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Ο1.H XΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΙΝΔΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ Δ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ 
Συμεωνίδης Σ., Μπιτσιάνης Σ., Ανεστιάδου Ε., Καραμήτσου Α., Κολτσίδα 
Α., Κονταξή Ο., Φουτσιτζής Β., Μαντζώρος Ι., Αγγελόπουλος Σ. 
Δ’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη 
 
Σκοπός: Το πράσινο της ινδοκυανίνης (ICG) είναι μια ουσία που 
φθορίζει υπό υπέρυθρο φωτισμό. Στην χειρουργική των ενδοκρινών 
αδένων, η διενέργεια διεγχειρητικής αγγειογραφίας μετά από 
ενδοφλέβια χορήγηση ICG αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την 
αξιολόγηση της βιωσιμότητας των παραθυρεοειδών αδένων κατά την 
διάρκεια θυρεοειδεκτομών, καθώς και για την διεγχειρητική 
αναγνώριση και επιβεβαίωση αδενωμάτων παραθυρεοειδών αδένων. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης του πρασίνου 
της ινδοκυανίνης σε επεμβάσεις θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών 
αδένων, μέσα από την παρουσίαση της εμπειρίας της Δ’ Χειρουργικής 
Κλινικής ΑΠΘ.  
Υλικό και μέθοδος: Κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2019-Νοεμβρίου 
2021, χορηγήθηκε ICG με σκοπό τη διενέργεια διεγχειρητικής 
αγγειογραφίας των παραθυρεοειδών σε 25 ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε ολική θυρεοειδεκτομή και σε 6 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
εκτομή παραθυρεοειδών αδένων για αδένωμα παραθυρεοειδούς. 
Ειδικότερα, διεγχειρητικά χορηγήθηκε ενδοφλέβια διάλυμα ICG 3,5 ml 
με σκοπό τον έλεγχο της αιμάτωσης και της βιωσιμότητας των 
παραθυρεοειδών αδένων κατά την διάρκεια των θυρεοειδεκτομών, 
καθώς και για την ανεύρεση και επιβεβαίωση των παραθυρεοειδών με 
αδένωμα κατά την διάρκεια παραθυρεοειδεκτομών. Διεγχειρητικά, 
χρησιμοποιήθηκε ειδική λαπαροσκοπική κάμερα εξοπλισμένη με 
συσκευή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας. 
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των ασθενών που μελετήθηκαν η εφαρμογή 
της διεγχειρητικής  αγγειογραφίας στέφτηκε με απολυτή επιτυχία. 
Ειδικότερα, σε όσους υπεβλήθησαν σε ολική θυρεοειδεκτομή η 
διεγχειρητική αγγειογραφία ανέδειξε έναν τουλάχιστον παρθυρεοειδή 
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αδένα, ενώ μετεγχειρητικά κανείς ασθενής δεν εμφάνισε 
υποπαραθυρεοειδισμό και υπασβεστιαιμία. Επιπρόσθετα, κατά την 
διάρκεια παραθυρεοειδεκτομών, η χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας και 
ICG συνέβαλε στην επιτυχή αναγνώριση όλων των παραθυρεοειδών, 
καθώς και στην εκτομή των πασχόντων από αδένωμα. Επίσης, δεν 
παρατηρήθηκε καμία ανεπιθύμητη ενέργεια διεγχειρητικά και 
μετεγχειρητικά. 
Συμπέρασμα. Η φθορίζουσα αγγειογραφία με χρήση ICG είναι εφικτή 
και ασφαλής μέθοδος για την αναγνώριση της ανατομίας, της 
βιωσιμότητας των παραθυρεοειδών και της επιβεβαίωσης των 
αδενωμάτων και νεοπλασίας των παραθυρεοειδών αδένων, κατά τη 
διάρκεια θυρεοειδεκτομών και παραθυρεοειδεκτομών. 
 
Ο2.ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 
Bουχάρα Α.1, Τζίκος Γ.1, Μεννή Α.1, Στέλμαχ Β.1 Γαλλή Α.2, 
Μιχαλόπουλος Α.1, Παπαβραμίδης Θ.1 
1Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
2Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
 
Σκοπός: Οι χειρουργικές παθήσεις του θυρεοειδή αδένα είναι σπάνιες 
στα παιδιά. Οι παθήσεις που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση 
είναι τόσο καλοήθεις (νόσος Graves, τοξικό αδένωμα, συγγενής 
υπερθυρεοειδισμός, βρογχοκήλη με πιεστικά φαινόμενα), όσο και 
κακοήθειες, συνήθως διαφοροποιημένοι θυρεοειδικοί καρκίνοι 
(θυλώδεις, θυλακιώδεις και μυελοειδές). Σε περίπτωση μυελοειδούς 
καρκινώματος θα πρέπει στις ηλικίες αυτές να διερευνώνται τα 
οικογενή σύνδρομα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 
παρουσιάσει την σειρά της ομάδας μας σε ασθενείς κάτω των 18 ετών. 
Υλικό και μέθοδοι: Δεκατέσσερις νεαροί ασθενείς (13 θήλεις) με εύρος 
ηλικιών από 12 έως και 18 ετών και με μέσο όρο ηλικίας τα 16 έτη, 
υποβλήθηκαν σε επέμβαση που αφορούσε το θυρεοειδή αδένα. 
Καταγράφηκαν οι επιπλοκές, τα διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά 
συμβάματα, η διάρκεια νοσηλείας και τα εργαστηριακά και 
παθολογοανατομικά ευρήματα. 
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Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε υπερηχογράφημα 
και βιοχημικό έλεγχο. Οι ασθενείς με ύποπτους όζους υποβλήθηκαν σε 
FNA του όζου και των ύποπτων λεμφαδένων. Όσον αφορά τα 
παθολογοανατομικά ευρήματα, 2 ασθενείς χειρουργήθηκαν για 
καλοήθη νόσο (graves και μονήρη όζο) και υποβλήθηκαν αντίστοιχα σε 
ολική θυρεοειδεκτομή και λοβεκτομή. Οι υπόλοιποι 12 χειρουργήθηκαν 
για κακοήθεια. Από αυτούς τους ασθενείς 6 υποβλήθηκαν σε ολική 
θυρεοειδεκτομή, 1 σε ολική θυρεοειδεκτομή και κεντρικό λεμφαδενικό 
καθαρισμό και 5 σε ολική θυρεοειδεκτομή κεντρικό και πλάγιο 
λεμφαδενικό καθαρισμό. Η διάμεση νοσηλεία ήταν μία μέρα με μέσο 
όρο νοσηλείας 1.08 μέρες (ουσιαστικά μόνο μία ασθενής έμεινε για δύο 
μέρες). Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στη φώνηση (φυσιολογική 
μετεγχειρητική λαρυγγοσκόπηση). Μία ασθενής (7.69%) παρουσίασε 
παροδικό υποπαραθυρεοειδισμό που διήρκεσε 6 εβδομάδες και 
αντιμετωπίστηκε με per os αγωγή.  
Συμπεράσματα: Η ενδοκρινική χειρουργική σε ασθενείς κάτω των 18 
ετών παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη χειρουργική των 
ενηλίκων. Ωστόσο, συνήθως απαιτεί την παρουσία συνοδού κατά τη 
νοσηλεία λόγω της συναισθηματικής φόρτισης της οικογένειας. 
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
ασθενών πάσχουν από κακοήθη νεοπλασία και μεγάλο ποσοστό αυτών 
χρειάζεται και λεμφαδενικό καθαρισμό. 
 
Ο3.4D CT ΝΈΑ ΔΙΆΣΤΑΣΗ Ή ΠΟΛΥΤΈΛΕΙΑ; 
Συνδουκά Ε.1, Κατσαμάκας Μ.2., Παπαγιάννης Γ.1, Καραβαριώτη Ε.2, 
Ξυνού Α.1, Μπουντίνα Μ.3, Παπαβραμίδης Θ.4, Χρυσουλίδου Α.3, 
Καρόγλου Ε.1 
1.Ακτινολογικό Τμήμα ΑΝΘ Θεαγένειο 
2.Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα ΑΝΘ Θεαγένειο 
3.Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΑΝΘ Θεαγένειο 
4.Α’ ΠΡΧ ΑΠΘ ΠΝ ΑΧΕΠΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η 4D CT προσέθεσε ένα νέο εργαλείο στη διαγνωστική των 
παθήσεων των παραθυρεοειδών, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν 
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υποβληθεί προηγουμένως σε χειρουργική επέμβαση, όταν 
συνυπάρχουν παθήσεις του θυρεοειδή ή σε ασθενείς που έχει αποτύχει 
η διπλή απεικόνιση των παθολογικών αδένων.  
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη της χρησιμότητας της 4D CT στη διάγνωση του 
υπερπαθυρεοειδισμού. 
ΥΛΙΚΟ: 8 ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια χειρουργικής θεραπείας 
πρωτοπαθούς υπερπαρθυρεοειδισμού υποβλήθηκαν σε 4D CT στα 
πλαίσια διερεύνησης τους τελευταίους 12 μήνες στο Ακτινολογικό 
Τμήμα του ΑΝΘ Θεαγένειο. Επρόκειτο για 6 γυναίκες και 1 άνδρα, 
μέσης ηλικίας 60,2 έτη. Οι ασθενείς αυτοί είχαν μόνο μία ή και καμία 
εντόπιση παθολογικών αδένων γεγονός που έκανε δύσκολο τον 
σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Και στους 8 ασθενείς είχαμε ακριβή τοπογραφική 
εντόπιση (7 στον τράχηλο και 1 στο οπίσθιο μεσοθωράκιο), διάγνωση 
της παθολογίας, του μεγέθους και του σχήματος των παραθυρεοειδών. 
5 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ετερόπλευρη διερεύνηση, 2 σε 
αμφοτερόπλευρη και 1 σε θωρακοσκόπηση. Ιστολογικά 6 ασθενείς 
είχαν μονήρες αδένωμα, 1 πολλαπλό (τριπλό) και 1 ασθενής 
υπερπλασία. Μετά την χειρουργική επέμβαση όλοι οι ασθενείς 
εμφάνισαν βιοχημική ίαση, με βελτίωση των συμπτωμάτων, χωρίς να 
υπάρξει στο τρέχον χρονικό διάστημα υπορεοπιάζουσα ή εμμένουσα 
νόσος. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η 4D CT αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στη 
διαγνωστική προσέγγιση και τον σχεδιασμό της χειρουργικής θεραπείας 
των παθήσεων των παραθυρεοειδών αδένων, παρά τα μειονεκτήματα 
της ακτινοβολίας και του κόστους, ιδίως όταν γίνεται προσεκτική 
επιλογή ασθενών. 
 
Ο4.Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ Δ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 
Συμεωνίδης Σ., Κολτσίδα Α., Ανεστιάδου Ε., Κονταξή Ο., Καραμήτσου Κ., 
Μπιτσιάνης Σ., Ουζουνίδης Ν., Κωτίδης Ε., Πραματευτάκης Μ., 
Μαντζώρος Ι., Αγγελόπουλος Σ. 
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Δ’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. 
Παπανικολάου” 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η χειρουργική των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων 
αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για τον χειρουργό. Η αντιμετώπιση 
τους, καλοήθων και κακοήθων, προϋποθέτουν τη συνεχή και άρτια 
συνεργασία διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, με σκοπό να επιτευχθεί το 
βέλτιστο ιατρικό αποτέλεσμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
παρουσίαση της εμπειρίας μας στην χειρουργική των ενδοκρινών 
αδένων.  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Από το 1997 έως και τον Οκτώβριο του 2021 
αντιμετωπίσαμε συνολικά 559 ασθενείς με παθήσεις των ενδοκρινών 
αδένων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οζώδεις βρογχοκήλες, 
καρκινώματα θυρεοειδών και παραθυρεοειδών, αδενώματα και 
καρκινώματα επινεφριδίων , καθώς και νευροενδοκρινείς όγκοι του 
πεπτικού συστήματος. Από αυτούς, 396 ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
λοβεκτομή ή ολική θυρεοειδεκτομή, 126 σε παραθυρεοειδεκτομή, 31 
σε επινεφριδεκτομή και 6 σε αφαίρεση ΝΕΤ όγκων.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η κλινική μας διαθέτει το γνωσιακό υπόβαθρο, την 
υψηλή εξειδίκευση και την πολύχρονη εμπειρία για την αντιμετώπιση 
των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της χειρουργικής καθημερινότητας. Οι παθήσεις 
αυτές ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα και τα αποτελέσματα μας κινούνται 
στο επίπεδο των διεθνών κέντρων αναφοράς σχετικά με την 
νοσηρότητα και θνητότητα.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παθήσεις των θυρεοειδών, των παραθυρεοειδών, 
των επινεφριδίων και των νευροενδοκρινικών όγκων (NET) αποτελούν 
αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της κλινικής μας και η εμπειρία 
μας από τη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών είναι αξιοσημείωτη. 
Βασική προϋπόθεση στην αντιμετώπιση τους αποτελεί η άρτια 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των νέων ιατρών, όπως επίσης και 
η άψογη συνεργασία όλων των απαραίτητων ιατρικών ειδικοτήτων, 
όπως ακτινολόγων, ενδοκρινολόγων και ογκολόγων ιατρών. 
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Ο5.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 
Ν. Βολουδάκης, Δ. Ράπτης, Μ. Πενλίδης, Μ. Βελικούδη , Ι. Κιοσέ, Δ. 
Τσομπάνης, Γ. Χατζημαυρουδής, Β. Παπαζιώγας, Ι. Κουτελιδάκης 
Β΄ Χειρουργική Κλινική, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ, 
Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι παράγοντες κινδύνου της κάκωσης του παλίνδρομου 
λαρυγγικού νεύρου κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομή έχουν 
διερευνηθεί σε πληθώρα εργασιών. Έχει βρεθεί ότι ένας εξ αυτών είναι 
η ποικιλομορφία της ανατομίας του. Στόχος της παρούσιας εργασίας 
είναι να διερευνηθεί ποια ανατομική παραλλαγή αποτελεί 
σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για κάκωση. 
ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε σύνολο 220 ασθενών που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις 
θυρεοειδή από τον Σεπτέμβιο του 2017 έως και τον Μάιο του 2019 
μελετήθηκαν 432 παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα (ΠΛΝ) και η ανατομία 
τους ως προς τους παρακάτω παράγοντες. Μεταβλητές της μελέτης 
αποτελούσαν η  πλευρά (αριστερά-δεξιά), θέση του ΠΛΝ ως προς την 
τραχειοοισοφαγική αύλακα,  τον σύνδεσμο του Berry και τη κάτω 
θυρεοειδική αρτηρία  και την ύπαρξη διακλάδωσής του προ της 
εισόδου του στον λάρυγγα  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 9% των κάτω λαρυγγικών νεύρων που 
μελετήθηκαν υπέστησαν κάκωση, με αποτέλεσμα την καθήλωση της 
φωνητικής χορδής στην μετεγχειρητική λαρυγγοσκόπηση. To 52,4% 
αυτών βρισκόταν αριστερά. To 73% παρουσίαζαν την αναμενόμενη για 
την κάθε πλευρά πορεία εντός της τραχειοοισοφαγικής αύλακας, το 
75,6% αυτών είχε επιπολής πορεία ως προς τον συνδέσμο του Berry, το 
57,3% πορευόταν οπισθίως της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας και το 
51,7% παρουσίαζε διακλάδωση προ της εισόδου στον λάρυγγα. Οι 
ανωτέρω παράγοντες εξετάστηκαν μονοπαραγοντικά για κάθε πλευρά, 
καθώς η δημιουργία πολυπαραγοντικού μοντέλου ήταν αδύνατη λόγω 
του μικρού αριθμού παρατηρήσεων. Βρέθηκε ότι και στις δύο πλευρές, 
στατιστικά σημαντικός παράγοντας κινδύνου αποτελεί η διέλευση του 
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νεύρου από τον σύνδεσμο του Berry. Κατά την ομαδοποίηση των 
παραγόντων κινδύνου ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
εφόσον συνυπάρχουν τουλάχιστον 2 ανατομικές παραλλαγές 
(ανεξάρτητα από τη σχέση του νεύρου με τον σύνδεσμο του Berry). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Οι ανατομικές παραλλαγές της πορείας του παλίνδρομου 
λαρυγγικού νεύρου, τουλάχιστον στα παρόντα δεδομένα, είναι αρκετά 
συχνές. Σημαντικός παράγοντας κινδύνου αναδείχθηκε η διέλευση του 
νεύρου από τον σύνδεσμο του Berry και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 
Συμπερασματικά, κρίνεται επιβεβλημένη η επαρκής γνώση της 
ανατομίας της περιοχής καθώς και η πλήρης αποκάλυψη και διαφύλαξη 
του νεύρου κατα τη διάρκεια των επεμβάσεων θυρεοειδή.   
 
Ο6.ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΟΖΩΔΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΣ 
Ξυλάς Χ.1, Μαρκοζάνη Μ.1, Βάκκος Μ.1, Balousha Μ.2, Αλ Αλάμι Ζ.1, 
Ανδρεάδης Ε.1, Σαπίδης Ν.1,Ντάμπος Ι.1, Οικονόμου Α.1 
1.Γενική Χειρουργική Κλινική,  Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας 
2.Department of General Surgery, York & Scarborough NHS Foundation 
Trust Hospital 
 
Σκοπός: Η ανάδειξη της πιθανότητας εύρεσης κακοήθειας σε ασθενείς 
με πολυοζώδη βρογχοκήλη και η σημασία της σωστής διαγνωστικής 
προσπέλασης και αντιμετώπισης, λόγω της επικείμενης νοσηρότητας. 
Υλικά και Μέθοδοι: Παρουσιάζεται μία αναδρομική μελέτη για το 
χρονικό διάστημα  01/2017 – 10/2021, περίοδο όπου 96 ασθενείς 
χειρουργήθηκαν για πολυοζώδη βρογχοκήλη με ολική θυρεοειδεκτομή 
χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου. Συνολικά ήταν 16 ανδρές 
και 80 γυναίκες ασθενείς,  με μέση ηλικία τα 52 έτη (εύρος 23-83 έτη). 
Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε προεγχειρητικό απεικονιστικό έλεγχο 
με τραχηλικό υπερηχογράφημα, πλήρη εργαστηριακό έλεγχο 
θυρεοειδικών ορμονών, μέτρηση της παραθορμόνης και του ασβεστίου 
προεγχειρητικά, άμεσα μετεγχειρητικά και την πρώτη μετεγχειρητική 
ημέρα. 
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Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση περιελάμβανε παρουσία 
κακοήθειας στο παρασκεύασμα σε 4 από τους 96 ασθενείς (4,2%), 3 
θηλώδη καρκινώματα  και 1 θηλώδες μικροκαρκίνωμα. Σε δύο από τους 
παραπάνω ασθενείς έγινε προεγχειρητικά εξέταση βιοψίας με λεπτή 
βελόνη (FNA), όπου ήταν αρνητική και σε έναν ασθενή με θηλώδες 
καρκίνωμα πραγματοποιήθηκε διεγχειρητικά συναφαίρεση 
λεμφαδένων. Η μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ήταν 2 ημέρες 
(εύρος 1-5). Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές συμπεριλάμβαναν περιοχικές 
υπαισθησίες, βράγχος φωνής, παροδική υπασβεστιαιμία και παροδικό 
υποπαθυρεοειδισμό. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε ασβέστιο 
με το εξιτήριο ελέγχθηκαν για τη συνέχιση ή μη της αγωγής τους στις 7 
ημέρες μετά το χειρουργείο και οι ασθενείς με την παρουσία 
κακοήθειας, μετά την ιστολογική έκθεση, οδηγήθηκαν για άμεση  
ενδοκρινολογική επανεκτίμηση και αντιμετώπιση. 
Συμπεράσματα: Η τυχαία εύρεση κακοήθειας δεν αποτελεί σπανιότητα 
για ασθενείς με πολυοζώδη βρογχοκήλη. H ολική θυρεοειδεκτομή ως 
θεραπευτική επιλογή για την πολυοζώδή βρογχοκήλη αποτελεί την 
κύρια χειρουργική αντιμετώπιση κακοήθειας ως τυχαίο εύρημα και 
μειώνει την ανάγκη επανεπέμβασης του ασθενούς. 
 
Ο7.ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΣΕ 
ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟ (ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΣ) 
ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ 
Σακελλάρη Ε1, Γκίζα Σ1, Κοτανίδου Ε1, Οβεζίκ Μ1, Ντούμα Σ1, 
Παντολέων Α2, Ιακώβου Ι3, Σφουγγάρης Δ4, Χατζηπαντελής Ε1, Γαλλή-
Τσινοπούλου Α1 
1Μονάδα Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Β΄ Παιδιατρική 
Κλινική, 2Ακτινολογικό Εργαστήριο, 3Γ΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, 4Β΄Χειρουργική Κλινική Παίδων,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη 
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Σκοπός: Οι καρκινοειδείς όγκοι κατατάσσονται στους 
νευροενδοκρινικούς όγκους. Τα συμπτώματά τους εξαρτώνται από τις 
ουσίες που παράγουν και αν δεν είναι δραστικές, οι όγκοι παραμένουν 
ασυμπτωματικοί. Σκοπός είναι η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης 
τυχαίας εύρεσης νευροενδοκρινικού όγκου της σκωληκοειδούς 
απόφυσης σε έφηβη, στην οποία ένα μήνα μετά διαγνώστηκε θηλώδες 
καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα.  
Υλικό και μέθοδοι: Έφηβη 147/12 ετών προσήλθε για 
παιδοενδοκρινολογική εκτίμηση ένα μήνα μετά την τυχαία ανεύρεση 
ενός καλά διαφοροποιημένου νευροενδοκρινικού όγκου της 
σκωληκοειδούς απόφυσης μετά από σκωληκοειδεκτομή. Το 
οικογενειακό ιστορικό ήταν θετικό για θυρεοειδίτιδα Hashimoto και 
υποθυρεοειδισμό καθώς και για νεοπλασία μαστού. Από την κλινική 
εξέταση διαπιστώθηκαν υπερβάλλον σωματικό βάρος και 
δασυτριχισμός.  
Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό έλεγχο δεν προέκυψαν 
παθολογικά ευρήματα. Ο βασικός ορμονικός έλεγχος ανέδειξε 
φυσιολογικά ευρήματα πλην ευθυρεοειδισμού με θετικά 
αντιθυρεοειδικά αντισώματα ενδεικτικά θυρεοειδίτιδας Hashimoto. Στο 
πλαίσιο περαιτέρω ελέγχου της θυρεοειδίτιδας Hashimoto 
διενεργήθηκε υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα όπου 
διαπιστώθηκε παρουσία συμπαγούς υφής όζου στο δεξιό λοβό με 
διαστάσεις 1,18 Χ 0,69 cm με σχετικά ανώμαλα όρια, 
μικροεπασβεστώσεις, ήπια κεντρική και περιφερική αγγείωση της 
βλάβης και score TIRADS 3. Η χαρτογράφηση των λεμφαδένων 
αποκάλυψε διογκωμένους αντιδραστικού τύπου λεμφαδένες κατά 
μήκος αμφοτέρων των σφαγιτιδικών αλύσων οπότε αποφασίστηκε και 
διενεργήθηκε βιοψία του όζου με λεπτή βελόνη με ευρήματα συμβατά 
με θηλώδες καρκίνωμα, κατηγορίας ΙV κατά Bethesda. Η διάγνωση του 
θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς αδένα επιβεβαιώθηκε και από 
το ιστολογικό παρασκεύασμα μετά την ολική θυρεοειδεκτομή και τον 
λεμφαδενικό καθαρισμό. Στα πλαίσια διερεύνησης και άλλων 
νευροενδοκρινικών όγκων διενεργήθηκαν σπινθηρογράφημα με 
οκτρεοτίδη (OctreoScan), τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και 
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αξονική τομογραφία θώρακα-μεσοθωρακίου τα οποία απέκλεισαν την 
παρουσία άλλων όγκων.  
Συμπεράσματα: Τα παιδιά και οι έφηβοι με νευροενδοκρινικούς όγκους 
πρέπει να ελέγχονται για τον αποκλεισμό και άλλων πρωτοπαθών 
όγκων και ιδιαίτερα για καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα, ο οποίος 
αποτελεί και τον δεύτερο συχνότερο καρκίνο σε αυτήν την ηλικιακή 
ομάδα.  
 
Ο8.Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΚΤΟΜΗ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΔΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ- ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Χόρτη Α., Πλιάκος Ι., Πανίδης Σ., Τζίκος Γ., Αναγνωστής Π., Παντελίδης Π, 
Παπαϊωάννου Μ, Bakkar S., Unal E.,Μιχαλόπουλος Α., Παπαβραμίδης Θ. 
1. Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2. Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
3. Faculty of Medicine, Department of Surgery, Hashemite University, 
Zarqa, Jordan 
4. Department of General Surgery, Umraniye Education and Research 
Hospital, Health Sciences University—Medical Faculty, Istanbul, Turkey 
 
Εισαγωγή: Η τεχνική της διεγχειρητικής απεικόνισης των 
παραθυρεοειδών αδένων αναπτύχθηκε με σκοπό τη μείωση της 
ακούσιας αφαίρεσης παραθυρεοειδών αδένων στη διάρκεια της ολικής 
θυρεοειδεκτομής. Η καινοτόμος αυτή τεχνική βασίζεται στην εγγενή 
ιδιότητα του αυτοφθορισμού των παραθυρεοειδών αδένων μετά από 
έκθεση στο υπέρυθρο φως. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 
εκτιμηθεί η επίδραση της μεθόδου αυτής στη μείωση του κινδύνου 
αφαίρεσης παραθυρεοειδών αδένων στη διάρκεια της ολικής 
θυρεοειδεκτομής. 
Υλικά- Μέθοδος: Η τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη αυτή περιέλαβε 
ασθενείς προγραμματισμένους για ολική θυρεοειδεκτομή από το 
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Δεκέμβριο του 2019 έως το Μάρτιο 2020, οι οποίοι τυχαία 
κατατάχτηκαν σε δύο ομάδες: του αυτοφθορισμού και οι μάρτυρες. 
Βιοχημικός έλεγχος στους ασθενείς πραγματοποιήθηκε προ- και 
μετεγχειρητικά.  
Αποτελέσματα: Εκατόν ογδόντα ασθενείς συμπεριλήφθησαν στην 
μελέτη. Το ποσοστό της ακούσιας ολικής ή μερικής αφαίρεσης 
παραθυρεοειδή αδένα στην ομάδα του αυτοφθορισμού ήταν 14,4%% 
και στους μάρτυρες 28,9% (p=0.02). Η χρήση της τεχνικής του 
αυτοφθορισμού μείωσε στατιστικά σημαντικά την παρουσία 
παραθυρεοειδικού ιστού στα ιστολογικά παρασκευάσματα (p=0.02). Ο 
αριθμός των παραθυρεοειδών αδένων που ανιχνεύθηκαν με τον 
αυτοφθορισμό δεν μπόρεσε να προβλέψει τον μετεγχειρητικό 
υποπαραθυρεοειδισμό.  
Συμπεράσματα: Η χρήση της τεχνικής του αυτοφθορισμού κατά τη 
διάρκεια της ολικής θυρεοειδεκτομής οδήγησε σε μείωση του 
ποσοστού ακούσιας αφαίρεσης παραθυρεοειδών αδένων, χωρίς όμως 
να μπορεί να αποτρέψει τον μετεγχειρητικό υποπαραθυρεοειδισμό και 
υπασβεστιαιμία.  
 
Ο9.Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ: ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Τζίκος Γ.1, Χόρτη Α.1, Μεννή Α.1, Συκαράς Ε.2, Μανάνη Χ.3, Αδαμίδου 
Φ.3, Τουλής Κ.4, Πλιάκος Ι.1, Μιχαλόπουλος Α.1, Κώτσα Κ.5, 
Παπαβραμίδης Θ.1 
1.Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
2.Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας 
Ανθρώπινης Απόδοσης, Α.Π.Θ. 
3.Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδους Διαβήτη και Μεταβολισμού, 
ΓΝΘ Ιπποκράτειο 
4.Τμήμα Ενδοκρινολογίας, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Εκπαιδεύσεως 
5.Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
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Σκοπός: Η επηρεασμένη ποιότητα ζωής θεωρείται ως ένα μη κλασικό 
σημείο της κλινικής εικόνας των ασθενών με πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό (ΠΥΠ). Σκοπός της παρούσης προοπτικής 
μελέτης είναι να ανιχνεύσει και να συγκρίνει τυχόν αλλαγές στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών με ΠΥΠ που υποβάλλονται σε 
παραθυρεοειδεκτομή, τρεις μήνες και τρία χρόνια μετά την επέμβαση. 
Υλικό και μέθοδοι: Όλοι οι ασθενείς που διαγνώστηκαν με ΠΥΠ ήταν 
υποψήφιοι για τη συμμετοχή στη μελέτη. Σχηματίστηκαν δύο ομάδες: Η 
ομάδα ασθενών που υπεβλήθησαν σε παραθυρεοειδεκτομή (ΠΘΕ 
ομάδα) και η ομάδα ασθενών που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά (Μη-
ΠΘΕ ομάδα). Η ποιότητα της ζωής αξιολογήθηκε με την εφαρμογή του 
ερωτηματολογίου της Pasieka και των συνεργατών της (ΡΑS-Q), 
προεγχειρητικά, 3 μήνες και 3 χρόνια μετά το χειρουργείο. 
Αποτελέσματα: Τριάντα οκτώ ασθενείς συμπεριελήφθησαν στη μελέτη: 
18 στην ΠΘΕ ομάδα και 20 στη Μη-ΠΘΕ ομάδα. Στην ΠΘΕ ομάδα, ο 
μέσος όρος του συνολικού σκορ του PAS-Q πριν το χειρουργείο ήταν 
518, το οποίο μειώθηκε σημαντικά τόσο στους 3 μήνες (p=0.003) όσο 
και στα 3 χρόνια (p=0.001). Αντιθέτως, στη Μη-ΠΘΕ ομάδα  ο μέσος 
όρος του συνολικού σκορ του PAS-Q ήταν 326 κατά την πρώτη 
αξιολόγηση και συνέχισε να αυξάνει μέχρι και 3 χρόνια μετά (p=0.019). 
Επιπλέον, κατά την επαναξιολόγηση των ασθενών στην 3ετία, ο μέσος 
όρος του συνολικού σκορ του PAS-Q των ασθενών της Μη-ΠΘΕ ομάδας 
ήταν σημαντικά υψηλότερος από αυτό της ΠΘΕ ομάδας. Τέλος, υπήρξε 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του συνολικού 
ασβεστίου του ορού και του μέσου όρου του συνολικού σκορ του PAS-Q 
στη Μη-ΠΘΕ ομάδα κατά την τελευταία αξιολόγηση στα 3 χρόνια 
(r=0.524, p= 0.018). 
Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών με ΠΥΠ βελτιώνεται 
σημαντικά μετά την παραθυρεοειδεκτομή, σε σχέση με τους ασθενείς 
που υποβάλλονται σε συντηρητική παρακολούθηση, ήδη από τους 3 
μήνες μετα το χειρουργείο και η βελτίωση αυτή παραμένει τουλάχιστον 
για 3 χρόνια. 
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Ο10.Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΙΝΔΟΚΥΑΝΙΝΗΣ  ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ- ΜΕΛΕΤΗ ICGPREDICT 
Παπαβραμίδης Θ., Χόρτη Α., Αναγνωστής Π., Πλιάκος Ι., Πανίδης Σ., 
Κουτσουμπάρης Δ., Μιχαλόπουλος Α. 
1. Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2. Μονάδα Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής, Α΄ Μαιευτική- 
Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Σκοπός: Ο μετεγχειρητικός υποπαραθυρεοειδισμός παραμένει μια 
σημαντική επιπλοκή μετά από θυρεοειδεκτομή. Διεγχειρητικές 
απεικονιστικές τεχνικές όπως ο φθορισμός κοντά στο φάσμα του 
υπερύθρου με τη χρήση του πράσινου της ινδοκυανίνης (ICG) μπορούν 
να βοηθήσουν στην αναγνώριση και διατήρηση των παραθυρεοειδών 
αδένων. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τη συσχέτιση 
μεταξύ του σκορ της διεγχειρητικής σήμανσης με ICG και των επιπέδων 
παραθορμόνης (PTH) στο πρώτο μετεγχειρητικό 24ωρο, καθώς και της 
ικανότητας για διεγχειρητική αναγνώριση των παραθυρεοειδών. 
Υλικά- Μέθοδος: Η συγκεκριμένη προοπτική μελέτη συμπεριέλαβε 
ασθενείς προγραμματισμένους για ολική θυρεοειδεκτομή από την ίδια 
χειρουργική ομάδα από το Δεκέμβριο του 2018 ως τον Απρίλιο του 
2019. Πραγματοποιήθηκε διεγχειρητική αγγειογραφία μετά την έγχυση 
διαλύματος ICG 5mg. Δύο λεπτά αργότερα λήφθηκαν εικόνες 
φθορισμού.  
Αποτελέσματα: 60 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εκλογής. Το 
ποσοστό προσωρινού μετεγχειρητικού υποπαραθυρεοειδισμού 
(επίπεδα PTH <14 pg/ml) ήταν 11,66%. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση 
μεταξύ του σκορ της διεγχειρητικής σήμανσης με ICG (που εκφράστηκε 
ως ο αριθμός των παραθυρεοειδών που σημείωσαν σκορ <2 ανά 
ασθενή) και της τιμής της PTH 24 ώρες μετεγχειρητικά (r = 0.011 ; P = 
0.933) ή των συγκεντρώσεων ασβεστίου ορού (r = 0.127 ; P = 0.335). 
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Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της εντόπισης των 
παραθυρεοειδών που σημείωσαν σκορ ≤ 2 και των επιπέδων 
μετεγχειρητικά της PTH (P = 0.257) ή του ασβεστίου ορού (P = 0.950). 
Επίσης, το ICG εντοπίζει το 98.3% των παραθυρεοειδών αδένων.   
Συμπεράσματα: Η τεχνική του διεγχειρητικού ICG scoring των 
παραθυρεοειδών αδένων αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο 
διεγχειρητικής αναγνώρισης των παραθυρεοειδών αδένων, παρόλο που 
δεν κατάφερε να προβλέψει τις μετεγχειρητικές τιμές παραθορμόνης 
και ασβεστίου ορού. 
 
Ο11.ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΛΕΜΦΟΡΡΟΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΖΟΝΑ 
ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΠΟΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ 
ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ. ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Μπάσιος Α.1, Παρισίδης Σ.1,Ιωαννίδης Κ.1, Πολυζώνης Μ.1, Κοντές Ι.1, 
Μπαρμπετάκης Ν.2 , Ταγαράκης Γ.3, Γωγάκος Α.2, Μηλιάς Κ.1 
1 Ά Χειρουργική Κλινική,424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Εκπαιδεύσεως 
2 Θωρακοχειρουργική κλινική, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης 
3 Πανεπιστημιακή Καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική ΑΠΘ, ΑΧΕΠΑ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η κάκωση του μείζονος θωρακικού πόρου αποτελεί μία 
σπάνια επιπλοκή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις τραχήλου και 
ιδιαίτερα μετά από θυρεοειδεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό 
τραχήλου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά, να επισημάνει 
μία σοβαρή πιθανή επιπλοκή μετά από θυρεοειδεκτομή και 
λεμφαδενικό καθαρισμό καθώς και την διαχείριση της επιπλοκής αυτής. 
Επίσης, σκοπός της παρούσης είναι να μελετηθεί η διεθνής 
βιβλιογραφία σχετικά με την επιπλοκή αυτή. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Γυναίκα ασθενής 40 ετών προσήλθε λόγω 
γνωστού θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς αριστερού λοβού με 
λεμφαδενικές μεταστάσεις στους τραχηλικούς λεμφαδένες αριστερά 



 
 

 19 

προς χειρουργική θεραπεία. Η ασθενής υπεβλήθη σε ολική 
θυρεοειδεκτομή με τροποποιημένο πλάγιο λεμφαδενικό καθαρισμό 
(ΑΡ). Κατά την αποσωλήνωση παρουσιάστηκε εκπνευστικός συριγμός 
και κατόπιν ΩΡΛ εκτίμησης, όπου αναδείχθηκε παράλυση αριστερής 
φωνητικής χορδής, αποφασίστηκε εκ νέου διασωλήνωση και μεταφορά 
της ασθενούς στην ΜΕΘ όπου τρείς ημέρες αργότερα διενεργήθηκε 
τραχειοστομία.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές 
ώρες, από το χειρουργικό τραύμα υπήρξε εκροή λευκόφαιου υγρού το 
οποίο αυξήθηκε σταδιακά. Τα συντηρητικά μέτρα δεν απέδωσαν οπότε 
και 20 ημέρες μετά την αρχική επέμβαση οδηγήθηκε εκ νέου στο 
χειρουργείο όπου κατά την διερεύνηση τραχήλου διενεργήθηκε 
απολίνωση του μείζονος θωρακικού πόρου αλλά και θωρακοσκοπική 
απολίνωση αυτού από ομάδα Θωρακοχειρουργών. Τα χειρουργικά 
μέτρα μηδένισαν την λεμφόρροια και η ασθενής πήρε εξιτήριο μετά 
από 5 ημέρες.Η κάκωση του μείζονος θωρακικού πόρου είναι μία 
επιπλοκή που αυξάνει την νοσηρότητα και επηρεάζει την ποιότητα 
ζωής. Οι επιλογές αντιμετώπισής της πέρα από συντηρητικά μέτρα 
περιλαμβάνουν και χειρουργική αντιμετώπιση. Η συνεργασία μεταξύ 
των ειδικοτήτων αναδεικνύεται καταλυτική για την καλύτερη δυνατή 
έκβαση των περιστατικών λεμφόρροιας. 
 
Ο12.ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟ ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 
Στεφάνου Σ.1, Ζορμπάς Η.1, Χριστοφορίδης Χ1., Κρητικός Γ.1, 
Γκουλιάμας Σ.1,2, Παπανδρίκος Ι.1,3, Βαμβακίδης Κ1. 
1Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Νοσοκομείο Ερρίκος 
Ντυνάν, Aθήνα 
2 Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) 
3Χειρουργικό Τμήμα, Κεντρική Κλινική Αθηνών 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας  είναι να υπολογιστεί  η  πιθανότητα  
τραχηλικών λεμφαδενικών μεταστάσεων σε ασθενείς με πολυεστιακό 
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θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα (ΘΚΘ) και να συγκριθεί με 
τους ασθενείς που πάσχουν από μονοεστιακό ΘΚΘ. 
Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη δεδομένων 762 σταδιοποιημένων 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε ολική θυρεοειδεκτομή με λεμφαδενικό 
καθαρισμό την 4ετία 9/2017 έως 9/2021 στο Τμήμα Χειρουργικής 
Ενδοκρινών Αδένων του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.  
Μελετήθηκαν οι ιστολογικές εκθέσεις των ανωτέρω ασθενών όσον 
αφορά την πολυεστιακότητα και τη νεοπλασματική διήθηση 
λεμφαδένων. 
Αποτελέσματα: Από τους 762 σταδιοποιημένους ασθενείς με θηλώδες 
καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα, 292 έπασχαν από πολυεστιακό 
θηλώδες καρκίνωμα (292/762, 38%), ενώ οι υπόλοιποι 470 έπασχαν 
από μονοεστιακό ΘΚΘ (470/762, 62%). Από τους 292 ασθενείς με 
πολυεστιακό ΘΚΘ, 165 παρουσίαζαν λεμφαδενική διασπορά (165/292, 
57%), ενώ στους 470 ασθενείς που ανευρέθηκε μόνο μία εστία 
καρκινώματος, 180 παρουσίαζαν λεμφαδενικές μεταστάσεις (180/470, 
38%). 
Συμπεράσματα: Η πολυεστιακότητα του θηλώδους καρκινώματος 
σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα τραχηλικών λεμφαδενικών 
μεταστάσεων (57%) σε σχέση με τους ασθενείς που πάσχουν από 
μονοεστιακά θηλώδη καρκινώματα (38%) και το στοιχείο αυτό θα 
πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν από τον θεράποντα χειρουργό για τον 
σχεδιασμό της έκτασης της αρχικής χειρουργικής επέμβασης 
 
Ο13.ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΚΑΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. 
ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ν. Βολουδάκης, Στ. Ατματζίδης, Γ. Κοτορένη, Τ. Παυλίδης, Η. Κωστάκης, 
Ε. Στρατινάκη, Κ. Κηροπλάστης, Β. Παπαζιώγας, Ι. Κουτελιδάκης 
Β΄ Χειρουργική Κλινική, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ, 
Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» 
 
Εισαγωγή: Ο προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός 
(pCND) σε ασθενείς με υψηλή υποψία για κακοήθεια και προχωρημένη 
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τοπικά νόσο (T3 και Τ4) του θυρεοειδή παραμένει αμφιλεγόμενο 
ζήτημα στην διεθνή βιβλιογραφία. Αν και παρέχει ριζικότερη εκτομή, 
θεωρείται ότι οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά μετεγχειρητικών 
επιπλοκών, χωρίς να αποδεικνύεται πάντα η μείωση της πιθανότητας 
υποτροπής. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει εάν στα 
περιστατικά με προφυλακτικό κεντρικό καθαρισμό ανευρέθηκε ικανό 
ποσοστό μεταστάσεων που να δικαιολογεί την διενέργεια του. 
Υλικά και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 68 περιπτώσεις διενέργειας pCND από 
τις 2/2/2017 έως και τις 20/8/2019. Διαπιστώθηκε η παρουσία 
μεταστάσεων ή μη στο σύνολο των εκταμέντων λεμφαδένων καθώς και 
ο ακριβής αριθμός αυτών στο σύνολο των λεμφαδένων του εκάστοτε 
ιστολογικού παρασκευάσματος.  
Αποτελέσματα: Λεμφαδενική διήθηση διαπιστώθηκε σε 29 από τους 68 
ασθενείς. Οι λεμφαδένες που απομονώθηκαν από τα παρασκευάσματα 
ήταν κατά μ.ο. 10,8 (±3,4) ενώ ανευρέθησαν κατά μ.ο. 2,7(±1,3) 
διηθημένοι λεμφαδένες. Μεγαλύτερη συχνότητα ανεύρεσης 
μικρομεταστάσεων είχαν οι τοπικά εκτεταμένοι όζοι με διήθηση της 
κάψας. 
 Συμπεράσματα:Από την μελέτη αυτή προκύπτει οτί σε σημαντικό 
ποσοστό των ασθενών συνηπήρχε λεμφαδενική διήθηση του κεντρικού 
διαμερίσματος χωρίς να έχει αναδειχθεί στον προεγχειρητικό έλεγχο. 
Σύμφωνα με πρόσφατες μετα-αναλύσεις ο προφυλακτικός 
λεμφαδενικός καθαρισμός μειώνει στατιστικά σημαντικά την 
πιθανότητα τοπικής υποτροπής, ωστόσο ο ρόλος του στην συνολική 
επιβίωση αναμένεται ακόμα να αποδειχθεί.  
 
Ο14.ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: H 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
Ελευθερίου Μαλβίνα Μαρία, Ρεντίφης Λουκάς, Κιμπιζή Δέσποινα 
Αθηνά, Μιχαλοπούλου Βικτώρια, Γεωργίου Κωνσταντίνος, Κοτσαρίνης 
Βασίλειος, Μαρκογιαννάκης Χαρίδημος, Τούτουζας Κωσταντίνος Γ., 
Θεοδώρου Δημήτριος, Ζωγράφος Γεώργιος Κ. 
Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 



 
 

 22 

 
Σκοπός: Ανάλυση των περιστατικών με νευροενδοκρινείς όγκους (ΝΕΤ) 
του γαστρεντερικού συστήματος που χειρουργήθηκαν στην κλινική μας 
από 1/10/2010 έως 30/9/2021. 
Υλικό και μέθοδοι: Όλα τα δεδομένα των ασθενών με NETs πεπτικού 
καταγράφονται προοπτικά σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 
Αποτελέσματα: Την ομάδα μελέτης αποτέλεσαν 25 ασθενείς (άνδρες: 
60%, ηλικία: 60±5,4έτη). Η διάγνωση ήταν: μη λειτουργικός όγκος 
(88%), λειτουργικός όγκος με εκδήλωση καρκινοειδούς συνδρόμου (8%) 
και γαστρίνωμα (4%). Οι βλάβες εντοπίστηκαν στο λεπτό έντερο στο 
28%, στο στομάχι 24%, σκωληκοειδή απόφυση 20%, δωδεκαδάκτυλο 
12%, οισοφάγο 8% και στο ορθό στο 8% των περιπτώσεων. Οι όγκοι της 
σκωληκοειδούς περιελάμβαναν δύο ασθενείς με συνυπάρχον 
αδενοκαρκίνωμα δεξιού κόλου και τρεις με επεισόδια οξείας 
σκωληκοειδίτιδας λόγω του όγκου. Δύο NETs λεπτού εντέρου 
παρουσιάστηκαν με ηπατικές  μεταστάσεις και καρκινοειδές σύνδρομο 
ενώ ένα συνυπήρχε με αδενοκαρκίνωμα δεξιού κόλου. Σφηνοειδής 
εκτομή του όγκου πραγματοποιήθηκε στο 24%, τμηματική εκτομή 
λεπτού εντέρου στο 24%, δεξιά κολεκτομή 12%, σκωληκοειδεκτομή 
12%, ολική γαστρεκτομή 12%, οισοφαγεκτομή 8%, μερική γαστρεκτομή 
4% και χαμηλή πρόσθια εκτομή στο 4%. Ο εγχειρητικός χρόνος  ήταν 
106,4±10,6 λεπτά. Τρεις ασθενείς (12%) είχαν αναστομωτική διαφυγή 
που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά στους δύο εξ αυτών. Η διάρκεια 
νοσηλείας ήταν 8,1±2,3 ημέρες. Η μέση διάμετρος του όγκου ήταν 
2,4±0,7 cm. Οι όγκοι ήταν στάδιο G1 στο 48%, G2% 32% και G3 στο 20%. 
Περινευρικές διηθήσεις υπήρχαν στο 24%, περιαγγειακές στο 20% και 
λεμφαγγειακά έμφρακτα στο 28%. Λεμφαδενικός καθαρισμός έγινε στο 
64%  και διαπιστώθηκε διήθηση λεμφαδένων στο 56,2% των 
περιπτώσεων (36% του συνολικού πληθυσμού). Η χρωμογρανίνη Α ήταν 
θετική στο 93,3%, η συναπτοφυσίνη στο 92,8%, η NSE στο 100% και το 
CK 8/18 στο 100%. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης 
δύο ασθενείς (8%) ξαναχειρουργήθηκαν λόγω υποτροπής. 
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Συμπεράσματα: Τα NETs του γαστρεντερικού είναι σπάνιοι όγκοι που 
χρειάζονται πολυεπιστημονική προσέγγιση. Ένα σημαντικό ποσοστό 
αυτών μπορεί να παρουσιάζει επιθετικά χαρακτηριστικά. 
 
Ο15.ΕΠΑΝΑΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 
Πασπάλα Άννα 2, Κωφόπουλος-Λυμπέρης Ευστράτιος 1 , 
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος1 , Μπομπέτση Γεωργία1, 
Χαραλαμπόπουλος Ανέστης1, Δελλαπόρτας Διονύσιος1, Ζάβρας 
Νικόλαος, Σταμέλος Ματθαίος2, Πικουλής Εμμανουήλ1, Νάστος 
Κωνσταντίνος 1 
1 Γ’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική,  ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 
2  Ευγενίδειο Θεραπευτήριον 
3  Παιδοχειρουργική ΠανεπιστημιακήΚλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 
 
Σκοπός: Οι επανεπεμβάσεις τραχήλου σε ασθενείς με καρκίνο του 
θυρεοειδούς αδένα διενεργούνται στα πλαίσια υποτροπών ή επιμονής 
λεμφαδενικής νόσου ή ακόμη και εξαίρεσης σημαντικού θυρεοειδικού 
υπολείμματος. Εξ’ ορισμού αποτελούν χειρουργικές παρεμβάσεις με 
μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με την πρώτη επέμβαση. 
Σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσουμε τα χειρουργικά και 
ογκολογικά αποτελέσματα των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
επανεπέμβαση τραχήλου από την χειρουργική μας ομάδα. 
Υλικά και μέθοδοι: Συμπεριλήφθησαν ασθενείς με διαγνωσμένο 
καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα που υποβλήθηκαν σε οποιουδήποτε 
τύπου επανεπεμβαση τραχήλου, συμπεριλαμβανομένων κεντρικού, 
πλάγιου λεμφαδενικού καθαρισμού ή/και εκτομής θυρεοειδικού 
υπολείμματος, την περίοδο από το Ιανουάριο του 2020 έως και τον 
Ιούλιο του 2021. 
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν συνολικά 18 ασθενείς με υποτροπή καρκίνου 
θυρεοειδούς αδένα (7 γυναίκες και 10 άντρες) με διάμεση ηλικία τα 47 
έτη. Τέσσερις ασθενείς είχαν υποτροπή μυελοειδούς, ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι καρκινώματος εκ θυλακικών κυττάρων του θυρεοειδούς 
αδένα. H διάμεση τιμή του προεγχειρητικού ασβεστίου στο αιμά ήταν 



 
 

 24 

9,05 mg/dl, ενώ η διάμεση μετεγχειρητική τιμή ήταν 8,5 mg/dl. Η 
διάμεση τιμή των επιπέδων της μετεγχειρητικής παραθορμόνης είναι 22 
pg/dl. Σε κανέναν από τους ασθενείς δεν προκλήθηκε κάκωση 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, ενώ ένας ασθενής χρειάστηκε άμεσα 
επανεπέμβαση λόγω αιματώματος. Κανείς από τους ασθενείς δεν 
εμφάνισε σημαντική λεμφόρροια  μετεγχειρητικά. Η διάρκεια 
νοσηλείας όλων των ασθενών ήταν από 1 έως 2 ημέρες. Σε κανέναν 
ασθενή δε διαπιστώθηκε συμπτωματική μετεγχειρητική 
υπασβαιστιαιμία, ενώ με βάση την μετεγχειρητική αξιολόγηση της 
παραθυρεοειδικής λειτουργίας διαπιστώθηκε προσωρινός 
υποπαραθυρρεοειδισμός (PTH<10)  σε 3 ασθενείς. Επτά από τους 
ασθενείς έλαβαν προληπτικά συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης 
D. 
Συμπεράσματα: Οι επανεπεμβάσεις τραχήλου σε ασθενείς με υποτροπή 
ή και επιμονή νόσου στον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να 
είναι ασφαλείς και πρέπει να διενεργούνται στα πλαίσια μείωσης του 
ογκολογικού φορτίου των ασθενών. 
 
Ο16.ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ 
ΠΕΤΣΑ-ΠΟΥΤΟΥΡΗ Σ1, , ΡΕΚΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ.1  ΤΡΑΚΟΣΑΡΗ Π.1, 
ΚΑΦΕΤΖΗΣ Ι 1,ΜΟΡΦΗΣ Ν.1 , ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ Σ.2 ,KOVAC A3.,ΔΡΙΜΑΛΑΣ. Ν3, 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Ν1 
1:Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΝΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
2:ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ,ΓΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
3:ΤΜΗΜΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
 
Σκοπός: Η αυξανόμενη χρήση διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης 
ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης χειρουργικών εναλλακτικών στις 
περιπτώσεις απώλειας σήματος στην πρώτη πλευρά εκτομής (πιθανή 
πάρεση φωνητικής χορδής) σε ολική θυρεοειδεκτομή με στόχο την 
αποφυγή τραχειοστομίας στις περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης πάρεσης 
του νεύρου. Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή απώλειας σήματος 
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του ΠΛΝ στην πρώτη πλευρά εκτομής σε προγραμματισμένη ολική 
θυρεοειδεκτομή και η επίπτωση της στην έκταση αυτής. 
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν προοπτικά 111 θυρεοειδεκτομές σε 
διάστημα 18 μηνών. Διενεργήθηκε διεγχειρητική  
νευροπαρακολούθηση, προεγχειρητική και μετεγχειρητική 
λαρυγγοσκόπηση σε όλους τους ασθενείς. 
Αποτελέσματα: Απώλεια σήματος (σήμα<50% της αρχικής καταγραφής) 
στο πνευμονογαστρικό νεύρο καταγράφηκε σε 12 
περιστατικά(10,8%).Σε 6 περιπτώσεις, ομάδα Α (50%) αποφασίσθηκε 
διακοπή της επέμβασης (λοβεκτομή) και στις υπόλοιπες, ομάδα Β 
,διενεργήθηκε ολική θυρεοειδεκτομή, παρά την απώλεια σήματος λόγω 
επιβεβαιωμένης κακοήθειας με διήθηση λεμφαδένων κεντρικού 
διαμερίσματος και υψηλής συννοσηρότητας. Στην μετεγχειρητική 
λαρυγγοσκόπηση σε 4(33%) ασθενείς, 2 της ομάδας Α και 2 της ομάδας 
Β δεν παρατηρήθηκε πάρεση της συστοίχου και της αντιστοίχου 
φωνητικής χορδής. Ένας ασθενής της ομάδας Β εμφάνισε 
αμφοτερόπλευρη πάρεση που αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά χωρίς 
ανάγκη επαναδιασωλήνωσης ή τραχειοστομίας.  
Συμπεράσματα: Η απώλεια σήματος στην πρώτη πλευρά εκτομής κατά 
την ολική θυρεοειδεκτομή δίνει στον χειρουργό  δύο επιλογές 
α)θυρεοειδεκτομή σε δύο χρόνους ή β)ολική θυρεοειδεκτομή .Η 
θυρεοειδεκτομή σε δύο χρόνους διενεργείται σε ν.Graves,πολυοζώδη 
βρογχοκήλη άμφω ή χαμηλού κινδύνου καρκίνωμα, με στόχο την 
αποφυγή κάκωσης των ΠΛΝ άμφοτερόπλευρα,και ολοκλήρωση της 
θυρεοειδεκτομής εφόσον αποκατασταθεί η κινητικότητα της φωνητικής 
χορδής. Η ολοκλήρωση σε πρώτο χρόνο εκτελείται σε προχωρημένη 
κακοήθεια, ΑSA(3-4) σε συνδυασμό με την εμπειρία του χειρουργού, με 
στόχο τον καλύτερο έλεγχο της νόσου μετεγχειρητικά. 
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Ο17.Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΙΩΔΙΟ (Ι-131), ΣΤΟΝ ΚΑΛΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΔΚΘ) 
Πετρόπουλος Θ., Γιουργουλή Σ., Πάντζου Β., Σταθοπούλου Μ., 
Γεωργούλας Γ., Τσολάκη Α., Τσίπουρα Δ., Κούτσικος Ι. 
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η πρόγνωση του ΚΔΚΘ είναι εξαιρετική, με την θεραπεία του 
να είναι κατ' εξοχήν χειρουργική. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
ακολουθεί χορήγηση Ι-131. Συνήθως προηγείται σπινθηρογραφικός 
έλεγχος τραχήλου – δοκιμασία πρόσληψης, για την εκτίμηση του 
θυρεοειδικού υπολείμματος (ΘΥ). Μικρό ΘΥ, σε “επιθετικούς” 
ιστολογικούς τύπους επιτρέπει την χορήγηση υψηλότερης δόσης Ι-131. 
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η θυρεοειδεκτομή είχε υψηλή 
θνησιμότητα. Σήμερα η θνητότητα είναι ασήμαντη, και οι επιπλοκές 
έχουν μειωθεί σημαντικά. Μεταξύ των παραγόντων που αυξάνουν τον 
κίνδυνο επιπλοκών είναι η απειρία του χειρουργού και η έλλειψη 
εξειδίκευσης. Σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η εμπειρία του 
χειρουργού και ως παράγοντας που επηρεάζει την θεραπεία με Ι-131. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς με ΚΔΚΘ που 
υπεβλήθησαν σε θεραπεία με Ι-131 την τελευταια 3ετία. Έγινε 
καταγραφή των χειρουργών, της χορηγηθείσας δόσης και του ΘΥ. 
Εξαιρέθηκαν ασθενείς που έλαβαν 2η δόση, προετοιμάσθηκαν με inj 
Thyrogen ή με ελλιπές ιστορικό. Η χειρουργική εμπειρία εκτιμήθηκε 
βάσει του αριθμού θυρεοειδεκτομών που εκτελούνται ετησίως (Θ/Ε): 
Κατηγορία 1: >50 Θ/Ε, Κατηγορία 2: 20-50 Θ/Ε, Κατηγορία 3: <20 Θ/Ε. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 367 ασθενείς, περιλαμβάνονται στην ανάλυση, η 
οποία συνοψίζεται στον πίνακα. Καταγράφονται οι μέσες τιμές δόσης Ι-
131 και ΘΥ. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ (Ν) 67 14 10 43 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (Ν) 367 281 33 53 
Ι-131 (mCi)* 90 93,7 80,9 75,8 
ΘΥ (%)* 2,5 2,1 3,4 3,9 



 
 

 27 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των δόσεων Ι-131 
στις κατηγορίες 1 και 2 (p<0,05), των δόσεων Ι-131 στις κατηγορίες 1 και 
3 (p<0,001) και στο ΘΥ στις κατηγορίες 1 και 3 (p=0,01). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χειρουργική εμπειρία είναι σημαντική στη 
διαχείριση ασθενών με ΚΔΚΘ, επηρεάζοντας και την χορήγηση Ι-131. Η 
δυνατότητα μεγαλύτερου εύρους χορηγούμενων δόσεων, αποτελεί 
ουσιαστική επιλογή σε περιπτώσεις που η ιστολογική το επιβάλλει, κι 
αυτό είναι εφικτό όταν η θυρεοειδεκτομή εκτελείται από έμπειρο 
χειρουργό. 
 
Ο18.Η ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 
Καρακόζης Σ., Αλεξάνδρου Ν., Καρακόζης Λ., Καραγεώργου Μ. 
Thyroid Surgery Clinic, Αθήνα 
 
Σκοπός: Η μετεγχειρητική αιμορραγία είναι σπάνια αλλά εξαιρετικά 
επικίνδυνη στη χειρουργική του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών 
αδένων.  Απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση για την απελευθέρωση του 
ανώτερου αεραγωγού και την αποφυγή της εγκεφαλικής ανοξίας και 
της θνητότητας.  Το τρανεξαμικό οξύ είναι ένας αναστολέας της 
ινωδόλυσης με ευρεία εφαρμογή σε πολλές ιατρικές ειδικότητες.  
Παρουσιάζουμε τη χρήση του τρανεξαμικού οξέος στη πρόληψη της 
μετεγχειρητικής αιμορραγίας του τραχήλου. 
Μέθοδοι: Όλοι οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε εγχείρηση 
θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων ταξινομήθηκαν σε δύο 
ομάδες.  Η ομάδα Α πριν τη χρήση του τρανεξαμικού οξέος και η ομάδα 
Β μετά.  Η ενδοφλέβια έγχυση του φαρμάκου σε όλους τους ασθενείς 
της ομάδας Β πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου της 
αιμόστασης και πριν τη σύγκλειση του τραύματος.   
Αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 1533 συνεχόμενοι ασθενείς από 
11/12/2001 έως και 13/10/2021.  Η ομάδα Α περιέλαβε 669 ασθενείς 
(620 θυρεοειδεκτομές και 49 παραθυρεοειδεκτομές) μέχρι 27/06/2018.  
Η ομάδα Β περιέλαβε 864 ασθενείς (776 θυρεοειδεκτομές και 88 



 
 

 28 

παραθυρεοειδεκτομές) από 28/6/2018 μέχρι 13/10//2021.  Η ομάδα Α 
είχε 15 μετεγχειρητικά αιμορραγικά επεισόδια στον τράχηλο (επίπτωση 
2,24%) εκ των οποίων τα 6 χρειάστηκαν επείγουσα χειρουργική 
αντιμετώπιση (επίπτωση 0,89%).  Η ομάδα Β δεν είχε καμία 
μετεγχειρητική αιμορραγία ή αιμάτωμα. 
Συμπέρασμα: Η χρήση του τρανεξαμικού οξέος μηδενίζει τις 
μετεγχειρητικές αιμορραγικές επιπλοκές στη χειρουργική του 
θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων.  
 
Ο19. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5ΕΤΙΑΣ 
Ν. Βολουδάκη, Δ. Χατζοπούλου, Γ. Κοτορένη, Τ. Παυλίδης, Ν. Μπεράτζε, 
Ε. Μαρτζιβάνου, Ι. Γαλάνης, Β. Παπαζιώγας, Ι. Κουτελιδάκης 
Β΄Χειρουργική Κλινική, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ, 
Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» 
 
Σκοπός: Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της 
Αμερικανικής Εταιρίας Θυρεοειδούς  (ΑΤΑ 2015) δίδεται η δυνατότητα 
στους χειρουργούς ενδοκρινών αδένων να επιλέξουν ανάμεσα σε 
λοβεκτομή ή ολική θυρεοειδεκτομή σε αρκετές περιπτώσεις που η 
κατευθυνόμενη διά λεπτής βελόνης βιοψία (FNAC) καταδεικνύει είτε 
υποψία είτε σαφή ευρήματα για καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο του 
θυρεοειδούς. Η λοβεκτομή συνοδεύεται από λιγότερες επιπλοκές όμως 
η πιθανότητα συμπληρωματικής θυρεοειδεκτομής δεν μπορεί ν 
αποκλεισθεί. Στην παρούσα μελέτη εφαρμόζονται αναδρομικά οι 
οδηγίες για λοβεκτομή και συγκρίνονται με την απόφασή μας για ολική 
θυρεοειδεκτομή. 
Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των επεμβάσεων θυρεοειδούς από αρχές 
2016 έως τέλος 2020. Τα κριτήρια της εισαγωγής στη μελέτη για 
δυνατότητα λοβεκτομής, πληρούσαν 320 από τους 1277 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε χειρουργική εξαίρεση θυρεοειδούς. Από αυτούς στη 
μελέτη τελικώς συμπεριλήφθηκαν οι ασθενείς που προεγχειρητικά 
είχαν υποβληθεί σε παρακέντηση με λεπτή βελόνη και το αποτέλεσμα 
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της κυτταρολογικής εξέτασης κατά Bethesda ήταν κατηγορίας α) Ι-ΙΙ 
αλλά με υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά ύποπτα για κακοήθεια των 
όζων και  β) ΙΙΙ-VI. Στη συνέχεια με βάση την ιστολογική εξέταση η 
περίπτωση κάθε ασθενούς αναδρομικά επανεξετάσθηκε για τη 
δυνατότητα να είχε επιλεγεί η λοβεκτομή ως θεραπεία της νόσου 
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες οδηγίες. Τέλος για 
κάθε ασθενή έγινε επίκριση της απόφασης για ολική αφαίρεση του 
θυρεοειδή 
Αποτελέσματα: Απ’ τους 320 ασθενείς που δυνητικά θα μπορούσαν να 
υποβληθούν σε λοβεκτομή, οι 207(65%) έχρηζαν επανεπέμβασης για 
συμπληρωματική εκτομή. Τα κύρια αίτια για επανεπέμβαση θα 
αποτελούσαν η πολυεστιακότητα της νόσου (54%), η εξωθυρεοειδκή 
επέκταση (25%), η ανεύρεση μεταστάσεων σε συναφαιρεθέντες με τον 
θυρεοειδή αδένα δελφικούς ή κεντρικού διαμερίσματος λεμφαδένες 
(18%) και η ανεύρεση μυελοειδούς ή αναπλαστικού καρκινώματος (3%). 
Με βάση την προεγχειρητική FNA, ολοκλήρωση της εκτομής θα 
απαιτούσαν 61 από τους 84 ασθενείς με Bethesda VI (73%), 50 από τους 
78 με V (64%), 27 από τους 46 με IV (59%), 19 από τους 28 με III (68%), 
13 από τους 16 με II (81%) και 37 από τους 68 με Ι (54%).   
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει ότι περισσότεροι από 
6 στους 10 ασθενείς για τους οποίους θα μπορούσε να επιλεγεί η 
λοβεκτομη θα απαιτούνταν τελικά η διενέργεια συμπληρωματικής 
εκτομής ή θα είχε διαλάθει της διάγνωσης η πολυεστιακότητα της 
νόσου, ανεξάρτητα μάλιστα του αποτελέσματος της προεγχειρητικής 
FNAC. Αν και δεν μπορεί να προβλεφθεί απ’την παρούσα μελέτη η 
εξέλιξη της νόσου ογκολογικά, λαμβάνοντας υπόψη τα αυξημένα 
ποσοστά επιπλοκών μετά από επανεπεμβάσεις στην περιοχή αυτή του 
τραχήλου, η μελέτη αυτή ισχυροποιεί την αναγκαιότητα της ολικής 
θυρεοειδεκτομής στους ασθενείς αυτούς. 
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Ο20.ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΘΗΛΩΔΕΣ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥΣ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ. 
ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ  ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ? 
Παπανδρίκος Ι1,3, Ζορμπάς Η1, Χριστοφορίδης Χ1, Στεφάνου Σ.1, 
Κρητικός Γ1, Γκουλιάμας Σ1,2, Κουρέας Α4, Βαμβακίδης Κ1. 
1Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Νοσοκομείο Ερρίκος 
Ντυνάν, Aθήνα 
2 Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) 
3Χειρουργικό Τμήμα, Κεντρική Κλινική Αθηνών 
4 Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας ΕΚΠΑ 
 
Σκοπός: Το Θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα (ΘΚΘ) 
χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό ποσοστό λεμφαδενικής διασποράς 
(40-80%), γεγονός που ενώ δεν είναι βέβαιο ότι επηρεάζει την 
επιβίωση, οδηγεί συχνά σε τοπική υποτροπή. Εκτός των 
επιβεβαιωμένων παραγόντων που προδιαθέτουν τις λεμφαδενικές 
μεταστάσεις (ιστολογικός υπότυπος, μέγεθος, πολυεστιακότητα, 
εξωθυρεοειδική επέκταση), έδαφος κερδίζει η υπόθεση ότι η θέση 
ανάπτυξης στον ισθμό του θυρεοειδούς αδένα αποτελεί επιβαρυντικό 
παράγοντα για λεμφαδενική μετάσταση. 
Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη από τη βάση 
δεδομένων του Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων της 
Κεντρικής Κλινικής Αθηνών, μίας εξαετίας (06/2010 – 06/2016) όπου 
αναγνωρίστηκαν 416 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 
θυρεοειδεκτομή με κεντρικό  λεμφαδενικό καθαρισμό λόγω ΘΚΘ. Όλοι 
υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφικό έλεγχο προεγχειρητικά ώστε να 
καθοριστεί τοπογραφικά η θέση του καρκινώματος στον αδένα (ισμικό-
λοβιακό), ενώ υπήρξε και η απαραίτητη επιβεβαίωση από την τελική 
ιστολογική έκθεση. 
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε την υπεροχή 
λεμφαδενικών μεταστάσεων σε ισθμικά καρκινώματα (55,55%) 
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συγκρινόμενα με καρκινώματα που ανευρίσκονται σε λοβιακό 
παρέγχυμα (41,16%).  
Συμπεράσματα: Ο ισθμός πιθανότατα λόγω της μικρής προσθιοπίσθιας 
διαμέτρου (2-3 mm) αποτελεί θέση όπου καρκινικά κύτταρα μπορούν 
να γρηγορότερα να διηθήσουν την θυρεοειδική κάψα, προδιαθέτοντας 
έτσι για λεμφαδενικές μεταστάσεις στο κεντρικό τραχηλικό διαμέρισμα. 
 
021.ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΘΗΛΩΔΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 
Ζορμπάς Η1, Χριστοφορίδης Χ1, Στεφάνου Σ.1, Κρητικός Γ1, Γκουλιάμας 
Σ1,2, Παπανδρίκος Ι1,3,, Βαμβακίδης Κ1. 
1Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Νοσοκομείο Ερρίκος 
Ντυνάν, Aθήνα 
2 Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) 
3Χειρουργικό Τμήμα, Κεντρική Κλινική Αθηνών 
 
Σκοπός: O υπολογισμός της πιθανότητας  ύπαρξης μεταστατικά 
διηθημένων λεμφαδένων σε ασθενείς με θηλώδες μικροκαρκίνωμα 
θυρεοειδούς αδένα 
Υλικό - Μέθοδος : Αναδρομική μελέτη 362 ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε θυρεοειδεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό λόγω θηλώδους 
μικροκαρκινώματος  θυρεοειδούς αδένα (ΘΜΚΘ),την τελευταία 4ετία 
στο Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων του Νοσοκομείου Ερρίκος 
Ντυνάν. Οι 248  ασθενείς παρουσίασαν μια εστία < =1 εκ., ενώ οι 114 
ασθενείς είχαν περισσότερες από μια εστία μικροκαρκινωμάτων.  
Αποτελέσματα: 139 από τους ανωτέρω 362 ασθενείς (139/362, 38,3%) 
είχαν λεμφαδενικές μεταστάσεις. 
Από τους 248 ασθενείς με μονήρη εστία οι 84 (84/248, 33,8 %) είχαν 
λεμφαδενικές μεταστάσεις, ενώ από τους 114 ασθενείς με πολυεστιακό 
μικροκαρκίνωμα οι 55 (55/114, 48,2%) παρουσίασαν λεμφαδενική 
διασπορά. 
Συμπέρασμα : Τα μικροκαρκινώματα έχουν σημαντικό ποσοστό 
λεμφαδενικής διασποράς, αφού το 1/3 των μονοεστιακών και σχεδόν 
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τα μισά πολυεστιακά παρουσιάζονται με λεμφαδενικές μεταστάσεις 
κατά την στιγμή της διάγνωσης. 
 
Ο22.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ 
ΝΕΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΟΗΘΗ ΠΟΛΥΟΖΩΔΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ 
Κρητικός Γ.1, Ζορμπάς Η.1, Στεφάνου Σ.1,Χριστοφορίδης Χ1., 
Γκουλιάμας Σ.1,2, Παπανδρίκος Ι.1,3, Βαμβακίδης Κ1. 
1Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Νοσοκομείο Ερρίκος 
Ντυνάν, Aθήνα 
2 Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) 
3Χειρουργικό Τμήμα, Κεντρική Κλινική Αθηνών 
 
Σκοπός: Η συχνότερη αιτία πάρεσης του παλίνδρομου λαρυγγικού 
νεύρου (ΠΛΝ), είναι η υπέρμετρη έλξη του λοβού κατά την παρασκευή 
και η διάταση του νεύρου με αποτέλεσμα την προσωρινή νευραπραξία. 
Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί εάν η μάζα του θυρεοειδούς 
αδένα αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου πάρεσης του 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (ΠΛΝ) κατά τη διενέργεια ολικής 
θυρεοειδεκτομής (ΟΘ) για καλοήθη νόσο. 
Υλικό-Μέθοδος: Έγινε αναδρομική μελέτη των ασθενών που 
υπεβλήθησαν σε ΟΘ για καλοήθη πολυοζώδη βρογχοκήλη (ΠΒ) στο 
Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων του Νοσοκομείου ¨Ερρίκος 
Ντυνάν¨, την τετραετία από το Σεπτέμβριο του 2017 έως και τον  
Σεπτέμβριο του 2021. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
προεγχειρητική και μετεγχειρητική λαρυγγοσκόπηση. Συνολικά 245 
ασθενείς με ΠΒ υπεβλήθησαν σε ΟΘ και οι 8 από αυτούς τους ασθενείς 
(8/245, 3,3%) παρουσίασαν προσωρινή πάρεση  του ΠΛΝ. Και στους 8  
ασθενείς ολοκληρώθηκε η επέμβαση διότι η πάρεση ήταν στην δεύτερη 
πλευρά. Σε όλους τους ασθενείς η επαναληπτική λαρυγγοσκόπηση 2 
μήνες μετά το χειρουργείο ανέδειξε φυσιολογική κινητικότητα 
φωνητικών χορδών. 
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Αποτελέσματα: Από τις ιστολογικές εκθέσεις των 245 ασθενών της 
μελέτης, καταγράφηκε το βάρος των παρασκευασμάτων του 
θυρεοειδούς  αδένα. Ο μέσος όρος του βάρους των παρασκευασμάτων 
των 237  ασθενών χωρίς πάρεση ήταν 44 gr με τον μικρότερο να ζυγίζει 
8gr και τον μεγαλύτερο 266gr. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος του βάρους του 
παρασκευάσματος από τους 8 ασθενείς με πάρεση ήταν 161,8 gr, με 
τον μεγαλύτερο να ζυγίζει 736 gr και το  μικρότερο 14 gr. Ακολούθησε 
ανάλυση των παραμέτρων με το πρόγραμμα SPSS, η οποία ανέδειξε ότι 
υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στις δύο ομάδες ασθενών (p< 
0,001). 
Συμπεράσματα:  Από την ανάλυση των δεδομένων συμπεραίνεται ότι  
στους ασθενείς με ΠΒ, η αυξημένη μάζα του θυρεοειδούς αδένα 
αυξάνει και την πιθανότητα πάρεσης του ΠΛΝ κατά τη διάρκεια ΟΘ και 
αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου. 
  
Ο23.ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΙΙΙ ΚΑΙ IV ΤΗΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BETHESDA ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ. 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΑΕΤΙΑ  
Κ.Πατέας, Α.Θανασά ,Α.Κουτσιαρά, Χ.Αγγέλη, Γ.Ντόκος, Δ.Στρατηγάκος 
Χ.Παριανός, Γ.Ν.Ζωγράφος 
Γ’ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α ‘Γ.Γεννηματάς’ 
 
Σκοπός :  Η ανάδειξη της συχνότητας εμφάνισης κακοήθειας στους 
όζους κατηγορίας III και  IV στην ταξινόμηση κατά Bethesda και ο ρόλος 
της στην λήψη απόφασης για χειρουργική επέμβαση.  
Μέθοδοι: Από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Δεκέμβριο του 2020, 
701 ασθενείς  υποβλήθηκαν σε ολική θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς 
λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου.  Πραγματοποιήθηκαν 609 ολικές 
θυρεοειδεκτομές, 63 ολικές θυρεοειδεκτομές με κεντρικό  λεμφαδενικό  
καθαρισμό και 29 με επιπρόσθετο πλάγιο λεμφαδενικό καθαρισμό.   
Επρόκειτο για 189 άντρες και 512 γυναίκες , ηλικίας 17  έως  85 ετών. 
Μελετηθηκαν οι ιστολογικές εκθέσεις και έγινε συσχέτιση αυτών με τα 
απεικονιστικά ευρήματα , την ταξινόμηση κατά Bethesda και τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών. Από τους ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε ολική θυρεοειδεκτομή, 219 είχαν προεγχειρητική  FNA 
ύποπτου όζου θυρεοειδούς , δηλαδή 89 διαγνώστηκαν με Bethesda III 
και 130 με Bethesda IV. Δεν υπήρξε μοριακός έλεγχος στο υλικό της 
κυτταρολογικής εξέτασης.  
 Αποτελέσματα: Από τους 219 ασθενείς με τους ακαθόριστους 
κυτταρολογικούς τύπους , 128  διαγνώστηκαν με διαφοροποιημένο 
καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα. Από τους 89 ασθενείς με Bethesda III , 
40  είχαν τελική διάγνωση θηλώδους καρκινώματος (30 μικροθηλώδες 
και 10 θηλώδες > 1εκ.) , ένας θυλακιώδες καρκίνωμα, 9 ασθενείς είχαν 
πολυεστιακό καρκίνωμα και ένας είχε επιθετικό υπότυπο θηλώδους 
(tall cell variant), συνολικό ποσοστό κακοήθειας  57.3%. Στους 130 
ασθενείς με προεγχειρητική ταξινόμηση κατά  Bethesda IV, 73  
διαγνώστηκαν με θηλώδες καρκίνωμα. Εξ’ αυτών, 46 είχαν 
μικροθηλώδες και οι υπόλοιποι 27 είχαν θηλώδες καρκίνωμα  
θυρεοειδούς μεγαλύτερου του 1 εκατοστού. Επίσης, 14 ασθενείς, 
παρουσίασαν θυλακιώδες καρκίνωμα. Πολυεστιακότητα παρατηρήθηκε 
σε 40 ασθενείς με προεγχειρητικό Bethesda IV και 3 εμφάνισαν 
επιθετικό υπότυπο (2 tall cell και 1 columnar), συνολικό ποσοστό 
κακοήθειας 69.2%.  Οι άνδρες ασθενείς , τα  ύποπτα απεικονιστικά 
χαρακτηριστικά και το μεγάλο μέγεθος όγκου είχαν θετική συσχέτιση με 
την εμφάνιση κακοήθειας.  
Συμπέρασμα: Οι ακαθόριστοι κυτταρολογικοί τύποι στην ταξινόμηση  
κατά Bethesda ενέχουν ένα σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης  
διαφοροποιημένου καρκινώματος θυρεοειδούς αδένα ακόμα και 
επιθετικών τύπων αυτού.  
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Ο24.ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ 
ΜΟΝΗΡΕΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ 
ΕΣΤΙΑ 
Αγγέλη Χ , Πατέας Κ,  Θεοχαρίδης Β, Κουτσιαρά Α,  Παριανός Χ, Θανασά 
Α, Κατσέλη Α , Ζωγράφος Γ,Ν. 
Γ. Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α “Γ.Γεννηματάς” 
 
Σκοπός: H αξιολόγηση των άμεσων και απώτερων αποτελεσμάτων της 
λαπαροσκοπικής και ανοικτής χειρουργικής  των  μονήρων   
μεταστάσεων των επινεφριδίων σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν στην 
κλινική μας.  
Υλικό-μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη  ασθενών με 
επινεφριδιακούς όγκους. Από τον Μάιο του 1997 έως τον Οκτώβριο    
του  2021, έλαβαν χώρα 911  επεμβάσεις για όγκους επινεφριδίων σε 
895 ασθενείς. Χειρουργήθηκαν 45 ασθενείς με μεταστατικό όγκο 
επινεφριδίου . Επρόκειτο για 34 άνδρες και 11 γυναίκες , ηλικίας 48 με 
79 ετών (μέση ηλικία 63.4 έτη) . Από τους  όγκους αυτούς 11 ήταν 
σύγχρονοι με τον πρωτοπαθή όγκο ενώ  36 ήταν μετάχρονοι. Οι 
μεταστάσεις προέρχονταν κυρίως από όγκους πνεύμονα (20 ασθενείς) ή 
νεφρού (16 ασθενείς) ενώ σπανιότερα από στομάχι, μαστό , παχύ 
έντερο, μελάνωμα, ουροδόχο κύστη, ενδομήτριο, σάρκωμα Ewing και 
συνοβιακό καρκίνωμα.  Στους 26 από τους 47  όγκους το μέγεθος ήταν 
μεγαλύτερο από 7 εκατοστά.  
Αποτελέσματα:  Σε  18 ασθενείς η επέμβαση ολοκληρώθηκε 
λαπαροσκοπικά ενώ σε  20 έγινε εξ αρχής ανοικτά . Σε 10 περιπτώσεις η 
επέμβαση ξεκίνησε λαπαροσκοπικά αλλά μετατράπηκε σε ανοικτή για 
ογκολογικούς λόγους . Σε 7 ασθενείς έγινε ταυτόχρονη εκτομή 
γειτονικών οργάνων . Η μέση μετεγχειρητική διάρκεια νοσηλείας για 
την  λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή κυμάνθηκε από 1 έως 3 ημέρες 
(2.2 ημέρες), ενώ για την ανοικτή ή μετατραπείσα επινεφριδεκτομή από 
5 έως 20 ημέρες. Δεν υπήρξε περιεγχειρητική θνητότητα. Η επιβίωση 
των ασθενών ήταν 76% στους πρώτους 12 μήνες  μετά την επέμβαση, 
56,6% στους 24 μήνες  και 25 % στην πενταετία. Κανένας ασθενής δεν 
παρουσίασε τοπική υποτροπή του όγκου ή μετάσταση στις θέσεις των 
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ports. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αριστερή επινεφριδιεκτομή 
παρουσίασαν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με αυτούς που 
υποβλήθηκαν σε δεξιά. Οι ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο νεφρού 
παρουσίασαν καλύτερα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με τους ασθενείς 
με πρωτοπαθή καρκίνο πνεύμονα.  
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή αποτελεί την 
επέμβαση εκλογής για τους περισσότερους μεταστατικούς όγκους των 
επινεφριδίων. Η en bloc εκτομή γειτονικών οργάνων πρέπει να 
προσεγγίζεται εξαρχής ανοιχτά.  
 
Ο25.ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΑ 
ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ 136 
ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΤΤΩΜΑΤΩΝ 
Πατέας Κ, Κουτσιαρά Α, Αγγέλη Χ. Παριανός Χ ,Θανασά Α, Κουτσουβάς 
Κ, Θεοχαρίδης Β  Ζωγράφος  Γ ,Ν. 
Γ´ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» 
 
Σκοπός :Οι ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα ή παραγαγγλίωμα μπορεί 
να παρουσιάσουν υπολειμματική νόσο ή υποτροπή της νόσου μετά την 
αρχική εκτομή του όγκου. Σκοπός της μελέτης μας είναι να αναδείξουμε 
την σημασία της παρουσίας υποτροπής στην εξέλιξη της νόσου με 
αφορμή την παρουσίαση 7 περιπτώσεων. 
Υλικό:  Από μια σειρά 911 επινεφριδεκτομών, 136 εκ των οποίων είχαν 
τελική διάγνωση φαιοχρωμοκυττώματος, παρουσιάζουμε 7 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε επανεπέμβαση για φαιοχρωμοκύττωμα,  τρεις εκ 
των οποίων είχαν  χειρουργηθεί αρχικά αλλαχού. Επρόκειτο για 3 
γυναίκες  και 4 άνδρες, ηλικίας 27-78 ετών. Στους 4 ασθενείς η αρχική 
επέμβαση είχε πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά , σε έναν με 
οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση ενώ στους τρεις με διακοιλιακή. Οι 
πέντε  ασθενείς είχαν μικρό διάστημα ελεύθερο νόσου εργαστηριακά 
και απεικονιστικά , ενώ εμφάνισαν υποτροπή της νόσου στην διετία. Οι 
άλλοι δύο είχαν υπολειπόμενη νόσο μετά την αρχική επέμβαση με 
επιμονή των εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων,  με 
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συνοδό  δυσκολία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης. Οι  
επανεπεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν εξαρχής ανοιχτά .  
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς είχαν προετοιμαστεί προεγχειρητικά με 
χορήγηση φαινοξυβενζαμίνης ενώ  δεν παρατηρήθηκε σημαντική  
αιμοδυναμική αστάθεια σε κανέναν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. 
Επρόκειτο για 3 δεξιές και 4 αριστερές επινεφριδεκτομές Οι όγκοι 
παρουσίαζαν στέρεες συμφύσεις με τους γύρω ιστούς αλλά 
αφαιρέθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις  ριζικά χωρίς παραμονή 
μακροσκοπικά ορατής νόσου . Σε μια ασθενή έγινε συναφαίρεση 
σπληνός και αριστερού νεφρού λόγω διήθησης αυτών από την νόσο .  
Σε έναν ασθενή με υπολειπόμενη νόσο , παρατηρήθηκε  παρουσία 
επινεφριδιακού ιστού στο μεσόκολο του εγκαρσίου , 
φαιοχρωμοκυττωμάτωση. Παρατηρήθηκε αλλαγή στο PASS score σε 
όλες τις περιπτώσεις από 1-4 στις αρχικές επεμβάσεις σε 6-8 στις 
επανεπεμβάσεις.  Οι ασθενείς παρουσίασαν ομαλή μετεγχειρητική 
πορεία , με μέση διάρκεια νοσηλείας 5 ημέρες .  
  
Συμπέρασμα: Η ριζικότητα της αρχικής επέμβασης είναι καθοριστική 
για  την πορεία των ασθενών με φαιοχρωμοκύττωμα ενώ φαίνεται 
ιδιαίτερα σημαντική η επιμελής μετεγχειρητική  παρακολούθηση για 
την πρώιμη ανίχνευση υποτροπής και αντιμετώπιση αυτής.   
 
Ο26.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ LIGASURE TM  EXACT ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ- ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Χόρτη Α., Πανίδης Σ., Κουτσουμπάρης Δ., 
Κοτσόβολης Γ., Στέλμαχ Β., Παναγιωτακόπουλος Θ., Bakkar S., 
Μιχαλόπουλος Α. 
1. Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2. Τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, 
Κυανούς Σταυρός, Euromedica, Θεσσαλονίκη 
3. Department of Surgery, Faculty of Medicine, The Hashemite 
University, Zarqa, Jordan 
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Σκοπός: Η αιμόσταση είναι θεμελιώδης στην χειρουργική του 
θυρεοειδή αδένα. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση της 
αποτελεσματικότητας του Ligasure TM Exact με προηγούμενα εργαλεία 
αιμόστασης στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική 
θυρεοειδεκτομή. 
Υλικά- Μέθοδος: Εκατόν ογδόντα ασθενείς κατατάχθηκαν τυχαία σε 
τέσσερις ομάδες σύμφωνα με το εργαλείο αιμόστασης που 
χρησιμοποιήθηκε διεγχειρητικά: (Α)  Focus Harmonic Scalpel® (FHS), (Β) 
LigasureTM Small Jaw (LSJ), (Γ) Thunderbeat® (TB), και (Δ) LigasureTM 
Exact (LE). Οι παράμετροι που καταγράφησαν ήταν: επιδημιολογικά 
δεδομένα και βιοχημικά αποτελέσματα, διεγχειρητική δυσκολία, 
μετεγχειρητική αλλαγή στη φώνηση, μετεγχειρητικό άλγος, επιπλοκές, 
χρόνος επέμβασης, γραμμάρια θυρεοειδή αδένα που παρασκευάσθηκε 
ανά λεπτό και διάρκεια νοσηλείας.  
Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν: α) στη 
διάρκεια του χειρουργείου, με τη μικρότερη να παρατηρείται στην 
ομάδα του LE, ακολουθώντας η TB και οι FHS και LSJ, β) η διεγχειρητική 
δυσκολία (μικρότερη στην ομάδα LE) και γ) στα γραμμάρια θυρεοειδή 
αδένα που παρασκευάσθηκαν ανά λεπτό, με κυρίαρχη την ομάδα LE, 
έπειτα οι FHS, ΤΒ και LSJ.  
Συμπεράσματα: Τα εργαλεία ενέργειας είναι συχνά χρησιμοποιούμενα 
στην χειρουργική του θυρεοειδή αδένα. Συγκρίνοντας τα τέσσερα 
εργαλεία αυτά, φάνηκε να έχουν ισάξια αποτελεσματικότητα όσο 
αφορά την μετεγχειρητικές επιπλοκές, την αιμόσταση  και την 
φλεγμονώδη αντίδραση, ενώ τα LE υπερτερεί στη διάρκεια του 
χειρουργείου, την διεγχειρητική δυσκολία και την ποσότητα του 
θυρεοειδή αδένα που αφαιρείται ανά λεπτό.  
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Ο27.ΣΗΠΤΙΚΟ SHOCK  ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ 
ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ 
Ντόκος Γ,  Πατέας Κ, Κουτσιαρά Α, Λεβεντάκος Κ,  Στρατηγάκος Δ,  Κίκας 
Ν,  Αγγέλη Χ, Ζωγράφος Γ. Ν 
Γ΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α ‘Γ.Γεννηματάς’ 
 
Σκοπός :   Η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης  πρωτοπαθούς 
υπερπαραθυρεοειδισμού με πρώτη εκδήλωση την εμφάνιση σηπτικού 
shock .  
Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για άνδρα ασθενή, ηλικίας 75 ετών, ο οποίος 
προσήλθε στα  επείγοντα  παθολογικά ιατρεία με πτώση επιπέδου 
συνείδησης, αιμοδυναμική αστάθεια και εικόνα οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας (ur: 154, cr: 1.8), οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, 
υπερασβεστιαιμίας (ca: 18.1) και πυουρίας. Από τον απεικονιστικό 
έλεγχο ανεδείχθη νεφρολιθίαση αριστερού  νεφρού, διάταση 
αριστερού  πυελοκαλυκικού συστήματος και ουρητήρα καθώς  και 
παρουσία 3 ευμεγέθων  λιθιασικών  στοιχείων στην ουροδόχο κύστη. 
Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρουσίασε: Wbc: 18300( 87,8% neu)/μL, 
ur: 192, cr: 2.0,, Ca: 18.4, PTH: 1108, CRP: 71.5. Λόγω επιδείνωσης της 
αναπνευστικής του  λειτουργίας  ο ασθενής διασωληνώθηκε και 
μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Στα πλαίσια 
διερεύνησης της υπερασβεστιαιμίας,υπεβλήθη σε υπέρηχο 
θυρεοειδούς όπου ανεδείχθη υποηχογενές μόρφωμα στην οπίσθια 
επιφάνεια του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς αδένα  3,2 χ 2,0 εκ.  
Αποτελέσματα: Μετά την αιμοδυναμική του σταθεροποίηση, ο ασθενής 
υπεβλήθη  σε κυστεολιθοτομη με αφαίρεση των λιθιασικών στοιχείων. 
Ακολούθως υποβλήθηκε σε αφαίρεση του μορφώματος στον δεξιό 
λοβό του θυρεοειδούς αδένα  , δεξιά  λοβεκτομή και ισθμεκτομη. Η 
ιστολογική εικόνα ανέδειξε  νεόπλασμα παραθυρεοειδούς αδένα με 
ανοσομορφολογικά χαρακτηριστικά άτυπου αδενώματος (αβέβαιου 
κακοήθους δυναμικού). Ο ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση των 
τιμών της παραθορμόνης και του ασβεστίου , PTH:1220 pg/ml 
προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά άμεση πτώση PTH: 25,8 pg/ml, Ca: 



 
 

 40 

10,0 mg/dl και στην 1η μετεγχειρητική ημέρα PTH: 5,6 pg/ml , Ca: 6,6 
mg/dl , ενώ παρέμεινε στην ΜΕΘ για περαιτέρω αντιμετώπιση. 
Συμπέρασμα: O πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός παρουσιάζει 
ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων και συμπτωμάτων. Η 
παραθυρεοειδεκτομή αποτελεί την επέμβαση εκλογής και τα 
αποτελέσματα της είναι άμεσα. Σε περιπτώσεις υποψίας παρουσίας 
καρκίνου είναι απαραίτητη και η ταυτόχρονη εκτομή του σύστοιχου 
λοβού και του ισθμού του θυρεοειδούς αδένα.  
 
Ο28. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ VS ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΣΚΟΠΙΚΗ  
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
Κωφόπουλος-Λυμπερης Ε. Πασπάλα Α,  Παπακωνσταντίνου Δ.. 
Μπομπέτση Γ. Μπάγιας Τζ. Δελλαπορτας, Χαραλαμπόπουλος Α, 
Παραράς Ν. Πικουλής Ε. Νάστος Κ.  
Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείο “Αττικόν” 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η λαπαροσκοπικη επινεφριδεκτομή έχει σε μεγάλο βαθμό 
αντικαταστήσει την ανοιχτή επινεφριδεκτομή ειδικά στα καλοήθη 
αδενώματα και φαιοχρωμοκυττώματα. Η οπισθοπεριτοναιοσκοπική 
προσπέλαση ολοένα και συχνότερα χρησιμοποιείται σε ασθενείς με 
όγκους μικρότερους των 7εκ. Σημαντικά πλεονεκτήματα της φαίνεται να 
αποτελούν  η μειωμένη διάρκεια επέμβασης, ο μικρότερος 
μετεγχειρητικός πόνος και η καλύτερη αιμόσταση. Σκοπός αυτής της 
μελέτης είναι να συγκρίνουμε αναδρομικά τη διακοιλιακή 
λαπαροσκοπική και την οπισθοπεριτοναιοσκοπική επινεφριδεκτομή 
στους ασθενείς μας.  
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΙ: Συλλέχθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα όλων των 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε ελάχιστα επεμβατικές επινεφριδεκτομές 
το διάστημα 2016-2021. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ 
των ασθενών που υποβλήθηκαν σε διακοιλιακή λαπαροσκοπική (ομάδα 
Α) και οπισθοπεριτοναιοσκοπική (ομάδα Β) επινεφριδεκτομή όσων 
αφορά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, τις μετεγχειρητικές 
ημέρες νοσηλείας, την διεγχειρητική απώλεια αίματος και το ποσοστό 
των επιπλοκών. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά βρέθηκαν 45 ασθενείς από τους οποίους οι 
41 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν καθώς χειρουργήθηκαν με ελάχιστα 
επεμβατικές τεχνικές. Συνολικά διενεργήθηκαν 43 επινεφριδεκτομές (2 
ασθενείς με αμφοτερόπλευρη επέμβαση- 17 διακοιλιακές και 26 
οπισθοπεριτοναιοσκοπικές). Η μέση ηλικία ήταν 55.4 ± 17.8 έτη στην 
ομαδα Α και 53.7 ±13.3 έτη στην ομάδα Β. Δεν υπήρχαν διαφορές 
ανάμεσα στις ομάδες σε φύλο ή στην ένδειξη της επέμβασης. Στην 
ομάδα Α η διάρκεια της χειρουργική επέμβασης ήταν 93.7± 27.8 min, 
ενώ στην ομάδα Β 78.1±19.4 min (p<0.05). Η νοσηλεία ήταν μεγαλύτερη 
στη ομάδα Α (3.5±1.9 vs 2±0.7 ημερες, p<0.05) και η απώλεια αίματος 
μικρότερη (p<0.05). Δεν υπήρχαν διαφορές στο ποσοστό επιπλοκών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με την εμπειρία μας, η 
οπισθοπεριτοναιοσκοπική επινεφριδεκτομή συνοδεύεται από  
μικρότερη απώλεια αίματος, μικρότερη διάρκεια επέμβασης και 
νοσηλείας σε συγκεκριμένους ασθενείς με όγκους επινεφιρδίων.  
  
Ο29.ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΔΕΝΑ 
Χόρτη Α., Χέβα Α., Χατζηκυριακίδου Α., Τσαλκατίδου Δ., 
Παναγιωτακόπουλος Θ., Πλιάκος Ι., Παπαβραμίδης Θ., Μιχαλόπουλος 
Α. 
1. Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2. Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα 
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 
3. Εργαστήριο Βιολογίας-Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή: Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι βασικά λειτουργικά 
όργανα που έχουν βασικό ρόλο στη ρύθμιση της ομοιόστασης του 
ασβεστίου, μαγνησίου και φωσφόρου στον οργανισμό, παράγοντας την 
παραθορμόνη. Το αδένωμα παραθυρεοειδή αδένα αποτελεί τη 
συχνότερη αιτία πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού και προκαλεί 
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υπερπαραγωγή παραθορμόνης και υπερέκκριση ασβεστίου. Σκοπός την 
παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών γενετικών 
μονοπατιών που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία και σχετίζονται με 
την παθογένεση των αδενωμάτων του παραθυρεοειδή αδένα.  
Υλικά-Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Οι πρωτεΐνες ANXA2, 
CALM1. MAPK1 και MED12 και τα αντίστοιχα γονίδιά τους πιθανώς 
εμπλέκονται στην παθογένεση των αδενωμάτων και η συσχέτισή τους 
αυτή βρίσκεται υπό έρευνα με ανοσοϊστοχημικές και γενετικές μελέτες. 
Αποτελέσματα: Τα γονίδια ΜΕΝ1, CDC73 και CaSR φαίνεται να 
εμπλέκονται με την σποραδική μορφή της νόσου. Το γονίδιο 
CCND1/PRAD1 αποτελεί πρωτο-ογκογονίδιο που εδράζεται σε μία 
περιοχή κοντά στο γονίδιο ενός ρυθμιστικού παράγοντα της 
παραθορμόνης και έχει ως προϊόν την πρωτεΐνη cyclin D1. Mεταλλάξεις 
στα γονίδια CDKI που ρυθμίζουν το γονίδιο CCND1 έχουν επίσης 
καταγραφεί: CDKN1B, CDKN1A, CDKN2B, CDKN2C. Το γενετικό μονοπάτι 
Wnt/β-catenin/ CTNNB1 έχει βρεθεί να εμπλέκεται στην παθογένεση 
διάφορων όγκων , όμως ο ρόλος του στην ανάπτυξη των αδενωμάτων 
παραθυρεοειδών αδένων δεν έχει αποσαφηνιστεί. Στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία, υπάρχουν περιορισμένες αναφορές για την πρωτεωμική 
ανάλυση των αδενωμάτων παραθυρεοειδή αδένα. Πάνω από 100 
πρωτεϊνικά μόρια απομονώνονται (αυξημένα ή ελαττωμένα) με την 
μέθοδο Western blotting σε ένα αδένωμα σε σύγκριση με τον 
φυσιολογικό παραθυρεοειδή αδένα. Η αννεξίνη-2 (ANXA-2) , η λαμινίνη 
A/C (LMNA) και η  ATPάση (ATP5H) αποτελούν σημαντικά 
παραδείγματα πρωτεϊνών που εντοπίζονται στα αδενώματα, καθώς η 
ύπαρξη τους έχει επιβεβαιωθεί από τρεις διαφορετικές μελέτες.  
Συμπεράσματα: Διάφορα γενετικά μονοπάτια έχουν συσχετισθεί με την 
παθογένεση των αδενώματων των παραθυρεοειδών αδένων, χωρίς 
όμως να έχουμε καταλήξει σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Η μελέτη του 
γονιδίωματος και των μεταλλάξεών του θα αποτελέσει ακρογωνιαίο 
λίθο στην κατανόηση, θεραπεία και πρόγνωση των παθήσεων του 
παραθυρεοειδή αδένα. 
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Ο30.Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ  
ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 
Καρακόζης Σ., Αλεξάνδρου Ν., Καρακόζης Λ., Παγκράτη Μ., 
Καραγεώργου Μ. 
Thyroid Surgery Clinic, Αθήνα 
 
Σκοπός:  Η καταξιωμένη τεχνική της οπτικής αναγνώρισης του νεύρου 
αλλά και η  χρήση νευροδιεγέρτη  μειώνουν αλλά δεν μηδενίζουν τη 
συχνότητα των νευρικών βλαβών.  Σκοπός της μελέτης είναι η 
αξιολόγηση της συνεχούς νευροπαρακολούθησης στην εξάλειψη των 
διαταραχών της φωνής μετεγχειρητικά.  
Μέθοδοι: Σε διάστημα ενός έτους 319 συνεχόμενοι ασθενείς (92 άνδρες 
και 227 γυναίκες) μέσης ηλικίας 48 έτη (14 – 79) υπεβλήθησαν οι 159 σε 
ολική θυρεοειδεκτομή, 113 σε ολική με κεντρικό, 11 και σε πλάγιο 
λεμφαδενικό καθαρισμό, 19 σε παραθυρεοειδεκτομή, 9 σε 
θυρεοειδεκτομή και παραθυρεοειδεκτομή, 6 επανεγχειρήσεις και 2 
λοβεκτομές.  Σε όλους χρησιμοποιήθηκε η συνεχής 
νευροπαρακολούθηση δια μέσου του πνευμονογαστρικού νεύρου.  Η 
κινητικότητα των φωνητικών χορδών ελέγχθηκε, πριν και μετά την 
εγχείρηση, από ιατρό Ωτορινολαρυγγολόγο. 
  
Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική διάγνωση περιελάμβανε  161 
ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς και οι υπόλοιποι είχαν καλοήθη 
παθολογία εκ των οποίων  12 παρουσίασαν γιγάντια πολυοζώδη 
βρογχοκήλη άνω των 100 γραμμαρίων, 26 με βρογχοκήλη καταδυόμενη 
στο μεσοθωράκιο και 31 ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό.  Συνολικά 636 
κάτω λαρυγγικά νεύρα εκτέθηκαν σε χειρουργικούς χειρισμούς μέσης 
διάρκειας 128 λεπτών  (59 – 358 λεπτά).  Όλοι οι ασθενείς είχαν 
φυσιολογική κινητικότητα των φωνητικών χορδών μετεγχειρητικά, 
εκτός από 5 ασθενείς οι οποίοι είχαν υποκινησία της μίας φωνητικής 
χορδής προεγχειρητικά.  32 ασθενείς ανέφεραν διαφορετική χροιά της 
φωνής χωρίς βράγχος ή κόπωση αυτής και η οποία παρήλθε μετά 
σύντομο χρονικό διάστημα(10%).  Ένας ασθενής ανέφερε «καλύτερη» 
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ποιότητα φωνής μετεγχειρητικά.  Η συνεχής νευροπαρακολούθηση 
«άλλαξε» τους χειρουργικούς χειρισμούς σε 66 ασθενείς(21%).  Σε μία  
ασθενή με διήθηση του κάτω λαρυγγικού νεύρου από τον καρκίνο, 
διατηρήθηκε η νευρική λειτουργία αφαιρώντας το νεόπλασμα από το 
νευρικό έλυτρο.  Δεκατρείς ασθενείς ήταν επαγγελματίες φωνής. 
Συμπεράσματα: Η συνεχής νευροπαρακολούθηση του κάτω λαρυγγικού 
νεύρου μηδενίζει τις διεγχειρητικές κακώσεις. 
 
031.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS6127099 ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Αχίλλα Χ., Χόρτη Α., Τσαλκατίδου Δ., Χατζηκυριακίδου Α., 
Παπαβραμίδης Θ. 
1. Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2. Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή: Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι η τρίτη 
συχνότερη ενδοκρινική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυτόνομη 
έκκριση παραθορμόνης από έναν ή περισσότερους παραθυρεοειδείς 
αδένες και αύξηση του ασβεστίου ορού. Μια μεγάλη γονιδιακή μελέτη 
έδειξε ότι ο πολυμορφισμός rs6127099 του γονιδίου CYP24A1 
σχετίζεται με αυξημένες τιμές παραθορμονής στον ορό. Το γονίδιο αυτό 
κωδικοποιεί ένα ένζυμο του κυτοχρώματος P450, υπεύθυνο για την 
απενεργοποίηση μεταβολιτών της βιταμίνης D. Ο σκοπός της 
συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση της συσχέτισης του 
πολυμορφισμού rs6127099 με τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.   
Υλικά- Μέθοδος: Δείγματα περιφερικού αίματος από τριάντα εννέα 
ασθενείς με σποραδικό πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και 39 
μάρτυρες συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Οι τεχνικές PCR (polymerase 
chain reaction) και RLFP (restriction fragment length polymorphism) 
χρησιμοποιήθηκαν για τη γονοτύπιση των δύο ομάδων.  
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Αποτελέσματα: Συγκρίνοντας τους γονότυπους rs6127099 A>T και Α vs Τ 
αλλήλιο των δύο ομάδων, δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά ( p=0.836 και p=0.383, αντίστοιχα). 
Συμπεράσματα: Ο πολυμορφισμός rs6127099 του γονιδίου CYP24A1 
δεν σχετίζεται με την προδιάθεση για εκδήλωση πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμού. Παρολ' αυτά, περισσότερες και μεγαλύτερες 
μελέτες απαιτούνται για να αξιολογηθεί ο προγνωστικός ρόλος του 
πολυμορφισμού αυτού στην παθογένεση του πρωτοπαθή 
υπεραπαραθυρεοειδισμού.  
 
Ο32.ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΩΜΑ 
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ 
Γκούντας Σ., Γεωρβασίλη Βάϊα1, Καραμπά Αναστασία1, Λιανός 
Γεώργιος1 , Χριστίνα Μπαλή1 
1.Χειρουργική Κλινική ΠΓΝΙ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓH: Η επίπτωση των τυχαιώματων των επινεφριδίων στους 
ενήλικες κυμαίνεται από 1-6% . Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
αποτελούν μη εκκριτικά αδενώματα, ενώ στο 7% περίπου υποκρύπτουν 
κακοήθεια.  
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μια 
λαπαροσκοπική αριστερή επινεφριδεκτομη με διακοιλιακή προσπέλαση 
λόγω ενός τυχαιώματος στο αριστερό επινεφρίδιο. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Θήλυ 40 ετών διαγνώσθηκε με μη εκκριτικό 
τυχαίωμα αριστερού επινεφριδίου από 4 ετίας. Στη διάρκεια της 
παρακολούθησης αυξήθηκε σταδιακά η διαμέτρος του στα 4 cm, ενώ 
παρουσίασε και μια υποκλινική αύξηση της κορτιζόλης ορού μετά από 
καταστολή. Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά ήταν υπέρ αδενώματος. Η 
ασθενής υποβλήθηκε σε αριστερή λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή. 
Η ασθενής τοποθετήθηκε σε δεξιά πλάγια κατακεκλιμένη θέση. 
Δημιουργήθηκε πνευμοπεριτόναιο με τη μέθοδο Hasson και 
χρησιμοποιήθηκαν 3 Trocars. Αρχικά έγινε κινητοποίηση της αριστερής 
κολικής καμπής, διάνοιξη του πλάγιου περιτόναιου καθώς και του 
σπληνοκολικού και σπληνοφρενικού συνδέσμου. Έπειτα, 
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αναγνωρίστηκε το τυχαίωμα στον κάτω πόλο του επινεφριδίου. 
Παρασκευάστηκε ο αδένας και αναγνωρίστηκε η μέση επινεφριδική 
φλέβα καθώς και δευτερεύοντες κλάδοι οι οποίοι απολινώθηκαν με 
χειρουργικά clips. Ακολουθήσε πλήρη κινητοποίηση του επινεφριδίου 
και αφαίρεση αυτού μαζί με το περι-επινεφριδιακό λίπος. 
Η ασθενής είχε μια ομαλή μετεγχειρητική πορεία, λαμβάνοντας 
περιεγχειρητικά κορτιζόλη  και εξήλθε την 3η μετεγχειρητική ημέρα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή είναι υπό 
προϋποθέσεις η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση των 
τυχαιωμάτων των επινεφριδίων. Αναγκαία συνθήκη είναι η πλήρης 
διαγνωστική προσέγγιση του ασθενή και η συνεργασία πολλών 
ειδικοτήτων, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη έκβαση του ασθενούς. 
 
Ο33.ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ: ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ; 
Λάσκου Σ 1, Σαπαλίδης Κ 1, Γκέκα Θ 1, Πετράκης Γ 2, Συρνιώτη Α 2, 
Γεωργιάδου Ε 1, Καραγιαννοπούλου Γ 2, Κεσίσογλου Ι 1 
1.Γ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 
2.Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικών αιμαγγειώματος αριστερού 
επινεφριδίου. 
Yλικό και μέθοδοι: Δύο θήλεις ασθενείς, 81 και 74 ετών, προσήλθαν 
λόγω μορφώματος στο αριστερού επινεφριδίου. Το εύρημα 
εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο με υπερηχογράφημα κατά τη διερεύνηση 
άτυπου άλγους άνω κοιλίας και επιβεβαιώθηκε με αξονική τομογραφία 
άνω κοιλίας και οπισθοπεριτοναίου. Ο ορμονολογικός έλεγχος ήταν 
εντός φυσιολογικών ορίων. Ωστόσο, κατά τον επανέλεγχο 
παρατηρήθηκε αύξηση του μεγέθους της βλάβης, θέτοντας την υπόνοια 
κακοήθειας.  
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική αριστερή 
επινεφριδεκτομή. Η μετεγχειρητική τους πορεία ήταν ομαλή. Το 
πόρισμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης ανέδειξε ευρήματα συμβατά με 
αιμαγγειώματα. 
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Συμπεράσματα: Πρόκειται για σπάνιο όγκο του επινεφριδίου. Η 
προεγχειρητική διάγνωση είναι συνήθως δυσχερής ειδικά όταν η βλάβη 
είναι ταχέως εξελισσόμενη και μεγαλύτερη από 4 εκατοστά. Η οριστική 
διάγνωση τίθεται με την ιστοπαθολογική εξέταση. 
 
Ο34.ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑ-ΓΑΓΓΛΙΟΝΕΥΡΩΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΣ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Μεννή Α1, Τζίκος Γ1, Βουχάρα Α1, Πλιάκος Ι1, Τσάκωνα Α2,  Χέβα Α2, 
Αποστολίδης Σ1, Πανίδης Σ1,  Μιχαλόπουλος Α1, Παπαβραμίδης Θ1 
1. A’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ 
2. Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (Εργαστήριο Ιστολογίας και 
Παθολογικής Ανατομικής), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Σκοπός: Το φαιοχρωμοκυττώματα αποτελούν σπάνιους όγκους των 
χρωμιόφιλων κυττάρων της μυελωειδούς μοίρας των επινεφριδίων, 
που όταν εντοπίζονται εξωεπινεφριδιακά ορίζονται ως 
παραγαγγλιώματα. Επιπλέον, τα σύνθετα παραγαγγλιώματα αποτελούν 
υποομάδα αυτών, με στοιχεία τόσο παραγαγγλιώματος όσο και 
γαγγλιονευρώματος, ενός καλοήθους νεοπλάσματος ώριμων 
γαγγλιακών κυττάρων. Σκοπό της παρούσης αποτελεί η παρουσίαση 
περιστατικού σύνθετου παραγαγγλιώματος κοιλιακής αρτηρίας και η 
σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής θήλυ, 64 ετών αναφερόμενο παροξυσμικό 
κοιλιακό άλγος επιγαστρίου υποβάλλεται σε ενδοσκόπηση ανώτερου 
πεπτικού, η οποία αναδεικνύει μάζα ασκούσα πίεση επί της κοιλιακής 
αορτής, από την οποία ελήφθησαν βιοψίες με τη βοήθεια 
διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος. Ακολούθως, η ασθενής υπεβλήθη 
σε αξονική αγγειογραφία θώρακος και κοιλίας, η οποία επιβεβαίωσε 
την παρουσία μάζας διαμέτρου 4.2 εκατοστών, μεταξύ της αορτής και 
της κάτω κοίλης φλέβας στον ηπατογαστρικό χώρο. Τέλος, 
πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με την 
εφαρμογή των κατάλληλων όρων κατά την αναζήτηση. 
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Αποτελέσματα: Η ιστολογική και ανοσοϊστοχημική ανάλυση έκανε λόγο 
διαφοροδιαγνωστικά είτε γαγγλιονεύρωματος είτε κάποιου 
νευροενδοκρινικού νεοπλάσματος. Η ασθενής αποφασίστηκε να 
οδηγηθεί στο χειρουργείο για αφαίρεση του όγκου. Διεγχειρητικά, ο 
όγκος εντοπίστηκε κεφαλικά της κοινής ηπατικής αρτηρίας και ύπερθεν 
της πυλαίας και της κάτω κοίλης φλέβας. Η εκτομή του όγκου έγινε σε 
υγιή όρια. Η ασθενής παρουσίασε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και 
εξήλθε τη 2η μετεγχειρητική ημέρα. 
Συμπεράσματα: Τα σύνθετα παραγαγγλιώματα είναι σπάνιοι μικτοί 
όγκοι, οι οποίοι παρουσιάζονται κυρίως σε ασθενείς ηλικίας μεταξύ 40 
κι 60 ετών, συνήθως στα πλαίσια κληρονομικών συνδρόμων. Το 
μέγεθός τους ποικίλει, ενώ εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στα 
επινεφρίδια. Η εξωεπινεφριδιακή εντόπιση, όπως στην περίπτωσή μας, 
είναι εξαιρετικά σπάνια με μόλις 11 περιστατικά να αναφέρονται στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, αυτή είναι πρώτη περίπτωση σύνθετου 
παραγαγγλιώματος εντοπιζόμενο παρά της κοιλιακής αρτηρίας. Η 
πρόγνωσή των παραγαγγλιωμάτων ποικίλλει κι εξαρτάται από την 
ύπαρξη κακοήθους στοιχείου. Συνεπώς, τέλος, οι ασθενείς με σύνθετα 
παραγαγγλιώματα οφείλουν να παρακολουθούνται τακτικά, για έλεγχο 
τυχόν μεταστατικής νόσου. 
 
Ο35. ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟ ΣΑΡΚΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Ν. Μπεράτζε, Κ. Γώττη, N. Καμαργιάννης, Χ. Κουργιαλή, Θ. Παπατζέλος, 
Ε. Κυριακίδου, Γ. Γαρίτσης, Β. Παπαζιώγας, Ι. Κουτελιδάκης 
Β’ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ. 
 
Το πλειόμορφο σάρκωμα χαμηλής διαφοροποίησης είναι μία 
εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκινώματος του θυρεοειδούς, 
αποτελώντας το 0,01 έως και το 1,5% του συνόλου των θυρεοειδικών 
όγκων και εμφανίζεται συνήθως ως μία ταχέως αυξανόμενη τραχηλική 
μάζα σε ηλικιωμένους ασθενείς.  
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Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός  σπάνιου περιστατικού 
με τελική  ιστολογική εικόνα πλειόμορφου σαρκώματος θυρεοειδούς. 
Πρόκειται για μία ασθενή 78 ετών με αναφερόμενα συμπτώματα 
δυσκαταποσία και βήχα από διμήνου η οποία υποβλήθηκε σε 
εργαστηριακό και απεικονιστικό  έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, το 
υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και η αξονική τομογραφία τραχήλου 
ανέδειξαν ευμεγέθη μάζα η οποία κατελάμβανε ολοκληρωτικά τον 
αριστερό λοβό με παθολογικούς λεμφαδένες στο διαμέρισμα VI, ενώ η 
κυτταρολογική εξέταση μετά από FNA βιοψία έγειρε την υποψία 
καρκινώματος χαμηλής διαφοροποίησης κατηγορίας Bethesda V. 
Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή και κεντρικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό με διενέργεια τραχειοστομίας. Ακολούθησε 
ομαλή και ανεπίπλεκτη μετεγχειρητική πορεία, χωρίς σημεία τοπικής 
υποτροπής  ή γενικευμένης νόσου κατά τον επανέλεγχο μετά από έξι 
μήνες. 
Συμπερασματικά, η ετερογένεια των πλειόμορφων σαρκωμάτων του 
θυρεοειδούς και το υψηλό κακόηθες δυναμικό του με υψηλά ποσοστά 
διήθησης των πέριξ ιστών του τραχήλου ή και απομακρυσμένων 
μεταστάσεων καθιστούν απαραίτητη την αυξημένη κλινική υποψία, την 
έγκαιρη διάγνωση και την άμεση χειρουργική του αντιμετώπιση. 
 
Ο36.ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: H ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
Τούτουζας Κωσταντίνος Γ., Ελευθερίου Μαλβίνα Μαρία, Ρεντίφης 
Λουκάς, Μιχαλοπούλου Βικτώρια, Αρτσίτας Σωτήριος, Φρούντζας 
Μάξιμος, Ιντζές Νικόλαος, Ματθαίου Γεωργία, Μαρκογιαννάκης 
Χαρίδημος, Ζωγράφος Γεώργιος Κ. 
Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
 
Σκοπός: Ανάλυση των περιστατικών με νευροενδοκρινείς όγκους 
παγκρέατος (pNETs) που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας από 
1/10/2010 έως 30/9/2021. 
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Υλικό και μέθοδοι: Προοπτική καταγραφή όλων των ασθενών με pNETs 
που χειρουργήθηκαν την παραπάνω περίοδο. 
Αποτελέσματα: Αντιμετωπίστηκαν 30 ασθενείς (γυναίκες: 60%, ηλικία: 
58±6,5 έτη). Η τελική διάγνωση ήταν: μονήρης μη λειτουργικός όγκος 
(63,3%), ινσουλίνωμα (26,7%), πολλαπλοί μη λειτουργικοί όγκοι (6,7%, 
σύνδρομο ΜΕΝ 1) και γαστρίνωμα (3,3%). Η αξονική τομογραφία 
εντόπισε τη βλάβη στο 93,3% , η μαγνητική στο 96,3% και το 
ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα στο 100%. Οι όγκοι εντοπίζονταν στην 
κεφαλή στο 33,3%, στο σώμα 30%, στην ουρά 30% και σε όλο το 
πάγκρεας 6,7%. Περιφερική παγκρεατεκτομή με σπληνεκτομή 
διενεργήθηκε στο 36,7%, Whipple 33,3%, περιφερική παγκρεατεκτομή 
χωρίς σπληνεκτομή 13,3%, εκπυρήνιση 10%, ολική παγκρεατεκτομή 
3,3% και περιφερική παγκρεατεκτομή με σπληνεκτομή, νεφρεκτομή, 
επινεφριδιεκτομή και αριστερή κολεκτομή στο 3,3%. Ο μέσος 
χειρουργικός χρόνος ήταν 185,6±21,4 λεπτά. Δώδεκα περιπτώσεις (40%) 
χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Επιπλέον, 12 
ασθενείς (40%) εμφάνισαν μετεγχειρητικές επιπλοκές: παγκρεατικό 
συρίγγιο (20%), ενδοκοιλιακή συλλογή (6,7%), μετεγχειρητική 
αιμορραγία που χρειάστηκε επανεπέμβαση (6,7%), έμφρακτο σπληνός 
(3,3%) και καθυστερημένη γαστρική εκκένωση (3,3%). Η μετεγχειρητική 
νοσηλεία ήταν 12,4±3,7 ημέρες. Η μέση διάμετρος του όγκου ήταν 
2,8±1 cm. Οι όγκοι ήταν στάδιο G1 στο 50%, G2% 26,7% και G3 23,3%. 
Διήθηση της κάψας του όγκου διαπιστώθηκε στο 33,3%, περινευρικές 
διηθήσεις στο 16,7%, περιαγγειακές στο 13,3% και λεμφαγγειακά 
έμφρακτα στο 6,7%. Λεμφαδενικός καθαρισμός έγινε στο 73,3% και 
αναδείχτηκε διήθηση λεμφαδένων στο 31,8% των περιπτώσεων  (23,3% 
του συνολικού πληθυσμού). Όσον αφορά στην ανοσοϊστοχημεία, η 
χρωμογρανίνη Α ήταν θετική στο 96%, η συναπτοφυσίνη 95,6%, η NSE 
94,1%, το CD 56 87,5% και το CK 8/18 στο 100%. 
Συμπεράσματα: Τα pNETs είναι σπάνια νεοπλάσματα που χρειάζονται 
προσέγγιση από ομάδα πολλών ειδικοτήτων. Η χειρουργική τους 
διαχείριση είναι δύσκολη και απαιτητική. Ένα σημαντικό ποσοστό 
αυτών παρουσιάζει επιθετικά χαρακτηριστικά. 
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Ο37.ΟΞΕΙΑ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Κιμπιζή Δέσποινα Αθηνά, Ελευθεριάδου Σταυρούλα Δάφνη, 
Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα, Φρούντζας Μάξιμος, Ματθαίου Γεωργία, 
Ιντζές Νικόλαος, Μπανανής Κυριάκος, Καραθανάσης Παναγιώτης, 
Μαρκογιαννάκης Χαρίδημος, Ζωγράφος Γεώργιος Κ. 
Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ά Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας σε περιστατικά 
που αντιμετωπίστηκαν με οξεία υπερπαραθυρεοειδική κρίση λόγω 
πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού τη δεκαετία 2011-2020. 
Αποτελέσματα: Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική επέμβαση 350 ασθενείς με πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό. Από αυτούς, οι πέντε παρουσιάστηκαν με 
οξεία υπερπαραθυρεοειδική κρίση (1,4% του συνόλου) και αποτέλεσαν 
την ομάδα μελέτης (μέση ηλικία:50 έτη, 80% άνδρες). Όλοι ήταν 
συμπτωματικοί με κύριες εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό (80%) και το 
ουροποιητικό (60%) ενώ ένας είχε δύο επεισόδια οξείας 
παγκρεατίτιδας, με μέση διάρκεια συμπτωμάτων επί 3,8 έτη. Η μέση 
προεγχειρητική τιμή παραθορμόνης (PTH) ήταν 644,8pg/ml, ασβεστίου 
αίματος 16,1mg/dl, ασβεστίου ούρων 24ώρου 649,4mg και φωσφόρου 
αίματος 1,7mg/dl. Η ακρίβεια του υπερηχογραφήματος τραχήλου στην 
ανάδειξη των παθολογικών παραθυρεοειδών ήταν 71,5% και του 
σπινθηρογραφήματος sestamibi 85,7%. Μετά από επιτυχή 
αντιμετώπιση της υπερπαραθυρεοειδικής κρίσης με ενυδάτωση με 
κρυσταλλοειδή και μετά διούρηση σε όλους τους ασθενείς καθώς και 
χορήγηση κορτιζόνης και διφωσφονικών σε έναν, διενεργήθηκε 
χειρουργική επέμβαση. Στους τέσσερις έγινε αμφοτερόπλευρη 
διερεύνηση του τραχήλου ενώ σε ένα ετερόπλευρη. Σε τρεις 
αφαιρέθηκε ένας παθολογικός παραθυρεοειδής και στους υπόλοιπους 
δύο παθολογικοί παραθυρεοειδείς γεγονός που επιβεβαιώθηκε με 
ταχεία βιοψία. Η εντόπιση ήταν έκτοπη σε 3 από τους 7 
παραθυρεοειδείς (43%). Σε όλες τις περιπτώσεις τόσο η διεγχειρητική 
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μέτρηση της PTH όσο και οι μετεγχειρητικές τιμές PTH και ασβεστίου 
ήταν συμβατές με επιτυχή εκτομή όλων των παθολογικών 
παραθυρεοειδών αδένων. Μετεγχειρητικά όλοι παρουσίασαν 
συμπτωματικό υποπαραθυρεοειδισμό. Η παθολογοανατομική εξέταση 
ανέδειξε μονήρες αδένωμα σε 3 (60%), διπλό αδένωμα σε ένα (20%) και 
διάχυτη υπερπλασία σε ένα ασθενή (20%) (μέση διάμετρος: 3,4cm, 
βάρος: 5102mg). Ο τελευταίος ασθενής δεν έχει παρουσιάσει υποτροπή 
έως τώρα. 
Συμπέρασμα: Η οξεία υπερπαραθυρεοειδική κρίση είναι σπάνια 
εκδήλωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού η οποία μπορεί 
να αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή των ασθενών. Απαιτείται επείγουσα, 
ορθή αντιμετώπιση καθώς και προσεκτική, λεπτομερής διερεύνηση με 
συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για την επιτυχή έκβαση των 
περιστατικών. 
 
Ο38.ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΕ ΛΙΑΝ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ CA 19.9 
ΑΙΜΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 
Κιμπιζή Δέσποινα Αθηνά1, Βούρος Δημήτριος1, Τριανταφύλλου 
Αλεξάνδρα1, Ελευθεριάδου Σταυρούλα Δάφνη1, Τριανταφύλλου 
Σταματίνα1, Κόνιαρης Ευθύμιος2, Μαρκογιαννάκης Χαρίδημος1, 
Καφίρη Γεωργία2, Ζωγράφος Γεώργιος Κ.1 
1 Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ά Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
2 Παθολογοανατομικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
 
Σκοπός: Η περιγραφή μίας εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης 19χρονης 
ασθενούς με θηλώδη καρκίνο θυρεοειδούς με πολύ αυξημένα 
προεγχειρητικά επίπεδα του καρκινικού αντιγόνου Ca 19.9 στο αίμα και 
θετική ανοσοϊστοχημική χρώση του όγκου στο Ca 19.9. 
Παρουσίαση: Κορίτσι 19 ετών με ελεύθερο ιστορικό προσήλθε για 
χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς. Στα 
πλαίσια προληπτικού ελέγχου είχε υποβληθεί σε υπερηχογράφημα 
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τραχήλου το οποίο ανέδειξε εικόνα χρόνιας θυρεοειδίτιδας, 
πολυοζώδους βρογχοκήλης με μη ύποπτους όζους 0,3-0,5cm και ένα 
λίαν ύποπτο συμπαγή όζο στον άνω πόλο του αριστερού λοβού του 
θυρεοειδούς 1,1cm, η FNA του οποίου ήταν συμβατή με θηλώδες 
καρκίνωμα (Bethesda VI). Επίσης, αναδείχθηκαν παθολογικοί αριστεροί 
πλάγιοι τραχηλικοί λεμφαδένες χωρίς ύποπτους κεντρικούς 
τραχηλικούς λεμφαδένες. Οι προεγχειρητικές τιμές T3, T4, TSH, FT3, 
FT4, καλσιτονίνης, PTH, AFP, CEA, Ca 15.3 και Ca 125 ήταν φυσιολογικές 
ενώ η 25-OH βιταμίνη D ήταν ιδιαίτερα χαμηλή (15,8ng/ml) και τα anti-
Tg και anti-TPO αντισώματα ήπια αυξημένα (13,82IU/ml και 37,48IU/ml 
αντίστοιχα). Προς έκπληξή μας, η τιμή του Ca 19.9 αίματος ήταν πολύ 
αυξημένη (387,70U/ml με τιμές αναφοράς: 0-37U/ml). Η εκ νέου 
μέτρηση του Ca 19.9 την επόμενη ημέρα ανέδειξε τιμή 403,01U/ml. Η 
CT τραχήλου, θώρακος και κοιλίας ήταν φυσιολογική εκτός των 
γνωστών ευρημάτων από το υπερηχογράφημα. Διενεργήθηκε 
θυρεοειδεκτομή και αριστερός κεντρικός και πλάγιος τραχηλικός 
λεμφαδενικός καθαρισμός. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε 
θυρεοειδίτιδα Hashimoto και θηλώδες καρκίνωμα κλασσικού τύπου με 
εστιακά οξύφιλη μετάπλαση διαμέτρου 1,1cm στον άνω πόλο του 
αριστερού λοβού με διήθηση της κάψας και εστιακά του 
περιθυρεοειδικού ιστού. Επιπλέον, υπήρχε διήθηση τριών πλάγιων 
λεμφαδένων (η μεγαλύτερη 2,2cm) χωρίς μετάσταση στο κεντρικό 
διαμέρισμα (συνολικά 3/19 λεμφαδένες). Η ανοσοϊστοχημική χρώση 
του όγκου έναντι του Ca 19.9 απέβη θετική στο 10-15% των 
νεοπλασματικών κυττάρων. 
Συμπέρασμα: Το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς με αυξημένα 
προεγχειρητικά επίπεδα του καρκινικού αντιγόνου Ca 19.9 αίματος 
είναι σπάνιο με ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες 
υποδηλώνουν την πιθανή επιθετική συμπεριφορά του συγκεκριμένου 
νεοπλάσματος. 
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Ο39.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΗΣ PASIEKA ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
Τζίκος Γ.1, Χόρτη Α.1, Μεννή Α.1, Βουχάρα Α.1, Συκαράς Ε.2, Μανάνη 
Χ.3, Αδαμίδου Φ.3, Τουλής Κ.4, Αναγνωστής Π.5, Μιχαλόπουλος Α.1, 
Κώτσα Κ.6, Παπαβραμίδης Θ.1 
1.Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
2.Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας 
Ανθρώπινης Απόδοσης, Α.Π.Θ. 
3.Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδους Διαβήτη και Μεταβολισμού, 
ΓΝΘ Ιπποκράτειο 
4.Τμήμα Ενδοκρινολογίας, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Εκπαιδεύσεως 
5.Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» 
6.Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
 
Σκοπός: Στην Ευρώπη, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 
εμφανίζεται κυρίως ως ασυμπτωματική διαταραχή. Ωστόσο, τα 
δεδομένα δείχνουν ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών είναι 
επηρεασμένη αρνητικά. Η ποιότητα ζωής των ασθενών αξιολογείται 
αξιόπιστα με τη χρήση του ερωτηματολογίου της Pasieka και των 
συνεργατών της, το οποίο αποτελεί ένα διαγνωστικό και ειδικό για τη 
νόσο εργαλείο. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ορθή μετάφραση 
και προσαρμογή του ερωτηματολογίου από την πρωτότυπη αγγλική 
γλώσσα στην ελληνική. 
Υλικό και Μέθοδοι:  Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από την Pasieka 
και τους συνεργάτες της στην αγγλική γλώσσα, αποτελείται από 13 
ερωτήσεις και αυτοσυμπληρώνεται από τους ασθενείς, οι οποίοι 
απαντούν σε μία αναλογική κλίμακα. Το ερωτηματολόγιο 
μεταφράστηκε με τη μέθοδο του Beaton και των συνεργατών του, 
καθώς και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας. Στο πρώτο βήμα, δύο δίγλωσσοι και γηγενείς Έλληνες 
μεταφραστές πρότειναν, ανεξάρτητα ο καθένας, μια ελληνική έκδοση 
του ερωτηματολογίου. Στο δεύτερο βήμα, οι δύο αυτές μεταφράσεις 
συγχωνεύθηκαν σε μία, η οποία στο τρίτο βήμα επαναμεταφράστηκε 
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στην αγγλική γλώσσα από δύο ανεξάρτητους μεταφραστές, δίγλωσσους 
και ομιλητές της αγγλικής γλώσσας ως μητρικής. Στο τέταρτο βήμα, 
συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία κατέληξε στην προ-τελική 
έκδοση του ερωτηματολογίου, η οποία και υπεβλήθη στην αρχική 
συγγραφέα για την τελική έγκριση. Τέλος, πραγματοποιήθηκε πιλοτική 
μελέτη με 50 ασθενείς που έπασχαν από πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό για τη στάθμιση του ερωτηματολογίου στον 
ελληνικό πληθυσμό.  
Αποτελέσματα: Και οι 13 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
μεταφράστηκαν χωρίς σημαντικές αποκλίσεις. Επιτεύχθηκε υψηλό 
επίπεδο εσωτερικής συνέπειας (συντελεστής Cronbach alpha=0,904) και 
η συμφωνία μεταξύ των δοκιμασιών ήταν επίσης εξαιρετική για κάθε 
ερώτηση. 
Συμπεράσματα: Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου της Pasieka 
και των συνεργατών της είναι πλέον έτοιμη για χρήση από χειρουργούς 
ή ενδοκρινολόγους στις ελληνόφωνες χώρες, με στόχο την αξιολόγηση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών με πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό. 
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P1. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΜΕΤΑΣΤΑTΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΟΥ KAI ΔΕΞΙΑΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΛΕΙΟΜΥΟΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΝΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Κωτίδης E., Ιωαννίδης O., Μπιτσιάνης Σ., Ανεστιάδου Ε., Λουτζίδου Λ., 
Καραμήτσου Α., Αγγελόπουλος Σ. 
Δ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη 
 
Σκοπός: Το λειομυοσάρκωμα στέρνου αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια 
κλινική οντότητα, με ολιγάριθμες αναφορές στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία. Παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς 
με μεταστατική εστία οπισθοπεριτοναίου που υπεβλήθη σε 
λαπαροσκοπική εκτομή αυτής και σύγχρονη δεξιά επινεφριδεκτομή. 
Υλικό και Μέθοδοι: Άρρεν ασθενής 66 ετών προσήλθε λόγω ανεύρεσης 
λεμφαδενικής μετάστασης στον δεξιό περινεφρικό χώρο. Είχε 
προηγηθεί μερική εκτομή στέρνου και πλευρικών χόνδρων και 
οστεοσύνθεση θωρακικού τοιχώματος προ διετίας λόγω 
λειομυοσαρκώματος στέρνου. Η αξονική επανελέγχου ανέδειξε 
μεταστατική εστία στον δεξιό περινεφρικό χώρο, μεταξύ άνω πόλου 
δεξιού νεφρού και δεξιού επινεφριδίου, η οποία επιβεβαιώθηκε και 
από την διενέργεια PET-CT. Επί απουσίας άλλων μεταστατικών εστιών 
και κατόπιν ογκολογικού συμβουλίου, αποφασίστηκε λαπαροσκοπική 
εκτομή της λεμφαδενικής μετάστασης και σύγχρονη δεξιά 
επινεφριδεκτομή. Διεγχειρητικά, επιβεβαιώθηκε η μεταστατική εστία 
στον περινεφρικό χώρο.  
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την μεταστατική 
εστία του οπισθοπεριτοναίου από πρωτοπαθές λειομυοσάρκωμα 
στέρνου, καθώς και τα αρνητικά όρια εκτομής. Άμεσα μετεγχειρητικά, ο 
ασθενής νοσηλεύτηκε στο τμήμα, αιμοδυναμικά και αερομετρικά 
σταθερός. Την 2η μετεγχειρητική μέρα εμφάνισε εμπύρετο ως 38,3, που 
αποδώθηκε σε ατελεκασία. Έχοντας λάβει αντιβιοτική  κάλυψη και μετά 
από εντατική φυσικοθεραπεία, ο ασθενής απυρέτησε και έλαβε 
εξιτήριο την 7η μετεγχειρητική μέρα. Στον επανέλεγχο τριμήνου, 
παραμένει ελεύθερος συμπτωμάτων.  
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Συμπέρασμα: Οι τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής παρέχουν 
την δυνατότητα εκτομής μεταστατικών εστιών οπισθοπεριτοναίου, με 
ελάχιστη περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα.  
 
P2. Η ΔΕΞΙΑ ΗΜΙΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΩΣ Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΧΕIΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ 
ΑΠΟΦΥΣΗΣ (ANETs) 
1Γιακουστίδης Α., 1Γκαϊτατζή Δ., 1Αναστασιάδης Π., 2Ζαραμπούκας Θ., 

1Γιακουστίδης Δ., 3Τουμπανάκης Χ., 1Παπαδόπουλος Β. 
1A’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 
2 Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
3Centre for Gastroenterology & Neuroendocrine Tumour Unit – ENETS 
Centre of Excellence of Royal Free Hospital, London 
 
Σκοπός: Oι νευροενδοκρινείς όγκοι της σκωληκοειδούς απόφυσης 
(ANETs) αποτελούν τον τρίτο πιο συχνό νευροενδοκρινή όγκο του 
γαστρεντερικού συστήματος και περίπου το 0,2-0,7%  των 
παρασκευασμάτων μετά από σκωληκοειδεκτομή για πιθανή 
σκωληκοειδίτιδα.  
Υλικά & Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας 23χρονής 
γυναίκας που προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου μας 
αιτιώμενη κοιλιακό άγος εντοπισμένο στο δεξιό λαγόνιο βόθρο και 
συνοδό ναυτία. Η ασθενής εμφάνιζε λευκοκυττάρωση και υπεβλήθη σε 
υπέρηχο δεξιού λαγονίου βόθρου που ανέδειξε διάταση της 
σκωληκοειδούς απόφυσης. Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο και 
διενεργήθη λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή. Η μετεγχειρητική 
πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή και πήρε εξιτήριο την επόμενη ημέρα.  
Αποτελέσματα: Η ιστοπαθολογική εξέταση του υλικού της 
σκωληκοειδεκτομής κατέδειξε ΝΕΤ grade 1 T3NX και μετά από 
απόφαση ογκολογικού συμβουλίου η ασθενής υπεβλήθη σε 
λαπαροσκοπική δεξιά ημικολεκτομή, με ομαλή μετεγχειρητική πορεία. 
Στην ιστοπαθολογική εξέταση του υλικού της δεξιάς ημικολεκτομής, 
ανευρέθησαν ελάχιστα μεμονωμένα νεοπλασματικά κύτταρα σε 1 από 
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τους 22 περικολικούς λεμφαδένες τα οποία ήταν θετικά στο CD56 και 
στην χρωμογρανίνη Α. 
Συμπεράσματα: Η άριστη διαχείριση των AΝΕΤs προϋποθέτει τη 
συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων και την εφαρμογή των διεθνών 
κατευθυντήριων οδηγιών, ειδικότερα σε νέους ασθενείς. Η εφαρμογή 
της λαπαροσκοπικής χειρουργικής μειώνει το χειρουργικό stress στον 
ασθενή και διευκολύνει τη μετεγχειρητική του ανάρρωση.  
 
P3. H ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ ΣΤΑ 20’-30’ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΜΗ 
ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ 
(POSTER) 
ΔΗΜΑΣΗΣ Π., ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Ι., ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Μ., ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Δ. 
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης 
 
ΣΚΟΠΟΣ: ο μετεγχειρητικός έλεγχος των επιπέδων της παραθορμόνης 
(PTH) είναι απαραίτητος για τη σωστή διαχείριση ασθενών με 
πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμο που υποβάλλονται σε εκτομή 
υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού αδενώματος. Σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία η επιτυχής απομάκρυνση των υπερλειτουργικών 
αδένων υποδεικνύεται από μείωση των αρχικών επιπέδων κατά 
τουλάχιστον 50% στα πρώτα 15-20 λεπτά μετά την εκτομή τους.  Σκοπός 
της μελέτης είναι να αναδείξει την προγνωστική αξία της άμεσης 
μετεγχειρητικής μέτρησης  των επιπέδων της PTH, ως κριτηρίου της 
επιτυχούς χειρουργικής αντιμετώπισης των ασθενών. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: παραθέτουμε τα αποτελέσματα από 6 
συμπτωματικούς  ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία δυο 
χρόνια στην κλινική μας με πρωτοπαθή αδενώματα 
υπερπαραθυρεοειδούς. Οι ασθενείς ήταν όλες γυναίκες , διαγνωσμένες 
με πλήρη εργαστηριακό έλεγχο ασβεστίου και παραθορμόνης, 
υπερηχογράφημα θυρεοειδούς, ενδοκρινολογικό έλεγχο και 
απεικονιστικό έλεγχο με SestaMibi Scan. Όλοι οι ασθενείς λάμβαναν 
ασβεστιομιμητικούς παράγοντες προεγχειρητικά (κινακαλκέτη). Σε τρεις 
ασθενείς προβήκαμε σε παραθυρεοειδεκτομή, ενώ στις υπόλοιπες η 



 
 

 60 

επέμβαση συνδυάστηκε προγραμματισμένα και με ολική 
θυρεοειδεκτομή λόγω παθολογικών ευρημάτων. Όλες οι επεμβάσεις 
έγιναν ανεπίπλεκτα με χρήση συστήματος νευροπαρακολούθησης. Η 
σύγκριση των τιμών έγινε σε σχέση με τις άμεσα προεγχειρητικές τιμές  
( preincisional). Σε όλες τις περιπτώσεις η ιστοπαθολογική εξέταση 
ανέδειξε αδενώματα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μελέτη των επιπέδων PTH  στα πρώτα 20 λεπτά 
ανέδειξε άμεση πτώση της τιμής στις περιπτώσεις απλής εκτομής στα 
20 λεπτά κατά τουλάχιστον 50% (συγκ. 52%, 58% και 65%) , ενώ στις 
τρεις λοιπές περιπτώσεις λήψης αίματος στα 30 λεπτά λόγω σύγχρονης 
ημιθυρεοειδεκτομής η πτώση που παρατηρήθηκε ήταν επίσης 
ικανοποιητική με τιμές σχετικής ελάττωσης παραθορμόνης κατά 87%, 
89% και 90%.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: η άμεση μείωση της πτώσης της παραθορμόνης ήταν 
προγνωστική της επιτυχούς εκτομής όλων των παθολογικών 
παραθυρεοειδών αδένων.  
 
P4. ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΟΖΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ 
Καλεντάκης Ζ1, Χαλκιαδάκης Β2, Φαράκλα Ι3, Παπαπετρόπουλος Ν4, 
Κυροδήμος Ε5, Σταματάκη Σ4 
1 Ειδικευόμενος, ΩΡΛ κλινική Γ.Ν.Π. ¨Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ¨, Αθήνα 
2 Επικουρικός Επιμελητής Β΄, ΩΡΛ κλινική Γ.Ν.Π. ¨Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ¨, 
Αθήνα 
3 Επικουρική Επιμελήτρια Β΄, Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική 
κλινική, Γ.Ν.Π. ¨Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ¨, Αθήνα 
4 Επιμελητής Α΄, ΩΡΛ κλινική Γ.Ν.Π. ¨Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ¨, Αθήνα 
5 Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Πανεπιστημιακή  ΩΡΛ κλινική, Γ.Ν.Α. 
¨ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ¨, Αθήνα 
 
Σκοπός:  Κάθε τραχηλική μάζα που ταυτοποιείται ως μονήρης όζος 
του θυρεοειδούς αδένα, στον παιδιατρικό πληθυσμό, θα πρέπει να 
θεωρείται ως ύποπτη για κακοήθεια, καθώς η παρουσία της 
υπολογίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Τα περιστατικά αυτά 
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παρουσιάζουν πιο επιθετική συμπεριφορά στα μικρά παιδιά και η 
άμεση αντιμετώπισή τους κρίνεται αναγκαία.  
Παρουσίαση περιστατικού:  Ασθενής, 7 ετών, προσέρχεται στο ΤΕΠ 
του νοσοκομείου μας, λόγω αναφερόμενης τραχηλικής διόγκωσης από 
10ημέρου, χωρίς λοιπή συμπτωματολογία. Από την κλινική εξέταση 
διαπιστώθηκε ευμεγέθης, ανώδυνη, ευκίνητη μάζα, παρά τη μέση 
γραμμή, στο ύψος του θυρεοειδούς αδένα. Από το οικογενειακό 
αναμνηστικό αναφέρεται υποθυρεοειδισμός της μητέρας, λόγω ολικής 
θυρεοειδεκτομής προ 15ετίας, για την αντιμετώπιση βρογχοκήλης. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος δεν παρουσίασε παθολογικά ευρήματα, ενώ ο 
απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε πολύχωρο όζο (4,44*1,72*2,36 cm) 
στον δεξιό λοβό του θυρεοειδούς αδένα, με πολλαπλά κυστικά 
στοιχεία, με εσωτερικά διαφραγμάτια, καθώς και ένα συμπαγές τμήμα, 
ομοιογενούς σύστασης. Ακολούθησε ορμονολογικός έλεγχος όπου 
παρατηρήθηκε αύξηση της θυρεοσφαιρίνης (>300 ng/ml). Με βάση τα 
παραπάνω ευρήματα, ακολούθησε λοβεκτομή του δεξιού λοβού του 
θυρεοειδούς αδένα, υπό γενική αναισθησία. Ακέραιος ο λοβός εστάλη 
για βιοψία, η οποία ανέδειξε αδενωματώδη όζο, εγγύς του οποίου 
εντοπίστηκε θυλακιοκυτταρική εστία με υπόνοια θηλώδους 
καρκινώματος με θυλακιώδη διαμόρφωση. Ωστόσο, οι συνολικοί 
χαρακτήρες της αλλοίωσης την εντάσσουν ως μη διηθητικού θυλακικού 
όγκου θυρεοειδούς, ενώ τα εγχειρητικά όρια του λοβού ήταν ελεύθερα 
αλλοιώσεων. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και τελικά η ασθενής 
εξήλθε με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή. Έκτοτε παρακολουθείται 
τακτικά από το ενδοκρινολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας, με 
σταθερή κλινική εικόνα.   
Συμπέρασμα:  Παρόλο που ο απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να 
διακρίνει κυστικές από συμπαγείς μάζες, οι κυστικές θυρεοειδικές 
αλλοιώσεις δεν αποκλείουν την παρουσία κακοήθειας στους 
παιδιατρικούς ασθενείς. Ενώ η FNAb αποτελεί ένα εξαιρετικό 
διαγνωστικό εργαλείο στους ενήλικες, δεν είναι απαραίτητη στα παιδία 
υψηλού κινδύνου για κακοήθεια. Σε αυτά πραγματοποιείται λοβεκτομή 
και ανάλογα με τα ευρήματα καθορίζεται η μετέπειτα πορεία. 
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P5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
Καλεντάκης Ζ.1, Επιτροπάκης Ε.2 

1 Μεταπτυχιακός φοιτητής Ιατρικής Ηρακλείου 
2 Ιατρός 7η ΥΠΕ Κρήτης 
 
Σκοπός: Η θυρεοειδεκτομή αποτελεί στις μέρες μας την πιο κοινή 
επέμβαση χειρουργικής ενδοκρινών αδένων που εφαρμόζεται για την 
αντιμετώπιση παθήσεων του θυρεοειδούς. Οι εξελίξεις των τελευταίων 
δεκαετιών ως προς τη διάγνωση και αντιμετώπιση καλόηθων και 
κακόηθων παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα, έχουν οδηγήσει στην 
ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων και ενδείξεων χειρουργικής 
αντιμετώπισης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η σύγκριση της 
χειρουργικής προσέγγισης ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες παιδιών και 
ενηλίκων. 
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας (PubMed και Embase) για τον εντοπισμό μελετών 
που εστιάζουν στη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων του 
θυρεοειδούς. Για την εύρεση εργασιών που να πληρούν τα κριτήρια 
ένταξης στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε τους όρους, 
thyroidectomy, pediatric thyroidectomy και adult thyroidectomy.  
Αποτελέσματα: Οι όζοι του θυρεοειδούς στα παιδιά αν και σπάνιοι 
σχετίζονται συχνότερα με κακοήθεια σε σχέση με τους ενήλικες. 
Ωστόσο, υπαρκτός είναι ο κίνδυνος χειρουργικής υπερθεραπείας. 
Απαιτείται ενδελεχής κλινικοεργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος 
και βιοψία δια λεπτής βελόνας εάν υποδεικνύεται. Οι κακοήθειες του 
θυρεοειδούς αποτελούν τη συχνότερη αιτία χειρουργικής εξαίρεσης του 
αδένα. Βέβαια στα παιδιά οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
μπορεί να οδηγήσει σε χειρουργική εξαίρεση του θυρεοειδούς: Νόσος 
Graves, όζοι (κακοήθεις, καλοήθεις ή απροσδιόριστοι), πολυοζώδης 
βρογχοκήλη, πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 2 (MEN2), 
διαταραχές του θυρεοειδούς που δεν ανταποκρίνεται σε άλλες 
θεραπείες καθώς και συγκεκριμένα γενετικά σύνδρομα όπως APC-
associated polyposis (familial adenomatous polyposis, Gardner 
syndrome, and Turcot syndrome), Carney complex, DICER1 syndrome, 
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PTEN hamartoma tumor syndrome (Cowden syndrome), Werner 
syndrome. 
Συμπεράσματα: Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες αν και γενικά δεν 
εστιάζουν στη χειρουργική αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς, 
είναι χρήσιμες. Η θυρεοειδεκτομή στα παιδιά σχετίζεται με υψηλότερο 
ποσοστό επιπλοκών, όπως τραυματισμός του παλίνδρομου λαρυγγικού 
νεύρου και υποπαραθυρεοειδισμός, σε σύγκριση με τη επέμβαση σε 
ενήλικες. Σε κάθε περίπτωση πέρα από συγκεκριμένες ενδείξεις 
απαιτείται έμπειρη ιατρική διεπιστημονική ομάδα, χειρουργών, 
(παιδο)ενδοκρινολόγων και αναισθησιολόγων, παιδιάτρων, 
παθολόγων, ιατρών πυρηνικής ιατρικής και παθολογοανατόμων για να 
προσφέρουν στους ασθενείς το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
 
P6. ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΚΡΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ, ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΌΣ ΚΑΙ 
ΑΔΕΝΩΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ WILSON. 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. 
Κωφόπουλος-Λυμπέρης Ε., Παπακωνσταντίνου Δ., Πασπάλα Α., 
Κιρκιλέσης Γ., Περδικάρης Μ., Σουρέτη Ι., Παραράς Ν., Σαλτίκη Α., 
Νάστος Κ., Πικουλής Ε.  
Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείο ¨Αττικόν¨ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η νόσος Wilson είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή του 
μεταβολισμού του χαλκού που προκαλείται από την απώλεια 
λειτουργίας της πρωτεΐνης δέσμευσης του χαλκού ATP7B. Η εναπόθεση 
χαλκού μπορεί να ασκήσει τοξική δράση επηρεάζοντας κυρίως το ήπαρ 
και τις ψυχοκινητικές περιοχές του εγκεφάλου. Παρουσιάζουμε μία 
περίπτωση ασθενούς με νόσο Wilson με τριπλή ενδοκρινική 
χειρουργική παθολογία (καρκίνος θυρεοειδούς, υπερθυρεοειδισμός, 
υπερπαραθυρεοειδισμός) που θεραπεύτηκαν χειρουργικά. 
ΥΛΙΚΟ / ΜΕΘΟΔΟΙ: Γυναίκα 50 ετών με ιστορικό  νόσου Wilson 
επιπλεγμένη με κίρρωση ήπατος, ανισορροπία βάδισης και αφασία 
εκπομπής προσήλθε  στα πλαίσια αντιμετώπισης όζου θυρεοειδούς με 
κακοήθη υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά. Η FNA  επιβεβαίωσε την 
ύπαρξη θηλώδους καρκινώματος. Η χαρτογράφηση τραχήλου έθεσε την 
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υποψία μεταστατικής λεμφαδενοπάθειας. Κατά τον βιοχημικό έλεγχο 
διαπιστώθηκαν TSH 0,01 μIU /ml, FT3 5.09 pg/mL, FT4 2.51 ng/mL, PTH 
1080 pg/mL και Ca 12,1 mg/dL, γεγονός που έθεσε τη διάγνωση 
υπερθυρεοειδισμού και υπερπαραθυρεοειδισμού. Το sestamibi scan 
εντόπισε αδένωμα του άνω δεξιού παραθυρεοειδούς. Η ασθενής έλαβε 
θειαμαζόλη για 15 ημέρες και με την επίτευξη φυσιολογικών 
θυρεοειδικών ορμονών υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή με 
κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό και άνω δεξιά παραθυρεοειδεκτομή . 
Η ιστοπαθολογική εξέταση ανέδειξε θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς 
με 1/13  λεμφαδένες  θετικούς για μεταστατική διήθηση και 
επιβεβαίωσε την εκτομή αδενώματος παραθυρεοειδούς.   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτή η σπάνια περίπτωση συνύπαρξης του 
παραθυρεοειδούς αδενώματος και του θηλώδους καρκινώματος του 
θυρεοειδούς σε ασθενή με νόσο Wilson, πέραν του ότι δεν έχει 
αναφερθεί ξανά σε βιβλιογραφία, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη 
συσχέτιση μεταξύ της κακοήθειας του θυρεοειδούς και των 
παθοφυσιολογικών μηχανισμών της νόσου Wilson σε σχέση με τη 
μεταβολική οδό ανταλλαγής χαλκού.  
  
P7. ΣΠΑΝΙΑ ΠΙΡΕΠΤΩΣΗ ΠΑΡΕΣΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΩΜΩΝ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ 
ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ  
ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ME ΕΠΗΡΡΕΠΕΙΑ ΣΕ ΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
Kωφόπουλος-Λυμπερης Ε. Παπακωνσαντίνου Δ. Καλύβα Β. Λυκουδης, 
Δελλαπόρτας, Ζαβρας, Χαραλαμπόπουλος, Θεοδωρίδης Χ. Παραράς Ν. 
Πικουλής Ε. Νάστος Κ.  
Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείο “Αττικόν” 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η κληρονομική περιφερική πολυνευροπάθεια με επιρρέπεια 
στην πιεστικές βλάβες (HNPP) ανήκει σε μία εξαιρετικά ετερογενή 
γενετική νόσο των Charcot-Marie-Tooth με την πλειονότητα των 
ασθενών να έχει διπλασιασμό του γονιδίου της περιφερικής πρωτεΐνης 
22 της μυελίνης (PMP22). Επηρεάζει τα περιφερικά νεύρα προκαλώντας 
αιμωδίες, αδυναμία και πάρεση μετά από πίεση η οποία διαρκεί μέρες 
έως και μήνες. Θα σας παρουσιάσουμε ένα περιστατικό ασθενή με 
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γνωστή HNPP ο οποίος χειρουργήθηκε λόγω ευμεγέθους  πολυοζώδους 
βρογχοκήλης θυρεοειδούς αδένα και παρουσίασε διεγχειρητικά 
απώλεια σήματος  στη νευροδιέγερση σε συνδυασμό με μετεγχειρητικά 
παροδική πάρεση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. 
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΙ: Ασθενής 36 ετών με ιστορικό όζων θυρεοειδούς 
αδένα με πολλαπλές παρακεντήσεις και κυτταρολογική εξέταση 
Bethesda II σε έδαφος μη ειδικής θυρεοειδίτιδας, παρουσιάζει  3 
συμπαγείς όζους διαμέτρου  36 mm και 26mm στον αριστερό λοβό και 
31mm στο δεξιό λοβό του θυρεοειδούς. Το ατομικό του αναμνηστικό 
περιλαμβάνει κώφωση σε νεαρή ηλικία. Στα πλαίσια αυτού ο ασθενείς 
είχε δυσκολίες στην ομιλία του. Λόγω της νεαρής ηλικίας και  των 
απεικονιστικών στοιχείων των όζων (TIRADS 4) αποφασίστηκε να 
υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή. Η προεγχειρητική 
λαρυγγοσκόπηση ήταν φυσιολογική.   
Ο ασθενής κατά τη διάρκεια του χειρουργείου παρουσίασε μειωμένη 
αρχική απόκριση και μείωση έως εξάλειψη των δυναμικών της 
νευροδιέγερσης άμεσα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης των λοβών του 
θυρεοειδούς.  Η απουσία διέγερσης επιβεβαιώθηκε και στα δύο 
πνευμονογαστρικά και κάτω λαρυγγικά νεύρα. Λόγω της απώλειας 
σήματος στην διεγχειρητική νευροδιέγερση πραγματοποιήθηκε έλεγχος 
της θέσης του τραχειοσωλήνα καθώς και των ηλεκτροδίων και του 
λοιπού εξοπλισμού χωρίς να παρατηρηθεί κάποια εμφανής 
δυσλειτουργία. Ωστόσο αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της επέμβασης 
λόγω της ακεραιότητας των νεύρων και της απώλειας σήματος πριν από 
οποιοδήποτε χειρισμό ή σημαντική έλξη. Μετεγχειρητικά ο ασθενής 
εμφάνισε απώλεια ικανότητα φώνησης, χωρίς συμπτώματα απόφραξης 
αεραγωγού. Η μετεγχειρητική λαρυγγοσκόπηση έδειξε ακινησία των 
φωνητικών χορδών σε πλάγια θέση, η οποία αποκαταστάθηκε πλήρως 
εντός 4 ημερών. Η διεγχειρητική απώλεια του σήματος και η 
μετεγχειρητική αφωνία και ταχύτατη αποκατάσταση αποδόθηκε στην 
κληρονομική νευροπάθεια του ασθενούς.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πρόκειται για ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιστατικό με 
παροδική πάρεση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου μετά από 
διεγχειρητική άσκηση πίεσης στα πλαίσια της κληρονομικής 
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απομυελινωτικής νευροπάθειας, χωρίς ανατομική βλάβη του 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, ιδιαίτερους χειρισμούς έλξης ή 
χρήση πηγών ενέργειας κοντά στην ανατομική περιοχή των νεύρων.  
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η ταχύτατη αποκατάσταση, παρόμοιας 
διάρκειας με αιμωδίες μετά από πιεστική βλάβη σε περιφερικά νεύρα 
του ίδιου ασθενούς.  
 
P8.ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WARTHIN : 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Ελευθερίου Μαλβίνα Μαρία1, Μιχαλοπούλου Βικτώρια1, Ρεντίφης 
Λουκάς1, Γεωργίου Κωνσταντίνος1, Κόνιαρης Ευθύμιος2, Μέλλου 
Αργυρώ2, Μαρκογιαννάκης Χαρίδημος1, Καφίρη Γεωργία2, Ζωγράφος 
Γεώργιος Κ.1 
1 Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ά Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
2 Παθολογοανατομικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
 
Σκοπός: Η περιγραφή δύο σπάνιων περιπτώσεων με θηλώδη καρκίνο 
θυρεοειδούς αδένα τύπου Warthin. 
Παρουσίαση ασθενών: Γυναίκα 41 ετών και γυναίκα 50 ετών 
προσήλθαν για χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους καρκινώματος 
θυρεοειδούς. Στα πλαίσια παρακολούθησης θυρεοειδίτιδας Hashimoto, 
γνωστής από περίπου δεκαετίας, ανευρέθη υπερηχογραφικά μονήρης 
όζος του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς, 5 mm στη μεσότητα και 6 mm 
στον άνω πόλο αντίστοιχα, η FNA του οποίου ήταν συμβατή με θηλώδες 
καρκίνωμα (Bethesda VI). Ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος ήταν 
φυσιολογικός εκτός από ήπια υποβιταμίνωση D και λίαν αυξημένα 
αντιθυρεοειδικά αντισώματα. Το υπερηχογράφημα τραχήλου ανέδειξε 
επίσης ύποπτους κεντρικούς τραχηλικούς λεμφαδένες άμφω στη 
νεότερη ασθενή. Διενεργήθηκε θυρεοειδεκτομή σε αμφότερα τα 
περιστατικά και αμφοτερόπλευρος κεντρικός τραχηλικός λεμφαδενικός 
καθαρισμός στο νεότερο. Μετά από ομαλή πορεία οι ασθενείς εξήλθαν 
τη 2η και 1η μετεγχειρητική ημέρα αντίστοιχα. Η παθολογοανατομική 
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εξέταση των παρασκευασμάτων της 41χρονης ασθενούς ανέδειξε την 
παρουσία αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας καθώς και θηλώδους 
καρκινώματος του θυρεοειδούς αδένα τύπου Warthin από οξύφιλα 
κύτταρα διαμέτρου 5 mm στη μεσότητα του δεξιού λοβού με διήθηση 
κάψας και ενός λεμφαδένα στο δεξιό κεντρικό διαμέρισμα (συνολικά 
1/11 λεμφαδένες). Όσον αφορά στην 50χρονη, διαπιστώθηκε 
αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς τύπου 
Warthin από οξύφιλα κύτταρα διαμέτρου 6 mm στον άνω πόλο του 
δεξιού λοβού με διήθηση της κάψας και εστιακά του 
συνδετικολιπώδους περιθυρεοειδικού ιστού με ελεύθερα χειρουργικά 
όρια. 
Συμπέρασμα: Το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα τύπου 
Warthin είναι σπάνιο. Σε αμφότερες τις ασθενείς μας συνυπήρχε με 
θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Παρά το μικρό του  μέγεθος, το νεόπλασμα 
διηθούσε τη θυρεοειδική κάψα και στις δύο περιπτώσεις ενώ στη μία 
παρουσίαζε και λεμφαδενική μετάσταση. 
 
P9. ΜΥΞΟΕΙΔΕΣ ΛΙΠΟΑΔΕΝΩΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 
Κιμπιζή Δέσποινα Αθηνά1, Μέλλου Αργυρώ2, Καφίρη Γεωργία2, Ρεντίφης 
Λουκάς1, Κοτσαρίνης Βασίλειος1, Βούρος Δημήτριος1, Αρτσίτας 
Σωτήριος1, Μαρκογιαννάκης Χαρίδημος1, Ζωγράφος Γεώργιος Κ.1 
1 Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ά Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
2 Παθολογοανατομικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
 
Σκοπός: Περιγραφή σπάνιας περίπτωσης ασθενούς με μυξοειδές 
λιποαδένωμα παραθυρεοειδούς αδένα. 
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 57 ετών προσήλθε για χειρουργική 
αντιμετώπιση συμπτωματικού πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. 
Παρουσίαζε ιστορικό υπερλιπιδαιμίας, κωλικού δεξιού νεφρού λόγω 
λίθου και οστεοπόρωσης από τρία έτη. Η κλινική εξέταση ήταν 
φυσιολογική. Είχε αυξημένο ασβέστιο αίματος (11,4 mg/dl) και ούρων 
24ώρου (556 mg) και υψηλή παραθορμόνη αίματος (141,8 pg/ml). Στο 
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υπερηχογράφημα τραχήλου διαπιστώθηκε παθολογικός 
παραθυρεοειδής αδένας δεξιά κάτω, εύρημα το οποίο επιβεβαιώθηκε 
και με σπινθηρογράφημα με sestamibi, καθώς και όζος στον άνω πόλο 
του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς η FNA του οποίου ανέδειξε 
καλοήθεια (Bethesda II). Διενεργήθηκε εκτομή του αδενώματος του 
δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς το οποίο επιβεβαιώθηκε με ταχεία 
βιοψία και διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης (τιμές: 253,7 pg/ml, 
46,4 pg/ml και 19,3 pg/ml αντίστοιχα). Η παθολογοανατομική εξέταση 
ανέδειξε μακροσκοπικά περίγραπτο, ερυθρόφαιης χροιάς και 
ινοελαστικής σύστασης παρασκεύασμα παραθυρεοειδούς μέγιστης 
διαμέτρου 3 cm και βάρους 4,25 gr. Ιστολογικά παρατηρήθηκε υφή 
υπερπλαστικού παραθυρεοειδούς σωματίου επενδυόμενου από λεπτή 
ινώδη κάψα με υπερπλασία κύριων και οξύφιλων κυττάρων και λόβια 
ώριμου λιπώδους ιστού. Συνυπήρχαν εκτεταμένο μυξοειδές υπόστρωμα 
και εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
συνηγορούσαν υπέρ μυξοειδούς λιποαδενώματος παραθυρεοειδούς. 
Συμπέρασμα: Το παραθυρεοειδικό μυξοειδές λιποαδένωμα είναι ένας 
σπάνιος τύπος παραθυρεοειδικού αδενώματος με λίγες αναφορές στη 
βιβλιογραφία. 
 
P10. ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ελευθερίου Μαλβίνα Μαρία1, Μιχαλοπούλου Βικτώρια1, 
Διονυσοπούλου Σοφία2, Μπανανής Κυριάκος1, Καραθανάσης 
Παναγιώτης1, Τριανταφύλλου Σταματίνα1, Σαββίδης Χρήστος2, 
Μαρκογιαννάκης Χαρίδημος1, Ζωγράφος Γεώργιος Κ.1 
 
1 Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Α΄ Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
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Εισαγωγή: Το φαιοχρωμοκύττωμα είναι ένας σπάνιος νευροενδοκρινής 
όγκος που προκαλεί καρδιαγγειακή νοσηρότητα και υπερτασική κρίση 
οφειλόμενη στην υπερέκκριση κατεχολαμινών. 
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 69 ετών με ιστορικό ρυθμιζόμενης 
αρτηριακής υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας και ελκώδους κολίτιδας 
εισήχθη για προγραμματισμένη χολοκυστεκτομή λόγω ασυμπτωματικής 
χολολιθίασης. Ο προεγχειρητικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Κατά την 
εισαγωγή στην αναισθησία εμφάνισε υπερτασική αιχμή 250/110mmHg 
και ταχυαρρυθμία που ανατάχθηκαν με χορήγηση αντιυπερτασικών και 
αμιωδαρόνης. Η μετέπειτα πτώση της αρτηριακής πίεσης σε 
60/40mmHg αντιμετωπίσθηκε με χορήγηση υγρών και εφεδρίνης. 
Αναβλήθηκε η χειρουργική επέμβαση και μεταφέρθηκε στην 
καρδιολογική μονάδα όπου παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερή. 
Πραγματοποιήθηκε στεφανιογραφία λόγω οξέος στεφανιαίου 
συνδρόμου που διακόπηκε λόγω νέας υπερτασικής αιχμής με 
ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις και αύξηση τροπονίνης 
(11396pg/ml). Ο περαιτέρω καρδιολογικός έλεγχος ανέδειξε διαστολική 
δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας και στοιχεία οξέος πνευμονικού 
οιδήματος. Στη CT κοιλίας ανευρέθη μόρφωμα αριστερού επινεφριδίου 
4,2cm. Διαπιστώθηκε αυξημένη συγκέντρωση μετανεφρινών ούρων 
ενώ τo μόρφωμα παρουσίαζε καθήλωση του 131Ι-MIBG. Έπειτα από 
προεγχειρητική προετοιμασία με α-αναστολέα και, μετά την 
τιτλοποίηση, προσθήκη β- αναστολέα, υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική 
αριστερή επινεφριδιεκτομή. Μετά από ανεπίπλεκτη μετεγχειρητική 
πορεία εξήλθε την 3η μετεγχειρητική ημέρα. Η παθολογοανατομική 
εξέταση έδειξε ένα σύνθετο (με συνύπαρξη στοιχείων 
γαγγλιονευρινώματος), δυνητικά κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα βάρους 
54gr και διαμέτρου 4,3cm. Παρατηρήθηκε εστιακά διάχυτη ανάπτυξη, 
Ki-67 1-2% και εστιακή διήθηση της επινεφριδιακής κάψας και του 
πέριξ λίπους αλλά με ελεύθερα εγχειρητικά όρια (PASS score=5). Η 
ασθενής παρακολουθείται έκτοτε κλινικά, εργαστηριακά και 
απεικονιστικά χωρίς να παρουσιάζει σημεία υποτροπής. Η αρτηριακή 
της πίεση είναι εντός φυσιολογικών ορίων, άνευ αγωγής. Οι 
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μεταβολίτες των κατεχολαμινών είναι φυσιολογικοί ενώ η CT, η MRI, το 
123Ι-MIBG και το PET-CT με 68Ga-DOTATOC είναι αρνητικά. 
Συμπεράσματα: Στο παρουσιαζόμενο περιστατικό, ένα σύνθετο, 
δυνητικά κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα επέπλεξε δύο ιατρικές πράξεις 
οδηγώντας σε υπερτασικές αιχμές επικίνδυνες για τη ζωή της ασθενούς, 
αναδεικνύοντας την πρόκληση της έγκαιρης διάγνωσης και την ανάγκη 
για περαιτέρω αποσαφήνιση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που 
διέπουν αυτή την σπάνια νοσογόνο οντότητα. 
 
P11. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Παυλίδης Ε., Ψαρράς Κ., Μεϊτανίδου Μ., Συμεωνίδης N., Nικολαϊδου Χ., 
Σταυράτη Κ., Ανδρέου Α., Παυλίδης Θ. 
Β’ Χειρουργική Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
 
Σκοπός: Ο όρος καταδυόμενη βρογχοκήλη αναφέρεται στην 
βρογχοκήλη, η οποία είτε κλινικά είτε απεικονιστικά επεκτείνεται στο 
μεσοθωράκιο. Παρ’ όλο που η αντιμετώπισή της μπορεί να γίνει 
τραχηλικά, σε ποσοστό 2-11% είναι απαραίτητη η διενέργεια 
στερνοτομής ή θωρακοτομής, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό εμφάνισης 
επιπλοκών και θνησιμότητας. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση 
της εμπειρίας της κλινικής μας κατά το τελευταίο ενάμισι έτος, με μία 
σύγχρονη ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Υλικό και μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα 2020-2021, στη Β’ 
Χειρουργική Προπαιδευτική Κλινική, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε 
τρία περιστατικά με ιστορικό ευμεγέθους πολυοζώδους βρογχοκήλης. Ο 
απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε ποικίλου βαθμού αύξηση των 
διαστάσεων του αδένα με ανεύρεση αυτού στο μεσοθωράκιο, καθώς 
και άλλοτε άλλου βαθμού πιεστικά φαινόμενα επί της τραχείας. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ολική θυρεοειδεκτομή με 
τραχηλική τομή Kocher, χωρίς να δημιουργηθεί η ανάγκη για 
στερνοτομή ή θωρακοτομή. Σε όλες τις περιπτώσεις η αναγνώριση του 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου ήταν οπτική. Ακολούθησε ομαλή 
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μετεγχειρητική πορεία και οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο την δεύτερη 
μετεγχειρητική μέρα. 
Συμπεράσματα: Όπως και στις δικές μας περιπτώσεις, η τραχηλική 
προσπέλαση είναι επαρκής στην αντιμετώπιση της πλειοψηφίας των 
καταδυόμενων βρογχοκηλών. Ο επιμελής προεγχειρητικός 
απεικονιστικός έλεγχος με gold-standard την αξονική τομογραφία 
τραχήλου-θώρακα με ταυτόχρονη υπερέκταση του αυχένα, θα 
βοηθήσει τον χειρουργό στη σωστή προετοιμασία για να επιτύχει μία 
ασφαλή θυρεοειδεκτομή, καθώς και στη σταδιοποίηση της 
βρογχοκήλης, ώστε να προβλεφθεί η ανάγκη για στερνοτομή ή 
θωρακοτομή.  
 
P12. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ Ή 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ- 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΡΑΣ 
Μηνασίδου Μ1., Σαμαρά Α2. Κουτελιδάκης Ι3., Σκουλάκης Χ1. 
1. Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας, 
2. Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
3. Β' Χειρουργική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναγνώριση 
προεγχειρητικών και διεγχειρητικών παραμέτρων ως πιθανών 
παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση μετεγχειρητικού 
υποπαραθυροειδισμού μετά από θυρεοειδεκτομή.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη σειράς 
συμπεριελήφθησαν ασθενείς που υπεβλήθησαν  σε θυρεοειδεκτομή 
κατά το χρονικό διάστημα 01.2019- 06.2021. Ως πρωταρχικό 
καταληκτικό σημείο ορίστηκε η συσχέτιση της αναγνώρισης των 
παραθυρεοειδών αδένων διεγχειρητικά με την εμφάνιση 
υποπαραθυρεοειδισμού μετεγχειρητικά. Ως δευτερεύον καταληκτικό 
σημείο ορίστηκε η συσχέτιση του μετεγχειρητικού 
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υποπαραθυρεοειδισμού με λοιπούς πιθανούς παράγοντες κινδύνου 
όπως η υποκείμενη παθολογία, η έκταση του χειρουργείου, η άμεσα 
μετεγχειρητική πτώση της τιμής του ασβεστίου, ο αριθμός των 
παραθυρεοειδών αδένων στο παρασκεύασμα, καθώς και η 
προεγχειρητική λήψη βιταμίνης D. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 155 ασθενείς (122 θήλεις και 33 άρρενες) 
συμπεριελήφθησαν στη παρούσα μελέτη.  149 ασθενείς υπεβλήθησαν 
σε ολική θυρεοειδεκτομή και 6 σε λοβεκτομή, ενώ 87 διαγνώσθηκαν με 
κακοήθη νόσο και 68 με καλοήθη. Έπειτα από στατιστική ανάλυση 
αναδείχθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης 
μετεγχειρητικού μόνιμου υποπαραθυρεοειδισμού και του μέσου 
αριθμού των παραθυρεοειδών αδένων που αναγνωρίστηκαν 
διεγχειρητικά (p-value= 0.026), καθώς και της διαφοράς 
προεγχειρητικής και άμεσα μετεγχειρητικής τιμής ασβεστίου(p-value= 
0.02). Αντιθέτως, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 
της εμφάνισης μετεγχειρητικού υποπαραθυρεοειδισμού και της 
υποκείμενης παθολογίας, της έκτασης του χειρουργείου, του αριθμού 
των παραθυρεοειδών αδένων στο παρασκεύασμα και της λήψης 
βιταμίνης D προεγχειρητικά.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Λαμβάνοντας υπόψιν την σημαντική νοσηρότητα ως 
επακόλουθο της μετεγχειρητικής εμφάνισης υποπαραθυρεοειδισμού, 
θα πρέπει να τονισθεί η σπουδαιότητα της διεγχειρητικής αναγνώρισης 
των παραθυρεοειδών αδένων κατά τη θυρεοειδεκτομή. Επιπλέον, η 
διαφορά προεγχειρητικής και άμεσα μετεγχειρητικής τιμής ασβεστίου 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένας πρώιμος δείκτης των ασθενών 
που θα εμφανίσουν μόνιμο υποπαραθυροειδισμό. 
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P13. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΘΗΛΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ 
Χαλκιαδάκης Β1, Αρβανίτη Α1, Πανταζόπουλος Θ1, Παπαπετρόπουλος 
Ν2, Κυροδήμος Ε3, Σταματάκη Σ2 
1 Επικουρικός Επιμελητής Β΄, ΩΡΛ κλινική Γ.Ν.Π. ¨Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ¨, 
Αθήνα 
2 Επιμελητής Α΄, ΩΡΛ κλινική Γ.Ν.Π. ¨Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ¨, Αθήνα   
3 Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Πανεπιστημιακή κλινική ΩΡΛ, Γ.Ν.Α. 
¨ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ¨, Αθήνα 
 
Σκοπός:  Ο καρκίνος του θυρεοειδούς παρουσιάζεται στον 
παιδιατρικό πληθυσμό ως μια ανώδυνη τραχηλική μάζα, με ή χωρίς 
ψηλαφητό όζο του αδένα. Ειδικότερα, στην αρχική κλινική εικόνα 
εμφανίζεται η τραχηλική λεμφαδενοπάθεια στο 70-90% των 
περιπτώσεων.  
Παρουσίαση περιστατικού:  Ασθενής, 14 ετών, προσέρχεται στο ΤΕΠ 
του νοσοκομείου μας, με αναφερόμενη τραχηλική διόγκωση από 
5ημέρου, με συνοδό απώλεια βάρους από μηνός, χωρίς λοιπή 
συμπτωματολογία. Ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός, ο 
απεικονιστικός ανέδειξε οζώδη περιοχή στον δεξιό λοβό του 
θυρεοειδούς αδένα, ασαφώς περιεγραμμένη, με πολλαπλές 
αποτιτανώσεις, διαστάσεων 2,0*1,5*1,3 cm. Παρά τον κάτω πόλο του 
δεξιού λοβού υπήρχαν μικροί λεμφαδένες με ανομοιογενή υφή και 
στοιχεία διήθησης, καθώς και παρά τον κάτω πόλο του αριστερού 
λοβού. Επιπρόσθετα, παρόμοιοι λεμφαδένες εμφανίστηκαν παρά το 
άνω χείλος του ισθμού. Τέλος, υπό και επί εκτός της σφαγίτιδας 
υπήρχαν πολλαπλοί, μικροί λεμφαδένες με στοιχεία διήθησης. 
Ακολούθησε βιοψία δια λεπτής βελόνης, η οποία επιβεβαίωσε την 
παρουσία θηλώδους καρκινώματος.  Τελικά, προγραμματίστηκε άμεσα 
ολική θυρεοειδεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό, επιπέδων II, III και 
IV αμφοτερόπλευρα, έπειτα από ταχεία βιοψία ύποπτου λεμφαδένα 
επιπέδου III.  Η βιοψία του αδένα ανέδειξε την παρουσία 
θηλώδους διηθητικού καρκινώματος θυρεοειδούς αδένα, με παρουσία 
πολλαπλών μικροσκοπικών εστιών στο λοιπό δεξιό λοβό, τον ισθμό και 
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τον αριστερό λοβό. Επιπροσθέτως, αναγνωρίστηκε διεισδυτικού τύπου 
διήθηση της κάψας του αδένα, με εξωθυρεοειδική επέκταση στο 
συνεχόμενο συνδετικολιπωδη ιστό, καθώς και μεταστατική διήθηση 
των λεμφαδένων στα αντίστοιχα επίπεδα. Σημαντική ήταν και η 
παρουσία αρκετών νεοπλασματικών εμβόλων σε μικρούς φλεβικούς 
κλάδους, εντός του λιπώδους ιστού. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν 
ομαλή, ενώ ακολούθησε έλεγχος υπολειμματικής νόσου με I131. Έκτοτε, 
η ασθενής παρακολουθείται σε τακτική βάση και παραμένει σε σταθερή 
κλινική εικόνα. 
Συμπέρασμα: Το θηλώδες καρκίνωμα εμφανίζεται πιο επιθετικό στον 
παιδιατρικό πληθυσμό, σε σχέση με τους ενήλικες, με την πλειοψηφία 
των ασθενών να παρουσιάζουν λεμφαδενικές μεταστάσεις. Η ολική 
θυρεοειδεκτομή, με λεμφαδενικό καθαρισμό, αποτελεί την θεραπεία 
εκλογής, με την πρόγνωση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.  
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