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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ ζπξενεηδή απνηειεί ζεκαληηθφηαηε λνζνινγηθή νληφηεηα πνπ πιήηηεη 

θπξίσο ην γπλαηθείν πιεζπζκφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ην αλ ε νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή ζε κηθξνχο, θαιψο δηαθνξνπνηεκέλνπο φγθνπο ηνπ ζπξενεηδή αξθεί ή αλ πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ. Σν γεγνλφο απηφ καο 

ψζεζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Θεσξψ θαζήθνλ κνπ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε θαη ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ 

αλαπιεξσηή θαζεγεηή εθαξκνζκέλεο ζηαηηζηηθήο θ. Οδπζζέα Μνζρίδε γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

εξγαζίαο απηήο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαζ’φιε ηε δηάξθεηά ηεο.  

Αλεθηίκεηε επίζεο ζεσξψ ηε βνήζεηα ηεο ηαηξνχ θ.Αγγειηθήο Υφξηε, ε νπνία, ρσξίο λα 

ινγαξηάζεη θφπν θαη ρξφλν, επηκειήζεθε ηεο ζπιινγήο ησλ άξζξσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε 

κειέηε.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ (ABSTRACT) 

 

Δηζαγσγή 

Ο θαξθίλνο ηνπ ζπξενεηδή απνηειεί ηελ ζπρλφηεξε θαθνήζεηα ζηηο γπλαίθεο θάησ ησλ 35 

ρξφλσλ. Σα θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα λενπιάζκαηα απνηεινχλ ην 90% ησλ θαξθηλσκάησλ ηνπ 

ζπξενεηδή θαη ζπλνδεχνληαη απφ εμαηξεηηθή πεληαεηή επηβίσζε. ηα κηθξά θαξθηλψκαηα ηνπ 

ζπξενεηδή κε αξλεηηθνχο γηα λεφπιαζκα ιεκθαδέλεο ζπληζηάηαη ε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε ή 

ρσξίο πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ.  

θνπόο 

θνπφο είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο νη 

δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ γηα θαιψο 

δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή ψζηε απηφ λα απνηειέζεη βήκα ζηελ δηεπθξίλεζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ θαη ζηελ εμέιημε θαη πξφγλσζε ηεο λφζνπ. 

Τιηθό θαη Μέζνδνη 

Πξφθεηηαη γηα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο 

ηξάπεδεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ. πκπεξηιήθζεθαλ 106 άξζξα πνπ κειεηήζεθαλ ελδειερψο απφ 

δχν αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο  θαη γηα ην ζθνπφ ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπο δεκηνπξγήζεθε 

κία ηξάπεδα δεδνκέλσλ. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε θιαζζηθή πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή, ελψ γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δνθηκαζίεο ρ
2
 θαη One-

way ANOVA. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ θάζε κεηαβνιή κε p<0.05.  

Απνηειέζκαηα  

Η νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ζε ζρέζε κε ηελ απιή νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή γίλεηαη ζπρλφηεξα ζε γπλαίθεο (p=0.00036), γηα ζειψδεο θαξθίλσκα 

ζπιαθηψδνπο ππνηχπνπ (p=0.000). Οη αζζελείο απηνί ιακβάλνπλ ζπρλφηεξα ξαδηελεξγφ ηψδην 

(p=0.000), έρνπλ ζπρλφηεξα θαξθηλψκαηα κεηαμχ 5 θαη 20 ρηιηνζηά (p=0.000), θάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο επηπινθέο (p=0.000) έρνπλ ζπρλφηεξα γνληδηαθή κεηάιιαμε (p=0.000), 
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πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ φγθνπ (p=0.000) θαη  θάλνπλ ιηγφηεξεο ππνηξνπέο 

(p=0.000).  

πκπεξάζκαηα 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ν ξφινο ηεο νιηθήο ζπξενεηδεθηνκήο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πξνθπιαθηηθφ 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ γηα κηθξά θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα θαξθηλψκαηα ηνπ ζπξενεηδή, είλαη 

πεξηνξηζκέλνο.  
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I. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ο θαξθίλνο ηνπ ζπξενεηδή απνηειεί ηελ πην ζπρλή θαθνήζεηα ζηηο γπλαίθεο θάησ ησλ 35 

ρξφλσλ θαη ηελ ηξίηε ζπρλφηεξε αηηία θαξθίλνπ ζην γπλαηθείν θχιν (American Cancer Society 

(2014)). Η επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ απηνχ βαίλεη δηαξθψο απμαλφκελε ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(Davies et al (2006)). Τπάξρνπλ πνιινί πνπ πηζηεχνπλ φηη ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηάο ηνπ ζηνλ 

πιεζπζκφ νθείιεηαη ζε ππεξδηάγλσζε, ιφγσ εθηελέζηεξεο ρξήζεο ησλ ππεξήρσλ θαη ηεο 

θαηεπζπλφκελεο βηνςίαο αθφκα θαη ζε κηθξνχο φγθνπο (Morgan et al (2016)). Ωζηφζν, κία 

ιεπηνκεξέζηεξε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή ε αχμεζε ησλ 

θαξθηλσκάησλ ηνπ ζπξενεηδή είλαη πηζαλφηαηα πνιιαπιήο θαη πνιχηξνπεο αηηηνινγίαο, αθνχ 

παξαηεξείηαη ζχγρξνλε αχμεζε φισλ ησλ φγθσλ ηνπ ζπξενεηδή αλεμαξηήησο κεγέζνπο (Cramer 

et al (2010)). 

Ο θαξθίλνο ηνπ ζπξενεηδή δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε ηξεηο ππνηχπνπο αλάινγα κε ηελ 

πξνέιεπζε: (i) ην πξνεξρφκελν απφ επηζειηαθά θχηηαξα -θαιψο δηαθνξνπνηεκέλν λεφπιαζκα- 

(ζειψδεο θαη ζπιαθηψδεο), (ii) ην πξνεξρφκελν απφ παξαζπιαθηψδε θχηηαξα (κπεινεηδέο) θαη 

(iii) ην πξνεξρφκελν απφ κε επηζειηαθά ζηνηρεία. Σα θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα λενπιάζκαηα 

απνηεινχλ ην 90% ησλ θαξθηλσκάησλ ηνπ ζπξενεηδή θαη ζπλνδεχνληαη απφ εμαηξεηηθή 

πεληαεηή επηβίσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 98% (Davies et al (2006)). Η ηδηαίηεξα θαιή πξφγλσζε θαη ε 

πςειή ζπρλφηεηα ζηνλ πιεζπζκφ ησλ θαιψο δηαθνξνπνηεκέλσλ λενπιαζκάησλ ηνπ ζπξενεηδή 

νδεγεί ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα δηαξθή έξεπλα θαη αλαζεψξεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ ψζηε ε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ λα γίλεηαη απφ ηαηξηθή κε απνδείμεηο (evidence-based 

medicine). 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο λννηξνπίαο αληηπαξαβιήζεθαλ -βηβιηνγξαθηθά- ε θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο φζνλ αθνξά ζηνλ πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ 

θαζαξηζκφ ζηα θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα λενπιάζκαηα ηνπ ζπξενεηδή. χκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο American Thyroid Association (ATA), πξνθπιαθηηθφο 

ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ζην θαιψο δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή ζπζηήλεηαη 

λα γίλεηαη ζε λενπιάζκαηα κεγάινπ κεγέζνπο κεγαιχηεξα ησλ ηεζζάξσλ εθαηνζηψλ (Bryan et 

al (2016)). ηελ θαζεκέξα πξάμε σζηφζν -κε βάζε ηα δεκνζηεπκέλα άξζξα, αιιά θαη ηελ 

εκπεηξία ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο ρεηξνπξγηθήο ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ (ΔΔΥΔΑ)- 
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δηαπηζηψλεηαη φηη πνιινί ρεηξνπξγνί πξαγκαηνπνηνχλ πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ 

θαζαξηζκφ σο «ξνπηίλα» ζε πνιινχο απφ ηνπο φγθνπο ηνπ ζπξενεηδή αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο.   

θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαγλσξίζεη ζην ζχλνιν ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ηηο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ 

θαζαξηζκφ γηα θαιψο δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή, λα ηηο θαηαλνήζεη θαη λα ηηο 

αλαιχζεη ψζηε απηφ λα απνηειέζεη βήκα ζηελ δηεπθξίλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπ θαη ζηελ εμέιημε θαη πξφγλσζε ηεο λφζνπ. 
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II. ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

A. Θπξενεηδήο Αδέλαο 

 

Ο ζπξενεηδήο είλαη έλαο θαθενεηδήο-θνθθηλσπφο αγγεηνβξηζήο αδέλαο πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πξφζζηα θάησ ηξαρειηθή επηθάλεηα εθηεηλφκελνο απφ ην χςνο ηνπ 5νπ απρεληθνχ έσο ηνλ 

1ν ζσξαθηθφ ζπφλδπιν. Μπνξεί λα έρεη ζρήκα Η ή U θαη ζρεκαηίδεηαη απφ 2 επηκήθεηο 

πιάγηνπο ινβνχο χςνπο 5-6εθ πνπ ελψλνληαη κε ηνλ ηζζκφ (κέζνπ χςνπο 12-15mm) ζην χςνο 

ηνπ 2νπ – 4νπ ηξαρεηαθνχ ρφλδξνπ. Ο ζπξενεηδήο δπγίδεη θαηά κέζνλ φξν 1-2γξ κεηά ηελ 

γέλλεζε θαη 10-25γξ ζηνπο ελήιηθεο. Δίλαη ειάρηζηα βαξχηεξνο ζηηο γπλαίθεο θαη δηνγθψλεηαη 

ζηελ δηάξθεηα ηεο εκκελνξξπζίαο θαη ηεο εγθπκνζχλεο. Έλαο θσληθφο ππξακηδνεηδήο ινβφο 

αλεβαίλεη απφ ηνλ ηζζκφ ή ηελ παξαθείκελε επηθάλεηα ελφο εθ ησλ ινβψλ πξνο ην πνεηδέο νζηφ 

ζην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηλψδε ή ηλνκπψδε ηαηλία, ηνλ αλειθηήξα ηνπ ζπξενεηδή. Πεξηβάιιεηαη 

απφ κηα θάςα ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην πξνηξαρεηαθφ πέηαιν ηεο ελ ησ βάζεη ηξαρειηθήο 

πεξηηνλίαο. Με ηελ θάςα ηνπ πξνζθχεηαη ζηνλ ιάξπγγα θαη ηελ ηξαρεία. Δπεθηάζεηο απηήο ηεο 

θάςαο κέζα ζην ζπξενεηδηθφ παξέγρπκα ζρεκαηίδνπλ πνιπάξηζκα δηαθξαγκάηηα, ηα νπνία ηνλ 

ρσξίδνπλ ζε ινβνχο θαη ινβίδηα. ρέζε κε ηνπο κπο ε πιάγηα επηθάλεηα ηνπ ζπξενεηδνχο 

Δηθόλα 1. Σνπνγξαθηθή αλαηνκία ηνπ ζπξενεηδή αδέλα. 

(Thyroid and Parathyroid Anatomy [Online] (2016). 
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θαιχπηεηαη απφ ηνλ ζηεξλνζπξενεηδή κπ, θαη ε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ ινμή γξακκή ηνπ 

ζπξενεηδνχο ρφλδξνπ εκπνδίδεη ηνλ άλσ πφιν λα εθηαζεί αλψηεξα απφ ηνλ ζπξενυνεηδή κπ. Ο 

ζηεξλνυνεηδήο θαη ν ζηεξλνζπξενεηδήο κπο ζπλδένληαη ζηελ κέζε γξακκή απφ κηα πεξηηνλία ε 

νπνία πξέπεη λα δηαλνηρζεί, λα ηξαβερηνχλ νη κπτθέο ίλεο πιάγηα ψζηε λα γίλεη πξνζπέιαζε ηνπ 

ζπξενεηδή (Tsoumalis G et al (2007)). Οη αξηεξίεο ηνπ ζπξενεηδή είλαη ε άλσ θαη ε θάησ 

ζπξενεηδηθή αξηεξία. Οη αξηεξίεο εκθαλίδνπλ εθηεηακέλεο αλαζηνκψζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

αδέλα. Η άλσ ζπξενεηδηθή αξηεξία, θιάδνο ηεο έμσ θαξσηίδαο, θαηέξρεηαη πξνο ηνλ άλσ πφιν 

ηνπ ινβνχ ζπλνδεπφκελε απφ ην έμσ ιαξπγγηθφ λεχξν. Η θάησ ζπξενεηδηθή αξηεξία, θιάδνο 

ηνπ ζπξεναπρεληθνχ ζηειέρνπο, θέξεηαη πξνο ηα άλσ, πίζσ απφ ηνλ αδέλα, σο ην χςνο ηνπ 

θξηθνεηδνχο ρφλδξνπ. ηελ ζπλέρεηα ζηξέθεηαη πξνο ηα έζσ θαη θάησ θαη θζάλεη ζην νπίζζην 

ρείινο ηνπ αδέλα.  

Σν παιίλδξνκν ιαξπγγηθφ λεχξν ρηάδεηαη κε ηελ αξηεξία, πεξλψληαο είηε κπξνζηά είηε 

πίζσ απφ απηή (Snell RS. (1992)). Σν λεχξν απηφ κπνξεί επίζεο λα πεξλά αλάκεζα απφ ηνπο 

θιάδνπο ηεο αξηεξίαο. Η αλαηνκηθή ζρέζε 

κεηαμχ λεχξνπ θαη θάησ ζπξενεηδηθήο 

αξηεξίαο εκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιία. Δίλαη 

αμηνζεκείσην δε φηη ε ζρέζε λεχξνπ-αξηεξίαο 

είλαη παξφκνηα θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

ηξαρήινπ κφλνλ ζην 17% ησλ πεξηπηψζεσλ 

(Mario de Felice et al (2004)). Οη θιέβεο πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηνλ ζπξενεηδή είλαη: α) ε άλσ 

ζπξενεηδηθή, ε νπνία εθβάιιεη ζηελ έζσ 

ζθαγίηηδα, β) ε κέζε ζπξενεηδηθή ε νπνία 

εθβάιιεη ζηελ έζσ ζθαγίηηδα θαη γ) ε θάησ 

ζπξενεηδηθή. Η ηειεπηαία απηή θιέβα δέρεηαη 

ζπκβάιινπζεο απφ ηνλ ηζζκφ θαη ηνπο θάησ 

πφινπο ηνπ αδέλα. Οη θάησ ζπξενεηδηθέο 

θιέβεο ησλ δχν πιεπξψλ αλαζηνκψλνληαη 

κεηαμχ ηνπο, θαζψο θέξνληαη κπξνζηά απφ 

ηελ ηξαρεία. Δθβάιινπλ ζηελ αξηζηεξή 

Δηθόλα 2. Λεκθηθή απνρέηεπζε ηνπ ζπξενεηδή αδέλα 

(Lymphatic drainage of the thyroid gland  [Online] 

(2016)) 
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αλψλπκε θιέβα κέζα ζηνλ ζψξαθα. Η ιεκθηθή παξνρέηεπζε ηνπ ζπξενεηδή αδέλα είλαη 

εθηεηακέλε θαη πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο. Άκεζε ιεκθηθή παξνρέηεπζε θαηεπζχλεηαη πξνο 

ηνπο ιεκθαδέλεο γχξσ απφ ηνλ ζπξενεηδή, ηνπο πξνιαξπγγηθνχο (Delphian), ηνπο πξν- 

ηξαρεηαθνχο θαη παξαηξαρεηαθνχο ιεκθαδέλεο θαηά κήθνο ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ λεχξνπ 

θαη κεηά πξνο ηνπο ιεκθαδέλεο ηνπ κεζνζσξαθίνπ. Σνπηθέο κεηαζηάζεηο θαξθίλνπ ηνπ 

ζπξενεηδνχο κπνξεί επίζεο λα βξεζνχλ ςειφηεξα ζηνλ ηξάρειν θαηά κήθνο ηεο έζσ ζθαγίηηδαο. 

Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ δηήζεζε ησλ πξνηξαρεηαθψλ θαη παξαηξαρεηαθψλ 

ιεκθαδέλσλ πνπ πξνθαιεί απφθξαμε ηεο θπζηνινγηθήο ιεκθηθήο ξνήο (Todd et al. (2009)). 

 

B. Καξθίλνο ζπξενεηδή 

 

Σα λενπιάζκαηα ηνπ ζπξενεηδή κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ φια ηα θχηηαξα ηνπ αδέλα. 

Γηαθξίλνληαη ζηα λενπιάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη: (i) απφ ην επηζήιην ησλ ζπιαθίσλ (ζειψδεο, 

ζπιαθηψδεο, αλαπιαζηηθφ), (ii) απφ ηα παξαζπιαθηψδε 

θχηηαξα (κπεινεηδέο θαη κεξηθά αλαπιαζηηθά) θαη (iii) 

απφ ηα κε επηζειηαθά θπηηαξηθά ζηνηρεία (ιέκθσκα, 

ζάξθσκα, θ.α.). Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ παξαπάλσ 

λενπιαζκάησλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 90% γηα ηα θαιψο 

δηαθνξνπνηεκέλα λενπιάζκαηα (ζειψδε θαη 

ζπιαθηψδε), 5-8% γηα ηα κπεινεηδή, 1-3% γηα ηα 

αλαπιαζηηθά θαη 1% γηα ηα ζπάληα κε επηζειηαθά θαη 

κεηαζηαηηθά λενπιάζκαηα (Schlumberger et al (1999)).  

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

(WHO) (Hedinger et al (1989)) νη πξσηνπαζείο φγθνη 

ηνπ ζπξενεηδή αδέλα δηαθξίλνληαη ζε επηζειηαθνχο θαη 

κε επηζειηαθνχο – θαινήζεηο ή θαινήζεηο-, κε κία 

εηδηθή μερσξηζηή θαηεγνξία γηα ηα ιεκθψκαηα θαη ηα 

ινηπά λενπιάζκαηα (Πίλαθαο 1). 

Όζνλ αθνξά ηα θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα 

Πίλαθαο 1. Καηάηαμε ησλ 

λενπιαζκάησλ ηνπ ζπξενεηδή  

(Hedinger et al (1989)) 

I. Δπηζειηαθνί φγθνη 

A. Καινήζεηο 

1. Θπιαθηψδεο αδέλσκα 

2.Άιια 

B. Καθνήζεηο 

1. Θειψδεο  

2. Θπιαθηψδεο 

3. Μπεινεηδέο 

4. Αλαπιαζηηθφ  

5. Άιια 

II. Με επηζειηαθνί φγθνη  

A. Καινήζεηο 

B. Καθνήζεηο 

III. Καθνήζε ιεκθψκαηα 

IV. Γηάθνξα 

V. Γεπηεξνπαζήο φγθνη  

VI. Με ηαμηλνκνχκελνη φγθνη 

VII. Βιάβεο δίθελ φγθσλ 
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Δηθόλα 3a. Ιζηνινγηθνί ηχπνη ζπξενεηδηθψλ 

λενπιαζκάησλ. A. Θειψδεο αδέλσκα, B. Θπιαθηψδεο 

θαξθίλσκα, C. Κιαζζηθφ ζειψδεο θαξθίλσκα, D. 

Μεγάιε κεγέζπλζε θιαζζηθνχ ζειψδνπο, E. Θειψδεο 

tall cell ππνηχπνο, F. Αδηαθνξνπνίεην θαξθίλσκα, G. 

Μπεινεηδέο θαξθίλσκα, H. Θειψδεο απφ δηαπγή 

θχηηαξα (Scopa CD. (2004)). 

λενπιάζκαηα ηνπ ζπξενεηδή, ζην παξειζφλ ρσξίδνληαλ ζε ζειψδε θαη ζπιαθηψδε σζηφζν 

ζήκεξα δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν ηα πξψηα φζν θαη ηα δεχηεξα απνηεινχλ εηεξνγελείο νκάδεο 

πνιιαπιψλ ππνηχπσλ (Schlumberger et al (1999)). 

 

1. Θειώδεο θαξθίλσκα 

 

Σν ζειψδεο θαξθίλσκα είλαη ν ζπρλφηεξνο 

ζπξενεηδηθφο θαξθίλνο θαη αληηζηνηρεί πεξίπνπ 

ζην 80% φισλ ησλ πξσηνπαζψλ ζπξενεηδηθψλ 

λενπιαζηψλ (Baloch et al (2002)). Σν 

θιαζζηθφ ζειψδεο θαξθίλσκα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ζρεκαηηζκφ ζειψλ. Ο φγθνο ζπρλφηεξα 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ αδέλα, είλαη θαιψο 

πεξηγεγξακκέλνο θαη έρεη πξντνχζα πνξεία. Η 

εμάπισζή ηνπ γίλεηαη κε ηε ιεκθηθή νδφ θαη 

νδεγεί ζε ηνπηθέο «κεηαζηάζεηο» (LiVolsi et 

al. (1990)). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 50% 

απηψλ ησλ θαξθηλσκάησλ έρνπλ 

λενπιαζκαηηθά δηεζεκέλνπο ιεκθαδέλεο ζηελ 

αξρηθή δηάγλσζε (Carcangiu et al. (1985)). 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη ππνηχπνη ηνπ ζειψδνπο 

θαξθηλψκαηνο πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ: 

 

 

 

 

 

 

a) Θειώδεο 

κηθξνθαξθίλσκα:  
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Πξφθεηηαη γηα θαξθηλψκαηα δηακέηξνπ θάησ απφ 10mm (Rosai et al 

(1992)). πρλά πξφθεηηαη γηα ηπραία επξήκαηα ζε εγρεηξεηηθά 

παξαζθεπάζκαηα θαη ζπλδένληαη κε εμαηξεηηθή πξφγλσζε παξά ηελ 

«ηπραία» νξηζκέλεο θνξέο ηνπηθή ιεκθαδεληθή δηαζπνξά. Η αλαθεξφκελε 

επίπησζε ζε βηνςίεο θπκαίλεηαη απφ 4% έσο 35.6% ((Scopa et al (1993), 

Vickery et al (1985)). 

b) Δγθαςσκέλνπ ππνηύπνπ:  

Ο φγθνο πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ ηλψδε θάςα ε νπνία φκσο κπνξεί λα 

είλαη αθέξαηα ή λα είλαη εζηηαθά δηεζεκέλε απφ απηφλ. Απηή ε ππννκάδα 

φγθσλ έρεη κία εμαηξεηηθά θαιή πξφγλσζε, παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη 

φγθνη κπνξεί λα έρνπλ ιεκθαδεληθή ζπκκεηνρή ή/θαη απνκαθξπζκέλεο 

κεηαζηάζεηο. Η επηβίσζε είλαη πξαθηηθά 100% (LiVolsi VA (1992)). 

c) Θπιαθηώδνπο ππνηύπνπ:  

Σα ζειψδε λενπιάζκαηα πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά ή ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζπιαθηψδε δηακφξθσζε εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Η βηνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ ππνηχπνπ είλαη ζηελ πξάμε ίδηα κε ην θιαζζηθφ 

ζειψδεο θαξθίλσκα. Οη ηπρφλ κεηαζηαηηθέο εζηίεο κπνξνχλ λα έρνπλ 

κεηθηά ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαο ηφζν ζειέο φζν θαη ζπιάθηα. 

ηελ ππνθαηεγνξία απηή εκπίπηεη θαη κία δηάρπηα δηεζεηηθή κνξθή θαζψο 

επίζεο θαη ε καθξνζπιαθηψδεο κνξθή (Sobrinho-Simões et al (1990); 

Albores-Saavedra et al (1991)). 

d) Τπνηύπνο πςειώλ θπηηάξσλ θαη ζηειηδσηόο ππνηύπνο:  

Το κύριο ιζηολογικό γνώριζμα ηης πρώηης σποκαηηγορίας ασηής ηοσ 

θηλώδοσς καρκινώμαηος είναι η παροσζία σψηλών-"tall"- θπηηάξσλ 

(θχηηαξα δειαδή πνπ ην χςνο ηνπο είλαη δηπιάζην ηνπ πιάηνπο ηνπο), κε 

έληνλν εσζηλνθηιηθφ θπηηαξφπιαζκα θαη θαιψο αθνξηζκέλε ζειψδε 

δηακφξθσζε. ηνλ ζηειηδσηφ ππνηχπν, ππάξρεη πξνεμάξρνπζα ππξεληθή 

δηαζηξσκάησζε κε ζρεηηθά δηαπγέο θπηηαξφπιαζκα θαη νξηζκέλεο θνξέο 

θελσηνπνίσζε (Rosai et al (1992)). Σφζν ν πξψηνο φζν θαη ν δεχηεξνο 

ππνηχπνο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ινγίδνληαη πην επηζεηηθνί απφ ην 

θιαζζηθφ ζειψδεο λεφπιαζκα ηνπ ζπξενεηδή (Johnson TL et al. (1988); 
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Sobrinho-Simões et al (1988)). Ωζηφζν, πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη 

φηη ε δηαθνξεηηθή θαη επηζεηηθφηεξε θιηληθή ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ 

ζπάλησλ ππνηχπσλ κάιινλ νθείιεηαη ζην κέγεζνο ηνπ φγθνπ, ηελ 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε θαη ηηο απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο (Wenig et 

al (1998); Nishiyama RH (2000)). 

e) Γηάρπηνπ ζθιεξπληηθνύ ππνηύπνπ:  

Πξφθεηηαη γηα κία αζπλήζεο κνξθή ηνπ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο πνπ 

πξσηνπεξηγξάθεθε απφ ηνπο Vickery θαη ζπλ (1985) νη νπνίνη 

παξαηήξεζαλ φηη ζπρλφηεξα επεξεάδεη παηδηά θαη ζρεηίδεηαη κε άζρεκε 

πξφγλσζε. Ο φγθνο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάρπηε ζπκκεηνρή ησλ δχν 

ινβψλ ηνπ αδέλα θαη θιηληθά κπνξεί πνιιέο θνξέο λα δηαγλσζηεί 

ιαλζαζκέλα σο ζπξενεηδίηηδα Hashimoto (Rosai et al (1992)). ε 

κηθξνζθνπηθφ επίπεδν είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

ελδνζπξενεηδηθή δηήζεζε ιεκθαγγείσλ απφ λενπιαζκαηηθέο κηθξνζειέο. 

f) Άιινη ππνηύπνη: 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ππνηχπνη φπσο ν ζθιεξπληηθφο, ν εθ 

δηαπγψλ θπηηάξσλ, ν νμχθηινο, ν ζειψδεο κε ιηπσκαηψδε ππφζηξσκα, ν 

Warthin's-like tumor θαη άιινη, νη νπνίνη είλαη αξηζκεηηθά ηφζν ιίγνη θαη 

επηδεκηνινγηθά ηφζν ζπάληνη πνπ ε πξφγλσζή ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηεί κε ηθαλά δεδνκέλα (Rosai et al (1992);Baloch et al (2000)).  

 

2. Θπιαθηώδεο θαξθίλσκα 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο ζπκθσλνχλ φηη φινη νη ζπιαθηψδεηο φγθνη ηνπ ζπξενεηδή πνπ 

απνδεδεηγκέλα εκθαλίδνπλ αγγεηαθή δηήζεζε ή/θαη δηήζεζε ηεο θάςαο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

ζπιαθηψδε θαξθηλψκαηα. (Franssila et al (1985)). Σα ζπιαθηψδε θαξθηλψκαηα –αλάινγα κε ην 

βαζκφ δηεζεηηθφηεηαο- ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: (i) ηα ειάρηζηα δηεζεηηθά ή εγθαςσκέλα 

(πνπ είλαη θαη ηα ζπρλφηεξα) θαη (ii) ηα επξέσο δηεζεηηθά. Η ζπρλφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

ζπιαθησδψλ θαξθηλσκάησλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ θαξθίλσλ ηνπ ζπξενεηδή είλαη 5-10% 

ζηηο πεξηνρέο κε επάξθεηα ησδίνπ θαη 30-40% ζηηο πεξηνρέο κε αλεπάξθεηα (Rosai et al (1992)). 
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Μαθξνζθνπηθά, ηα ζπιαθηψδε θαξθηλψκαηα δελ δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

ζπιαθηψδε αδελψκαηα. Η ηλψδεο θάςα πνπ πεξηθιείεη ηα θαξθηλψκαηα ηείλεη λα είλαη 

κεγαιχηεξε ζε πάρνο θαη πην αθαλφληζηε απφ ηα αδελψκαηα. Σα ειάρηζηα δηεζεηηθά 

θαξθηλψκαηα παξνπζηάδνπλ δηήζεζε ηφζν ηεο θάςαο φζν θαη ησλ αγγείσλ πνπ είλαη εκθαλήο 

κφλν ζε κηθξνζθνπηθή εθηίκεζε, ελψ ηα επξέσο δηεζεηηθά παξνπζηάδνπλ κεξηθή εγθάςσζε θαη 

εθηεηακέλεο επηθάλεηεο δηήζεζεο ηνπ γχξσ ζπξενεηδηθνχ παξεγρχκαηνο θαη ησλ αγγείσλ (Rosai 

et al (1992). 

Η δηάθξηζε κεηαμχ ζπιαθηψδνπο θαξθηλψκαηνο θαη αδελψκαηνο δελ είλαη εχθνιε θαη 

αθφκα θαη αλ πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη αλνζντζηνρεκηθέο, κνξθνκεηξηθέο, 

πνιππιντδηθέο, θπηηνγελεηηθέο θαη νγθνγνλίδηα ν ραξαθηεξηζκφο γίλεηαη κε ελδειερή ηζηνινγηθή 

κειέηε. Σα ζχγρξνλα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα λενπιαζίαο είλαη ζηελ νπζία ε δηήζεζε ηεο θάςαο 

ή/θαη ε δηήζεζε ησλ αγγείσλ ((Franssila et al (1985);. (Rosai et al (1992)). Απφ ηα παξαπάλσ 

είλαη πξνθαλέο φηη νη ειάρηζηα δηεζεηηθνί ζπιαθηψδεηο θαξθίλνη ηνπ ζπξενεηδή δελ κπνξνχλ λα 

δηαγλσζηνχλ κε βηνςία δηα ιεπηήο βειφλεο (FNA) θαη θπηηαξνινγηθή αθνχ ηα θπξηφηεξα 

θξηηήξηα δελ κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ ((Rosai et al (1992); Scopa CD (1998)). Παξφκνηα 

πξνβιήκαηα κε απηά ηεο FNA παξαηεξνχληαη επίζεο ζηελ ηαρεία βηνςία, ε νπνία έρεη ρακειή 

επαηζζεζία ((Rosai et al (1992); Scopa CD (1998)). 

ηελ θαηεγνξία απηψλ ησλ φγθσλ δελ ζα πξέπεη λα πξνιεθζνχλ θαθνήζεηο φγθνη πνπ 

απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά ή ζε αλαινγία πάλσ απφ 75% απφ νγθνθχηηαξα (φγθνη απφ θχηηαξα 

Hürthle) πνπ κνηξάδνληαη αξθεηά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ζπιαθηψδε θαξθηλψκαηα. 

Δπίζεο, ε θνηλή αξρηηεθηνληθή δνκή θαη ν βαζκφο δηεζεηηθφηεηαο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη φγθνη απφ θχηηαξα Hürthle απνηεινχλ παξαιιαγή ζπιαθησδψλ θαξθηλσκάησλ ((Franssila 

et al (1985);. (Rosai et al (1992)).  

 

C. ηαδηνπνίεζε θαιώο δηαθνξνπνηεκέλνπ θαξθίλνπ ζπξενεηδή θαηά 

ΣΝΜ 

 

ηαδηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη αλ θαη πφζν έρεη 

εμαπισζεί έλαο θαξθίλνο. Σν ζηάδην κίαο θαξθηληθήο λφζνπ είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο θαη πνπ πξνβιέπεη 
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ηελ πξφγλσζε γηα επηβίσζε θαη ίαζε. Η ζηαδηνπνίεζε βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο θπζηθήο 

εμέηαζεο, ησλ απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ βηνςηψλ. 

Σν πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηαδηνπνίεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ζπξενεηδή είλαη απηφ ηεο American Joint Committee on Cancer (AJCC) θαη ιέγεηαη ζχζηεκα 

TNM (Edge et al (2010); NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (2013)) 

Σν ζχζηεκα TNM βαζίδεηαη ζε ηξείο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ αζζελή: 

 Σν T πνπ αθνξά ζην κέγεζνο ηνπ πξσηνπαζή (θχξηνπ) φγθνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηα γχξσ 

φξγαλα. 

 Σν N πνπ αθνξά ην βαζκφ δηαζπνξάο ηνπ λενπιάζκαηνο ζην γεηηνληθνχο (ηνπηθνχο) 

ιεκθαδέλεο. Σα θαξθηληθά θχηηαξα ηνπ ζπξενεηδή κπνξνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε 

ηνπηθνχο ιεκθαδέλεο ηνπ ηξαρήινπ ή/θαη ηνπ αλψηεξνπ κεζνζσξαθίνπ. 

 Σν M πνπ αθνξά ζην αλ ν πξσηνπαζήο φγθνο έρεη επεθηαζεί ζε απνκαθξπζκέλα φξγαλα 

(κεηαζηάζεηο) ηνπ ζψκαηνο. Όζνλ αθνξά ηνλ θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδή ε κεηάζηαζε ζπλήζσο 

αθνξά ζε φξγαλα φπσο ηα πλεπκφληα, ην ήπαξ θαη ηα νζηά. 

ην ζχζηεκα ηεο AJCC αξηζκνί ή γξάκκαηα εκθαλίδνληαη κεηά ηα T, N θαη M κε ζθνπφ λα 

δψζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Όζν κεγαιχηεξα 

είλαη ηα λνχκεξα ηφζν πην πξνρσξεκέλνο είλαη ν θαξθίλνο. Σν γξάκκα Υ δειψλεη φηη ην ζηάδην 

ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ιφγσ έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ. 

 

 

1. Οη θαηεγνξίεο ηνπ T (Tumor)γηα ηνλ θαιώο δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλν 

ηνπ ζπξενεηδή. 
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Δηθόλα 3b. ηαδηνπνίεζε θαηά AJCC ησλ θαξθίλσλ ηνπ 

ζπξενεηδή (2013) 

TX: Ο πξσηνπαζήο φγθνο ζηνλ 

ζπξενεηδή δελ κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί.  

T0: Γελ δηαπηζηψλεηαη 

πξσηνπαζήο φγθνο ζηνλ αδέλα.  

T1: Ο φγθνο είλαη κηθξφηεξνο απφ 

δχν εθαηνζηά ζε δηάκεηξν θαη δελ 

παξνπζηάδεη εμσζπξενεηδηθή 

επέθηαζε. 

 T1a: Ο πξσηνπαζήο φγθνο 

είλαη θάησ απφ έλα εθαηνζηφ 

ζε κέγηζηε δηάκεηξν θαη δελ 

έρεη εμσζπξενεηδηθή 

επέθηαζε. 

 T1b: Ο πξσηνπαζήο φγθνο 

είλαη κεηαμχ έλα θαη δχν 

εθαηνζηά ζε κέγηζηε 

δηάκεηξν θαη δελ έρεη 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε. 

T2: Ο πξσηνπαζήο φγθνο είλαη –

ζε κέγηζηε δηάκεηξν- κεγαιχηεξνο 

απφ 2 εθαηνζηά θαη κηθξφηεξνο απφ ηέζζεξα εθαηνζηά θαη δελ έρεη εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε. 

T3: Ο πξσηνπαζήο φγθνο είλαη ζε κέγηζηε δηάκεηξν κεγαιχηεξνο απφ 4 εθαηνζηά ή έρεη κηθξή 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε. 

T4a: Ο πξσηνπαζήο φγθνο είλαη αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο, αιιά παξνπζηάδεη εθηελή 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε ζηηο παξαθείκελεο δνκέο ηνπ ηξαρήινπ φπσο ιάξπγγα, ηξαρεία, 

νηζνθάγν, λεχξα, θ.α. 

T4b: Ο πξσηνπαζήο φγθνο είλαη αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο, αιιά παξνπζηάδεη επέθηαζε είηε πξνο 

ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε είηε πξνο ηα κεγάια αγγεία. 
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Δηθόλα 4. ηαδηνπνίεζε θαηά AJCC ησλ 

ιεκθαδεληθψλ κεηαζηάζεσλ ηνπ 

ζπξενεηδή (2013) 

2. Οη θαηεγνξίεο ηνπ N (Nodes) γηα ηνλ θαιώο δηαθνξνπνηεκέλν 

θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδή. 

 

 

NX: Οη ηνπηθέο ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο δελ 

κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ 

N0: Ο θαξθίλνο δελ έρεη δηαζπνξά ζηνπο 

γεηηνληθνχο ιεκθαδέλεο 

N1: Ο θαξθίλνο έρεη δηαζπνξά ζηνπο ηνπηθνχο 

ιεκθαδέλεο. 

 N1a: Ο θαξθίλνο έρεη δηαζπνξά ζε ιεκθαδέλεο 

γχξσ απφ ην ζπξενεηδή ζηνλ ηξάρειν 

(πξνηξαρεηαθνί, παξαηξαρεηαθνί, 

πξνιαξπγγηθνί). 

 N1b: Ο θαξθίλνο έρεη δηαζπνξά ζε άιινπο 

ιεκθαδέλεο ηνπ ηξαρήινπ, ζηνπο 

νπηζζνθαξπγγηθνχο ιεκθαδέλεο ή/θαη ζην 

αλψηεξν κεζνζσξάθην. 

 

 

 

3. Οη θαηεγνξίεο ηνπ M Metastasis) γηα ηνλ θαιώο δηαθνξνπνηεκέλν 

θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδή. 

 

MX: Οη απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ. 

M0: Ο θαξθίλνο δελ παξνπζηάδεη απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο. 

M1: Ο θαξθίλνο παξνπζηάδεη κεηαζηάζεηο ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο, φπσο απνκαθξπζκέλεο 

κεηαζηάζεηο ζε ιεκθαδέλεο, ζε ζπκπαγή φξγαλα, ζε νζηά θαη άιια.  
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D. Οκαδνπνίεζε ηεο ζηαδηνπνίεζεο ηεο AJCC 

 

χκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, γηα θάζε θαξθίλν ηνπ 

ζπξενεηδή νη ηηκέο ησλ T, N, θαη M πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ψζηε λα νκαδνπνηεζνχλ κε ζθνπφ 

ηελ ζηαδηνπνίεζε ηεο λφζνπ. Η ζηαδηνπνίεζε ηεο λφζνπ γίλεηαη κε ξσκατθά λνχκεξα απφ ην I 

έσο ην IV. Οξηζκέλεο θνξέο θάπνην γξάκκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ρσξηζηεί επηκέξνπο έλα 

ζηάδην. ε αληίζεζε κε ηνπ πεξηζζφηεξνπο άιινπο θαξθίλνπο ν θαιψο δηαθνξνπνηεκέλνο 

θαξθίλνο ηνπ ζπξενεηδή ιακβάλεη ππφςε φρη κφλν ηα Σ, Ν θαη Μ αιιά θαη ηελ ειηθία ηνπ 

αζζελή. 

 

1. Θειώδεο ή ζπιαθηώδεο (θαιώο δηαθνξνπνηεκέλν) θαξθίλσκα ηνπ 

ζπξενεηδή ζε αζζελείο κε ειηθία θάησ ησλ 45 εηώλ 

 

Οη λεαξνί αζζελείο έρνπλ ρακειή πηζαλφηεηα λα απνβηψζνπλ απφ θαιψο 

δηαθνξνπνηεκέλν (ζειψδεο ή ζπιαθηψδεο) θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή αδέλα. Η ζηαδηνπνίεζε 

θαηά AJCC κε ην TNM ιακβάλεη ην παξαπάλσ γεγνλφο ππφςε. Έηζη, φινη νη αζζελείο πνπ είλαη 

λεφηεξνη ησλ 45 ρξφλσλ κε θαιψο δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδή είλαη ζηαδίνπ Ι εάλ 

δελ παξνπζηάδνπλ απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο, ελψ είλαη ζηαδίνπ II εάλ ππάξρνπλ 

απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο.  

 

ηάδην I (Οπνηνδήπνηε T, Οπνηνδήπνηε N, M0): Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη έλα θαξθίλνο 

νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο (T), πνπ κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη επέθηαζε ζε ηνπηθνχο ιεκθαδέλεο 

(N) θαη πνπ δελ έρεη δηαζπνξά ζε απνκαθξπζκέλα φξγαλα (M), αλήθεη ζε απηφ ην ζηάδην. 

 

ηάδην II (Οπνηνδήπνηε T, Οπνηνδήπνηε N, M1) Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη έλα θαξθίλνο 

νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο (T), πνπ κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη επέθηαζε ζε ηνπηθνχο ιεκθαδέλεο 

(N) θαη πνπ έρεη δηαζπνξά ζε απνκαθξπζκέλα φξγαλα (M1), αλήθεη ζε απηφ ην ζηάδην. 
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2. Θειώδεο ή ζπιαθηώδεο (θαιώο δηαθνξνπνηεκέλν) θαξθίλσκα ηνπ 

ζπξενεηδή ζε αζζελείο κε ειηθία άλσ ησλ 45 εηώλ 

 

ηάδην I (T1, N0, M0): ην ζηάδην απηφ αλήθνπλ φγθνη κε δηάκεηξν θάησ απφ 2 εθαηνζηά 

ρσξίο εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε, ρσξίο ηνπηθέο ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο (N0) θαζψο θαη ρσξίο 

απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο (M0). 

 

ηάδην II (T2, N0, M0): ην ζηάδην απηφ αλήθνπλ φγθνη κε δηάκεηξν πάλσ απφ 2 εθαηνζηά  

αιιά θάησ απφ 4, ρσξίο εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε, ρσξίο ηνπηθέο ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο 

(N0) θαζψο θαη ρσξίο απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο (M0). 

 

ηάδην III: Γηα ην ζηάδην απηφ ηζρχεη έλα απφ ηα παξαθάησ: 

T3, N0, M0:ην ζηάδην απηφ αλήθνπλ φγθνη κε δηάκεηξν πάλσ απφ 4 εθαηνζηά ή φγθνη θάησ 

απφ 4 εθαηνζηά κε εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε, ρσξίο ηνπηθέο ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο (N0) 

θαζψο θαη ρσξίο απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο (M0). 

T1 to T3, N1a, M0: ην ζηάδην απηφ αλήθνπλ φγθνη νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ κε 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε, κε πεξηνξηζκέλεο ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο (N1a) θαζψο θαη ρσξίο 

απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο (M0). 

 

ηάδην IVA: Γηα ην ζηάδην απηφ ηζρχεη έλα απφ ηα παξαθάησ: 

T4a, νπνηνδήπνηε N, M0: ην ζηάδην απηφ αλήθνπλ φγθνη νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ κε 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε ζε παξαθείκελα φξγαλα ηνπ ηξαρήινπ, κε ή ρσξίο ιεκθαδεληθέο 

κεηαζηάζεηο (νπνηνδήπνηε N) θαζψο θαη ρσξίο απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο (M0). 

T1 έσο T3, N1b, M0: ην ζηάδην απηφ αλήθνπλ φγθνη νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ κε 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε, κε ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο ζηνλ ηξάρειν ή ην αλψηεξν 

κεζνζσξάθην ή νπηζζνθαξπγγηθά (N1b) αιιά ρσξίο απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο (M0). 

 

ηάδην IVB (T4b, Οπνηνδήπνηε N, M0): ην ζηάδην απηφ αλήθνπλ φγθνη νπνηαζδήπνηε 

δηακέηξνπ κε εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε κε θαηεχζπλζε ηεο ζπνλδπιηθή ζηήιε ή ηα κεγάια 

αγγεία ηνπ ηξαρήινπ (T4b), κε ή ρσξίο ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο (N)  θαζψο θαη ρσξίο 

απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο (M0). 
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ηάδην IVC (Οπνηνδήπνηε T, Οπνηνδήπνηε N, M1): ην ζηάδην απηφ αλήθνπλ φγθνη 

νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ κε ή ρσξίο εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε (Σ), κε ή ρσξίο πεξηνξηζκέλεο 

ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο (N) αιιά κε παξνπζία απνκαθξπζκέλσλ κεηαζηάζεσλ (M0). 

 

E. Μνληέια ιεκθαδεληθήο δηαζπνξάο 

 

Ο ηξάρεινο ρσξίδεηαη ζε αλαηνκηθά δηακεξίζκαηα ή επίπεδα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δνκέο. Ο ζπξενεηδήο αδέλαο –φπσο πεξηγξάθεθε ζην θνκκάηη ηεο αλαηνκίαο- 

εκπεξηέρεηαη ζην θεληξηθφ δηακέξηζκα (επίπεδν VI). Σν δηακέξηζκα απηφ πεξηγξάθεηαη πξνο ηα 

άλσ απφ ην πνεηδέο νζηφ, πξνο ηα θάησ απφ ηελ ππνθιείδην αξηεξία θαη πξνο ηα πιάγηα απφ ηηο 

θαξσηίδεο. ην δηακέξηζκα απηφ επίζεο εκπεξηέρνληαη νη νκάδεο ησλ ιεκθαδέλσλ ηνπ 

θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο. ηα πιάγηα δηακεξίζκαηα (επίπεδα II, III, θαη IV) νη ιεκθαδέλεο 

δηαηάζζνληαη θαηά κήθνο ησλ ζθαγίηηδσλ 

έρνληαο σο φξην πξνο ηα έζσ ην θεληξηθφ 

δηακέξηζκα θαη πξνο ηα πίζσ ηα νπίζζηα 

ηξίγσλα ηνπ ηξαρήινπ. ηα αλψηεξα 

ηξαρειηθά δηακεξίζκαηα (επίπεδν I) νη 

ιεκθαδέλεο βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ 

θάησ γλάζν. Σέινο, ηα νπίζζηα 

δηακεξίζκαηα (επίπεδν V) πεξηιακβάλνπλ 

ιεκθαδέλεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ην 

πίζσ ρείινο ηνπ ζηεξλνθιεηδνκαζηνεηδή.  

 Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη ε ιεκθαδεληθή 

δηαζπνξά ζηνπο ιεκθαδέλεο πέξημ ηνπ 

ζπξενεηδή είλαη ιίγν-πνιχ γλσζηφο θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηε γεηηλίαζε απηψλ κε ηνλ 

αδέλα. Αξρηθά, ηα κεηαζηαηηθά θαξθηληθά 

θχηηαξα κεηαλαζηεχνπλ ζηηο θνληηλφηεξεο κε 

ην ζπξενεηδή νκάδεο ιεκθαδέλσλ θαη ζηε 

Δηθόλα 5. Αλαηνκηθά δηακεξίζκαηα ηνπ ηξαρήινπ  

Δηθόλα 6. Κεληξηθφ θαη πιάγην δηακέξηζκα 

ηνπ ηξαρήινπ 
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ζπλέρεα ζηηο απνκαθξπζκέλεο. ηε κειέηε ησλ Ji θαη ζπλ (2016). Βξέζεθε φηη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζεηηθψλ ζε θαξθηληθά θχηηαξα ιεκθαδέλσλ βξίζθνπκε ζηηο νκφπιεπξεο κε ηνλ φγθν 

νκάδεο θαη εηδηθφηεξα κε ζεηξά ζπρλφηεηαο ζηηο παξαηξαρεηαθέο, ζηηο πξνηξαρεηαθέο θαη ηηο 

πξνιαξπγγηθέο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη εηεξφπιεπξεο παξαηξαρεηαθέο νκάδεο θαη νη 

πιάγηεο (Πίλαθαο 2) (Ji et al (2016)). 

 

 

F. Δγρεηξεηηθή – Θεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή ζε θαιώο δηαθνξνπνηεκέλν 

ζπξενεηδηθό θαξθίλσκα κε Ν0  

 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηνλ Θπξενεηδή 

(ATA) πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 2016 ε νδεγία 36 αλαθέξεη (Haugen et al (2016)) . : «A) 

Θεξαπεπηηθφο θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο (επίπεδν VI) πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

φηαλ ππάξρεη θιηληθή ζπκκεηνρή ησλ ιεκθαδέλσλ απηνχ ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεη ηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή γηα λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξν νγθνινγηθφ απνηέιεζκα ηνλ 

Πίλαθαο 2a. Μέγεζνο θαξθηλψκαηνο ζπξενεηδή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εληφπηζε ησλ 

ιεκθαδέλσλ (Ji et al (2016)) 

Subsite 

Total 

(n=361) Tumor size 

  

≤0.5 cm 

 (n=110) 

0.5–

1 cm 

 (n=112) 

1–2 cm 

 (n=91) 

2–3 cm  

(n=38) 

>3 cm 

 (n=10) 

Ipsilateral 

paratracheal 

94 

(26.0%) 

21 

(19.1%) 

25 

(22.3%) 

29 

(31.9%) 

14 

(36.8%) 

5 (50.0%) 

Pretracheal 

45 

(12.5%) 

8 (7.3%) 9 (8.0%) 13 

(14.3%) 

11 

(28.9%) 

4 (40.0%) 

Prelaryngeal 

18 (5.0%) 1 (0.9%) 4 (3.6%) 6 (6.6%) 5 

(13.1%) 

2 (20.0%) 

Contralateral 

paratracheal 

14 (3.9%) 0 3 (2.7%) 5 (5.5%) 3 (7.9%) 3 (30.0%) 



[18] 
 

αζζελή θαη λα απαιείςεη φιν ην θαξθηληθφ θνξηίν (Ιζρπξνύ βαζκνύ ζύζηαζε, Μέηξηα 

πνηόηεηα ησλ απνδείμεσλ). 

B) Πξνθπιαθηηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ηνπ θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο (νκφπιεπξνο ή 

εηεξφπιεπξνο ηνπ φγθνπ) ζα πξέπεη πηζαλφηαηα λα ζεσξείηαη ζε αζζελείο κε θαιψο 

δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδή -αθφκα θαη ρσξίο θιηληθή απφδεημε ζπκκεηνρήο ησλ 

ιεκθαδέλσλ (cN0)- φηαλ νη φγθνη είλαη κεγαιχηεξνη ησλ ηεζζάξσλ εθαηνζηψλ ή έρνπλ 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε (T3 ή T4) (Αλίζρπξνπ βαζκνύ ζύζηαζε, Υακειή πνηόηεηα ησλ 

απνδείμεσλ). 

C) Θπξενεηδεθηνκή ρσξίο πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαίλεηαη λα είλαη ε 

ζεξαπεία εθινγήο γηα κηθξνχο (T0 έσο T2, κε-δηεζεηηθνχο, κε θιηληθά αξλεηηθνχο ιεκθαδέλεο 

(cN0) θαιψο δηαθνξνπνηεκέλνπο θαξθίλνπο ηνπ ζπξενεηδή (Ιζρπξνύ βαζκνύ ζύζηαζε, Μέηξηα 

πνηόηεηα ησλ απνδείμεσλ)» 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηα κνληέια ιεκθαδεληθήο επέθηαζεο – 

κεηάζηαζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδή είλαη θαιά ηαπηνπνηεκέλα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θαιψο δηαθνξνπνηεκέλνπ θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδή ην θχξην ζεκείν κεηάζηαζεο είλαη ην 

θεληξηθφ δηακέξηζκα (δηακέξηζκα VI) (Robbins et al (2208)). 

ε πνιινχο αζζελείο, νη ιεκθαδέλεο ηνπ θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο δελ εκθαλίδνληαη 

παζνινγηθνί νχηε ζηνλ πξνεγρεηξεηηθφ έιεγρν αιιά νχηε θαη ζηελ δηεγρεηξεηηθή επηζθφπεζε. 

ηνπο αζζελείο απηνχο εμ νξηζκνχ ζηελ αξρηθή ζηαδηνπνίεζε ραξαθηεξίδνληαη νη ιεκθαδέλεο 

σο cN0 group (Randolph et al (2012)). 

Ο ξφινο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ θεληξηθνχ ιεκθαδεληθνχ θαζαξηζκνχ γηα ηε ζεξαπεία ησλ 

ηνπηθψλ ιεκθαδεληθψλ κεηαζηάζεσλ ηνπ ζπξενεηδηθνχ θαξθηλψκαηνο είλαη επξέσο απνδεθηφο 

γηα λφζν πνπ ζηαδηνπνηείηαη cN1 δειαδή πνπ είλαη θιηληθά έθδειε (Podnos et al (2005); Lang et 

al (2012); Wang et al (2012); Carty et al (2009)). Ωζηφζν, ε αμία ηνπ ζπζηεκαηηθνχ 

ιεκθαδεληθνχ θεληξηθνχ θαζαξηζκνχ  γηα ζηαδηνπνίεζε cN0 παξακέλεη, ην ιηγφηεξν, 

αδηεπθξίληζηε. Όπσο θαη λα ρεη, ν θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο (είηε ζεξαπεπηηθφο είηε 

πξνθπιαθηηθφο) ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ρακειή λνζεξφηεηα απφ έκπεηξνπο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο ρεηξνπξγνχο (Chisholm et al (2009); Bonnet et al (2009); Sancho et al (2014)).  

Με βάζε δεδνκέλα ηα νπνία είλαη πεξηνξηζκέλα θαη αηειή, ν πξνθπιαθηηθφο 

ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο  πξνηάζεθε απφ αξθεηνχο ζπγγξαθείο γηα λα βειηηψζεη ηελ απφ ηελ 
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λφζν επηβίσζε (disease-specific survival) (Barczynski et al (2013)), ηελ ηνπηθή ππνηξνπή (Hartl 

et al (2013)), θαη ηα κεηεγρεηξεηηθά επίπεδα ζπξενζθαηξίλεο (Popadich et al (2011)). Ωζηφζν, ζε 

κεγάιν αξηζκφ κειεηψλ ν πξνθπιαθηηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο δελ έδεημε βειηίσζε ζηελ 

καθξνπξφζεζκε έθβαζε ηνπ αζζελή, ελψ αληίζεηα αχμεζε ηελ πξνζσξηλή πηζαλφηεηα γηα 

λνζεξφηεηα. Η λνζεξφηεηα ζηνπο αζζελείο απηνχο νθεηιφηαλ θπξίσο ζε ππαζβεζηηαηκία 

(κφληκε ή παξνδηθή) θαη ζε θάθσζε ηνπ λεχξνπ (κφληκε ή παξνδηθή) (Lang et al (2012); Wang 

et al (2012)).  

Η αθαίξεζε ησλ ιεκθαδέλσλ ηνπ 6
νπ

 επηπέδνπ (θεληξηθφ δηακέξηζκα) ζε ζηάδην cN0 

βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αζζελψλ κε ζηάδην λφζνπ pN1, πνπ ζηελ νπζία 

παίδεη –ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε- κηθξφ ξφιν ζηελ καθξνρξφληα επηβίσζε ([Lang et al  (2014); 

Wang et al (2013)). 

Η γλψζε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο ζηαδηνπνίεζεο, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιαπιή ζπλάξηεζε κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ ρεηξνπξγψλ, αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αζζελή. Γη ηνλ 

ιφγν ηεο ζηαδηνπνίεζεο πνιιέο νκάδεο ρεηξνπξγψλ επηιέγνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ζε αζζελείο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

κεηάζηαζεο (πνιχ λένη ή πνιχ ειηθησκέλνη αζζελείο, κεγάιν κέγεζνο φγθνπ, πνιπεζηηαθή λφζν, 

πιάγηεο κεηαζηάζεηο) (Popadich et al (2011); Sancho et al (2014); Sywak et al (2006)). Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, πνιιέο νκάδεο ρεηξνπξγψλ πεξηνξίδνπλ ηνλ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ εθεί 

πνπ ρξεηάδεηαη θαη ππάξρεη θιηληθά απνδεδεηγκέλε λφζνο πξηλ ή θαηά ηελ πξψηε επέκβαζε 

(cN1) (Moreno et al (2012); Gyorki et al (2013); Randolph et al (2012)). 

Η πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ ηειηθή ζηαδηνπνίεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδή. 

Γηα παξάδεηγκα, κηα κηθξνζθνπηθή εζηηαθή ζεηηθφηεηα δελ είλαη ζπάληα ζην θεληξηθφ 

δηακέξηζκα, πξάγκα πνπ κεηαηξέπεη ηελ θιηληθά αξλεηηθή λφζν N0 ζε ζεηηθά 

παζνινγναλαηνκηθή λφζν N1a, αιιάδνληαο ζηάδην γηα πνιινχο αζζελείο άλσ ησλ 45 εηψλ 

ζχκθσλα κε ηελAJCC απφ ζηάδην I ζε ζηάδην III (Hughes et al (2010); Hartl et al (2012); 

Popadich et al (2011); (Lang et al (2012); Wang (2012)). Ωζηφζν, απηή ε ππεξζηαδηνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ππνηξνπήο ηεο καθξνζθνπηθά 

αληρλεχζηκεο ιεκθαδεληθήο λφζνπ (Randolph et al (2012)). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

ππεξζηαδηνπνίεζε ηνπ αζζελή ιφγσ κηθξνζθνπηθήο λφζνπ απμάλεη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε 
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ηνπ ξαδηελεξγνχ ησδίνπ θαη θάλεη απμάλεη ηε ζπρλφηεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο νγθνινγηθή 

παξαθνινχζεζε, ρσξίο λα πξνζθέξεη φκσο απνδεδεηγκέλα νπζηαζηηθά ζηελ βηνινγηθή πνξεία 

ηεο λφζνπ θαη ηελ επηβίσζε, λνζεξφηεηα θαη πξφγλσζε ηνπ αζζελή.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη πηζαλφηαηα, ν πξνθπιαθηηθφο θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο 

θαζαξηζκφο ζηα κηθξά θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα θαξθηλψκαηα ηνπ ζπξενεηδή (Σ<2) δελ θαίλεηαη 

λα πξνζθέξεη θαλέλα πιενλέθηεκα ζηνπο αζζελείο παξά ηελ εκκνλή αξθεηψλ ρεηξνπξγψλ – 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δεκνζηεχζεηο.  
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III. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
 

Η παξνχζα κειέηε απνηειεί βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ζην θαιψο 

δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή (ζειψδεο θαη ζπιαθηψδεο). χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, ηα άξζξα πνπ αλαιχζεθαλ ηειηθά ήηαλ κφλν απηά πνπ αθνξνχζαλ θαξθηλψκαηα ηνπ ζπξενεηδή 

κε φγθν ζηαδίνπ Σx-Σ2 θαη ιεκθαδέλεο ζηαδίνπ Ν0. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηθξά θαξθηλψκαηα ηνπ 

αδέλα ρσξίο θιηληθά εκθαλείο ιεκθαδέλεο ζην θεληξηθφ ή ηα πιάγηα δηακεξίζκαηα. 

 

A. Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

 

Η βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο 

ηξάπεδεο ηαηξηθψλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα θαιπθζεί ην 

ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ην ζέκα. Οη ηξάπεδεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε PubMed, ε Scopus, ε Cochrane θαη ε Embase. Η ηξάπεδα δεδνκέλσλ 

PubMed ρξεζηκνπνηήζεθε κέζσ ηνπ Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ . Η ηξάπεδα 

δεδνκέλσλ Scopus ρξεζηκνπνηήζεθε κέζσ ηνπ Link: https://www.scopus.com/ . Η ηξάπεδα 

δεδνκέλσλ Cochrane ρξεζηκνπνηήζεθε κέζσ ην Link: http://www.cochranelibrary.com/ . Η 

ηξάπεδα δεδνκέλσλ Embase ρξεζηκνπνηήζεθε κέζσ ηνπ Link: 

https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research . 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλνη θαη ζε 

ζπλδπαζκφ νη φξνη «thyroidectomy», «lymph», «prophylactic» θαη «central» θαη ζηηο ηξεηο 

ηξάπεδεο δεδνκέλσλ. Η ρξνληθή πεξίνδνο ηεο έξεπλα πεξηειάκβαλε φια ηα άξζξα κέρξη θαη ηελ 

31 Οθησβξίνπ 2016. Γηα ηελ PubMed -κε απηνχο ηνπο φξνπο έξεπλαο- πξνέθπςαλ 211 

απνηειέζκαηα, γηα ηελ Scopus πξνέθπςαλ 255 απνηειέζκαηα, γηα ηελ Cochrane πξνέθπςαλ 10 

απνηειέζκαηα θαη γηα ηελ Embase πξνέθπςαλ 3 απνηειέζκαηα (Γηάγξακκα 1). Δκβαζχλνληαο 

πεξαηηέξσ ζηελ θάζε ηξάπεδα δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε φηη ηα ζρεηηδφκελα άξζξα κε ην θαιψο 

δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή (είηε ζειψδεο είηε ζπιαθηψδεο) ήηαλ 168, 193, 10 

θαη 3 γηα ηηο PubMed, Scopus, Cochrane θαη Embase αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 1). ηε ζπλέρεηα 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.scopus.com/
http://www.cochranelibrary.com/
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research
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έγηλε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ηξαπεδψλ δεδνκέλσλ θαη 

αθαηξέζεθαλ νη δηπιέο εγγξαθέο. Απφ ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο «ρξήζηκεο» γηα ηελ πεξαηηέξσ 

κειέηε θαη αλάιπζε θξίζεθαλ 106 πιήξεηο δεκνζηεχζεηο (Γηάγξακκα 1). 

 

 

Γηάγξακκα 1. Γηάγξακκα ξνήο άξζξσλ γηα ηελ meta-analysis ζχκθσλα κε ηελ STROBE 
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B. Καηαγξαθή ησλ άξζξσλ 

 

Καηφπηλ ηνχηνπ δεκηνπξγήζεθε έλα αξρείν κε πξνέθηαζε *.xml (αξρείν ηχπνπ excel κε 

θχια εξγαζία γηα ηελ ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ), ην νπνίν ζηελ πξψηε 

ζηήιε πεξηείρε ηνλ αχμνλ αξηζκφ ηνπ άξζξνπ, ζηελ δεχηεξε ην φλνκα ηνπ πξψηνπ ζπγγξαθέα, 

ζηελ ηξίηε ην έηνο ζπγγξαθήο ηνπ άξζξνπ θαη ζηελ ηέηαξηε ηελ γιψζζα ηνπ άξζξνπ (Δηθφλα 7). 

 

Αθνχ θαηαγξάθεθαλ φια ηα άξζξα, ζηε ζπλέρεηα ηαμηλνκήζεθαλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά, 

κε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε εχξεζε θαη ζχγθξηζε άξζξσλ πνπ πξνήξζαλ απφ ηελ ίδηα εξεπλεηηθή 

νκάδα, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Σκήκα ηνπ πίλαθα θαηαγξαθήο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 8.  

Δηθόλα 7. Φάζε θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ κε δεκηνπξγία ησλ αξρηθψλ ηεζζάξσλ ζηειψλ 
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Σν ζχλνιν ησλ άξζξσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε θαη θαηαγξάθεθαλ 

ζην excel θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2b. χλνιν 106 άξζξσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε 

Νν Author Year Language 
 

Νν Author Year Language 

1 Ahn 2014 English 

 

54 Lee 2008 English 

2 Alvaraldo 2009 English 

 

55 Lee 2013 English 

3 Bae Ji 2016 English 

 

56 Lee 2014 English 

4 Barczyński 2014 English 

 

57 Lee 2014 English 

5 Bonnet 2009 English 

 

58 Lee 2016 English 

6 Bozec 2011 English 

 

59 Li 2013 English 

7 

Brian Hung-Hin 

Lang 2012 English 

 

60 Liang 2014 English 

8 Cai 2016 English 

 

61 Lim 2009 English 

9 Caliskan 2012 English 

 

62 Lin 2016 English 

10 Calo 2013 English 

 

63 Lin 2016 English 

11 Calo 2014 English 

 

64 Liu 2015 English 

12 Calo 2016 English 

 

65 

Liyang 

Zhang 2015 English 

13 Can 2015 English 

 

66 Monchik 2009 English 

14 Chan Lee 2016 English 

 

67 Moo 2010 English 

15 Chernyshev 2009 Russian 

 

68 Nixon 2013 English 

16 Conzo 2013 English 

 

69 Nixon 2016 English 

Δηθόλα 8. Σκήκα ηνπ πίλαθα θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ 
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17 Conzo 2014 English 

 

70 Palestini 2008 English 

18 Conzo 2014 English 

 

71 Pedrazzini 2013 English 

19 Danilovic 2014 English 

 

72 Perrino 2009 English 

20 de Carvahlo 2016 English 

 

73 Raffaelli 2013 English 

21 Deutschmann 2016 English 

 

74 Raffaelli 2015 English 

22 Docimo  2013 English 

 

75 Roh 2011 English 

23 Dralle 2013 German 

 

76 Ryu 2014 English 

24 Ducoudray 2013 English 

 

77 Said 2016 English 

25 Dutenhefner 2013 English 

 

78 Schweizer 2003 German 

26 Fayek 2015 English 

 

79 Shen 2010 English 

27 Fraser 2016 English 

 

80 Siddiqui 2016 English 

28 Gao 2015 Chinese 

 

81 So 2010 English 

29  Gemsenjager 2003 English 

 

82 So 2012 English 

30 Giordano 2012 English 

 

83 Son 2008 English 

31 Gorshtein  2016 English 

 

84 Stopa 2011 Polish 

32 Hall 2016 English 

 

85 Sugitani 2008 English 

33 Han 2016 English 

 

86 Sywak 2006 English 

34 Hartl 2012 English 

 

87 Suman 2016 English 

35 He 2012 English 

 

88 Thomson 2014 English 

36 Henry 1998 English 

 

89 Viola 2015 English 

37 Hensler 2016 English 

 

90 Wada 2003 English 

38 Huang 2015 Chinese 

 

91 Wang 2012 English 

39 Hughes 2010 English 

 

92 Wang 2014 English 

40 Hyun 2012 English 

 

93 Wook Lee 2015 English 

41 Ito 2007 English 

 

94 Xu 2014 English 

42 Ito 2010 English 

 

95 Yan 2016 Chinese 

43 Ito 2011 English 

 

96 Yang 2014 English 

44 Ito 2013 English 

 

97 Zhang 2012 English 

45 Jiang 2014 English 

 

98 Zhang 2015 English 

46 Joo 2012 English 

 

99 Zhang 2016 English 

47 Kim 2015 English 

 

100 Zhou 2012 English 

48 Koh 2010 English 

 

101 Zuniga 2009 English 

49 Kwan 2015 English 

 

102 Haglund 2016 English 

50 Laird 2012 English 

 

103 Yu W 2016 English 

51 Lang 2012 English 

 

104 Donangelo 2016 English 

52 Lang 2012 English 

 

105 Dai 2016 Chinese 

53 Lang 2013 English 

 

106 Gabrera 2016 English 
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C. Καηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ/κεηαβιεηώλ 

 

Σα 106 άξζξα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ ηειηθή θαηαγξαθή, κειεηήζεθαλ ελδειερψο 

απφ δχν αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο (Θενδφζεο Παπαβξακίδεο θαη Αγγειηθή Υφξηε) θαη γηα ην 

ζθνπφ ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπο δεκηνπξγήζεθε κία ηξάπεδα δεδνκέλσλ κε 21 ζπλνιηθά 

ζηήιεο. Η ηξάπεδα απηή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε δχν θάζεηο. Πξψηα κία ηξάπεδα απφ θάζε 

εξεπλεηή θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ ζε κία κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Οη ηέζζεξεηο πξψηεο ζηήιεο απνηεινχλ ηηο ζηήιεο ηεο θαηαγξαθήο (αχμνλ αξηζκφ 

ηνπ άξζξνπ, φλνκα ηνπ πξψηνπ ζπγγξαθέα, έηνο ζπγγξαθήο θαη ηελ γιψζζα), ελψ νη ππφινηπεο 

δεθαεπηά ζηήιεο πξνέθπςαλ κεηά απφ ζπδήηεζε ησλ δχν κειεηεηψλ ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ρξήζηκα δεδνκέλα απφ ηα άξζξα ζηελ αλάιπζε. Δηδηθφηεξα, νη 

ζηήιεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθνξνχζαλ ηηο θαηεγνξίεο: (i) Σχπνο ηεο κειέηεο, (ii) Αξηζκφο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, (iii) Σχπνο ρεηξνπξγείνπ, (iv) Σχπνο θεληξηθνχ ιεκθαδεληθνχ θαζαξηζκνχ, (v) 

Ηιηθία, (vi) Φχιν, (vii) Τπνηχπνο θαξθίλνπ, (viii) Πξνεγρεηξεηηθή δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε, 

(ix) Μέγεζνο Πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο, (x) Λεκθαδέλεο, (xi) Θεξαπεία κε ξαδηελεξγφ ηψδην, 

(xii) Δπηπινθέο, (xiii) Μεηαιιάμεηο ζε γνλίδηα, (xiv) Παξάγνληεο θηλδχλνπ, (xv) Τπνηξνπέο, 

(xvi) Μεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε, (xvii) Γεληθά ζρφιηα. 

Οη δεθαεπηά ζηήιεο δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ θαηά θαηαγξαθή πεξηείραλ 

ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. Δηδηθφηεξα: 

 

1. Ο ηύπνο ηεο κειέηεο  

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή θαη κπνξεί λα πάξεη δχν ηηκέο: (1) αλαδξνκηθή 

κειέηε θαη (2) πξννπηηθή κειέηε. 

 

2. Αξηζκόο ησλ πεξηζηαηηθώλ 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνζνηηθή θαη κπνξεί λα πάξεη κφλν αθέξαηεο ηηκέο. 
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3. Τύπνο ρεηξνπξγείνπ 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή θαη κπνξεί λα πάξεη έμη ηηκέο: (1) Οιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή, (2) Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, 

(3) Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε δεπηεξνγελή ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, (4) Οιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε νκφπιεπξν θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, (5) Οιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ θαη πιάγην ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη (6) Μεξηθή 

ζπξενεηδεθηνκή. 

 

4. Τύπνο θεληξηθνύ ιεκθαδεληθνύ θαζαξηζκνύ 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή θαη κπνξεί λα πάξεη δχν ηηκέο: (1) Πξνθπιαθηηθφο 

ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο θαη (2) Θεξαπεπηηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

5.  Ηιηθία 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνζνηηθή θαη ζπλερήο, σζηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο 

θαη κε γλψκνλα ηνπ φηη ε ζηαδηνπνίεζε ησλ θαιψο δηαθνξνπνηεκέλσλ 

θαξθηλσκάησλ ηνπ ζπξενεηδή ιακβάλεη ππφςε ηεο ην φξην ηεο ειηθίαο ησλ 45 

ρξφλσλ, δεκηνπξγήζεθαλ δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο: (1) ειηθία κηθξφηεξε ησλ 45 

ρξφλσλ θαη (2) ειηθία κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 45 ρξφλσλ. 

 

6. Φύιν 
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Η κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή θαη κπνξεί λα πάξεη δχν ηηκέο: (1) άληξεο θαη (2) 

γπλαίθεο. 

 

7. Υπνηύπνο θαξθίλνπ 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή θαη παίξλεη ζηα άξζξα πέληε ηηκέο: (1) Θειψδεο 

θαξθίλσκα θιαζζηθνχ ππνηχπνπ, (2) Θπιαθηψδεο θαξθίλσκα, (3) Θειψδεο 

θαξθίλσκα ζπιαθηψδνπο ππνηχπνπ, (4) Θειψδεο θαξθίλσκα απφ πςειά θχηηαξα 

θαη ζηειηδσηνχ ππνηχπνπ θαη (5) Καξθίλσκα απφ θχηηαξα Hürthle. 

 

8. Πξνεγρεηξεηηθή δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή θαη παίξλεη ζηα άξζξα ηέζζεξεηο ηηκέο: (1) Με 

ππεξερνηνκνγξαθία, (2) κε βηνςία κε ιεπηή βειφλε, (3) κε αμνληθή ηνκνγξαθία 

θαη (4) κε πνδηηξνληαθή ηνκνγξαθία. 

 

9. Μέγεζνο Πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνζνηηθή θαη ζπλερήο, σζηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο 

θαη κε γλψκνλα ηνπ φηη ε ζηαδηνπνίεζε ησλ θαιψο δηαθνξνπνηεκέλσλ 

θαξθηλσκάησλ ηνπ ζπξενεηδή ιακβάλεη ππφςε ηεο ζπγθεθξηκέλα φξηα κεγεζψλ 

ηνπ φγθνπ, δεκηνπξγήζεθαλ πέληε επηκέξνπο θαηεγνξίεο: (1) θαξθηλψκαηα κε 

κέγηζηε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 5 ρηιηνζηψλ, (2) θαξθηλψκαηα κε κέγηζηε 

δηάκεηξν κεηαμχ 5 θαη 10 ρηιηνζηψλ, (3) θαξθηλψκαηα κε κέγηζηε δηάκεηξν απφ 

10 κέρξη θαη 20 ρηιηνζηά, (4) θαξθηλψκαηα κε κέγηζηε δηάκεηξν απφ 20 έσο θαη 

40 ρηιηνζηά θαη (5) θαξθηλψκαηα κε κέγηζηε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 40 

ρηιηνζηψλ. 
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10. Λεκθαδέλεο 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή θαη παίξλεη ζηα άξζξα ηξεηο ηηκέο: (1) Θεηηθνί 

ιεκθαδέλεο, (2) Θεηηθέο κεηαζηάζεηο θαη (3) Παξαζθεπαζκέλνη ιεκθαδέλεο.  

 

11. Θεξαπεία κε ξαδηελεξγό ηώδην 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή θαη κπνξεί λα πάξεη δχν ηηκέο: (1) Ναη θαη (2) Όρη. 

 

12. Δπηπινθέο 

 

Η κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή θαη ζηα άξζξα παίξλεη επηά ηηκέο: (1) Μφληκε 

θάθσζε ηνπ λεχξνπ, (2) Παξνδηθή θάθσζε ηνπ λεχξνπ, (3) Μφληκνο 

ππνπαξαζπξενεηδηζκφο, (4) Παξνδηθφο ππνπαξαζπξενεηδηζκφο, (5) Αηκάησκα, (6) 

Δπηκφιπλζε ηξαχκαηνο θαη (7) Λνηπέο επηπινθέο. 

 

13. Μεηαιιάμεηο ζε γνλίδηα 

 

Η κεηάιιαμε ζην θαιψο δηαθνξνπνηεκέλνο θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή, αθνξά 

ζην V600Δ ηνπ γνληδίνπ braf θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πνηνηηθή κεηαβιεηή θαη 

κπνξεί λα ιάβεη δχν ηηκέο: (1) Ναη θαη (2) Όρη. 

 

14. Παξάγνληεο θηλδύλνπ 
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Οη παξάγνληεο ππνηξνπήο ηεο λφζνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα ππφ εμέηαζε 

άξζξα, απνηεινχλ πνηνηηθέο κεηαβιεηέο θαη κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηέζζεξεηο ηηκέο: 

(1) Γηήζεζε ηεο θάςαο, (2) Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε, (3) Λεκθαγγεηαθή 

δηήζεζε θαη (4) Πνιπεζηηαθφηεηα ηνπ θαξθηλψκαηνο. 

 

15. Υπνηξνπέο 

 

Η κεηαβιεηή απηή είλαη πνηνηηθή θαη κπνξεί λα ιάβεη κφλν δχν ηηκέο: (1) Ναη θαη 

(2) Όρη. 

 

16.  Μεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε 

 

Ο ρξφλνο κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο απνηειεί πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη 

είλαη ζπλερήο. Η δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο κεηξήζεθε ζε κήλεο ή έηε ζηα 

δηάθνξα άξζξα, σζηφζν ε κέηξεζε απηή κεηαηξάπεθε ζε κήλεο γηα φια ηα 

άξζξα. 

 

17. Γεληθά ζρόιηα. 

 

Πξφθεηηαη γηα κεηαβιεηή θαηαγξαθήο ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νξηζκέλσλ 

άξζξσλ. Η παξάκεηξνο απηή δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

D. Σηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Γηα ηελ παξνχζα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε φπνπ 

απηφ ήηαλ απαξαίηεην: (1) Γηα ηηο ζπλερείο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνη 
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φξνη, δηάκεζνη, ηππηθέο απνθιίζεηο θαζψο επίζεο θαη 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (95% 

confidence interval), (2) Γηα ηηο θαηεγνξηνπνηεκέλεο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπρλφηεηεο, αλαινγίεο πηζαλνηήησλ θαη 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο.  

Όζν αθνξά ηηο ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία ρ
2
 γηα ηελ ζχγθξηζε 

θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ θαη One-way ANOVA γηα ηε ζχγθξηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ήηαλ θάζε κεηαβνιή κε p<0.05. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ππνινγηζηέο πηζαλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζην link: 

http://www.socscistatistics.com/tests/Default.aspx  

  

http://www.socscistatistics.com/tests/Default.aspx
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IV. ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ 

 

A. Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθήο 

 

1. Μεηαβιεηή έηνπο δεκνζίεπζεο άξζξνπ 

 

Απφ ηνλ πίλαθα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ηα 106 άξζξα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε κία πεξίνδν απφ ην 1998 έσο 

θαη ην 2016 (18 ρξφληα). Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα δήηεκα πνπ πξνέθπςε θαη δηεξεπλάηαη ηα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Η κεηαβιεηή απηή ήηαλ 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί γηα φια ηα άξζξα (Πίλαθαο 3). Η θαηαλνκή ησλ δεκνζηεχζεσλ ζην 

ρξφλν θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 2. Γηαπηζηψλεηαη ν πξνθπιαθηηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

ηνπ θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο απνηειεί ζέκα αηρκήο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

εξεπλεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα, αθνχ ην 75% ησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ αλήθνπλ ζε 

απηή ηελ πεξίνδν.  

1998 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Γηάγξακκα 2. Αξηζκφο άξζξσλ αλά έηνο δεκνζίεπζεο 
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2. Μεηαβιεηή γιώζζαο δεκνζίεπζεο 

 

Απφ ηνλ πίλαθα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ην 92% ησλ άξζξσλ έρεη 

δεκνζηεπηεί ζη αγγιηθά, ελψ κφιηο ην 8% ζε θάπνηα άιιε γιψζζα. Όπσο θαη γηα ηελ 

πξνεγνχκελε κεηαβιεηή, ε κεηαβιεηή απηή ήηαλ δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί γηα φια ηα άξζξα 

(Γηάγξακκα 3θαη Πίλαθαο 3). Η γιψζζα δεκνζίεπζεο δελ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηνπ άξζξνπ. Η παξαηήξεζε επαλαβεβαηψλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δεκνζηεπζεκφηεηαο θαη ηεο αλαθνξάο (citability) ησλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζε γιψζζεο 

πιελ ηεο αγγιηθήο. 
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3. Τύπνο ηεο κειέηεο 

 

Η κεηαβιεηή απηή ήηαλ δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί γηα ην ζχλνιν ησλ άξζξσλ. Απφ ηνλ 

πίλαθα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ην 84% ησλ κειεηψλ ζηα άξζξα είλαη 

αλαδξνκηθέο, ελψ ην 16% είλαη πξννπηηθέο (Γηάγξακκα 4). Η κεηαβιεηή απηή ήηαλ δπλαηφ λα 

πξνζδηνξηζηεί γηα φια ηα άξζξα (Πίλαθαο 3).  
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4. Αξηζκόο ησλ πεξηζηαηηθώλ 

 

Η κεηαβιεηή απηή ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ζε φια ηα άξζξα (Πίλαθαο 3). ηηο 

106 κειέηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε κειεηήζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο 94,971 

αζζελείο κε θαιψο δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή. Απφ απηνχο ηνπο αζζελείο νη 

ζρεηηδφκελνη κε ηελ κειέηε, φζν αθνξά ην κέγεζνο ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο (Σx κε Σ2), 

είλαη νη 89,982. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ επηκέξνπο αλάιπζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βξέζεθαλ 4,989 

αζζελείο κε θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή πνπ ήηαλ κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ εθαηνζηψλ. 

Δπηπιένλ, απφ ηελ κειέηε ησλ άξζξσλ 1,013 πεξηζηαηηθά δελ ππνβιήζεθαλ ζε πξνθπιαθηηθφ 

θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ –ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο- , αιιά ζε ζεξαπεπηηθφ. Απφ 

ην παξαπάλσ ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλάιπζε κεηψλεηαη 

πεξαηηέξσ ζηα 89,235. Η κείσζε θαηά 747 πεξηζηαηηθά θαη φρη θαηά 1,1013 νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη 266 πεξηζηαηηθά έρνπλ δχν παξακέηξνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα ηεο 

κειέηεο, δειαδή θαη ν φγθνο ήηαλ πάλσ απφ 4 εθαηνζηά ( >Σ2) θαη ν ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

δελ ήηαλ πξνθπιαθηηθφο (ζεξαπεπηηθφ θεληξηθφ δηακέξηζκα). 
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5. Τύπνο ρεηξνπξγείνπ 

 

Η κεηαβιεηή απηή πξνζδηνξίζηεθε ζην ζχλνιν ησλ άξζξσλ (Πίλαθαο 3). ε φια ηα 

άξζξα πξαγκαηνπνηήζεθε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

(106/106). ε 50 άξζξα ε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ζπγθξίζεθε κε 

άιινπ ηχπνπ επέκβαζε: (1) Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή (35/50) (2) Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε 

δεπηεξνγελή ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ (1/50), (3) Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε νκφπιεπξν θεληξηθφ 

ΟΘ θ ΚΓ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ  

ΟΘ θ 2νΚΓ Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε δεπηεξνγελή ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΟΘ θ 1/2ΚΓ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε νκφπιεπξν θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ 

ΟΘ θ ΚΓ θ ΠΓ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ θαη πιάγην ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ 
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ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ (3/50), (4) Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ θαη πιάγην ιεκθαδεληθφ 

θαζαξηζκφ (5/50), (5) Μεξηθή ζπξενεηδεθηνκή (6/50) (Γηάγξακκα 5). 

Όζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο, 23 ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε δεπηεξνγελή 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, 442 ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε νκφπιεπξν θεληξηθφ 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, 28,004 ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή, 866 ππνβιήζεθαλ ζε 

νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ θαη πιάγην ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, 587 ππνβιήζεθαλ ζε 

κεξηθή ζπξενεηδεθηνκή. Σέινο ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ 

ππνβιήζεθαλ 64,999 αζζελείο (Γηάγξακκα 6). 

Σα παξαπάλσ αξηζκεηηθά δεδνκέλα , ρξήδνπλ δηφξζσζεο –φπσο εηπψζεθε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε κεηαβιεηή- αθνχ αθαηξεζνχλ απφ ηνλ πιεζπζκφ νη θαιψο δηαθνξνπνηεκέλνη 

θαξθίλνη ηνπ ζπξενεηδή πνπ δελ είλαη Σx κε Σ2. Σα λέα αξηζκεηηθά δεδνκέλα κεηά ηεο αθαίξεζε 

ησλ 4,989 πεξηζηαηηθψλ γηα ηα νπνία ε κέγηζηε δηάκεηξνο ηνπ θαξθηλψκαηνο είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηέζζεξα εθαηνζηά γηα ηνλ θάζε ηχπν επέκβαζεο είλαη σο εμήο: (i) 23 ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή 
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Γηάγξακκα 6. Πνζνζηφ αζζελψλ αλά ηχπν ρεηξνπξγείνπ  
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ζπξενεηδεθηνκή κε δεπηεξνγελή ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, (ii) 429 ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε νκφπιεπξν θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, (iii) 26,387 ππνβιήζεθαλ ζε 

νιηθή ζπξενεηδεθηνκή, (iv) 835  ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ θαη πιάγην 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, (v) 587 ππνβιήζεθαλ ζε κεξηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη ηέινο 61,721 

αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ. Σα 

παξαπάλσ δεδνκέλα ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηφξζσζεο φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη φηη ζε νξηζκέλα 

πεξηζηαηηθά –θαηά δήισζε ησλ ζπγγξαθέσλ- ν θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ήηαλ 

ζεξαπεπηηθφο θαη φρη πξνθπιαθηηθφο (ζε 1,013 πεξηζηαηηθά). Σα λέα δεδνκέλα πνπ 

κεηαβάιινληαη θαηά 747 πεξηζηαηηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλαινγία θαη αθνξνχλ 

ζηνπο ιεκθαδεληθνχο θαζαξηζκνχο: (i) 11 ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε 

δεπηεξνγελή ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη (ii) 60,986 αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ 

 

6. Τύπνο θεληξηθνύ ιεκθαδεληθνύ θαζαξηζκνύ 

 

Ο ηχπνο ιεκθαδεληθνχ θαζαξηζκνχ θαζνξίδνληαλ ζε 61 απφ ηα 106 άξζξα (Πίλαθαο 3). 

ηα άξζξα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαλ 44,640 πεξηζηαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ 1,013 πεξηζηαηηθά 

είραλ θιηληθά λφζν πνπ δελ ήηαλ cN0, πνπ ήηαλ ζηα θξηηήξηα ηεο παξνχζεο κειέηεο. Έηζη, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ππνβιήζεθαλ 43,627 πεξηζηαηηθά 

θαιψο δηαθνξνπνηεκέλνπ θαξθηλψκαηνο ζπξενεηδή. 

 

 

7.  Ηιηθία 

 

H ειηθία ησλ αζζελψλ δηεπθξηλίδνληαλ ζε 39 απφ ηα 106 άξζξα (Πίλαθαο 3). ηα άξζξα 

απηά ζπκπεξηιακβάλνληαλ 53,647 αζζελείο . Απφ ηνπο παξαπάλσ αζζελείο 18,581 ήηαλ ειηθίαο 

θάησ ησλ 45 εηψλ, ελψ 35,066 αζζελείο ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ 45 εηψλ (Γηάγξακκα 7).  
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8. Φύιν 

 

Σν θχιν ησλ αζζελψλ δηεπθξηλίδνληαλ ζε 84 απφ ηα 106 άξζξα (Πίλαθαο 3). ηα άξζξα 

απηά ζπκπεξηιακβάλνληαλ 66,761 αζζελείο. Απφ ηνπο παξαπάλσ αζζελείο νη 13,363 ήηαλ 

άλδξεο θαη νη 53,398 γπλαίθεο (Γηάγξακκα 8).   
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Γηάγξακκα 7. Ηιηθηαθή θαηαλνκή αζζελψλ 
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9. Υπνηύπνο θαξθίλνπ 

 

Όια ηα άξζξα πνπ αλαιχζεθαλ αθνξνχζαλ θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα θαξθηλψκαηα ηνπ 

ζπξενεηδή είηε ζειψδε είηε ζπιαθηψδε. Πεξηιακβάλνληαλ 94,971 θαιψο δηαθνξνπνηεκέλνη 

θαξθίλνη ηνπ ζπξενεηδή. Ωζηφζν, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ηα ηδηαίηεξα παζνινγναλαηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ φγθσλ ήηαλ δηαζέζηκα κφλν ζε 41 απφ ηα 106 άξζξα (~39%) (Πίλαθαο 3). 

Σα άξζξα απηά αθνξνχζαλ ζε 19,683 θαξθηλψκαηα ηνπ ζπξενεηδή (~21% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαξθηλσκάησλ ησλ άξζξσλ). Απφ απηά ζειψδε θαξθηλψκαηα (αλεμαξηήησο ππνηχπνπ) ήηαλ ηα 

19,636 (99.8%), ελψ ζπιαθηψδε θαξθηλψκαηα ήηαλ ηα 47. Σα ζπιαθηψδε θαξθηλψκαηα ήηαλ 

θαηά ην ήκηζπ (23/47) απφ θχηηαξα Hurthle, ελψ ηα ππφινηπα ήηαλ θιαζζηθά ζπιαθηψδε. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ηα ζειψδε θαξθηλψκαηα ήηαλ: (i) θιαζζηθνχ ππνηχπνπ γηα 15,438 πεξηζηαηηθά 

(~78%), (ii) ζπιαθηψδνπο ππνηχπνπ γηα 4,198 πεξηζηαηηθά (~20%) θαη ππνηχπνπ πςειψλ 

θπηηάξσλ γηα 79 πεξηζηαηηθά (~1%). Οη αλαινγίεο δελ επεξεάδνληαη φηαλ γίλεηαη δηφξζσζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ κε βάζε ην Σ θαη Ν, σζηφζν ηα ζειψδε πεξηζηαηηθά θιαζζηθνχ ππνηχπνπ 

κεηψλνληαη ζηα 14,982 (Γηαγξάκκαηα 9 θαη 10). 
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Γηάγξακκα 9. Τπνηχπνη ζεισδψλ θαξθηλσκάησλ ζηα άξζξα 
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Γηάγξακκα 10. Τπνηχπνη ζπιαθησδψλ θαξθηλσκάησλ ζηα 
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10. Πξνεγρεηξεηηθή δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 

 

Η πξνεγρεηξεηηθή δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ήηαλ δηαζέζηκε ζε 39 απφ ηα 106 άξζξα 

(~37%) (Πίλαθαο 3). ε φια ηα δηαζέζηκα άξζξα (39/39) ε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 

πεξηειάκβαλε ππεξερνηνκνγξάθεκα. ε 28 άξζξα (72%) ε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 

ζπκπεξηιάκβαλε ηελ θπηηαξνινγηθή κε βηνςία κε ιεπηή βειφλε (FNA). ε 9 άξζξα (25%) ζηε 

δηάγλσζε γηλφηαλ είηε απιή αμνληθή είηε πνδηηξνληαθή αμνληθή.  

Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ, γηα 23,971 αζζελείο δηεπθξηλίδνληαλ ε 

πξνεγρεηξεηηθή κέζνδνο δηάγλσζεο. Απφ απηά ζηα 23,425 πεξηζηαηηθά (98%) ε πξνεγρεηξεηηθή 

δηεξεχλεζε πεξηειάκβαλε ππεξερνηνκνγξαθηθφ έιεγρν, ελψ ζηα 11,967 (50%) έγηλε θαη βηνςία 

δηα ιεπηήο βειφλεο. Δπηπιένλ, κφιηο ζε 2636 αζζελήο έγηλε αμνληθή ηνκνγξαθία (11%) θαη 

κφιηο ζε 1,124 αζζελείο έγηλε πνδηηξνληαθή ηνκνγξαθία (5%). ε γεληθέο γξακκέο, 

απεηθνλίδεηαη ε θηινζνθία ησλ ρεηξνπξγψλ ησλ ελδνθξηλψλ, φπνπ ζπάληα δεηείηαη αμνληθή 

ηνκνγξαθία, γηα δηεπθξίληζε θπξίσο ηνπηθψλ ή απνκαθξπζκέλσλ ιεκθαδεληθψλ κεηαζηάζεσλ. 

 

11. Μέγεζνο Πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο 

 

Γεδνκέλα γηα ην κέγεζνο ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ηνπ ζπξενεηδή αλαθέξνληαη ζε 

66 απφ ηα 106 άξζξα (~62%) (Πίλαθαο 3). Σν ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηα θξηηήξηα είλαη 75,314. Απφ απηά ηα 7159 είλαη θαξθηλψκαηα κε κέγηζηε δηάκεηξν πάλσ απφ 

4 εθαηνζηά θαη σο εθ ηνχηνπ απνκέλνπλ 68,155 «ρξήζηκα» πεξηζηαηηθά. Σα πεξηζηαηηθά απηά 

θαηαλέκνληαη, αλάινγα κε ηελ κέγηζηε δηάκεηξν ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: (1) Καξθίλσκα θάησ απφ 5 ρηιηνζηά κε 19,091 πεξηζηαηηθά, (2) Καξθίλσκα κεηαμχ 

5 θαη 10 ρηιηνζηά κε 15,363 πεξηζηαηηθά, (3) Καξθίλσκα απφ 10 έσο 20 ρηιηνζηά κε 21,298 

πεξηζηαηηθά θαη (4) Καξθίλσκα απφ 20 έσο 40 ρηιηνζηά κε 12,403 πεξηζηαηηθά (Γηάγξακκα 11).  
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12. Λεκθαδέλεο 

 

Γεδνκέλα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ιεκθαδέλσλ ζην θεληξηθφ δηακέξηζκα ππήξραλ 

δηαζέζηκα ζε 92 απφ ηα 106 άξζξα (~87%) (Πίλαθαο 3). Σν ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα 

άξζξα πνπ αθνξνχζαλ ηε ιεκθαδεληθή θαηάζηαζε ήηαλ 84,632. Απφ απηά ηα πεξηζηαηηθά 

ζεηηθή ιεκθαδεληθή κεηάζηαζε ζην θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ δηακέξηζκα (επίπεδν VI) αλαθέξζεθε 

ζηα 21,130 πεξηζηαηηθά (~25%) (Γηάγξακκα 12).  
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13. Θεξαπεία κε ξαδηελεξγό ηώδην 

 

Η ζεξαπεία κε ξαδηελεξγφ ηψδην δηεπθξηλίδεηαη ζε 42 απφ 106 άξζξα (~40%) (Πίλαθαο 

3). Σν ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έιαβε ξαδηελεξγφ ηψδην σο ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία 

ήηαλ 22,558 (επί ζπλφινπ 31,847 πεξηζηαηηθψλ), δειαδή ήηαλ πεξίπνπ ην 71% ησλ αζζελψλ. 

Μεηά απφ ηε δηφξζσζε γηα Σ θαη Ν ηα πεξηζηαηηθά πνπ έιαβαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ήηαλ 

16,959 (επί ζπλφινπ 26,907 πεξηζηαηηθψλ), δειαδή ήηαλ πεξίπνπ ην 63% ησλ αζζελψλ 

(Γηάγξακκα 13). Απηή ε αλαινγηθά κεγαιχηεξε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έιαβαλ 

ξαδηελεξγφ ηψδην κεηά απφ ηε δηφξζσζε, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε δηφξζσζε αθαηξεί απνθιεηζηηθά ηα πεξηζηαηηθά πνπ ε δηάκεηξνο ηνπ φγθνπ 

είλαη κεγαιχηεξε ησλ 4 εθαηνζηψλ θαη πνπ νη ιεκθαδέλεο είλαη ζεηηθνί. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

δηφξζσζε αθαηξεη πεξηζηαηηθά πνπ εμ νξηζκνχ ζα ιάκβαλαλ ζπκπιεξσκαηηθή ξαδηελεξγή 

ζεξαπεία. 
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Γηάγξακκα 12. Καηάζηαζε ιεκθαδέλσλ ζην θεληξηθφ 
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14. Δπηπινθέο 

 

Οη επηπινθέο ήηαλ δπλαηφλ λα δηεπθξηληζηνχλ ζε 55 απφ ηα 106 άξζξα (~52%) (Πίλαθαο 

3). Σν ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ παξνπζίαζε επηπινθή ήηαλ 4618 (επί ζπλφινπ 23,510 

πεξηζηαηηθψλ), δειαδή ην πνζνζηφ επηπινθψλ ήηαλ πεξίπνπ 20%. (Γηάγξακκα 14)  

Σν ζχλνιν ησλ 4618 επηπινθψλ αλαιχεηαη ζε επηά ππνθαηεγνξίεο: : (1) Μφληκε θάθσζε 

ηνπ λεχξνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 158 πεξηζηαηηθά (3.5% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηπινθψλ), (2) 

Παξνδηθή θάθσζε ηνπ λεχξνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 465 πεξηζηαηηθά (10% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηπινθψλ), (3) Μφληκνο ππνπαξαζπξενεηδηζκφο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 927 πεξηζηαηηθά (20% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ επηπινθψλ), (4) Παξνδηθφο ππνπαξαζπξενεηδηζκφο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 

2966 πεξηζηαηηθά (64% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηπινθψλ), (5) Αηκάησκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 58 

63% 

37% 
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πεξηζηαηηθά (1% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηπινθψλ), (6) Δπηκφιπλζε ηξαχκαηνο πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζε 28 πεξηζηαηηθά (0.5% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηπινθψλ) θαη (7) Άιιεο επηπινθέο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε 16 πεξηζηαηηθά (0.5% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηπινθψλ) (Γηάγξακκα 15).  
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Γηάγξακκα 15. Σχπνο επηπινθήο ζην ζχλνιν ησλ 
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15. Μεηαιιάμεηο ζε γνλίδηα 

 

Η γνληδηαθή κεηάιιαμε ζην θαιψο δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή 

αλαθέξνληαλ ζε 11 απφ ηα 106 άξζξα (~10%) (Πίλαθαο 3). Σν ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ γηα ηα 

νπνία αλαθέξεηαη φηη έγηλε δηεξεχλεζε γηα κεηάιιαμε ήηαλ 9,256. Απφ απηά ηα πεξηζηαηηθά, 

ζεηηθά γηα κεηάιιαμε ήηαλ ηα 5,738 (πνπ αληηζηνηρεί ζην 62% ηνπ ζπλφινπ) (Γηάγξακκα 16). 

 

16. Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

 

Η χπαξμε ή φρη παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζηα πεξηζηαηηθά κειεηήζεθε ζε 70 απφ ηα 106 

άξζξα (~67%) (Πίλαθαο 3). Σν ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ 33,680. ε 

απηά ηα πεξηζηαηηθά αλαγλσξίζηεθαλ 35,393 παξάγνληεο θηλδχλνπ*πεξηζηαηηθφ.  

62% 

38% 

Γηάγξακκα 16. Γνληδηαθή κεηάιιαμε ζηα θαξθηλψκαηα 

ζπξενεηδή 

V600E BRAF +

V600E BRAF -
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Σν ζχλνιν ησλ 35,393 πεξηζηαηηθψλ κε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα πξνρσξεκέλε λφζν 

αλαιχεηαη ζε ηέζζεξεηο ππνθαηεγνξίεο: : (1) Γηήζεζε ηεο θάςαο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 3510 

πεξηζηαηηθά (10% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ), (2) Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζε 11276 πεξηζηαηηθά (32% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ), (3) Λεκθαγγεηαθή 

δηήζεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 1093 πεξηζηαηηθά (3% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ) θαη (4) 

Πνιπεζηηαθφηεηα πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 19514 πεξηζηαηηθά (55% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξαγφλησλ). (Γηάγξακκα 17). 

 

Δπίζεο, ππάξρνπλ έλα παξάγνληαο θηλδχλνπ ζε 14,809 πεξηζηαηηθά (44% ηνπ ζπλφινπ), 

δχν παξάγνληεο θηλδχλνπ ζε 15,129 πεξηζηαηηθά (45% ηνπ ζπλφινπ), ηξεηο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

ζε 2,971 πεξηζηαηηθά (9% ηνπ ζπλφινπ) θαη ηέζζεξεηο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζε 771 πεξηζηαηηθά 

(2% ηνπ ζπλφινπ).  

 

10% 

32% 

3% 

55% 

Γηάγξακκα 17. Πνζνζηφ εκθάληζεο παξαγφλησλ θηλδχλνπ   

Γηήζεζε ηεο θάςαο 

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 

Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 

Πνιπεζηηαθφηεηα 



[49] 
 

17. Υπνηξνπέο 

 

Η ππνηξνπή ή φρη ηνπ θαξθηλψκαηνο ηνπ ζπξενεηδή κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

εμεηάζηεθε ζε 51 απφ ηα 106 άξζξα (48%) (Πίλαθαο 3). Σα άξζξα απηά αθνξνχζαλ 33,941 

πεξηζηαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ππνηξνπή ηεο λφζνπ (πάληα ηνπηθή ζε ιεκθαδέλεο) παξνπζίαζαλ 

1,374 αζζελείο (~4%). Γηνξζψλνληαο ηα παξαπάλσ λνχκεξα γηα Σ θαη Ν, ηφηε ππνηξνπίαζαλ 

1,369 αζζελείο (~5%) (Γηάγξακκα 18). 

 

18.  Μεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε 

 

Η δηάξθεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο αλαθέξνληαλ ζε 49 απφ ηα 106 άξζξα 

(~46%) (Πίλαθαο 3). Η θαηαγεγξακκέλε δηάξθεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζεο 

αθνξνχζε 20,181 πεξηζηαηηθά. Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ππήξραλ ζηα άξζξα θαη κεηά απφ 

κεηαηξνπή ηνπο ζε θνηλή κνλάδα κέηξεζεο (κήλαο),  ππνινγίζηεθε φηη θαηαγξάθεθαλ 947,603 

αλζξσπν-κήλεο. Με απινχο ππνινγηζκνχο, αδξά, θαηά κέζν φξν ν θάζε αζζελήο 

παξαθνινπζήζεθε γηα πεξίπνπ 48 κήλεο.  

4% 

96% 

Γηάγξακκα 18. Πνζνζηφ ππνηξνπήο αζζελψλ κεηά 

απφ εθηνκή 

Τπνηξνπή 

Υσξίο ππνηξνπή 
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19. Γεληθά ζρόιηα. 

 

ε ηξία άξζξα έγηλαλ ζρφιηα ζε απηή ηελ ζηήιε. Σα δχν αθνξνχζαλ ηερληθέο 

ηαπηνπνίεζεο ησλ ιεκθαδέλσλ, (1) ε κία κε κπιε ηνπ κεζπιελίνπ θαη (2) ε άιιε κε 

λαλνζσκαηίδηα, ελψ ην ηξίην αθνξνχζε ζε κία ελδνζθνπηθή ηερληθή ζπξενεηδεθηνκήο.  

 

Πίλαθαο 3. Αληαπφθξηζε ησλ άξζξσλ ζηα θξηηήξηα ηεο αλάιπζεο 

Μεηαβιεηή 

Αξηζκόο άξζξσλ 

(n=106) 

Πνζνζηό 

άξζξσλ 

Έηνο ζπγγξαθήο 106 100% 

Γιψζζα 106 100% 

Σχπνο Μειέηεο 106 100% 

Αξηζκφο Πεξηζηαηηθψλ 106 100% 

Σχπνο Υεηξνπξγείνπ 106 100% 

Σχπνο Κεληξηθνχ Λεκθαδεληθνχ Καζαξηζκνχ 61 58% 

Ηιηθία 39 37% 

Φχιν 84 79% 

Τπνηχπνο θαξθίλνπ 41 39% 

Πξνεγρεηξεηηθή Γηάγλσζε 39 37% 

Μέγεζνο Πξσηνπαζνχο Καξθηλψκαηνο 66 62% 

Λεκθαδέλεο 92 87% 

Θεξαπεία κε Ραδηελεξγφ Ιψδην 42 40% 

Δπηπινθέο 55 52% 

Μεηαιιάμεηο ζε Γνλίδηα 11 10% 

Παξάγνληεο Κηλδχλνπ 71 67% 

Τπνηξνπέο 51 48% 

Μεηεγρεηξεηηθή Παξαθνινχζεζε 49 46% 

Γεληθά ρφιηα 3 3% 
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B. Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθώλ ζπζρεηίζεσλ 

 

1. Σπζρεηίζεηο ηνπ ηύπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ κε ηηο ππόινηπεο παξακέηξνπο 

 

Λφγσ ηνπ φηη ην 98% ησλ επεκβάζεσλ αθνξνχζαλ είηε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή (26,387 

επεκβάζεηο), είηε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ 

(60,986 επεκβάζεηο) ε αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ πεξηνξίζηεθε ζηηο δχν απηέο επεκβάζεηο. Γηα φιεο 

απηέο ηηο επεκβάζεηο, εμ νξηζκνχ, ηα πξσηνπαζή θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα θαξθηλψκαηα ηνπ 

ζπξενεηδή ήηαλ κηθξφηεξα, ζε κέγηζηε δηάκεηξν, απφ ηέζζεξα εθαηνζηά (Σx-2) θαη νη 

ιεκθαδέλεο (ηφζν ηνπ θεληξηθνχ φζν θαη ηνπ πιάγηνπ δηακεξίζκ0ηνο) ήηαλ αξλεηηθνί ζε 

καθξνζθνπηθά θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή λφζν (cN0). 

 

a) Με ηελ ειηθία 

 

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ηελ 

ειηθία ήηαλ ηα 39 απφ ηα 106 (37% ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ) θαη αθνξνχζαλ 53,647 αζζελείο. 

Μεηά απφ ηηο δηνξζψζεηο γηα T, N θαη ηνλ ηχπν ρεηξνπξγείνπ παξέκεηλαλ 21,113 αζζελείο. ηνλ 

πίλαθα 4 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζηηο ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: (1) 

νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ζε ειηθία > 45 εηψλ (2) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ζε ειηθία < 45 εηψλ (3) 

νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ζε ειηθία > 45 εηψλ θαη (4) 

νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ζε ειηθία < 45 εηψλ. Με ηε 

δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.862015 θαη άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο ειηθίαο ηνπ αζζελή. 

Πίλαθαο 4. πζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ειηθηαθήο νκάδαο 

  ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Ηιηθία κηθξόηεξε ησλ 45 εηώλ 7108 1649 8757 

Ηιηθία κεγαιύηεξε ησλ 45 εηώλ 10041 2315 12356 

ύλνιν 17149 3964 21113 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
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b) Με το φύλο 

 

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ην 

θχιν 84 απφ ηα 106 (79% ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ) θαη αθνξνχζαλ 66,761 αζζελείο. Μεηά απφ 

ηηο δηνξζψζεηο γηα T, N θαη ηνλ ηχπν ρεηξνπξγείνπ παξέκεηλαλ 38,478 αζζελείο. ηνλ πίλαθα 5 

θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζηηο ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: (1) νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή ζε άληξεο (2) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ζε γπλαίθεο (3) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη 

θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ζε άληξεο θαη (4) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο 

ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ζε γπλαίθεο. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.000364 θαη 

άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ θχινπ ηνπ αζζελή. Σν 

odds ratio γηα αληξηθφ θχιν ζηνλ πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 0.8915 κε 95% CI 0.8370 έσο 

0.9496, θαη πηζαλφηαηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ελ γέλεη πςειή ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ ζηηο γπλαίθεο. 

 

Πίλαθαο 5. πζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ θχινπ 

  ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Άξξελεο 5331 1526 6857 

Θήιπ 25192 6429 31621 

ύλνιν 30523 7955 38478 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

c) Με ηνλ ππνηύπν ηνπ θαξθηλώκαηνο ηνπ ζπξενεηδή 

 

Λφγσ ηνπ φηη ην 99.8% ησλ ππνηχπσλ ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ηνπ ζπξενεηδή 

αθνξνχζαλ είηε θιαζζηθά ζειψδε (15,438 επί ζπλφινπ 19,683 αζζελψλ), είηε ζειψδε 

ζπιαθηψδνπο ππνηχπνπ (4,198 επί ζπλφινπ 19,683 αζζελψλ) ε αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ 

πεξηνξίζηεθε ζηνπο δχν απηνχο ππνηχπνπο.  

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ην 

θχιν ήηαλ 41 απφ ηα 106 (39% ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ) θαη αθνξνχζαλ 19,683 αζζελείο. 

Μεηά απφ ηηο δηνξζψζεηο γηα ηα T, N, ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπο ππνηχπνπο ηνπ φγθνπ 

παξέκεηλαλ 19,227 αζζελείο. ηνλ πίλαθα 6 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο πνπ 
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αλήθνπλ ζηηο ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: (1) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ζε θιαζζηθά ζειψδε (2) νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή ζε ζειψδε ζπιαθηψδνπο ππνηχπνπ (3) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο 

ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ζε θιαζζηθά ζειψδε θαη (4) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο 

ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ζε ζειψδε ζπιαθηψδνπο ππνηχπνπ. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη 

ην p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ 

ππνηχπνπ ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ηνπ αζζελή. Σν odds ratio γηα ηελ ζειψδεο 

λεφπιαζκα ζπιαθηψδνπο ππνηχπνπ ζηνλ πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 3.6186 κε 95% CI 

3.1193 έσο 4.1977. Η βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπιαθηψδνπο ππνηχπνπ ηνπ ζειψδνπο 

θαξθηλψκαηνο ζεσξείηαη επηζεηηθφηεξε ηνπ θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πηζαλφηαηα νη εκπιεθφκελνη ρεηξνπξγνί λα επέιεμαλ κία πην εθηεηακέλε επέκβαζε (έζησ θαη 

πξνιεπηηθά) γηα ηνπο αζζελείο απηνχο. 

 

Πίλαθαο 6. πζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ην ππνηχπνπ ηνπ θαξθηλψκαηνο 

  ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Κιαζζηθό ζειώδεο 12667 2305 14982 

Θειώδεο ζπιαθηώδνπο ππνηύπνπ 3997 201 4198 

ύλνιν 16664 2506 19227 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
 

d) Με ηελ πξνεγρεηξεηηθή δηάγλσζε 

 

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ηελ 

πξνεγρεηξεηηθή δηάγλσζε ήηαλ ηα 39 απφ ηα 106 (37% ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ) θαη 

αθνξνχζαλ 23,971 αζζελείο. ηνλ πίλαθα 7 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο πνπ 

αλήθνπλ ζηηο ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ ππεξερνηνκνγξαθία θαη ηνλ ηχπν 

ρεηξνπξγείνπ: (1) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη ππεξερνηνκνγξάθεκα (2) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ρσξίο ππεξερνηνκνγξάθεκα (3) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

κε ππεξερνηνκνγξάθεκα θαη (4) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

ρσξίο  ππεξερνηνκνγξάθεκα. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο δηελέξγεηαο ή φρη ππεξήρνπ ζηνλ 
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αζζελή. Οη ρεηξνπξγνί πνπ δηελεξγνχλ κφλν νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

πξνεγρεηξεηηθή δηάγλσζε ηνλ ππέξερν ζε ιηγφηεξα πεξηζηαηηθά απφ φηη νη ρεηξνπξγνί πνπ 

δηελεξγνχλ θαη πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηελ βηνςία κε ιεπηή βειφλε 

(Πίλαθαο 8) δηαπηζηψλεηαη p=0.00000 γηα ηε δηελέξγεηά ηεο απφ ηνπο ρεηξνπξγνχο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη νη ρεηξνπξγηθνί πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπληεξεηηθφηεξεο επεκβάζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ πην επηζεηηθή 

πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ πξνεγρεηξεηηθή βηνςία. 

 

Πίλαθαο 7. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ππεξερνηνκνγξαθήκαηνο 

  

ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Τπεξερνηνκνγξάθεκα 
Ναη 21004 2421 23425 

Όρη 99 447 546 

πλνιν 

 

21103 2868 23971 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

Πίλαθαο 8. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ππεξερνγξαθηθά θαηεπζπλφκελεο βηνςίαο 

  
ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

FNA 
Ναη 9657 2310 11967 

Όρη 11446 558 12004 

πλνιν 

 

21103 2868 23971 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

Παξφκνην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηε ζπζρέηηζε: (1) ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο κε 

ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ (Πίλαθαο 9) θαη (2) ηεο πνδηηξνληαθήο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο κε ηνλ 

ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ (Πίλαθαο 10), φπνπ παξαηεξείηαη p=0.000000 απφ ηε δνθηκαζία ρ
2
, ππέξ 

ησλ ρεηξνπξγψλ πνπ εθηεινχλ κφλν νιηθή ζπξενεηδεθηνκή.  

Πίλαθαο 9. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη αμνληθήο ηνκνγξαθίαο 

  
ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

CT 

Ναη 2131 505 2636 

Όρη 18972 2363 21335 

πλνιν 

 

21103 2868 23971 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
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Πίλαθαο 10. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη πνδηηξνληαθήο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο 

  
ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

PET 

Ναη 619 505 1124 

Όρη 20484 2363 22847 

πλνιν 

 

21103 2868 23971 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

e) Με ην κέγεζνο ηνπ πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο 

 

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ην 

θχιν ήηαλ ηα 66 απφ ηα 106 (62% ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ) θαη αθνξνχζαλ 68,155 αζζελείο. 

ηνλ πίλαθα 11 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζηηο νθηψ θαηεγνξίεο 

κεγέζνπο ηνπ θαξθηλψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ρεηξνπξγείνπ: (1) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη 

κέγηζηε δηάκεηξν θάησ απφ 5mm (2) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη κέγηζηε δηάκεηξν απφ 5 έσο θαη 

10mm, (3) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη κέγηζηε δηάκεηξν 11 έσο θαη 20mm, (4) νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή θαη κέγηζηε δηάκεηξν απφ 21 έσο θαη 40 mm, (5) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη 

θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο θαη κέγηζηε δηάκεηξν θάησ απφ 5mm (6) νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο θαη κέγηζηε δηάκεηξν απφ 5 έσο θαη 

10mm, (7) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο θαη κέγηζηε δηάκεηξν 

απφ 11 έσο θαη 20 mm θαη (8) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

θαη κέγηζηε δηάκεηξν απφ 21 έσο θαη 40mm.  

 

Πίλαθαο 11. πζρέηηζε κεηαμχ ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο θαη κέγεζνο θαξθηλψκαηνο 

 

Μέγεζνο πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο 

 

 

<5mm 5-10mm 11-20mm 21-40mm ύλνιν 

ΟΘ + ΚΓ 12537 12170 16043 8817 49567 

ΟΘ 6554 3193 5255 3586 18588 

ύλνιν 19091 15363 21298 12403 68155 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
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Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ηνπ ζπξενεηδή 

αδέλα. Οη ρεηξνπξγνχ πνπ έθαλαλ κφλν νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ρεηξνπξγνχζαλ (θαη’αλαινγία) 

πεξηζζφηεξα θαξθηλψκαηα <5mm θαη >20mm, ελψ νη ρεηξνπξγνί πνπ ζπκπιήξσλαλ ηελ νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ρεηξνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξν 

(θαη’αλαινγία) θαξθηλψκαηα 5-20mm. 

 

f) Με ηνπο ιεκθαδέλεο 

 

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ην 

ηνπο ιεκθαδέλεο ήηαλ ηα 92 απφ ηα 106 (87% ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ). Σν ζχλνιν ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζηα άξζξα πνπ αθνξνχζαλ ηε ιεκθαδεληθή θαηάζηαζε ήηαλ 84,632, σζηφζν κεηά 

απφ δηφξζσζε γηα Σ, Ν ηχπν ρεηξνπξγείνπ θαη ππνηχπν θαξθηλψκαηνο έκελαλ 68,070 αζζελείο. 

ηνλ πίλαθα 12 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζηηο ηέζζεξεηο 

θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ ζεηηθφηεηα ησλ ιεκθαδέλσλ ηνπ θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη ηνλ 

ηχπν ρεηξνπξγείνπ: (1) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη ζεηηθνί ιεκθαδέλεο θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο 

(2) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη αξλεηηθνί ιεκθαδέλεο θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο (3) νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο κε ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο θαη (4) νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο κε αξλεηηθνχο ιεκθαδέλεο. Με ηε 

δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη γηα ην p φηη p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο ζεηηθφηεηαο ησλ ιεκθαδέλσλ ηνπ θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

Σν odds ratio γηα ηνπο ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο είλαη 1.4082 κε 95% CI 1.3581 έσο 1.4602. Σν 

παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο, αθνχ ζηελ κία πεξίπησζε ε εθηνκή ησλ ιεκθαδέλσλ ηνπ 

δηακεξίζκαηνο είλαη πεξηζηαζηαθή (ζηελ απιή νιηθή ζπξενεηδεθηνκή), ελψ ζηελ άιιε ε εθηνκή 

ησλ ιεκθαδέλσλ γίλεηαη επί ζθνπφ. Θεσξψληαο φηη ν αξηζκφο ζεηηθψλ ιεκθαδέλσλ κε αξλεηηθή 

θιηληθή εηθφλα είλαη ν ίδηνο, αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεκθαδέλσλ πνπ εθηέκλνληαη ηφηε ν 

κηθξφηεξνο αξηζκφο ζεηηθψλ αζζελψλ είλαη απιά απνηέιεζκα κηθξφηεξσλ εθηνκψλ. 

 

Πίλαθαο 12. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ιεκθαδέλσλ θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο αλά 
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αζζελή 

  
ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Μεηάζηαζε ζε 

ιεκθαδέλα θεληξηθνύ 

δηακεξίζκαηνο 

Ναη 15787 5495 21282 

Όρη 31398 15390 46788 

πλνιν 

 

47185 20885 68070 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
 

ηνλ πίλαθα 13 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο θαίλεηαη ζηα 

άξζξα ν αξηζκφο ησλ ιεκθαδέλσλ πνπ εθηάκεθαλ. Δπίζεο, θαίλεηαη ν κέζνο αξηζκφο 

ιεκθαδέλσλ αλά αζζελή. Όπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ζεηηθφηεηαο ησλ ιεκθαδέλσλ ζην θεληξηθφ δηακέξηζκα ζηα θαξθηλψκαηα ηνπ ζπξενεηδή 

θαίλεηαη λα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ιεκθαδέλσλ πνπ εθηέκλνληαη ζηελ απιή 

ζπξενεηδεθηνκή ζε ζρέζε κε απηή πνπ ζπλνδεχεηαη κε πξνιεπηηθφ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ 

θαζαξηζκφ. 

 

Πίλαθαο 13. Μέζνο αξηζκφο ιεκθαδέλσλ αλά επέκβαζε 

 Αζζελείο κε ΟΘ θαη ΚΓ 6133 

Αζζελείο κε ΟΘ 802 

ύλνιν ιεκθαδέλσλ ζε ΟΘ θαη ΚΓ 60855 

ύλνιν ιεκθαδέλσλ ζε ΟΘ 2271 

Μέζνη ιεκθαδέλεο ζε ΟΘ + ΚΓ 9.92 (0.40) 

Μέζνη ιεκθαδέλεο ζε ΟΘ 2.83 (8.84) 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

g) Με ηε ζεξαπεία κε ξαδηελεξγό ηώδην 

 

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε ξαδηελεξγφ ηψδην ήηαλ ηα 42 απφ ηα 106 (40% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

άξζξσλ) θαη αθνξνχζαλ 31,847 αζζελείο. Μεηά απφ δηφξζσζε γηα Σ, Ν ηχπν ρεηξνπξγείνπ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε ξαδηελεξγφ ηψδην έκελαλ 25,920 αζζελείο. ηνλ πίλαθα 14 
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θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζηηο ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: (1) νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε ξαδηελεξγφ ηψδην (2) νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ρσξίο ξαδηελεξγφ ηψδην (3) 

νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο κε ξαδηελεξγφ ηψδην θαη (4) 

νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη θεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ρσξίο ξαδηελεξγφ ηψδην. Με ηε 

δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ 

ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ιήςεο ξαδηελεξγνχ ησδίνπ. Σν odds ratio γηα ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζηνλ πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 2.8675 κε 95% CI 2.7196 έσο 

3.0235. Δίλαη πξνθαλέο φηη, ζηνπο αζζελείο κε πην εθηεηακέλεο ιεκθαδεληθέο εθηνκέο (θαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ηεο δηαπίζησζεο ππνθιηληθψο ζεηηθψλ ιεκθαδέλσλ) ππάξρεη 

παζνινγναλαηνκηθή ππεξζηαδηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ θιηληθή ζηαδηνπνίεζε.  

 

Πίλαθαο 14. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθήο αγσγήο κε ξαδηελεξγφ 

ηψδην  

  
ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

πκπιεξσκαηηθή 

αγσγή κε ξαδηελεξγό 

ηώδην 

Ναη 11907 4160 16067 

Όρη 4922 4931 9853 

πλνιν 

 

16829 9091 25920 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
 

h) Με ηηο επηπινθέο 

 

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ηη 

επηπινθέο ήηαλ ηα 55 απφ ηα 106 (52% ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ) θαη αθνξνχζαλ 23,510 

αζζελείο. κεηά απφ δηφξζσζε γηα Σ, Ν ηχπν ρεηξνπξγείνπ θαη επηπινθή έκελαλ 19,159 αζζελείο. 

ηνλ πίλαθα 15 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 

επηπινθψλ ζηηο δχν ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.000000 θαη 

άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη αξηζκνχ επηπινθψλ. Σν odds 

ratio γηα επηπινθή ζηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 1.8274 κε 95% 

CI 1.6815 έσο 1.9861. 
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Πίλαθαο 15. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη επηπινθψλ  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Δπηπινθή 
Ναη 3787 831 4618 

Όρη 10379 4162 14541 

πλνιν   14166 4993 19159 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ κφληκε πάξεζε ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ σο επηπινθή ησλ 

δχν ηχπσλ ρεηξνπξγείνπ, ζηνλ πίλαθα 16 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο θάζε 

θαηεγνξίαο. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.38 θαη άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο κφληκεο πάξεζεο ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ 

λεχξνπ. Σα δχν ρεηξνπξγεία έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα γηα κφληκε θάθσζε ηνπ λεχξνπ.  

 

Πίλαθαο 16. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη κφληκεο πάξεζεο παιίλδξνκνπ 

ιαξπγγηθνχ λεχξνπ  

  
ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Μόληκε πάξεζε 

παιίλδξνκνπ 

ιαξπγγηθνύ λεύξνπ 

Ναη 112 46 158 

Όρη 14054 4947 19001 

πλνιν 

 

14166 4993 19159 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ παξνδηθή πάξεζε ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ σο επηπινθή ησλ δχν 

ηχπσλ ρεηξνπξγείνπ, ζηνλ πίλαθα 17 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο θάζε θαηεγνξίαο. 

Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.0000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο παξνδηθήο πάξεζεο ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ λεχξνπ. 

Αλάκεζα ζηα δχν ρεηξνπξγεία ε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ 

θαζαξηζκφ έρεη πνιχ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα παξνδηθή θάθσζε ηνπ λεχξνπ. Σν odds ratio 

γηα απηή ηελ επηπινθή ζηνλ πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 2.4675 κε 95% CI 1.8742 έσο 

3.2486. 

 

Πίλαθαο 17. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη κφληκεο πάξεζεο παιίλδξνκνπ 
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ιαξπγγηθνχ λεχξνπ  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Πξνζσξηλε θάθσζε 

παιίλδξνκνπ 

ιαξπγγηθνύ λεύξνπ 

Ναη 406 59 465 

Όρη 13760 4934 18694 

πλνιν   14166 4993 19159 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ κφληκν ππνπαξαζπξενεηδηζκφ σο επηπινθή ησλ δχν ηχπσλ 

ρεηξνπξγείνπ, ζηνλ πίλαθα 18 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο θάζε θαηεγνξίαο. Με ηε 

δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.0000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ κφληκνπ ππνπαξαζπξενεηδηζκνχ. Αλάκεζα ζηα δχν ρεηξνπξγεία ε 

νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ έρεη πνιχ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα κφληκν ππνπαξαζπξενεηδηζκφ. Σν odds ratio γηα απηή ηελ επηπινθή 

ζηνλ πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 4,6009 κε 95% CI 3.5924 έσο 5.8925. 

 

Πίλαθαο 18. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη κφληκνπ ππνπαξαζπξενεηδηζκνχ  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Μόληκνο 

ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 

Ναη 858 69 927 

Όρη 13308 4924 18232 

πλνιν   14166 4993 19159 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ παξνδηθφ ππνπαξαζπξενεηδηζκφ σο επηπινθή ησλ δχν ηχπσλ 

ρεηξνπξγείνπ, ζηνλ πίλαθα 19 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο θάζε θαηεγνξίαο. Με ηε 

δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.000034 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ 

ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ παξνδηθνχ ππνπαξαζπξενεηδηζκνχ. Αλάκεζα ζηα δχν ρεηξνπξγεία ε νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ έρεη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα γηα παξνδηθφ ππνπαξαζπξενεηδηζκφ. Σν odds ratio γηα απηή ηελ επηπινθή ζηνλ 

πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 1,2258 κε 95% CI 1.1132 έσο 1.3498. 
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Πίλαθαο 19. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη παξνδηθνχ ππνπαξαζπξενεηδηζκνχ  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Παξνδηθόο 

ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 

Ναη 2081 615 2696 

Όρη 12085 4378 16463 

πλνιν   14166 4993 19159 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ δεκηνπξγία αηκαηψκαηνο σο επηπινθή ησλ δχν ηχπσλ ρεηξνπξγείνπ, 

ζηνλ πίλαθα 20 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο θάζε θαηεγνξίαο. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.077911 θαη άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ 

ρεηξνπξγείνπ θαη δεκηνπξγίαο αηκαηψκαηνο.  

 

Πίλαθαο 20. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη αηκαηψκαηνο  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Αηκάησκα 
Ναη 37 21 58 

Όρη 14129 4972 19101 

πλνιν   14166 4993 19159 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ επηκφιπλζε ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηηο ινηπέο επηπινθέο ησλ δχν ηχπσλ 

ρεηξνπξγείνπ, ε ζπρλφηεηα ηνπο είλαη ηφζν ρακειή πνπ ηπρφλ ζπζρεηίζεηο δελ έρνπλ θιηληθή 

ζεκαζία.  

 

i) Με ηηο κεηαιιάμεηο γνληδίσλ 

 

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ηηο 

γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο ήηαλ 11 απφ ηα 106 (10% ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ) θαη αθνξνχζαλ 

9,256 αζζελείο. Μεηά απφ δηφξζσζε γηα Σ, Ν ηχπν ρεηξνπξγείνπ θαη ππνηχπν θαξθηλψκαηνο 

έκελαλ 9,197 αζζελείο. ηνλ πίλαθα 21 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο πνπ αθνξνχλ 

ζην ζχλνιν ησλ κεηαιιάμεσλ γηα ηηο δχν ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη 

φηη ην p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη 



[62] 
 

κεηαιιάμεσλ. Πηζαλφηαηα ην ηζηνξηθφ θαξθηλψκαηνο ζηελ νηθνγέλεηα θάλεη ηνπο ρεηξνπξγφο λα 

θάλνπλ πξνιεπηηθά κηα πην εθηεηακέλε επέκβαζε γηα ηνπο αζζελείο κε κεηάιιαμε (αθφκα θαη 

αλ απηή δελ ήηαλ γλσζηή πξνεγρεηξεηηθά). 

 

Πίλαθαο 21. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη κεηαιιάμεσλ  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Μεηάιιαμε 
Ναη 4722 590 5312 

Όρη 2596 1219 3885 

πλνιν   7318 1809 9197 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
 

j) Με ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ 

 

Σα άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη γηα ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ ήηαλ ηα 71 απφ ηα 106 (67% ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ) θαη αθνξνχζαλ 

33,680 αζζελείο κε 35,393 αλαγλσξηζκέλνπο παξάγνληεο.  

ηνλ πίλαθα 22 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο κε θαξθίλσκα ζπξενεηδή θαη 

δηήζεζε ηεο θάςαο γηα ηηο δχν ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην 

p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη δηήζεζεο ηεο 

θάςαο. Σν odds ratio γηα δηήζεζε ηεο θάςαο ζηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ 

θαζαξηζκφ είλαη 3.5496 κε 95% CI 3.0801 έσο 4.0906. Φαίλεηαη φηη νη ρεηξνπξγνί πνπ εθηεινχλ 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ππνζέηνπλ φηη έρνπλ κία ηνπηθά πην πξνρσξεκέλε λφζν, 

πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε.  

 

Πίλαθαο 22. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη δηήζεζεο θάςαο  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Γηήζεζεο θάςαο 
Ναη 3298 212 3510 

Όρη 24565 5605 30170 

ύλνιν   27863 5817 33680 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
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ηνλ πίλαθα 23 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο κε θαξθίλσκα ζπξενεηδή θαη 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε ηνπ πξσηνπαζνχο φγθνπ γηα ηηο δχν ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο. Με ηε 

δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ 

ρεηξνπξγείνπ θαη εμσζπξενεηδηθήο επέθηαζεο. Σν odds ratio γηα δηήζεζε ηεο θάςαο ζηελ νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 4.3328 κε 95% CI 3.9925 έσο 4.7021. 

Φαίλεηαη φηη νη ρεηξνπξγνί πνπ εθηεινχλ πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ππνζέηνπλ φηη 

έρνπλ κία ηνπηθά πην πξνρσξεκέλε λφζν, πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 

παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε. 

 

ηνλ πίλαθα 24 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο κε θαξθίλσκα ζπξενεηδή θαη 

ιεκθαγγεηαθή δηήζεζε ηνπ πξσηνπαζνχο φγθνπ γηα ηηο δχν ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο. Με ηε 

δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ 

ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο ιεκθαγγεηαθήο δηήζεζεο. Σν odds ratio γηα δηήζεζε ηεο θάςαο ζηελ νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 5.2975 κε 95% CI 3.9000 έσο 7.1959. Όπσο 

θαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, θαίλεηαη φηη νη ρεηξνπξγνί πνπ εθηεινχλ πξνθπιαθηηθφ 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ππνζέηνπλ φηη έρνπλ κία ηνπηθά πην πξνρσξεκέλε λφζν, πξάγκα πνπ 

θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε. 

 

ηνλ πίλαθα 25 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο κε θαξθίλσκα ζπξενεηδή θαη 

πνιπεζηηαθφηεηα ηνπ πξσηνπαζνχο φγθνπ γηα ηηο δχν ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ 

Πίλαθαο 23. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη εμσζπξενεηδηθήο επέθηαζεο  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Δμσζπξενεηδηθή 

επέθηαζε 

Ναη 10558 718 11276 

Όρη 17305 5099 22404 

ύλνιν   27863 5817 33680 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

Πίλαθαο 24. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ιεκθαγγεηαθήο δηήζεζεο  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Λεκθαγγεηαθή 

δηήζεζε 

Ναη 1050 43 1093 

Όρη 26813 5774 32587 

ύλνιν   27863 5817 33680 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
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θαη ηεο πνιπεζηηαθφηεηαο. Σν odds ratio γηα δηήζεζε ηεο θάςαο ζηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε 

πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ είλαη 5.6487 κε 95% CI 5.2958 έσο 6.0251. Όπσο θαη γηα ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, θαίλεηαη φηη νη ρεηξνπξγνί πνπ εθηεινχλ πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ 

θαζαξηζκφ ππνζέηνπλ φηη έρνπλ κία ηνπηθά πην πξνρσξεκέλε λφζν, πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε. 

 

 

 

k) Με την υποτροπή του καρκινώματοσ 

 

Η ππνηξνπή ή φρη ηνπ θαξθηλψκαηνο ηνπ ζπξενεηδή κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

εμεηάζηεθε ζε 51 απφ ηα 106 άξζξα (48%). ηα άξζξα απηά ππνηξνπή ηεο λφζνπ παξνπζίαζαλ 

1,369 αζζελείο (~5%) (Γηάγξακκα 18). 

ηνλ πίλαθα 26 θαίλνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη αζζελείο κε θαξθίλσκα ζπξενεηδή πνπ 

ππνηξνπίαζαλ κε ηηο δχν ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο. Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην 

p=0.000000 θαη άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο 

ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. Σν odds ratio γηα ππνηξνπή ζηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ 

θαζαξηζκφ είλαη 0.6531 κε 95% CI 0.5677 έσο 0.7061.  

Πίλαθαο 25. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη πνιπεζηηαθφηεηαο  

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Πνιπεζηηαθόηεηα 
Ναη 18080 1434 19514 

Όρη 9783 4383 14166 

ύλνιν   27863 5817 33680 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 

Πίλαθαο 26. πζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ππνηξνπήο   

    ΟΘ θαη ΚΓ ΟΘ ύλνιν 

Τπνηξνπή 
Ναη 725 644 1369 

Όρη 16576 9322 25898 

ύλνιν   17301 9966 27267 

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 
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l) Με ηελ κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε 

 

Η κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηνπ αζζελή κε θαξθίλσκα ηνπ ζπξενεηδή κεηά απφ ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε εμεηάζηεθε ζε 49 απφ ηα 106 άξζξα (~46%) (Πίλαθαο 3). Η θαηαγεγξακκέλε 

δηάξθεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζεο αθνξνχζε 20,003 πεξηζηαηηθά.  

Η κέζε παξαθνινχζεζε ζηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ήηαλ 50 κήλεο (SD 3.2 κήλεο) ελψ 

φηαλ απηή ζπλνδεχνληαλ απφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ήηαλ 47 (SD 4.3). Με ηε δνθηκαζία ρ
2 

πξνθχπηεη φηη ην p=0.8465 θαη άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ 

ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη δχν νκάδεο 

αζζελψλ παξαθνινπζήζεθαλ γηα ην ίδην πεξίπνπ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

Ο πίλαθαο 27 πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ 

ρεηξνπξγείνπ θαη ησλ ππνινίπσλ ππφ εμέηαζε παξακέηξσλ. 

Πίλαθαο 27. πζρέηηζε ηνπ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ κε ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο 

Μεηαβιεηή ΟΘ + ΚΓ ΟΘ p 
Odds 

ratio 
95% Cl 

Ηιηθία 
<45 έηε 7108 1649 

0,86202 ns   
>45 έηε 10041 2315 

Φύιν 
Άληξεο 5331 1526 

0,00036 0,8915 0,8370-0,9496 
Γπλαίθεο 25192 6429 

Τπνηύπνο θαξθίλνπ 

Κιαζζηθό 

ζειώδεο 
12667 2305 

0,000000 3,6186 3,1193-4,1977 Θειώδεο 

ζπιαθηώδνπο 

ππνηύπνπ 

3997 201 

Πξνεγρεηξεηηθή Γηάγλσζε             

Υπεξερνηνκνγξαθία 
Ναη 21004 2421 

0,000000 39,1723 31,3819-48,8967 
Όρη 99 447 

FNA 
Ναη 9657 2310 

0,000000 0,2038 0,1851-0,2244 
Όρη 11446 558 

CT 
Ναη 2131 505 

0,000000 0,5256 0,4727-0,5844 
Όρη 18972 2363 

PET Ναη 619 505 0,000000 0,1414 0,1248-0,1602 

ΚΓ: Κεληξηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο 
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Όρη 20484 2363 

Μέγεζνο Πξσηνπαζνύο 

Καξθηλώκαηνο 

<5mm 12537 6554 0,000000 0,6216 0,5995-0,6446 

5mm-10mm 12170 3193 0,000000 1,569 1,5026-1,6384 

11mm-20mm 16043 5255 0,000000 1,2142 1,1700-1,2600 

21mm-40mm 8817 3586 0,000000 0,9052 0,8670-0,9450 

Μεηάζηαζε ζε ιεκθαδέλα 

θεληξηθνύ δηακεξίζκαηνο 

Ναη 15787 5495 
0,000000 1,4082 1,3581-1,4602 

Όρη 31398 15390 

Μέζνο αξηζκόο ιεκθαδέλσλ 

(SD) 
  9,92 (0,40) 2,83 (8,84) 0,000000     

πκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε 

ξαδηελεξγό ηώδην 

Ναη 11907 4160 
0,000000 2,8675 2,7196-3,0235 

Όρη 4922 4931 

Δπηπινθέο             

Σπλνιηθά 
Ναη 3787 831 

0,000000 1,8274 1,6815-,19861 
Όρη 10379 4162 

Μόληκε πάξεζε παιίλδξνκνπ 

ιαξπγγηθνύ λεύξνπ 

Ναη 112 46 
0,380000 ns   

Όρη 14054 4947 

Πξνζσξηλε πάξεζε 

παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνύ 

λεύξνπ 

Ναη 406 59 
0,000000 2,4675 1,8742-3,2486 

Όρη 13760 4934 

Μόληκνο 

ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 

Ναη 858 69 
0,000000 4,6009 3,5924-5,8925 

Όρη 13308 4924 

Παξνδηθόο 

ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 

Ναη 2081 615 
0,000034 1,2258 1,1132-1,3498 

Όρη 12085 4378 

Αηκάησκα 
Ναη 37 21 

0,07791 ns   
Όρη 14129 4972 

Μεηαιιάμεηο γνληδίσλ 
Ναη 4722 590 

0,000000 3,7581 3,3689-4,1924 
Όρη 2596 1219 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ             

Γηήζεζεο θάςαο 
Ναη 3298 212 

0,000000 3,5496 3,0801-4,0906 
Όρη 24565 5605 

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 
Ναη 10558 718 

0,000000 4,3328 3,9925-4,7021 
Όρη 17305 5099 

Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 
Ναη 1050 43 

0,000000 5,2975 3,9000-7,1959 
Όρη 26813 5774 

Πνιπεζηηαθόηεηα 
Ναη 18080 1434 

0,000000 5,6487 5,2958-6,0251 
Όρη 9783 4383 

Τπνηξνπή 
Ναη 725 644 

0,000000 0,6531 0,5677-0,7061 
Όρη 16576 9322 

Γηάξθεηα κεηεγρεηξεηηθή 

παξαθνινύζεζεο [κήλεο] (SD) 
  50 (3.2) 47 (4.3) 0,8465 ns   
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ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή, ΚΓ: Λεκθαδεληθφο Καζαξηζκφο Κεληξηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

 

2. πζρεηίζεηο παξακέηξσλ πνπ έδεημαλ ζπζρέηηζε κε ηνλ ηύπν 

ρεηξνπξγείνπ κεηαμύ ηνπο. 

 

a) Συςχετίςεισ του φύλου ςτισ ολικέσ θυρεοειδεκτομέσ με 

προφυλακτικό λεμφαδενικό καθαριςμό με τισ υπόλοιπεσ 

παραμέτρουσ 

 

 πζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη ππνηχπνπ ηνπ θαξθηλψκαηνο ήηαλ κφλν δπλαηή γηα ηνλ 

θιαζζηθφ ππνηχπν ηνπ ζειψδνπο. Τπήξραλ 20 άξζξα ζηα νπνία κπνξνχζαλ λα γίλεη 

αλάιπζε θαη πεξηείραλ 9,019 πεξηζηαηηθά κε θιαζζηθφ ζειψδεο θαξθίλσκα. Η αλαινγία 

αλδξψλ/γπλαηθψλ ήηαλ 1725/7294. Η δνθηκαζία ρ2 δίλεη p=0.155524 ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαη άξα δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θαξθηληθνχ ππνηχπνπ θαη 

θχινπ.  

 πζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη κεγέζνπο ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ήηαλ δπλαηφ λα 

δηεπθξηληζηεί γηα 4,438 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 28). Η δνθηκαζία ρ2 δίλεη p=0.082351 ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαη άξα δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ κέγεζνο 

πξσηνπαζνχο φγθνπ θαη θχινπ.  

 

Πίλαθαο 28. πζρέηηζε θχινπ κε κέγεζνο πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο 

 

<10mm >10mm χλνιν 

Άλδξεο 835 987 1822 

Γπλαίθεο 1130 1486 2616 

ύλνιν 1965 2473 4438 

 

 πζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη ιεκθαδέλσλ, φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ήηαλ δπλαηφ λα 

δηεπθξηληζηεί γηα 6,797 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 3). Ο κέζνο φξνο ησλ εθηακέλησλ 

ιεκθαδέλσλ γηα ηνπο άληξεο ήηαλ 8.08 (SD 0.38), ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ 9.23 (SD 

0.31). Η δνθηκαζία One-way ANOVA δίλεη ρ2 δίλεη p=0.006232 ζε ζρέζε κε ην θχιν. 
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  πζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη (1) ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο κε ξαδηελεξγφ ηψδην, (2) 

επηπινθψλ, (3) κεηαιιάμεηο ησλ γνληδίσλ, (4) παξαγφλησλ θίλδπλνπ θαη (5) ππνηξνπήο 

ηεο λφζνπ δελ ήηαλ δπλαηή. 

 

Ο πίλαθαο 29 δείρλεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ ζε νιηθέο ζπξενεηδεθηνκέο κε πξνθπιαθηηθφ 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ κε ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. 

 

 

b) Συςχετίςεισ του κλαςςικού θηλώδουσ υποτύπου του 

καρκινώματοσ ςτισ ολικέσ θυρεοειδεκτομέσ με προφυλακτικό 

λεμφαδενικό καθαριςμό με τισ υπόλοιπεσ παραμέτρουσ 

 

Σα 4,198 πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχζαλ ησλ ζπιαθηψδε ππνηχπν ηνπ ζειψδνπο 

θαξθηλψκαηνο δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηαρσξηζηνχλ κέζα ζηα άξζξα πνπ ηα 

ζπκπεξηιάκβαλαλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ πεξηνξίζηεθε ζηα ζειψδε 

θαξθηλψκαηα θιαζζηθνχ ππνηχπνπ. 

 πζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαη πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ έγηλε γηα 6,158 

πεξηζηαηηθά. Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα 30 νη αζζελείο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην 

Πίλαθαο 29. πζρέηηζε θχινπ ζε νιηθέο ζπξενεηδεθηνκέο κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ κε ηηο ππφινηπεο 

παξακέηξνπο 

Μεηαβιεηή Άληξεο Γπλαίθεο p Significance 

Τπνηύπνο 

θαξθίλνπ 
Κιαζζηθό ζειώδεο 1725 7294 0,155524 ns 

Μέγεζνο 

Πξσηνπαζνύο 

Καξθηλώκαηνο 

<10mm 835 987 

0,082351 ns 

11mm-40mm 1130 1486 

Μέζνο αξηζκόο 

ιεκθαδέλσλ (SD) 
  8,08 (0,38) 9,23 (0,31) 0,006232   

ΟΘ: Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή, ΚΓ: Λεκθαδεληθφο Καζαξηζκφο Κεληξηθνχ Γηακεξίζκαηνο  
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θαξθίλσκα έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα θάλνπλ ππεξερνηνκνγξαθία κε ηαπηφρξνλε 

βηνςία δηά ιεπηήο βειφλεο απ’φηη ν πιεζπζκφο θαη έρνπλ θαη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

θάλνπλ πνδηηξνληαθή ηνκνγξαθία.  

 

Πίλαθαο 30. πζρέηηζε θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο θαη πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ 

Δμέηαζε 
Πεξηζηαηηθά 

(n=6158) 
% 

% Αλεμαξηήησο 

ππνηύπνπ 
p 

Τπεξερνηνκνγξαθία 5862 95,19% 99,53% 0,0000 

Βηνςία δηα ιεπηήο 

βειόλεο 
3881 63,02% 45,76% 

0,0000 

Αμνληθή ηνκνγξαθία 619 10,05% 10,09% 0,9251 

Πνδηηξνληαθή 

ηνκνγξαθία 
604 9,81% 2,93% 

0,0000 

 

 πζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαη κεγέζνπο ηνπ πξσηνπαζνχο 

θαξθηλψκαηνο ήηαλ δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί γηα 5,052 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 31). Όπσο 

θαίλεηαη ζην πίλαθα ??? νη αζζελείο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην θαξθίλσκα θαη πνπ 

ρεηξνπξγνχληαη γηα νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ θαζαξηζκφ, έρνπλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ φγθν κεηαμχ 5 θαη 20mm.  

 

Πίλαθαο 31. πζρέηηζε θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο θαη πξνεγρεηξεηηθνχ 

ειέγρνπ 

Μέγεζνο φγθνπ 
Πεξηζηαηηθά 

(n=5052) 
% 

% Αλεμαξηήησο 

ππνηχπνπ 
p 

<5mm 1318 26,09% 28,01% 0,0022 

5mm-10mm 1600 31,67% 22,54% 0,0000 

11mm-20mm 1944 38,48% 31,25% 0,0000 

21mm-40mm 221 4,37% 18,20% 0,0000 

 

 πζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαη ιεκθαδεληθήο δηαζπνξάο ήηαλ 

δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί γηα 6,394 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 3). Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα 

32 νη αζζελείο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην θαξθίλσκα πνπ ρεηξνπξγνχληαη γηα νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ θαζαξηζκφ, έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα γηα 

ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο απφ φηη ν γεληθφο πιεζπζκφο κε odds ratio 0.9228 θαη 95% Cl 

0.8688 έσο 0.9801. 
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Πίλαθαο 32. πζρέηηζε θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο θαη θαηάζηαζεο ιεκθαδέλσλ 

 
  %  Πιεζπζκφο p 

Αζζελείο κε ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο (n=6394) 1891 29,57% 31,27% 0,009 

Μέζφο φξνο ιεκθαδέλσλ ζην παξαζθεχαζκα 12.85   9.10 0,498815 

SD ιεκθαδέλσλ 0.68   0.40   

 

 πζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ ηνπ θαξθηλψκαηνο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο κε ξαδηελεξγφ ηψδην ήηαλ δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί γηα 3,977 

πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 3). Η πηζαλφηεηα θάπνηνπ αζζελή λα πάξεη ζπκπιεξσκαηηθή 

ζεξαπεία κε ξαδηελεξγφ ηψδην ήηαλ 57.23% (2276 αζζελείο), ελψ ε αληίζηνηρε 

πηζαλφηεηα ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ήηαλ 61.97%. Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα, νη αζζελείο 

κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην θαξθίλσκα πνπ ρεηξνπξγνχληαη γηα νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε 

πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ θαζαξηζκφ, έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα γηα ιήςε ξαδηελεξγνχ 

ησδίνπ κε odds ratio 0.8218 θαη 95% Cl 0.7760 έσο 0.8690. 

 πζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαη επηπινθψλ ήηαλ δπλαηφ λα 

δηεπθξηληζηεί γηα 7,757 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 3). Δμαηξέζεθαλ, φπσο θαη ζηελ αξρηθή 

αλάιπζε, νη ινηπέο επηπινθέο θαη ε επηκφιπλζε ιφγσ πνιχ ρακειήο επίπησζεο. Όπσο 

θαίλεηαη ζην πίλαθα 33 νη αζζελείο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην θαξθίλσκα έρνπλ κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα ζπλνιηθψλ επηπινθψλ. Σν odds ratio γηα επηπινθή είλαη 0.8878 θαη 95% Cl 

0.8312 έσο 0.9482 ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ. Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε γηα ην 

θιαζζηθφ ζειψδεο θαξθίλσκα θαη ηελ πάξεζε ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ λεχξνπ (είηε 

κφληκε είηε παξνδηθή) ή ην αηκάησκα. Αληίζεηα, ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε γηα ην 

ππνπαξαζπξεηδηζκφ (θαη ηνλ κφληκν θαη ην παξνδηθφ). Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα, νη 

αζζελείο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην θαξθίλσκα πνπ ρεηξνπξγνχληαη γηα νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ θαζαξηζκφ, έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

γηα κφληκν ππνπαξαζπξενεηδηζκφ κε odds ratio 1.3421 θαη 95% Cl 1.1886 έσο 1.5155, 

αιιά κηθξφηεξε πηζαλφηεηα γηα παξνδηθφ ππνπαξαζπξενεηδηζκφ κε odds ratio 0.8226 θαη 

95% Cl 0.7572 έσο 0.8936. 

Πίλαθαο 33. πζρέηηζε θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο θαη επηπινθψλ 
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 πζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο κε ζπξενεηδεθηνκή θαη πξνθπιαθηηθφ 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη γνληδηαθψλ κεηαιιάμεσλ δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη. 

 πζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαξθηλψκαηνο κε ζπξενεηδεθηνκή θαη 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη παξνπζίαο παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο λφζνπ 

αθνξνχζε 5,443 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 34). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ππνηχπνπ ηνπ θαξθηλψκαηνο θαη ησλ πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ. 

Τπάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα δηήζεζεο ηεο θάςαο θαη ιεκθαγγεηαθήο δηήζεζεο, ελψ 

ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα εμσζπξενεηδηθήο επέθηαζεο θαη πνιπεζηηαθφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ.  

 

Πίλαθαο 34. πζρέηηζε θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

Πξνδηαζεζηθόο παξάγνληαο Πεξηζηαηηθά (n=5443) % % πιεζπζκνύ p 

Γηήζεζε θάςαο 1387  25,48% 10,42% 0.0000 

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 1187  21,81% 33,48% 0.0000 

Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 578  10,62% 3,25% 0.0000 

Πνιπεζηηαθόηεηα  1834 33,69% 57,94% 0.0000 

 

 πζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο κε ζπξενεηδεθηνκή θαη πξνθπιαθηηθφ 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη ππνηξνπήο ηεο λφζνπ αθνξνχζε 4,540 πεξηζηαηηθά 

(Πίλαθαο 35). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ππνηχπνπ ηνπ θαξθηλψκαηνο θαη ηνπ πνζνζηνχ ππνηξνπήο, ζηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί νιηθή ζπξενεηδεθηνκή θαη πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ.  

 

Πίλαθαο 35. πζρέηηζε θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο θαη ππνηξνπήο 

Δπηπινθή Πεξηζηαηηθά (n=7757) % % πιεζπζκνύ p 

πλνιηθά 1706 21,99% 24,10% 0,0004 

Μόληκε πάξεζε παιίλδξνκνπ 68 0,88% 0,82% 0,6487 

Παξνδηθή πάξεζε παιίλδξνκνπ 187 2,41% 2,43% 0,9267 

Μόληκνο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 496 6,39% 4,84% 0,0000 

Παξνδηθόο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 921 11,87% 14,07% 0,0000 

Αηκάησκα 16 0,21% 0,30% 0,2094 
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Πιεζπζκφο 

(n=4540) 
% 

 

Πιεζπζκφο 
p 

Αζζελείο κε 

ππνηξνπή 
225 4,95% 5,02% 0.7452 

 

ηνλ πίλαθα 36 θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο ζε νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ κε ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο. 

 

Πίλαθαο 36. πζρέηηζε θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη ινηπψλ παξαγφλησλ 

Δμέηαζε Πεξηζηαηηθά % 
% ζηνλ 

πιεζπζκό 
p 

Πξνεγρεηξεηηθή Γηάγλσζε         

Υπεξερνηνκνγξαθία 5862 95,19% 99,53% 0,0000 

Βηνςία δηα ιεπηήο βειόλεο 3881 63,02% 45,76% 0,0000 

Αμνληθή ηνκνγξαθία 619 10,05% 10,09% 0,9251 

Πνδηηξνληαθή ηνκνγξαθία 604 9,81% 2,93% 0,0000 

Μέγεζνο πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο 

    <5mm 1318 26,09% 28,01% 0,00220 

5mm-10mm 1600 31,67% 22,54% 0,00000 

11mm-20mm 1944 38,48% 31,25% 0,00000 

21mm-40mm 221 4,37% 18,20% 0,00000 

Αζζελείο κε ζεηηθνύο ιεκθαδέλεο (n=6394) 1891 29,57% 31,27% 0,00900 

Μέζόο όξνο ιεκθαδέλσλ ζην παξαζθεύαζκα (SD) 12.85 (0.68)   9.10 (0.40) 0,49882 

πκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε ξαδηελεξγό ηώδην 2276 57,23% 61,97% 0,00000 

Δπηπινθέο         

Σπλνιηθά 1706 21,99% 24,10% 0,0004 

Μόληκε πάξεζε παιίλδξνκνπ 68 0,88% 0,82% 0,6487 

Παξνδηθή πάξεζε παιίλδξνκνπ 187 2,41% 2,43% 0,9267 

Μόληκνο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 496 6,39% 4,84% 0,0000 

Παξνδηθόο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 921 11,87% 14,07% 0,0000 

Αηκάησκα 16 0,21% 0,30% 0,2094 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

    Γηήζεζε θάςαο 1387  25,48% 10,42% 0.0000 

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 1187  21,81% 33,48% 0.0000 

Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 578  10,62% 3,25% 0.0000 

Πνιπεζηηαθόηεηα  1834 33,69% 57,94% 0.0000 
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Αζζελείο κε ππνηξνπή 225 4,95% 5,02% 0.7452 

 

c) Σχετίςεισ του προεγχειρητικού ελέγχου ςτισ ολικέσ 

θυρεοειδεκτομέσ με προφυλακτικό λεμφαδενικό καθαριςμό με τισ 

υπόλοιπεσ παραμέτρουσ 

 

ηηο ζπζρεηίζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο εμαηξέζεθαλ νη αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

πνδηηξνληαθή  ηνκνγξαθία, γηαηί απνηεινχζαλ κφλν ην 3.6% ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη πξνέξρνληαη 

απφ κφλν έλα άξζξν. Δπίζεο, εμαηξέζεθαλ νη αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε αμνληθή 

ηνκνγξαθία γηαηί ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαλ κφλν απφ δχν άξζξα. 

 

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ ζηηο νιηθέο ζπξενεηδεθηνκέο κε 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη κεγέζνπο ηνπ θαξθηλψκαηνο ήηαλ δπλαηφ λα 

δηεπθξηληζηεί γηα 12,645 πεξηζηαηηθά κε ππεξερνηνκνγξαθία θαη 7,820 πεξηζηαηηθά κε 

βηνςία δηα ιεπηήο βειφλεο (Πίλαθεο 37 θαη 38). Όζνλ αθνξά ηελ πξνεγρεηξεηηθή ρξήζε 

ππεξερνηνκνγξαθίαο (Πίλαθαο 37), ε δνθηκαζία ρ2 δίλεη p=0.00001. Σν odds ratio γηα 

θαξθηλψκαηα <5mm ήηαλ 0.6960 θαη 95% Cl 0.6524 έσο 0.7426, γηα θαξθηλψκαηα 5-

10mm ήηαλ 1.6595 θαη 95% Cl 1.5584 έσο 1.7671, γηα θαξθηλψκαηα 11-20mm ήηαλ 

1.1872 θαη 95% Cl 1.1193 έσο 1.2593 θαη γηα θαξθηλψκαηα 21-40mm ήηαλ 0.7549 θαη 

95% Cl 0.7000 έσο 0.8141. 

 

Πίλαθαο 37. πζρέηηζε ππεξερνηνκνγξαθηθνχ ειέγρνπ ζηηο νιηθέο ζπξενεηδεθηνκέο κε 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη κεγέζνπο ηνπ θαξθηλψκαηνο 

 Μέγεζνο ηνπ πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο  

 

<5mm 

5mm-

10mm 11mm-20mm 

21mm-

40mm ύλνιν 

Τπεξερνηνκνγξαθία 

2694  

(21,31%) 

4154 

(32,85%) 

4432 

(35,05%) 

1818 

(14,38%) 

12645 

 

% ζηνλ γεληθό 

πιεζπζκό 28,01% 22,54% 31,25% 18,20%  
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Όζνλ αθνξά ηελ πξνεγρεηξεηηθή ρξήζε βηνςίαο δηα ιεπηή βειφλε (πίλαθαο ???), ε 

δνθηκαζία ρ2 δίλεη p=0.00001. Σν odds ratio γηα θαξθηλψκαηα <5mm ήηαλ 0.5807 θαη 

95% Cl 0.5432 έσο 0.6208, γηα θαξθηλψκαηα 5-10mm ήηαλ 0.7305 θαη 95% Cl 0.6813 

έσο 0.7832, γηα θαξθηλψκαηα 11-20mm ήηαλ 1.0928 θαη 95% Cl 1.0298 έσο 1.1595 θαη 

γηα θαξθηλψκαηα 21-40mm ήηαλ 0.8894 θαη 95% Cl 0.8266 έσο 0.9570. 

 

Πίλαθαο 38. πζρέηηζε βηνςίαο δηα ιεπηήο βειφλεο ζηηο νιηθέο ζπξενεηδεθηνκέο κε 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη κεγέζνπο ηνπ θαξθηλψκαηνο 

 Μέγεζνο ηνπ πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο  

 

<5mm 

5mm-

10mm 11mm-20mm 

21mm-

40mm ύλνιν 

Βηνςία δηα ιεπηή 

βειόλεο 

1441 

(18,43%) 

1371 

(17,53%) 

2598 

(33,22%) 

1292 

(16,52%) 

7820 

 

% ζηνλ γεληθό 

πιεζπζκό 28,01% 22,54% 31,25% 18,20%  

 

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ ζηηο νιηθέο ζπξενεηδεθηνκέο κε 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη θαηάζηαζεο ησλ ιεκθαδέλσλ ήηαλ δπλαηφ λα 

δηεπθξηληζηεί γηα 11,607 πεξηζηαηηθά κε ππεξερνηνκνγξαθία θαη κε βηνςία δηα ιεπηήο 

βειφλεο (Πίλαθεο 39 θαη 40). Όζνλ αθνξά ηελ πξνεγρεηξεηηθή ρξήζε 

ππεξερνηνκνγξαθίαο (Πίλαθαο 39), ε δνθηκαζία ρ2 δίλεη p=0.00001. Σν odds ratio γηα 

ήηαλ 1.8414 θαη 95% Cl 1.7404 έσο 1.9482. Άξα, ε πξνεγρεηξεηηθή ππεξερνηνκνγξαθία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ παζνινγηθή «απνθάιπςε» κεηάζηαζεο ζηνπο ιεκθαδέλεο. 

 

 

Πίλαθαο 39. πζρέηηζε ππεξερνηνκνγξαθίαο θαη θαηάζηαζεο ιεκθαδέλσλ  

  Τπεξερνηνκνγξαθία  

    Ναη Όρη ύλνιν 

Μεηάζηαζε 
Ναη 6389 13 6402 

Όρη 5135 70 5205 

ύλνιν   11524 83 11607 
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Όζνλ αθνξά ηελ πξνεγρεηξεηηθή ρξήζε βηνςίαο δηά ιεπηή βειφλε (πίλαθαο ???), ε 

δνθηκαζία ρ2 δίλεη p=0.00001. Σν odds ratio ήηαλ 0.5918 θαη 95% Cl 0.5558 έσο 0.6301. 

Άξα, ε βηνςία δηα ιεπηήο βειφλεο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ «απνθάιπςε» κεηάζηαζεο 

ζηνπο ιεκθαδέλεο. 

 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εθηακέλησλ ιεκθαδέλσλ ζηνλ πξνεγρεηξεηηθφ ππέξερν ήηαλ 6.93 

(SD 0.76), ελψ ζηελ πξνεγρεηξεηηθή βηνςία ήηαλ 5.66 (SD 1.20). H δνθηκαζία ANOVA έδσζε 

p=0.971308 θαη άξα δελ ππήξρε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε. 

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ ζηηο νιηθέο ζπξενεηδεθηνκέο κε 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ιήςεο ξαδηελεξγνχ 

ησδίνπ ήηαλ δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί γηα 8,777 πεξηζηαηηθά (Πίλαθεο 46 θαη 47). Η 

πηζαλφηεηα θάπνηνπ αζζελή πνπ είρε θάλεη ππέξερν λα πάξεη ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία 

κε ξαδηελεξγφ ηψδην ήηαλ 67.96% (5,788 αζζελείο), ελψ ε αληίζηνηρε πηζαλφηεηα ζηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ ήηαλ 61.97%. Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα, νη αζζελείο απηνί έρνπλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα ιήςε ξαδηελεξγνχ ησδίνπ. Η πηζαλφηεηα θάπνηνπ αζζελή 

πνπ είρε θάλεη βηνςία δηα ιεπηήο βειφλεο λα πάξεη ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε 

ξαδηελεξγφ ηψδην ήηαλ 37.53% (885 αζζελείο), ελψ ε αληίζηνηρε πηζαλφηεηα ζηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ ήηαλ 61.97%. Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα, νη αζζελείο απηνί έρνπλ κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα γηα ιήςε ξαδηελεξγνχ ησδίνπ. 

 πζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ επηπινθψλ ήηαλ δπλαηφ λα 

δηεπθξηληζηεί γηα 7,183 πεξηζηαηηθά (Πίλαθεο 46 θαη 47). Δμαηξέζεθαλ φπσο θαη ζηελ 

αξρηθή αλάιπζε νη ινηπέο επηπινθέο, ην αηκάησκα θαη ε επηκφιπλζε ιφγσ πνιχ ρακειήο 

επίπησζεο. Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα 41 νη αζζελείο πνπ είραλ πξνεγρεηξεηηθφ 

Πίλαθαο 40. πζρέηηζε βηνςίαο δηα ιεπηήο βειφλεο θαη θαηάζηαζεο ιεκθαδέλσλ  

  FNA  

    Ναη Όρη ύλνιν 

Μεηάζηαζε 
Ναη 2560 3842 6402 

Όρη 3517 1688 5205 

ύλνιν   6077 5530 11607 
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ππεξερνηνκνγξάθεκα έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ζπλνιηθψλ επηπινθψλ. Σν odds ratio 

γηα επηπινθή είλαη 0.8692 θαη 95% Cl 0.8136 έσο 0.9286 ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ. Γελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε γηα ηνλ ππέξερν θαη ηελ πάξεζε ηνπ παιίλδξνκνπ 

ιαξπγγηθνχ λεχξνπ (είηε κφληκε είηε παξνδηθή), φπσο θαη γηα ηνλ ππνπαξαζπξενεηδηζκφ 

(κφληκν ή παξνδηθφ). 

 

Πίλαθαο 41. πζρέηηζε ππεξερνηνκνγξαθήκαηνο θαη επηπινθψλ 

Δπηπινθή Πεξηζηαηηθά (n=7100) % % πιεζπζκνύ p 

πλνιηθά 1536 21,63% 24,10% 0,0001 

Μόληκε πάξεζε παιίλδξνκνπ 47 0,66% 0,82% 0,1877 

Παξνδηθή πάξεζε παιίλδξνκνπ 162 2,28% 2,43% 0,4843 

Μόληκνο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 342 4,82% 4,84% 0,9474 

Παξνδηθόο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 985 13,87% 14,07% 0,6833 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα 42 νη αζζελείο πνπ είραλ πξνεγρεηξεηηθή βηνςία δηα ιεπηήο 

βειφλεο έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ζπλνιηθψλ επηπινθψλ. Σν odds ratio γηα επηπινθή 

είλαη 0.8835 θαη 95% Cl 0.8278 έσο 0.9429 ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ. Οη αζζελείο πνπ 

έρνπλ θάλεη βηνςία έρνπλ πνιχ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα θάλνπλ θάθσζε ηνπ 

παιίλδξνκνπ (είηε κφληκε OR 0.0847 95% Cl 0.0391 έσο 0,1834, είηε παξνδηθή 0.6972 

95% Cl 0.5731 έσο 0.8482). Σέινο, απηνί νη αζζελείο δελ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε κε 

ηνλ ππνπαξαζπξενεηδηζκφ.  

 

Πίλαθαο 42. πζρέηηζε βηνςίαο κε ιεπηή βειφλε θαη επηπινθψλ 

Δπηπινθή Πεξηζηαηηθά (n=5446) % % πιεζπζκνύ p 

πλνιηθά 1190 21,85% 24,10% 0,0002 

Μόληκε πάξεζε παιίλδξνκνπ 4 0,0007% 0,82% 0,0000 

Παξνδηθή πάξεζε παιίλδξνκνπ 96 1,76% 2,43% 0,0003 

Μόληκνο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 244 4,48% 4,84% 0,2273 

Παξνδηθόο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 805 14,78% 14,07% 0,1531 
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 πζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη κεηαιιάμεσλ δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη 

ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ πεξηζηαηηθψλ πξνεξρφκελα απφ δχν άξζξα. 

 πζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη παξνπζίαο παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο 

λφζνπ αθνξνχζε 17,624 πεξηζηαηηθά (Πίλαθεο 46 θαη 47). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

δεδνκέλα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ππεξερνηνκνγξαθηθνχ ειέγρνπ θαη φισλ ησλ 

πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ. Τπάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα δηήζεζεο ηεο θάςαο, 

ιεκθαγγεηαθήο δηήζεζεο θαη πνιπεζηηαθφηεηαο, ελψ ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα 

εμσζπξενεηδηθήο επέθηαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ (Πίλαθαο 43).  

 

Πίλαθαο 43. πζρέηηζε ππεξερνηνκνγξαθήκαηνο θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

Πξνδηαζεζηθόο παξάγνληαο 
Πεξηζηαηηθά 

(n=17525) 
% % πιεζπζκνύ p 

Γηήζεζε θάςαο 2244 12,81% 10,42% 0,0001  

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 3773 21,53% 33,48% 0,0001  

Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 690 3,94% 3,25% 0,0092  

Πνιπεζηηαθόηεηα 12633 72,09% 57,94% 0,0000  

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο βηνςίαο κε ιεπηή 

βειφλε θαη φισλ ησλ πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ. Τπάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα 

δηήζεζεο ηεο θάςαο, ελψ αληίζεηα ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα εμσζπξενεηδηθήο 

επέθηαζεο, ιεκθαγγεηαθήο δηήζεζεο θαη πνιπεζηηαθφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ 

(Πίλαθαο 44).  

 

Πίλαθαο 44. πζρέηηζε βηνςίαο κε ιεπηή βειφλε θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

Πξνδηαζεζηθόο παξάγνληαο 
Πεξηζηαηηθά 

(n=8217) 
% % πιεζπζκνύ p 

Γηήζεζε θάςαο 1038 12,63% 10,42% 0,0001 

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 1381 16,81% 33,48% 0,0000 

Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 694 8,45% 3,25% 0,0000 

Πνιπεζηηαθόηεηα 1309 15,93% 57,94% 0,0000 

 

 πζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθήο απεηθφληζεο θαη ππνηξνπήο ηεο λφζνπ αθνξνχζε 

6,817 πεξηζηαηηθά (Πίλαθεο 46 θαη 47). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ππάξρεη 
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αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο ππνηξνπήο ζηνπο 

αζζελείο (Πίλαθαο 45).  

 

Πίλαθαο 45. πζρέηηζε απεηθφληζεο θαη ππνηξνπήο 

  
Πιεζπζκφο 

(n=6817) 
% 

 

Πιεζπζκφο 
p 

Αζζελείο κε ππνηξνπή θαη 

ππέξερν 
85 1,27% 5,02% 0.0000 

Αζζελείο κε ππνηξνπή θαη 

βηνςία δηα ιεπηήο βειφλεο 
94 2,41% 5,02% 0,0000 

 

ηνπο πίλαθεο 46 θαη 47 θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ απεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ 

(ππεξερνηνκνγξαθία θαη βηνςία δηα ιεπηήο βειφλεο) κε ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο. 

 

Πίλαθαο 46. πζρέηηζε ππεξερνηνκνγξαθίαο ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ 

θαζαξηζκφ θαη ινηπψλ παξαγφλησλ 

Δμέηαζε Πεξηζηαηηθά % % ζηνλ πιεζπζκό p 

Μέγεζνο πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο       

 <5mm 2694 21,31% 28,01% 0,00000 

5mm-10mm 4154 32,85% 22,54% 0,00000 

11mm-20mm 4432 35,05% 31,25% 0,00000 

21mm-40mm 1818 14,38% 18,20% 0,00000 

Αζζελείο κε ζεηηθνύο ιεκθαδέλεο 

(n=6402) 
6389 99,80% 31,27% 0,00000 

Μέζόο όξνο ιεκθαδέλσλ ζην 

παξαζθεύαζκα (SD) 
6.93 (0.76)   9.10 (0.40) 0,67152 

πκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε 

ξαδηελεξγό ηώδην 
5788 67,96% 61,97% 0,00000 

Δπηπινθέο       

 Σπλνιηθά 1536 21,63% 24,10% 0,0001 

Μόληκε πάξεζε παιίλδξνκνπ 47 0,66% 0,82% 0,1877 

Παξνδηθή πάξεζε παιίλδξνκνπ 162 2,28% 2,43% 0,4843 

Μόληκνο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 342 4,82% 4,84% 0,9474 

Παξνδηθόο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 985 13,87% 14,07% 0,6833 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ       

 Γηήζεζε θάςαο 2244 12,81% 10,42% 0,0001  

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 3773 21,53% 33,48% 0,0001  
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Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 690 3,94% 3,25% 0,0092  

Πνιπεζηηαθόηεηα 12633 72,09% 57,94% 0,0000  

Αζζελείο κε ππνηξνπή 85 1,27% 5,02% 0,0000 

 

Πίλαθαο 47. πζρέηηζε βηνςίαο δηα ιεπηήο βειφλεο ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ 

θαζαξηζκφ θαη ινηπψλ παξαγφλησλ 

Δμέηαζε Πεξηζηαηηθά % % ζηνλ πιεζπζκό p 

Μέγεζνο πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο       

 <5mm 1441 18,43% 28,01% 0,00000 

5mm-10mm 1371 17,53% 22,54% 0,00000 

11mm-20mm 2598 33,22% 31,25% 0,00340 

21mm-40mm 1292 16,52% 18,20% 0,00170 

Αζζελείο κε ζεηηθνύο ιεκθαδέλεο 

(n=6402) 
2560 39,99% 31,27% 0,00001 

Μέζόο όξνο ιεκθαδέλσλ ζην 

παξαζθεύαζκα (SD) 
5.66 (1.20) 

 
9.10 (0.40) 0,59814 

πκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε 

ξαδηελεξγό ηώδην 
885 37,53% 61,97% 0,00000 

Δπηπινθέο   

 

  

 Σπλνιηθά 1190 21,85% 24,10% 0,0002 

Μόληκε πάξεζε παιίλδξνκνπ 4 0,0007% 0,82% 0,0000 

Παξνδηθή πάξεζε παιίλδξνκνπ 96 1,76% 2,43% 0,0003 

Μόληκνο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 244 4,48% 4,84% 0,2273 

Παξνδηθόο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο 805 14,78% 14,07% 0,1531 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ   

 

  

 Γηήζεζε θάςαο 1038 12,63% 10,42% 0,0001 

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 1381 16,81% 33,48% 0,0000 

Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 694 8,45% 3,25% 0,0000 

Πνιπεζηηαθόηεηα 1309 15,93% 57,94% 0,0000 

Αζζελείο κε ππνηξνπή 94 2,41% 5,02% 0,0000 

 

d) Συςχετίςεισ του μεγέθουσ του πρωτοπαθούσ καρκινώματοσ 

ςτισ ολικέσ θυρεοειδεκτομέσ με προφυλακτικό λεμφαδενικό 

καθαριςμό με τισ άλλεσ παραμέτρουσ 

 

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ζηηο νιηθέο 

ζπξενεηδεθηνκέο κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη θαηάζηαζεο ησλ 

ιεκθαδέλσλ ήηαλ δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί γηα 10,097 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 48). Η 
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δνθηκαζία ρ2 δίλεη p=0.00001. Σν odds ratio γηα φγθνπο <5mm ήηαλ 0.8952 κε p=0,0918 

πνπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Σν odds ratio γηα φγθνπο 5-10mm ήηαλ 0.3478 θαη 

95% Cl 0.3173 έσο 0.3812 γηα p=0.0001. Σν odds ratio γηα φγθνπο 11-20mm ήηαλ 1.4550 

θαη 95% Cl 1.3279 έσο 1.5942 γηα p=0.0001. Σν odds ratio γηα φγθνπο 21-40mm ήηαλ 

4.1782 θαη 95% Cl 3.7079 έσο 4.7081 γηα p=0.0001. Σα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ φηη 

αζζελείο κε φγθνπο θάησ ησλ 10mm έρνπλ κηθξή πηζαλφηεηα γηα ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο 

ζην θεληξηθφ δηακέξηζκα, ελψ αζζελείο κε φγθνπο πάλσ απφ 11mm έρνπλ πνιιαπιάζηα 

πηζαλφηεηα γηα ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο αθφκα θαη ζε κία θιηληθά Ν0 λφζν. 

 

Πίλαθαο 48. πζρέηηζε θαηάζηαζεο ιεκθαδέλσλ θαη κεγέζνπο ηνπ θαξθηλψκαηνο 

 Μέγεζνο ηνπ πξσηνπαζνύο θαξθηλώκαηνο  

 

<5mm 5mm-10mm 11mm-20mm 21mm-40mm ύλνιν 

Αζζελείο κε ζεηηθνύο 

ιεκθαδέλεο 370 859 1057 793 3079 

Αζζελείο κε 

αξλεηηθνύο 

ιεκθαδέλεο 929 3696 1855 538 7018 

ύλνιν 1299 4555 2912 1331 10097 

 

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ κεγέζνπο ηνπ θαξθηλψκαηνο θαη (1) ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ιήςεο 

ξαδηελεξγνχ ησδίνπ, (2) ησλ επηπινθψλ, (3) ησλ κεηαιιάμεσλ, (4) ησλ πξνδηαζεζηθψλ 

παξαγφλησλ θαη (5) ησλ ππνηξνπψλ ήηαλ δελ δπλαηφ λα δηεπθξηληζηνχλ απφ ηα δεδνκέλα 

ησλ άξζξσλ.  

 

e) Συςχετίςεισ τησ λεμφαδενικήσ ςυμμετοχήσ ςτισ ολικέσ 

θυρεοειδεκτομέσ με προφυλακτικό λεμφαδενικό καθαριςμό με τισ 

άλλεσ παραμέτρουσ 

 

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ιεκθαδεληθήο ζπκκεηνρήο ζηηο νιηθέο ζπξενεηδεθηνκέο κε 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ιήςεο ξαδηελεξγνχ 

ησδίνπ ήηαλ δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί γηα 5,811 πεξηζηαηηθά. Η πηζαλφηεηα θάπνηνπ 

αζζελή πνπ είρε ιεκθαδεληθή ζπκκεηνρή λα πάξεη ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε 

ξαδηελεξγφ ηψδην ήηαλ 100%. Δπίζεο, ην 69% (4,020 πεξηζηαηηθά) ησλ αζζελψλ πνπ 



[81] 
 

ππνβιήζεθαλ ζε  πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ππνβιήζεθαλ ζε ξαδηελεξγφ 

ηψδην. 

 πζρέηηζε κεηαμχ ιεκθαδεληθήο ζπκκεηνρήο θαη (1) ησλ επηπινθψλ, (2) ησλ 

κεηαιιάμεσλ δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθππηαλ 

απφ ηα άξζξα.  

 πζρέηηζε κεηαμχ ιεκθαδεληθή θαηάζηαζεο θαη παξνπζίαο παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο 

λφζνπ αθνξνχζε 7,036 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 49). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζεηηθψλ ιεκθαδέλσλ θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ. ε 

ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα δηήζεζεο 

ηεο θάςαο (odds ratio 0.8586 θαη 95% Cl 0.7816 έσο 0.9431 γηα p=0.0015 ), 

εμσζπξενεηδηθήο επέθηαζεο (odds ratio 0.4645 θαη 95% Cl 0.4353 έσο 0.4957 γηα 

p=0.0001 ) θαη πνιπεζηηαθφηεηαο (odds ratio 1,8880 θαη 95% Cl 1.6373 έσο 2.1585 γηα 

p=0.0001 ), ελψ ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα ιεκθαγγεηαθή δηήζεζεο (odds ratio 

0.3216 θαη 95% Cl 0.3034 έσο 0.3408 γηα p=0.0001 ) ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ.  

 

Πίλαθαο 49. πζρέηηζε ιεκθαδεληθήο θαηάζηαζεο θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

Πξνδηαζεζηθόο παξάγνληαο Πεξηζηαηηθά (n=7,036) % % πιεζπζκνύ p 

Γηήζεζε θάςαο 632 8,98% 10,42% 0,0015  

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 1333 18,95% 33,48% 0,0001  

Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 418 5,94% 3,25% 0,0001  

Πνιπεζηηαθόηεηα 2160 30,70% 57,94% 0,0001  

 

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ιεκθαδεληθήο θαηάζηαζεο θαη ππνηξνπήο ηεο λφζνπ αθνξνχζε 

9,454 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 50). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κε odds ratio 0.4315 θαη 95% Cl 0.36677 έσο 0.5065 γηα p=0.0001.  

 

Πίλαθαο 50. πζρέηηζε ιεκθαδεληθήο θαηάζηαζεο θαη ππνηξνπήο 

  
Πιεζπζκφο 

(n=9454) 
% 

 

Πιεζπζκφο 
P 

Αζζελείο κε ππνηξνπή θαη 

ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο 
192 2,23% 5,02% 0.0000 
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 Δπίζεο (φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 52), ε δνθηκαζία ρ2 δίλεη p=0,005711 ζεσξψληαο 

πξνγλσζηηθφ δείθηε ππνηξνπήο ηεο λφζνπ ηελ κεηάζηαζε ζε ιεκθαδέλα θαη αξλεηηθφ δείθηε 

ππνηξνπήο ηεο λφζνπ ηε κε κεηάζηαζε. 

 

Πίλαθαο 51. πζρέηηζε ιεκθαδεληθήο θαηάζηαζεο θαη ππνηξνπήο 

  

Μεηάζηαζε ζε ιεκθαδέλεο 

 

  

Ναη Όρη ύλνιν 

Τπνηξνπή ηεο λόζνπ 
Ναη 192 159 351 

Όρη 4296 4807 9103 

ύλνιν 

 

4488 4966 9454 

 

f) Συςχετίςεισ τησ ςυμπληρωματικήσ θεραπείασ με ραδιενεργό 

ιώδιο ςτισ ολικέσ θυρεοειδεκτομέσ με προφυλακτικό λεμφαδενικό 

καθαριςμό με τισ άλλεσ παραμέτρουσ 

 

 πζρέηηζε κεηαμχ ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο κε ξαδηελεξγφ ηψδην θαη ησλ 

κεηαιιάμεσλ δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθππηαλ 

απφ ηα άξζξα (κφιηο 3 άξζξα).  

 πζρέηηζε κεηαμχ ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο κε ξαδηελεξγφ ηψδην θαη παξνπζίαο 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο λφζνπ αθνξνχζε 9,746 πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 52). Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο κε 

ξαδηελεξγφ ηψδην θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Όηαλ ππάξρεη ιήςε ξαδηελεξγνχ ησδίνπ 

ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα δηήζεζεο ηεο θάςαο (odds ratio 1.2755 θαη 95% Cl 1.1695 

έσο 1.3911 γηα p=0.0001 ), ελψ ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα εμσζπξενεηδηθήο 

επέθηαζεο (odds ratio 0.8438 θαη 95% Cl 0.7949 έσο 0.8957 γηα p=0.0001), 

πνιπεζηηαθφηεηαο (odds ratio 0,6002 θαη 95% Cl 0.5676 έσο 0,6347 γηα p=0.0001 ) θαη 

ιεκθαγγεηαθή δηήζεζεο (odds ratio 0.8418 θαη 95% Cl 0.7152 έσο 0.9909 γηα p=0.0001 ) 

ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ.  
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Πίλαθαο 52. πζρέηηζε ιεκθαδεληθήο θαηάζηαζεο θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

Πξνδηαζεζηθόο παξάγνληαο Πεξηζηαηηθά (n=9,746) % % πιεζπζκνύ p 

Γηήζεζε θάςαο 1260 
12,92

% 
10,42% 

0,0001

  

Δμσζπξενεηδηθή επέθηαζε 3880 
29,81

% 
33,48% 

0,0001

  

Λεκθαγγεηαθή δηήζεζε 268 2,75% 3,25% 0,0384 

Πνιπεζηηαθόηεηα 4411 
45,26

% 
57,94% 

0,0001

  

 

 πζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ιήςεο ησδίνπ θαη ησλ επηπινθψλ ήηαλ δπλαηφ λα 

δηεπθξηληζηεί γηα 5,132 πεξηζηαηηθά. Απφ απηά ηα 1852 (36.08%) έιαβαλ ηψδην πνζνζηφ 

θαηά πνιχ ρακειφηεξν απφ ην 61.97% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Σν odds ratio γηα 

επηπινθή είλαη 0.3464 θαη 95% Cl 0.3271 έσο 0.36696 κε p=0.0001 ζε ζρέζε κε ηνλ 

πιεζπζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο πνπ έρνπλ πάζεη θάπνηα επηπινθή έρνπλ πνιχ 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα πάξνπλ ξαδηελεξγφ ηψδην. 

 

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ιήςεο ησδίνπ θαη ηεο ππνηξνπήο ηεο λφζνπ 

αθνξνχζε 6,974 πεξηζηαηηθά. Απφ απηά ππνηξνπή παξνπζίαζαλ ηα 421 (6.04%). Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ππάξρεη ζπζρέηηζε κε odds ratio 1.2162 θαη 95% Cl 1.0768 

έσο 1.3737 γηα p=0.0016. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο πνπ πήξαλ ξαδηελεξγφ 

ηψδην είραλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. 

 

g) Συςχετίςεισ των επιπλοκών ςτισ ολικέσ θυρεοειδεκτομέσ με 

προφυλακτικό λεμφαδενικό καθαριςμό με τισ άλλεσ παραμέτρουσ 

 

Αλάιπζε απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν νη θαθψζεηο ηνπ λεχξνπ (κφληκεο θαη πξνζσξηλέο) θαη νη 

ππνπαξαζπξενεηδηζκνί (κφληκνη θαη παξνδηθνί). Οη ππφινηπεο επηπινθέο ήηαλ ιίγεο ζε αξηζκφο 

(φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί), ψζηε λα πξνθχπηνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

 πζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπινθψλ θαη ησλ κεηαιιάμεσλ δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

δηεπθξηληζηεί απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηα άξζξα (κφιηο 2 άξζξα).  
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 πζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπινθψλ θαη ηεο παξνπζίαο παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο λφζνπ 

αθνξνχζε 9,024 πεξηζηαηηθά. Δπηπινθέο παξνπζίαζαλ 2655 (29,42%). Όπσο πξνθχπηεη 

απφ ηα δεδνκέλα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπινθψλ θαη ησλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ. Όηαλ ππάξρεη παξάγνληαο θηλδχλνπ ππάξρεη απμεκέλε επηπινθήο (odds ratio 

1.3128 θαη 95% Cl 1.2328 έσο 1.3979 γηα p=0.0001 ).  

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπινθψλ θαη ηεο ππνηξνπήο ηεο λφζνπ αθνξνχζε 8,670 

πεξηζηαηηθά. Απφ απηά ππνηξνπή παξνπζίαζαλ ηα 491 (5.66%). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

δεδνκέλα ππάξρεη ζπζρέηηζε κε odds ratio 0.8809 θαη 95% Cl 0.7786 έσο 0.9967 γηα 

p=0.0443. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο πνπ παξνπζίαζαλ επηπινθή είραλ 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. 

  

h) Συςχετίςεισ των παραγόντων κινδύνου ςτισ ολικέσ 

θυρεοειδεκτομέσ με προφυλακτικό λεμφαδενικό καθαριςμό με τισ 

άλλεσ παραμέτρουσ 

 

 Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηεο ππνηξνπήο ηεο λφζνπ αθνξνχζε 

3,773 πεξηζηαηηθά. Απφ απηά ππνηξνπή παξνπζίαζαλ ηα 389 (10.31%) πνζνζηφ πνιχ 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ 5.02%. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κε odds ratio 2.1749 θαη 95% Cl 1.9474 έσο 2.4290 γηα p=0.00001. 

Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο πνπ παξνπζίαδαλ παξάγνληεο θηλδχλνπ είραλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. 
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V. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Πξφθεηηαη γηα κία πνιπδηάζηαηε αλάιπζε πνπ αθνξά ζηνλ ξφιν ηεο νιηθήο 

ζπξενεηδεθηνκήο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ (νη ιεκθαδέλεο 

ηφζν ηνπ θεληξηθνχ φζν θαη ηνπ πιάγηνπ δηακεξίζκαηνο ήηαλ αξλεηηθνί ζε καθξνζθνπηθά 

θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή λφζν (cN0)) γηα κηθξά (θάησ απφ 4 εθαηνζηά) θαιψο 

δηαθνξνπνηεκέλα (ζειψδε ή ζπιαθηψδε) θαξθηλψκαηα ηνπ ζπξενεηδή.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ άξζξσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα 

 Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ειηθίαο ηνπ 

αζζελή (Μεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ησλ 45 εηψλ) (p=0.86). Άξα ν ηχπνο ηνπ επηιεγφκελνπ 

ρεηξνπξγείνπ δελ γίλεηαη κε ηελ πξννπηηθή ηεο ηειηθήο ζηαδηνπνίεζεο ηεο λφζνπ ηνπ 

αζζελή.  

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ θχινπ ηνπ 

αζζελή (p=0.000364). Η ζπζρέηηζε απηή πηζαλφηαηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ελ γέλεη πςειή 

ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ ζηηο γπλαίθεο. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ ππνηχπνπ ηνπ 

πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ηνπ αζζελή (p=0.000000). Η βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπιαθηψδνπο ππνηχπνπ ηνπ ζειψδνπο θαξθηλψκαηνο ζεσξείηαη επηζεηηθφηεξε ηνπ 

θιαζζηθνχ ζειψδνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ πηζαλφηαηα νη εκπιεθφκελνη ρεηξνπξγνί λα 

επέιεμαλ κία πην εθηεηακέλε επέκβαζε (έζησ θαη πξνιεπηηθά) γηα ηνπο αζζελείο απηνχο. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο δηελέξγεηαο ή φρη 

ππεξήρνπ ζηνλ αζζελή (p=0.000000). Οη ρεηξνπξγνί πνπ δηελεξγνχλ κφλν νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή ρξεζηκνπνηνχλ γηα πξνεγρεηξεηηθή δηάγλσζε ηνλ ππέξερν ζε ιηγφηεξα 

πεξηζηαηηθά απφ φηη νη ρεηξνπξγνί πνπ δηελεξγνχλ θαη πξνθπιαθηηθφ θαζαξηζκφ. Αληίζεηα, 

φζνλ αθνξά ηελ βηνςία κε ιεπηή βειφλε δηαπηζηψλεηαη p=0.00000 γηα ηε δηελέξγεηα ηεο απφ 

ηνπο ρεηξνπξγνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη νη 

ρεηξνπξγηθνί πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπληεξεηηθφηεξεο επεκβάζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ 

πην επηζεηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ πξνεγρεηξεηηθή βηνςία. Παξφκνην θαηλφκελν 

παξαηεξείηαη θαη ζηε ζπζρέηηζε: (1) ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο θαη (2) ηεο πνδηηξνληαθήο 
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αμνληθήο ηνκνγξαθίαο (p=0.000000 θαη γηα ηηο δχν) ππέξ ησλ ρεηξνπξγψλ πνπ εθηεινχλ 

κφλν νιηθή ζπξενεηδεθηνκή. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ηνπ ζπξενεηδή αδέλα (p=0.000000). Οη ρεηξνπξγνχ πνπ έθαλαλ 

κφλν νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ρεηξνπξγνχζαλ (θαη’αλαινγία) πεξηζζφηεξα θαξθηλψκαηα 

<5mm θαη >20mm, ελψ νη ρεηξνπξγνί πνπ ζπκπιήξσλαλ ηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ρεηξνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξν (θαη’αλαινγία) 

θαξθηλψκαηα 5-20mm. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο ζεηηθφηεηαο ησλ 

ιεκθαδέλσλ ηνπ θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο(p=0.000000). Σν παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο αθνχ 

ζηελ κία πεξίπησζε ε εθηνκή ησλ ιεκθαδέλσλ ηνπ δηακεξίζκαηνο είλαη πεξηζηαζηαθή (ζηελ 

απιή νιηθή ζπξενεηδεθηνκή) [2.83±8.84 ιεκθαδέλεο], ελψ ζηελ άιιε ε εθηνκή ησλ 

ιεκθαδέλσλ γίλεηαη επί ζθνπφ [9.92±0.40]]. Θεσξψληαο φηη ν αξηζκφο ζεηηθψλ ιεκθαδέλσλ 

κε αξλεηηθή θιηληθή εηθφλα είλαη ν ίδηνο, αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεκθαδέλσλ πνπ 

εθηέκλνληαη, ηφηε ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ζεηηθψλ αζζελψλ είλαη απιά απνηέιεζκα 

κηθξφηεξσλ εθηνκψλ. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ιήςεο ξαδηελεξγνχ ησδίνπ(p=0.000000). Δίλαη πξνθαλέο φηη, ζηνπο 

αζζελείο κε πην εθηεηακέλεο ιεκθαδεληθέο εθηνκέο (θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεο δηαπίζησζεο 

ππνθιηληθά ζεηηθψλ ιεκθαδέλσλ) ππάξρεη παζνινγναλαηνκηθή ππεξζηαδηνπνίεζε ζε ζρέζε 

κε ηελ θιηληθή εηθφλα θαη σο εθ ηνχηνπ απμεκέλε έλδεημε γηα ιήςε ξαδηνθαξκάθνπ.  

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ησλ επηπινθψλ 

(p=0.000000). Οη αζζελείο πνπ ππφθεηληαη ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ 

θαζαξηζκφ έρνπλ δηπιάζηα πηζαλφηεηα επηπινθψλ απφ απηνχο πνπ ππφθεηληαη ζε απιή 

ζπξενεηδεθηνκή. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζην θεληξηθφ δηακέξηζκα ππάξρνπλ 2 

απφ ηνπο ηέζζεξεηο παξαζπξενεηδείο ηνπ αζζελή θαη επίζεο φηη κέζα ζε απηφ ην δηακέξηζκα 

πνξεχεηαη ην παιίλδξνκν ιαξπγγηθφ λεχξν . Αλαιχνληαο επηκέξνπο, ν παξαπάλσ αζζελήο 

έρεη 2.5 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα παξνδηθή πάξεζε ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ 

λεχξνπ, 4.6 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα κφληκν ππνπαξαζπξενεηδηζκφ θαη 1.25 θνξέο 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα παξνδηθφ ππνπαξαζπξενεηδηζκφ,  
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 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη 

κεηαιιάμεσλ(p=0.000000). Πηζαλφηαηα ην ηζηνξηθφ θαξθηλψκαηνο ζηελ νηθνγέλεηα θάλεη 

ηνπο ρεηξνπξγφο λα θάλνπλ πξνιεπηηθά κηα πην εθηεηακέλε επέκβαζε γηα ηνπο αζζελείο κε 

κεηάιιαμε. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ κε ηνλ 

ηχπν ηνπ ρεηξνπξγείνπ (p=0.000000). Οη αζζελείο πνπ ππφθεηληαη ζε πξνθπιαθηηθφ 

ιεκθαδεληθφ έρνπλ 3.5 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα δηήζεζε ηεο θάςαο, 4.3 θνξέο 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε, 5.3 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα 

ιεκθαγγεηαθή δηήζεζε θαη 5.6 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα πνιπεζηηαθφηεηα.. 

Φαίλεηαη φηη νη ρεηξνπξγνί πνπ εθηεινχλ πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ππνζέηνπλ 

φηη έρνπλ κία ηνπηθά πην πξνρσξεκέλε λφζν, πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ 

ηελ παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε.  

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηεο ππνηξνπήο ηεο 

λφζνπ(p=0.000000). Η απιή ζπξενεηδεθηνκή έρεη δηπιάζηα πηζαλφηεηα ππνηξνπή ηεο λφζνπ.  

 Η κέζε παξαθνινχζεζε ζηηο δχν θαηεγνξίεο επεκβάζεσλ ήηαλ πεξίπνπ ε ίδηα 50±3.2 κήλεο 

vs 47±4.3κήλεο (p=0.8465).  

 Γηα ηηο νιηθέο ζπξενεηδεθηνκέο κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ:  

o Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη ππνηχπνπ ηνπ θαξθηλψκαηνο 

(p=0.155524). 

o Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη κεγέζνπο ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο 

(p=0.082351).  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη ιεκθαδέλσλ κε πεξηζζφηεξνπο ιεκθαδέλεο λα 

εθηέκλνληαη ζηηο γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο άληξεο 9.23±0.31 vs 8.08±0.38 

(p=0.006232).  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ ηνπ θαξθηλψκαηνο θαη 

ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ. Οη αζζελείο απηνί έρνπλ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα θάλνπλ ππεξερνηνκνγξάθεκα κε ηαπηφρξνλε βηνςία δηά ιεπηήο 

βειφλεο θαη πνδηηξνληαθή ηνκνγξαθία..  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαη κεγέζνπο ηνπ 

πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο. Οη αζζελείο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην θαξθίλσκα πνπ 
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ρεηξνπξγνχληαη γηα νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ θαζαξηζκφ 

έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ φγθν κεηαμχ 5 θαη 20mm.  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαη ιεκθαδεληθήο 

δηαζπνξάο. Οη αζζελείο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην θαξθίλσκα έρνπλ κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα γηα ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο (p=0.009).  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζεξαπείαο κε ξαδηελεξγφ ηψδην. Οη αζζελείο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην θαξθίλσκα πνπ 

ρεηξνπξγνχληαη γηα νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ θεληξηθφ θαζαξηζκφ, 

έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα γηα ιήςε ξαδηελεξγνχ ησδίνπ. 

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαη επηπινθψλ. Οη 

αζζελείο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ην θαξθίλσκα έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ζπλνιηθψλ 

επηπινθψλ (p=0.0004). Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε γηα ηελ πάξεζε ηνπ 

παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ λεχξνπ (είηε κφληκε είηε παξνδηθή). Αληίζεηα, ππάξρεη 

ηζρπξή ζπζρέηηζε γηα ηνλ ππνπαξαζπξενεηδηζκφ (θαη ηνλ κφληκν θαη ην παξνδηθφ) κε 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα κφληκν ππνπαξαζπξενεηδηζκφ (p=0.0000) θαη κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα γηα παξνδηθφ ππνπαξαζπξενεηδηζκφ (p=0.0000). 

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαη παξνπζίαο 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο λφζνπ (p=0.0000). Παξνπζηάδεηαη απμεκέλε πηζαλφηεηα 

δηήζεζεο ηεο θάςαο θαη ιεκθαγγεηαθήο δηήζεζεο, ελψ ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα 

εμσζπξενεηδηθήο επέθηαζεο θαη πνιπεζηηαθφηεηαο.  

o Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θιαζζηθνχ ζειψδνπο ππνηχπνπ θαη ππνηξνπήο ηεο 

λφζνπ (p=0.7452).  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη κεγέζνπο ηνπ θαξθηλψκαηνο 

(p=0.0000). ηα πνιχ κηθξά (<5mm) θαη ηα κεγάια (>20mm) ε ππεξερνηνκνγξαθία 

ρξεζηκνπνηνπληαλ ζπαληφηεξα απφ φηη ζηα θαξθηλψκαηα 5-20mm. Δπηπιένλ, ε 

βηνςία δηά ιεπηήο βειφλεο είρε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα γίλεη ζε θαξθηλψκαηα απφ 

10 έσο 20mm, παξά ζηα ππφινηπα. 

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη θαηάζηαζεο ησλ 

ιεκθαδέλσλ (p=0.00001). Άξα, ε πξνεγρεηξεηηθή ππεξερνηνκνγξαθία θαη ε βηνςία 

δηα ιεπηήο βειφλεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνινγναλαηνκηθή «απνθάιπςε» 

κεηάζηαζεο ζηνπο ιεκθαδέλεο. 
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o Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη αξηζκνχ εθηακέλησλ 

ιεκθαδέλσλ (p=0.97).  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθήο ιήςεο 

ξαδηελεξγνχ ησδίνπ. Η πηζαλφηεηα θάπνηνπ αζζελή πνπ είρε θάλεη ππέξερν λα πάξεη 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε ξαδηελεξγφ ηψδην ήηαλ απμεκέλε, ελψ ε πηζαλφηεηα 

θάπνηνπ αζζελή πνπ είρε θάλεη βηνςία δηα ιεπηήο βειφλεο θαη λα πάξεη 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε ξαδηελεξγφ ηψδην ήηαλ κεησκέλε. 

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη επηπινθψλ. Οη αζζελείο 

πνπ είραλ πξνεγρεηξεηηθφ έιεγρν έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ζπλνιηθψλ επηπινθψλ. 

Δπηπιένλ, νη αζζελείο πνπ είραλ πξνεγρεηξεηηθή βηνςία δηα ιεπηήο βειφλεο έρνπλ 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα θάθσζεο ηνπ παιίλδξνκνπ.  

o Τπάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο 

ππνηξνπήο ηεο λφζνπ.  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ κεγέζνπο ηνπ πξσηνπαζνχο θαξθηλψκαηνο ζηηο νιηθέο 

ζπξενεηδεθηνκέο θαη θαηάζηαζεο ησλ ιεκθαδέλσλ (p=0.00001). Αζζελείο κε φγθνπο 

θάησ ησλ 10mm έρνπλ κηθξή πηζαλφηεηα γηα ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο ζην θεληξηθφ 

δηακέξηζκα, ελψ αζζελείο κε φγθνπο πάλσ απφ 11mm έρνπλ πνιιαπιάζηα 

πηζαλφηεηα γηα ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο. 

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ιεκθαδεληθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο ιήςεο 

ξαδηελεξγνχ ησδίνπ. Η πηζαλφηεηα θάπνηνπ αζζελή πνπ είρε ιεκθαδεληθή ζπκκεηνρή 

λα πάξεη ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε ξαδηελεξγφ ηψδην είλαη 100%. Δπίζεο, ην 

69% ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε  πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ 

ππνβιήζεθαλ ζε ξαδηελεξγφ ηψδην. 

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζεηηθψλ ιεκθαδέλσλ θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

(p=0.0001). ε ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο ππάξρεη κεησκέλε 

πηζαλφηεηα δηήζεζεο ηεο θάςαο, εμσζπξενεηδηθήο επέθηαζεο  θαη πνιπεζηηαθφηεηαο, 

ελψ ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα ιεκθαγγεηαθή δηήζεζεο.  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ιεκθαδεληθήο θαηάζηαζεο θαη ππνηξνπήο ηεο λφζνπ 

(p=0.0001). Οη αζζελείο κε ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο έρνπλ 50% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα 

ππνηξνπήο ηεο λφζνπ.  
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o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο κε ξαδηελεξγφ ηψδην θαη 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Όηαλ ππάξρεη ιήςε ξαδηελεξγνχ ησδίνπ ππάξρεη απμεκέλε 

πηζαλφηεηα δηήζεζεο ηεο θάςαο, ελψ ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα εμσζπξενεηδηθήο 

επέθηαζεο, πνιπεζηηαθφηεηαο θαη ιεκθαγγεηαθή δηήζεζεο.  

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ιήςεο ησδίνπ θαη ησλ επηπινθψλ 

(p=0.0001). Οη αζζελείο πνπ έρνπλ πάζεη θάπνηα επηπινθή έρνπλ πνιχ κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα λα πάξνπλ ξαδηελεξγφ ηψδην. 

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ιήςεο ησδίνπ θαη ηεο ππνηξνπήο ηεο 

λφζνπ (p=0.0016), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο πνπ πήξαλ ξαδηελεξγφ ηψδην 

είραλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. 

o Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπινθψλ θαη ηεο παξνπζίαο παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

ηεο λφζνπ (p=0.0001). Όηαλ ππάξρεη παξάγνληαο θηλδχλνπ ππάξρεη απμεκέλε 

πηζαλφηεηα.  

o Τπήξρε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπινθψλ θαη ηεο ππνηξνπήο ηεο λφζνπ (p=0.0443), 

ξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο πνπ παξνπζίαζαλ επηπινθή είραλ κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. 

o Τπήξρε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηεο ππνηξνπήο ηεο λφζνπ 

(p=0.00001), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο πνπ παξνπζίαδαλ παξάγνληεο 

θηλδχλνπ είραλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ν ξφινο ηεο νιηθήο ζπξενεηδεθηνκήο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ (νη ιεκθαδέλεο ηφζν ηνπ θεληξηθνχ φζν θαη ηνπ πιάγηνπ 

δηακεξίζκαηνο ήηαλ αξλεηηθνί ζε καθξνζθνπηθά θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή λφζν (cN0)) γηα 

κηθξά (θάησ απφ 4 εθαηνζηά) θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα (ζειψδε ή ζπιαθηψδε) θαξθηλψκαηα ηνπ 

ζπξενεηδή, είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ρξήζηκν είλαη λα δηαρσξηζηνχλ ηα παξαπάλσ θαξθηλψκαηα κε βάζε ηεο 

ειηθία ησλ αζζελψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην ειηθηαθφ φξην ησλ 45 εηψλ εηζέξρεηαη ζηε 

ζηαδηνπνίεζε ησλ φγθσλ. Όπσο εηπψζεθε ζηελ εηζαγσγή, νη αζζελείο κε ειηθία θάησ ησλ 45 

εηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν λφζν ζηαδίνπ Ι, ελψ νη αζζελείο άλσ ησλ 45 εηψλ κπνξνχλ λα 

έρνπλ λφζν (γηα ηελ παξνχζα κεηα-αλάιπζε) ζηαδίνπ Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ. ηελ παξνχζα αλάιπζε δελ 
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ππήξρε ζπζρέηηζε κεηαμχ ειηθίαο θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί κε 

αζθάιεηα λα δηαρσξηζηνχλ νη αζζελείο ζε ηέζζεξεηο νκάδεο ρσξίο bias.  

Δηδηθφηεξα γηα λα ζπγθξίλνπκε ηελ απιή νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε απηήλ πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ζε αζζελείο θάησ ησλ 45 εηψλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εηθφλεο 9 θαη 10. Γηαπηζηψλεηαη φηη φινη νη αζζελείο πνπ είλαη θάησ ησλ 45 

εηψλ είλαη ζηαδίνπ Ι. Απηφ ζεκαίλεη φηη φινη απηνί νη αζζελείο έρνπλ εμαηξεηηθή πξφγλσζε κε 

5εηή πξνβιεπφκελε επηβίσζε 100% θαη 4εηή απνδεδεηγκέλε επηβίσζε (πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ άξζξσλ) επίζεο 100%. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν νκάδεο αζζελψλ έρνπλ 

εμίζνπ θαιή επηβίσζε ζηελ κελ νκάδα ηεο νιηθήο ζπξενεηδεθηνκήο κφλν ην 45% ησλ αζζελψλ 

έιαβε ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε ξαδηελεξγφ ηψδην, ζηε δε νκάδα ηνπ πξνθπιαθηηθνχ 

ιεκθαδεληθνχ θαζαξηζκνχ ην 71% έιαβε ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ νη 

αζζελείο ηεο νκάδαο ηεο νιηθήο ζπξενεηδεθηνκή έιαβαλ ηψδην ήηαλ ηπραίνη ζεηηθνί ιεκθαδέλεο 

(26%), δηήζεζε ηεο θάςαο (7%), εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε (12%) θαη ιεκθαγγεηαθή δηήζεζε 

(1%). Παξνκνίσο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο έιαβε ηψδην θαη ε νκάδα ηνπ πξνθπιαθηηθνχ 

ιεκθαδεληθνχ θαζαξηζκνχ. Η δηαθνξά φκσο ησλ 26 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ δελ κπνξεί λα απνδνζεί απνθιεηζηηθά ζηελ ππεξζηαδηνπνίεζε ζηελ νπνία νδεγεί ν 

πξνθπιαθηηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο κηαο θαη πξνζζέηεη κφλν 7% επηπιένλ. Σν ππφινηπφ 

19% θαηαλέκεηαη ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ θαξθηλψκαηνο (δηήζεζε θάςαο, 

εμσζπξενεηδηθή επέθηαζε θαη ιεκθαγγεηαθή δηήζεζε). Γηαπηζηψλεηαη έηζη κία αλνκνηνγέλεηα 

ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ησλ δχν δεηγκάησλ, πνπ ελψ δελ έρεη θακία δηαθνξά σο πξνο ηελ 

επηβίσζε ησλ αζζελψλ έρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ ιήςε ξαδηελεξγνχ ησδίνπ. Απμάλεηαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θαη ε λνζεξφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε επηβίσζε 

ηνπο θαη απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ηεο κε ππνηξνπήο κφλν θαηά πεξίπνπ 2%. Δπηπιένλ, ε 

δηαθνξά ηνπ 2% ζηελ ππνηξνπή κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (ππέξ ηνπ πξνθπιαθηηθνχ 

ιεκθαδεληθνχ θαζαξηζκνχ) ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί κε ην πνζνζηφ επηπινθψλ πνπ δχλαηαη 

λα επηθέξεη ε θάζε επέκβαζε. Γηα ηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή πεξίπνπ 16% ησλ αζζελψλ ζα 

ππνζηεί επηπινθέο. Σν 13% ησλ αζζελψλ ζα ππνθέξεη απφ επηπινθέο πνπ είλαη παξνδηθέο θαη 

έρνπλ δηάξθεηα θάησ απφ 6 κήλεο (κε βάζε ηνλ νξηζκφ ησλ παξνδηθψλ επηπινθψλ ζηελ 

ρεηξνπξγηθή ησλ ελδνθξηλψλ), ελψ ην 3% ζα ππνθέξεη απφ κφληκεο επηπινθέο. Οη αζζελείο πνπ 

ππνθέξνπλ απφ κφληκεο επηπινθέο ζα πξέπεη ηα 2/3 λα παίξλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα φιε ηνπ 
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ηε δσή, ελψ ην 1/3 ζα έρεη ζνβαξνχ βαζκνχ πεξηνξηζκφ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. 

Γηα ηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ην πνζνζηφ ησλ 

αζζελψλ πνπ ζα ππνζηεί επηπινθέο αγγίδεη ην 27%, κε ηηο πξνζσξηλέο επηπινθέο λα αγγίδνπλ ην 

20% θαη ηηο κφληκεο λα αγγίδνπλ ην 7%. Σν δίιεκκα ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ ην 2% 

ιηγφηεξεο ππνηξνπέο «αμίδεη» 4% πεξηζζφηεξεο κφληκεο επηπινθέο. Δπηζηξέθνληαο, ινηπφλ ζηελ 

άξηζηε πξφγλσζε ησλ ζηαδίνπ Ι θαξθηλψκαηνο ηνπ ζπξενεηδή κπνξεί κε ζηγνπξηά λα δηαηππσζεί 

φηη θακία πξφζζεηε λνζεξφηεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ εγρεηξεηηθνχο ή άιινπο (π.ρ ιήςε 

ξαδηελεξγνχ ησδίνπ) ρεηξηζκνχο δελ δηθαηνινγείηαη κε αθνξκή ηελ κείσζε ησλ ππνηξνπψλ.  
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Δηθόλα 9. Γηάγξακκα πνξείαο αζζελή θάησ ησλ 45 εηψλ κε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή 
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Δηθόλα 10. Γηάγξακκα πνξείαο αζζελή θάησ ησλ 45 εηψλ κε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ 
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ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ζπγθξηζεί ε απιή νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε απηήλ πνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ζε αζζελείο άλσ ησλ 45 εηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εηθφλεο 11 θαη 12. Γηαπηζηψλεηαη φηη νη αζζελείο πνπ είλαη άλσ ησλ 45 

εηψλ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηα ηξία πξψηα ζηάδηα ηε λφζνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φινη απηνί 

νη αζζελείο έρνπλ εμαηξεηηθή πξφγλσζε κε 5εηή πξνβιεπφκελε επηβίσζε γηα ηα κελ ζηάδηα Ι θαη 

ΙΙ 100%, γηα ην δε ζηάδην ΙΙΙ 93%. ηελ παξνχζα αλάιπζε ε 4εηή απνδεδεηγκέλε επηβίσζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ άξζξσλ γηα φια ηα ζηάδηα θαη αλεμαξηήηνπ επέκβαζεο είλαη 

100%. Γηαπηζηψλεηαη απφ ηα ζρήκαηα φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζηαδηνπνίεζε ηεο 

λφζνπ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ππέξ ηνπ ζηαδίνπ ΙΙΙ ηεο λφζνπ. Ο πξνθπιαθηηθφο ιεκθαδεληθφο 

θαζαξηζκφο δηθαηνινγεί ην 33.5% απφ ην 40% ησλ αζζελψλ ζηαδίνπ ΙΙΙ ηεο νκάδαο ηνπ. Πέξαλ 

ηεο ππεξζηαδηνπνίεζεο ιφγσ ησλ ιεκθαδέλσλ ην ππφινηπν 6.5% νθείιεηαη ζε αχμεζε 

νξηζκέλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ θαξθηλψκαηνο φπσο π.ρ ε κεηαβνιή πξνο ηα πάλσ ηεο 

ιεκθαγγεηαθήο δηήζεζεο (κεηαβνιή απφ 1 ζην 5%). Αλ θαη ε ζλεηφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζηνπο 

αζζελείο ζηαδίνπ ΙΙΙ είλαη θπξίσο ζπλέπηα ηνπ πξσηνπαζνχο φγθνπ, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γηα φια ηα πεξηζηαηηθά ήηαλ θάησ απφ 4 εθαηνζηά θαη άξα είρε ζπκπεξηθνξά σο 

φγθνο ζηαδίνπ ΙΙ, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ ηα νθέιε –αλ ππάξρνπλ- απηήο ηεο 

ππεξζηαδηνπνίεζεο. Όπσο θαη γηα ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδή θάησ ησλ 45 εηψλ, 

έηζη θη εδψ ε ππεξζηαδηνπνίεζε ηεο λφζνπ νδήγεζε ζε ππέξκεηξε ρξήζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ 

ξαδηελεξγνχ ησδίνπ ζηελ νκάδα ηνπ πξνθπιαθηηθνχ ιεκθαδεληθνχ θαζαξηζκνχ (71% vs 45%). 

Με απηφ ηνλ ηξφπν απμήζεθε ην θφζηνο θαη ε λνζεξφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε 

επηβίσζε ηνπο θαη απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ηεο κε ππνηξνπήο κφλν θαηά πεξίπνπ 2%. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε φηη δειαδή νη αζζελείο πνπ 

εκθάληζαλ ζηελ νκάδα πξνθπιαθηηθνχ θαζαξηζκνχ επηπινθή δελ πήξαλ ηψδην φπσο νη 

ππφινηπνη θαη παξ’φια απηά φρη κφλν δελ άιιαμαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ππνηξνπήο θαη επηβίσζεο, 

αιιά βειηηψζεθαλ θη φιαο. Δπηπιένλ, ε δηαθνξά ηνπ 2% ζηελ ππνηξνπή κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ (ππέξ ηνπ πξνθπιαθηηθνχ ιεκθαδεληθνχ θαζαξηζκνχ) ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί κε ην 

πνζνζηφ επηπινθψλ πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη ε θάζε επέκβαζε, φπσο πξνεηπψζεθε. 

Δπηζηξέθνληαο, ινηπφλ ζηελ άξηζηε πξφγλσζε ησλ ζηαδίνπ Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ ηνπ  θαξθηλψκαηνο ηνπ 

ζπξενεηδή κπνξεί κε ζηγνπξηά λα δηαηππσζεί φηη θακία πξφζζεηε λνζεξφηεηα πνπ πξνέξρεηαη 
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απφ εγρεηξεηηθνχο ή άιινπο (π.ρ ιήςε ξαδηελεξγνχ ησδίνπ) ρεηξηζκνχο δελ δηθαηνινγείηαη κε 

αθνξκή ηελ κείσζε ησλ ππνηξνπψλ.  

Ωζηφζν, νθείιεη λα δηαηππσζεί ζην αθέξαην θαη ν ξφινο ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηνπ παξάγνληα «ρεηξνπξγφο». Ο επηζεηηθφο πξνεγρεηξεηηθφο έιεγρνο κε βηνςία δηα ιεπηήο 

βειφλεο θαη φπνπ ρξεηάδεηαη κε αμνληθή ηνκνγξαθία κπνξεί λα ζηαδηνπνηήζεη θαιχηεξα ηε λφζν 

θαη λα νδεγήζεη ζε αζθαιέζηεξα ρεηξνπξγεία. Απφ ην ζχλνιν ηνλ κειεηψλ πνπ αλαιχζεθαλ 

κφιηο ην 20% απνηεινχζε πξννπηηθέο κειέηεο, ελψ ην ππφινηπν 80% ήηαλ αλαδξνκηθέο. Απηφο 

ν κεγάινο βαζκφο αλαδξνκηθφηεηαο ησλ κειεηψλ είλαη ν θχξηνο ιφγνο ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο νκάδεο πνπ αλαιχνληαη ζηα άξζξα. ηελ νπζία δηαθαίλεηαη αλάκεζα ζηηο 

γξακκέο ησλ άξζξσλ ε πξνζσπηθή εγρεηξεηηθή επηινγή ηνπ ρεηξνπξγνχ ή ηεο νκάδαο ηνπ. 

Γηαπηζηψλεηαη απφ ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ φηη, γηα νξηζκέλνπο ρεηξνπξγνχο ν 

φξνο πξνθπιαθηηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφ θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη φρη σο 

ξνπηίλα άιια νπζηαζηηθά. Γηαπηζηψλεηαη δειαδή (απφ ηηο δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο) φηη νη αζζελείο 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο νκάδεο ηνπ πξνθπιαθηηθνχ ιεκθαδεληθνχ θαζαξηζκνχ είλαη κε 

λενπιάζκαηα επηζεηηθψλ ππνηχπσλ, έρνπλ πνιινχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, έρνπλ ζεηηθφ 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ (αλ φρη δηαπηζησκέλε κεηάιιαμε ζην γνλίδην) θαη γεληθά είλαη ππνςήθηνη 

λα έρνπλ κηθξνζθνπηθά ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν ξφινο ηνπ πξνθπιαθηηθνχ ιεκθαδεληθνχ 

θαζαξηζκνχ ζπγρξφλσο κε ηελ νιηθή ζπξενεηδεθηνκήο γηα θαιψο δηαθνξνπνηεκέλα 

θαξθηλψκαηα ηνπ ζπξενεηδή θάησ απφ ηέζζεξα εθαηνζηά, θαίλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλνο.  
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Δηθόλα 11. Γηάγξακκα πνξείαο αζζελή άλσ ησλ 45 εηψλ κε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή 
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Δηθόλα 12. Γηάγξακκα πνξείαο αζζελή άλσ ησλ 45 εηψλ κε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή κε πξνθπιαθηηθφ 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ 
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