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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί μια ασθένεια που συγκεντρώνει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στις μέρες μας, καθώς παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης στον πληθυσμό καθιστώντας αναγκαίο να βρεθούν τρόποι αποτελεσματικής 

αντιμετώπισής του. Η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης όπως και η βελτίωση της 

τεχνολογίας, έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ποσοστών έγκαιρης διάγνωσης, 

πρόγνωσης και αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ωστόσο, αν και 

η ιατρική επιστήμη παρουσιάζει ιδιαίτερη πρόοδο, η ασθένεια δεν φαίνεται να 

περιορίζεται σε ποσοστά εμφάνισης.   

Ο διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί αντικείμενο μελέτης της 

παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται γενική αναφορά στην 

ασθένεια και ανάλυση των παραγόντων που μπορούν να την προκαλέσουν και 

ειδικότερα της θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου από τη θέση της Πυρηνικής 

Ιατρικής. Στη συνέχεια, αναλύεται το κόστος της ογκολογικής θεραπείας στη χώρα μας, 

αλλά και στη Ευρώπη, ενώ παρουσιάζονται οι οικονομικές και κλινικές επιπτώσεις του 

συγκεκριμένου είδους καρκίνου.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ασθενών με 

καρκίνο του θυρεοειδούς μετά από τη λήψη ραδιενεργού ιωδίου από τη θέση της 

Πυρηνικής Ιατρικής κατά το χρονικό διάστημα 2000-2015 στο αντικαρκινικό 

νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, γεγονός που αποτελεί και το ερώτημα της στατιστικής 

μελέτης. Σκοπός της είναι η χρήσιμη πληροφόρηση της συμβολής της πυρηνικής 

ιατρικής στην θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς, μέσα από 

στατιστική ανάλυση καθώς και η ευθυγράμμιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τις 

ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας. 
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ABSTRACT 

Thyroid cancer is a disease that attracts vast interest nowadays because it manifests 

itself more and more often in the population, rendering necessary finding ways to deal 

with it. The evolution of medical science as well as technology improvement has 

increased the percentages of timely diagnosis, prognosis and the effectiveness of 

therapeutic treatment. Despite the fact that medical science has significant progress the 

disease doesn’t seem to be having smaller occurrence percentages. 

The differentiated thyroid cancer is the theme of the present study. Specifically what 

takes place is a general report regarding the disease and an analysis of the factors that 

can cause it and even more specifically the therapeutic treatment of the disease from the 

view point of Nuclear Medicine. What follows is a cost analysis of the oncological 

treatment in our country as well as in Europe while the financial and clinical 

consequences of the specific type of cancer are also presented. What is particularly 

interesting is the effectiveness of the therapy treating patients with radioactive iodine 

during the time period 2000-2015 from the view point of Nuclear Medicine at the 

Anticancer Hospital of Thessaloniki which happens to be the actual query of the 

statistical study. Our aim is to provide useful information regarding the contribution of 

Nuclear Medicine in the therapeutic treatment of thyroid cancer using statistical analysis 

as well as the alignment of these research results with the continuously increasing 

demands for more effective health services. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση και στην 

οικονομική διαχείριση μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Το φαινόμενο του αυξανόμενου ρυθμού νεοδιαγνωσθέντων περιστατικών καρκίνου του 

θυρεοειδούς, με καλή πρόγνωση και μακροχρόνια επιβίωση, αποτέλεσε το κίνητρο για 

δημιουργία της παρούσας έρευνας. 

 Στην εργασία γίνεται προσπάθεια εμπειρικής μελέτης της αποτελεσματικότητας της 

θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενών με καλά διαφοροποιημένο καρκίνο του 

θυρεοειδούς από τη θέση της πυρηνικής ιατρικής. Επίσης η εργασία ασχολείται και με 

διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην θεωρία και στην εφαρμογή, της 

αποτελεσματικότερης διοίκησης και οργάνωσης των τμημάτων πυρηνικής ιατρικής, 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η μελέτη αφορά στατιστική ανάλυση ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 

ραδιενεργό ιώδιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής του 

αντικαρκινικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» κατά το χρονικό διάστημα 

2000-2015. 

Υπεύθυνος Καθηγητής κατά την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας ήταν ο κ. 

Ιωάννης Παπαναστασίου, στον οποίο οφείλω θερμές ευχαριστίες για την έμπνευση του 

θέματος της μελέτης αυτής, την υποστήριξη και την ηθική του συμπαράσταση μέχρι 

την τελική συγγραφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη  ασθενών με  καρκίνο του θυρεοειδούς και 

συγκεκριμένα τη θεραπευτική αντιμετώπιση από τη θέση της πυρηνικής ιατρικής. Ο 

καρκίνος αποτελεί μια ασθένεια που εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα και απαιτεί 

ιδιαίτερη μεταχείριση σε κλινικό και σε οικονομικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη μορφή, 

που μελετάται, είναι από εκείνες που συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά στον πληθυσμό 

που προσβάλλονται από τη νόσο, αν και σε γενικές γραμμές με καλή πρόγνωση. Η 

αύξηση των κρουσμάτων αποτελεί ένα σημαντικό θέμα υγείας, καθώς η πλειοψηφία 

των ασθενών χρειάζονται δια βίου παρακολούθηση 

 Η έρευνά μας στηρίζεται στις αυξανόμενες ανάγκες, σύμφωνα με τις νέες τάσεις, 

προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των τμημάτων πυρηνικής ιατρικής για επιτυχή 

εφαρμογή  αποτελεσματικότερων  υπηρεσιών υγείας. 

Σήμερα ο καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια του 

ενδοκρινολογικού συστήματος και αντιπροσωπεύει το 3,8% όλων των νέων 

κρουσμάτων καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες (Nguyen, et al  (2015)). Είναι η ένατη 

πιο κοινή μορφή καρκίνου συνολικά και η πέμπτη πιο συχνή μορφή καρκίνου στις 

γυναίκες. Με βάση τα στατιστικά δεδομένα και τις τάσεις γήρανσης του πληθυσμού 

είναι πιθανόν ο επιπολασμός του καρκίνου του θυρεοειδούς να συνεχίσει να αυξάνεται. 

Μελέτες δείχνουν ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στην βελτίωση  των διαγνωστικών 

εξετάσεων, που πλέον εντοπίζουν μικρούς όγκους, που παλαιότερα έμεναν 

αδιάγνωστοι. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς συνήθως εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία 

από τους υπόλοιπους καρκίνους. Η  μέση ηλικία διάγνωσης για τους άντρες είναι 54 

ετών και για τις γυναίκες 49 ετών. 

Η πρόγνωση και η θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου  θυρεοειδούς, από τη 

διάσταση του όγκου και από την έγκαιρη διάγνωση. Παρά την πρόσφατη αύξηση της  

συχνότητας εμφάνισης η θνησιμότητα είναι χαμηλή. Οι περισσότεροι καρκίνοι του 

θυρεοειδούς είναι θηλώδες, θυλακιώδες τύπου, με πολύ καλή πρόγνωση. Ο μυελοειδές 

καρκίνος και ο αναπλαστικός καρκίνος αποτελούν το 3% των καρκίνων του 

θυρεοειδούς, αναπτύσσονται γρήγορα και συχνά η διάγνωσή τους γίνεται ενώ έχει γίνει 

ήδη μετάσταση, δύσκολα θεραπεύονται και δεν ανταποκρίνονται σε θεραπεία με 

ραδιενεργό ιώδιο. 
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Ο διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς έχει καλή πρόγνωση παρόλα αυτά η  

εξέλιξη της νόσου εξαρτάται από τη διάγνωση και την θεραπεία. Η πρώτη θεραπεία 

επιλογής είναι η χειρουργική. Σημαντικό ποσοστό ασθενών με διαφοροποιημένο 

καρκίνο του θυρεοειδούς  υποβάλλονται σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (I-131), είτε 

για καταστροφή της υπολειπόμενης νόσου (ablation) μετεγχειρητικά μετά από 

θυρεοειδεκτομή, είτε για ραδιονουκλιδική θεραπεία του ημιθεραπευμένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς ή σε υποτροπή της νόσου (Η. Βαϊνάς, Φ. Καλδρυμίδης (1994)). Η 

παρακολούθηση των ασθενών από τη θέση της πυρηνικής ιατρικής γίνεται ένα χρόνο 

μετά τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, με έμφαση στο ολοσωματικό σπινθηρογράφημα 

και μέτρηση της  θυρεοσφαιρίνης ορού. Αυτή είναι και η περίπτωση της οποίας τα 

αποτελέσματα μελετώνται στην παρούσα εργασία. 

 

Η εργασία αυτή απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο αφορά γενικότερα στην 

έννοια του καρκίνου του θυρεοειδούς και στη μελέτη αυτού σε θεωρητική βάση.   Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το υπό διερεύνηση πρόβλημα και ποιοι είναι οι λόγοι 

που οδήγησαν στην μελέτη του, ποιος είναι ο σκοπός και ποιοι είναι οι στόχοι της 

έρευνας. Αρχικά, παρουσιάζεται η ασθένεια ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα 

αίτια της εμφάνισής της. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τη συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας (επιδημιολογία) μέσα από βιβλιογραφικές 

πηγές. Ακολουθούν τα είδη του καρκίνου σε σύντομη αναφορά όπως και τα 

συμπτώματα της νόσου. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία διάγνωσης του 

καρκίνου του θυρεοειδούς, η θεραπεία αυτού και ειδικότερα η θεραπεία με τη 

χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου που ακολουθείται. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με 

στοιχεία για την παρακολούθηση των ασθενών. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην μελέτη της εκτίμησης, του κόστους της θεραπείας 

της ασθένειας. Πιο συγκεκριμένα αρχικά αναλύεται το κόστος που απαιτεί η 

ογκολογική θεραπεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έπειτα ακολουθεί μια περιγραφή 

και ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς στις Η.Π.Α. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά και ανάπτυξη του θέματος των 

κλινικών και οικονομικών επιπτώσεων της συγκεκριμένης ασθένειας. 

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αφορά στην στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται μια μελέτη ως προς την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων τύπων στη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Η έρευνα περιλαμβάνει δείγμα 433 
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ασθενών οι οποίοι εξετάζονται και μελετώνται διαφορετικά ανάλογα με τη συχνότητα 

εμφάνισης ιστολογικού τύπου, το φύλο, την ηλικία, το χρονικό όριο πενταετίας αλλά 

και συνδυασμούς των παραπάνω παραγόντων. Ειδικότερα στην περίπτωσή μας 

μελετώνται δύο ιστολογικοί τύποι και η θεραπεία αυτών με ραδιενεργό ιώδιο. Τέλος, 

μελετάται η ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία από τη θέση μόνο της πυρηνικής 

ιατρικής όπως και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται πριν και μετά την θεραπεία.  

Στόχο αποτελεί η ανάλυση των ποσοστών της αποτελεσματικότητας καθώς και η 

προσέγγιση της ετοιμότητας των τμημάτων από άποψη οργάνωσης παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια των απαιτήσεων που όλο και αυξάνονται. 

Στο τέλος της εργασίας, δίνονται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Κλείνοντας, ακολουθεί η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια αυξητική τάση του καρκίνου του 

θυρεοειδούς επομένως εύλογα αναφύεται το ερώτημα των αιτίων αυτού του 

φαινομένου. Η απάντηση του ερωτήματος έχει να κάνει κυρίως με τους παράγοντες που 

σχετίζονται με την πιθανότητα εμφάνισης του καρκίνου του θυρεοειδούς και αποτελεί 

το αντικείμενο μελέτης του παρόντος κεφαλαίου. 

 

1.1 Αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου εμφάνισης του καρκίνου του 

θυρεοειδούς. 

 

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης καρκίνου του θυρεοειδούς δεν είναι γνωστά. Εντούτοις 

υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες εκδήλωσης του κακόηθους νεοπλάσματος που 

είναι η έλλειψη ιωδίου, η επίδραση της εξωτερικής ακτινοβόλησης, η 

κληρονομικότητα-οικογενειακό ιστορικό, το φύλο (γυναίκες 3:1), η ηλικία (αυξημένη 

νοσηρότητα από τη μέση ηλικία και άνω), η φυλή (αυξημένη συχνότητα στη λευκή 

φυλή). 

 Κάτοικοι από ιωδοπενικές περιοχές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης 

αδιαφοροποίητου καρκίνου του θυρεοειδούς (10-20%). Ο κίνδυνος ελαττώθηκε μετά τη 

χρήση ιωδιούχου μαγειρικού άλατος. Κάτοικοι περιοχών με επαρκεί πρόσληψη ιωδίου 

αυξάνουν την εμφάνιση θηλώδους καρκίνου του θυρεοειδούς ( Belfiore, et al (1992)). 

 Ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία στην περιοχή του τραχήλου 

κινδυνεύουν μακροπρόθεσμα να αναπτύξουν καρκίνο του θυρεοειδούς. Ειδικότερα η 

ακτινοθεραπεία στην παιδική ηλικία, όπως σε νόσο Hodgkin μπορεί να είναι 

επιβαρυντική. 

 Χρήσιμη είναι η πληροφορία αρκετών μελετών που έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο 

καρκίνου του θυρεοειδούς σε παιδιά από ραδιενεργό νέφος πυρηνικών ατυχημάτων.  

Παιδιά και έφηβοι περιοχών που επλήγησαν από το πυρηνικό ατύχημα του Chernobyl 

το 1986, αυξάνουν το ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς (Takeichi N, et al 

(1991)). 

 

Ο θυρεοειδής αδένας των παιδιών είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στην έκθεση ακτινοβολίας. 

Ο θυρεοειδής αδένας ενός παιδιού (<15ετών) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ευαισθησία 

από οποιαδήποτε άλλο όργανο να αναπτύξει καρκίνο του θυρεοειδούς. Σε μεγαλύτερη 
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ηλικία μειώνεται η ευαισθησία. Ο μικρότερος λανθάνων χρόνος εκδήλωσης καρκίνου 

είναι 5 με 10 χρόνια μετά την έκθεση. 

 

Η χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου (Ι-131) για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους 

δεν αποδείχτηκε ότι ενοχοποιείται για εκδήλωση καρκίνου του θυρεοειδούς (Holm L. 

E., Wiklund K. E., et al (1988)). 

Τελευταία σε μοριακό επίπεδο έχει γίνει συσχέτιση του καρκίνου του θυρεοειδούς με 

γονιδιακή μετάλλαξη υποστηρίζοντας την ενεργοποίηση ογκογονιδίων που επιδρούν 

στα φυσιολογικά κύτταρα δημιουργώντας νεοπλασματική υπερπλασία. 

Ογκογονίδια όπως το RAS και το RET και το p53 μπορεί εμπλέκονται στην 

ογκογένεση του καρκίνου του θυρεοειδούς. Πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το RET 

ογκογονίδιο ενοχοποιείται για την ογκογένεση του μυελοειδές καρκίνου του 

θυρεοειδούς(MTC) και του θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς με ενεργοποίηση 

της κινάσης τυροσίνης(PTC) (Komminoth, P. (1997)). Στην πράξη όμως τα ογκογονίδια 

αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες πρόγνωσης. 

Μελέτες δείχνουν ότι η αύξηση που παρουσιάζει ο καρκίνος του θυρεοειδούς οφείλεται  

και στη βελτίωση των απεικονιστικών μεθόδων. 

 

 

1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας 

 

Τα ψηλαφητά οζίδια αυξήθηκαν σε συχνότητα φτάνοντας σε ποσοστό 5% στις 

Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικίες 50 ετών και πάνω. Τα οζίδια του θυρεοειδούς 

διαγιγνώσκονται 4 φορές πιο συχνά στις γυναίκες από ότι στους άντρες. Ο καρκίνος 

του θυρεοειδούς αν και αποτελεί 1%  όλων των καρκινωμάτων του ανθρώπινου 

σώματος, είναι η πιο συχνή κακοήθεια του ενδοκρινολογικού συστήματος. Τα 

κακόηθες νεοπλάσματα του θυρεοειδούς  αυξάνονται ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες 

σε όλων τον κόσμο. Η συχνότητα εμφάνισης στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε από 

3,6 ανά 100.000 άτομα το 1973 σε 8,7 το 2002 (Sawka A. M., Goldstein,  D. P., et al 

(2014)).  Επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 διαγνώστηκαν 37.200 νέες 

περιπτώσεις. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι 2 έως 3 φορές πιο συχνός στις γυναίκες 

από ότι στους άντρες. Αποτελεί σήμερα την έκτη πιο συχνή κακοήθεια στις γυναίκες. 

Μεταξύ ατόμων ηλικίας 15-24 ετών ο καρκίνος του θυρεοειδούς υπολογίζεται 7,5% με 

10% από όλες τις διαγνωσθέντες κακοήθειες. Η νόσος είναι πιο συχνή στην λευκή απ’ 
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ότι στη μαύρη φυλή. Αν και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, από 2004 

έως το 2006, μέγιστη επίπτωση συναντάται σε ηλικίες 45 έως 49 ετών στις γυναίκες και 

65 έως 69 ετών στους άντρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό θνησιμότητας του 

καρκίνου του θυρεοειδούς είναι χαμηλό, καθώς ο ετήσιος αριθμός των θανάτων που 

οφείλονται στον καρκίνο του θυρεοειδούς είναι 5% του ετήσιου αριθμού των νέων 

διαγνωσθέντων κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Μεταξύ του 1985 – 1999 από τον αριθμό των 53.856 ασθενών με καρκίνο του 

θυρεοειδούς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία, το 80% είναι θηλώδες καρκίνωμα, 11% 

είχε θυλακιώδες καρκίνωμα και 11% καρκίνωμα Hurthle, 4% μυελοειδές καρκίνωμα 

και 2% αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς (Tuttle, R. M., Ball, D. W., Byrd, 

D.et al ( 2010 )). 

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη εταιρεία καρκίνου το 2009 επήλθαν 1630 θάνατοι από 

καρκίνο του Θυρεοειδούς στις Η.Π.Α. Αν και ο καρκίνος του θυρεοειδούς εμφανίζεται 

με μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες, εντούτοις τα ποσοστά θνησιμότητας είναι 

μεγαλύτερα για τους άντρες, ίσως επειδή στους άντρες διαγιγνώσκεται σε μεγαλύτερη 

ηλικία. Από το 1975 η συνολική θνησιμότητα παραμένει σταθερή και αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του θυρεοειδούς.  Το γεγονός 

αυτό μπορεί να οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση που βοηθάει στην μείωση των 

υποτροπών. 

 

1.3 Είδη καρκίνου του θυρεοειδούς. 

 

O καρκίνος του θυρεοειδούς ταξινομείται στο 

 Ι) Καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς που είναι ο συχνότερος (DTC) 

και  περιλαμβάνει τους εξής τύπους: 

α) το Θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς - papillary thyroid carcinoma, συχνότητα 

70-80% , 

 β) το Θυλακιώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς, 

 γ) καρκίνωμα από κύτταρα Hurthle (οξυφυλικό, ογκοκυτταρικό). 

ΙΙ) Μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς(MTC)  

ΙΙΙ) Αναπλαστικό καρκίνωμα ( επιθετικός-αδιαφοροποίητος) 

Η μελέτη μας αναφέρεται μόνο στο Θηλώδες και Θυλακιώδες καρκίνωμα του 

θυρεοειδούς. 
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1.4 Συμπτώματα 

 

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς δεν προκαλεί συχνά συμπτώματα. Ένας διογκωμένος 

κακοήθης όζος μπορεί να εκδηλωθεί με δυσκολία στην κατάποση, άλγος, βραχνάδα 

φωνής, δύσπνοια ή με ορμονική διαταραχή. 

 

 

1.5 Διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς. 

 

Η διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς γίνεται με τη βοήθεια εργαστηριακών 

εξετάσεων αίματος για τον έλεγχο των θυρεοειδικών ορμονών καθώς και τη διενέργεια 

υπερηχοτομογραφικής εξέτασης και σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς. Η βιοψία με 

παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA) αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο διάγνωσης. Τέλος 

η επιβεβαίωση της κακοήθειας γίνεται με την ιστολογική μελέτη του θυρεοειδικού 

ιστού. 

 

1.6  Θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο  

 

Η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο πραγματοποιείται σε τμήματα πυρηνικής ιατρικής, σε 

δημόσια νοσοκομεία ή σε ιδιωτικές κλινικές παρέχοντας νοσοκομειακή νοσηλεία και 

υπηρεσίες φροντίδας υψηλών απαιτήσεων. 

 

Η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο μετά από ολική θυρεοειδεκτομή εφαρμόζεται σε 

ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς-differentiated thyroid 

carcinoma (θηλώδες και θυλακιώδες), με σκοπό την καταστροφή των υπολειμμάτων 

θυρεοειδικού ιστού και των απομακρυσμένων μεταστάσεων. 

 

Η χειρουργική αφαίρεση του θυρεοειδούς αποτελεί την κατάλληλη θεραπεία του 

διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς. Σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι 

η ολική αφαίρεση  του θυρεοειδούς αδένος. Εντούτοις σπάνια επιτυγχάνεται η αφαίρεση 
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ολόκληρου του θυρεοειδούς είτε σκόπιμα από τον χειρουργό για να μην προκαλέσει 

τοπικές βλάβες στον ασθενή, είτε άθελα ακόμη και στα χέρια του πιο έμπειρου 

χειρουργού.  Το ραδιενεργό ιώδιο χορηγείται στους ασθενείς με Διαφοροποιημένο 

Καρκίνο του Θυρεοειδούς στο πρώτο εξάμηνο μετά το χειρουργείο ώστε να έχει 

αποκατασταθεί η αιμάτωση της περιοχής. 

 

Η θεραπευτική χρήση του ραδιενεργού ιωδίου έχει ως στόχο:  

α) Την καταστροφή των φυσιολογικών θυρεοειδικών υπολειμμάτων που παρέμειναν 

μετά την ολική θυρεοειδεκτομή (ablation) στον διαφοροποιημένο καρκίνο του 

θυρεοειδούς. 

 β) Την θεραπεία του ημιθεραπευμένου διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς 

(θηλώδες και θυλακιώδες) με την παρουσία ή μη λεμφαδενικών ή απομακρυσμένων 

μεταστάσεων (Luster M., Clarke S. E., et al (2008)). 

 

Η εκλεκτική ακτινοβόληση των θυρεοειδικών υπολειμμάτων μειώνει την υποτροπή της 

νόσου. Μετά τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου αυξάνεται η σημασία των 

αποτελεσμάτων της θυρεοσφαιρίνης στην παρακολούθηση  της νόσου. Έτσι αυξάνεται 

η ειδικότητα της μέτρησης της τιμής της θυρεοσφαιρίνης. 

 Η ανταπόκριση της θεραπείας (ablation) αναγνωρίζεται μισό με ένα χρόνο μετά τη 

χορήγηση της θεραπευτικής δόσης ραδιενεργού ιωδίου. 

 

Η αποτελεσματικότητα αξιολογείται με τα εξής κριτήρια:  

I.  Αρνητικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα.  

II.  Mη ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη, μετά από διέγερση της TSH. 

III.  Υπερηχοτομογραφικά αποτελέσματα (Luster M., Clarke S. E., et al. (2008)).   

 

Σκοπός της θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο είναι η καταστροφή μετεγχειρητικών 

υπολειμμάτων και η μείωση της υποτροπής της νόσου. 

Διάφοροι φορείς έχουν σχεδιάσει κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής για τη 

διαχείριση του καρκίνου του θυρεοειδούς, με συστάσεις για επικουρική θεραπεία με τη 

χορήγηση θεραπευτικής δόσης ραδιενεργού ιωδίου στο διαφοροποιημένο καρκίνο του 

θυρεοειδούς (θηλώδους καρκινώματος- θυλακιώδους καρκινώματος).  Μία πρόσφατη 

μελέτη του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς αναφέρει ότι 

θεραπευτικό  ραδιενεργό ιώδιο χορηγήθηκε σε ποσοστό 62% έως 75% των ασθενών 

που μελετήθηκαν . 
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Δεν υπάρχουν μακροχρόνιες έρευνες που να εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας με τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σε 

μελέτες παρατήρησης σχετικά με τα οφέλη της επικουρικής θεραπείας με Ι-131 στη 

μείωση του κινδύνου θνησιμότητας και υποτροπής κατά τη χορήγησή του σε αρχικό 

στάδιο της νόσου. 

Σε έρευνα σχετικά με τα αποτελέσματα της επικουρικής θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο 

σε πρώιμο στάδιο αναφέρεται: 1) Μείωση της θνησιμότητας και της υποτροπής της 

νόσου, 2) κατά την παρακολούθηση της νόσου αναφέρεται χαμηλός κίνδυνος 

ανεπιθύμητων αντιδράσεων . 

 

1.7 Παρακολούθηση ασθενών μετά τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο 

 

Ένα χρόνο μετά τη λήψη της θεραπευτικής δόσης ραδιενεργού ιωδίου θα πρέπει να 

υποβάλλεται ο ασθενής σε ολοσωματικό σπινθηρογράφημα, για τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας μαζί με τις εξετάσεις αίματος και μέτρηση της 

θυρεοσφαιρίνης ορού (από την θέση παρακολούθησης της πυρηνικής Ιατρικής). Τα 

αποτελέσματα συνεκτιμούνται μαζί με τον υπερηχογραφικό έλεγχο καθώς και την 

κλινική εξέταση από τον κλινικό ιατρό. 

 Τέλος τα σύγχρονα πρωτόκολλα παρακολούθησης που εφαρμόζονται σε ασθενείς με 

καρκίνο του θυρεοειδούς θα πρέπει να στοχεύουν στην αποφυγή της άσκοπης 

επανάληψης εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους-

αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness). 

 

1.8 Ψυχολογική επίπτωση ασθενών με καρκίνο στο θυρεοειδή που έχουν 

υποβληθεί σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. 

 

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς επηρεάζει ψυχολογικά τους ασθενείς και μάλιστα έρευνες 

δείχνουν ότι περισσότερο επιβαρύνονται ψυχολογικά οι γυναίκες από ότι οι άνδρες. Ο 

διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς (θηλώδες- θυλακιώδες) έχει καλή 

πρόγνωση, αν και η διάγνωση και μόνο του καρκίνου του θυρεοειδούς επιφέρει 

ψυχολογικές συνέπειες ακόμη και όταν η θεραπεία είναι επιτυχής. 



11 
 

 Η αρχική διάγνωση της νόσου μπορεί να επιφέρει φόβο, πανικό, κατάθλιψη. Η 

ψυχολογική επιβάρυνση μπορεί να διαρκέσει για μέρες έως εβδομάδες ακόμη και 

χρόνια σε μερικά άτομα μέχρι να αποκτήσουν αίσθηση εμπιστοσύνης για την υγεία 

τους. Μερικές μορφές καρκίνου του θυρεοειδούς αν και έχουν πολύ καλή πρόγνωση, 

εντούτοις επιδρούν αρνητικά στην ψυχολογία. Και μόνο το άκουσμα της λέξης  

«καρκίνος»  προκαλεί αίσθημα φόβου στον ασθενή για την αντιμετώπιση, την εξέλιξη 

και γενικά την πορεία της νόσου. Είναι χρήσιμο να αναγνωρίσουμε ότι οι ανησυχίες 

αυτές είναι πολύ συχνές στον πληθυσμό των ασθενών με καρκίνο του θυρεοειδούς 

καθώς αποτελούν μία φυσιολογική αντίδραση στο άκουσμα της νόσου. Η συζήτηση με 

τους γιατρούς σχετικά με τα βήματα θεραπείας καθώς και η διαβεβαίωση της άριστης 

πρόγνωσης σε συνδυασμό με την υποστήριξη οδηγεί σε μία προοδευτική μείωση του 

άγχους, αύξηση της εμπιστοσύνης και σταδιακή επιστροφή σε μία πιο φυσιολογική 

ζωή.  

Ένα κοινό σενάριο για τους περισσότερους ασθενείς είναι το γεγονός ότι δεν έχουν 

συνήθως συμπτώματα ξεκινούν την διερεύνηση από έναν ψηλαφητό όζο που μπορεί να 

προϋπήρχε χωρίς ενόχληση. Το γεγονός ότι ένα υγιές άτομο μπορεί να μεταλλαχτεί σε 

ασθενή με διαγνωσμένο καρκίνο του θυρεοειδούς αποτελεί ψυχολογικό σοκ για τον 

ασθενή. Παρά τη ενθάρρυνση των γιατρών και των θετικών επιβεβαιώσεων καθώς  τα 

στατιστικά στοιχεία δείχνουν εξαιρετικά καλή πρόγνωση, οι ασθενείς βιώνουν έντονο 

άγχος, φόβο, ανησυχία.  

Μέσα από άρθρα ερευνήθηκαν οι ψυχολογικές συνέπειες  της επικουρικής θεραπείας με 

ραδιενεργό ιώδιο του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς. Οι ασθενείς-

συμμετέχοντες στην έρευνα λόγω του φόβου και της αβεβαιότητας, ως προς τη 

χορήγηση του ραδιενεργού ιωδίου, εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την συγκεκριμένη επικουρική θεραπεία. Επιπλέον οι ασθενείς 

θέλουν να τους παρέχονται πληροφορίες σε απλή γλώσσα σχετικά με τους πιθανούς 

κινδύνους (βραχυπρόθεσμες μακροπρόθεσμες παρενέργειες), τα οφέλη και τις 

αβεβαιότητες που σχετίζονται με τη θεραπεία κατά τη στιγμή της λήψης αποφάσεων.  

Ακόμη για να αντιμετωπιστεί το αίσθημα του φόβου στην ιδέα της απομόνωσης, μετά 

τη λήψη ραδιενεργού ιωδίου για λόγους ακτινοπροστασίας, κρίθηκε απαραίτητη η 

κατάλληλη και λεπτομερής ενημέρωση από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 

(Sawka, A. M.,  Goldstein,  D. P., Brierley, J. D., et al (2009)).  
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Πολλοί ασθενείς μπορεί να έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, για να αντιμετωπίσουν 

τους φόβους και τις ανησυχίες της νόσου, όμως η απαραίτητη «απομόνωση» μετά την 

έξοδό τους από το νοσοκομείο για λόγους ακτινοπροστασίας, μπορεί να τους προσθέσει 

επιπλέον άγχος, λόγω της αδυναμίας τους να επιστρέψουν αμέσως στις καθημερινές 

τους δραστηριότητες και να απολαύσουν τη ζωή. Επομένως οι επιπτώσεις του καρκίνου 

του θυρεοειδούς μετά τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου είναι σημαντικές για την 

ποιότητα ζωής των ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, μετά τη διαμόρφωση και ολοκλήρωση του 

κατάλληλου σχήματος θεραπείας, σταδιακά μειώνεται το άγχος. Παρά το γεγονός ότι το 

αίσθημα άγχους μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή με την παραμικρή υποψία ή 

υπόνοια υποτροπής της νόσου.  Η συμβουλή του ειδικού είναι χρήσιμη στην 

περίπτωση, που αδυνατεί ο ασθενείς να  διαχειριστεί τα αρνητικά συναισθήματα που 

επιφέρει η νόσος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

2.1 Κόστος της ογκολογικής θεραπείας. 

 

 Τα δημογραφικά στοιχεία, πολλών μελετών μέσα από βιβλιογραφικές πηγές, όπως και 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης των ασθενειών καθώς και τα 

πρότυπα ζωής υφίστανται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Ο σημερινός 

πληθυσμός χαρακτηρίζεται από υψηλή αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Τόσο οι 

εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης όσο και η βελτίωση και η εξέλιξη της ποιότητας της 

τεχνολογίας αποτελούν παράγοντες που συνετέλεσαν στην αύξηση του ποσοστού την 

έγκαιρης διάγνωσης, της αποτελεσματικότερης θεραπείας και της καλύτερης 

πρόγνωσης. Ωστόσο αν και η  ιατρική επιστήμη παρουσιάζει ιδιαίτερη εξέλιξη και 

πρόοδο στην αντιμετώπιση των ασθενειών, ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που 

εξακολουθεί να αυξάνεται σε συχνότητα στις περισσότερες χώρες του κόσμου, μεταξύ 

αυτών και στην Ελλάδα. 

Η εκτίμηση του  οικονομικού κόστους της ογκολογικής θεραπείας περιέχει το άμεσο 

και το έμμεσο κόστος. Το  οικονομικό κόστος του καρκίνου κυμαίνεται στα 6,5% των 

συνολικών υγειονομικών δαπανών.  Σε σχέση με τη χώρα μας το οικονομικό βάρος 

αγγίζει τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2004, το συγκεκριμένο υψηλό κόστος 

προκύπτει από το υψηλό κόστος των φαρμάκων, τη χειρουργική αντιμετώπιση, το 

κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων, το κόστος της νοσηλείας των ασθενών στο 

σύστημα υγείας. Το έμμεσο οικονομικό κόστος για τον καρκίνο σε παγκόσμια κλίμακα 

εκτιμήθηκε 895 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2008 (Sullivan, R., Peppercorn, J., et al 

(2011)). Σύμφωνα με μελέτη, το 2004 στις ΗΠΑ δαπανήθηκε το 16% του ΑΕΠ για την 

υγεία, ενώ το 2014 δαπανήθηκε το 20% του ΑΕΠ. Η αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ 

που αφιερώνεται στην υγειονομική περίθαλψη αντανακλά τις μεταβολές του κόστους 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (Meropol, N. J. &   Schulman, K. A. (2007)). 

Σε χώρες της Ευρωπαϊκή ένωση το κόστος του καρκίνου υπολογίστηκε 126 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2009. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δαπάνες 

υγειονομικής περίθαλψης του καρκίνου ισοδυναμούσαν με 102 ευρώ ανά πολίτη. Από 

χώρα σε χώρα υπήρχαν διαφορές όπως στην Βουλγαρία με 16 ευρώ ανά άτομο και στο 

Λουξεμβούργο με 184 ευρώ ανά άτομο ( Luengo-Fernandez, R., Leal, J et al (2013)). 
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Ο καρκίνος αποτελεί  μια μάστιγα η οποία επιβαρύνει οικονομικά τις κοινωνίες μας σε 

ετήσια βάση. Πιο συγκεκριμένα διάφορες χώρες χάνουν το οικονομικό προϊόν που θα 

μπορούσαν να παράγουν λόγω της θνησιμότητας που προκαλείται, λόγω του καρκίνου 

όπως επίσης και της αδυναμίας να είναι παραγωγικοί κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 

της ανάρρωσης, της αποκατάστασης και της μακράς διάρκειας παρακολούθησης της 

ασθένειας.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως αν και το κόστος των θεραπευτικών 

σχημάτων του καρκίνου είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ αυτών η χημειοθεραπεία και η 

ακτινοθεραπεία αποφέρει στην οικονομία σημαντικά κέρδη.   

 Σε γενικό συμπέρασμα η ανάγκη για χρηματοοικονομική επένδυση στην αντιμετώπιση 

του καρκίνου κρίνεται επιτακτική, κυρίως επειδή  αυξάνει το προσδόκιμο ζωής όσον 

αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και επειδή μπορεί να αποφέρει σημαντικά  

οικονομικά οφέλη για την οικονομία. 

 Πρωταρχικός στόχος των συστημάτων υγείας κρίνεται αναγκαίο να είναι η επίτευξη 

υψηλής αξίας για τους ασθενείς εξασφαλίζοντας έτσι την κλινική αλλά και την 

οικονομική αποτελεσματικότητα μέσα από την αξιολόγηση της θεραπευτικής 

αντιμετώπισης του καρκίνου, ως μια σχέση μεταξύ κόστους και αποτελεσματικότητας. 

 

2.2 Οικονομικές επιπτώσεις του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς στις Η.Π.Α. 

 

 Ο καλά διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί μια ασθένεια που 

αυξάνεται σε συχνότητα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο καρκίνο κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων 4 δεκαετιών. Η επιβίωση βέβαια παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη. Οι 

αυξημένες επιπτώσεις μπορούν να ερμηνευθούν με έγκαιρη πρόληψη. Η έγκαιρη 

διάγνωση πέρα από την γήρανση του πληθυσμού και ανεξάρτητα από τον αριθμό που 

συγκεντρώνει αυξάνει αποτελεσματικά  τον  αριθμό των διαγνωσθέντων ασθενών  και 

κατά συνέπεια  αυξάνει το  κόστος φροντίδας και την εφόρου ζωής παρακολούθηση. 

Στις δαπάνες που τρέχουν για τη  φροντίδα ασθενών με άλλους καρκίνους στις Η.Π.Α. 

είναι αξιοσημείωτο, το συνολικό κόστος που απαιτείται για τη θεραπεία του καρκίνου 

και εκτιμάται σε 157 δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος λοιπόν αυτό περιλαμβάνει το  
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κόστος της ιατρικής περίθαλψης και ταυτόχρονα έχει σχέση με τη διάγνωση και τη 

θεραπεία σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς. Έχοντας πάντα υπόψη τις μοναδικές τάσεις 

στη συχνότητα επιβίωσης στην πλειονότητα των ασθενών με καρκίνο του θυρεοειδούς 

παρατηρείται πως το κόστος του καρκίνου του θυρεοειδούς παρουσιάζει διαφορετικό 

πρότυπο. Ο καλά διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς είναι εκείνος που 

συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά και μάλιστα αγγίζει το 95% όλων των καρκίνων 

του θυρεοειδούς. 

Απαραίτητη θεωρείται η εκτίμηση του κόστους που αφορά την περίθαλψη για ασθενείς 

με καλά διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς για την εκτέλεση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, το εκτιμώμενο 

κοινωνικό κόστος φροντίδας του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου του  θυρεοειδούς 

το 2013 για όλους τους ασθενείς που διαγνώστηκαν στις Η.ΠΑ. ήταν μετά το 1985 1,6 

δισεκατομμύρια δολάρια. Η διάγνωση, η  χειρουργική επέμβαση όπως και η θεραπεία 

τόσο η αρχική δηλαδή η χειρουργική όσο και η επικουρική αγγίζουν το 41%, είναι 

εκείνα που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό των δαπανών. Έπεται  η 

παρακολούθηση των ασθενών συγκεντρώνοντας ποσοστό 37%. Η διάγνωση όπως και η 

χειρουργική επέμβαση αλλά και η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο συμπεριλαμβάνονται 

στο συνολικό κόστος. Το κόστος θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο περιλαμβάνει την 

επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο, τη χορήγηση rh-TSH  (όταν δεν είναι εφικτή η διακοπή 

της θεραπείας Τ3 και Τ4), μέτρηση επιπέδων TSH, HTG, τεστ εγκυμοσύνης στις 

γυναίκες, τη δόση του ραδιενεργού ιωδίου (συνήθως 100mci) και το ολόσωμο 

σπινθηρογράφημα. Το κόστος που προβλέπεται για το 2030 με βάση της τρέχουσες 

τάσεις εμφανίζεται να ξεπερνά τα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Κατά συνέπεια, το κόστος για την υγειονομική περίθαλψη του καλά διαφοροποιημένου 

καρκίνου του θυρεοειδούς θεωρείται σημαντικό και έρχεται σε αντίθεση με άλλους 

καρκίνους. Η αρχική φροντίδα και η  συνέχιση της παρακολούθησης που επιτυγχάνεται 

με μακρόχρονα πρωτόκολλα επίβλεψης της πορείας της νόσου, αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Το κόστος αυτό θα συνεχίσει να παρουσιάζει 

κλιμάκωση  με την προβλεπόμενη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης (Lubitz, C. C., 

Kong, C. Y., et al (2014)). 

 

 



16 
 

 

2.3 Κλινική και Οικονομική επίπτωση του Καρκίνου του θυρεοειδούς 

 

Η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του θυρεοειδούς όπως ήδη αναφέρθηκε 

αυξάνεται με ρυθμούς που ανησυχούν ιδιαίτερα σε παγκόσμια κλίμακα. Τα στοιχεία 

όμως που είναι γνωστά και αφορούν την επίπτωση που είναι ικανή να έχει αυτή η 

αύξηση σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι περιορισμένα. Η συχνότητα που 

συνεχώς αυξάνεται, όπως και το υψηλό ποσοστό ίασης είναι εκείνα που συγκεντρώνουν 

υψηλά ποσοστά επικράτησης της νόσου και μάλιστα έχοντας οικονομικό αντίκτυπο 

στην κοινωνία.  

Οι χρηματοδοτήσεις  για την έρευνα του καρκίνου του θυρεοειδούς όπως προκύπτει 

από αντίστοιχη μελέτη δεν εμφανίζουν υψηλή προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο 

(Aschebrook-Kilfoy, Briseis, et al (2013)). Παρόλα αυτά ο συγκεκριμένος τύπος  

καρκίνου, εκείνος  του θυρεοειδούς παρουσιάζει σημαντική κλινική και οικονομική 

επίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 Από στοιχεία μελετών προκύπτει πως αν υπάρξει διατήρηση των σημερινών τάσεων 

στη δεκαετία που ακολουθεί, η συχνότητα εμφάνισης της νόσου θα υπερδιπλασιαστεί.  

Η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης της νόσου αναμένει να αυξήσει το συνολικό 

κόστος της θεραπείας τα επόμενα 10 χρόνια παρόλο που το κόστος ζωής του καρκίνου 

του θυρεοειδούς δεν εμφανίζεται  υψηλό σε διαδικασία σύγκρισης  με άλλες μορφές 

καρκίνου. Η διάγνωση όπως και η θεραπεία αλλά και η παρακολούθηση της ασθένειας 

δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα  τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η βελτίωση των ίδιων των 

διαγνωστικών μεθόδων (υπερηχογράφημα και παρακέντηση FNA)  δεν θεωρείται ότι 

μπορεί να αποτελέσει αποκλειστική αιτία και πηγή της αύξησης, σύμφωνα με μελέτες 

έχοντας ως δεδομένο τη συνεχιζόμενη ταχεία αύξηση της νόσου. 

 Γενικότερα προωθείται στην κοινωνία ένα αίσθημα εφησυχασμού ως προς την έρευνα 

και την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τον καρκίνο του θυρεοειδούς, καθώς θεωρείται 

μια ασθένεια που θα μπορούσε να την επιβαρύνει ελάχιστα. Η συγκεκριμένη πεποίθηση 

όμως διαψεύδεται διότι στην πραγματικότητα είναι υπαρκτή η κλινική και η οικονομική 

επιβάρυνση για την κοινωνία.  Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο στο θυρεοειδή 

παρουσιάζουν πιθανότητες υποτροπιασμού μετά από κάποια  χρόνια.  
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Ένας άλλος αντίκτυπος της επιβίωσης του καρκίνου του θυρεοειδούς του οποίου δεν 

υπάρχει ακόμη επαρκής μελέτη είναι ο ψυχολογικός.  Είναι αδιαμφισβήτητο πως  οι 

ασθενείς ανησυχούν αρκετά για την εξέλιξη της νόσου και αυτό επιβαρύνει τους ίδιους 

ψυχολογικά αλλά και το περιβάλλον τους. 

Όπως και στις υπόλοιπες μορφές καρκίνου οι ασθενείς υποβάλλονται σε 

παρακολούθηση δια βίου. Σε εθνικό επίπεδο η έρευνα συγκεντρώνει χαμηλή 

χρηματοδότηση και μάλιστα δεν της δίνεται προτεραιότητα, αν και ο καρκίνος του 

θυρεοειδούς επιφέρει οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση. Συμπερασματικά η 

χρηματοδότηση σε έρευνα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως υποτιμημένη.  

Συνοψίζοντας ο καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο σε 

κλινικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Αν ήμασταν σε θέση να προβλέψουμε μεταξύ 

των διαφόρων τύπων καρκίνου, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις δαπάνες μειώνοντας 

τις χειρουργικές δαπάνες, τη συμπληρωματική θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, την 

παρακολούθηση κλπ., σε ασθενείς με πιο ήπια μορφή της νόσου, χαμηλής 

επιθετικότητας. 

 Είναι επιτακτική η ανάγκη προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αυξανόμενες 

ανησυχίες, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της ιατρικής κοινότητας για 

χρηματοδότηση στην έρευνα με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του 

θυρεοειδούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

3.1 Σκοπός της έρευνας. 

 

Η μελέτη αφορά ασθενείς με καρκίνο στο θυρεοειδή αδένα που έχουν υποβληθεί σε 

θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο και η παρακολούθηση αυτών ένα χρόνο μετά την πρώτη 

θεραπεία. Τα δεδομένα προέρχονται από το τμήμα πυρηνικής ιατρικής του 

αντικαρκινικού νοσοκομείου «Θεαγενείου».   

Ο γενικός ερευνητικός σκοπός της εργασίας αφορά την αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας από τη θέση της πυρηνικής ιατρικής και ο επιμέρους στόχος της εργασίας 

έγκειται στην ευθυγράμμιση των ευρημάτων της μελέτης, με τις λειτουργικές 

απαιτήσεις οργάνωσης και απαραίτητες δράσεις διοίκησης  προς την επίτευξη 

αποτελεσματικότερων υπηρεσιών υγείας. 

  

3.2 Εφαρμογή της μελέτης 

 

Η ερευνητική μελέτη αφορά περιστατικά ασθενών με καρκίνο του θυρεοειδούς που 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο τη χρονική περίοδο 2000-2015. Η 

αξιολόγηση και η αξιοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων γίνεται μέσω του 

αποτελέσματος της θεραπείας.  

   

Ο επιμέρους στόχος της έρευνας συσχετίζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με 

ποιοτικότερες υπηρεσίες φροντίδας επικεντρωμένες προς τον ασθενή. Ειδικότερα την 

παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλείας εφαρμόζοντας σύγχρονα πρωτόκολλα και 

μεθόδους καθώς και την αξιοποίηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Τέλος την 

ετοιμότητα του τμήματος σε θέματα οργάνωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

περιστατικών και την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών βελτίωσης.  
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3.3 Μεθοδολογία 

 

Η μελέτη περιλαμβάνει 433 περιστατικά ασθενών με καρκίνο του θυρεοειδούς, που 

υποβλήθηκαν σε μία πρώτη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο από το 2000 έως το 2015.Οι 

433 ασθενείς αποτελούν το δείγμα στο οποίο βασίζεται η μελέτη. 

 Στα στοιχεία που εξετάστηκαν εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ηλικία και 

φύλο, συμπεριλήφθησαν τα σπινθηρογραφικά ευρήματα και τα αποτελέσματα  

εξετάσεων αίματος, της θυρεοσφαιρίνης ορού τόσο πριν από τη θεραπεία με ραδιενεργό 

ιώδιο, όσο και ένα χρόνο μετά την θεραπεία κατά την παρακολούθηση των ασθενών. 

 Η καταγραφή και στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS.  

 

3.4 Περιορισμοί έρευνας  

 

Εξαιτίας του μεγάλου όγκου των περιστατικών χρησιμοποιήθηκαν περιστατικά που 

υποβλήθηκαν μόνο σε μία θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο . 

 

3.5  Στατιστική ανάλυση 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στατιστικά ευρήματα που αφορούν το δείγμα των 433 

ασθενών που χρησιμοποιήθηκε.  

 

3.5.1  Πίνακες Συχνότητας Εμφάνισης Ιστολογικού τύπου 

 

3.5.1.1  Θηλώδης-Θυλακιώδης  

 

Ο πίνακας αναφέρεται στην συχνότητα εμφάνισης του  θηλώδους και θηλακιώδους 

τύπου καρκίνου του θυρεοειδούς όπως προέκυψε από το δείγμα. 
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Πίνακας 1:  Συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς ανά ιστολογικό τύπο. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 374 86,4 86,4 86,4 

2 59 13,6 13,6 100,0 

Total 433 100,0 100,0  

 

 

Από τον πίνακα 1 διαπιστώνεται η μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς με την υψηλότερη 

συχνότητα είναι αυτή του Θηλώδους καρκινώματος  με ποσοστό 86,4%. Αντίθετα πολύ 

χαμηλή είναι η συχνότητα εμφάνισης του Θυλακιώδους  καρκινώματος, που 

παρουσιάζει ποσοστό 13,6%. Το Θηλώδες καρκίνωμα αποτελεί το πιο συχνό τύπο 

καρκινώματος του θυρεοειδούς, σε περιοχές με επάρκεια ιωδίου. Εμφανίζεται 

περισσότερο συχνά  με ακτινοβόληση εσωτερική ή εξωτερική από ραδιενεργό ιώδιο 

μετά από έκθεση σε ραδιενεργό σκόνη (μετά το ατύχημα του Chernobyl) (Takeichi N, 

et al (1991)). 

 . 

Παράγοντας κινδύνου αποτελεί ακόμη το ιστορικό έκθεσης σε ακτινοβολία κατά την 

παιδική ηλικία στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου. Η αύξηση της συχνότητας μπορεί 

ακόμη να οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση - αξιολόγηση των θυρεοειδικών όζων με τη 

βελτίωση των διαγνωστικών εξετάσεων, έτσι υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης πολύ 

μικρών όζων >1cm κυρίως με τη χρήση υπερήχων και την βιοψία με αναρρόφηση δια 

λεπτής βελόνης.  Τέλος η διάγνωση του οικογενούς ή κληρονομικού θηλώδους 

καρκινώματος ενισχύεται από την ανεύρεση ενός κληρονομικά μεταβιβαζόμενου 

συνδρόμου, το οποίο περιλαμβάνει και το θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς 

(Ηρακλής Βαϊνάς & Φίλιππος Καλδρυμίδης (1994)). 
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3.5.1.2  Συχνότητα Ιστολογικού τύπου ανά πενταετία 

 

Πίνακας 2: Συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του θυρεοειδούς ανά ιστολογικό 

τύπο (θηλώδες-θυλακιώδες) κατά τη χρονική περίοδο 2000-2005. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 77 82,8 82,8 82,8 

2 16 17,2 17,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

 

 Κατά τη χρονική περίοδο  2000 έως το 2005  η συχνότητα εμφάνισης του θηλώδους 

καρκίνου του θυρεοειδούς είχε ποσοστό 82,8% . Ο θυλακιώδης τύπος εμφανίζεται με 

ποσοστό 17,2%.  

 

Πίνακας 3: Συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του θυρεοειδούς ανά ιστολογικό 

τύπο (θηλώδες-θυλακιώδες) κατά τη χρονική περίοδο 2006-2010. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 169 86,2 86,2 86,2 

2 27 13,8 13,8 100,0 

Total 196 100,0 100,0  
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Από το 2006 έως το 2010 υπερισχύει και πάλι ο θηλώδης ιστολογικός τύπος με 

ποσοστό 86,2% δείχνοντας μια αύξηση περίπου 3,5% σε σχέση με την πενταετία 2000-

2005. Αντίθετα το ποσοστό του θυλακιώδη τύπου εμφανίζεται με ποσοστό 13,8% 

παρουσιάζοντας αντίστοιχη μείωση 3,5% περίπου σε σχέση με την πενταετία 2000-

2005. 

 

Πίνακας 4: Συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του θυρεοειδούς ανά ιστολογικό 

τύπο (θηλώδες- θυλακιώδες) κατά τη χρονική περίοδο 2011-2015.  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 128 88,9 88,9 88,9 

2 16 11,1 11,1 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

 

Τέλος την τελευταία πενταετία 2011-2015, ο θηλώδες τύπος εμφανίζει ποσοστό 

συχνότητας 88,9% αυξημένος κατά 3% περίπου σε σχέση με την πενταετία 2006-2010. 

Παρατηρείται διαχρονική αύξηση του θηλώδους καρκινώματος. Συνεπώς το θηλώδες 

καρκίνωμα αποτελεί στην ανάλυσή μας τον ιστολογικό τύπο με το μεγαλύτερο ποσοστό 

εμφάνισης. Ο θυλακιώδης τύπος παρουσιάζει ποσοστό συχνότητας 11,1% στο δείγμα 

δείχνοντας μια συνεχή πτωτική τάση στην διάρκεια της δεκαπενταετίας.  

 

3.5.1.3  Συχνότητα εμφάνισης Ιστολογικού τύπου ανά φύλο 

 

Στη παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται τα δειγματικά αποτελέσματα αναφορικά με τη 

συχνότητα εμφάνισης ιστολογικού τύπου σε σχέση με το φύλο. Ο  πίνακας που 

ακολουθεί αναφέρεται στους άνδρες. 
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Πίνακας 5: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς (θηλώδες - θυλακιώδες) στους άνδρες. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 58 81,7 81,7 81,7 

2 13 18,3 18,3 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

 

Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα, το θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς 

εμφανίζεται σε ποσοστό 81,7% στους άνδρες έναντι του θυλακιώδους καρκινώματος 

που εμφανίζεται στο ίδιο φύλο σε ποσοστό 18,3% με βάση τη σχετική συχνότητα των 

τιμών της μεταβλητής στο δείγμα επί του συνόλου των περιπτώσεων που θεωρούνται 

έγκυρες.  

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στη συχνότητα 

εμφάνισης ιστολογικού τύπου στις γυναίκες. 

 

 

Πίνακας 6: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς (θηλώδες- θυλακιώδες) στις γυναίκες. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 316 87,3 87,3 87,3 

2 46 12,7 12,7 100,0 

Total 362 100,0 100,0  
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Στις γυναίκες όπως και τους άνδρες μεγαλύτερο είναι το ποσοστό εμφάνισης του 

θηλώδους καρκινώματος, συγκεκριμένα το ποσοστό εδώ φτάνει το 87,3%, ενώ το 

θυλακιώδες παρουσιάζει ποσοστό που αγγίζει μόλις  το 12,7%.  

Στη  συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος  2  για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση 

μεταξύ φύλου και καρκίνου του θυρεοειδούς (θηλώδης-θυλακιώδης). 

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι: 

0 :  Οι μεταβλητές Φύλο και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι ανεξάρτητες 

1 :  Οι μεταβλητές Φύλο και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι εξαρτημένες 

Η στατιστική ελέγχου υπολογίστηκε από το δείγμα: 1,583 ενώ η τιμή-πιθανότητας 

βρέθηκε: 0,208. Επομένως από το έλεγχο 2 συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ φύλου και καρκίνου του θυρεοειδούς (θηλώδης-θυλακιώδης). Με άλλα λόγια η 

πιθανότητα να έχει κάποιο άτομο θηλώδη ή θυλακιώδη καρκίνο του θυρεοειδούς είναι 

ίδια είτε πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. 

    

3.5.1.4  Συχνότητα Ιστολογικού τύπου ( θηλώδες, θυλακιώδες) ανά ηλικία  

 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τη συχνότητα για τις δύο μεταβλητές σε 

σχέση με την ηλικία. Η μεταβλητή ηλικία έχει χωριστεί σε τρείς ηλικιακές ομάδες: 

άτομα ηλικίας μικρότερης των 35 ετών, άτομα ηλικίας μεταξύ 36-55 ετών και άτομα 

ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως σε όλες τις 

ηλικίες το θηλώδες καρκίνωμα εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με το 

θυλακιώδες καρκίνωμα. 

Πίνακας 7: Συχνότητα εμφάνισης ανά ιστολογικό τύπο σε ασθενείς με ηλικία <35 

ετών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 99 91,7 91,7 91,7 

2 9 8,3 8,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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Πίνακας 8: Συχνότητα εμφάνισης ανά ιστολογικό τύπο σε ασθενείς με 

ηλικία 36-55 ετών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 172 87,3 87,3 87,3 

2 25 12,7 12,7 100,0 

Total 197 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 9:  Συχνότητα εμφάνισης ανά ιστολογικό τύπο σε ασθενείς ηλικίας >55 

ετών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 103 80,5 80,5 80,5 

2 25 19,5 19,5 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

 

 

Από τους  πίνακες 7,8 και 9 διαπιστώνεται ότι ανεξάρτητα ηλικίας ο τύπος καρκίνου με 

την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι αυτός του θηλώδους καρκίνου. 

Επιπρόσθετα παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας του θυλακιώδους καρκινώματος 

καθώς αυξάνει η ηλικία. Αυτό η διαπίστωση ενισχύεται και με την εφαρμογή του 2  

ελέγχου. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε ο έλεγχος  2  για να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

σχέση μεταξύ ηλικίας και καρκίνου του θυρεοειδούς (θηλώδης-θυλακιώδης). 

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι: 

0 :  Οι μεταβλητές Ηλικία και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι ανεξάρτητες 
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1 :  Οι μεταβλητές Ηλικία και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι εξαρτημένες 

Η τιμή της στατιστικής ελέγχου υπολογίστηκε: 6,59 ενώ η τιμή-πιθανότητας βρέθηκε: 

0,039. Επομένως σε επίπεδο σημαντικότητας 5% από το έλεγχο 2  διαπιστώνεται ότι 

υπάρχει σχέση μεταξύ ηλικίας και καρκίνου του θυρεοειδούς (θηλώδης-θυλακιώδης). 

Γενικά, η πιθανότητα να έχει  κάποιο άτομο θυλακιώδη καρκίνο του θυρεοειδούς είναι 

υψηλότερη στις μεγάλες ηλικίες σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες. 

 

 

 3.5.1.5 Συχνότητα Ιστολογικού τύπου ( θηλώδες θυλακιώδες) ανά πενταετία και 

φύλο. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η συχνότητα των δύο τύπων (θηλώδες και θυλακιώδες) σε 

σχέση με το φύλο και τον χρόνο. Συγκεκριμένα για τις χρονικές περιόδους: 2000-2005, 

2006- 2010 και τέλος 2011-2015. Οι πρώτοι πίνακες κάθε χρονικής περιόδου αφορούν 

τους άνδρες και  εκείνοι που ακολουθούν τις γυναίκες. Τόσο για τους άνδρες όσο και 

για τις γυναίκες το θηλώδες καρκίνωμα είναι εκείνο που έχει τα υψηλότερα ποσοστά 

εμφάνισης στο δείγμα ανεξάρτητα χρονικής περιόδου. 

Οι πίνακες συχνότητας  για τις τρείς χρονικές περιόδους παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 10:  Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς στους άνδρες κατά τη χρονική περίοδο 2000-2005. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 12 70,6 70,6 70,6 

2 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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Πίνακας 11: Συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες κατά τη χρονική περίοδο 2000-

2005. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 65 85,5 85,5 85,5 

2 11 14,5 14,5 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 12: Συχνότητα του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς στους 

άνδρες κατά την χρονική περίοδο 2006-2010. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 28 84,8 84,8 84,8 

2 5 15,2 15,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 13: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς στις γυναίκες, κατά τη χρονική περίοδο 2006-2010. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 141 86,5 86,5 86,5 

2 22 13,5 13,5 100,0 

Total 163 100,0 100,0  
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Πίνακας 14: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς στους άνδρες, κατά τη χρονική περίοδο 2011-2015. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 18 85,7 85,7 85,7 

2 3 14,3 14,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 15: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς στις γυναίκες  κατά τη χρονικά περίοδο 2011-2015. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 110 89,4 89,4 89,4 

2 13 10,6 10,6 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

 

 

Από του πίνακες 10 έως και 15 παρατηρήθηκαν τα εξής: 

(1
ον

) Συγκρίνοντας τα δύο φύλα, τα ποσοστά εμφάνισης των δύο μορφών καρκίνου δεν 

διαφοροποιούνται σημαντικά στα δύο φύλα ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου. 

(2
ον

) Παρατηρείται μια σημαντική αύξηση (περίπου 14%) του ποσοστού του Θηλώδους 

καρκίνου στους άνδρες μεταξύ των χρονικών περιόδων 2000-2005 και 2006-2010. 
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(3
ον

) Παρατηρείται μια αυξητική τάση διαχρονικά του ποσοστού εμφάνισης του 

Θηλώδους καρκίνου στις γυναίκες και για τους άνδρες. Αυτό πιθανόν να οφείλεται 

στην βελτίωση/ανάπτυξη των διαγνωστικών μεθόδων. 

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο έλεγχος  2  ώστε να διαπιστωθεί αν οι προηγούμενες 

παρατηρήσεις είναι στατιστικά σημαντικές ή όχι.  

Οι υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν ως ακολούθως: 

Για την 1
η
 παρατήρηση: 

Για κάθε χρονική περίοδο οι υποθέσεις που ελέγχονται είναι: 

0 :  Οι μεταβλητές Φύλο και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι ανεξάρτητες 

1 :  Οι μεταβλητές Φύλο και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι εξαρτημένες 

Οι στατιστικές ελέγχου μαζί με τις τιμές πιθανότητας ακολουθούν:  

Χρονική Περίοδος Στατιστική- 2  Τιμή-Πιθανότητας 

2000-2005 2,176 0,140 

2006-2010 0,063 0,801 

2011-2015 0,251 0,616 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου 2  οδηγούν σε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης για 

κάθε χρονική περίοδο. Επομένως διαπιστώνεται ότι ισχύει η 1
η
 παρατήρηση,  δηλαδή 

ότι ο τύπος καρκίνου δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το φύλο σε κάθε χρονική 

περίοδο. 

Για την 2
η
 παρατήρηση και την 3

η
 παρατήρηση: 

Για τους άνδρες και τις γυναίκες ελέγχονται οι υποθέσεις: 

0 :  Οι μεταβλητές Χρόνος και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι ανεξάρτητες 

1 :  Οι μεταβλητές Χρόνος και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι εξαρτημένες 
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Οι στατιστικές ελέγχου μαζί με τις τιμές πιθανότητας ακολουθούν:  

 

Φύλο Στατιστική- 2  Τιμή-Πιθανότητας 

Άνδρες 1,848 0,397 

Γυναίκες 0,812 0,666 

 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου 2  έδειξαν σε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης για 

τους άνδρες και τις γυναίκες. Δηλαδή διαπιστώνεται ότι οι 2
η
 και 3

η
 παρατηρήσεις δεν 

είναι στατιστικά σημαντικές.  Επομένως συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

στατιστικά σημαντική χρονική τάση τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες στην 

συχνότητα εμφάνισης του θηλώδους καρκίνου. 

 

 

 

3.5.1.6 Συχνότητα Ιστολογικού τύπου ανά φύλο και ηλικία 

 

Εδώ εξετάζεται αν η συχνότητα εμφάνισης του θηλώδους και θυλακιώδους τύπου 

σχετίζεται με  φύλο και ηλικία. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως η ηλικία 

χωρίζεται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: άτομα κάτω των 35 ετών, μεταξύ 36-55 και άνω 

των 55 ετών. Οι πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται στα ποσοστά των δύο μορφών 

θυρεοειδούς καρκίνου στις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες για του άνδρες και τις 

γυναίκες ξεχωριστά όπως έχουν καταγραφεί από τα δεδομένα του δείγματος .  
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Πίνακας 16: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς σε άντρες ηλικίας <35 ετών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 15 88,2 88,2 88,2 

2 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

Πίνακας 17: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς σε άνδρες ηλικίας 36-55 ετών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 24 82,8 82,8 82,8 

2 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Πίνακας 18: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς σε άνδρες ηλικίας >55 ετών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 19 76,0 76,0 76,0 

2 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Πίνακας 19: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς στις γυναίκες ηλικίας <35 ετών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 84 92,3 92,3 92,3 

2 7 7,7 7,7 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 20: Συχνότητα εμφάνισης του διαφοροποιημένου καρκίνου του 

θυρεοειδούς στις γυναίκες ηλικίας 36-55 ετών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 148 88,1 88,1 88,1 

2 20 11,9 11,9 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 21: Συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του θυρεοειδούς σε γυναίκες 

ηλικίας >55 ετών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 84 81,6 81,6 81,6 

2 19 18,4 18,4 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Από του πίνακες 16 έως και 21 διαπιστώθηκαν τα εξής: 

(1
ον

) Τα ποσοστά εμφάνισης των δύο μορφών καρκίνου δεν φαίνεται να 

διαφοροποιούνται σημαντικά στα δύο φύλα σε κάθε ηλικία. 

(2
ον

) Παρατηρείται αύξηση του θηλώδους καρκινώματος σε μικρότερες ηλικίες, τόσο 

στους άντρες όσο και στις γυναίκες. 

Για να εξετάσουμε αν τα ευρήματα είναι στατιστικά σημαντικά χρησιμοποιήσαμε τον  

έλεγχο  2 .  

Οι υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν ως ακολούθως: 

Για την 1
η
 διαπίστωση: 

Για κάθε ηλικιακή ομάδα οι υποθέσεις που ελέγχονται είναι: 

0 :  Οι μεταβλητές Φύλο και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι ανεξάρτητες 

1 :  Οι μεταβλητές Φύλο και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι εξαρτημένες 

Οι στατιστικές ελέγχου μαζί με τις τιμές πιθανότητας ακολουθούν:  

Ηλικία Στατιστική- 2  Τιμή-Πιθανότητας 

< 35 0,311 0,577 

36-55 0,636 0,425 

> 55 0,395 0,530 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου 2  οδηγούν σε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης σε 

κάθε ηλικιακή ομάδα. Επομένως συμπεραίνεται ότι ο τύπος καρκίνου σε κάθε ηλικιακή 

ομάδα δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το φύλο. 

Για την 2
η
 διαπίστωση: 

Για κάθε φύλο ελέγχονται οι υποθέσεις: 

0 :  Οι μεταβλητές Ηλικία και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι ανεξάρτητες 
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1 :  Οι μεταβλητές Ηλικία και Τύπος καρκίνου θυρεοειδούς είναι εξαρτημένες 

 

Οι στατιστικές ελέγχου μαζί με τις τιμές πιθανότητας παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

Φύλο Στατιστική- 2  Τιμή-Πιθανότητας 

Άνδρες 1,050 0,591 

Γυναίκες 5,219 0,074 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου 2  οδηγούν σε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης για 

τους άνδρες. Για τις γυναίκες η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%. Επομένως συμπεραίνεται ότι η συχνότητα  τύπου καρκίνου για 

τους άνδρες δεν σχετίζεται με την ηλικία. Αντίθετα για τις γυναίκες φαίνεται να 

υπάρχει σχέση μεταξύ τύπου θυρεοειδούς καρκίνου και ηλικίας. Συγκεκριμένα η 

συχνότητα εμφάνισης του θηλώδους καρκινώματος είναι μεγαλύτερη στις μικρές 

ηλικίες. 

 

 

 

3.5.2 Πίνακες αποτελεσμάτων Θεραπείας 

 

Στη συνέχεια της έρευνας του δείγματος εξετάζονται τα αποτελέσματα των ασθενών 

αναφορικά με την θεραπεία που εφαρμόστηκε. 

 

3.5.2.1  Στατιστικά αποτελέσματα Πριν και Μετά την Θεραπεία 

 

Στον πίνακα 22 παρακάτω, αναφέρονται τα ποσοστά του δείγματος σχετικά με την 

ανιχνευσιμότητα της  θυρεοσφαιρίνης. Το δείγμα χωρίζεται σε δύο ομάδες: 0 = μη-

ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη και 1 = ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη.   
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Πίνακας 22: Πριν από τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, τα αποτελέσματα της 

θυρεοσφαιρίνης ορού.  

htgbef 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 21 4,8 4,8 4,8 

1 412 95,2 95,2 100,0 

Total 433 100,0 100,0  

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 22, πριν από τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, η 

πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη με ποσοστό 95,2% και 

φυσικά το ποσοστό της μη-ανιχνεύσιμης θυρεοσφαιρίνη να είναι πολύ χαμηλό: 4,8%. 

 

Στον πίνακα 23 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών μετά 

την θεραπευτική αγωγή και αναφέρονται στα ευρήματα του ολόσωμου 

σπινθηρογραφήματος (θετικό / αρνητικό) και την ανιχνευσιμότητα της θυρεοσφαιρίνης 

(μηδενική/μη - μηδενική). 

 

 

Πίνακας 23: Αποτελέσματα εξετάσεων μετά τη θεραπεία, ως προς τα 

σπινθηρογραφικά ευρήματα και την ανίχνευση ή μη της θυρεοσφαιρίνης ορού. 

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(+) 243 56,1 56,3 56,3 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(0) 62 14,3 14,4 70,6 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(0) 14 3,2 3,2 73,8 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(+) 113 26,1 26,2 100,0 

Total 432 99,8 100,0  

Missing System 1 ,2   

Total 433 100,0   
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Με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα 23,  παρατηρείται πως το αρνητικό ολόσωμο 

σπινθηρογράφημα με ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη είναι εκείνο που συγκεντρώνει τα 

μεγαλύτερα ποσοστά 56,1 % . Τα αποτελέσματα μετά τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, 

από τη θέση και της πυρηνικής ιατρικής εξετάζοντας το μεταθεραπευτικό 

σπινθηρογράφημα και το αποτέλεσμα της θυρεοσφαιρίνης  έχουν ως εξής: αρνητικό 

ολόσωμο μεταθεραπευτικό σπινθηρογράφημα και μη ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη  

εμφανίζει ποσοστό ασθενών που φτάνει το 14,3% .  

 

 

3.5.2.2  Ανταπόκριση ανά HTG 

 

Οι παρακάτω πίνακες αφορούν στη μελέτη του ολόσωμου σπινθηρογραφήματος  και 

της τιμής της θυρεοσφαιρίνης, όπως παρατηρείται στα άτομα που είχαν πριν την 

θεραπευτική αγωγή μη-ανιχνεύσιμη και ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη.  

Όπως φαίνεται από του πίνακες 24 και 25 παρακάτω, το αρνητικό σπινθηρογράφημα 

είναι εκείνο που παρουσιάζει και πάλι τη μεγαλύτερη απόλυτη συχνότητα αλλά και 

σχετική συχνότητα επομένως δείχνει να αποτελεί και το πιο αποτελεσματικό μέτρο. 

 

 

Πίνακας 24: Ανταπόκριση στη θεραπεία σε ασθενείς με μη-ανιχνεύσιμη 

θυρεοσφαιρίνη 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(+) 8 38,1 38,1 38,1 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(0) 6 28,6 28,6 66,7 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(0) 2 9,5 9,5 76,2 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(+) 5 23,8 23,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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Η ανταπόκριση στη θεραπεία, από τη θέση της πυρηνικής ιατρικής, ένα χρόνο μετά τη 

λήψη ραδιενεργού ιωδίου, εξετάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου ολόσωμου 

σπινθηρογραφήματος και της τιμής της θυρεοσφαιρίνης έχουν ως εξής: Αρνητικό 

ολόσωμο σπινθηρογράφημα και μη ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη εμφανίζει ποσοστό 

ασθενών που φτάνει το 28,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι  τα αποτελέσματα των ασθενών 

μετά τη θεραπεία, που έχουν αρνητικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα και ανιχνεύσιμη 

θυρεοσφαιρίνη είναι 38,1%.  

Πίνακας 25: Ανταπόκριση στη θεραπεία σε ασθενείς με ανιχνεύσιμη 

θυρεοσφαιρίνη 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(+) 235 57,0 57,2 57,2 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(0) 56 13,6 13,6 70,8 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(0) 12 2,9 2,9 73,7 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(+) 108 26,2 26,3 100,0 

Total 411 99,8 100,0  

Missing System 1 ,2   

Total 412 100,0   

 

Για τα άτομα με μη-ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη τα αποτελέσματα του πίνακα 25 

ομοίως δείχνουν ότι το 13,6% των ασθενών έδειξαν αρνητικό ολόσωμο 

σπινθηρογράφημα και μη ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη. Επίσης το 57%  των ασθενών 

μετά τη θεραπεία  έδειξαν να έχουν αρνητικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα και 

ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη. 

 

 

3.5.2.3  Ανταπόκριση στη Θεραπεία ανά Φύλο 

 

Στη παρούσα παράγραφο διερευνάται το ερώτημα αν η ανταπόκριση των ασθενών στην 

θεραπεία σχετίζεται με το φύλο. 

Συγκεκριμένα η έρευνα του δείγματος θα εξετάσει αν μπορεί η ανταπόκριση των 

ασθενών στη θεραπευτική χορήγηση του Ι-131, να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το φύλο 
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του ασθενούς.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 26 και 27 που 

ακολουθούν. 

 

 

Πίνακας 26: Αποτελέσματα εξετάσεων Ανδρών μετά τη θεραπεία, ως προς τα 

σπινθηρογραφικά ευρήματα και την ανίχνευση ή μη της θυρεοσφαιρίνης ορού. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(+) 35 49,3 50,0 50,0 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(0) 11 15,5 15,7 65,7 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(0) 5 7,0 7,1 72,9 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(+) 19 26,8 27,1 100,0 

Total 70 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 71 100,0   

 

  

Πίνακας 27: Αποτελέσματα εξετάσεων Γυναικών μετά τη θεραπεία, ως προς 

τα σπινθηρογραφικά ευρήματα και την ανίχνευση ή μη της θυρεοσφαιρίνης 

ορού. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(+) 208 57,5 57,5 57,5 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(0) 51 14,1 14,1 71,5 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(0) 9 2,5 2,5 74,0 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(+) 94 26,0 26,0 100,0 

Total 362 100,0 100,0  

 

Από του πίνακες 26 και 27 φαίνεται να μην υπάρχει διαφοροποίηση της ανταπόκρισης 



39 
 

των ασθενών στη θεραπεία, σχετικά με το φύλο. Συγκεκριμένα για τους άνδρες το 

15,5%  έδειξε  αρνητικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα και μη ανιχνεύσιμη 

θυρεοσφαιρίνη ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες δεν είχε μεγάλη διαφορά, 

14,1%. Για τους άνδρες το 49,3%  μετά τη θεραπεία  έδειξαν να έχουν αρνητικό 

ολόσωμο σπινθηρογράφημα και ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη ενώ για τις γυναίκες το 

αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου οκτώ ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο: 57,5%. 

 

 

 

3.5.2.4  Ανταπόκριση στη Θεραπεία ανά ηλικία 

 

 

Στο τελευταίο μέρος της έρευνας εξετάστηκε αν η ανταπόκριση των ασθενών στην 

θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο σχετίζεται με το ηλικία.  

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω στους πίνακες 28 έως και 30.  

Όπως φαίνεται από τους πίνακες συχνότητας το αρνητικό σπινθηρογράφημα με 

ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα 

για ηλικίες μικρότερες των 35 ετών παρουσιάζει ποσοστό 56,5 % ,  για ηλικίες μεταξύ 

36 και 55 εμφανίζει ποσοστό 54,3% και τέλος για ηλικίες άνω των 55 το ποσοστό είναι 

59,1 %.  Επομένως φαίνεται ότι τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά και περίπου ίδια 

ανεξάρτητα ηλικίας. 

 

 

Πίνακας 28: Ανταπόκριση θεραπείας σε ηλικίες <35 ετών. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(+) 61 56,5 56,5 56,5 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(0) 14 13,0 13,0 69,4 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(0) 4 3,7 3,7 73,1 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(+) 29 26,9 26,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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Πίνακας 29: Ανταπόκριση θεραπείας σε ασθενείς ηλικίας  36-55 ετών. 

 

 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(+) 107 54,3 54,3 54,3 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(0) 28 14,2 14,2 68,5 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(0) 8 4,1 4,1 72,6 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(+) 54 27,4 27,4 100,0 

Total 197 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 30:  Ανταπόκριση θεραπείας σε ασθενείς ηλικίας  >55 ετών. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(+) 75 58,6 59,1 59,1 

Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(0) 20 15,6 15,7 74,8 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(0) 2 1,6 1,6 76,4 

Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(+) 30 23,4 23,6 100,0 

Total 127 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 128 100,0   

 

 

Εξετάζοντας την ανταπόκριση στη θεραπεία από τη θέση της Πυρηνικής Ιατρικής ανά 

ηλικία παρατηρείται πως άτομα ηλικίας από 35 ετών και κάτω εμφανίζουν αρνητικό 

ολόσωμο σπινθηρογράφημα και μη ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη σε ποσοστό 13,0%. 

Ασθενείς από 36 ετών έως 55 ετών έχουν αρνητικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα και μη 
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ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη με ποσοστό 14,2% ενώ σε ηλικίες από 55 και πάνω έχουν 

αρνητικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα και μη ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη ποσοστό 

15,6%. Ομοίως φαίνεται ότι τα ποσοστά και εδώ  είναι περίπου ίδια και δεν σχετίζονται 

με την ηλικία. 

Επιπρόσθετα εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι ΑΝOVA και Kruskal-Wallis ώστε να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ θεραπευτικής ανταπόκρισης από τη θέση της 

πυρηνικής ιατρικής και ηλικίας.  

Οι υποθέσεις των ελέγχων έχουν ως ακολούθως: 

0 :  1 2 3 4        

1 :  τουλάχιστον δύο αριθμητικοί μέσοι διαφέρουν  

Όπου 1  η μέση ηλικία των ασθενών με αποτέλεσμα: Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(+), 2  η 

μέση ηλικία των ασθενών με αποτέλεσμα: Σπινθ.(-) & Θυρεοσφ.(0), 3  η μέση ηλικία 

των ασθενών με αποτέλεσμα: Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(0) και 4  η μέση ηλικία των 

ασθενών με αποτέλεσμα: Σπινθ.(+) & Θυρεοσφ.(+). 

 

Οι στατιστικές ελέγχου μαζί με τις τιμές πιθανότητας παρουσιάζονται παρακάτω:  

 Στατιστική Ελέγχου Τιμή-Πιθανότητας 

ANOVA 0,681 0,564 

Kruskal-Wallis 1,879 0,598 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων οδηγούν σε αποδοχή της μηδενικής. Επομένως 

συμπεραίνεται ότι η ανταπόκριση των ασθενών στην επικουρική θεραπεία δεν 

σχετίζεται με την ηλικία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν 433 δείγματα ασθενών κατά τη χρονική περίοδο 

2000-2015 και εξήχθησαν διάφορα εμπειρικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκε ότι ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς που 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο παρουσιάζουν ένα χρόνο μετά την 

πρώτη θεραπεία κατά την παρακολούθησή τους, από τη θέση μόνο της πυρηνικής 

ιατρικής, αρνητικό ολόσωμο μεταθεραπευτικό σπινθηρογράφημα και μη ανιχνεύσιμη 

θυρεοσφαιρίνη με ποσοστό 14,3%, ενώ πριν από τη θεραπεία ποσοστό 95,2% 

παρουσιάζει θετικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα και ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη. Η 

ανταπόκριση στη θεραπεία ως προς τη μέτρηση της θυρεοσφαιρίνη με ποσοστό 28,6% 

παρουσιάζει μη ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη, ενώ ποσοστό 13,6% παρουσιάζει 

ανιχνεύσιμη θυρεοσφαιρίνη. Στο δείγμα φαίνεται η εμφάνιση του θηλώδους 

καρκινώματος είναι 86,4% και υπερισχύει έναντι του θυλακιώδους καρκινώματος με 

μεγάλη διαφορά. Αυτό το γεγονός βρίσκεται σε συμφωνία με μελέτες της παγκόσμιας 

βιβλιογραφίας όπου υποστηρίζεται ότι το θηλώδες καρκίνωμα αποτελεί το πιο συχνό 

τύπο καρκινώματος.  

Επιπρόσθετα οι δειγματικές παρατηρήσεις παρουσίασαν το θηλώδες καρκίνωμα με 

αυξητική διαχρονική τάση και με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες 

έναντι των αντρών. Όμως οι στατιστικοί έλεγχοι έδειξαν ότι η αυξητική αυτή 

διαχρονική τάση δεν είναι στατιστικά σημαντική και επίσης ότι η εμφάνιση του 

συγκεκριμένου τύπου καρκινώματος δεν μπορεί να υποστηριχτεί στατιστικά ότι 

σχετίζεται με το φύλο του ασθενούς. 

Στην έρευνά μας οι ηλικίες διαχωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες, ειδικότερα για 

άτομα κάτω των 35 ετών, άτομα μεταξύ 36 και 55 ετών και τέλος σε άτομα άνω των 55 

ετών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως σε όλες τις ηλικιακές ομάδες το θηλώδες 

καρκίνωμα εμφανίζει μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με το θυλακιώδες καρκίνωμα. 

Επίσης οι δειγματικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι τόσο σε άνδρες αλλά και σε γυναίκες 

το θηλώδες καρκίνωμα εμφανίζει αύξηση σε μικρότερες ηλικίες. Ο στατιστικός έλεγχος 

σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, έδειξε ότι αυτό ισχύει μόνο για τις γυναίκες. 
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Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί μία ασθένεια που λόγω της αύξησης εμφάνισής 

της απασχολεί ιατρούς, αναλυτές αλλά και κοινωνία στο σύνολο, καθώς επηρεάζει 

μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. 

Ο έλεγχος και η θεραπεία του καρκίνου του θυρεοειδούς από την θέση της πυρηνικής 

ιατρικής αποτελεί σημαντικό θέμα για την ευθυγράμμιση των αποτελεσμάτων της 

θεραπείας με στρατηγικές βελτίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  

Οι νέες τάσεις αύξησης της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του θυρεοειδούς 

έχουν αυξήσει και των αριθμό ασθενών που προσέρχονται στα τμήματα πυρηνικής 

ιατρικής  για ραδιοισοτοπική θεραπεία και παρακολούθηση της νόσου.  Επιτακτική 

είναι η ανάγκη της εφαρμογής ενός αποτελεσματικότερου μοντέλου οργάνωσης και 

διοίκησης προσανατολισμένο στην ποιότητα, στοχεύοντας στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

 Τα σύγχρονα τμήματα πυρηνικής ιατρικής θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των ασθενών ικανοποιώντας της προσδοκίες τους. Η ικανοποίηση των 

ασθενών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με 

άξονα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των τμημάτων 

πυρηνικής ιατρικής, με την εφαρμογή πολιτικών ποιότητας προσαρμοσμένες στα 

σύγχρονα πρότυπα υγείας. 

 Η οικοδόμηση των τμημάτων πυρηνικής ιατρικής είναι απαραίτητο να επικεντρωθεί σε 

στρατηγικές διοίκησης-διαχείρισης  και σε οργανωτικές αλλαγές ώστε να οδηγήσουν το 

τμήμα σε εστιασμένη κατεύθυνση, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα  του σχεδίου 

δράσης της, ανά πενταετία. Η στρατηγική κατεύθυνση είναι καθοριστική για την 

επιτυχή βελτίωση του τμήματος πυρηνικής ιατρικής εφαρμόζοντας της κατάλληλες 

οργανωτικές αλλαγές. Η κατάλληλη στρατηγική διοίκησης-διαχείρισης με όρους 

benchmarking μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές βελτίωσης του τμήματος  

σηματοδοτώντας την ανάγκη για διορθωτικά μέτρα. 

 Οι τακτικοί έλεγχοι ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση αυτών 

κρίνονται απαραίτητοι για τα τμήματα πυρηνικής ιατρικής. Ο συστηματικός έλεγχος 

επικεντρώνεται στις προσπάθειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό να 

ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των ασθενών. Η διαδικασία 

ελέγχου γίνεται με σκοπό την αξιολόγηση αυτού, ενθαρρύνοντας μία κουλτούρα  

τακτικής αναθεώρησης και επικαιροποίησης. Η χρησιμότητα του ελέγχου με τη 

βοήθεια συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, είναι σημαντική εκτός των άλλων και για την 
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ανίχνευση ιατρικών λαθών. Ακόμη η ικανοποίηση των ασθενών ως προς τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μπορεί να γίνεται μέσω δεικτών μέτρησης. 

Το κλινικό ικανοποιητικό αποτέλεσμα που αποδεικνύεται με τα αποτελέσματα της 

έρευνας μας, θα πρέπει να επεκτείνεται με ελέγχους του εσωτερικού περιβάλλοντος σε 

ετήσια βάση, αναπτύσσοντας μία κουλτούρα αξιολόγησης εντοπίζοντας τα δυνατά 

σημεία αλλά και διορθώνοντας τις αδυναμίες. 

Στόχος του τμήματος πυρηνικής ιατρικής ως προς την ικανοποίηση των ασθενών είναι 

οι καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμό με την εξασφάλιση του καλύτερου 

κλινικού αποτελέσματος με εξάλειψη των ιατρικών λαθών και καλύτερη ανθρώπινη 

επαφή. Κλειδί για την επιτυχή αποστολή είναι μια σειρά από διαδικασίες που οδηγούν 

στην ικανοποίηση των ασθενών, όπως η ετοιμότητα παροχής ιατρικής και 

νοσηλευτικής φροντίδας, η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η έγκαιρη και σωστή 

ιατρική παρέμβαση, η ενημέρωση του ασθενή, η εφαρμογή αποτελεσματικών 

πρωτοκόλλων, οι κατάλληλες υποδομές, ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ο 

επαγγελματισμός και η σωστή επικοινωνία των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των τμημάτων πυρηνικής ιατρικής η ακτινοπροστασία των 

ασθενών θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ελέγχων ποιότητας. 

Μια τέτοια προσέγγιση διασφαλίζει τη συνέπεια στην παροχή ασφαλέστερων και 

ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. 

Τέλος η χρηματοοικονομική ενίσχυση είναι απαραίτητη και δεν έρχεται σε αντίθεση με 

την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή. Δεδομένου ότι κανένα 

τμήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς οικονομικούς πόρους η 

χρηματοδότηση κρίνεται αναγκαία. Η θεραπεία ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνο 

του θυρεοειδούς (θηλώδους, θυλακιώδους καρκινώματος) που υποβλήθηκαν σε 

θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο έχει σχετικά χαμηλό κόστος και ικανοποιητική 

αποτελεσματικότητα και μπορεί η σύνδεση κόστους-αποτελεσματικότητας να 

δικαιολογήσει μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση από χρηματοδότες. Επομένως για την 

επιτυχή υλοποίηση των στόχων η ενίσχυση των οικονομικών πόρων είναι απαραίτητη. 

 

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της πρώτης θεραπείας ασθενών με διαφοροποιημένο 

καρκίνο του θυρεοειδούς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο από τη 

θέση της πυρηνικής ιατρικής είναι ικανοποιητικά. Οι ασθενείς θα συνεχίσουν να 

παρακολουθούνται εφόρου ζωής από τη θέση της πυρηνικής ιατρικής αρχικά στους έξι 
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μήνες και δώδεκα μήνες στα πρώτα πέντε χρόνια και στη συνέχεια θα υποβάλλονται σε 

έλεγχο ετησίως με μέτρηση της τιμής της θυρεοσφαιρίνης ορού. Το ολοσωματικό 

σπινθηρογράφημα γίνεται ένα χρόνο μετά τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Σύμφωνα 

με τις οδηγίες των ιατρών και με βάση την εκτίμηση των αποτελεσμάτων μπορεί να 

παραπεμφθεί ο ασθενής σε επιπλέον θεραπείες με  ραδιενεργό ιώδιο μέχρι εξαλείψεως 

της παραμικρής ένδειξης υπολειπόμενης νόσου. Γίνεται αντιληπτό από τα 

αποτελέσματα της θεραπείας και τη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών αυτών 

καθώς και την επανάληψη της ίδιας θεραπείας, δεδομένης της αυξανόμενης εμφάνισης 

του καρκίνου του θυρεοειδούς, ότι εκτός από το κλινικοεργαστηριακό αποτέλεσμα 

απαιτείται εφαρμογή διαδικασιών για παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών υγείας 

μέσω της συνεχούς βελτίωσης και αξιολόγησης αυτών. 
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Ραβδόγραμμα Πίνακα 29: Ανταπόκριση σε ηλικίες  36-55 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Έλεγχοι Υποθέσεων 

 

 

Τύπος Καρκίνου-Φύλο 

Crosstab 

Count   

 gender Total 

1 2 

typeca 

1 58 316 374 

2 13 46 59 

Total 71 362 433 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.583
a
 1 .208   

Continuity Correction
b
 1.143 1 .285   

Likelihood Ratio 1.479 1 .224   

Fisher's Exact Test    .255 .143 

Linear-by-Linear Association 1.579 1 .209   

N of Valid Cases 433     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.67. 

b. Computed only for a 2x2 table 



66 
 

Τύπος Καρκίνου-Ηλικία 

 

Crosstab 

Count   

 cage Total 

< 35 36-55 > 55 

typeca 

1 99 172 103 374 

2 9 25 25 59 

Total 108 197 128 433 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.510
a
 2 .039 

Likelihood Ratio 6.487 2 .039 

Linear-by-Linear Association 6.355 1 .012 

N of Valid Cases 433   

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 14.72. 
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Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R .121 .047 2.537 .012
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .122 .047 2.544 .011
c
 

N of Valid Cases 433    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

 

Τύπος Καρκίνου-Χρόνος 

 

 

Crosstab 

Count   

 cyear Total 

2000-2005 2006-2010 2011-2015 

typeca 

1 77 169 128 374 

2 16 27 16 59 

Total 93 196 144 433 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.789
a
 2 .409 

Likelihood Ratio 1.768 2 .413 

Linear-by-Linear Association 1.772 1 .183 

N of Valid Cases 433   

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 12.67. 

 

 

Τύπος Καρκίνου-Φύλο-Χρόνος 

 

2000-2005 

 

Count   

 gender Total 

1 2 

typeca 

1 12 65 77 

2 5 11 16 

Total 17 76 93 

 

a. cyear = 2000-2005 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.176
b
 1 .140   

Continuity Correction
c
 1.254 1 .263   

Likelihood Ratio 1.950 1 .163   

Fisher's Exact Test    .161 .133 

Linear-by-Linear Association 2.153 1 .142   

N of Valid Cases 93     

 

a. cyear = 2000-2005 

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.92. 

c. Computed only for a 2x2 table 

 

2006-2010 

 

Count   

 gender Total 

1 2 

typeca 

1 28 141 169 

2 5 22 27 

Total 33 163 196 

 

a. cyear = 2006-2010 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .063
b
 1 .801   

Continuity Correction
c
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .062 1 .803   

Fisher's Exact Test    .784 .492 

Linear-by-Linear Association .063 1 .802   

N of Valid Cases 196     

 

a. cyear = 2006-2010 

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.55. 

c. Computed only for a 2x2 table 

 

2011-2015 

 

Count   

 gender Total 

1 2 

typeca 

1 18 110 128 

2 3 13 16 

Total 21 123 144 

 

a. cyear = 2011-2015 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .251
b
 1 .616   

Continuity Correction
c
 .016 1 .900   

Likelihood Ratio .236 1 .627   

Fisher's Exact Test    .705 .423 

Linear-by-Linear Association .249 1 .618   

N of Valid Cases 144     

 

a. cyear = 2011-2015 

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.33. 

c. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Άνδρες = 1 

Count   

 cyear Total 

2000-2005 2006-2010 2011-2015 

typeca 

1 12 28 18 58 

2 5 5 3 13 

Total 17 33 21 71 

 

a. gender = 1 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.848
b
 2 .397 

Likelihood Ratio 1.707 2 .426 

Linear-by-Linear Association 1.303 1 .254 

N of Valid Cases 71   

 

a. gender = 1 

b. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3.11. 

 

Γυναίκες = 2 

 

Count   

 cyear Total 

2000-2005 2006-2010 2011-2015 

typeca 

1 65 141 110 316 

2 11 22 13 46 

Total 76 163 123 362 

 

a. gender = 2 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .812
b
 2 .666 

Likelihood Ratio .829 2 .661 

Linear-by-Linear Association .735 1 .391 

N of Valid Cases 362   

 

a. gender = 2 

b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 9.66. 

 

 

Τύπος Καρκίνου-Φύλο-Ηλικία 

 

Ηλικία: < 35 

Count   

 gender Total 

1 2 

typeca 

1 15 84 99 

2 2 7 9 

Total 17 91 108 

 

a. cage = < 35 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .311
b
 1 .577   

Continuity Correction
c
 .006 1 .937   

Likelihood Ratio .285 1 .593   

Fisher's Exact Test    .631 .430 

Linear-by-Linear Association .308 1 .579   

N of Valid Cases 108     

 

a. cage = < 35 

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.42. 

c. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Ηλικία: 36-55 

Count   

 gender Total 

1 2 

typeca 

1 24 148 172 

2 5 20 25 

Total 29 168 197 

 

a. cage = 36-55 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .636
b
 1 .425   

Continuity Correction
c
 .245 1 .620   

Likelihood Ratio .590 1 .442   

Fisher's Exact Test    .381 .296 

Linear-by-Linear Association .632 1 .426   

N of Valid Cases 197     

 

a. cage = 36-55 

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.68. 

c. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Ηλικία:  > 55 

 

Count   

 gender Total 

1 2 

typeca 

1 19 84 103 

2 6 19 25 

Total 25 103 128 

 

a. cage = > 55 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .395
b
 1 .530   

Continuity Correction
c
 .120 1 .729   

Likelihood Ratio .380 1 .538   

Fisher's Exact Test    .576 .353 

Linear-by-Linear Association .392 1 .531   

N of Valid Cases 128     

 

a. cage = > 55 

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.88. 

c. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Άνδρες = 1 

 

Count   

 cage Total 

< 35 36-55 > 55 

typeca 

1 15 24 19 58 

2 2 5 6 13 

Total 17 29 25 71 

 

a. gender = 1 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.050
b
 2 .591 

Likelihood Ratio 1.069 2 .586 

Linear-by-Linear Association 1.031 1 .310 

N of Valid Cases 71   

 

a. gender = 1 

b. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3.11. 

 

 

Γυναίκες = 2 

 

Count   

 cage Total 

< 35 36-55 > 55 

typeca 

1 84 148 84 316 

2 7 20 19 46 

Total 91 168 103 362 

 

a. gender = 2 
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Chi-Square Tests
a
 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.219
b
 2 .074 

Likelihood Ratio 5.194 2 .075 

Linear-by-Linear Association 5.095 1 .024 

N of Valid Cases 362   

 

a. gender = 2 

b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 11.56. 

 

Θεραπεία-Ηλικία 

 

ANOVA 

age   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 408.273 3 136.091 .681 .564 

Within Groups 85514.394 428 199.800   

Total 85922.667 431    

 

Kruskal-Wallis Test 

 

Ranks 

 treatment N Mean Rank 

age 

Σπινθ.(-) & Θηροσφ.(+) 243 217.58 

Σπινθ.(-) & Θηροσφ.(0) 62 232.30 

Σπινθ.(+) & Θηροσφ.(0) 14 197.32 

Σπινθ.(+) & Θηροσφ.(+) 113 207.89 

Total 432  
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Test Statistics
a,b

 

 age 

Chi-Square 1.879 

df 3 

Asymp. Sig. .598 

 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

treatment 

 


