
Μελετήθηκαν τα απεικονιστικά ευρήματα από Υ.Τ. θώρακος 18 ασθενών με

μεταστάσεις από καρκίνο του θυρεοειδούς από τους οποίους 11 με θηλώδες (2 σε

προχωρημένο κλινικό στάδιο), 4 με θυλακιώδες (2 σε προχωρημένο κλινικό στάδιο), 2

με μυελοειδές (1 προχωρημένο κλινικό στάδιο) και 1 με αμετάπλαστο.

Εισαγωγή - Σκοπός

Αποτελέσματα 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ.

Καρυακατζής Θ., Σκούρας.Ι, Αποστολάτου Ανδρ., Μουνδρέα Μ., Πάντος Αλ., Μαρτάκη Π. 

Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο-τμήμα αξονικού τομογράφου Ε.Α.Ν.Π <<ΜΕΤΑΞΑ>>

Παρατηρήθηκαν: α) Πολλαπλά οζίδια κεχροειδούς μορφολογίας 1-4mm μόνο σε περιπτώσεις θηλώδους καρκινώματος, β) Διάσπαρτες οζώδεις σκιάσεις διαφόρων μεγεθών >5mm έως

2-3cm σε αμφότερα τα πνευμονικά πεδία, γ) Μεγάλες οζώδεις σκιάσεις με ή χωρίς υπεζωκοτικές συλλογές αμφοτερόπλευρα, σε προχωρημένο κλινικό στάδιο θηλώδους και

μυελοειδούς καρκινώματος, δ) ενδοβρογχική μετάσταση διαμέτρου 5cm και πολλαπλά οζίδια αμφοτερόπλευρα, σε προχωρημένο κλινικό στάδιο θυλακιώδους καρκινώματος, ε)

ασβεστοποίηση αναδείχθηκε σε μεταστάσεις από θηλώδες καρκίνωμα.

Ο ανιχνεύσιμος καρκίνος του θυρεοειδούς αντιπροσωπεύει το 1% όλων των

καρκίνων. Συναντάται συνήθως στις ηλικιακές ομάδες 40-50 ετών και 2-4 φορές

συχνότερα στις γυναίκες. Παρουσιάζει 4 κύριους ιστολογικούς τύπους: θηλώδες

80-90%, θυλακιώδες 15-20%, μυελοειδές 5-8%, αμετάπλαστο 3-5%. Σκοπός της

εργασίας μας η ανάδειξη πιθανής συσχέτισης της μορφολογίας των

δευτεροπαθών πνευμονικών εντοπίσεων στην υπολογιστική τομογραφία (Υ.Τ) με

τον ιστολογικό τύπο του θυρεοειδικού καρκίνου.
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ΘΥΛΑΚΙΩΔΕΣ
ΘΗΛΩΔΕΣ



1) Πολλαπλές οζώδεις σκιάσεις ως επί πνευμονικών μεταστάσεων διαφόρων μεγεθών και τυχαίας κατανομής συσχετίζονται με όλους τους ιστολογικούς τύπους

καρκίνου του θυρεοειδούς. 2) Πολλαπλά οζίδια κεχροειδούς μορφολογίας όπως και οζίδια με ασβεστοποίηση είναι ενδεικτικά μεταστάσεων θηλώδους

καρκινώματος, 3) Μεγάλες οζώδεις σκιάσεις με ή χωρίς υπεζωκοτική συλλογή καθώς και πιθανές ενδοβρογχικές μεταστάσεις σχετίζονται με θηλώδη, θυλακιώδη

και μυελοειδή τύπο σε προχωρημένο στάδιο, 4) Στο αμετάπλαστο Ca θυρεοειδούς λόγω της μικρότερης συχνότητας του δεν είναι εφικτή η συσχέτιση του με τη

μορφολογία των πνευμονικών μεταστάσεων.
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