙ 66-71 
  

 5.1  ΑΣΘΕΝΕΙΣ 66 
 5.2  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 67 
 5.3   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 68 
 5.3.1  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ 68 
 5.3.2   ΣΕΙΡΑ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΘΟΔΩΝ 71 
  

6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 72-111 
  

 6.1   ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 74 
 6.1.1  ΚΛΙΝΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 74 
 6.1.2 ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 79 
  



 6.2   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 82 
 6.2.1   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ    87 
 6.2.2   ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 92 
 6.3   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 93 
 6.3.1   ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 94 
 6.3.2   ΑΞΟΝΙΚΗ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 100 
 6.3.3   ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 106 

     
7.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                                             112-124 
 
8.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                 125-126 
 
9.   SUMMARY 127 
 
10.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  128-136 
 
11.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 137-143 
  
 11.1  ΠΙΝΑΚΕΣ 137 
 11.2   ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 138 
 11.3   ΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 139 
 11.4   EIKONEΣ 141 
     

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
 
Αρ.    - Αριθμός 

ΑΤ   - Αξονική Τομογραφία 

Ασθ.     - Ασθενείς 

ΓΝΛ     - Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 

Γραφ. Παρ.     - Γραφική Παράσταση 

Γρ.   - Γραμμάρια 

C- AMP  - Κυκλικός εστέρας της αδενοκυκλάσης 

Eκ.   - Εκατοστά 

ΕΦ   - Ενδοφλέβια  

M    - Μεγέθυνση 

ΜΣ    - Μαγνητικός συντονισμός 

ΝΟΚ   - Νεφρών ουρητήρων κύστεως  

ΠΑ   - Παραθυρεοειδείς αδένες 

ΠΘ   - Παραθορμόνη 

ΠΘΕ   - Παραθυρεοειδεκτομή 

ΥΠΘ   - Υπερπαραθυρεοειδισμός 
ΦΣ   - Φυσιολογικό 

ΥΤ   - Υπερηχοτομογραφία 

ΧΝΑ   - Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η ανάγκη να ενισχυθούν οι πιθανότητες επιτυχίας των χειρουργικών 

επεμβάσεων στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, ώθησε το 

τμήμα διαγνωστικής ακτινολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας να 

ασχοληθεί εκτενέστερα με την ακτινολογική μελέτη των ασθενών αυτών. 

 

Η διαδικασία αυτή άρχισε το 1988-89, χρονολογία κατά την οποία είχα 

διοριστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Από τότε ανέπτυξα ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην εφαρμογή καινούργιων διαγνωστικών μεθόδων για την ακριβή 

και καλύτερη εντόπιση των παραθυρεοειδών αδένων στους ασθενείς αυτούς, 

ειδικά με τη χρήση υπερήχων, αξονικής τομογραφίας και μαγνητικού 

συντονισμού. Σ΄αυτό συνέβαλε σημαντικά η ενθάρρυνση του Δ/ντή του 

νεφρολογικού τμήματος Δρ Α Πιερίδη και η στενή συνεργασία  μου με το τμήμα 

του στο οποίο αποστέλλονται οι πλείστοι Κύπριοι ασθενείς με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό σε ένα πληθυσμό 620,000 Ελληνοκυπρίων. 

 

Σκοπός του διαγνωστικού αυτού ελέγχου ήταν η επίτευξη μιας όσο 

γίνεται καλύτερης διαγνωστικής προσέγγισης στο δύσκολο τομέα των 

παραθυρεοειδών αδένων με κύριο στόχο την αξιολόγηση της ικανότητας της 

προεγχειρητικής εντόπισης των παθολογικών αυτών αδένων. Για το σκοπό 

αυτό ήταν αναγκαία και η ανεύρευση των κατάλληλων απεικονιστικών μεθόδων 

με το καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσμα. 

 

Η διερεύνηση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού ξεκινά με την 

ορθή κλινική ανίχνευση των ασθενών, την ορθή διαφορική διάγνωση της 

υπερασβεστιαιμίας,  ακολουθείται από τη βιοχημική επιβεβαίωση, την 

απεικονιστική ή όχι προσέγγιση και καταλήγει  στη χειρουργική διερεύνηση και 

την αφαίρεση των παθολογικών παραθυρεοειδών  αδένων.  Σε όλα αυτά  τα 

στάδια απαιτείται μια πολύ καλά εξειδικευμένη ιατρική ομάδα που περιλαμβάνει 

διάφορες ειδικότητες εμπλεκόμενων ιατρών. Η απεικονιστική προσπάθεια 

αποσκοπούσε στην προσφορά χρήσιμων πληροφοριών, ώστε η χειρουργική 

αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού να είναι 

επιτυχέστερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη.  Γι΄αυτό επικεντρώθηκε στο να 

απαντήσει δύο βασικά ερωτήματα: Πόσοι είναι οι παθολογικοί παραθυρεοειδείς 



αδένες και πού ευρίσκονται, ώστε να προλάβει τα προβλήματα που 

προκύπτουν ύστερα από μια αποτυχημένη, τυφλή ερευνητική χειρουργική 

επέμβαση. 'Οπως είναι γνωστό, η ανάγκη επανάληψης της ιδίας επέμβασης 

στον ίδιο ασθενή καθιστά τις χειρουργικές συνθήκες πιο δύσκολες με λιγότερες 

πιθανότητες για επιτυχία και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού του παλίνδρομου 

λαρυγγικού νεύρου.  

 
Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ακτινολογικής απεικόνισης των 

παραθυρεοειδών αδένων βασική προϋπόθεση ήταν η απόκτηση εμπειρίας στις 

διάφορες διαγνωστικές μεθόδους και η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού 

των μεθόδων αυτών, ώστε  να ανιχνεύονται και να εντοπίζονται όλοι οι 

παθολογικοί αδένες, συμβάλλοντας έτσι στο καλύτερο δυνατό χειρουργικό 

αποτέλεσμα. Οι μεθόδοι που χρησιμοποίηθηκαν ήταν καταρχάς η υψηλής 

διακριτικής ικανότητας υπερηχοτομογραφία η οποία στη συνέχεια συνδυάστηκε 

με τις δύο άλλες καινούργιες διαγνωστικές μεθόδους, την αξονική τομογραφία 

και τον μαγνητικό συντονισμό. 

 

Αυτή η μελέτη δεν θα ήταν δυνατόν να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί με 

επιτυχία χωρίς τη συμβολή δυο κυρίως ατόμων, στα οποία θέλω να εκφράσω 

τις θερμές μου ευχαριστίες.  

 

Ευχαριστώ θερμά τον Καθηγητή Ακτινολογίας κ. Ν Γκουρτσογιάννη, ο 

οποίος  με ενθάρρυνε  να ασχοληθώ με  τους ασθενείς αυτούς.  Ιδιαίτερα τον 

ευχαριστώ γιατί ανέλαβε ως εισηγητής της διδακτορικής μου διατριβής καθώς  

και για τη συνεχή καθοδήγηση του, παρά τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση. Θα 

ήθελα επίσης να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί κοντά του πήρα την 

πρώτη αντίληψη της επιστημονικής  έρευνας και του ακαδημαϊκού έργου, όταν 

είχα την τύχη να εργαστώ στο τμήμα του στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 

στην Αθήνα. 

 

Επίσης ευχαριστώ θερμά το Δ/ντη του Νεφρολογικού Τμήματος του 

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Δρ Α Πιερίδη FRCP, FACP ο οποίος επιμελώς 

αναλάμβανε κλινικά όλα τα σχετικά περιστατικά. Χάρη στη δική του υποκίνηση, 

ενθάρρυνση και επιστημονική συμβολή, ανέλαβα τον απεικονιστικό διαγνωστικό 

τους έλεγχο, γι’αυτό και η έκφραση των ευχαριστιών μου είναι το λιγότερο που 

θα μπορούσα να αναφέρω.   



 

Θερμά ευχαριστώ και τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής, τον καθηγητή Δ. 

Εμμανουήλ και τον καθηγητή Σ.Βασιλάκη που ευγενικά δέχτηκαν να 

συμμετάσχουν στην τριμελή επιτροπή, καθώς και για την ουσιαστική 

επιστημονική συμβολή τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον καθηγητή Δ. Εμμανουήλ 

για τις πολύ εύστοχες και πολύτιμες  υποδείξεις του κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης της διδακτορικής αυτής διατριβής. 

 

Ευχαριστώ επίσης την ιατρό Μ. Βασιλείου, παθολογοανατόμο στο ΓΝΛ 

για την πρόθυμη προσφορά των παθολογοανατομικών στοιχείων των ασθενών 

που χειρουργήθηκαν. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τους συναδέλφους 

στο τμήμα βιοχημείας και ραδιοϊσοτόπων για τις πολλαπλές βιοχημικές 

μετρήσεις ασβεστίου, παραθορμόνης και όλων των άλλων συναφών 

παραμέτρων, όπως και τους χειρουργούς του ΓΝΛ που επιμελώς αναλάμβαναν 

τους ασθενείς αυτούς.  

 

Τέλος ευχαριστώ το διαγνωστικό κέντρο Μαγνητικής Τομογραφίας  

"Άγιος Θέρισσος" για την ουσιαστική προσφορά του στην εκτέλεση των 

σχετικών μαγνητικών τομογραφιών καθώς επίσης και την κ. Φ.  Χατζηφιλίππου 

για την επιμελή δακτυλογράφηση του κειμένου. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ  ΑΔΕΝΩΝ 
 
1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

Οι παραθυρεοειδείς αδένες ανευρέθηκαν και περιγράφτηκαν για πρώτη 

φορά το 1849 σε μελέτη της ανατομίας ινδικού ρινόκερου στο ζωολογικό κήπο 

του Λονδίνου απο τo Sir Richard Owen. Το 1863 ο Virchow περιέγραψε τους 

αδένες αυτούς στον άνθρωπο και το 1880 ο Sandstrom τους περιέγραψε σε 

πλήρη λεπτομέρεια και τους έδωσε το όνομά τους που διατηρείται μέχρι 

σήμερα. ΄Εκτοτε, πολλές συγκριτικές μελέτες έχουν γραφτεί για τους 

παραθυρεοειδείς αδένες σε πολλά είδη ζώων. 

 

To 1891 o Von-Recklinghausen περιέγραψε τη  γενικευμένη ινοκυστική 

νόσο των οστών που τώρα γνωρίζουμε ότι οφείλεται σε πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό και το 1898 έγινε περιγραφή της ιστολογίας των 

παραθυρεοειδών αδένων.  Το 1903 ο Askanazy περιέγραψε  ένα αδένωμα 

παραθυρεοειδούς σε αυτοψία ασθενούς με τη νόσο του Von Recklinglausen και 

το 1906 ο Goris περιέγραψε την αφαίρεση μιας παραθυρεοειδικής κύστης στο 

λαιμό.  Ο Albright και συνεργάτες του περιέγραψαν το 1934 17 ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και έκτοτε πολλοί άλλοι συγγραφείς 

συνέδεσαν την ύπαρξη νεφρολιθίασης και νόσων των οστών με παθήσεις των 

παραθυρεοειδών αδένων.  

 

Στα μέσα του 1970 με τη γενικευμένη μέτρηση του ασβεστίου στο αίμα σε 

μεγάλες ομάδες πληθυσμού, ως εξέταση ρουτίνας, σημειώθηκε μεγάλη 

πρόοδος στη διάγνωση των παθήσεων των παραθυρεοειδών αδένων με μια 

σημαντική αύξηση στην ανίχνευση ασθενών με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό. 

 

Η απομόνωση της καθαρής παραθορμόνης έγινε το 1959 από τους 

Rasmussen και Graig που βρήκαν ότι αποτελείται από 84 αμινοξέα και το 1977 

η Rοsalyn Yalow τιμήθηκε με το βραβείο Nobel Ιατρικής για την ανακάλυψη των 

ραδιοανοσολογικών μεθόδων που επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό 

ορμονών, και ειδικά της παραθορμόνης στο αίμα (Yalow και Berson 1966). 

Η πρώτη χειρουργική επέμβαση παραθυρεοειδεκτομής έγινε από το 



Βιενέζο χειρούργο Mandl, ο οποίος αφαίρεσε ένα παραθυρεοειδές αδένωμα σε 

ασθενή με τη νόσο του Von Recklinhαusen που ακολούθως βελτιώθηκε 

σημαντικά (Mandl και συν. 1925). 

                                                                                    

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρώτος ασθενής που υποβλήθηκε σε 

παραθυρεοειδεκτομή  ήταν ο καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού Charles 

Martell ο οποίος υπέστη συνολικά έξι εγχειρήσεις (άλλες εκδοχές υποστηρίζουν 

επτά), από τις οποίες η πρώτη στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασσαχουσέτης - 

Bοστώνη το 1926 και η τελευταία το 1932 κατά την οποία  το αδένωμα τελικά 

ανακαλύφθηκε στο μεσοθωράκιο. ΄Εξι βδομάδες αργότερα απέθανε από 

τετανία (Bauer και Federman 1962, Cope 1962). Η πρώτη επιτυχής  εγχείρηση 

παραθυρεοειδεκτομής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έγινε στο Barnes 

Hospital St. Louis το 1929. 

 

To 1935 οι Castleman και Mallory δημοσίευσαν τις παθολογικές 

αλλοιώσεις στους παραθυρεοειδείς αδένες σε 25 περιπτώσεις πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού και το ίδιο έτος οι Pappenheimer and Wilens 

περιέγραψαν για πρώτη φορά σε νεκροψίες τη δευτεροπαθή  υπερπλασία των 

παραθυρεοειδών αδένων που αναπτύσσεται σε ασθενείς με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια. Το 1934 οι ΗαΙΙ και Chaffin περιέγραψαν για πρώτη φορά 

καρκίνωμα σε παραθυρεοειδείς αδένες. 

 



1.2 ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 
 
Η σημασία της εμβρυολογικής ανάπτυξης των παραθυρεοειδών αδένων 

είναι πολύ μεγάλη, ειδικά για το χειρουργό, ώστε να γνωρίζει που να ψάξει για 

να τους βρει (Gilmour 1938, Wang 1976, Thompson και συν. 1982, Mansbeger 

και Wei 1993). 

 

Λόγω των διαφορετικών εμβρυολογικών προελεύσεων των άνω και κάτω 

παραθυρεοειδών και της διαφορετικής απόστασης που διανύουν πριν 

καταλήξουν στην τελική τους θέση, οι παραθυρεοειδείς μπορεί να βρεθούν σε 

ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών θέσεων και αυτό δυσκολεύει το έργο του 

χειρουργού. 

 

Οι παραθυρεοειδείς αδένες προέρχονται από τα βραγχιακά κολπώματα 

ΙΙΙ και ΙV και αναγνωρίζονται  όταν το έμβρυο είναι 8-9mm κατά την 5η και 6η 

εμβρυική εβδομάδα (σχεδιάγρ. 1) (Castleman και Roth.  1978).   

 

 

 

 
 

Σχεδιάγραμμα 1:  Εμβρυολογία παραθυροειδών αδένων. (Από CIBA)  



Οι άνω και οι κάτω παραθυρεοειδείς αδένες έχουν διαφορετικές 

εμβρυικές καταβολές και αυτή είναι και η αιτία της ποικιλίας των ανατομικών 

τους θέσεων (Wang 1976, Thompson και συν. 1982, Reading  1991). 

 

Οι κάτω παραθυρεοειδείς αδένες προέρχονται από το 3ο βραγχιακό 

κόλπωμα και έχουν κοινή καταβολή με το θύμο αδένα. ΄Οταν κατά την 6η 

εβρυική εβδομάδα το 3ο βραγχιακό κόλπωμα ξεχωρίζει από το φαρυγγικό 

ενδόδερμα, τότε οι κάτω παραθυρεοειδείς αδένες μαζί με τον θύμο εμφανίζονται 

σαν μία μάζα επιθηλιακών κυττάρων, τα οποία παραμένουν στο κάτω άκρο του 

θυρεοειδούς αδένα, μέχρι το έμβρυο να γίνει 18mm.  Τότε  ξεχωρίζουν συνήθως 

από το θύμο και παραμένουν στον κάτω πόλο του θυρεοειδούς,  με ξεχωριστή 

κάψα,  γνωστοί ως κάτω παραθυρεοειδείς αδένες.  Σ΄ ένα ποσοστό όμως 3% οι 

κάτω παραθυρεοειδείς συνεχίζουν τη μετανάστευσή τους ουριαίως και 

κατεβαίνουν στο κάτο άκρο του λαιμού ή στο πρόσθιο μεσοθωράκιο, κατά 

τρόπο που η πρόσβασή τους να μην είναι πλέον εύκολη μέσω της 

συνηθισμένης χειρουργικής τομής. Μια χαμηλότερη, διαφορετική τομή, η 

στερνοτομή, είναι αναγκαία για την αφαίρεση αυτών των παραθυρεοειδών στο 

μεσοθωράκιο.  Σ΄ ένα μεγαλύτερο ποσοστό οι κάτω παραθυρεοειδείς είναι 

έκτοποι αλλά εντός του λαιμού π.χ. σε σχέση με το θύμο αδένα και εύκολα 

αφαιρούνται με την συνηθισμένη αυχενική χειρουργική τομή.  

 

Γενικά οι κάτω παραθυρεοειδείς αδένες είναι πιο μεταβλητοί στη θέση 

τους συγκριτικά με τους άνω και όταν βρίσκονται σε χαμηλή έκτοπη θέση 

συνήθως είναι σε πρόσθια θέση με το θύμο ή πίσω από τις κλείδες ή στο 

πρόσθιο μεσοθωράκιο (σχεδιάγρ. 2). 

 

Οι άνω παραθυρεοειδείς αδένες προέρχονται από το 4ο βραγχιακό 

κόλπωμα και έχουν κοινή καταβολή με το θυρεοειδή  αδένα από τον οποίο 

ξεχωρίζουν και παίρνουν την τελική τους θέση ως άνω παραθυρεοειδείς αδένες.  

Τοποθετούνται σε οπίσθια θέση, εκατέρωθεν του κάθε λοβού του θυρεοειδούς, 

στο σημείο διασταύρωσης της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας με το παλίνδρομο 

λαρρυγγικό νεύρο στο επίπεδο  του κάτω άκρου του κρικοειδούς χόνδρου. 



Οι μελέτες του Wang 1976 έδειξαν ότι 77% των άνω παραθυρεοειδών 

αδένων είναι  στο ύψος του κρικοειδούς χόνδρου, 22% πίσω από τον άνω πόλο 

του θυρεοειδούς αδένα κάτω από την κάψα του θυρεοειδούς και 1%  στη μέση 

γραμμή πίσω από τη φαρυγγοοισοφαγική συμβολή.   

 

Χαρακτηριστικά,  όταν  οι  άνω  παραθυρεοειδείς  βρίσκονται  σε  χαμηλή 

έκτοπη θέση, μεταναστεύουν οπισθίως όπως π.χ. στη φαρυγγοοισοφαγική 

συμβολή, στη οισοφαγοτραχειακή αύλακα και ενδοθυρεοειδικά (σχεδιάγρ. 2). 

 
 

 
 
 
Σχεδιάγραμμα 2:  Οδός εμβρυολογικής εξέλιξης σε έκτοπες θέσεις.  

 
 
 
 



1.3 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 
 
1.3.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

 

Οι παραθυρεοειδείς αδένες (Gilmour 1938, Wang 1976, Castleman και 

Roth 1978, Λάππας και συν. 1993) είναι συνήθως τέσσερις.  Σ΄ένα ποσοστό 

όμως μέχρι 6,5% υπάρχουν 5 ή ακόμη  και 6 αδένες (Gilmour 1938, Russel και 

συν. 1982, Mansberger και Wei 1993), ενώ υποστηρίζεται επίσης η άποψη ότι 

σ΄ ένα μικρότερο ποσοστό μπορεί να υπάρχουν λιγότεροι από 4 (2 ή 3 αδένες), 

παρόλο που αυτό μάλλον οφείλεται σε αδυναμία ανεύρεσης των υπόλοιπων 

αδένων (Akerstrom και συν.1984). 

 

Οι παραθυρεοειδείς είναι μορφώματα με ερυθροκαφαιόχροη χροιά ή και 

κίτρινη απόχρωση, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε λίπος και  αγγεία.  Οι 

διαστάσεις τους σε ενήλικες υπολογίζονται από 3-6mm μήκος, 2-4mm πλάτος 

και 0,5-2 mm πάχος. Είναι συνήθως ωοειδή αποπλατυσμένα μορφώματα που 

καμιά φορά μπορεί να έχουν σχήμα ελλειψοειδές ή σχήμα μικρής καρδίας και 

περιτυλίγονται σε λεπτή κάψα. Λόγω του σχήματος και του χρώματός τους 

μπορεί κάποτε  να συγχέονται με τα λεμφογγάγγλια και μερικές φορές δύσκολα 

ξεχωρίζουν από το λιπώδη ιστό. Σπανιότατα συνδέονται με παραθυρεοειδείς 

κύστεις (Goris 1906, Crile 1953, Downey 1995). Το βάρος τους, το οποίο 

αρχίζει να μεγαλώνει από τη βρεφική και παιδική ηλικία, θεωρείται ότι φτάνει 

στο τελικό του μέγεθος στην αρχή της 3ης δεκαετίας και κυμαίνεται γύρω στα 

120mg για άνδρες και 140mg για γυναίκες για όλους τους 4 παραθυρεοειδείς 

(Gilmour και Martin 1937, Roth 1971, Wang 1979). Οι κάτω παραθυρεοειδείς 

φαίνεται ότι είναι λίγο βαρύτεροι από τους άνω.   

 

Σε γενικές γραμμές οι παραθυρεοειδείς αδένες τείνουν να βρίσκονται σε 

συμμετρική θέση σε δύο ζεύγη άνω και κάτω (σχεδιάγρ. 3). Οι άνω συνήθως 

βρίσκονται πάνω από τη συμβολή της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας και του 

παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου στην οπίσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς. 

 

΄Εκτοπες θέσεις αυτών αποτελούν συνήθως η φαρυγγοοισοφαγική 
συμβολή, η οπίσθια οισοφαγοτραχειακή αύλακα, ο οπισθοφαρυγγικός χώρος 

ειδικά σε σχέση με την έσω καρωτίδα και  σπανιότατα ενδοθυρεοειδικά. 

Οι κάτω παραθυρεοειδείς βρίσκονται στην οπίσθια επιφάνεια του κάτω 



πόλου του θυρεοειδούς αδένα, αλλά είναι λιγότερο σταθεροί όσον αφορά τη 

θέση τους συγκριτικά με τους άνω, διότι μεταναστεύουν περισσότερο κατά το 

στάδιο της ανάπτυξής τους.  Γι΄ αυτό μπορούν να βρίσκονται σε σχέση με το 

θύμο στο λαιμό ή πιο κάτω στο  πρόσθιο μεσοθωράκιο ή σπανιότατα ψηλότερα 

του θυρεοειδούς κατά μήκος όλης της εμβρυολογικής τους πορείας. 

 

Οι παραθυρεοειδείς αδένες έχουν πλούσια  αιμάτωση κυρίως από τις 

άνω και κάτω θυρεοειδικές αρτηρίες ή από αναστομωτικούς κλάδους μεταξύ 

τους (σχεδιάγρ. 3).  ΄Εκτοποι  αδένες  αιματώνονται, ανάλογα  με τη θέση τους, 

είτε από την έσω μαστική αρτηρία (μεσοθωρακικά αδενώματα) είτε από 

αρτηρίες του φάρυγγα, λάρυγγα, τραχείας, και οισοφάγου.  

 

Η κάτω θυρεοειδική αρτηρία, κλάδος του θυρεοαυχενικού στελέχους που 

αποτελεί κλάδο της υποκλειδίου αρτηρίας, διασταυρώνει ραχιαίως την καρωτίδα 

και εισέρχεται στο οπίσθιο τμήμα του θυρεοειδούς αδένα (Wang 1976, 

Mansberger και Wei 1993).  Η άνω θυρεοειδική αρτηρία είναι ο πρώτος κλάδος 

της έξω καρωτίδας. Διέρχεται ουραίως και εισέρχεται στον θυρεοειδή αδένα 

οπισθίως στο μέσο τμήμα και ακριβώς άνω από το ψηλότερο σημείο του 

θυρεοειδικού λοβού  (σχεδιάγρ 3). Οι τελικοί της κλάδοι αναστομώνονται με 

τους κλάδους της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας και διά μέσου του ισθμού 

αναστομώνονται και με τους κλάδους του άλλου λοβού. Η σημασία της σχέσης 

της άνω θυρεοειδικής αρτηρίας με το άνω λαρυγγικό νεύρο όπως και της κάτω 

θυρεοειδικής αρτηρίας με το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο είναι μεγάλη για το 

χειρουργό κατά την εκτέλεση της ερευνητικής χειρουργικής του τραχήλου.  

Τυχόν τραύμα οδηγεί σε μυική αδυναμία του λάρυγγα, πάρεση των φωνητικών 

χορδών και βραχνάδα.  

 

Οι παραθυρεοειδείς φλέβες καταλήγουν στις κάτω, μέσες και άνω 

θυρεοειδικές φλέβες, οι οποίες καταλήγουν στις σφαγιτίδες και ανώνυμο φλέβα 

αντίστοιχα.  Οι μέσες θυρεοειδικές φλέβες είναι σχετικά κοντές και εκβάλλουν 

στην έσω σφαγίτιδα. Αποτελούν δε σημαντικό ορόσημο για το χειρουργό για την 

ανίχνευση οπισθίων αδενωμάτων. 

Το λεμφικό δίκτυο είναι πλούσιο και συνδυάζεται με εκείνο του 

θυρεοειδούς αδένα και του θύμου. 

 

Τα νεύρα (άνω και κάτω λαρυγγικό) προέρχονται από τη 10η εγκεφαλική 



συζυγία (πνευμονογαστρικό νεύρο).  Τo άνω λαρυγγικό νεύρο αρχίζει από το 

κάτω γάγγλιο του πνευμογαστρικού νεύρου  και διαιρείται στους έσω και έξω 

κλάδους. Ο έξω κλάδος κατεβαίνει στο λαιμό με την άνω θυρεοειδική αρτηρία 

και διακλαδίζεται στους κάτω σφιγκτήρες του φάρυγγα και κρικοθυρεοειδή μυ 

(σχεδιάγρ. 3,4). 

 

Το κάτω λαρυγγικό νεύρο (παλίνδρομο λαρυγγικό) αναδύεται από 

διαφορετικά επίπεδα δεξιά και αριστερά. Δεξιά παρουσιάζεται ψηλότερα σε 

σχέση με την κάτω  θυρεοειδική αρτηρία, ενώ αριστερά διέρχεται γύρω από την 

αορτή και ανέρχεται στο λαιμό στην τραχειοοισοφαγική αύλακα για να 

τροφοδοτήσει τον κάτω λαρυγγικό μυ. Τα άνω και κάτω λαρυγγικά νεύρα 

αναστομώνονται μεταξύ τους. Τραυματισμός του παλίνδρομου νεύρου προκαλεί 

πάρεση της σύστοιχης φωνητικής χορδής, με αποτέλεσμα χρόνια βραχνάδα. 

 

 

 

 

 

 

 
Σχεδιάγραμμα  3:  Συνήθης θέση των παραθυροειδών αδένων. (Από CIBA) 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3.2 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 
 

Κάθε φυσιολογικός αδένας  έχει χρώμα βαθύ καφέ προς κίτρινο ανάλογα 

με την περιεκτικότητά του σε λίπος και ένα σχήμα ωοειδές με μία λεπτότατη 

κάψα  που βοηθά στο διαχωρισμό του από τον  παρακείμενο συνδετικό ιστό  

και από  λεμφαδένες.  Από την ινώδη κάψα προβάλλουν διαφραγμάτια προς το 

εσωτερικό του αδένα, τα οποία μεταφέρουν αγγεία και νεύρα και τα οποία 

στηρίζουν στενόμακρα δοκιδωτά αθροίσματα από εκριτικά κύτταρα. 
   

Στους ενήλικες οι δοκίδες αποτελούνται από δύο ειδών εξειδικευμένα 

κύτταρα: (α) τα κύρια κύτταρα και (β) τα οξύφιλα. Μεταξύ τους υπάρχουν 

άφθονα λιπώδη κύτταρα που καλύπτουν τα κενά μεταξύ  των εκκριτικών 

κυττάρων και αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό σημείο φυσιολογικού αδένα 

(εικόνα 1). 

α) 
  
Εικόνα  1:   Ιστολογική εικόνα φυσιολογικού παραθυρεοειδούς αδένος.       

Μεγέθυνση  (α) x 5  (β) x 4 

β) 



(α) Τα κύρια κύτταρα (chief cells) αποτελούν την κύρια μορφή  των κυττάρων 

των παραθυρεοειδών αδένων από την παιδική ήδη ηλικία και είναι υπεύθυνα 

για την παραγωγή και έκκριση της παραθορμόνης. Είναι πολυεδρικά, έχουν 

διάμετρο 6-8μ και στο κέντρο τους έχουν ένα μεγάλο στρογγυλό 

υπερπυκνωτικό πυρήνα.  Η υπερμικροσπική εξέταση των κύριων κυττάρων 

αποκαλύπτει ότι περιέχουν πολλά μιτοχόνδρια, διάσπαρτα μικρά και μεγάλα 

κοκκία γλυκογόνου, ελεύθερα ριβοσώματα, αναπτυγμένο ενδοπλασματικό 

δίκτυο όπου θεωρείται ότι γίνεται η σύνθεση της πρόδρομης μορφής της 

παραθορμόνης και επίσης μια ανεπτυγμένη συσκευή Golgi όπου πιθανώς 

αποθηκεύεται η παραθορμόνη. Υπάρχουν δύο ειδών κύρια κύτταρα, τα ενεργά 

και τα ανενεργά κύτταρα, των οποίων η αναλογία σ΄ ένα φυσιολογικό αδένα 

είναι 1:3, αλλά μπορεί να φτάσει ακόμα και το 10:1 υπέρ των ανενεργών 

κυττάρων.  Παρατηρείται   ένας συνεχής κύκλος από τα  ανενεργά προς τα 

ενεργά κύτταρα περιλαμβάνοντας και μεταβατικές μορφές. 

 

(β) Τα οξύφιλα κύτταρα   εμφανίζονται μετά την ήβη.  ΄Εχουν διάμετρο 8-

12μ. και βρίσκονται συνήθως κατά ομάδες. Περιέχουν μικρό στρογγυλό πυρήνα 

στο κέντρο, ηωσινοφιλικό κυτταρόπλασμα και άφθονα μιτοχόνδρια. Τα οξύφιλα 

κύτταρα έχουν πτωχό ενδοπλασματικό δίκτυο και μικρή συσκευή Colgi και υπό 

φυσιολογικές συνθήκες μπορεί να μην εκκρίνουν παραθορμόνη. Με την πάροδο 

της ηλικίας αυξάνουν σε αριθμό και μετά την ηλικία των 60 καταλαμβάνουν ένα 

μεγάλο μέρος των παραθυρεοειδών αδένων. Πιθανολογείται ότι αποτελούν μια 

εκφυλιστική μορφή κύριων κυττάρων, και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν 

νεοπλαστικά (Castleman και Roth 1978). 

 

Τα λιπώδη κύτταρα, τα οποία βρίσκονται στα διάκενα των εκκριτικών 

κυττάρων, εμφανίζονται κατά την ήβη, αλλά μπορεί να παρατηρηθούν και 

νωρίτερα και ο αριθμός τους αυξάνεται με την ηλικία και φτάνει το ποσό του 

30% στην ηλικία των 25 ετών. Από τότε η αναλογία λίπους και παρεγχύματος 

παραμένει σταθερή και αρχίζει να ελαττώνεται μετά την ηλικία των 40 ετών.  

Γενικά υπάρχει μεγάλη διακύμανση της κατανομής των λιποκυττάρων και οι 

πόλοι των αδένων συνήθως περιέχουν περισσότερο λίπος από το κέντρο. 



1.4  ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
 
1.4.1 ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ 

      
Η αρχική μορφή με την οποία η παραθορμόνη (ΠΘ) εκκρίνεται από τους 

παραθυρεοειδείς αδένες είναι μια πολυπεπτιδική άλυσος 84 αμινοξέων, η οποία 

συντίθεται εντός των παραθυρεοειδών αδένων μέσω προδρόμων μορφών πρε-

προ-ΠΘ και προ-ΠΘ.  Μετά την έκκρισή της στην κυκλοφορία η ορμόνη 

μεταβολίζεται στο ήπαρ, οστά και νεφρά σε μικρότερα πολυπεπτιδικά κλάσματα 

τα οποία είναι ανενεργά (Potts 1982). 

 

Στις προηγούμενες τρεις δεκαετίες έχει γίνει κατορθωτή η απομόνωση 

και η δομική ανάλυση της ΠΘ του ανθρώπου, βοός, χοίρου και επίμυος 

(Αurbach  1959, Rasmussen 1964, Kentman 1974). Και τα τέσσερα μόρια ΠΘ 

έχουν το ίδιο μήκος, το ίδιο φορτίο και πολλά αμινοξέα κοινά στην ίδια θέση. Οι 

διαφορές στην αλληλουχία των αμινοξέων όμως προκαλούν σε σημαντικό 

ποσοστό ατελείς διασταυρούμενες αντιδράσεις της μιας ορμόνης με τα 

αντισώματα που αναπτύχθηκαν εναντίον κάποιας άλλης μορφής ΠΘ. Το 

τελευταίο αμινικό τριτομόριο του μορίου της ΠΘ είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση 

της ορμόνης με ειδικούς υποδοχείς στα κύτταρα για την ενεργοποίηση της 

αδενυλοκυκλάσης και για την βιολογική της δράση. Η απομάκρυνση των 

αμινικών ομάδων από τα δύο τελευταία αμινοξέα της αλύσου καταστρέφει τη 

βιολογική  της δράση αλλά όχι την ικανότητα σύνδεσης με τους υποδοχείς.  Η 

σύνδεση της ορμόνης με τους κυτταρικούς υποδοχείς εξαρτάται από  δύο 

περιοχές του μορίου (αμινοξέα στις θέσεις 10-27 και  25-34),  ενώ το τμήμα 1-

27 είναι το ελάχιστο που απαιτείται για ανιχνεύσιμη βιολογική δράση. Συνθετικά 

πολυπεπτίδια που περιέχουν τα αμινοξέα 1-34 είναι δραστικά  όπως και 

ολόκληρο το μόριο της ΠΘ. 

 

Οι περισσότεροι αντιοροί που παρασκευάστηκαν στο παρελθόν εναντίον 

της ανθρώπινης ΠΘ αναγνωρίζουν κυρίως τις C - καρβοξυλικές αντιγονικές 

θέσεις στο ένα τέλος της αλύσου. Υπάρχουν όμως αντισώματα για το μεσαίο 

τμήμα (mid-terminal) και πρόσφατα για όλο το μόριο (whole molecule) της ΠΘ. 

 

Η ΠΘ βιοσυντίθεται πρώτα στα ριβοσώματα υπό τη μορφή μιας 

πολυπεπτιδικής αλύσου με 115 αμινοξέα, η οποία καλείται πρε-προ-ΠΘ. (Potts 



1982)  Αυτή γρήγορα μειώνεται σε 90 αμινοξέα (προ-ΠΘ) και σ΄ενα επόμενο 

στάδιο η προ-ΠΘ μετατρέπεται σε ΠΘ στη συσκευή Golgi εντός του κυττάρου 

μέσω μιας πρωτεολυτικής διαδικασίας. Με τη μετατροπή στα κύτταρα των 

παραθυρεοειδών αδένων της προ-ΠΘ σε ΠΘ (84 αμινοξέα) δημιουργείται ένα 

πολύ δραστικό πεπτίδιο από ένα που είναι πρακτικά ανενεργό. 

 
1.4.2  ΔΡΑΣΗ  ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ 
 

Οι κύριες ενέργειες της  ΠΘ  είναι οι ακόλουθες: 
  

• Διέγερση της επαναπορρόφησης του ασβεστίου στα νεφρά και ταυτόχρονη 

αναστολή της επαναπορρόφησης του φωσφόρου. 

• Ταχεία απελευθέρωση ασβεστίου από τα οστά. 

• Διέγερση μέσω της  βιταμίνης D (1,25 (ΟΗ)2 D3) της απορρόφησης του 

ασβεστίου από το γαστρεντερικό σωλήνα 

• Αύξηση της υδροξυπρολίνης των ούρων δευτερογενώς από τη δράση της επί 

του μεταβολισμού του κολλαγόνου. 

 

Μολονότι το συνολικό αποτέλεσμα της δράσης της ΠΘ στα οστά, 

νεφρούς και έντερο είναι η συνολική αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων 

ασβεστίου στο εξωκυττάριο υγρό, η δράση της  στους ιστούς αυτούς δεν είναι 

ταυτόχρονη. Η πιο άμεση δράση της ΠΘ αμέσως μετά την απελευθέρωσή της 

από τους παραθυρεοειδείς αδένες ασκείται επί των νεφρών (Ganong 1985). 

 

• Δράση επί των νεφρών:  
Η ΠΘ δεν επηρεάζει τη σπειραματική διήθηση, ασκεί όμως πολλαπλές 

ενέργειες επί των νεφρικών σωληναρίων, κυριότερη από τις οποίες είναι η 

διέγερση της επαναπορρόφησης του ασβεστίου και η αναστολή της 

επαναπορρόφησης του φωσφόρου. 

   

Η  διεγερτική δράση στην επαναρρόφηση ασβεστίου γίνεται με αργό 

ρυθμό εντός ωρών, ενώ η φωσφατουρική δράση είναι ταχύτατη (Dennis και 

Brazy 1982).  Η φωσφατουρική δράση της ΠΘ οφείλεται κυρίως στην αναστολή 

της εγγύς επαναρρόφησης φωσφόρου λόγω ελάττωσης των Να/Ρ 

συμμεταφορέων στην αυλική σωληναριακή μεμβράνη.  

 



• Δράση επί των οστών: 
Η κυρίως υπερασβεστιαιμική δράση της ΠΘ οφείλεται στην επίδραση της 

ορμόνης στα οστά. Η ΠΘ διεγείρει τη διάλυση του σκελετού και την 

κινητοποίηση ιόντων ασβεστίου και φωσφόρου από τους διαλυόμενους 

κρυστάλλους του υδροξυαπατίτη (Ganong 1985). Η δράση αυτή επιτυγχάνεται 

με  την άυξηση των αριθμών και της δραστηριότητας των οστεοκλαστών, που 

ακολουθείται από μια αντιρροπιστική αύξηση της οστεοσύνθεσης και του 

ρυθμού ανακατασκευής των οστών (Genant και συν. 1975). Στην ουσία, η ΠΘ 

επιδρά επί όλων των οστικών κυττάρων,  οστεοκλαστών, οστεοβλαστών και 

οστεοκυττάρων. Η ΠΘ αυξάνει τον αριθμό των πυρήνων στους οστεοκλάστες 

και φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση των οστεοκλαστών σε σχέση με τους 

οστεοβλάστες. Επιπλέον, υπάρχει αύξηση στο περιεχόμενο και την 

απελευθέρωση λυσοσωματικών ενζύμων και αυξημένη σύνθεση νέου RNA και 

πρωτεϊνικής σύνθεσης (Elton και Raizz 1978). Κατά την οστεόλυση 

ελευθερώνονται και άλλες ουσίες όπως ο κυκλικός εστέρας της ΑΜΡ λόγω 

δράσης της αδενυλοκυκλάσης, το κιτρικό και γαλακτικό οξύ λόγω αναστολής 

του κύκλου του Κrebs και υδροξυπρολίνη λόγω καταστροφής κολλαγόνου. 

 

• Δράση επί του εντέρου: 
Μολονότι το έντερο αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά όργανα που 

εφοδιάζουν με ασβέστιο το εξωκύτταρο υγρό, εντούτοις η ΠΘ δεν επιδρά άμεσα  

επί της απορρόφησης του ασβεστίου από το έντερο. Πάντως, η απορρόφηση 

ασβεστίου είναι χαμηλή στον υποπαραθυρεοειδισμό και ψηλή στον 

υπερπαραθυρεοειδισμό και αυξάνει έπειτα από θεραπεία αρκετών ημερών με 

ΠΘ.  Η δράση της ΠΘ στην απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο γίνεται 

μέσω της προώθησης σύνθεσης  νέας 1,25 (ΟΗ)2 βιταμίνης D3 στους νεφρούς. 

 

Ο μεταβολίτης 1,25(ΟΗ)2 D3 αποτελεί την ενεργό μορφή της βιταμίνης D 

και μέσω αυτού προωθείται ενεργός απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου  

από το γαστρεντερικό βλεννογόνο (Birge και συν. 1968, Pierides και συν. 1978) 

μέσω σύνθεσης ειδικής δεσμευτικής πρωτεΐνης για το ασβέστιο. 
 
1.4.3 ΑΣΒΕΣΤΙΟ - ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ - ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 

 
Το ασβέστιο είναι απαραίτητο σε πολλούς φυσιολογικούς μηχανισμούς 

από την πήξη του αίματος, τη νευρομυική λειτουργία, τη δράση των διάφορων 



ενζύμων, το σχηματισμό των  οστών, και την παραγωγή γάλακτος. Το 99% του 

συνολικού ασβεστίου του σώματος περιέχεται στο σκελετό και μόνο 1% 

βρίσκεται στα υγρά του σώματος.  Η παραθορμόνη και η βιταμίνη D είναι οι 

βασικές ορμόνες που διατηρούν την τιμή του ασβεστίου του αίματος σε μια 

σταθερή τιμή μεταξύ  9,0 και 10,2 mg/100 που είναι απαραίτητη για την ορθή 

λειτουργία των διάφορων ενζύμων. 60% του ολικού ασβεστίου του αίματος είναι 

συνδεδεμένο με πρωτεΐνες, ενώ 40% είναι ελεύθερο σε ιοντική μορφή (Burritt 

και συν. 1980). 

 

Η ενεργός απορρόφηση ασβεστίου από το γαστρεντερικό σωλήνα γίνεται  

στον ειλεό και εξαρτάται από τη διατροφή, την ηλικία, τις ανάγκες του 

οργανισμού σε ασβέστιο και ιδιαίτερα από το επίπεδο της ενεργού  μορφής της 

βιταμίνης D3,  1,25 (ΟΗ)2D3. Η βιταμίνη D παράγεται στο δέρμα από την 7-

δεϋδροχοληστερόλη κάτω από την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων. 

Υφίσταται υδροξυλίωση στη θέση 25 του στεροειδούς δακτυλίου  στο ήπαρ και 

ακολούθως στο νεφρό υδροξυλιώνεται στη θέση Ια και έτσι σχηματίζεται η 

δραστική μορφή της βιταμίνης D3, 1,25-δυ-υδροξυχολοκαλσιφερόλη (1,25 - 

(ΟΗ)2D3).  Η  1,25  (ΟΗ)2D3  διευκολύνει την απορρόφηση ασβεστίου στο 

γαστρεντερικό σωλήνα μέσω της σύνθεσης ειδικής δεσμευτικής πρωτεΐνης για 

το ασβέστιο.   

 

Η  έκκριση της ΠΘ από τους παραθυρεοειδείς  ρυθμίζεται από τη στάθμη 

του ιοντικού ασβεστίου και του επιπέδου 1,25 (ΟΗ)2D3 στο αίμα.  Ελάττωση 

των ιόντων ασβεστίου προκαλεί σε μικρό χρονικό διάστημα αυξημένη έκκριση 

ΠΘ, η οποία, όταν το ολικό ασβέστιο μειωθεί στα 5-6mg%,  αυξάνεται στο 

πενταπλάσιο της συνήθους παραγωγής της. 

 

Η αυξημένη παραγωγή ΠΘ μέσω (α) της επίδρασής της στη νεφρική 

σύνθεση της 1,25 (ΟΗ)2 D3 και κατ΄ακολουθία στην αυξημένη απορρόφηση  

ασβεστίου στο έντερο,  (β) της αυξημένης κινητοποίησης ασβεστίου από το 

σκελετό και (γ) της σχετικά μειωμένης απώλειας ασβεστίου στα ούρα οδηγεί 

στην αύξηση του ασβεστίου στο εξωκύτταριο υγρό και στο αίμα ειδικά. Καθώς 

τα επίπεδα ιοντικού ασβεστίου ανεβαίνουν στα κανονικά επίπεδα, η παραγωγή 

ΠΘ μειώνεται, ώστε το ασβέστιο να διατηρείται σε  ένα  σταθερό  επίπεδο 9,0-

10,2 mg%. Η έκκριση της ΠΘ αναστέλλεται επίσης από αυξημένο μαγνήσιο 



αίματος ενώ το λίθιο αυξάνει τη έκκριση της ΠΘ, μειώνοντας ταυτόχρονα την 

ευαισθησία των παραθυρεοειδών κυττάρων στην αναστολή τους από το 

ασβέστιο (Brown 1982). Στην υπερκαλιαιμία παρατηρείται διέγερση της 

έκκρισης της ΠΘ (Brown 1983). 

 
1.4.4. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΗΣΗ  ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ 

 
Η ημερήσια παραγωγή της ΠΘ ανέρχεται στα 50mg και ο χρόνος 

ημίσειας ζωής του ολόκληρου μορίου ΠΘ στην κυκλοφορία είναι 25 λεπτά.  Η 

ορμόνη εξαφανίζεται ταχέως από την κυκλοφορία, αφού καθηλώνεται στους 

τόπους δράσης της και καταστρέφεται στο ήπαρ, οστά  και νεφρά (Bringhurst 

και συν. 1982). Κάτω από φυσιολογικές καταστάσεις διάφορα ανοσολογικά 

κλάσματα ΠΘ  βρίσκονται στην κυκλοφορία. Το αμινικό άκρο της ΠΘ είναι το 

κατ΄εξοχήν βιολογικώς δραστικό και δε μεταβολίζεται πλέον. ΄Ενζυμα  διασπούν 

την ΠΘ στις θέσεις 33 και 43 και σε άλλα υποπροϊόντα, τα οποία είναι όμως 

βιολογικώς αδρανή (Hamilton και συν. 1983). Αυτά τα διάφορα βιολογικά 

αδρανή ανοσολογικά κλάσματα παραθορμόνης παραμένουν στο αίμα των 

ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, γι΄αυτό και οι ασθενείς αυτοί 

παρουσιάζουν ψηλές τιμές παραθορμόνης, ειδικά όταν για το προσδιορισμό της 

ΠΘ χρησιμοποιούνται αντισώματα έναντι του C-τέλους ή του μεσαίου 

κλάσματος του μορίου της ΠΘ. 

 

Στην κλινική πράξη έχουν εξελικτικά αναπτυχθεί διάφορες 

ραδιοανοσολογικές μέθοδοι μέτρησης ΠΘ, χρησιμοποιώντας συνθετικά 

κλασματικά πεπτίδια του μορίου της ΠΘ ή και  ολόκληρο το μόριο της ΠΘ. Για 

αντιγονικές θέσεις έχουν χρησιμοποιηθεί το C-καρβοξυλικό άκρο, το μέσο 

τμήμα,  το αμινικό άκρο  ή όλο το μόριο της παραθορμόνης (Berson και Yalow 

1968, Καο και συν. 1992).  Ιστορικά οι μετρήσεις με το C-άκρο ήταν πολύ 

διαδεδομένες στις δεκαετίες του 1970 και 1980 με σχετικά καλή κλινική 

συσχέτιση αλλά με πολύ αυξημένες τιμές σε ασθενείς με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια. Η εισαγωγή της ραδιοανοσολογικής μεθόδου με το μεσαίο κλάσμα 

παραθορμόνης προσέφερε μια σημαντική βελτίωση έναντι της μεθόδου με το C-

καρβοξυλικό άκρο, όμως η μέθοδος εκλογής μέτρησης ΠΘ  είναι τώρα η 

μέθοδος μέτρησης ολόκληρου του μορίου 1-84 της ΠΘ.  Αυτή η τεχνική 

προσφέρει εξαιρετική διαγνωστική αξία και μηδενίζει την επίδραση τυχόν 

ύπαρξης χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (Καο και συν. 1992). 
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2. ΓΕΝΙΚΑ  ΠΕΡΙ  ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ  
 
2.1   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 

Υπερπαραθυρεοειδισμός είναι η μεταβολική κατάσταση που οφείλεται 

στην υπερέκκριση  παραθορμόνης.   

 

΄Οταν η υπερέκκριση της παραθορμόνης είναι αυτόνομη, δηλαδή 

οφείλεται σε άγνωστα αίτια τα οποία εκφράζονται με τη μεγέθυνση και 

υπερλειτουργία ενός ή όλων των παραθυρεοειδών αδένων και η έκκριση της 

παραθορμόνης δεν υπακούει στους φυσιολογικούς μηχανισμούς, [ιοντικό 

ασβέστιο και 1,25 (ΟΗ)2 D3], που ρυθμίζουν την έκκρισή της, τότε έχουμε τον 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Αυτός χαρακτηρίζεται από ψηλή 

παραθορμόνη και ψηλό ασβέστιο στο αίμα (Μπατρίνος 1982, Πιερίδης, και συν. 

1992,  Kaplan και συν. 1992). 

 

Σε μερικές περιπτώσεις ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 

αναπτύσσεται ως μέρος του συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας. 

Το σύνδρομο αυτό διακρίνεται σε δύο τύπους ανάλογα με τους ενδοκρινείς 

αδένες που επηρεάζονται. Στο τύπο 1 (MEN Ι) (Multible endocrine neoplasia) ή 

σύνδρομο Werner παρατηρούνται παθολογικές καταστάσεις  στους 

παραθυρεοειδείς, την υπόφυση και το πάγκρεας, ενώ στον τύπο 2 (MEN ΙΙ)  ή 

σύνδρομο Sipple επηρεάζονται οι παραθυρεοειδείς, ο θυρεοειδής και τα 

επινεφρίδια. 

 

Σε περιπτώσεις που η υπερέκκριση της παραθορμόνης οφείλεται σε 

παρατεταμένες παθολογικές καταστάσεις υπασβεστιαιμίας, όπως η χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια, στις οποίες υπάρχει συνεχής διέγερση των 

παραθυρεοειδών αδένων, τότε έχουμε το δευτεροπαθή   
υπερπαραθυρεοειδισμό.  Εδώ η υπερπαραγωγή της παραθορμόνης δεν είναι 

αυτόνομη και σταματάει όταν τα αίτια εκλείψουν, π.χ. όταν η χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια διορθωθεί με μια επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού.  Ο δευτεροπαθής 

υπερπαραθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται από ψηλή παραθορμόνη στο αίμα και 

χαμηλό ασβέστιο αίματος (Πιερίδης Α. και συν.  1990). 



Σε περιπτώσεις σοβαρού δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού όπου 

η υπερπαραγωγή παραθορμόνης, λόγω μεγάλου χρονικού διαστήματος και 

σοβαρότητας της υπασβεστιαιμίας, έχει εξελιχθεί σε αυτόνομη φάση και δεν 

υπακούει με την άρση του αιτίου, έχουμε τον τριτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό.  Ο τριτοπαθής ΥΠΘ χαρακτηρίζεται από ψηλή 

παραθορμόνη και ψηλό ασβέστιο στο αίμα και οφείλεται σε μια σημαντικά 

αυξημένη μάζα παραθυρεοειδών κυττάρων. 
 

Η υπερασβεστιαιμία σε ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα έχει διάφορες 

εξηγήσεις.  Σύμφωνα με το Mundy και συν. (1984), η πλέον συνήθης αιτία 

υπερασβεστιαιμίας είναι η ανάπτυξη σκελετικών λυτικών μεταστάσεων όπως 

από καρκίνο του μαστού ή βρόγχου. Συμπαγείς όγκοι άνευ μεταστάσεων 

προκαλούν υπερασβεστιαιμία με την παραγωγή και έκκριση ενός πεπτιδίου που 

σχετίζεται με την ΠΘ (PTH Retated Peptide), καθώς και με την παραγωγή 

κυτοκινών που προκαλούν υπερλειτουργία οστεοκλαστών.  Το πεπτίδιο αυτό 

(ΡΤΗ Related Peptide) με 141 αμινοξέα έχει μια σχετική ομοιότητα με την 

ανθρώπινη ΠΘ, αλλά δεν αναγνωρίζεται από τα έναντι της ΠΘ αντισώματα 

(Καο και συν. 1990). 
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3.  ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ  ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ 
 

3.1   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΥΠΘ) οφείλεται στο 85-90% 

των περιπτώσεων, σε αδένωμα του ενός από τους συνήθεις 4 παραθυρεοειδείς 

αδένες και στο 10-15% των περιπτώσεων σε πρωτοπαθή υπερπλασία και των 

4 αδένων (Purnell και συν. 1971, Van Heerden και συν. 1977, Broadus 1989, 

Τhompson και συν. 1982, Kaplan και συν. 1992). Σπανιότερα, σε ποσοστό 

λιγότερο από 5% ο πρωτοπαθής ΥΠΘ οφείλεται σε πολλαπλά αδενώματα, 

συνήθως δύο, (Van Heerden 1977, Harness και συν. 1979) και σε λιγότερο από 

1% σε καρκίνωμα (Holmes και συν. 1969, Van Heerden και συν. 1979). 

 

H αιτία της υπερλειτουργίας των παραθυρεοειδών και της υπερέκκρισης 

παραθορμόνης παραμένει άγνωστη. Ο μόνος παράγοντας που έχει 

ενοχοποιηθεί σ΄ ένα μικρό αριθμό ασθενών μέχρι σήμερα είναι προηγούμενη 

τοπική έκθεση του τραχήλου σε ακτινοβολία, για καλοήθεις παθήσεις της 

παιδικής ηλικίας, όπως υπερτροφία των αμυγδαλών και ακμή (Christensson 

1978, Λινός 1984). 

 

Σε σπάνιες κληρονομικές περιπτώσεις η ύπαρξη 

υπερπαραθυρεοειδισμού συνοδεύεται από υπερλειτουργία και άλλων 

ενδοκρινικών αδένων, όπως ο θυρεοειδής, η υπόφυση, το πάγκρεας, και τα 

επινεφρίδια. Το σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας περιγράφει 

αυτές τις καταστάσεις (Werner 1954, Sipple 1961, Manning και συν. 1963). 

Περιγράφονται 2 βασικές ομάδες:  

 

α) Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 1 (ΜΕΝ Ι) ή σύνδρομο 

Werner, που επηρεάζει παραθυρεοειδείς πάγκρεας και υπόφυση, και  

 

β) πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 2 (ΜΕΝ ΙΙ), ή σύνδρομο 

Sipple, που επηρεάζει παραθυρεοειδείς, επινεφρίδια (φαιοχρωμοκύτωμα) και 

θυρεοειδή αδένα (μυελοειδές καρκίνωμα). 

 

 



3.2  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 
Η εισαγωγή των αυτόματων αναλυτών στην Ιατρική στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 έχει φέρει μια επανάσταση στην ορθή διάγνωση 

υπερασβεστιαιμίας και κατ΄ επέκταση στη διάγνωση του πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού. 

   

Η υπερασβεστιαιμία παρουσιάζεται σε 1,4-3% των νοσοκομειακών 

ασθενών (Finnis και συν. 1981, Harrop και συν. 1982, klee 1988). Η κακοήθεια 

είναι η πλέον συνηθισμένη αιτία υπερασβεστιαιμίας σε νοσοκομειακούς 

ασθενείς, ενώ ο πρωτοπαθής ΥΠΘ είναι η πλέον συνήθης αιτία στους 

περιπατητικούς ασθενείς  (Fisken 1981, Heath και συν. 1980). Η επίπτωση της 

νόσου του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού στο σταθερό πληθυσμό της 

πόλης Rochester στη Μινεσσότα ήταν πολύ ψηλή με 51,1 + 9,6 καινούργιες 

περιπτώσεις πρωτοπαθούς ΥΠΘ ετησίως ανά 100.000 κατοίκους (0,05%) 

(Heath και συν. 1980). ΄Αλλες μελέτες τοποθετούν τη συχνότητα πρωτοπαθούς 

ΥΠΘ σε χαμηλότερα επίπεδα των 20-25 καινούργιων περιπτώσεων ασθενών 

κάθε έτος ανά 100.000 κατοίκους (0,02%) (Mundy 1980). Ενώ άλλες μελέτες 

τοποθετούν τη συχνότητα του πρωτοπαθούς ΥΠΘ σε 1 ασθενή κάθε 700 

κατοίκους (0,14%) και θεωρείται ότι αποτελεί την πιο συχνή αιτία 

υπερασβεστιαιμίας (Boonstra και συν. 1971). 

 

Η μέση ηλικία εμφάνισης του πρωτοπαθούς ΥΠΘ είναι μεταξύ 45-50 έτη 

στην 3η και 4η δεκαετία και οι γυναίκες επηρεάζονται 2-3 φορές πιο συχνά 

παρά οι άνδρες, συνήθως μετά την εμμηνόπαυση. Σπανιότερα παρατηρείται σε 

νεαρή ηλικία και γέρους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3   ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 
Το μονήρες αδένωμα, η υπερπλασία όλων των παραθυρεοειδών αδένων 

και το καρκίνωμα σε ένα αδένα είναι οι τρεις ιστοπαθολογικές αιτίες 

πρωτοπαθούς ΥΠΘ (Castleman και Roth 1978). 

(α)  Το μονήρες αδένωμα που ανευρίσκεται σε 80-90% των 

περιπτώσεων πρωτοπαθούς ΥΠΘ (Van Heerden 1977, Thompson 1982) έχει 

συνήθως βάρος γύρω στο 1γρ. ειδικά σε ασθενείς με νεφρολιθίαση, ενώ 

ασθενείς με ινώδη κυστική οστεΐτιδα έχουν συνήθως μεγαλύτερα αδενώματα, 

που πλησιάζουν τα 5-10γρ. Τα αδενώματα είναι καλά περιγεγραμμένα με λεπτή 

μαλακή κάψα και χρώμα πορτοκαλοκαφέ ή κίτρινο ανάλογα με την 

περιεκτικότητα λίπους. Όταν είναι μικρά, έχουν συνήθως το ελλειψοειδές σχήμα 

των φυσιολογικών παραθυρεοειδών αδένων, με ελαφρά διάταση και 

αποστρογγυλοποιημένα άκρα. ΄Οταν είναι μεγαλύτερα, είναι σφαιρικά, ωοειδή ή 

σε σχήμα μικρής καρδιάς ή μικρού νεφρού (εικόνα 2).  Σπάνια παρουσιάζουν 

κυστικές εκφυλίσεις, αιμορραγία και επιφανειακές αποτιτανώσεις. Η κυστική 

εκφύλιση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη κυστική μάζα (Rogers και συν. 1969, 

Downey και συν. 1995).  Σε διατομή το παρέγχυμα φαίνεται πορτοκαλοκαφέ 

προς κοκκινωπό και σε μερικά αδενώματα φαίνονται μικρές εκφυλιστικές 

κυστικές περιοχές 0,1-1,0 εκ..  

 

 
 (α) (β) 
Εικόνα 2:  Μακροσκοπικό παρασκεύασμα αδενωμάτων παραθυρεοειδών αδένων 

(α) αδένωμα με σχήμα "καρδιάς" και χρώμα καφέ-μελί  (β) αδένωμα με ωοειδές σχήμα 
και ερυθροκίτρινο χρώμα 



Η μικροσκοπική μορφή αδενώματος αποτελείται από "κύρια κύτταρα" 

(chief-cells), τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται σε ποικίλες μορφές. Τα βασικά 

κύτταρα ενός αδενώματος είναι μεγάλα "κύρια κύτταρα" με διάμετρο 8-14μ.  Οι 

πυρήνες των κύριων κυττάρων των αδενωμάτων είναι μεγαλύτεροι των 

φυσιολογικών κυρίων κυττάρων και είναι υπερχρωματικοί. Κύτταρα με 2-5 

πυρήνες είναι συνήθη (εικόνα 3). 
 

Ανάλογα με την προετοιμασία σε φορμαλίνη παρουσιάζονται μεγάλα 

κενοτόπια τα οποία μπορεί να μιμούνται πρωτοπαθή υπερπλασία των κύριων 

κυττάρων. "Οξύφιλα κύτταρα" με έντονο ηωσινοφιλικό κυτταρόπλασμα 

συνυπάρχουν μεμονωμένα ή σε ομάδες. 
 

         
 (α)  (β) 
Εικόνα 3: Μικροσκοπική εικόνα παραθυρεοειδικού αδενώματος με κυρίαρχο 

στοιχείο τα κύρια κύτταρα (Chief Cells) (α) (Μ x 40) (β)εικόνα άλλου αδενώματος με 
ποικιλία κυττάρων και παρουσία της κάψας ΦΣ παραθυρεοειδικού ιστού (κάτω 
αριστερά) 

 

 (α)  (β) 
Εικόνα 4: Μικροσκοπική εικόνα αδενώματος σε ασθενή με πρωτοπαθή  

υπερπλασία από "κύρια κύτταρα" (Chief Cells). Διακρίνεται η χαρακτηριστική διάταξη 
των "κύριων" ως επί το πλείστον κυττάρων  (α) Μ x 5  (β) Μ x 40 



(β)  Διάχυτη πρωτοπαθής υπερπλασία των κύριων κυττάρων και των 4 

παραθυρεοειδών περιγράφεται σε 10-20% των ασθενών με πρωτοπαθή ΥΠΘ 

(Roth 1978). Η κλινική εικόνα αυτών των ασθενών δε διαφέρει καθόλου από 

αυτή των ασθενών με ένα μονήρες αδένωμα και δεν είναι γνωστό γιατί η 

πλειονότης των ασθενών με πρωτοπαθή ΥΠΘ έχουν ως αιτία τους ένα μονήρες 

αδένωμα, ενώ μια μειονότης 10-20% παρουσιάζουν υπερπλασία και 

υπερλειτουργία όλων των 4 αδένων. 

 

΄Ολοι όμως οι ασθενείς με το σύνδρομο της πολλαπλής ενδοκρινικής 

λειτουργίας φαίνεται να παρουσιάζουν διάχυτη πρωτοπαθή υπερπλασία των 

παραθυρεοειδών. 

 

Το ολικό βάρος των 4 παραθυρεοειδών αδένων στη διάχυτη πρωτοπαθή 

υπερπλασία κυμαίνεται από 0,5-10γρ  και σε 50% των περιπτώσεων όλοι οι 4  

αδένες είναι όμοια επηρεασμένοι.  Στο άλλο 50% υπάρχει ανομοιογένεια με 1 ή 

2 αδένες πολύ μεγαλύτερους από τους υπόλοιπους οι οποίοι φαίνονται κλινικο-

μορφολογικά  φυσιολογικοί.   

 

Μικροσκοπικά τα κύρια κύτταρα δημιουργούν ομάδες, διατάσσονται σε 

νησίδες και αντικαθιστούν τα λιπώδη κύτταρα. Μεγάλες ποσότητες γλυκογόνου 

παρουσιάζονται στο κυτταρόπλασμα και δίνουν την χαρακτηριστική εικόνα της 

υπερπλασίας. Σε μερικές περιπτώσεις οι ομαδοποίηση των κύριων αυτών 

κυττάρων είναι τέτοια που να δίδεται η εντύπωση οζώδους υπερπλασίας 

(Castleman και Roth 1978, Robbins C.K. 4th Ed)  (εικόνα 4). 

 

(γ)  Υπερπλασία καθαρών κυττάρων (Clear cell hyperplasia) αποτελεί 

σπανιότατο ιστολογικό εύρημα (1%) παρόλο που περιγράφτηκε πολύ γρήγορα 

από τον Albright και συν. 1934, Castleman και Cope 1951, Sheldon 1964. 

 

Η μακροσκοπική εικόνα των παραθυρεοειδών με υπερπλασία καθαρών 

κυττάρων συνήθως διαφέρει από αυτή των μικρών αδενωμάτων και της 

υπερπλασίας από κύρια κύτταρα. Οι παραθυρεοειδείς είναι συνήθως χρώματος 

σκούρου καφέ, ως σοκολάτα, με ανώμαλη μορφή και συχνά περιέχουν κύστεις 

με καθαρό υγρό. 

Μικροσκοπικά οι παραθυρεοειδείς έχουν λεπτή κάψα και διαφέρουν από 

την υπερπλασία από κύρια κύτταρα, διότι δεν υπάρχει ποικιλία κυττάρων αλλά 



μόνο μεγάλα πολυεδρικά καθαρά σαν νερό κύτταρα τα οποία διαχωρίζονται με 

μια λεπτή ηωσινοφιλική μεμβράνη. Οι πυρήνες είναι σχετικά μικροί, περίπου 8μ. 

υπερχρωματικοί. Οξύφιλα κύτταρα δεν παρατηρούνται. Η ακριβής αιτιολογία 

αυτής της υπερπλασίας και η σχέση της προς την υπερπλασία από κύρια 

κύτταρα παραμένουν άγνωστες. 

 

(δ)  Το καρκίνωμα  των παραθυρεοειδών είναι υπεύθυνο για περίπου 

1% των ασθενών με πρωτοπαθή ΥΠΘ (Holmes και συν. 1969, Castleman και 

Rοth 1978, Van Heerden 1979). 

 

Μορφολογικά τα καρκινώματα έχουν ένα γκρίζο χρώμα, είναι μεγάλα, 

σκληρά και λοβοειδή με μια μέση διάμετρο 3,3 εκ. και μέσο βάρος 12γρ.   (0,8-

24γρ).  Σε αντίθεση με τα καλοήθη αδενώματα, το καρκίνωμα συχνά βρίσκεται 

προσκολλημένο στο θυρεοειδή, τον οισοφάγο και άλλα συναφή όργανα της 

περιοχής. Μικροσκοπικά υπάρχει διείσδυση της κάψας και των αγγείων με 

οργάνωση των κυττάρων σε δοκίδες που διαχωρίζονται από τραχείς δοκίδες 

ινώδους ιστού και με χαρακτηριστικό εύρημα πολλαπλές μειώσεις. Σπανιότατα 

περιγράφονται απομακρυσμένες μεταστάσεις σε πνεύμονες, οστά και ήπαρ. 

 

΄Αλλες σπανιότατες ιστοπαθολογικές μορφές αποτελούν τα 

Λιποαδενώματα και τα Αμαρτώματα, παρόλο που για πολλούς θεωρούνται 

συνώνυμα (Castleman και συν. 1978, Abul-Haj και συν. 1962).  Πιστεύεται ότι 

μπορεί να αποτελέσουν αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.  Σε 2 

περιπτώσεις το βάρος ήταν 19 και 420 γρ. αντίστοιχα. Η μικροσκοπική τους 

εικόνα  αποτελείται από μεγάλους λοβούς από λίπος με διαφραγματικές, μικρές 

πιεσμένες στιβάδες από κύρια και οξύφιλα κύτταρα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.4   ΚΛΙΝΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ 
 
Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μια κλινική οντότητα με 

ποικίλες εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν τελείως ασυμπτωματικούς ασθενείς, 

μέχρι ασθενείς με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, όπως τελικό στάδιο χρόνιας 

νεφρικής ανεπάρκειας, εκτεταμένη νεφρολιθίαση, παγκρεατίτιδα  ή κυστική  

ινώδη οστεΐτιδα. 

 

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι  τρόποι εκδήλωσης του 

πρωτοπαθούς ΥΠΘ έχουν αλλάξει σημαντικά στα 100 χρόνια της αναγνώρισής 

του.  Συγκεκριμένα, ενώ στα πρώτα 40 χρόνια του 20ου αιώνα η κύρια αιτία 

αναγνώρισής του ήταν η νόσος του Von-Recklinghausen (κυστική ινώδης 

οστεΐτιδα) με οδυνηρά οστικά σκελετικά ενοχλήματα, η τελευταία δεκαετία 

χαρακτηρίζεται από την ανίχνευση ασυμπτωματικών ασθενών με μόνο εύρημα 

την υπερασβεστιαιμία (Van Heerden 1986,  Roberts 1982, Πιερίδης και συν. 

1990). 

    

Αναγνωρίζεται τώρα ότι ο πλέον συνήθης τρόπος έκφρασης του 

πρωτοπαθούς ΥΠΘ είναι η νεφρολιθίαση, με δεύτερο τρόπο την τυχαία 

ασυμπτωματική υπερασβεστιαιμία.  Ακολουθούν οι σκελετικές ενοχλήσεις της 

ινώδους κυστικής οστεΐτιδας, μυική αδυναμία, πολυουρία, πολυδιψία και 

δυσκοιλιότητα και μετά η  παγκρεατίτιδα.  Αναλυτικά, οι εκδηλώσεις του 

πρωτοπαθούς ΥΠΘ μπορούν να διαιρεθούν σε: α) νεφρολογικές, β) βιοχημικές,  

γ) οστικές,  δ) γαστρεντερικές και άλλες. 

  
3.4.1  ΝΕΦΡΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Η πλέον συνήθης νεφρολογική εκδήλωση πρωτοπαθούς ΥΠΘ είναι η 

νεφρολιθίαση με λίθους οξαλικού ασβεστίου. Η νεφρολιθίαση μπορεί να 

εκφράζεται με έναν απλό λίθο  ή να είναι σύνθετη με αμφοτερόπλευρη 

εκτεταμένη λιθίαση και επιμόλυνση με διάφορους μικροοργανισμούς   

(Κωστακόπουλος και συν.  1983).  Σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να 

συνυπάρχει νεφρασβέστωση με σμίκρυνση και ατροφία του νεφρικού 

παρεγχύματος και ως αποτέλεσμα νεφρική ανεπάρκεια. 

 

Κωλικός του νεφρού, επαναλαμβανόμενη υποτροπιάζουσα 



νεφρολιθίαση, ουρολοιμώξεις ή ακόμα και αποφρακτικό σύνδρομο, καθώς και 

ήπια νεφρική ανεπάρκεια φέρνουν τον ασθενή με πρωτοπαθή ΥΠΘ στη 

νεφρολογική κλινική.    

 

Συχνά ασθενείς με πρωτοπαθή ΥΠΘ παρουσιάζουν υπέρταση, αλλά 

αυτή δε θεραπεύεται έπειτα από επιτυχή παραθυρεοειδεκτομή, όπως συμβαίνει 

στις περιπτώσεις λιθίασης (Roberts 1982, Daniels 1983, Broadus 1989). 

 

3.4.2 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Εκτός από τις  κλινικές εκδηλώσεις της υπερασβεστιαιμίας 

(νευρολογικές: κεφαλαλγία, ευρεθιστότης μυική αδυναμία κτλ., νεφρικές, 

γαστρεντερικές, καρδιαγγειακές) η ασυμπτωματική υπερασβεστιαιμία είναι τώρα 

ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος εμφάνισης του  πρωτοπαθούς ΥΠΘ.  Η 

γενικευμένη χρήση αυτόματων αναλυτών στην ιατρική έχει δώσει μια νέα 

διάσταση στο  πρόβλημα της υπερασβεστιαιμίας, η οποία συναντάται σε μέχρι 

3% των νοσοκομειακών ασθενών (Finnis και συν. 1981, Fisken και συν. 1981). 

Στα τελευταία 10 έτη έχει συζητηθεί εκτενώς το θέμα του καλύτερου τρόπου 

αντιμετώπισης και θεραπείας αυτών των ασθενών (Consensus Conference   

Panel 1991). Η διαπίστωση ότι ασθενείς με πρωτοπαθή ΥΠΘ μπορεί να 

αναπτύξουν στην περίοδο ιατρικής παρακολούθησης μη αναστρέψιμη χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια και παράλληλα η εντυπωσιακή βελτίωση στα 

αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης έχουν πείσει τώρα πέρα για πέρα 

ότι οι ασθενείς με πρωτοπαθή ΥΠΘ  πρέπει να αντιμετωπίζονται με  

χειρουργική παραθυρεοειδεκτομή και επαναφορά στο φυσιολογικό του 

μεταβολισμού του ασβεστίου, ανεξάρτητα από την έλλειψη  συμπτωμάτων.   

 

3.4.3  ΟΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Η κλασική σκελετική έκφραση του πρωτοπαθούς ΥΠΘ είναι η 

γενικευμένη κυστική ινώδης οστεΐτις, γνωστή ως νόσος του Von 

Recklinghαusen,  η οποία παλαιότερα παρατηρείτο στο 10-15% των 

περιπτώσεων του πρωτοπαθούς ΥΠΘ (Albright και Reifenstein 1948, Bauer και 

Federman 1962). 

Αν και σήμερα είναι σπανιότατη στην πλέον εκτεταμένη της μορφή, 



συναντάται ακόμη σε παραμελημένα περιστατικά, με διαφορική διάγνωση τις 

οστικές μεταστάσεις από διάφορα νεοπλάσματα. Σε ικανά κλινικά χέρια όμως 

έχει άριστη πρόγνωση (Λινός 1984). Ηπιότερες μορφές σκελετικών ενοχλήσεων 

με μυική αδυναμία, πολυουρία και πολυδιψία συναντώνται τακτικά και η 

αφαίρεση του υπεύθυνου αδενώματος οδηγεί συνήθως σε εντυπωσιακή 

βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενούς. 

 

Στις περιπτώσεις παρουσίας οστικών βλαβών, ανάλογα με το βαθμό των 

παθοφυσιολογικών αλλοιώσεων στα οστά, προκαλούνται χαρακτηριστικά 

ακτινολογικά ευρήματα, τα οποία περιλαμβάνουν μια γενικευμένη οστική 

ατροφία του σκελετού (οστικής αραίωσης), που είναι πιο εμφανής στην 

κρανιακή κάψα. Στο κρανίο εμφανίζουν επίσης μια μικροκλιδώδη όψη 

χαρακτηριστική της νόσου. Παθογνωμονικό ακτινολογικό εύρημα αποτελεί 

επίσης η παρουσία υποπεριοριστικής απορρόφησης των φαλάγγων των 

δακτύλων όπως και η εξαφάνιση της σκιάς των φατνίων των οδόντων (lamina 

dura). Σε πιο προχωρημένες μορφές μπορεί να παρατηρηθούν περιοχές 

οστεοολύσεως ποικίλου μεγέθους (κυστικές αλλοιώσεις, φαιοί όγκοι) σε 

οποιοδήποτε μέρος του σκελετού, με συχνότερη εντόπιση στα μακρά οστά. Η 

πρόκληση παθολογικών καταγμάτων μπορεί επίσης να συμβεί (Λινός 1984, 

Greenfield 136  5th Ed.). 

 

Όσον αφορά τη γενικευμένη οστική αραίωση στις περιπτώσεις ασθενών 

με υποψία πρωτοπαθούς ΥΠΘ που δεν έχουν άλλα σημεία προσβολής των 

οστών και το μόνο διαγνωστικό σημείο οστικής αραίωσης είναι οι διάφορες 

καινούργιες μέθοδοι μέτρησης της οστικής πυκνότητας (bone densitometry) δεν 

μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι οφείλεται στον πρωτοπαθή ΥΠΘ ή σε 

γενικευμένη οστεοπόρωση από άλλη αιτία. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



3.4.4 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Το πεπτικό έλκος του δωδεκαδακτύλου και η οξεία και χρόνια 

παγκρεατίτιδα έχουν συνδεθεί παραδοσιακά με τον πρωτοπαθή ΥΠΘ, αν και 

πρόσφατες μελέτες έχουν αμφισβητήσει τη συσχέτισή τους (Bess και συν. 1980, 

Λινός 1978).  Η ανεύρεση υπερασβεστιαιμίας σε ασθενείς με οξεία 

παγκρεατίτιδα αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την ταυτόχρονη ύπαρξη 

πρωτοπαθούς ΥΠΘ και η επιτυχής παραθυρεοειδεκτομή φαίνεται να μειώνει τις 

πιθανότητες επανάληψης της παγκρεατίτιδας. 

 

Η υπερασβεστιαιμία αυτή καθ' αυτή προκαλεί αύξηση της έκκρισης 

γαστρίνης και υδροχλωρικού οξέος και μια αυξημένη συχνότητα πεπτικού  

έλκους σε ασθενείς με πρωτοπαθή ΥΠΘ είναι αναμενόμενη.  Επιπλέον, στις 

σπάνιες περιπτώσεις του συνδρόμου πολλαπλής, ενδοκρινικής νεοπλασίας 

τύπου Ι το πεπτικό έλκος ως αποτέλεσμα του συνδρόμου Zollinger-Ellison 

μπορεί να είναι η πρώτη έκφραση της ασθένειας. 

 

΄Αλλες ασυνήθιστες εκδηλώσεις του πρωτοπαθούς ΥΠΘ περιλαμβάνουν 

χονδρασβέστωση ειδικά των μηνίσκων των γονάτων, απώλεια οδόντων, 

ψυχιατρικές διαταραχές και κατάθλιψη (Broadus 1989). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
Μέθοδος εκλογής για τη θεραπεία των συμπτωματικών ασθενών με 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό είναι η χειρουργική επέμβαση. Εκεί όπου 

αμφισβητείται λίγο η ορθότητα της άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης, είναι 

στις περιπτώσεις του ασυμπτωματικού πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού, με ελαφρά υπερασβεστιαιμία.   

 
Η ιστορία του ασυμπτωματικού υπερπαραθυρεοειδισμού έγινε καταρχάς 

γνωστή από μια μελέτη παρακολούθησης στη Mayo clinic 147 περιπτώσεων με 

ήπιο ή ασυμπτωματικό υπερπαραθυρεοειδισμό για περισσότερα απο 5 χρόνια, 

η οποία έδειξε ότι 20% των περιπτώσεων χρειάστηκαν χειρουργική θεραπεία, 

58% των ασθενών δε σημείωσαν καμιά μεταβολή, 4% των ασθενών πέθαναν 

από άλλες αιτίες, ενώ στο 18% δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και έτσι αγνοείται 

κατά πόσο χειροτέρευσε ή όχι  η νόσος (Purnell και συν. 1971, Purnell και συν. 

1974). Στα επόμενα 7 χρόνια,  εννέα επιπλέον άτομα υποβλήθηκαν σε 

χειρουργική επέμβαση (Scholz και PurnelΙ 1981). 

  

Επειδή αναγνωρίζεται τώρα πια ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εκ των 

προτέρων για τον κίνδυνο ή την πιθανή εξέλιξη επιπλοκών εκ του 

πρωτοπαθούς ΥΠΘ σε ένα φαινομενικά ασυμπτωματικό ασθενή  (Consensus 

Development Conference Panel 1991) γι΄ αυτό, όταν γίνει η ορθή διάγνωση, ο 

καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η χειρουργική επέμβαση. 

 

΄Αλλες εργασίες επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση του ασυμπτωματικού 

πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού  είναι πρακτικά ανύπαρκτη (Purnell και 

συν. 1971, Heath και συν. 1980, Scholz και Purnell 1981,  Palmer και συν. 

1987, Clark 1989, Purnell 1989). Επομένως, απλή ιατρική παρακολούθηση δε 

λύει το πρόβλημα των ασθενών αυτών. Για τους λόγους αυτούς η ορθή 

θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η παραπομπή του ασθενούς με πρωτοπαθή 

ΥΠΘ σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο, με εμπειρία στη θεραπεία αυτής της 

ασθένειας και στελεχωμένο με χειρουργούς που να έχουν αποκτήσει σημαντική 

εμπειρία στη χειρουργική των παραθυρεοειδών αδένων. Τη δικαίωση μιας 

τέτοιας απόφασης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα μιας μελέτης, βασισμένης 

σε 500 συνεχείς περιπτώσεις πρωτοπαθούς ΥΠΘ,  όπου οι 461  από  τους  500  

(92,2%) αρρώστους με κυρίως ασυμπτωματικό ΥΠΘ θεραπεύτηκαν πλήρως 



ύστερα από τη χειρουργική επέμβαση (Russel και Edis 1982, Λινός 1984). 

 

Το ποσοστό της χειρουργικής επιτυχίας επηρεάζεται άμεσα από τα 

παθολογοανατομικά ευρήματα. Ενώ σε ασθενείς με ένα αδένωμα το ποσοστό 

χειρουργικής επιτυχίας σε αξιόλογα κέντρα φτάνει στο 92-98% (Satava και συν. 

1975, Clark 1989, Van-Heerden και συν. 1991), σε ασθενείς με πρωτοπαθή 

υπερπλασία παρουσιάζονται δεκαπλάσια ποσοστά αποτυχίας,  αφού  η 

υπερπλασία είναι ασύμμετρη και η συχνότητα υπεράριθμων αδένων σε έκτοπες 

θέσεις αυξημένη (Scholz και συν. 1978, Ηarness και συν. 1979,  Russel και 

συν. 1982, Clark 1989). ΄Ετσι σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπλασία, μπορεί 

να μην αφαιρεθούν όλοι οι αδένες που έπρεπε να αφαιρεθούν στην πρώτη 

εγχείρηση με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η αναμενόμενη βιοχημική και 

κλινική βελτίωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζεται υπερασβεστιαιμία 

αργότερα μετά την εγχείρηση και έτσι δημιουργείται η ανάγκη για μια δεύτερη 

χειρουργική επέμβαση (Broadus 1989). 

 

΄Αλλη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η παρακέντηση του παθολογικού  

αδένα και έγχυση οινοπνεύματος (96-100%) κάτω από υπερηχογραφική 

καθοδήγηση  ή αγγειογραφικά όπου γίνεται εκτομή (ablation) του ή των 

παθολογικών αδένων με την έγχυση σκιαγραφικού διά του καθετήρα στην  

αρτηρία που τροφοδοτεί τον αδένα. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις 

μεσοθωρακικών αδενωμάτων, όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διαδερμική 

πρόσβαση (Miller D.L 1991). Eπειδή και οι δύο μέθοδοι ενέχουν μεγάλους 

κιδύνους, περιορίζονται μόνο στις περιπτώσεις εναλλακτικής λύσης της 

χειρουργικής επέμβασης (Solbiati και συν1985, Kustrup και συν. 1990). Δηλαδή 

στις περιπτώσεις  επιλεγμένης ομάδας ασθενών, κυρίως στους ασθενείς με 

μεγάλη ηλικία και  με άλλες συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις, σε 

βαθμό που η χειρουργική επέμβαση ενέχει κίνδυνο για τη ζωή του αρρώστου, 

όπως και στις περιπτώσεις που ο ασθενής αρνείται τη χειρουργική επέμβαση. 

Είναι πασιφανές, τουλάχιστο μέχρι στιγμής, ότι καμία θεραπευτική αντιμετώπιση 

δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η χειρουργική επέμβαση. 

 

3.6   ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ  ΕΝΤΟΠΙΣΗ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
Αρκετές διαγνωστικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς  για 

την προεγχειρητική εντόπιση των παθολογικών αδένων σε ασθενείς με 



πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Σταδιακά οι απεικονιστικές αυτές μέθοδοι 

έχουν βελτιωθεί αρκετά, ώστε να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στο τελικό 

αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης. Οι βασικότεροι λόγοι για τους 

οποίους η προεγχειρητική εντόπιση των παθολογικών αδένων θεωρείται 

σκόπιμη και ωφέλιμη είναι οι εξής: 

 

• Η ακριβής εντόπιση ενός έκτοπου παραθυρεοειδικού αδενώματος ώστε να 

αποφευχθεί η εκτεταμένη και επικίνδυνη χειρουργική διερεύνηση όλου του 

λαιμού.  

• Η ανάγκη γνώσης κατα πόσο ο ασθενής υποφέρει από ένα μονήρες 

αδένωμα ενός παραθυρεοειδούς  ή πρωτοπαθή υπερπλασία όλων των 4 

παραθυρεοειδών, όπου μία πλέον εκτεταμένη εγχείρηση και αφαίρεση των 

33/4 αδένων είναι αναγκαία. 

 

Αναμφίβολα ο συνδυασμός μίας ορθής ακτινολογικής προεγχειρητικής 

απεικόνισης των παθολογικών παραθυρεοειδών μαζί με έναν πεπειραμένο 

χειρουργό αποτελούν το σίγουρο δίδυμο για ένα άριστο χειρουργικό 

αποτέλεσμα  (Wei και Burke 1995, Τζιακούρη και συν. 1996).   Στην απουσία 

δυνατότητας ακριβούς προεγχειρητικής μελέτης, ο πεπειραμένος χειρουργός 

είναι η μόνη διέξοδος, με ένα αναγνωρισμένο ποσοστό επιτυχίας 85-95%  (Van 

Heerden 1991, Roe και συν. 1994). Ιδιαίτερα χρήσιμη και αναγκαιότατη είναι η 

προεγχειρητική εντόπιση των παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων έπειτα 

από μία αποτυχημένη πρώτη επέμβαση.  Σ' αυτές τις περιπτώσεις η 

προεγχειρητική εντόπιση θεωρείται απαραίτητη  διαφορετικά οι πιθανότητες 

επιτυχίας είναι μειωμένες. 

 

Οι απεικονιστικές μέθοδοι πού έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι: 

 

• Οισοφαγογράφημα με βαριούχο γεύμα 

• Σπινθηρογράφημα  με ΕΦ έγχυση Σεληνομεθειονίνης  (75Se) 

• Εκλεκτική αρτηριογραφία της θυρεοειδικής αρτηρίας και φλεβογραφία με 

εκλεκτική λήψη αίματος από τις φλέβες του τραχήλου  για μέτρηση επιπέδων 

παραθορμόνης 

• Υπερηχοτομογραφία  (Gray - scale, real - time και Doppler) 

• Παρακέντηση διά λεπτής βελόνης και λήψη δείγματος κάτω από ΥΤ & ΑΤ 



• Διεγχειρητικές μέθοδοι:  (διεγχειρητική υπερηχοτομογραφία και  

    μετρήσεις κυκλικής ΑΜΡ και ΠΘ) 

• Aξονική τομογραφία 

• Σπινθηρογράφημα με 99Τc  και  201Τl       

• Μαγνητικός συντονισμός 

• Σπινθηρογράφημα με ισονυτρίλια (99TC - Sestamibi - 99TC - tetrofosmin) 

       

3.6.1 To oισοφαγογράφημα με βαριούχο γεύμα ήταν η πρώτη 

διαγνωστική μέθοδος που είχε εφαρμοστεί στις δεκαετίες του 1960 και 1990 για 

την ανάδειξη μεγάλων παραθυρεοειδών αδενωμάτων (Stevens και Jackson 

1967 Sofianides και συν. 1978).  Η διάγνωση στηριζόταν στην παρεκτόπιση της 

πορείας του οισοφάγου κατά τη διέλευση του βαρίου και  στα πιεστικά 

εντυπώματα από μεγάλα αδενώματα στην οισοφαγοτραχειακή αύλακα. Αυτό 

βέβαια μπορούσε να φανεί μόνο σε μεγάλα αδενώματα, σε ασθενείς με σοβαρά 

μεταβολικά προβλήματα την εποχή πριν την εφαρμογή του βιοχημικού ελέγχου 

ασβεστίου ως εξέταση ρουτίνας. 

 

3.6.2 Το Σπινθηρογράφημα με 75Se (75 Σεληνομεθειονίνη), 
εφαρμόστηκε την ίδια περίπου εποχή με το οισοφαγογράφημα. Στον ασθενή 

χορηγούνταν για 5 μέρες 75μg T3 ημερησίως για καταστολή του θυρεοειδούς 

αδένα και στη συνέχεια χορηγούνταν ενδοφλεβίως 250 μCi 75-

Σεληνομεθειονίνη και λαμβάνονταν εικόνες 5 λεπτά, 2 ώρες και 8 ώρες μετά τη 

χορήγηση. ΄Οταν υπήρχε παραθυρεοειδικός ιστός που υπερλειτουργούσε, 

απεικονιζόταν ως μια περιοχή αυξημένης συγκέντρωσης του ραδιοφαρμάκου 

(Di Gullio και Beierwaltes 1964). Παρόλο που ήταν απλή και ασφαλής μέθοδος 

λόγω χαμηλής ευαισθησίας και ειδικότητας (40% και 51%), δεν αποδείχθηκε 

χρήσιμη στους χειρουργούς, γι' αυτό και εγκαταλείφθηκε (Λινός 1984,  Waldorf 

και συν. 1984). 

 

 
3.6.3  Η εκλεκτική αρτηριογραφία της θυρεοειδικής αρτηρίας και η 

φλεβογραφία με λήψη φλεβικού δείγματος με σκοπό τη μέτρηση των επιπέδων 

της παραθορμόνης, (Doppman και συν. 1975, Miller και συν. 1989) είχαν ευρεία 

χρήση κυρίως κατά την εποχή της ανάπτυξης των μεθόδων μέτρησης 

παραθορμόνης. Η ευαισθησία τους αφορούσε κυρίως την ανάδειξη της πλευράς 



του αδενώματος με ποσοστό επιτυχούς εντόπισης 75% πριν την πρώτη 

επέμβαση και 50-60% σε επαναλαμβανόμενες εγχειρήσεις. Γενικά η μέθοδος 

αυτή  αδυνατούσε σημαντικά  στην ακριβή εντόπιση των παθολογικών αδένων 

και χρήση της σήμερα έχει περιοριστεί σημαντικά. 

 

Οι μέθοδοι αυτές είναι επεμβατικές και η εφαρμογή τους ενέχει 

αναγνωρισμένους κινδύνους, κυρίως νευρολογικές επιπλοκές που φτάνουν σε 

ποσοστό του 15% (αιμορραγία, ημιπάρεση, ημιπληγία, τετραπληγία ή ακόμη και 

θάνατος).  Επίσης έχουν υψηλό κόστος και απαιτούν την  ανάγκη ύπαρξης 

αρκετά καλά εξειδικευμένου προσωπικού. Αυτοί οι λόγοι έχουν μειώσει 

σημαντικά τη χρήση τους, ειδικά μετά την ανάπτυξη  άλλων αξιόπιστων 

μεθόδων εντόπισης. Σήμερα η εφαρμογή τους περιορίζεται μόνο σε δύσκολες 

περιπτώσεις υποτροπιάζοντος υπερπαρθυρεοειδισμού, όπου οι άλλες μη 

επεμβατικές μεθόδοι έχουν αποτύχει να εντοπίσουν το αδένωμα ( Mitchel  και 

συν. 1995). 

 

3.6.4  Η υπερηχοτομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας   

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1975 (Αrima και συν. 1975).  Μεσολάβησε μια 

περίοδος διαδοχικών τεχνολογικών κατακτήσεων, όπως η εφαρμογή της 

τεχνικής gray-scale, η επινόηση και χρησιμοποίηση ηχοβόλων κεφαλών 

(transducers) μικρής διαμέτρου και κρυστάλλων υψηλής συχνότητας και η 

εφαρμογή της δυναμικής (real-time) υπερηχοτομογραφίας. Οι εξελίξεις αυτές σε 

συνδυασμό με τη βελτίωση της τεχνικής της εξέτασης, όπως η χρησιμοποίηση 

του υδατίνου προθέματος (water-bath), αναβάθμισαν την κλινική χρησιμότητα 

της μεθόδου (Γκουρτσογιάννης 1984), ιδίως μετά την ανακάλυψη και χρήση 

ηχοβολέων 7,5 και 10ΜΗz, που αποτελούν την ιδανική συχνότητα  ηχοβολέα 

γι΄αυτές τις περιπτώσεις. 

 

Η υπερηχοτομογραφία θεωρείται σήμερα η πιο απλή, η πιο εύκολη 

χωρίς ακτινοβολία  και με το λιγότερο κόστος μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται 

ευρέως, για να ορίσει τοπογραφικά την ακριβή θέση των αδενωμάτων των 

παραθυρεοειδών αδένων. ΄Οπως είναι γνωστό, με την υπερηχοτομογραφία 

αναγνωρίζονται μόνο οι παθολογικοί αδένες (Duffy και συν. 1980, Reading και 

συν. 1982). 

 

Με real-time υπερηχοτομογραφία το ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης  



κυμαίνεται απο 80-92% ανάλογα με το κέντρο και την εξειδίκευση των ατόμων ( 

Van-Heerden και συν. 1982 Dwarakanathan και συν. 1986, Graif και συν. 1987 

Tziakouri και συν. 1996). Η υπερηχοτομογραφία αδυνατεί να εντοπίσει 

απομακρυσμένους έκτοπους παραθυρεοειδείς αδένες και υστερεί στην ανάδειξη 

πολλαπλών μικρών υπερτροφικών αδένων σε περιπτώσεις πρωτοπαθούς 

υπερπλασίας. Η εφαρμογή της είναι επίσης δύσκολη σε ήδη χειρουργημένους 

ασθενείς λόγω ανάπτυξης ίνωσης και παρόλο που η  ευαισθησία της μεθόδου 

σ΄ αυτές τις περιπτώσεις κυμαίνεται από 56 μέχρι 80%, η ειδικότητά της φτάνει 

το 92%. Γι’ αυτό η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την επαναξιολόγηση των 

ασθενών πριν την επόμενη χειρουργική επέμβαση (Butch και συν. 1985, 

Reading 1991). Επίσης η υπερηχοτομογραφία παρουσιάζει σχετική αδυναμία 

και στους ασθενείς με συνύπαρξη θυρεοειδικών όζων, όπου μπορεί να 

βοηθήσει η συμπληρωματική έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία η οποία 

όμως έχει περιορισμένη προς το παρόν εφαρμογή. 

 

3.6.5  Παρακέντηση δια λεπτής βελόνης και λήψη δείγματος κάτω 
απο υπερήχους ή αξονική τομογραφία 

Η αναρρόφηση ή βιοψία υπόπτων κυστικών ή συμπαγών αλλοιώσεων 

μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετες πληροφορίες κυρίως για την επιβεβαίωση 

της διάγνωσης πριν τη χειρουργική επέμβαση, ειδικά σε περιπτώσεις 

επαναληπτικής επέμβασης (Doppman και συν. 1983, Bender και συν. 1992). 

 

Από τη λήψη υλικού ελέγχεται η παρουσία και το επίπεδο της ΡΤΗ στο 

αίμα για επιβεβαίωση του παραθυρεοειδικού αδενώματος, παρόλο που από 

μελέτες έχει βρεθεί ότι η μέτρηση γειτονικού θυρεοειδικού ιστού μπορεί να 

δώσει επίσης ψηλά επίπεδα ΡΤΗ (Kartrup και συν. 1988). Στις περιπτώσεις δε 

που οι αλλοιώσεις είναι ικανού μεγέθους, μπορεί να παρθεί υλικό για 

κυτταρολογική και ιστολογική ανάλυση. Στην ιστολογική ανάλυση 

χρησιμοποιείται βελόνα (21-25 qauge) και θεωρείται ότι σε συνδυασμό με την 

υπερηχοτομογραφική εμφάνιση μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετα  στοιχεία σε 

θέμα διαφορικής διάγνωσης, ειδικά στις περιπτώσεις υποτροπιάζοντος 

υπερπαραθυρεοειδισμού. 

 

Στις περιπτώσεις κυστικών αλλοιώσεων είτε πρόκειται περί απλής 

κύστης ή παραθυρεοειδικού αδενώματος η αναρρόφηση με λεπτή βελόνα (25 

gauge)  βοηθά βασικά  στη διευκρίνιση ύπαρξης λειτουργούντος ή όχι ιστού, 



διότι και οι δυο περιπτώσεις αντιστοιχούν σε βαθμό εκφύλισης. Η ακρίβεια της 

διαφορικής διάγνωσης υπόπτων βλαβών θεωρείται ότι φτάνει στο 87% (Solbiati 

και συν. 1983).  Aποτυχία διαφορικής διάγνωσης συνήθως οφείλεται σε 

ανεπαρκή λήψη υλικού. Ιδιαίτερες επιπλοκές δεν έχουν περιγραφεί με τη 

μέθοδο αυτή. 

 

3.6.6  Διεγχειρητική υπερηχοτομογραφία και μέτρηση κυκλικής 
ΑΜΡ και ΠΘ 

Η διεγχειρητική υπερηχοτομογραφία είναι μια από τις μεθόδους 

περιεγχειρητικής εντόπισης των παθολογικών αδένων και είναι απαραίτητη η 

χρήση ειδικου ηχοβολέα μικρής διαμέτρου και 10 ΜΗz συχνότητας. Η εξέταση 

αυτή μπορεί να ελαττώσει σημαντικά το χρόνο εξερεύνησης ειδικά σε έδαφος 

προηγούμενης επέμβασης, αλλά απαιτείται εξειδίκευση και εμπειρία με την 

απεικόνιση των φυσιολογικών οργάνων της περιοχής. Περιεγχειρητικά 

χρησιμοποιούνται επίσης οι ταχείες μετρήσεις παραθορμόνης με ειδικές 

μεθόδους μέτρησης καθώς και μέτρηση της κυκλικής ΑΜΡ στα ούρα για την 

εκτίμηση της πλήρης αφαίρεσης του υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού ιστού. 

Η χρήση όμως αυτών των περιεγχειρητικών μεθόδων μελέτης είναι πολύ 

περιορισμένη λόγω του μικρού διαθέσιμου χρόνου, την εξειδίκευση που 

απαιτείται και του συνολικού υψηλού κόστους (Spiegell και συν. 1980, Darling 

και συν. 1988, Mitchel και συν. 1995). 

 

3.6.7  Η αξονική τομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας, με τη 

χρήση ταχείας έγχυσης σκιαγραφικού, βοηθά σημαντικά στην εντόπιση  

παραθυρεοειδικών αδενωμάτων. Είναι σχετικά εύχρηστη μέθοδος, ταχεία, 

εμφανίζει ελάχιστες επιπλοκές και δεν έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Τα ποσοστά 

επιτυχίας της κυμαίνονται σύμφωνα με τους διάφορους συγραφείς από 50 μέχρι 

78%, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση των παθολογικών παραθυρεοειδών 

αδένων (Stark και συν. 1983, Bender και συν. 1992). Τα χαμηλότερα ποσοστά 

γύρω στο 50% αντιστοιχούν στις περιπτώσεις  εφαρμογής της συμβατικής 

αξονικής τομογραφίας χωρίς  δυναμικές λήψεις και  ταχεία έγχυση 

σκιαγραφικού (Κοrarik και συν. 1978). 

 

Η αξονική τομογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εντόπιση μεγάλων 

εκτόπων παραθυρεοειδικών αδενωμάτων, αλλά υστερεί στην ανίχνευση των 

υπερπλαστικών αδένων της πρωτοπαθούς υπερπλασίας, στα ενδοθυρεοειδικα 



αδενώματα, όπως και στα αδενώματα των ασθενών ύστερα από μια πρώτη 

αποτυχημένη εγχείρηση. 

 

3.6.8  Το σπινθηρογράφημα με 99Tc και 201Τl γίνεται με ενδοφλέβια 

έγχυση τεχνήτιου 99Tc, το οποίο απεικονίζει το θυρεοειδή και τους 

παραθυρεοειδείς αδένες. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή 

αφαιρείται η σπινθηρογραφική εικόνα του δεύτερου σπινθηρογραφήματος που 

λαμβάνεται με ραδιενεργό θάλλειο 201Τl,  το οποίο απεικονίζει μόνο το 

θυρεοειδή, με αποτέλεσμα να διακρίνεται καλύτερα τυχόν αδένωμα του ενός 

παραθυρεοειδούς αδένα. Το ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης με τη μέθοδο αυτή 

κυμαίνεται μεταξύ 53 και 83% (Gooding και συν. 1986, Bender και συν. 1992). 

Η επιτυχία διάγνωσης έχει άμεση σχέση με το μέγεθος των παθολογικών 

αδένων, γι΄ αυτό και υστερεί στην ανάδειξη μικρών αδενωμάτων ή 

υπερλαστικών αδένων. Είναι χρήσιμη μέθοδος για την ανάδειξη εκτόπων 

αδενωμάτων, γι’ αυτό και ο συνδυασμός της εξέτασης αυτής με μαγνητικό 

συντονισμό και υπερηχοτομογραφία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 

επικείμενης επαναληπτικής παραθυρεοειδεκτομής. 
 

Κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η εικόνα που παρουσιάζουν δεν 

είναι ειδική της νόσου και συχνά παρατηρούνται ψευδώς θετικές εικόνες. 

Συνήθως οφείλονται στην ανώμαλη μορφολογία του θυρεοειδούς (όζοι 

θυρεοεοειδούς, χρόνια θυρεοειδίτις, καρκίνωμα θυρεοειδούς) ή ακόμα και σε 

μεταστάσεις στην απεικονιζόμενη περιοχή (λεμφαδένες) και λεμφώματα  

(Voorman και συν. 1988, Bender και συν. 1992). 

 
3.6.9  Ο μαγνητικός συντονισμός είναι μία πρόσφατη ακριβής, μη 

επεμβατική μέθοδος απεικόνισης των παραθυρεοειδών αδένων. Με τη 

χρησιμοποίηση επιφανειακού διαφράγματος, ενδοφλέβιας έγχυσης Γαδολίνιου 

και της συνεχούς βελτίωσης των διάφορων ακολουθιών παρατηρείται μια 

συνεχής βελτίωση στα ποσοστά επιτυχούς εντόπισης παθολογικών 

παραθυρεοειδών αδένων. Σε μερικές μελέτες τα ποσοστά  επιτυχίας 

συγκρίνονται με αυτά της αξονικής τομογραφίας (50-75%), ενώ σε άλλες 

μελέτες είναι ανώτερα (Higgins και συν. 1988, Seelos και συν. 1990, Mitchel και 

συν. 1995). Ο μαγνητικός συντονισμός είναι χρήσιμος στην εντόπιση εκτόπων 

αδενωμάτων στις περιπτώσεις επιμένοντος ή υποτροπιάζοντος 



υπερπαραθυρεοειδισμού (Peck και συν. 1987). Μειονεκτεί όμως στις 

περιπτώσεις συνύπαρξης όζων του θυρεοειδούς (Spritzer και συν. 1987, 

Higgins και συν. 1988). 

 

3.6.10 Σπινθηρογράφημα με ισονυτρίλια (99Tc-Sestamibi, 99Tc 

Τetrofosmin) στηρίζεται στη χρήση ειδικών ισονυτριλίων, των οποίων το 

πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπουν τη χορήγηση σχετικά μεγάλων δόσεων, 

γεγονός που επιτρέπει σαφέστερες εικόνες σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα και με καλύτερη διακριτική ικανότητα. ΄Ετσι αυξάνεται η ειδικότητα της 

εξέτασης και περιορίζονται οι ψευδώς θετικές εικόνες (Ο'  Doherty και συν. 

1992, Taillefer και συν. 1992, Wei και συν. 1992). Επίσης η δόση ραδιενεργού 

ενέργειας  είναι μικρότερη από το σπινθηρογράφημα με 201Τl. Με τη μέθοδο 

αυτή δεν είναι απαραίτητη η τεχνική αφαίρεσης και επιτρέπεται η χρήση και 

απόδοση τρισδιάστατης είκονας με SPECT. Παρόλο που το σπινθηρογράφημα 

αυτό είναι μια από τις πιο πρόσφατες μεθόδους ανίχνευσης παθολογικών 

παραθυρεοειδών, θεωρείται ήδη πολύ χρήσιμο στην εκτίμηση αδενωμάτων 

ειδικά σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό πριν την 

επανεπέμβαση (Wei και συν1994, Mitchel και συν. 1995).  

 

Mε καλά αποτελέσματα έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα η ίδια μέθοδος 

και με άλλο παρόμοιο ισονυτρίλιο το 99mTc - tetrofosmin (Aigner και συν. 1996) 

το οποίο θεωρείται ότι πλεονεκτεί του σπινθηρογραφήματος με 99Tc Sestamibi 

ως προς το χρόνο προετοιμασίας του ισονυτριλίου, διότι χρειάζεται πολύ 

λιγότερο  χρόνο (10 λεπτά). Ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορεί να δοθούν σε 

ασθενείς με συνυπάρχουσα θυρεοειδική νόσο και ψευδώς αρνητικά στα πολύ 

μικρά αδενώματα και σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπλασία και πολλαπλούς 

μικρούς υπερπλαστικούς αδένες. 
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B. ΕΙΔΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ 

 

 
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ  ΕΝΤΟΠΙΣΗ  ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΑΔΕΝΩΝ  ΣΕ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΜΕ  ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ 
ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ 

 

  
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΑΞΙΑ  ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ    
ΑΞΟΝΙΚΗΣ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  ΜΕΛΕΤΗ - ΣΚΟΠΟΣ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
 
Σκοπός της συγκριτικής αυτής απεικονιστικής και διαγνωστικής μελέτης 

ήταν η επίτευξη μιας όσο το δυνατό ακριβέστερης εντόπισης των παθολογικών 

παραθυρεοειδών αδένων. 

 

Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στη βελτίωση του ποσοστού  επιτυχίας, 

στην  ανίχνευση και εντόπιση των παθολογικών αδένων σε ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, σε βαθμό που να εξασφαλίζει την 

απόλυτη επιτυχία της μετέπειτα χειρουργικής παραθυρεοειδεκτομής. 

 

Βασικός στόχος ήταν να αποκλεισθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο  

δυνατό οι πιθανότητες μιας αποτυχημένης παραθυρεοειδεκτομής με όλες τις 

δυσάρεστες εξελίξεις του επιμένοντα ή υποτροπιάζοντα πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού με ανάγκη για μια δεύτερη εξερεύνηση στο μέλλον, σε 

συνθήκες δυσκολότερες και πλέον επικίνδυνες. Για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού προσπαθήσαμε να μελετήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα κάθε ασθενή 

με πρωτοπαθή ΥΠΘ, αρχικά μόνο υπερηχογραφικά, αργότερα σε συνδυασμό 

με την αξονική τομογραφία και  από τον Μάϊο του 1992 με την προσθήκη του 

μαγνητικού συντονισμού.  Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις δύσκολες περιπτώσεις 

των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπλασία, όπου χαρακτηριστικά 

αναπτύσσονται περισσότεροι απο ένας παθολογικοί αδένες και οι οποίοι είναι 

συνήθως μικρού βάρους, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις ασθενών με 

μονήρη  έκτοπα αδενώματα. Αυτές είναι οι δύο κύριες κατηγορίες ασθενών με 

πρωτοπαθή ΥΠΘ που οδηγούν σε μία αποτυχημένη παραθυρεοειδεκτομή. 

 

Στα τελευταία 30 χρόνια χρησιμοποιήθηκαν διάφορες απεικονιστικές 

μέθοδοι για την ανίχνευση και εντόπιση των παθολογικών παραθυρεοειδών 

αδένων.  Οι παλαιότερες απο αυτές, όπως το βαριούχο οισοφαγογράφημα, 

ραδιοϊσότοπα με 75Se,  η αρτηριογραφία, η λήψη φλεβικού δείγματος  για 

μέτρηση του επιπέδου της παραθορμόνης στο αίμα και η στατική (gray- scale) 

υπερηχοτομογραφία, δεν είχαν αξιόλογα αποτελέσματα και ώς εκ τούτου οι 

περισσότερες έχουν σταδιακά εγκαταλειφθεί (Αrima και συν. 1975, Sofianides 

και συν. 1977, Waldorf και συν. 1984, Doppman και συν. 1985). 



Νεότερες τεχνικές όπως η real-time υπερηχοτομογραφία, με την  

προσθήκη της απλής και έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας, η αξονική 

τομογραφία,ο μαγνητικός συντονισμός και ο ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος με 

θάλλειο και τεχνήτιο ή με ισονυτρίλια, παρουσιάζονται με πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται. Παρόλα αυτά, το ποσοστό 

επιτυχούς εντόπισης για κάθε μια απεικονιστική μέθοδο ξεχωριστά δεν είναι 

ικανοποιητικό. Σε μια συγκριτική απεικονιστική μελέτη οι Von Schulthess και 

συν. 1993 δίδουν διαγνωστική ακρίβεια 80% για την υπερηχοτομογραφία, 76% 

για την αξονική τομογραφία και 82% για τον μαγνητικό συντονισμό. Παρόμοια 

αποτελέσματα εκφράζονται απο τους Duh και συν. 1987, Miller 1991 και 

Mitchell και συν. 1995. 

 

Στη μελέτη μας δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ανεύρεση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που ευνοούν την κάθε μια απο τις τρείς απεικονιστικές 

μεθόδους και παράλληλα έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων όλων των 

μεθόδων μαζί και συσχέτιση τους  με τα μετέπειτα χειρουργικά ευρήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.    ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
5.1    ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 

Από τον Μάιο του 1988 μέχρι τον Ιούνιο του 1996, 48 συνολικά ασθενείς 

με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό διαγνώσθηκαν και χειρουργήθηκαν στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Από αυτούς οι 31 ασθενείς  ήσαν γυναίκες και οι 

17 άνδρες με μέση ηλικία 50 έτη (16-70 ετών) (Γραφ. Παρ. 1). 

 

Για κάθε ασθενή έχει καταγραφεί το φύλο, η ηλικία, η ημερομηνία 

εχγείρησης, τα κλινικά συμπτώματα με τα οποία εμφανίστηκε η νόσος και τα 

βιοχημικά ευρήματα  πριν και μετά την εγχείρηση.   
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Ãñáö. Ðáñ. 1:

ÊáôáíïìÞ áñéèìïý áóèåíþí ìå ðñùôïðáèÞ 



5.2   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
 

Η μελέτη των 48 ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό άρχιζε  

με ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό και φυσική εξέταση απο τους συναδέλφους  στο 

τμήμα Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ο βιοχημικός 

έλεγχος γινόταν στο Γενικό Χημείο και οι μετρήσεις παραθορμόνης στο τμήμα 

Ραδιοϊσοτόπων του ΓΝΛ. 

  

Ο γενικός ακτινολογικός έλεγχος (ακτινογραφία θώρακος, απλή 

ακτινογραφία νεφρών, κρανίου, χεριών και μακρών οστών), η 

υπερηχοτομογραφία και η αξονική τομογραφία γίνονταν στο Ακτινολογικό 

Τμήμα του ΓΝΛ, ενώ ο μαγνητικός συντονισμός γινόταν στο διαγνωστικό κέντρο 

΄Αγιος Θέρισσος στη Λευκωσία. 

 

Ο πλήρης βιοχημικός έλεγχος περιλάμβανε μετρήσεις στο αίμα,   

κρεατινίνης, ουρίας, ηλεκτρολυτών, ασβεστίου, φωσφόρου, αλκαλικής 

φωσφατάσης, πρωτεϊνών καθώς και ηλετροφόρηση πρωτεινών. Γίνονταν 

επίσης μετρήσεις ασβεστίου σε συλλογή  ούρων 24 ωρών. 

  

Ιδιαίτερη προσοχή δινόταν στις  μετρήσεις ασβεστίου στο αίμα.  Για όλες 

τις πιο πάνω μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε αυτόματος αναλυτής τύπου Hitachi 

705E.  Οι μετρήσεις της παραθορμόνης του ορού του αίματος όλων των 

ασθενών γίνονταν στο Τμήμα Ραδιοϊσοτόπων του ΓΝΛ. Από το 1986 μέχρι τον 

Οκτώβριο του 1994 η μέθοδος μέτρησης της παραθορμόνης προσδιόριζε το 

μεσαίο κλάσμα παραθορμόνης με αντιδραστήρια της Mallinckrodt Diagnostica. 

Οι φυσιολογικές τιμές ήταν 30 - 90 pmol/L. Aπό τον Οκτώμβριο του 1994 μέχρι 

σήμερα προσδιορίζεται ολόκληρο το μόριο παραθορμόνης με φυσιολογικές 

τιμές 10 - 70 pmol/L. 

  

 

 

 

 

 

 
 



 
5.3    ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
 
5.3.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
Για την απεικόνιση των παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων 

χρησιμοποιήθηκαν τρείς εξειδικευμένες ακτινολογικές διαγνωστικες μέθοδοι: (α) 

η υψηλής διακριτικής ικανότητας υπερηχοτομογραφία (ΥΤ) που έγινε σε όλους 

τους 48 ασθενείς (β) η αξονική τομογραφία (ΑΤ) που έγινε στους 38 απο τους 

48 ασθενείς και (γ) ο μαγνητικός συντονισμός (ΜΣ) που έγινε στους 25 από 

τους 48 ασθενείς. 

 
Yπερηχοτομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας  έγινε και στους 

48 ασθενείς. Γινόταν  αρχικά με υπερηχογράφο real time Aloka SSD 650  και με 

ηχοβολέα 7,5 MHz. Χρήση υδατίνου προθέματος (water bath) έγινε μερικές 

φορές για ενίσχυση της εικόνας. Απο τον Ιανουάριο του 1995 χρησιμοποιήθηκε 

επίσης  ηχοβολέας 10 MHz με υπερηχοτομογράφο της ATL τύπου ultramark 9 

και ATL 3000. 

 

Η εξέταση γινόταν με τον ασθενή σε ύπτια θέση και με υπερέκταση της 

κεφαλής. Μερικές φορές χρήσιμη ήταν και η στροφή της κατά 15ο δεξιά ή 

αριστερά, αντίθετα προς την εξεταζόμενη περιοχή. Στην περιοχή της εξέτασης 

ετοποθετείτο στο δέρμα ειδική ουσιά (gel) για καλύτερη μετάδοση του ήχου 

διαμέσου του ηχοβολέα. Οι σαρώσεις γίνονταν σε εγκάρσιες, επιμήκεις και 

λοξές τομές στην περιοχή του λαιμού και στις δύο πλευρές κοντά στον 

θυρεοειδή αδένα. Η λεπτομερής εξέταση της περιοχής  περιλάμβανε την 

περιοχή (α) άνω απο τον θυρεοειδή χόνδρο, (β) περιφερειακά  απο τα 

σφαγιτιδικά και καρωτιδικά αγγεία προς τα πλάγια και (γ) προς τα κάτω, μέχρι 

το  στέρνο  με ουραία κλίση του ηχοβολέα.  

 

Σαν οδηγά σημεία χρησιμοποιούνταν τα εξής ανατομικά μόρια: 

 

• Η τραχεία που αναγνωρίζεται σαν έντονη ηχοανακλαστική περιοχή στη μέση 

γραμμή. 

• Τα μεγάλα αγγεία του τραχήλου, καρωτίδα και έσω σφαγιτίδα. 

• Ο οισοφάγος. 



• Ο επιμήκης τραχηλικός μυς, που απεικονίζεται σαν αυλοειδής ανηχοϊκός 

σχηματισμός σε οπίσθιο επίπεδο. 

• Ο παλλόμενος νευροαγγειακός μίσχος, θυρεοειδικές αρτηρίες και λαρυγγικό 

νεύρο που προβάλλουν ανάμεσα στον επιμήκη τραχηλικό μύ και την οπίσθια 

επιφάνεια του θυρεοειδούς. 

 

Σύγχρονες καταποτικές κινήσεις συστήνονταν στον ασθενή για καλύτερη 

απεικόνιση της περιοχής κάτωθεν των λοβών του θυρεοειδούς, πίσω από τις 

κλείδες, στέρνο και κυρίως την περιοχή γύρω από τον οισοφάγο. Επιπρόσθετη  

μέθοδος διάκρισης  τυχόν αδενώματος από τον οισοφάγο ο οποίος μερικές 

φορές  δημιουργεί σύγχυση στα αριστερά, ήταν η σύγχρονη κατάποση  νερού 

κατά τη στιγμή της υπερηχοσκόπησης. 

  

Στις περιπτώσεις που υπήρχε ανάγκη ακριβούς διαφορικής διάγνωσης 

από αγγείο ή όζους του θυρεοειδούς γινόταν και χρήση υπερήχων Doppler 

έγχρωμων και μη.  

 

Με τα υπερηχοτομογραφικά ευρήματα ελεγχόταν το μέγεθος των 

απεικονισθέντων παραθυρεοειδών αδένων στις τρείς διαστάσεις του, το σχήμα, 

η ηχοδομή καθώς και η ακριβής  θέση τους σε σχέση με τον θυρεοειδή και τα 

άλλα γειτονικά όργανα όπως οι καρωτίδες. Ελεγχόταν επίσης η ύπαρξη ή μη 

περιφερικής άλω. Η ηχοδομή τους αναλυόταν ως ομοιoγενής ή με κυστικές 

αλλοιώσεις και γινόταν σύγκριση και συσχέτιση με τον θυρεοειδή αδένα 

 
Αξονική τομογραφία των παραθυρεοειδών έγινε σε 38 από τους 48  

ασθενείς. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε μηχάνημα της General Electric (GE-9.000).  

Από τον Σεπτέμβριο του 1994 προστέθηκε και  ελικοειδής αξονικός τομογράφος 

(Spiral  CT) της Elscint.  Τομές ελαμβάνοντο στην περιοχή του λαιμού σε θέση 

υπερέκτασης από το επίπεδο του υοειδούς  οστού μέχρι και το άνω 

μεσοθωράκιο στο ύψος του αορτικού τόξου. Οι τομές ήσαν συνεχείς  με 

δυναμικές λήψεις, πάχους 5 mm και μεσοδιαστήματος 4 mm, πρίν και μετά την 

ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού (Omnipaque).  Ακολουθούσε 

ανακατασκευή των εικόνων (reformation) σε οβελιαίες και στεφανιαίες τομές για 

καλύτερη ανάδειξη των ευρημάτων.   

 

 



Στις περιπτώσεις χρήσης της Ελικοειδούς Αξονικής Τομογραφίας γινόταν 

ταχύτατη σάρωση των τομών (16" - 20") και ακολουθούσε τρισδιάστατος 

ανασχηματισμός των εικόνων με λεπτότερες τομές (πάχος τομής 3,2 mm).   

 

Μερικές φορές χρειάστηκε σύγχρονη κατάποση σκιαγραφικής ουσίας 

απο το στόμα για διαγραφή του οισοφάγου και για καλύτερη απεικόνιση των 

υπολοίπων ιστών απο αυτόν. Τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας 

χαρακτηρίζονταν σε σχέση με την πυκνότητα του θυρεοειδούς αδένα πριν και 

μετά την έγχυση του σκιαγραφικού. 

 

Ο Μαγνητικός συντονισμός έγινε σε 25 από τους 48  ασθενείς. Αρχικά 

ο μαγνητικός συντονισμός γινόταν σε μηχάνημα 0.5 Tesla Gyroscan της Philips 

και από το Νοέμβριο του 1995 σε  μηχάνημα 1.5 Tesla Gyroscan ACS-NT της 

Philips. Παράλληλα χρησιμοποιείτο επιφανειακό διάφραγμα (superficial coil) 

στην υπό μελέτη περιοχή. 

 

Για το 0.5 Tesla Gyroscan χρησιμοποιήθηκαν οι spin-echο ακολουθίες 

Τ1,  (TR/TE 500/20-30 msec) και η Τ2 ακολουθία (TR/TE 1800/30/90 msec). Για 

το 1.5 Tesla Gyroscan ACS-NT εχρησιμοποιείτο η Τ1 ακολουθία (TR/TE 450/20 

msec) και η Τ2 ακολουθία (TR/TE 1900/20/90 msec). Σε όλους τους ασθενείς 

λήφθηκαν εικόνες σε εγκάρσιες και στεφανιαίες τομές στην περιοχή του λαιμού 

και του άνω μεσοθωρακίου με πάχος τομών 6 mm και μεσοδιάστημα 6 mm. 

 

Στους 20 από τους 25 ασθενείς έγιναν και εγκάρσιες τομές στην Τ1 

ακολουθία μετά από ενδοφλέβια έγχυση Γαδολινίου DTPA 2 mg/Kg βάρους 

(Magnevist-Schering).  Το σήμα έντασης των ευρημάτων συγκρινόταν με το 

σήμα έντασης του θυρεοειδικού ιστού ή του γειτονικού λίπους, ξεχωριστά σε 

κάθε μία από τις ακολουθίες. Επίσης η ενίσχυση ή όχι της βλάβης μετά από την 

ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού, συγκρίθηκε πάλι με το θυρεοειδή αδένα και 

τους γειτονικούς ιστούς (μυς). 

 

Ο ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος με Τc99 και Τl201 με ειδική τεχνική 

αφαιρέσεως με τη βοήθεια υπολογιστή εφαρμόστηκε αρχικά μόνο σε μερικούς 

ασθενείς αλλά γρήγορα εγκαταλείφθηκε, διότι στο τμήμα μας δεν παρουσίασε 

αξιόλογα αποτελέσματα πιθανώς λόγω μη ανάπτυξης εμπειρίας στον τομέα 



αυτό. ΄Οπως είναι γνωστό για την επιτυχία της μεθόδου έχει μεγάλη σημασία η 

προσεκτική τήρηση της μεθοδολογίας όπως είναι η προετοιμασία του 

ραδιοφαρμάκου, οι λήψεις να περιλαμβάνουν και το μεσοθωράκιο, η 

πραγματοποίηση λοξών και πλάγιων λήψεων προς αποφυγή τυχόν 

απορρόφησης της ενέγειας του θαλλείου από τα οστά του θώρακα, η 

τοποθέτηση του ασθενούς σε απομονωμένο δωμάτιο, ώστε να αποφεύγονται οι 

παρεμβολές θορύβου για καλύτερη ακινητοποίηση κ.λπ..  Οι καινούργιες 

μέθοδοι με ισονυτρίλια (σπινθηρογράφημα με 99Τc Sestamibi και 99Tc 

Τetrofosmin) που είναι πιο απλές στην εφαρμογή, δεν δοκιμάστηκαν. 

  
5.3.2  ΣΕΙΡΑ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΘΟΔΩΝ 

 

Η υπερηχοτομογραφία ήταν η πρώτη απεικονιστική μέθοδος που 

εφαρμοζόταν σε κάθε ασθενή με υποψία πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού. Ακολουθούσαν η αξονική τομογραφία και ο 

μαγνητικός συντονισμός.  Καταγράφονταν δε, τα απεικονιστικά ευρήματα, σε 

κάθε μια απο τις τρείς μεθόδους, τα οποία αφορούσαν βασικά τα εξής κριτήρια: 

 

• ΄Ορια παθολογικής αλλοίωσης. 

• Ομοιογένεια για την υπερηχοτομογραφία, πυκνότητα για την αξονική 

τομογραφία και σήμα έντασης για τον μαγνητικό συντονισμό. 

• Ενίσχυση μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού για την αξονική τομογραφία και το 

μαγνητικό συντονισμό. 

• Περιγραφή της θέσης  ή θέσεων των παθολογικών αλλοιώσεων. 

 

Μετά το τέλος και των τριών εξετάσεων και πριν από τη χειρουργική 

επέμβαση, γινόταν με βάση τα ευρήματα και των τριών απεικονιστικών 

μεθόδων μια ακτινολογική διάγνωση, με ειδική αναφορά στο εάν επρόκειτο περί 

ενός μονήρους αδενώματος, ή πρωτοπαθούς υπερπλασίας όλων των αδένων. 

 

Τα απεικονιστικά αυτά ευρήματα συσχετίστηκαν αργότερα με τα 

χειρουργικά αποτελέσματα. 

 
 
 



6.  AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

      

Στον ΠΙΝΑΚΑ Ι περιγράφονται το φύλο, η ηλικία, η ημερομηνία 

εγχείρησης και η κλινική εικόνα με την οποία παρουσιάστηκαν οι ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΥΠΘ). Επίσης τα βιοχημικά ευρήματα 

ασβεστίου, παραθορμόνης (ΠΘ) και φωσφόρου πριν και μετά την εγχείρηση. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

ΦΥΛΟ ΗΛΙ-

ΚΙΑ 

 

ΗΜΕΡ. 

ΕΓΧΕΙΡ. 

ΑΣ Β Ε

ΠΡΟ -

g /

ΣΤ Ι Ο

ΜΕΤΑ

00ml 

ΦΩ Σ Φ

ΠΡΟ -

g /

ΟΡ Ο 

 

ΜΕΤΑ

00ml 

 

     Π.Θ. 

 

ΠΡΟ - 

   

Ρmol 

 

  

 

ΜΕΤΑ 

 

/ L 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

1 Θ  44 21.07.88 11,8 9,0 2,8 3,8 347 64 Νεφρολιθίαση

2 Θ 54 08.12.88 11,8 9,2 2,8 3,7 191 58 » 

3 Α 23 11.05.89 12,4 9,0 1,8 3,3 143 62 » 

4 Α 66 18.05.89 12,2 8,9 2,2 3,3 382 133 » 

5 Θ 31 27.09.89 10,6 9,7 2,7 3,7 185 134 » 

6 Θ 39 07.12.89 13,5 9,6 1,9 3,3 878 49 » 

7 Α 44 31.01.90 16,0 9,5 2,9 3,7 1000 48 Υπερασβεστιαι

μία 

8 Θ 70 29.03.90 11,3 8,9 3,4 5,5 158 46 » 

9 Α 32 14.06.90 12,1 9,8 2,1 3,6 53 47 » 

10 Θ 65 05.07.90 11,3 9,1 2,7 3,9 166 49 Νεφρολιθίαση

11 Θ 56 19.12.90 13,7 9,3 1,6 4,1 198 33 Σκελετικά 

Ενοχλ. 

12 Α 36 24.01.91 12,4 8,9 2,4 3,5 36 18 Παγκρεατίτιδα

13 Θ 66 14.02.91 12,3 9,4 2,2 3,5 181 40 Νεφρολιθίαση

14 Α 16 01.08.91 11,4 9,8 2,7 3,5 48 38 » 

15 Θ 55 02.10.91 13,5 9,1 2,5 3,5 127 53 » 

16 Θ 69 11.11.91 11,9 9,0 2,3 3,3 313 72 Σκελετικά 

Ενοχλ. 



17 Θ 44 26.02.92 11,3 9,0 1,9 2,8 104 58 Νεφρολιθίαση

18 Α 39 17.03.92 10,4 9,5 2,4 3,1 106 69 » 

19 Θ 60 23.04.92 10,6 8,7 2,4 3,7 1000 552 Υπερασβεστιαι

μία 

20 Θ 63 28.05.92 12,5 9,8 2,8 3,5 5 58 Νεφρολιθίαση

21 Θ 36 25.06.92 12,5 9,6 2,5 3,7 142 73 » 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι (συνέχεια) 
 

ΦΥΛΟ ΗΛΙ-

ΚΙΑ 

 

ΗΜΕΡ. 

ΕΓΧΕΙΡ. 

ΑΣ Β Ε

 

ΠΡΟ -

g /

Σ Τ Ι Ο 

ΜΕΤΑ

00ml 

ΦΩ Σ Φ

 

ΠΡΟ - 

M

      g / 

 

ΟΡ Ο 

 

ΜΕΤΑ

00ml 

.

ΠΡΟ -

mol

 

.Π.Θ 

ΜΕΤΑ 

 L 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

22 Α 60 10.08.92 10,7 8,6 2,2 3,8 66 36 Νεφρολιθίαση 

23 Α 60 03.09.92 12,0 9,5 2,5 3,5 76 32          » 

24 Α 67 03.09.92 12,5 9,5 2,1 2,9 215 39 Υπερασβεστιαιμία

25 Θ 65 03.09.92 12,3 9,3 2,6 3,7 63 33 Νεφρολιθίαση 

26 Α 42 10.09.92 12,5 9,0 1,7 3,3 75 50 » 

27 Θ 28 11.09.92 13,7 8,9 2,1 3,5 119 31           » 

28 Θ 56 10.12.92 12,5 9,4 2,1 3,5 74 35 Υπερασβεστιαιμία

29 Α 63 12.03.93 11,8 9,0 2,0 3,5 462 62           » 

30 Θ 58 02.06.93 12,2 9,7 1,9 3,1 79 51 Νεφρολιθίαση 

31 Θ 28 27.01.94 10,9 9,3 2,3 3,3 104 76 Υπερασβεστιαιμία

32 Α 33 05.05.94 11,8 9,2 2,4 3,5 97 81 » 

33 Α 70 19.05.94 11,4 9,2 2,6 3,6 57 43 » 

34 Θ 64 16.06.94 11,1 9,0 3,1 3,7 126 17 » 

35 Θ 50 15.09.94 11,2 9,3 2,2 3,5 108 25 Νεφρολιθίαση 

36 Θ 37 19.10.94 12,8 9,1 2,0 2,5 836 102 Παγκρεατίτιδα 

37 Θ 46 25.10.94 12,9 9,4 2,1 2,9 166 49 Νεφρολιθίαση 

38 Θ 62 10.11.94 12,5 9,4 2,4 3,4 103 28 Υπερασβεστιαιμία

39 Θ 56 15.02.95 15,0 9,9 2.5 2,7 1177 123 Μυοπάθεια-

Σκελετικά 



40 Α 68 27.06.95 12,6 9,8 2,1 3,8 234 28 Νεφρολιθίαση 

41 Θ 46 24.08.95 14,0 9,6 3,3 2,9 579 30 Σκελετικά Ενοχλ.

42 Θ 69 15.09.95 11,5 9,4 24, 3,1 200 70 » 

43 Θ 66 29.02.96 11,4 9,2 2,6 3,4 132 48 » 

44 Θ 28 07.03.96 11,8 9,0 2,5 3,3 170 23 Νεφρολιθίαση 

45 Θ 60 21.03.96 12,2 9,4 2,8 3,6 230 52 Υπερασβεστιαιμία

46 Θ 54 20.04.96 11,2 9,4 2,9 3,6 84 32           » 

47 Α 24 06.06.96 12,0 9,9 2,2 3,2 102 70 Νεφρολιθίαση 

48 Θ 38 27.06.96 11,3 9,5 1,9 3,0 103 20 » 

 
 
6.1  ΚΛΙΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΒΙΟΧΗΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 
6.1.1 ΚΛΙΝΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ   
 

Η κατανομή της νόσου φαίνεται να ευνοεί τις μεγαλύτερες ηλικίες μεταξύ 

50-70 έτη με χαρακτηριστική προτίμηση στις γυναίκες (Γραφ. Παρ. 1). Η κλινική 

εικόνα εμφάνισης της νόσου περιγράφεται στη Γραφ. Παρ. 2.  Σε 26 απο τους 

48 ασθενείς (54,1%) η διάγνωση πρωτοπαθούς ΥΠΘ ήταν το αποτέλεσμα του 

βιοχημικού ελέγχου που έγινε για νεφρολιθίαση. 14 ασθενείς είχαν υποβληθεί 

σε εξωσωματική λιθοθρυψία και 1 ασθενής σε προηγούμενη πυελολιθοτομή.  

Στο χρόνο της παρακολούθησης μετά την παραθυρεοειδεκτομή που κυμαίνεται 

από 1 μήνα μέχρι 8 έτη κανένας ασθενής δεν παρουσίασε νέο λίθο μετά την 

επιτυχή παραθυρεοειδεκτομή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(β) 
Εικόνα 5:  Απλή Α/α κοιλίας (ΝΟΚ)   (α) Αμφοτερόπλευρη λιθίαση (1992) 
(β)  Τρία χρόνια  αργότερα (1995) η λιθίαση πιο εκτεταμένη (δεν είχε πραγματοποιηθεί 
ακόμη παραθυρεοειδεκτομή) 
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Ãñáö. Ðáñ. 2:
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Σε 14 απο τους 48 ασθενείς (29,1%) η διάγνωση πρωτοπαθούς ΥΠΘ έγινε μετά 

από τη διαπίστωση ασυμπτωματικής υπερασβεστιαιμίας στα πλαίσια ενός 

προληπτικού γενικού βιοχημικού ελέγχου.  Στο χρόνο παρακολούθησης μετά 

την παραθυρεοειδεκτομή  (1-8 έτη) κανένας ασθενής δεν υποτροπίασε. 

 

Σε 6 ασθενείς (12,5%) η διάγνωση του πρωτοπαθούς ΥΠΘ έγινε μετά 

από εμφάνιση σκελετικών ενοχλημάτων. Η ασθενής αρ. 41 (ΠΙΝ. Ι), 

παρουσίασε εκτεταμένη κλασσική κυστική ινώδη οστεΐτιδα, με κυστικές 

αλλοιώσεις και υποπεριοριστική αναρρόφηση των φαλάγγων των δακτύλων 

(εικόνα 8) και με φαιούς όγκους στο μετωπιαίο οστούν του κρανίου. Οι κυστικές 

αλλοιώσεις στο κρανίο παρουσίασαν ταχεία ανάπτυξη μέσα σε τρείς μήνες πριν 

από την παραθυρεοειδεκτομή (εικόνα 7α,β) και σημαντική υποχώρηση σε ένα 

χρόνο από την αφαίρεση  του αδενώματος (εικόνα 7γ). Βιοψία του φαιού όγκου 

(κυστική αλλοίωση) επιβεβαίωσε πρωτοπαθή ΥΠΘ με πολυπύρηνα 

οστεοκλαστικά γιγαντοκύτταρα (εικόνα 7). 

 

Οι υπόλοιποι δύο από τους 48 ασθενείς με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό (4,2%), παρουσιάστηκαν με συμπτώματα οξείας 

παγκρεατίτιδας. Ο ένας ασθενής είχε επιπρόσθετα και έλκος του 

δωδεκαδακτύλου. 

 

Από το σύνολο των 48 ασθενών με πρωτοπαθή ΥΠΘ, 11 ασθενείς (23%) 

είχαν ήδη αναπτύξει νεφρική ανεπάρκεια κατά το χρόνο της διάγνωσης του 

πρωτοπαθούς ΥΠΘ. Από αυτούς, 4 ασθενείς παρουσίασαν μετά την εγχείρηση 

προοδευτική χειροτέρευση της νεφρικής λειτουργίας τους, η οποία έφτασε μέχρι 

την ανάγκη για αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού, παρόλη την 

επιτυχημένη παραθυρεοειδεκτομή. Οι υπόλοιποι 7 παραμένουν στα ίδια 

επίπεδα ΧΝΑ ή έχουν παρουσιάσει βελτίωση. Δύο ασθενείς έχουν πεθάνει στο 

χρόνο παρακολούθησης.  Και οι δύο ανήκαν στην ομάδα των 11 ασθενών με 

ΧΝΑ. Ο ένας ασθενής πέθανε μετά από μεταμόσχευση νεφρού και ο άλλος από 

έμφραγμα μυοκαρδίου. 

 

΄Ηπια υπέρταση άνω από 140/90 mmHg παρουσιάστηκε σε 4 από τους 

11 ασθενείς με ΧΝΑ και σε 2 άλλους επιπρόσθετους ασθενείς.  Η υπέρταση δε 

βελτιώθηκε σε κανένα ασθενή μετά την παραθυρεοειδεκτομή. 



 

 

 



 
 (α) (β) 

 
Εικόνα 7:   Ασθ.  αρ. 41. (ΠΙΝ. Ι)   
Ιστολογική εικόνα της οστικής αλλοίωσης, του κρανίου της εικόνας 7.  Σημειούται η 
παρουσία των πολυπύρηνων οστεοκλαστικών γιγαντοκυττάρων.  (α) Μ x 100  (β)  M x 
400. 

 
Εικόνα 8:  Ασθ. αρ. 41 (ΠΙΝ. Ι)  
Απλή Α/α χεριών.  Χαρακτηριστική υποπεριοστική απορρόφηση των φαλάγγων των 
δακτύλων.  Φαίνεται η λεπτή ανώμαλη απώλεια της σκιάσεως κατά μήκος της έσω 
παρυφής των μέσων φαλάγγων αριστερά. 

 
 
 
 
 
 



6.2.2 ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

Προεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν υπερασβεστιαιμία.  Οι 

τιμές ασβεστίου ήσαν μεταξύ 10,4 και 16,0 mg / 100 ml με μέση τιμή 12,15 mg% 

και σταθερή απόκλιση +1,08 (12,15 + 1,08 mg%).  Το ύψος των τιμών 

ασβεστίου είχε ανάλογη σχέση με το βάρος των αφαιρεθέντων 

παραθυρεοειδών αδένων και παρατηρήθηκε  μετατόπιση των τιμών ασβεστίου 

σε  ψηλότερες τιμές σε ασθενείς με οστικές αλλοιώσεις (Γραφ. Παρ. 3). Μετά 

την παραθυρεοειδεκτομή οι υψηλές τιμές ασβεστίου επέστρεψαν στα 

φυσιολογικά όρια  (Γραφ. Παρ. 5). 

 

Οι μετρήσεις παραθορμόνης έγιναν εξελικτικά με δύο διαφορετικές 

μεθόδους.  Στη περίοδο απο το 1988 μέχρι το 1994, η μέθοδος μετρούσε το 

μεσαίο κλάσμα ΠΘ ενώ απο τον Οκτώβριο του 1994 μέχρι σήμερα η 

ανοσολογική μέθοδος που χρησιμοποιείται μετρά ολόκληρο το κλάσμα ΠΘ (οι 

τελευταίοι 13 ασθενείς).  Στους πρώτους 35 ασθενείς με μετρήσεις του μεσαίου 

κλάσματος ΠΘ (φυσιολογικά όρια 30-90 pmol/L), αυξημένα επίπεδα 

παραθορμόνης παρατηρήθηκαν σε 25 ασθενείς (71%), ενώ με τις μετρήσεις 

ολόκληρου του μορίου ΠΘ (φυσιολογικά όρια 10-70 pmol/L), όλοι και οι 13 

ασθενείς είχαν αυξημένα επίπεδα ΠΘ (100%). 

 

Οι τιμές της παραθορμόνης είχαν επίσης αντίστοιχη σχέση με το βάρος 

των αδενωμάτων. Παράλληλα οι ασθενείς με συνυπάρχουσα χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια είχαν υψηλότερες τιμές παραθορμόνης (Γραφ. Παρ. 4). Oι τιμές της 

παραθορμόνης έπεσαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε όλους τους ασθενείς μετά 

την εγχείρηση και μόνο σε 5 από τους 48 ασθενείς οι τιμές παρά την πτώση 

έμειναν με επίπεδα υψηλότερα του φυσιολογικού, χαρακτηριστικά σε ασθενείς 

με ΧΝΑ.    
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Ãñáö. Ðáñ. 3:

Ðñïåã÷åéñçôéêÝò ôéìÝò áóâåóôßïõ óõíáñôÞóåé ôïõ âÜñïõò 

ôùí áäåíùìÜôùí óôïõò 48 óõíïëéêÜ áóèåíåßò ìå ðñùôïðáèÞ 

õðåñðáñáèõñåïåéäéóìü. Áóèåíåßò ìå ïóôéêÝò êáé ÷ùñßò 

ïóôéêÝò áëëïéþóåéò. 
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Ãñáö. Ðáñ. 4: 

Ðñïåã÷åéñçôéêÝò ôéìÝò ðáñáèïñìüíçò óõíáñôÞóåé ôïõ âÜñïõò 

ôùí áäåíùìÜôùí óôïõò 48 óõíïëéêÜ áóèåíåßò ìå ðñùôïðáèÞ 

õðåñðáñáèõñåïåéäéóìü. Áóèåíåßò ìå ðáñïõóßá ×ÍÁ êáé ÷ùñßò 

×ÍÁ. 
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Ãñáö. Ðáñ. 5:

ÊáôáíïìÞ ôùí ôéìþí ôïõ áóâåóôßïõ ðñéí êáé ìåôÜ ôçí 

åã÷åßñçóç óôïõò 48 óõíïëéêÜ áóèåíåßò (êÜèå áóèåíÞò 

áíôéðñïóùðåýåôáé ìå ôïí áñéèìü ðïõ áíáöÝñåôáé óôïí Ðßíáêá  



6.2   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ περιγράφει τα χειρουργικά ευρήματα, που αφορούν την 

εντόπιση, το βάρος και την παθολογοανατομική σύσταση των αναφερθέντων 

παθολογικών αδένων, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των τριών 

απεικονιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν προεγχειρητικά, σε σχέση με 

τα χειρουργικά ευρήματα. 

 

Με τον όρο ανεπαρκής περιγράφονται οι περιπτώσεις αδυναμίας 

εντόπισης του αδενώματος στην σωστή θέση, για κάθε μια από τις τρείς 

απεικονιστικές μεθόδους. Αναφέρεται δηλαδή στα ψευδώς θετικά και ψευδώς 

αρνητικά  ευρήματα για τους ασθενείς  με μονήρη αδενώματα, ενώ στους 

ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπλασία ή πολλαπλά αδενώματα αναφέρεται στις 

περιπτώσεις αδυναμίας πρόβλεψης περισσοτέρων του ενός παθολογικών 

αδένων. 

 

Με τον όρο θετική περιγράφονται οι περιπτώσεις επιτυχούς εντόπισης 

του αδενώματος για κάθε μια απο τις τρείς διαγνωστικές μεθόδους στους 

ασθενείς με μονήρη αδενώματα. Στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπλασία 

και πολλαπλά αδενώματα αναφέρεται τόσο στην επιτυχή εντόπιση όσο και στην 

πρόβλεψη ύπαρξης περισσοτέρων του ενός παθολογικών αδένων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 

    

     ΠΡΟΕΓΧ
 

ΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Αρ. Ηλικία Φύλο Ημερμ. 

Εγχείρ. 

Χειρουργικά 

Ευρήματα 

Υπερηχοτο-

μογραφία 

(US)

Αξονική 

Τομογραφία 

(CT) 

Μαγνητικός 

Συντονισμός

(MRI)

1 44 Θ 21.07.88 Ένα αδένωμα

Δ.Α. 5,7 γρ. 

 Θετική 

 

___ ___

2 54 Θ 08.12.88 Ένα αδένωμα Θετική ___ ___



Δ.Κ. 5,5 γρ.  

3 23 Α 11.05.89

 

Ένα αδένωμα

Α.Κ. 1,0 γρ. 

 Θετική ___ ___

4 66 Α 18.05.89 Δύο 

Αδενώματα 

Δ.Κ. 1,0 γρ. 

Α.Κ. 0,2 γρ. 

Θετική 

 

 

___ ___

5 31 

 

 

Θ 27.09.89 Πρωτοπ. 

Υπερπλ. Α.Κ.

0,4 γρ.    Δ.Κ.

0,2 γρ. 

 

 

Ανεπαρκής 

(μόνο έναν

αδένα) 

 

Ανεπαρκής 

(μόνο έναν 

αδένα) 

___

 

6 39 

 

Θ 07.12.89 Ένα αδένωμα 

Έκτοπο 8,5 

γρ. 

Θετική Θετική ___

7 44 

 

Α 31.01.90 Ένα αδένωμα 

Έκτοπο 9,8 

γρ. 

Θετική Θετική ___

8 70 

 

Θ 29.03.90 Πρωτοπ. 

Υπερπλ. Δ.Α.

0,4 γρ.   Δ.Κ.

0,5 γρ.   Δ.Α. 

0,9 γρ. 

 

 

Ανεπαρκής 

(μόνο έναν

αδένα) 

 

Θετική 

(τουλάχιστo 

δύο αδένες) 

___

9 32 Α 14.06.90 Δύο 

Αδενώματα 

Δ.Κ. 2,0 γρ. 

Α.Κ. 0,4 γρ. 

Θετικ

ή 

Ανεπαρκής 

 

___

10 69 Θ 05.07.90 Ένα αδένωμα

Δ.Κ. 1,2 γρ. 

 Θετική Ανεπαρκής 

 

___

11 56 Α 

 

19.12.90 Ένα αδένωμα

Δ.Κ. 2,5 γρ. 

 Θετική ___ ___



12 36 Α 24.01.91 Ένα αδένωμα

Α.Κ. 0,9 γρ. 

 Ανεπαρκής Ανεπαρκής ___

13 66 Θ 14.02.91 Ένα αδένωμα

Α.Κ. 1,0 γρ. 

 Θετική ___ ___

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ  (συνέχεια) 
 

    

     ΠΡΟΕΓΧ
 

ΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Αρ. Ηλικία Φύλο Ημερομ.

Εγχείρ. 

Χειρουργικά 

Ευρήματα 

Υπερηχοτο-

 

μογραφία 

(US)

Αξονική 

Τομογραφία 

(CT) 

Μαγνητικός

Συντονισμό

ς 

(MRI)

14 16 Α 01.08.91 Ένα αδένωμα

Δ.Κ. 1,2 γρ. 

 Θετική Θετική ___

15 55 Θ 

 

20.10.91 Ένα αδένωμα

Α.Κ. 1,0 γρ. 

 Θετική ___ ___

16 69 Θ 11.11.91 Ένα αδένωμα 

Έκτοπο 5,5 

γρ. 

Θετική Θετική ___

17 44 Θ 26.02.92 Πρωτοπ. 

Υπερπλ. Α.Α.

0,7 γρ.   Α.Κ.

0,6 γρ. 

 

 

Θετική   

(δύο 

αδένες) 

Θετική   

(δύο 

αδένες) 

___

18 38 Α 17.03.92 Πρωτοπ. 

Υπερπλ. Α.Α.

0,7 γρ.   Α.Κ.

0,6 γρ. 

 

 

Ανεπαρκής 

(μόνο έναν 

αδένα) 

Ανεπαρκής ___

19 61 Θ 

 

22.04.92 Ένα Αδένωμα

Α.Κ. 0,6 γρ. 

 Θετική ___ ___

20 63 Θ 

 

28.05.92 Ένα Αδένωμα

Α.Κ. 0,6 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 



21 36 Θ 05.06.92 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 1,2 γρ. 

 Θετική Ανεπαρκής Θετική 

22 60 Α 06.08.92 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 0,5 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

23 60 Α 

 

03.09.92 Πρωτοπ. 

Υπερπλ. Δ.Α. 

1,0 γρ.    Α.Κ. 

0,8 γρ. 

Θετική Ανεπαρκής Θετική 

24 67 Α 

 

03.09.92 Ένα Αδένωμα 

Έκτοπο1,7 γρ.

Θετική Θετική Θετική 

25 65 Θ 03.09.92 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 0,8 γρ. 

 Θετική ___ ___

26 42 Α 

 

10.09.92 Ένα Αδένωμα 

Έκτοπο2,8 γρ.

Θετική Θετική Θετική 

27 27 Θ 11.09.92 Ένα Αδένωμα 

Έκτοπο2,9 γρ.

Θετική Θετική Θετική 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ  (συνέχεια)  
 

    

     ΠΡΟΕΓΧ
 

ΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Αρ. Ηλικία Φύλο Ημερομ.

Εγχείρ. 

Χειρουργικά 

Ευρήματα 

Υπερηχοτο-

μογραφία 

(US)

Αξονική 

Τομογραφία Συντονισμός

(CT) 

Μαγνητικός 

(MRI)

28 56 Θ 

 

10.12.92 Ένα αδένωμα

Α.Κ. 0,8 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

29 63 Α 12.03.93 Ένα Αδένωμα 

Έκτοπο7,2 γρ.

Θετική Θετική Θετική 

30 58 Θ 

 

02.06.93 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 0,5 γρ. 

 Θετική Ανεπαρκής Θετική 



31 28 Θ 27.01.94 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 1,0 γρ. 

 Θετική Θετική ___

32 33 Α 05.05.94 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 3,2 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

33 70 Α 19.05.94 Ένα Αδένωμα

Α.Κ. 3,0 γρ. 

 Θετική Ανεπαρκής Θετική 

34 64 Θ 

 

16.06.94 Πρωτοπ. 

Υπερπλ. Δ.Κ.

1,0 γρ.    Α.Κ.

1,2 γρ. 

 

 

Ανεπαρκής 

(μόνο έναν

αδένα) 

 

Ανεπαρκής 

(μόνο έναν 

αδένα) 

Θετική 

35 50 Θ 15.09.94 Ένα Αδένωμα 

Έκτοπο2,5 γρ.

Θετική Θετική Θετική 

36 37 Θ 19.10.94 Ένα Αδένωμα

Α.Κ. 4,0 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

37 46 Θ 25.10.94 Ένα Αδένωμα

Α.Α. 11,5 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

38 62 Θ 10.11.94 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 2,0 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

39 57 Θ 15.02.95 Ένα Αδένωμα

Δ.Α. 4,0 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

40 68 Α 27.06.95 Ένα Αδένωμα 

Έκτοπο 2,5γρ.

Θετική Θετική Θετική 

41 48 Θ 22.08.95 Ένα Αδένωμα 

Έκτοπο 13γρ.

Θετική Θετική Θετική 

42 69 Θ 15.09.95 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 1,2 γρ. 

 Ανεπαρκής Ανεπαρκής Ανεπαρκής 

 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ (συνέχεια) 
 

    

     ΠΡΟΕΓΧ
 

ΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Αρ. Ηλικία Φύλο Ημερομ.

Εγχείρ. 

Χειρουργικά 

Ευρήματα 

Υπερηχοτο-

μογραφία 

(US)

Αξονική 

Τομογραφία 

(CT) 

Μαγνητικός 

Συντονισμός

(MRI)

43 66 Θ 

 

29.02.96 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 0,8 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

44 28 Θ 07.03.96 Ένα Αδένωμα

Α.Κ. 0,5 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

45 60 Θ 

 

21.03.96 Ένα Αδένωμα

Δ.Κ. 1,3 γρ. 

 Θετική ___ ___ 

46 54 Θ 20.04.96 Ένα Αδένωμα

Α.Κ. 0,8 γρ. 

 Θετική Θετική Θετική 

47 24 Α 06.06.96 Ένα Αδένωμα 

Έκτοπο0,8 γρ.

Θετική Ανεπαρκής ___ 

48 38 Θ 27.06.96 Ένα Αδένωμα

Α.Α. 0,6 γρ. 

 Θετική Ανεπαρκής Ανεπαρκής 

 
 

• Οι ασθενείς με αρ. 6, 7, 16, 27 και 29 είχαν έκτοπο αδένωμα σε βαθειά 

οπίσθια θέση στη δεξιά παραοισοφαγική αύλακα. 

 

• Οι ασθενείς με αρ. 24, 40 και 41 είχαν έκτοπο αδένωμα σε βαθειά οπίσθια 

θέση, αριστερά παρατραχειακά. 

 

• Οι ασθενείς με αρ. 26 και 35 είχαν έκτοπο αδένωμα σε πρόσθια θέση, 

ακριβώς άνωθεν της αριστερής στερνοκλειδικής άρθρωσης. 

 

• Ο ασθενής με αρ. 10 είχε έκτοπο αδένωμα ανδοθυρεοειδικά στον αριστερό 

κάτω λοβό. 



6.2.1  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 
Το πιο συνηθισμένο χειρουργικό εύρημα ήταν το μονήρες αδένωμα, το 

οποίο ευρέθη στους 40 από τους 48 ασθενείς (83%).  Στους υπόλοιπους 8 

ασθενείς ανευρέθηκαν περισσότερα του ενός αδενώματα κατά τη χειρουργική 

αφαίρεση (17%) και αφορούσαν περιπτώσεις με πολλαπλά αδενώματα ή 

πρωτοπαθή υπερπλασία. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ III 
   

 
   1. Φυσιολογική ανατομική θέση μονήρων 

αδενωμάτων 
=29      72,5% 

 
   α) Δεξιά κάτω =13     32,5% 

   β) Αριστερά κάτω =11     27,5% 

   γ) Δεξιά άνω =3       7,5% 

   

 δ) 

 

Αριστερά άνω =2 

        

       5% 

  

    2. Έκτοπη εντόπιση μονήρων αδενωμάτων =11      27,5% 
 

   α) Δεξιά τραχειοοισοφαγική θέση σε βαθειά οπίσθια 

εντόπιση  =5 

     12,5% 

   β) Αριστερά παρατραχειακή εντόπιση σε βαθειά 

οπίσθια θέση =3 

       7,5% 

   γ) Αριστερά πρόσθια εντόπιση ακριβώς άνωθεν της  

στερνοκλειδικής συμβολής =2 

       5,0% 

   

 δ) 

 

Ενδοθυρεοειδική εντόπιση στο δεξιό κάτω λοβό =1 

        

       2,5% 

 
 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII περιγράφει την εντόπιση των 40 μονήρων αδενωμάτων 

αναλυτικά.  Από αυτά, τα 29 ανευρέθηκαν στις αναμενόμενες φυσιολογικές 

ανατομικές θέσεις (72,5%).  Τα υπόλοιπα 11 ανευρέθηκαν σε έκτοπες θέσεις 

(27,5%). 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV 
   

 
Φυσιολογική ανατομική θέση μονήρων 
αδενωμάτων σε ασθενείς με πρωτοπαθή 
υπερπλασία και πολλαπλά αδενώματα 

=17       100% 

 
    

  α) 

 

Δεξιά κάτω =5 

       

      29,4% 

  

   β) 

 

Αριστερά κάτω =7 

       

      41,2% 

     

   γ) 

 

Δεξιά άνω =3 

       

      17,6% 

    

   δ) 

 

Αριστερά άνω =2 

 

     11,7% 

 
 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ IV περιγράφει την εντόπιση των 17 συνολικά αφαιρεθέντων 

αδενωμάτων στους ασθενείς με πολλαπλά αδενώματα και πρωτοπαθή 

υπερπλασία. 

 

Από τα 40 μονήρη αδενώματα τα 29 (72,5%) ανευρέθηκαν στις 

αναμενόμενες φυσιολογικές ανατομικές θέσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙI & IV) (Γραφ. Παρ. 

6, 8). 

 

Η πιο σύνηθης φυσιολογική ανατομική εντόπιση ήταν η δεξιά κάτω, δηλ. 

στο οπίσθιο τμήμα του κάτω πόλου του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς αδένα, 

σε  13 από τα 40 μονήρη αδενώματα (32,5%).  Ακολουθούσε η αριστερή κάτω 

εντόπιση, δηλ. στο οπίσθιο τμήμα του κάτω πόλου του αριστερού λοβού του 

θυρεοειδούς αδένα, σε 11 από τα 40 αδενώματα (27,5%).   

 

Ολικά η πλειονότης των αδενωμάτων ανευρέθησαν στις θέσεις των κάτω 

παραθυρεοειδών αδένων (24 απο τα 40, δηλ 60%) (Γραφ. Παρ. 6). Στη θέση 

των άνω παραθυρεοειδών ανευρέθησαν 3 αδενώματα  άνω  δεξιά (7,5%) και 2 

άλλα, άνω αριστερά (5%). Αυτά εντοπίζοντο στο οπίσθιο μέρος του  μέσου 

τμήματος του θυρεοειδούς αδένα προς τον άνω πόλο του κάθε λοβού κάτω από 



το σημείο εισόδου της μέσης θυρεοειδικής αρτηρίας στο θυρεοειδή (Γραφ. Παρ. 

6). 

 

Τα υπόλοιπα 11 από τα 40 μονήρη αδενώματα ανευρέθηκαν σε έκτοπες 

θέσεις (27,5%),  χαμηλά στο λαιμό, και στην είσοδο του άνω μεσοθωρακίου. 

΄Ενα ανευρέθηκε ενδοθυρεοειδικά (Γραφ. Παρ. 7). Τα περισσότερα έκτοπα 

αδενώματα είχαν σχετικά μεγάλο μέγεθος και βάρος, το οποίο εκυμαίνετο από 

0,8 - 13 γρ (μέση τιμή 5,2 γρ). Από τα αδενώματα αυτά τα πέντε ευρίσκοντο σε 

βαθειά οπίσθια θέση δεξιά (12,5%) στην περιοχή της τραχειοοισοφαγικής 

αύλακας με διαφορετική έκταση στην κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις 

διαστάσεις τους (ασθενείς αρ. 6,7,16,27,24 - Πίνακας ΙΙ). Η θέση αυτή θεωρείται 

ότι είναι το αποτέλεσμα εμβρυϊκής μετανάστευσης από την δεξιά άνω 

φυσιολογική ανατομική εντόπιση. ΄Αλλα τρία  αδενώματα ευρίσκοντο σε βαθειά 

οπίσθια αριστερή παρατραχειακή εντόπιση εκ των οποίων το ένα λόγω του 

πολύ μεγάλου μεγέθους, γιγαντιαίο αδένωμα με διαστάσεις 45 x 28 x28 mm και 

βάρος 13γρ. έφθανε μέχρι την είσοδο του άνω μεσοθωρακίου.  Και αυτά επίσης 

θεωρούνται ότι είναι αποτέλεσμα μετανάστευσης από την φυσιολογική άνω 

αριστερή ανατομική εντόπιση.  

 

Οι άνω παραθυρεοειδείς αδένες θεωρούνται ότι ολισθαίνουν προς τα 

πίσω καθώς προχωρούν χαμηλότερα του θυρεοειδούς (Γραφ. Παρ. 7, Σχεδ. 2 - 

σελ. 13). 

 

Από τα υπόλοιπα  έκτοπα αδενώματα δύο ευρίσκοντο σε πρόσθια θέση 

κάτω χαμηλά στο λαιμό, ακριβώς πάνω και πίσω από την αριστερή 

στερνοκλειδική άρθρωση. Αυτά θεωρούνται ότι είναι αποτέλεσμα 

μετανάστευσης από την αριστερή κάτω φυσιολογική ανατομική εντόπιση και η 

κάθοδός τους γίνεται μαζί με τον θύμο αδένα (Γραφ. Παρ. 7, Σχεδ. 2 -σελ. 13). 

 

΄Αλλο ένα αδένωμα βρισκόταν σε έκτοπη ενδοθυροειδική  εντόπιση. 

Αυτό είχε μικρό βάρος (1,2 γρ) και βρισκόταν στον αριστερό κάτω λοβό του 

θυρεοειδούς (ασθενής αρ. 10, ΠΙΝ. ΙΙ). Η Γραφ. Παρ. 8 περιγράφει την 

κατανομή όλων των 40 παραθυρεοειδών αδενωμάτων. Κανένα αδένωμα δεν 

βρέθηκε χαμηλά  στο μεσοθωράκιο. 

 

 



Στις περιπτώσεις ασθενών με πολλαπλά αδενώματα και πρωτοπαθή 

υπερπλασία ανευρέθηκαν συνολικά 17 παθολογικοί αδένες. ΄Ολοι και οι 17 

αδένες ανευρέθηκαν σε φυσιολογικές ανατομικές θέσεις και κανένα με έκτοπη 

εντόπιση (Γραφ. Παρ. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10%

38%

45%

7%

ÄåîéÜ êÜôù ÁñéóôåñÜ êÜôù
ÄåîéÜ Üíù ÁñéóôåñÜ Üíù

 
 
 

Ãñáö. Ðáñ. 6: 

ÊáôáíïìÞ ôçò öõóéïëïãéêÞò áíáôïìéêÞò åíôüðéóçò óå 

29

46%

27%

18%

9%

ÄåîéÜ ôñá÷åéïïéóïöáãéêÞ
ÁñéóôåñÞ ðáñáôñá÷åéáêÞ
ÁñéóôåñÜ ðñïóèßá
ÅíäïèõñåïåéäéêÞ

 Ãñáö. Ðáñ. 7:
ÊáôáíïìÞ ôçò ìç öõóéïëïãéêÞò áíáôïìéêÞò 

åíôüðéóçò ôùí 11 ìïíÞñùí áäåíùìÜôùí. 

 
 
 
 
 



ÄåîéÜ êÜôù
ÁñéóôåñÜ êÜôù
ÄåîéÜ Üíù
ÁñéóôåñÜ Üíù
ÄåîéÜ ôñá÷åéïïéóïöáãéêÞ
ÁñéóôåñÞ ðáñáôñá÷åéáêÞ
ÁñéóôåñÜ ðñïóèßá
ÅíäïèõñåïåéäéêÞ

 
 
 
 

Ãñáö. Ðáñ. 8:

ÊáôáíïìÞ ôçò áíáôïìéêÞò åíôüðéóçò üëùí  

êáé ôùí 40 ìïíÞñùí áäåíùìÜôùí (Ýêôïðùí êáé ìç).

29%

41%

18%

12%

ÄåîéÜ êÜôù ÁñéóôåñÜ êÜôù

ÄåîéÜ Üíù ÁñéóôåñÜ Üíù

 
 
 

Ãñáö. Ðáñ. 9:

ÊáôáíïìÞ ôçò áíáôïìéêÞò åíôüðéóçò ôùí áäåíùìÜôùí óôïõò 

áóèåíåßò ìå ðñùôïðáèÞ õðåñðëáóßá êáé ðïëëáðëÜ áäåíþìáôá.

 



6.2.2 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

Η μακροσκοπική παθολογική εμφάνιση των αδενωμάτων (κιτρινόφαιο 

προς κοκκινωπό χρώμα) δεν παρουσίαζε καμία διαφορά στα μονήρη 

αδενώματα από τα αδενώματα των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπλασία. Η 

μόνη διαφορά ήταν στο μέγεθος, το οποίο ήταν πολύ μικρότερο στους ασθενείς 

με πρωτοπαθή υπερπλασία. 

 

Οι  συνολικά 13 αφαιρεθέντες παθολογικοί αδένες στους 6 ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπλασία είχαν βάρος μεταξύ 0,2 - 1,2 γρ και μέση τιμή 0,7 γρ. 

Στα μονήρη αδενώματα, ακόμη και αν εξαιρέσουμε τα 5 γιγαντιαία έκτοπα 

αδενώματα, το βάρος των υπολοίπων εκειμένετο απο 0,2 - 7,2 γρ. με μέση τιμή 

1,8 γρ. 

 

Η μικροσκοπική εικόνα (ιστοπαθολογική σύσταση) των αδενωμάτων στα 

περισσότερα από τα 40 μονήρη αδενώματα χαραχτηριζόταν από την παρουσία 

των "κυρίων κυττάρων" (Chief cells) με μείωση των λιποκυττάρων το οποίο 

αποτελούσε και το κύριο διακριτικό στοιχείο των αδενωμάτων. Στις περιπτώσεις 

των ασθενών  με πρωτοπαθή υπερπλασία υπήρχε επίσης η βασική εικόνα από 

"κύρια κύτταρα" (chief-cells), γι' αυτό και απαιτούνται περισσότεροι από ένας 

υπερπλαστικοί παραθυρεοειδείς αδένες για να  διαγνωσθεί η πρωτοπαθής 

υπερπλασία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ V 
 

         Ασθενείς ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΑΚΡΙΒΕΙΑ (%)  

    με πρωτοπαθή 

            ΥΠΘ 

Υπερηχογραφία 

ΥΤ 

Αξονική Τομογραφία 

      ΑΤ 

Μαγν. Συντον. 

ΜΣ 

 Ορθή Ορθή Ορθή 

Ασθενείς με 

ένα αδένωμα 

(40) 

 

38/40 

 

95% 

23/31 

 

74% 

21/23 

 

91% 

 

Ασθενείς με πρωτο-

παθή υπερπλασία 

και δύο αδενώματα 

(8) 

 

 

 

4/8 

 

50% 

 

 

2/7 

 

28% 

 

 

2/2 

 

100% 

 

Σύνολο    ασθενών 

(48) 

 

42/48 

87,5% 

 

25/38 

66% 

 

23/25 

92% 

 

Ο Πίνακας V συσχετίζει τα ευρήματα της προεγχειρητικής εντόπισης με 

τα χειρουργικά αποτελέσματα και εκφράζει τη διαγνωστική ακρίβεια των τριών 

απεικονιστικών μεθόδων, που χρησιμοποιήθηκαν στους ασθενείς με μονήρη 

αδενώματα και στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπλασία και δύο αδενώματα. 

Ανάλογη συσχέτιση απεικονίζεται και στις γραφικές παραστάσεις 10 και 11 στην 

σελίδα 115, 116. 

Δεν έγινε προσδιορισμός της ευαισθησίας και ειδικότητας της κάθε 

μεθόδου, διότι παρόλο που σε κάθε χειρουργική επέμβαση γινόταν διερεύνηση 

και των δύο πλευρών, για να υπολογιστούν  τα ορθώς αρνητικά (true negatives) 

και με αυτά η ειδικότητα της κάθε μεθόδου, έπρεπε να θεωρηθεί δεδομένο ότι 

κάθε ασθενής έχει μόνο 4 αδένες και ότι αυτοί βρίσκονται στη φυσιολογική 

ανατομική εντόπιση. 



6.3.1  ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Η υπερηχοτομογραφία έδωσε θετικά αποτελέσματα στους 38 από τους 

40 ασθενείς με μονήρες αδένωμα, δηλαδή ποσοστό διαγνωστικής ευαισθησίας 

και ικανότητας προεγχειρητικής εντόπισης 95%. Στους υπόλοιπους 8 ασθενείς 

με διάχυτη πρωτοπαθή υπερπλασία ή δύο αδενώματα, η υπερηχοτομογραφία 

έδειξε την πιθανότητα προσβολής περισσοτέρων του ενός αδένων στους 4 

μόνο ασθενείς, δηλαδή ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης 50%. Στους υπόλοιπους 

4 ασθενείς οι απεικονιστικές πληροφορίες ήσαν ανεπαρκείς για ακριβή 

διάγνωση σε σχέση με τα χειρουργικά ευρήματα. 

 

Με την υπερηχοτομογραφική εξέταση και από τη δική μας εμπειρία οι 

φυσιολογικοί παραθυρεοειδικοί αδένες δεν αναγνωρίζονταν λόγω του μικρού 

μεγέθους και της στενής τους ανατομικής τους σχέσης με τον γειτονικό 

θυρεοειδή αδένα. 

 

H υπερηχογραφική εμφάνιση των περισσότερων παθολογικών αδένων 

(αδενωμάτων) αποτελείτο από ωοειδές συνήθως ή και στρογγυλό σχήμα με 

υπόηχη συμπαγή μορφολογία χωρίς οπίσθια ενίσχυση. Είχαν όλα ομαλό 

περίγραμμα και τα περισσότερα παρουσίασαν μια λεπτή κάψα που τα 

διαχώριζε από το γειτονικό παρέγχυμα κυρίως του θυρεοειδούς αδένα (εικόνα 

9).  Από αυτά, 4 παρουσίαζαν επιμήκη σωληνοειδή μορφολογία που έμοιαζε με 

αγγείο, δύο είχαν λοβωτή παρυφή και έμοιαζαν με δύο παρακείμενα αδενώματα 

και άλλα 4 ευμεγέθη αδενώματα παρουσίαζαν κεντρικές ή περιφερικές κυστικές 

απεικονίσεις μέσα στην συμπαγή περιοχή του αδενώματος λόγω κυστικής 

νέκρωσης (εικόνα 12). Κανένα αδένωμα δεν ήταν καθαρά κυστικό και κανένα 

δεν παρουσίαζε αποτιτάνωση. 

 

Η υπερηχοτομογραφική μορφολογία των υπερπλαστικών αδένων στους 

ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπλασία ή δύο αδενώματα δε διέφερε ουσιαστικά 

από αυτή των μονήρων αδενωμάτων.  Η μόνη διαφορά ήταν στο μέγεθος, το 

οποίο ήταν σαφώς μικρότερο στους υπερπλαστικούς αδένες και ίσως γι΄ αυτό 

το λόγο ήταν σπάνιες οι πιο σύνθετες μορφές απεικόνισης (κυστική εκφύλιση, 

πολύλοβα). Γι’ αυτό, το μόνο σημείο υπέρ της υπερπλασίας ήταν η ανεύρεση 

περισσότερων του ενός αδενωμάτων. 

 



Η υπερηχοτομογραφία φάνηκε αρκετά ικανή στην ανίχνευση και πολύ 

μικρών αδενωμάτων (το μικρότερο με βάρος 0,2 γρ και διαστάσεις 0,8 x 0,7 x 

0,7 εκ) με μεγαλύτερη βέβαια επιτυχία στα ευμεγέθη. 

 

Η ανατομική εντόπιση των αδενωμάτων φάνηκε να επηρεάζει τη 

διαγνωστική ευαισθησία της υπερηχοτομογραφίας η οποία έδειξε σχετική 

αδυναμία (α) στις οπισθοτραχειακές εντoπίσεις λόγω προβολής της ακουστικής 

σκιάς από την τραχεία, (β) στην ενδοθυρεοειδική θέση, ειδικά με συνύπαρξη 

όζων του θυρεοειδούς αδένα και (γ) στην οπισθοκλειδική  και οπισθοστερνική 

θέση λόγω προβολής της σκιάς των οστών. 

 

Η υπερηχοτομογραφία φάνηκε ικανή και στην ανάδειξη μεγάλων 

έκτοπων αδενωμάτων χαμηλά στο λαιμό, αλλά κοντά στον θυρεοειδή αδένα 

ακόμη και μέχρι το επίπεδο των κλειδών (εικόνες 10, 15).  Βέβαια για την 

ανάδειξη, απαραίτητοι ήσαν οι πιο προσεκτικοί χειρισμοί κατά την 

υπερηχοσκόπηση με στροφή της κεφαλής του αρρώστου στην αντίθετη πλευρά 

και ειδική κλίση του ηχοβολέα. Παράδειγμα η περίπτωση του ασθενούς (εικόνα 

10) που είχε ευμέγεθες λοβωτό αδένωμα κάτωθεν του κάτω πόλου του 

αριστερού λοβού του θυρεοειδούς, σε σχετικά έκτοπη θέση.  Με ειδικούς 

χειρισμούς του ηχοβολέα η υπερηχογραφία ανέδειξε όχι μόνο τη θέση, αλλά και 

τη φορά του αδενώματος (με κλίση προς το στέρνο) με αποτέλεσμα η 

χειρουργική επέμβαση να διαρκέσει μόνο 50΄.   

 

Απο τις δύο περιπτώσεις όπου η υπερηχοτομογραφία φάνηκε 

ανεπαρκής στην ανάδειξη του μονήρους αδενώματος, η μια αφορούσε ασθενή 

με πολλαπλούς θυρεοειδικούς όζους και στους δύο λοβούς του θυρεοειδούς 

αδένα,  γεγονός που δυσκόλεψε την ακριβή εντόπιση του παραθυρεοειδικού 

αδενώματος. Η άλλη περίπτωση αφορούσε μικρό αδένωμα πολύ κοντά και 

πίσω απο την τραχεία, σε οπίσθια κάτω αριστερή εντόπιση. 

 

Στην περίπτωση ενός μόνο ασθενούς (ασθ. αρ. 4, ΠΙΝ. Ι) υπήρχε 

ιστορικό  προηγούμενης ανεπιτυχούς χειρουργικής επέμβασης. Στον ασθενή 

αυτό δεν είχε προηγηθεί απεικονιστικός έλεγχος πριν από την πρώτη 

επέμβαση. Η υπερηχοτομογραφία πέτυχε την ακριβή εντόπιση του αδενώματος 

και οδήγησε στην επιτυχή χειρουργική αφαίρεση. 
 



Εικόνα 9:  Ασθ. Αρ. 20   (ΠΙΝ. Ι, ΙΙ)  
Υπερηχογραφική εικόνα παραθυρεοειδικού αδενώματος στην εγκάρσια (δεξιά )  
και επιμήκη τομή. Απεικονίζεται η τυπική υπόηχη μορφολογία της αλλοίωσης η 
οποία εντοπίζεται στο οπίσθιο 
τμήμα του θυρεοειδούς αδένα. 

 
Ανατομικό σχεδιάγραμμα της εικόνας 9: 
Τ=τραχεία, 
Τh=θυρεοειδής αδένας,  
Ρ=αδένωμα  
παραθυρεοειδούς,  
C=κοινή καρωτίς,  
J=έσω σφαγίτιδα φλέβα,  
SCM=στερνοκλειδομα-στοειδής μυς,  
SHM=στερνοϋοειδής μυς,  
LC=επιμήκης τραχηλικός μυς 
 
 
 



 
 
Εικόνα 10:  Ασθ. Αρ. 22 (ΠΙΝ. ΙΙ)  
Υπερηχογραφική εικόνα δίλοβου αδενώματος σε δεξιά κάτω ανατομική  
εντόπιση σε επιμήκη (δεξιά) και εγκάρσια τομή (αριστερά). 
 

 
   (α)     (β) 
 

Εικόνα 11:  Υπερηχογραφική εικόνα επιμήκους λοβωτού αδενώματος σε αριστερή κάτω 
εντόπιση, κάτωθεν του κάτω λοβού του θυρεοειδούς αδένα σε σχετικά έκτοπη εντόπιση  
(α) Λοξή τομή (μικρά τόξα: αδένωμα, Th: θυρεοειδής αδένας) (β) Εγκάρσια τομή (χονδρό 
τόξο: σκιά τραχείας και λαβής στέρνου) 

 
      
 
 
 
 



 
 (α) (β) 
 

Εικόνα 12:  Ασθ. Αρ. 27  (α) Υπερηχογραφική εικόνα αδενώματος 2,9γρ. σε δεξιά κάτω 
εντόπιση δίπλα απο την τραχεία το οποίο δείχνει ένα ωοειδές αδένωμα (μεγάλα τόξα) με 
κεντρική νέκρωση (μικρά τόξα) στην εγκάρσια (δεξιά) και επιμήκη τομή (αριστερά).  (β) Η 
μακροσκοπική εμφάνιση του αδενώματος σε κάθετη διατομή.  Διακρίνονται οι κυστικές 
εκφυλίσεις 

 

 

Η χρήση της έγχρωμης Doppler υπερηχοτομογραφίας απεδείχθη 

καλή σαν συμπληρωματική εξέταση της υπερηχοτομογραφίας, ιδίως σε 

περιπτώσεις διαφορικής διάγνωσης θυρεοειδικών όζων από διογκωμένους 

παραθυρεοειδείς αδένες και εφαρμόστηκε μόνο στους τελευταίους 18 ασθενείς, 

6 από τους οποίους συνοδεύονταν από θυρεοειδικούς όζους. 
 
Συνοδός πάθηση του θυρεοειδούς αδένα υπήρχε στους 13 από τους 48 

συνολικά ασθενείς (27%) με μικρούς καλοήθεις θυρεοειδικούς όζους σε όλες τις 

περιπτώσεις. Παρουσία αποτιτανώσεων στην παθολογική αλλοίωση 

αποτελούσε διαγνωστικό σημείο υπερ του θυρεοειδικού όζου όπως και η 

ανατομική θέση, ιδίως με τη βοήθεια των κατατοπικών κινήσεων. Και πάλι δεν 

ήταν αρκετή για τη διαφορική διάγνωση ειδικά σε υποψία   ενδοθυρεοειδικού 

αδενώματος. Στις 6 περιπτώσεις των ασθενών με συνύπαρξη όζων του 

θυρεοειδούς, η έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία, δηλαδή ο αιμοδυναμικός 

έλεγχος του αδενώματος, απεδείχθη αρκετά βοηθητική και διαγνωστική. Η 

διαγνωστική της αξία στηρίχτηκε στη ενίσχυση και καλύτερη ανάδειξη της 

αιματικής ροής του παραθυρεοειδικού αδενώματος στο οποίο συνήθως 

παρατηρείτο μικρή  αγγείωση, κυρίως στην περιφέρεια του αδενώματος, σαν 

ένα δακτυλίδι ή τόξο το οποίο εκτείνετο τμηματικά στην περιφέρεια ή στον πόλο 



του αδενώματος, σε αντίθεση με τους όζους του θυρεοειδούς αδένα που 

παρουσιάζουν αγγειακό δίκτυο εκτεινόμενο σε όλη την περιφέρεια και στο 

κέντρο κάθε αλλοίωσης (εικόνα 13) (Wolf και συν. 1994, Clark και συν. 1995, 

Μazzεο και συν. 1995, 1997). Η χρησιμότητά της όμως περιορίστηκε κυρίως 

στην πρόληψη των ψευδώς θετικών ευρημάτων. 
 
Παλαιότερα εφαρμόστηκε η απλή (παλμική) Doppler 

υπερηχοτομογραφία στην περίπτωση δύο ασθενών, οι οποίοι είχαν επιμήκους 

σωληνοειδούς μορφολογίας αδενώματα, σε θέση που θα μπορούσε να 

παρερμηνευτεί σαν αγγείο. Η χαρακτηριστική ηχομορφή στην φασματοανάλυση 

υπέρ του αγγείου ή όχι έλυνε το πρόβλημα της διαφορικής διάγνωσης . 

 

 

Το συνολικό ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης και εντόπισης των 

παθολογικών αδένων με την υπερηχοτομογραφία ήταν 87,5% 

 

 
 (α) (β) 

 
Εικόνα 13: Αδένωμα σε ασθενή με συνύπαρξη όζων του θυροειδούς αδένα         (α) 
΄Εγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία σε ενδοθυρεοειδικό αδένωμα αριστερά.  
Διακρίνεται η μικρή αγγείωση στην περιφέρεια (πόλο) του αδενώματος (χονδρό τόξο: 
αδένωμα, μικρά τόξα: σκιά τραχείας). 
(β)΄Εγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία θυρεοειδικού όζου αριστερά που εκτείνεται 
στο κέντρο και στην περιφέρεια του όζου. 

 

 
 



 
Εικόνα 14: Αδένωμα σε αριστερή κάτω εντόπιση. Διακρίνεται η πολύ μικρή τμηματική 
αγγείωση στην περιφέρεια του αδενώματος (τόξα)  C = καρωτίδα. 



6.3.2  ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Αξονική τομογραφία έγινε σε 38 από τους 48 ασθενείς και ανίχνευσε και 

εντόπισε ορθά τους παθολογικούς αδένες στους 23 από τους 31 ασθενείς με 

μονήρες αδένωμα (ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης 74%). Αντίθετα, ανίχνευσε 

ορθά τους υπερπλαστικούς αδένες μόνο σε 2 από τους 7 ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπλασία ή δύο αδενώματα (ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης 

μόνο 28%). 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι παθολογικοί παραθυρεοειδείς αδένες ήταν 

υπόπυκνοι με πυκνότητα χαμηλότερη από αυτή του γειτονικού θυρεοειδούς 

αδένα.  Η διαφορά αυτή παρέμενε σταθερή παρά την ενίσχυση και των δύο  

έπειτα από την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού (εικόνα 15). Η ενίσχυση 

αυτή φάνηκε να έχει άμεση σχέση και με το είδος και το μέγεθος του 

αδενώματος (εικόνα 18). 

 

Η ανατομική εντόπιση των παθολογικών αδένων δε φάνηκε να εμποδίζει 

την ευαισθησία ανίχνευσης και διαγνωστικής ακρίβειας της αξονικής 

τομογραφίας. Φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάδειξη έκτοπων αδενωμάτων 

σχετικά  απομακρυσμένων από τη συνήθη ανατομική εντόπιση (εικόνες 18, 19, 

21, 25). Ακόμα πιο χρήσιμη φάνηκε στην ανάδειξη της ανατομικής τους σχέσης, 

ειδικά στα ευμεγέθη έκτοπα αδενώματα, με τη δυνατότητα ανασχηματισμού των 

τομών (reformation) με την κλασική αξονική τομογραφία και ακόμα καλύτερα με 

την ελικοειδή αξονική τομογραφία η οποία έχει τη δυνατότητα του τρισδιάστατου 

ανασχηματισμού των εικόνων με καλύτερη απεικονιστική ευκρίνεια (εικόνα 20). 

Η ελικοειδής ΑΤ εφαρμόστηκε στους τελευταίους 12 ασθενείς και έδωσε θετικά 

ευρήματα στους 10 από αυτούς με ποσοστό επιτυχούς εντόπισης 83%.  

Αφορούσε όμως περιπτώσεις με μονήρη αδενώματα. 

 
΄Οσον αφορά την ανατομική εντόπιση των αδενωμάτων, μειονεκτικό 

παράγοντα για την αξονική τομογραφία αποτελούσε μόνο η ενδοθυρεοειδική 

θέση (ασθ. Αρ. 10, ΠΙΝ. Ι). Αυτό οφείλεται στην ίδια περίπου πυκνότητα με το 

θυρεοειδή αδένα και ειδικά όταν τα αδενώματα είναι μικρού μεγέθους. 

Πρακτικές δυσκολίες δημιουργούσε και η εντόπιση των αδενωμάτων σε 

αριστερή ή δεξιά παραοισοφαγική θέση με διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα από 

τον οισοφάγο (εικόνα 17).  Εναλλακτική λύση γι' αυτό αποτελούσε η σύγχρονη 



κατάποση σκιερής ουσίας κατά τη λήψη των τομών στο ύποπτο επίπεδο, η 

οποία στους δικούς μας ασθενείς χρειάστηκε να εφαρμοστεί σε δύο 

περιπτώσεις με καλά αποτελέσματα. Με τη χρήση της ελικοειδούς αξονικής 

τομογραφίας η ευκρίνεια ήταν πολύ καλύτερη και δε χρειαζόταν άλλη 

επιπρόσθετη μέθοδος (εικόνα 20). 

 

Τέλος, η μοναδική περίπτωση σχετικά ευμεγέθους αδενώματος (ασθ. αρ. 

33, ΠΙΝ. ΙΙ) με βάρος 3 γρ. που η αξονική τομογραφία απέτυχε να εντοπίσει 

οφειλόταν στη συνύπαρξη πολλαπλών θυρεοειδικών όζων. 

   
Το μέγεθος των παθολογικών αδένων φάνηκε να αποτελεί σημαντικό 

μειονεκτικό παράγοντα για το ποσοστό επιτυχούς απεικόνισης με την αξονική 

τομογραφία, η οποία φάνηκε ανεπαρκής στην ανάδειξη μικρού μεγέθους 

μονήρων αδενωμάτων (ασθ. αρ. 10, 12, 21, 30, 42, 47, 48, ΠΙΝ. ΙΙ) που το 

βάρος τους ήταν  από 0,5 - 1,2 γρ. Πιο έντονα φάνηκε στους ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπλασία και δύο αδενώματα, στους οποίους η αξονική 

τομογραφία αποδείχθηκε ανεπαρκής στην ανάδειξη των 7 από τους 15 

συνολικά παθολογικούς αδένες με βάρος 0,4 - 1 γρ. 

 

 

Το συνολικό ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης και εντόπισης των 

παθολογικών αδένων  με την αξονική τομογραφία ήταν 66%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(α) 
  

(β) 
Εικόνα 15:  Ασθ. Αρ. 20 
Αξονική τομογραφία τυπικού αδενώματος 0,8γρ. σε δεξιά οπίσθια φυσιολογική 
ανατομική   εντόπιση α) εγκάρσια τομή χωρίς σκιαγραφικό  β)  Η ίδια τομή μετά ΕΦ 
χορήγηση σκιαγραφικού όπου διακρίνεται η αντίστοιχη διαφορά  πυκνότητας με το 
θυρεοειδή αδένα  

Ανατομικό σχεδιαγρ. εικόνας 15 
Τ= τραχεία, Th= θυρεοειδής, 
J= σφαγίτιδα, C= καρωτίδα, 
LC= Eπιμήκης τραχηλικός μυς 
Ρ=αδένωμα, Va, V= σπονδυλική αρτηρία, φλέβα, Ε= οισοφάγος 

 
 
 
 



 
 (α) (β) 
Εικόνα 16:  Ασθ. Αρ. 48, ΠΙΝ. Ι 
Μικρό αδένωμα (τόξα) σε αριστερή άνω ανατομική εντόπιση στο ύψος του  
υοειδούς οστού  
(α) Αξονική τομογραφία   
(β) Υπερηχοτομογραφία     σε εγκάρσια τομή 
(γ) Υπερηχοτομογραφία     σε επιμήκη τομή 

 
(γ) 

 
Εικόνα 17:  Ασθ. Αρ. 34 
Αξονική τομογραφία με αδένωμα σε δεξιά κάτω φυσιολογική ανατομική εντόπιση 
(άσπρο τόξο).  Διακρίνεται η δεξιά κλίση του οισοφάγου που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
σαν αδένωμα (μαύρο τόξο). 

 



 

 (α) (β) 
Εικόνα 18:  Ασθ. Αρ. 6 
(α) Αξονική τομογραφία σε εγκάρσια τομή με έγχυση σκιαγραφικού Ευμέγεθες έκτοπο 
αδένωμα 5,5γρ (τόξο). με κεντρική νέκρωση σε βαθεία οπίσθια εντόπιση στη δεξιά 
τραχειοοισοφαγική συμβολή (β) Το ίδιο αδένωμα στην υπερηχοτομογραφία σε εγκάρσια 
τομή (τόξο). 

(α) 
Εικόνα 19:  Ασθ. Αρ. 39 
(α)Αξονική τομογραφία με εικόνα ευμεγέθους  
αδενώματος σεαριστερή κάτω εντόπιση (α) χωρίς την έγχυση σκιαγραφικού     
(β) με ΕΦ έγχυση σκιαγραφικού. 
 



 
 (α)                                     (β) 

 
Εικόνα 20:  Ελικοειδής αξονική τομογραφία σε εγκάρσια τομή και με τρισδιάστατη 
απεικόνιση μικρού αδενώματος στη δεξιά παραοισοφαγική θέση (α) εγκάρσια τομή (β) 
κάτω εικόνα: απεικόνιση σε πλάγια θέση του οπίσθιου επιμήκους αδενώματος. 
(α) 

(β) ΠΙΝ. Ι 
Εικόνα 21:  Ασθ. Αρ. 26, 
α) Αξονική τομογραφία με ΕΦ έγχυση σκιαγραφικού.΄Εκτοπο επίμηκες αδένωμα 2,8 γρ. 
Σε αριστερή πρόσθια εντόπιση ακριβώς άνωθεν  της αριστερής στερνοκλειδικής 
συμβολήςβ) Υπερηχογραφία του ίδιου αδενώματος σε εγκάρσια και επιμήκη τομή που 
δείχνει την επιμήκη διάμετρο του 
αδενώματος (2,8 εκ.) με φορά προς τα κάτω 



 
6.3.3 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Ο μαγνητικός συντονισμός έγινε σε 25 από τους 48 ασθενείς και 

ανίχνευσε και εντόπισε ορθά τα μονήρη αδενώματα σε 21 από τους 23 

ασθενείς. Είχε δηλαδή ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης 91%. ΄Ηταν επίσης 

επιτυχής και στους δύο ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπλασία που μελετήθηκαν. 
 

Οι 22 από τους 25 ασθενείς  είχαν την τυπική απεικόνιση αδενωμάτων 

δηλαδή είχαν χαμηλής έντασης σήμα στην Τ1 ακολουθία, παρόμοιο με το σήμα 

έντασης του γειτονικού θυρεοειδούς αδένα. Επίσης, παρουσίαζαν  ψηλής 

έντασης σήμα στην Τ2 ακολουθία, παρόμοιο με το σήμα έντασης του γειτονικού 

υποδόριου λιπώδους ιστού.  Το σήμα ψηλής έντασης στην Τ2 ακολουθία 

αποδείχθηκε πως έχει τη μεγαλύτερη διαγνωστική αξία στην εντόπιση των 

παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων (εικόνες 22, 23).  Ενίσχυση μετά την 

ενδοφλέβια χορήγηση Γαδολίνιου DTPA παρατηρήθηκε σε 6 συνολικά ασθενείς 

(εικόνα 23). Η ενίσχυση του σήματος σε τρία περιστατικά με μονήρη αδενώματα 

ήταν το μόνο καθοριστικό σημείο για τη διάγνωση, όπως και σε μια περίπτωση 

πρωτοπαθούς υπερπλασίας, στην οποία οι υπερπλαστικοί αδένες είχαν σήμα 

χαμηλής έντασης στην Τ1 ακολουθία και σήμα ίσης έντασης με το θυροειδή 

αδένα στην Τ2 ακολουθία. Η ενίσχυση όμως μετά την ενδοφλέβια χορήγηση του 

σκιαγραφικού ήταν βοηθητική και καθοριστική για τη διάγνωση.   
 

Από τις δύο περιπτώσεις με μονήρη αδενώματα στις οποίες η μαγνητική 

τομογραφία απέτυχε, η μια αφορούσε αδένωμα το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά 

στο θυρεοειδή αδένα και με σήμα έντασης ίσο με το σήμα έντασης του 

θυρεοειδούς αδένα και στις δύο ακολουθίες. Η άλλη αφορούσε αδένωμα σε 

ασθενή με συνύπαρξη πολλαπλών θυρεοεοειδικών όζων.  
 

Η μαγνητική τομογραφία αποδείχθηκε χρήσιμη και αποτελεσματική τόσο 

στις δύο περιπτώσεις ασθενών με πρωτοπαθή υπερπλασία όσο και στην 

ανίχνευση έκτοπων αδενωμάτων με τη δυνατότητα λήψης εγκάρσιων, 

οβελιαίων και στεφανιαίων τομών για την καλύτερη ανατομική τους ανάδειξη 

(εικόνα 24). 
 

Το συνολικό ποσοστό διαγνωστικής ευαισθησίας και επιτυχούς εντόπισης 

των παθολογικών αδένων με μαγνητικό συντονισμό ήταν 92%. 



 
 
 
 
 
 



 

 (α)       (β) 
 
 

 
  (γ) (δ) 

 

Εικόνα 24:  Ασθ. Αρ. 41 
Ευμέγεθες γιγαντιαίο αδένωμα 13 γρ. σε αριστερή κάτω εντόπιση που επεκτείνεται 
χαμηλά στο λαιμό μέχρι την έκφυση των καρωτιδικών αγγείων από το αορτικό τόξο: 
Μαγνητικός συντονισμός στην Τ1 ακολουθία. 
(α) Στεφανιαία τομή  (β) Οβελαία τομή  (γ)  Εγκάρσια τομή  (δ) Αξονική τομογραφία του 
ίδιου αδενώματος με τρισδιάστατη αναδόμηση των τομών με ελικοειδή αξονική 
τομογραφία.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  (γ) (δ) 
    

 
Εικόνα 25:  ΄Εκτοπο αδένωμα (τόξα) ασθενούς στην είσοδο του άνω μεσοθωρακίου 
αριστερά δίπλα από τα μεγάλα αγγεία και πίσω απο το στέρνο. 
(α)  Υπερηχοτομογραφία (έγχρωμη Doppler) 
(β)  Αξονική τομογραφία 
(γ)  Μαγνητικός συντονισμός στην  Τ1  ακολουθία 
(δ)  Μαγνητικός συντονισμός στην Τ2 ακολουθία. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



7.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η ορθή διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού ξεκινά με 

την κλινική υποψία και ολοκληρώνεται με το σωστό βιοχημικό έλεγχο και τη 

σωστή διαφορική διάγνωση των περιστατικών αυτών. Σ' αυτό ακριβώς το 

στάδιο και πριν από τη χειρουργική επέμβαση καλείται ο απεικονιστικός έλεγχος 

να παίξει το δικό του ιδιαίτερο ρόλο, ο οποίος συνίσταται στην προεγχειρητική 

εντόπιση των παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων. 

 

Καταρχάς ο σωστός βιοχημικός έλεγχος απαιτεί πλήρη γνώση του 

μεταβολισμού του ασβεστίου, όπως επίσης και σωστή μέτρηση των επιπέδων 

παραθορμόνης στο αίμα, τα οποία αποτελούν τους δύο βασικούς παράγοντες 

για τη διάγνωση του πρωτοπαθούς ΥΠΘ. Ενισχυτικό ρόλο παίζουν και τα 

ευρήματα του υπόλοιπου βιοχημικού ελέγχου. 

 

Η διαφορική διάγνωση της υπερασβεστιαιμίας παραμένει στο κέντρο 

κάθε προσπάθειας μελέτης των ασθενών με πιθανό πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό και  επομένως η ακρίβεια της μεθόδου  μέτρησης του 

ασβεστίου είναι υψίστης σημασίας.  Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, με την 

εισαγωγή των αυτόματων αναλυτών στην Ιατρική και με τη χρήση μεθόδων 

διόρθωσης του προσδιοριζόμενου ασβεστίου προς το επίπεδο των ολικών 

λευκωμάτων του ορρού, αποφεύγονται οι λανθασμένες μετρήσεις και η 

σύγχυση με την ψευδοϋπερασβεστιαιμία από λανθασμένη λήψη αίματος. ΄Ετσι 

μπορεί να γίνει σε σωστή βάση η διαφορική διάγνωση της υπερασβεστιαιμίας, η 

οποία επιγραμματικά περιλαμβάνει: τον υπερπαραθυρεοειδισμό, την 

υπερασβεστιαιμία η οποία συνοδεύει καρκινωματώδεις καταστάσεις, τη χρόνια 

χορήγηση βιταμίνης D ή βιταμίνης Α, τη χρόνια χορήγηση θειαζιδών 

διουρητικών, το σύνδρομο γάλακτος αλκαλικών, τη νόσο του Paget, το 

πολλαπλούν μυέλωμα, τη σαρκωείδωση, τη φυματίωση και ασυνήθιστες 

περιπτώσεις ενδοκρινολογικών παθήσεων όπως μυξοίδημα, θυρεοτοξίκωση, 

νόσο του Addison, φαιοχρωμοκύτωμα και μεγαλακρία. Στη διαφορική διάγνωση 

λαμβάνονται υπόψη και η καλοήθης υπερασβεστιαιμία, οι περιπτώσεις οξείας 

και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η ακινητοποίηση, η φλεβική στάση κ.λπ. 

(Klee και συν. 1988, Mahomadi και συν. 1979). 

 

 



Στην περαιτέρω βιοχημική έρευνα η οποία ακολουθεί, η σωστή μέτρηση 

της παραθορμόνης του ορρού του αίματος είναι μεγάλης σημασίας, γιατί η 

ανεύρεση ψηλών τιμών παραθορμόνης σε ασθενείς με υπερασβεστιαιμία 

συνήθως επιβεβαιώνει την ύπαρξη πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.  

 

Η παρουσία των κλασικών οστικών αλλοιώσεων στις απλές 

ακτινογραφίες και κυρίως των αλλοιώσεων της κυστικής ινώδους οστεΐτιδας 

μπορεί να ενισχύσει σε μικρό βαθμό τη διάγνωση του πρωτοπαθούς ΥΠΘ, 

παρόλο που τα τελευταία χρόνια είναι σχετικά σπάνιες λόγω της πιο έγκαιρης 

διάγνωσης. Η ανεύρεση όμως απλής οστικής αραίωσης με τις διάφορες 

καινούριες μεθόδους μέτρησης της οστικής πυκνότητας (Ringer και συν. 1994) 

(ειδικά σε ασυμπτωματικούς ασθενείς) δημιουργεί διαγνωστικό πρόβλημα παρά 

ενισχυτικό ρόλο, γιατί δεν υπάρχουν σαφή διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια μεταξύ 

οστικής αραίωσης από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και εξελισσόμενης 

οστεοπόρωσης (Harisson's 13th Ed., 1995). 

 

Διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα μπορεί να προκύψουν επίσης και στις 

περιπτώσεις που εκτός από τον πρωτοπαθή ΥΠΘ μπορεί να συνυπάρχουν και 

άλλα νοσήματα, όπως η σαρκωείδωση, η ταυτόχρονη οροαρνητική 

ρευματοειδής αρθρίτις και η συνυπάρχουσα νεοπλασία όπως ο καρκίνος του  

μαστού ή του νεφρού (Lafferty 1981, Evans 1986, Βαφειάδου και συν. 1988, 

Purnell 1989). Διαγνωστικά προβλήματα μπορεί επίσης να υπάρξουν και στις 

περιπτώσεις με το σύνδρομο της καλοήθους οικογενούς υπερασβεστιαιμίας και 

το σύνδρομο της πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 και 2 (Foley και 

συν. 1972, Van Heerden 1986). 

 

Παλαιότερα με τα πιο πάνω κλινικά και βιοχημικά ευρήματα και όταν η 

φυσική εξέταση και ο διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος από έναν έμπειρο κλινικό 

γιατρό δε φανέρωναν άλλη σχετική πάθηση, στα πλείστα εξειδικευμένα κέντρα 

το επόμενο βήμα ήταν η αμφοτερόπλευρη εξερεύνηση και αφαίρεση από έναν 

έμπειρο χειρουργό των παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων, με μια 

αναμενόμενη επιτυχία 85-95% και για μερικούς μέχρι και 98% (Satava και συν. 

1975, Russel και Edis 1982, Ronni 1987, Sivula και Ronni 1987, Attie και συν. 

1988, Tompson και συν. 1988, Broadus 1989, Van Heerden 1991). Σε μερικά 

άλλα κέντρα δοκιμάστηκαν για σειρά ετών διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι για 

την προεγχειρητική εντόπιση των παθολογικών αδένων, από τις οποίες αρκέτες 



σταδιακά καταργήθηκαν, όπως είναι το οισοφαγογράφημα, το 

σπινθηρογράφημα με 75Se, το gray-scale υπερηχογράφημα κ.λπ. Καθοδόν 

άρχισαν να εμφανίζονται άλλες νεότερες μέθοδοι, ορισμένες από τις οποίες 

ήταν αρκετά υποσχόμενες. 

 

Τα τελευταία χρόνια συζητείται ευρέως κατά πόσο είναι χρήσιμη ή 

απαραίτητη η ακτινολογική διερεύνηση και η εντόπιση των παθολογικών 
παραθυρεοειδών αδένων με τις διάφορες νεότερες απεικονιστικές 
μεθόδους πριν από κάθε πρώτη χειρουργική επέμβαση.   

 

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο πολυσυζητημένο αυτό θέμα οι 

οποίες φαίνονται και από τις εισηγήσεις 21 πρόσφατων ερευνητικών εργασιών. 

Από αυτές οι 9 συστήνουν την εφαρμογή της προεγχειρητικής εντόπισης πριν 

από την πρώτη επέμβαση (Gooding και συν. 1986, Melliere και συν. 1987, Attie 

και συν. 1988, Awwad και συν. 1988, Davidson και συν. 1988, Εisenberg και 

συν. 1989, Maltby και συν. 1989, Mallette και συν. 1989, Sοmmers και συν. 

1989), ενώ οι υπόλοιπες 12 έχουν αντίθετη άποψη και υποστηρίζουν ότι, αφού 

καμιά απεικονιστική μέθοδος δεν είναι τόσο ευαίσθητη και ειδική στην ανίχνευση 

των παθολογικών αδένων όσο ένας έμπειρος χειρουργός, τότε η εφαρμογή 

τους  δεν κρίνεται απαραίτητη (Vogl και συν. 1986, Duh και συν.  1987, Hanty 

και συν. 1987, Sandrock και συν. 1988, Thompson και συν. 1988,  Wendt και 

συν. 1988, Krubsack και συν. 1989, Roses και συν. 1989, Toomath και συν. 

1989, Whelan και συν. 1989, Wud T. και συν.1989, Sandrock και συν.1990). 

 

Οι πιο πάνω απόψεις δεν αφορούν τις περιπτώσεις επαναληπτικών 

χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες υπάρχει σχετική ομοφωνία για την 

εφαρμογή των απεικονιστικών μεθόδων πριν από την επόμενη χειρουργική 

επέμβαση. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις το ποσοστό  

επιτυχίας της χειρουγικής επέμβασης  είναι χαμηλότερο (89-91%) (Wang 1977, 

Grant και συν. 1986, Norton 1986) και η συχνότητα  επιπλοκών αυξάνεται σε 

σύγκριση με την πρώτη χειρουργική επέμβαση (Patow και συν. 1986, Grant και 

συν. 1986). Επίσης, η αναμενόμενη θέση των παθολογικών αδένων είναι 

τελείως διαφορετική σ΄αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μόνο στο  30-40% των 

περιπτώσεων βρίσκονται στις φυσιολογικές ανατομικές  θέσεις, ενώ σ΄ ένα 

ποσοστό 20-35% βρίσκονται σε απομακρυσμένες έκτοπες θέσεις, κυρίως στο 

μεσοθωράκιο (Miller και συν. 1987, Νοrton 1986, Clark 1988). 



 

Τελικά η εφαρμογή της προεγχειρητικής εντόπισης των παθολογικών 

αδένων πριν την πρώτη χειρουργική επέμβαση φαίνεται να εξαρτάται κυρίως 

από την τοπική διαθεσιμότητα των απεικονιστικών μεθόδων, την ύπαρξη 

ακτινολογικής εξειδίκευσης (εμπειρίας), καθώς και από το βαθμό 

αποφασιστικότητας της ιατρικής ομάδας που ασχολείται με τους 

παραθυρεοειδείς αδένες να προσφέρει την όσο το δυνατό  καλύτερη τελική 

έκβαση στους ασθενείς αυτούς με την πρώτη εγχείρηση (Κenneth και συν. 

1988, Clark και συν. 1975, 1989, Van Heerden  και συν. 1985, 1991, Μitchell 

1995). Αναμφίβολα, οι ασθενείς αυτοί έχουν πολύ καλή πρόγνωση στα χέρια 

ενός έμπειρου χειρουργού.  Παραμένει όμως το μικρό ποσοστό (5-10%) της 

αρνητικής ή ατελούς χειρουργικής επέμβασης. Θεωρείται πλέον δεδομένο ότι οι 

κύριες αιτίες μιας ανεπιτυχούς χειρουργικής επέμβασης είναι: (α) η μη 

αναγνώριση της ύπαρξης πρωτοπαθούς υπερπλασίας και (β) η αδυναμία 

εντόπισης ενός έκτοπου μονήρους αδενώματος (Harners και συν. 1979, Levin 

και συν. 1987, Miller και συν. 1987).  

 

Η απεικονιστική εντόπιση των παθολογικών αδένων πριν από την 

πρώτη χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη λύση όσον αφορά την εξάλειψη των 

πιο πάνω αιτίων, προσφέροντας στο χειρουργό τρεις τουλάχιστον πολύτιμες 

πληροφορίες: 
 

• Πρώτο, ότι χειρουργεί τον ασθενή για τον ορθό λόγο.  Η εντόπιση ενός 

αδενώματος επιβεβαιώνει πέρα για πέρα την ύπαρξη πρωτοπαθούς ΥΠΘ και 

απομακρύνει την πιθανότητα διεξαγωγής μιας εγχείρησης για άλλα αίτια 

υπερασβεστιαιμίας (Solbiati et αl. 1992). Ειδικά στις περιπτώσεις με οριακές 

τιμές υπερασβεστιαιμίας και ψηλών τιμών παραθορμόνης (που συνήθως 

αφορούν μικρού μεγέθους αδενώματα - Γραφ. Παρ. 3 και 4), η απεικονιστική 

ανάδειξη του αδενώματος ενισχύει τη διάγνωση. 
 

• Δεύτερο, τον βοηθά να απαντήσει το βασικό ερώτημα κατά πόσο ο ασθενής 

υποφέρει απο ένα αδένωμα ή κατά πόσο είναι επηρεασμένοι περισσότεροι 

από ένας παραθυρεοειδείς αδένες (πρωτοπαθής υπερπλασία). Η γνώση 

αυτή είναι απαραίτητη για το χειρουργό, ο οποίος πρέπει να αναγνωρίσει 

όλους τους παραθυρεοειδείς αδένες και να αφαιρέσει τους τρεις και 3/4 των 

αδένων αυτών, καθώς και να εξασφαλίσει καλή αιμάτωση του τμήματος του 



αδένα που θα παραμείνει (Miller 1991, Mitchel et al. 1995). 
 

• Τρίτο, σε περιπτώσεις έκτοπου μονήρους αδενώματος, του καθορίζει  εκ των 

προτέρων τη θέση του, κάνοντας την εγχείρηση ασφαλέστερη και 

συντομότερη και ειδικά σε αρκετά απομακρυσμένα αδενώματα, όπως τα 

μεσοθωρακικά, εξασφαλίζει τον καλύτερο προγραμματισμό για το είδος της 

χειρουργικής επέμβασης (στερνοτομή ή όχι). 

 

Επίσης, η βεβαιότητα της ύπαρξης αδενώματος σε μία πλευρά είναι 

χρήσιμη για το χειρουργό, διότι επιτρέπει την ετερόπλευρη εξερεύνηση, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου της χειρουργικής επέμβασης, όπως και της 

πιθανότητας ύπαρξης επιπλοκών, π.χ. τραυματισμός του παλίνδρομου 

λαρυγγικού νεύρου κ.λπ. (Rodney και συν. 1985, Reading και συν. 1982, 

Davidson και συν. 1988, Mallette και συν. 1989, Solbiati και συν. 1992). 
 

Ο μεγάλος αριθμός των απεικονιστικών μεθόδων που έχουν μέχρι τώρα 

δοκιμαστεί προδίδει και τη δυσκολία του προβλήματος της προεγχειρητικής 

εντόπισης των παθολογικών αδένων.  Αυτή οφείλεται κυρίως στις μεγάλες 

ανατομικές παραλλαγές που αφορούν τον αριθμό, το μέγεθος και την εντόπιση 

των αδένων αυτών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα χωρίζονται στις 

αιματηρές και μη αιματηρές απεικονιστικές μεθόδους. 
 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει: (α) τη βιοψία έπειτα από 

παρακέντηση των παθολογικών αδένων και αναρρόφηση υλικού με λεπτή 

βελόνα κάτω από ΥΤ ή ΑΤ, (β) την εκλεκτική αρτηριογραφία της θυρεοειδικής 

αρτηρίας, (γ) τη φλεβογραφία με εκλεκτική λήψη αίματος για μέτρηση των 

επιπέδων της παραθορμόνης στο αίμα και (δ) τη διεγχειρητική 

υπερηχοτομογραφία. Η εφαρμογή των μεθόδων αυτών έχει περιοριστεί μόνο 

στις δύσκολες περιπτώσεις των επαναληπτικών χειρουργικών επεμβάσεων και 

όταν οι άλλες μη αιματηρές απεικονιστικές μέθοδοι αδυνατούν να εντοπίσουν 

τον ή τους παθολογικούς αδένες. Οι λόγοι είναι ότι η εφαρμογή τους έχει ψηλό 

κόστος, προϋποθέτει την ύπαρξη καλά εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και 

ότι παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό νευρολογικών επιπλοκών που ανέρχεται σε 

15% (Darling 1988, Μiller 1991, Mitchel 1995). 
 

 



Οι μη αιματηρές μέθοδοι περιλαμβάνουν: (α) την υπερηχοτομογραφία, 

(β) την αξονική τομογραφία, (γ) τον ραδιοϊσοτοπικό έλεγχο με 99Tc και 201TI ή με 

ισονυτρίλια και (δ) το μαγνητικό συντονισμό.  Καθεμιά από αυτές έχει τις δικές 

της δυνατότητες, αδυναμίες και περιορισμούς, όπως και διαφορετικό τρόπο 

ανεύρεσης των παθολογικών αδένων. Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες (Graif 

και συν. 1987, Cates και συν.1987, Eisemberg και συν.1989, Gooding και 

συν.1992) που ασχολήθηκαν με τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των 4 μη αιματηρών μεθόδων δίνουν την ακόλουθη συγκριτική αξιολόγηση 

(ΠΙΝ. VI). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  VI 
 

Μη αιματηρές απεικονιστικές μέθοδοι 
 

Χαρακτηριστικά Σπινθ/φη ΥΤ  ΑΤ ΜΣ

Κίνδυνος 0 0 χαμηλό  0 

Κόστος + + ++ +++

Εξάρτηση  

εξεταστή 

0 +++ + + 

Διαθεσιμότητα +++ ++ ++ + 

΄Εκθεση Ακτινοβ. + 0 + 0 

Ευαισθησία 

μεγέθους βλάβης 

+++ + +++ +++

Περιοχές που 

απεικονίζονται 

καλύτερα 

Κοντά και  εντός 

του θυρεοειδούς

Κοντά και  εντός 

του θυρεοειδούς

Έκτοπες 

θέσεις 

Έκτοπες 

θέσεις 

Περιοχές που δεν 

απεικονίζονται 

καλά 

-

Μεσοθωράκιο   

-βαθειά στο 

λαιμό 

-

Μεσοθωράκιο   

-τραχειοοισοφα-

γική συμβολή 

-

θυρεοειδής 

 

Άλλα Φτωχό σε 

ανατομικές   

λεπτομέρειες 

 Αναγκαία η 

χορήγηση 

σκιαγραφικού 

 

 



Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι το σπινθηρογράφημα και οι υπέρηχοι 

αναφορικά με την ικανότητα εντόπισης υστερούν στην ανάδειξη 

απομακρυσμένων έκτοπων αδενωμάτων σε σύγκριση με την αξονική 

τομογραφία και το μαγνητικό συντονισμό. Όμως, για το μαγνητικό συντονισμό 

αξιοπρόσεκτο είναι το κόστος και η διαθεσιμότητα. Για την αξονική τομογραφία 

τονίζεται η ικανότητα ανάδειξης έκτοπων αδενωμάτων αλλά και η αδυναμία 

εντόπισης των μικρού μεγέθους αδενωμάτων, καθώς επίσης και η ανάγκη 

ενδοφλέβιας  χορήγησης σκιαγραφικού. 

 

΄Οσον αφορά τη διαγνωστική ευαισθησία της κάθε μεθόδου ξεχωριστά, 

έχουν επίσης γίνει αρκετές συγκριτικές μελέτες, παλαιότερες (ΠΙΝΑΚΑΣ VII) και 

νεότερες (ΠΙΝΑΚΑΣ VIII). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ VII 

_______________________________________________________________ 

Απεικονιστικές   Μέση διαγνωστική         Αριθμός 

μέθοδοι    ακρίβεια (%)             βιβλιογραφίας 

               1980 - 1987     (23 μελέτες) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Αρχικός & υποτροπιάζων 

πρωτοπαθής ΥΠΘ 
---------------------------- 

Υπερηχοτομογραφία (5-7.5ΜΗΖ)  57 (41-69)          (33,37,38,49,55,56,61,75,86) 

Υπερηχοτομογραφία (10 ΜΗΖ)75 (65-88)    (8,25,48,62,71,72,75,78,94, 96)   

Αξονική τομογραφία 72 (50-87)           (37, 38, 75, 78, 86, 93) 

Σπινθηρογράφημα με 99Tc και 201TI 72 (60-87)             (37, 38, 58, 59, 94) 

Μαγνητικός συντονισμός 76 (64-79)                (37, 58, 77, 86) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ VIIΙ 
_______________________________________________________________ 

Απεικονιστικές             Διαγνωστική            Αριθμός 

μέθοδοι              ευαισθησία (%)   βιβλιογραφίας 

     (1986 - 1991) (19 μελέτες) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Σπινθηρογράφημα             35-74%        (2,14,25,38,43,46,65, 69,79) 

Yπερηχοτομογραφία 34-92%          (2,14,22, 25, 38, 46,65, 79, 83, 85, 91)  

Αξονική τομογραφία 41-86%               (4, 22, 38, 66, 83, 86) 

Μαγνητικός συντονισμός 57-90%             (2, 9, 22, 35, 38, 77, 82)  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Τα πιο πάνω δεδομένα δείχνουν αφενός μεν ότι υπάρχουν μεγάλες 

διακυμάνσεις στη διαγνωστική ευαισθησία κάθε μεθόδου και αφετέρου  ότι 

καμιά μέθοδος από μόνη της δεν υπερτερεί σημαντικά των άλλων μεθόδων στη 

συνολική διαγνωστική ευαισθησία και στην ακρίβεια της ανεύρεσης των 

παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων. Τα ίδια έχουν εκφραστεί και από 

διάφορες άλλες συγκριτικές μελέτες. (Moreau J.F. και συν. 1981, Par J.H. και 

συν. 1983, Gooding G.A. και συν. 1986, Peck W.W. και συν. 1987, Higgins G.B. 

και Aufferman W. 1988, Von-Shulthers G. και συν. 1988) οι οποίες αποδίδουν 

τις διακυμάνσεις αυτές στο διαφορετικό είδος πληθυσμού που εξετάζεται σε 

κάθε ερευνητική μελέτη, στο διαφορετικό τεχνικό εξοπλισμό ή πρωτόκολλα που 

χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και στην εξελικτική αλλαγή λόγω της συνεχούς 

βελτίωσης των απεικονιστικών μεθόδων, όπως είναι η χρήση 7,5-10 ΜΗΖ 

ηχοβολέα αντί του 3,5-5 ΜΗΖ, η προσθήκη δυναμικών εξετάσεων στην αξονική 

τομογραφία, η προσθήκη της ελικοειδούς αξονικής τομογραφίας, η παρουσία 

διαδοχικών νέων ραδιοφαρμάκων (ισονυτρίλια) στις σπινθηρογραφικές 

μεθόδους κ.λπ. 

 

Tα αποτελέσματα της δικής μας προοδευτικής συγκριτικής μελέτης 
των τριών απεικονιστικών μεθόδων τα τελευταία 8 έτη, δηλαδή της αξονικής 

τομογραφίας, της υπερηχοτομογραφίας και του μαγνητικού συντονισμού  

δείχνουν  σαφώς ότι η υπερηχοτομογραφία με ηχοβολέα 7,5-10 ΜΗz είναι η πιο 

αποτελεσματική μέθοδος απεικόνισης παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων 

με ολικό ποσοστό εντόπισης 87,5% (95% για τα μονήρη αδενώματα και 50% 

στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπλασία) (Γραφ. Παρ. 10, 11, ΠΙΝ. VI). 



Επιπρόσθετα, θεωρείται η πιο φθηνή, η πιο εύκολη στη χρήση και η πιο 

διαθέσιμη μέθοδος. 

 

Κατά κύριο λόγο ο τόπος του παθολογικού αδένα και σε μικρότερο 

βαθμό το μέγεθος του παίζουν αποφασιστικό ρόλο στις πιθανότητες εντόπισης 

με την υπερηχοτομογραφία. Στις 4 συνηθισμένες ανατομικές θέσεις η 

υπερηχοτομογραφία ήταν πολύ αποτελεσματική και παρόλες τις επιφυλάξεις 

της διεθνούς βιβλιογραφίας, αυτή φαίνεται εξίσου αποτελεσματική και στην 

εντόπιση των χαμηλότερων έκτοπων μονήρων αδενωμάτων (συνήθως 

μεγάλων) στην αρχή του λαιμού και μέχρι το επίπεδο των κλειδών. Η εντόπιση 

αυτή επιτυγχάνεται με την ουραία κλίση του ηχοβολέα και την αντίθετη στροφή 

της κεφαλής του ασθενούς. Με την κατάλληλη εμπειρία εντοπίζονται 

ικανοποιητικά τα χαμηλά έκτοπα οισοφαγικοτραχειακά ή τα εμπρόσθια 

αδενώματα και αποφεύγονται οι αδυναμίες που δίνει η ακουστική σκιά της 

τραχείας, των κλειδών και του στέρνου. Οι αδυναμίες της υπερηχοτομογραφίας 

φαίνεται να εντοπίζονται στους ασθενείς: (α) με συνύπαρξη όζων του 

θυρεοειδούς αδένα, (β) με μικρά  αδενώματα ή υπερπλαστικούς αδένες και (γ) 

με απομακρυσμένα έκτοπα αδενώματα (κυρίως  αδενώματα μεσοθωρακίου).  

Στις περιπτώσεις  που τα παραθυρεοειδικά αδενώματα συνυπάρχουν με όζους 

στο θυροειδή αδένα περιορίζεται η ικανότητα ανίχνευσής τους, όχι μόνο με την 

υπερηχοτομογραφία αλλά και με άλλες μεθόδους (σπινθηρογράφημα, 

μαγνητικός συντονισμός κ.λπ.), οι οποίες δίνουν συνήθως ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα (Kastrup 1986, Casas 1993). Όμως με τις διάφορες 

συμπληρωματικές μεθόδους της υπερηχοτομογραφίας, όπως η έγχρωμη 

Doppler υπερηχογραφία και η παρακέντηση με λεπτή βελόνα κατευθυνόμενη με 

υπερήχους, ενισχύεται η πιθανότητα διαφορικής διάγνωσης (όχι μόνο των 

θυρεοειδικών όζων αλλά και των λεμφαδένων). Με αυτό τον τρόπο μειώνονται 

τα ψευδώς θετικά ευρήματα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διαγνωστική 

ακρίβεια (Solbiati και συν. 1983, Doppman και συν. 1983, Κartrup και συν. 

1988, Bender και συν. 1992, Μazzeo και συν. 1997).  Η δεύτερη όμως 

κατηγορία (ασθενείς με μικρά αδενώματα ή υπερπλαστικούς  αδένες) όπως και 

η τρίτη αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της μεθόδου αυτής, γιατί η δυνατότητα 

εντόπισης με υπερήχους των πολλαπλών μικρών υπερπλαστικών 

παραθυρεοειδών ή απομακρυσμένων έκτοπων αδενωμάτων είναι 

περιορισμένη.  

 



Η αξονική τομογραφία αποδείχθηκε ότι έχει το χαμηλότερο ποσοστό 

επιτυχούς εντόπισης των παθολογικών αδένων με συνολικό ποσοστό 66%.  

(74% για μονήρη αδενώματα και 28% για πρωτοπαθή υπερπλασία) (Γραφ. 

Παρ. 11, 12).  Αυτό συμφωνεί με όλες τις μέχρι τώρα διεθνείς ανακοινώσεις που 

φέρουν την αξονική τομογραφία να έχει χαμηλότερη διαγνωστική ευαισθησία 

ανάλογα με το μέγεθος του αδενώματος ή υπερπλαστικού αδένα (Stark και συν. 

1983, Duh 1987, Κastrup S και συν. 1988, Bender και συν. 1992, Von 

Schulthess 1993), οι οποίοι δίνουν συνολικό ποσοστό επιτυχίας από 50-78% με 

τα ψηλότερα ποσοστά στις περιπτώσεις εφαρμογής της δυναμικής αξονικής 

τομογραφίας με ταχεία ΕΦ έγχυση σκιαγραφικού. Αποδεικνύεται όμως 

αποτελεσματική για μεγάλα έκτοπα αδενώματα ειδικά στο λαιμό και στο 

μεσοθωράκιο, για τα οποία θεωρείται η πιο ειδική μέθοδος. Ο ραδιοϊσοτοπικός 

έλεγχος, σύμφωνα με τους Stark και συν. 1983, Doppman και συν. 1985, 

Μεσσάρης και συν. 1987, έχει τα ίδια ποσοστά επιτυχίας στην ανάδειξη 

έκτοπων αδενωμάτων ακόμα και στο μεσοθωράκιο με το μειονέκτημα όμως της 

ανάδειξης σε ορισμένες περιπτώσεις ψευδώς θετικών ευρημάτων και της 

αδυναμίας λεπτομερούς ανάδειξης των ανατομικών σχέσεων.  

 

Πιστεύουμε ότι η ελικοειδής αξονική τομογραφία υπόσχεται στο μέλλον 

υψηλότερα ποσοστά λόγω καλύτερης ευκρίνειας (πιο λεπτές τομές) και 

τρισδιάστατου σχηματισμού των εικόνων, παρόλο που δεν υπάρχουν 

ξεχωριστές συγκριτικές μελέτες και το δικό μας δείγμα (αριθμός ασθενών)  ήταν 

μικρό. 

 

Ο μαγνητικός συντονισμός χρησιμοποιήθηκε στο μικρότερο αριθμό 

ασθενών μας.  Είχε το πλεονέκτημα ότι πάντοτε γινόταν  με την προηγούμενη 

γνώση των ευρημάτων της υπερηχοτομογραφίας και της αξονικής τομογραφίας 

και επομένως δινόταν περισσότερη προσοχή στις ύποπτες περιοχές. Με αυτές 

τις προϋποθέσεις ο μαγνητικός συντονισμός αποδεικνύεται μια άριστη μέθοδος 

εντόπισης και επιβεβαίωσης παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων ακόμη και 

μικρού μεγέθους αδενωμάτων, ειδικά ύστερα από ενίσχυση Γαδολινίου, με 

συνολικό ποσοστό επιτυχούς εντόπισης 92%, το οποίο οφείλεται στη 

μεγαλύτερη ικανότητα του μαγνητικού συντονισμού στη διάκριση των διάφορων 

ιστών (tissue characterization) (Αufferman και συν. 1987, Spritzer και συν. 

1987, Higgins and Stevens 1992) (Γραφ. Παρ. 11, 12). Είναι δε η μέθοδος που 

φαίνεται να υπόσχεται πολλά στη διερεύνηση των αδενωμάτων στις 



περιπτώσεις πρωτοπαθούς υπερπλασίας (ειδικά μετά την προηγούμενη γνώση 

των ευρημάτων των άλλων δύο μεθόδων).  Αποδεικνύεται επίσης  το ίδιο 

χρήσιμη στην εντόπιση απομακρυσμένων αδενωμάτων όσο και η αξονική 

τομογραφία, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη το κόστος, η αξονική τομογραφία 

παραμένει η μέθοδος με πρωτεύοντα ρόλο στη διερεύνηση ασθενών με υποψία 

απομακρυσμένων έκτοπων αδενωμάτων. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκριτικής μας μελέτης, τα συνολικά 

ποσοστά της διαγνωστικής ακρίβειας στην ανίχνευση των παθολογικών αδένων 

(ΠΙΝΑΚΑΣ V) ανέρχονται σε 87% για την υπερηχοτομογραφία, 66% για την 

αξονική τομογραφία και 92% για το μαγνητικό συντονισμό. Αυτά συγκρινόμενα 

με το συνολικό ποσοστό διαγνωστικής ακρίβειας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της κάθε μεθόδου δείχνουν σαφώς ότι η κάθε μέθοδος συμπληρώνει και 

ενισχύει την άλλη. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στις περιπτώσεις των ασθενών 

με πρωτοπαθή υπερπλασία, όπου η κάθε μέθοδος από μόνη της είχε χαμηλά 

ποσοστά ανίχνευσης, ενώ ο συνδυασμός και των τριών αυτών μεθόδων πέτυχε 

αύξηση του ποσοστού ανίχνευσης σε 87%. Ανάλογα ποσοστά διαγνωστικής 

ακρίβειας δίνει και μια άλλη πρόσφατη συγκριτική μελέτη (Von Schulthess 

1993), η οποία παρουσιάζει ποσοστό διαγνωστικής ακρίβειας 80% για την 

υπερηχοτομογραφία, 76% για την αξονική τομογραφία και 92% για το μαγνητικό 

συντονισμό. 

 

Mε τις τόσες πολλές διαθέσιμες απεικονιστικές μεθόδους προκύπτει το 

ερώτημα πόσες και ποιες πρέπει να χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την 

καλύτερη δυνατή προεγχειρητική ανίχνευση και εντόπιση των παθολογικών 

παραθυρεοειδών αδένων. Ο βασικός στόχος είναι αφενός η χρησιμοποίησή  

όσον το δυνατό μικρότερου αριθμού μεθόδων, με συνεπακόλουθο τη μείωση 

του κόστους και των επιπλοκών, και αφετέρου η χρησιμοποίηση ικανοποιητικού 

αριθμού μεθόδων για να αποφεύγονται τα ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά 

ευρήματα. 

  

Από τη δική μας εμπειρία πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός και των τριών 

πιο πάνω μη επεμβατικών απεικονιστικών μεθόδων επιβάλλεται, διότι έτσι 

δίνονται απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα:  

• κατά πόσο ο ασθενής έχει ένα αδένωμα σε μια από τις 4 συνήθεις  

ανατομικές θέσεις, 



• κατά πόσο ο ασθενής έχει ένα έκτοπο αδένωμα σε διαφορετική ανατομική 

θέση στη βάση του λαιμού ή στο μεσοθωράκιο, περίπτωση για την οποία 

είναι αναγκαία μια διαφορετική χειρουργική προσέγγιση και 

• κατά πόσο ο ασθενής υποφέρει από πρωτοπαθή υπερπλασία ή πολλαπλά 

αδενώματα (ώστε να είναι αναγκαία η χειρουργική ανίχνευση όλων των  

υπερπλαστικών αδένων). 

Θεωρώντας δεδομένη την ανάγκη του συνδυασμού των τριών μεθόδων, 

παραμένει να απαντηθεί ο τρόπος του συνδυασμού ή της εξειδικευμένης 

χρησιμοποίησής τους. 

Πρώτη επιλογή ως εξέταση ρουτίνας σε κάθε περίπτωση πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού προτείνεται η υπερηχοτομογραφία, με δεύτερη 

επιλογή την αξονική τομογραφία. Η ύπαρξη θετικού ευρήματος στην ίδια 

ανατομική θέση και με τις δύο μεθόδους προσφέρει το πλεονέκτημα της 

επιβεβαίωσης και ταυτόχρονα καλύπτει και τις περιπτώσεις ύπαρξης έκτοπων 

αδενωμάτων.  Στις περιπτώσεις που υπάρχει μεν θετικό εύρημα και με τις δύο 

μεθόδους αλλά σε διαφορετικές θέσεις (ψευδώς θετικά ευρήματα ή ευρήματα 

περισσότερων του ενός παθολογικών αδένων), όπως και στις περιπτώσεις 

αρνητικών ευρημάτων, η εφαρμογή του μαγνητικού συντονισμού έρχεται να 

δώσει λύση προσφέροντας το πλεονέκτημα και τρίτης μεθόδου σύγκρισης, 

καθώς και την επιλογή δυνατότητας που προσφέρει στις περιπτώσεις μικρών 

υπερπλαστικών αδένων ή έκτοπων μικρών αδενωμάτων. Η ίδια σειρά 

προτείνεται και στις περιπτώσεις επαναληπτικών χειρουργικών επεμβάσεων 

των παραθυρεοειδών αδένων.  

 

Το κόστος των απεικονιστικών αυτών μεθόδων όπως και η απόλυτη 

εμπιστοσύνη στη χειρουργική τεχνική είναι τα συνήθη επιχειρήματα που 

συνήθως χρησιμοποιούνται κατά της τακτικής της προεγχειρητικής εντόπισης. 

Σε όλες όμως τις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες που 

αφορούσαν περιπτώσεις πρωτοπαθούς ΥΠΘ όπου δεν είχε εφαρμοστεί η 

προεγχειρητική απεικονιστική εντόπιση αναφέρεται πάντα ένα ποσοστό 

ασθενών με επιμένοντα ή υποτροπιάζοντα πρωτοπαθή ΥΠΘ μετά τη 

χειρουργική επέμβαση, με συνεπακόλουθο την ανάγκη πραγματοποίησης 

επαναληπτικής επέμβασης κάτω από πιο δύσκολες χειρουργικές συνθήκες 

καθώς και την ανάγκη εφαρμογής του απεικονιστικού προεγχειρητικού ελέγχου 

(Van Heerden 1986, Van Heerden et al. 1977, 1979, 1991, Von-Schulthess et 

al. 1993). 



 

Αναμφισβήτητα η εκτεταμένη χειρουργική διερεύνηση και αφαίρεση των 

παθολογικών αδένων από έναν έμπειρο χειρουργό είναι η βασική προϋπόθεση 

για την επιτυχή αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. Από μόνη της όμως δεν 

μπορεί πάντοτε να εξασφαλίσει την απόλυτη επιτυχία, γι’ αυτό και πιστεύουμε 

ότι με την εφαρμογή μιας όσο το δυνατό πληρέστερης και ακριβέστερης 

απεικονιστικής προσέγγισης το ποσοστό των αποτυχημένων χειρουργικών 

επεμβάσεων στους ασθενείς αυτούς μειώνεται στο ελάχιστο. Ως εκ τούτου, το 

κόστος των απεικονιστικών μεθόδων δε θα πρέπει να αποτελεί τον αποτρεπτικό 

παράγοντα στην εφαρμογή τους πριν από τη χειρουργική επέμβαση.   

 

Ανακεφαλαιώνοντας, η συγκριτική αυτή μελέτη καταλήγει σε δύο βασικά 

συμπεράσματα: 

• σε κάθε ασθενή με πρωτοπαθή ΥΠΘ είναι απαραίτητη η εφαρμογή του 

απεικονιστικού ελέγχου πριν από τη χειρουργική επέμβαση, 

• ο συνδυασμός και των τριών απεικονιστικών μεθόδων, δηλαδή της 

υπερηχοτομογραφίας, της αξονικής τομογραφίας και του μαγνητικού 

συντονισμού αποτελεί το τρίπτυχο για την ακριβέστερη και πληρέστερη 

εντόπιση των παθολογικών παραθυροειδικών αδένων.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Από το 1988 μέχρι και τον Ιούνιο του 1996 μελετήθηκαν 48 ασθενείς με 

προεγχειρητικά αποδεδειγμένο πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, με σκοπό 

την αξιολόγηση και επίτευξη μιας όσο γίνεται καλύτερης διαγνωστικής 

απεικόνισης των παθολογικών παραθυρεοειδών στους ασθενείς αυτούς. Κύριος 

στόχος ήταν η αξιολόγηση της ικανότητας προεγχειρητικής εντόπισης των 

παθολογικών αδένων, καθώς και η ανεύρεση των κατάλληλων μεθόδων για το 

καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσμα. 

 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν προεγχειρητικά τρεις διαγνωστικές 

μέθοδοι: (α) η υψηλής διακριτικής ικανότητας υπερηχοτομογραφία, που έγινε σε 

όλους τους ασθενείς, (β) η αξονική τομογραφία, που έγινε σε 38 ασθενείς και (γ) 

o μαγνητικός συντονισμός, που έγινε σε 25 από τους 48 συνολικά ασθενείς. 

 

Με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα χειρουργικά 

ευρήματα η διαγνωστική ακρίβεια της υπερηχοτομογραφίας ήταν 87%, της 

αξονικής τομογραφίας  66% και του μαγνητικού συντονισμού 92%. 

 

Στους 40 ασθενείς με ένα αδένωμα η υπερηχοτομογραφία, η οποία 

αποδεικνύεται η πιο φθηνή και η πιο εύχρηστη μέθοδος, είχε την πιο ψηλή 

διαγνωστική ακρίβεια, με ποσοστό 95%. Η αξονική τομογραφία είχε χαμηλότερη 

διαγνωστική ακρίβεια, με ποσοστό 74%, αλλά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στην 

ανάδειξη μεγάλων έκτοπων αδενωμάτων χαμηλά στο λαιμό.  Ο μαγνητικός 

συντονισμός, με ποσοστό επιτυχούς εντόπισης 91%, ήταν πολύ χρήσιμος 

ειδικά ως εξέταση επιβεβαίωσης και είχε ιδιαίτερη αξία για μικρά  αδενώματα και 

υπερπλαστικούς αδένες. 

 

Σε ασθενείς με περισσότερους από έναν παθολογικούς αδένες 

(πρωτοπαθής υπερπλασία ή δύο αδενώματα) καμιά εξέταση από μόνη της δεν 

ήταν επαρκής.  Ο συνδυασμός όμως και των τριών  εξετάσεων έθεσε την 

υποψία στον κλινικό γιατρό για την ύπαρξη περισσότερων του ενός 

παθολογικού αδένα  σε 78% των ασθενών. 
 

Συμπερασματικά, στους ασθενείς με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό  η κατάλληλη και ορθή προεγχειρητική απεικονιστική 



εντόπιση των παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων ενισχύει σημαντικά το 

έργο του έμπειρου χειρουργού τόσο στο χρόνο της χειρουργικής επέμβασης 

όσο και στην αύξηση του ποσοστού επιτυχίας. 

 

Η βοήθεια της προεγχειρητικής εντόπισης φαίνεται ιδιαίτερα στην 

κατηγορία των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπλασία και στους ασθενείς με ένα 

μονήρες έκτοπο δυσεύρετο αδένωμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10.   SUMMARY 
 
Between 1988 and 1996, 48 Cypriot patients were diagnosed and 

operated succesfully for primary hyperparathyroidism. These patients were 

studied in order to evaluate the significance of preoperative localization of the 

abnormal parathyroid glands to the surgical outcome. 

 

All 48 patients with primary hyperparathyroidism were studied 

preoperatively with ultrasound (US), 38 had additional computed tomography 

(CT) and 25 had magnetic resonance imaging (MRI). The overall diagnostic 

accuracy for US was 87%, for CT 66% and for MRI 92%. 

 

In patients with a single parathyroid adenoma US proved to be the most 

cost - effective localization technique with a detection rate of 95%. CT had a 

lower detection rate (74%) but it appeared to be of particular value for localizing 

fairly large ectopic adenomas in the root of the neck. MR imaging was a good 

confirmatory test (91%) and of particular value for detecting smaller adenomas 

or hyperplastic glands. 

 

In patients with multiple gland disease (primary hyperplasia and multiple 

adenomas) no single localization study alone was sufficient. The combination 

however of all 3 studies alerted the physician to the presence of disease in 

more than one gland in 78% of these patients. 

 

Preoperative localization with US, CT and MRI appeared especially 

useful in patients with primary parathyroid hyperplasia multiple adenomas and 

in patients with ectopic parathyroid adenomas in the root of the neck. 

 

In conclusion, for excellent surgical results in patients with primary 

hyperparathyroidism we recommend prior localization of all abnormal 

parathyroid glands in conjunction with surgery by an experienced parathyroid 

surgeon. 
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11.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
11.1    ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
(1)    ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Κλινικά και βιοχημικά ευρήματα πριν και μετά την εγχείρηση στους 48 

ασθενείς με πρωτοπαθή ΥΠΘ. 

 

(2)    ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
Χειρουργικά - Παθολογοανατομικά ευρήματα σε σχέση με τα 

προεγχειρητικά απεικονιστικά αποτελέσματα στους 48 ασθενείς με πρωτοπαθή 

ΥΠΘ. 

 

(3)    ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
Αναλυτική περιγραφή της ανατομικής εντόπισης των 40 μονήρων 

αδενωμάτων (1) σε φυσιολογική ανατομική εντόπιση (2) σε έκτοπες θέσεις. 

 

(4)    ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV 
Aναλυτική περιγραφή της ανατομικής εντόπισης των αδενωμάτων στους 

ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπλασία και πολλαπλά αδενώματα. 

 

(5)    ΠΙΝΑΚΑΣ V 
Aποτελέσματα της επιτυχούς εντόπισης των παθολογικών αδένων στους 

48 ασθενείς με πρωτοπαθή  υπερπαραθυρεοειδισμό, σε κάθε μια απο τις τρείς 

διαγνωστικές μεθόδους (ΥΤ, ΑΤ. ΜΣ) και συνολικά. 

 

(6)    ΠΙΝΑΚΑΣ VI 
Περιγραφή των δυνατοτήτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 4 μη 

αιματηρών απεικονιστικών μεθόδων. 

 

(7)    ΠΙΝΑΚΑΣ VII 
Συγκριτική αξιολόγηση της διαγνωστικής ευαισθησίας των 4 μη 

αιματηρών απεικονιστικών μεθόδων  απο 23 συνολικά ερευνητικές εργασίες 

(1980-87) 

 



(8)   ΠΙΝΑΚΑΣ VIII 
Συγκριτική αξιολόγηση άλλων 19 πρόσφατων ερευνητικών εργασιών της 

διαγνωστικής ακρίβειας των 4 μη επεμβατικών μεθόδων στην εντόπιση των 

παθολογικών αδένων στον πρωτοπαθή ΥΠΘ. 

 
11.2    ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Σχεδιάγραμμα  1 
Εμβρυολογική εξέλιξη των παραθυρεοειδών αδένων (από CIBA). 

 

Σχεδιάγραμμα 2 
Οδός της εμβρυολογικής εξέλιξης σε έκτοπες θέσεις (από MitchelI at al). 

 

Σχεδιάγραμμα 3 
Ανατομικές σχέσεις της συνήθους εντόπισης των παραθυρεοειδών 

αδένων (από CIBA). 

 

Σχεδιάγραμα 4 
Ανατομικές σχέσεις εγκάρσιας τομής στην περιοχή του λαιμού (Bruneton 

J.N.). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11.3  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Γραφ. Παρ. 1 
Κατανομή των 48 ασθενών με πρωτοπαθή ΥΠΘ σε συνάρτηση με την 

ηλικία και το φύλο τους. 

 

Γραφ. Παρ. 2 
Κυκλικό διάγραμμα με την % κατανομή κλινικών συμπτωμάτων στους 

ασθενείς με πρωτοπαθή ΥΠΘ. 

 

Γραφ. Παρ. 3 
Προεγχειρητικές τιμές ασβεστίου συναρτήσει του βάρους των 

αδενωμάτων στους  ασθενείς με πρωτοπαθή ΥΠΘ, με οστικές και  χωρίς 

οστικές  αλλοιώσεις. 

 

Γραφ. Παρ. 4 
Κατανομή τιμών ασβεστίου πριν και μετά την εγχείρηση στους ασθενείς 

με πρωτοπαθή ΥΠΘ (Ασθενείς με νεφρολιθίαση και  χωρίς νεφρολιθίαση). 

 

Γραφ. Παρ. 5 
Προεγχειρητικές τιμές παραθορμόνης συναρτήσει του βάρους των 

αδενωμάτων στους 48 συνολικά ασθενείς με ΧΝΑ και χωρίς ΧΝΑ. 

 

Γραφ. Παρ. 6 
Κυκλικό διάγραμμα  της φυσιολογικής ανατομικής εντόπισης των  

μονήρων αδενωμάτων. 

 

Γραφ. Παρ. 7 
Κυκλικό διάγραμμα της εντόπισης των  έκτοπων μονήρων αδενωμάτων. 

 

Γραφ. Παρ. 8 
Κυκλικό διάγραμμα με την κατανομή της ανατομικής εντόπισης όλων των 

μονήρων αδενωμάτων (έκτοπων και μη). 



 

 

Γραφ. Παρ. 9 
Κυκλικό διάγραμμα της ανατομικής εντόπισης αδενωμάτων σε ασθενείς 

με πρωτοπαθή υπερπλασία και πολλαπλά αδενώματα. 

 

Γραφ. Παρ. 10 
Ραβδόγραμμα με το ποσοστό % επιτυχούς διάγνωσης στους ασθενείς με 

μονήρες αδένωμα και πρωτοπαθή υπερπλασία με τις τρείς διαγνωστικές 

μεθόδους και συνολικά. 

 

Γραφ. Παρ. 11 
Ραβδόγραμμα με το ποσοστό % επιτυχούς διάγνωσης με ΥΤ, ΑΤ, ΜΣ 

στις περιπτώσεις ασθενών με πρωτοπαθή υπερπλασία και μονήρες αδένωμα. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.4  ΕΙΚΟΝΕΣ 
 
Eικόνα  1 
Μικροσκοπική εικόνα φυσιολογικού παραθυρεοειδούς αδένα. 

 

Eικόνα 2 
Μακροσκοπικό παρασκεύασμα αδενωμάτων παραθυρεοειδών αδένων. 

 

Εικόνα 3 
Μικροσκοπική εικόνα μονήρων παραθυρεοειδικών αδενωμάτων. 

 
Εικόνα 4 
Μικροσκοπική εικόνα αδενώματος σε ασθενή με πρωτοπαθή 

υπερπλασία. 

 

Εικόνα 5   
Ακτινολογική εικόνα λιθίασης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ΥΠΘ. 

 
Εικόνα 6 
Προχωρημένη περίπτωση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και 

ανάπτυξη κυστικής ινώδους οστεΐτιδας (ακτινολογικά ευρήματα). 

 
Εικόνα 7 
Μικροσκοπική εικόνα τεμαχίου οστικής αλλοίωσης σε ασθενή με κυστική 

ινώδη οστεΐτιδα από πρωτοπαθή ΥΠΘ. 

 
Εικόνα 8 
Ακτινολογική εικόνα υποπεριοριστικής  αναρρόφησης στις φάλαγγες των 

δακτύλων σε ασθενή με πρωτοπαθή ΥΠΘ. 

 

Εικόνα 9 
Υπερηχογραφική εικόνα τυπικού παραθυρεοειδικού αδενώματος-  

Ανατομικό σχεδιάγραμμα. 

 

Εικόνα 10 
Υπερηχογραφική εικόνα δίλοβου αδενώματος σε δεξιά κάτω εντόπιση. 



Εικόνα  11 
Υπερηχοτομογραφική εικόνα ευμεγέθους πολύλοβου παραθυρεοειδικού 

αδενώματος σε σχετικά έκτοπη θέση (χαμηλά στο λαιμό). 

 

Εικόνα 12 
Υπερηχοτομογραφική εικόνα αδενώματος 2,9 γρ. σε δεξιά κάτω εντόπιση 

με κεντρική νέκρωση. Μακροσκοπικό παρασκεύασμα. 

 

Εικόνα 13 
΄Εγχρωμη Doppler Υπερηχοτομογραφία σε ασθενή με ενδοθυρεοειδικό 

αδένωμα με όζο του θυρεοειδούς αδένα. 

 

Εικόνα 14 
Έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία παραθυρεοειδικού αδενώματος. 

 
Εικόνα 15 
Αξονική τομογραφία  τυπικού αδενώματος  (α) πριν και  (β) μετά την 

έγχυση σκιαγραφικού. Ανατομικό σχεδιάγραμμα. 

 
Εικόνα 16 
Αξονική τομογραφία και υπερηχοτομογραφία μικρού αδενώματος σε 

αριστερή άνω εντόπιση. 

 
Εικόνα 17 
Αξονική τομογραφία μικρού αδενώματος σε δεξιά κάτω ανατομική 

εντόπιση - Διαφορική διάγνωση από οισοφάγο. 

 
Εικόνα 18 
Αξονική τομογραφία και υπερηχοτομογραφία ευμεγέθους αδενώματος 

στη δεξιά τραχειοοισοφαγική συμβολή. 
 
Εικόνα 19 
Αξονική τομογραφία ευμεγέθους αδενώματος σε αριστερή κάτω 

εντόπιση. 
 

 



Εικόνα 20 
Ελικοειδής αξονική τομογραφία με τρισδιάστατη απεικόνιση μικρού 

αδενώματος στη δεξιά παραοισοφαγική θέση. 

 
Εικόνα 21 
Αξονική τομογραφία έκτοπου αδενώματος σε αριστερή πρόσθια 

εντόπιση. (α) Υπερηχοτομογραφία του ίδιου αδενώματος. 
 

Εικόνα 22 
Μαγνητικός συντονισμός μικρού αδενώματος σε αριστερή 

παρατραχειακή εντόπιση στις Τ1 και Τ2 ακολουθίες και στην αξονική 

τομογραφία.  

 

Εικόνα 23 
Δίλοβο αδένωμα σε δεξιά κάτω εντόπιση  χωρίς και με έγχυση  

Γαδολίνιου DTPA. 

 

Εικόνα 24 
Μαγνητικός συντονισμός γιγαντιαίου αδενώματος με αριστερή κάτω 

εντόπιση σε εγκάρσια στεφανιαία και οβελιαία τομή  και στην αξονική 

τομογραφία.  

 

Εικόνα 25 
΄Εκτοπο αδένωμα στην είσοδο του άνω μεσοθωρακίου με υπερηχοτο-

μογραφία, αξονική τομογραφία και μαγνητικό συντονισμό στις Τ1, Τ2 

ακολουθίες. 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
The diagnosis of primary hyperparathyroidism 

-------------------------------- 

 

Forty-eight patients with primary hyperparathyroidism were studied 

preoperatively with US (48 patients), with CT (38 patients) and with MRI (25 patients). 

The overall diagnostic accuracy for US was 87%, for CT 66% and for MRI 92%. 

 

In the case of patients with a single parathyroid adenoma, US was the most cost-

effective localization technique with a detection rate of 95%. CT had a lower detection 

rate (74%) but was of particular value for fairly large ectopic adenomas in the root of 

the neck. MRI had a high detection rate (91%) but was quite expensive. 

 

In patients with multiple gland disease (primary hyperplasia or multiple 

adenomas), no single study alone was sufficient. However, the combination of the 

above three studies suggested the presence of disease in more than one gland in 78%. 

 

US, CT and MR imaging followed by surgery by an experienced surgeon 

provided excellent results in the case of all 48 patients with primary 

hyperparathyroidism.  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ  ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ 

-------------------------------- 

 
Σαράντα οκτώ ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό 

εξετάστηκαν προεγχειρητικά με υπερηχοτομογραφία (ΥΤ= 48 ασθενείς), με 

αξονική τομογραφία (ΑΤ= 38) και με μαγνητικό συντονισμό (ΜΣ= 25). Η ολική 

διαγνωστική ακρίβεια με ΥΤ ήταν 87% με ΑΤ 66% και με ΜΣ 92%. 

 

Στους ασθενείς με ένα μονήρες αδένωμα η ΥΤ ήταν η πιο φθηνή και 

απλή μέθοδος με ποσοστό ανίχνευσης 95%. H ΑΤ είχε ποσοστό ανίχνευσης 

74% αλλά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στα σχετικά μεγάλα έκτοπα αδενώματα. Ο ΜΣ 

είχε εξαίρετα αποτελέσματα με ποσοστό ανίχνευσης 91%, αλλά χαρακτηρίζεται 

από υψηλό κόστος. 

 

Στους ασθενείς με πολλαπλά αδενώματα (πρωτοπαθής υπερπλασία και 

πολλαπλά αδενώματα) καμιά μέθοδος εξέτασης από μόνη της δεν ήταν 

επαρκής. Ο συνδυασμός όμως των τριών μεθόδων έδωσε την υπόνοια 

ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αδενωμάτων στο 78% των περιπτώσεων. 

 

Ο συνδυασμός προεγχειρητικής εντόπισης με ΥΤ, ΑΤ και ΜΣ και εγχείρησης 

από έμπειρο χειρουργό έδωσε εξαίρετα αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις 

των 48 ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 
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