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Περίληψη

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και το θηλώδες θυρεοειδικό καρκίνωμα αποτελούν δύο συχνά πα-
ρατηρούμενες διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, με την επίπτωση της συννοσηρότητάς τους
να αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα έχει
προταθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών νοσολογικών οντοτήτων, οι οποίες φαί-
νεται να έχουν κοινά κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως
στόχο την παρουσίαση των πλέον πρόσφατων κλινικών μελετών που εξετάζουν τις επιδημιο-
λογικές, μοριακές και ανοσολογικές πτυχές της εν λόγω σύνδεσης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα
δεδομένα, έχει προκύψει το συμπέρασμα πως αν και η θυρεοειδίτιδα Hashimoto φαίνεται να
προδιαθέτει τους ασθενείς για την ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς, πα-
ράλληλα ασκεί κάποιου είδους προστατευτική δράση όταν συνυπάρχει με αυτό, καθυστερών-
τας την εξέλιξή του και προσφέροντας καλύτερη πρόγνωση. Σημαντικότερο ρόλο φαίνεται να
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Εισαγωγή

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto (HT) αποτελεί τη συχνό-
τερη ενδοκρινική διαταραχή,1 καθώς και την πιο κοινή
αιτία υποθυρεοειδισμού παγκοσμίως.2 Η επίπτωσή
της κυμαίνεται στο 0,4%-2% του γενικού πληθυσμού,3
με τις γυναίκες να είναι 5 έως 20 φορές πιο επιρρε-
πείς.4-6 Χαρακτηρίζεται από διάχυτη λεμφοκυτταρική
διήθηση του αδένα και παρεγχυματική ατροφία του
θυρεοειδικού ιστού, ο οποίος προοδευτικά αντικαθί-
σταται από ινώδη.7-9

Παράλληλα, ο θυρεοειδικός καρκίνος αποτελεί τη
συχνότερη κακοήθεια του ενδοκρινικού συστήμα-
τος.10-12 Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρα-
τηρηθεί ραγδαία αύξηση στη συχνότητα εμφάνισής
του παγκοσμίως,12 η οποία φαίνεται να έχει τριπλα-
σιαστεί από τη δεκαετία του ’70.13 Στην αύξηση αυτή
φαίνεται να συμβάλλει περισσότερο το θηλώδες καρ-
κίνωμα του θυρεοειδούς (PTC),14 το οποίο αποτελεί
τη συχνότερη θυρεοειδική νεοπλασία (80%-85%),15

καθώς και τον υπότυπο με την καλύτερη πρόγνωση.16

Η σύνδεση της HT με τον θυρεοειδικό καρκίνο, κυ-
ρίως αυτόν του θηλώδους τύπου, περιγράφηκε για

πρώτη φορά από τον Dailey και τους συνεργάτες του
το 1955.17 Τα χρόνια που ακολούθησαν πραγματοποι-
ήθηκε ένας μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών, με
στόχο την περαιτέρω κατανόηση του δεσμού μεταξύ
των δύο αυτών νοσολογικών οντοτήτων.

1. Συχνότητα συννοσηρότητας

Έχει αποδειχθεί ότι στους ασθενείς με PTC είναι 4 φο-
ρές πιο πιθανό να γίνει διάγνωση της HT, από οποι-
αδήποτε άλλη πάθηση του θυρεοειδούς.18 Αντιστοίχως
και οι ασθενείς με HT έχουν συσχετιστεί με τριπλάσια
αύξηση επιπολασμού PTC σε σύγκριση με άλλα θυ-
ρεοειδικά νοσήματα.19 Έτσι, ιδιαίτερα την τελευταία
εικοσαετία, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει μια
σαφή αύξηση στη συχνότητας συνύπαρξης της HT με
το PTC.20 Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος
ερευνών στις οποίες το ποσοστό της συννοσηρότητας
εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με μία μετα-ανάλυση
του 2013, η οποία συγκέντρωσε δεδομένα από 38 με-
λέτες καλύπτοντας ένα σύνολο 10.648 ασθενών με
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παίζει η ενισχυμένη ανοσολογική δραστηριότητα των ασθενών, με τη φλεγμονή να συζητείται
ως η “χρυσή τομή” ανάμεσα στις δύο παθολογίες. Εντούτοις, η μεγάλη μεταβλητότητα των απο-
τελεσμάτων διαφόρων ερευνών κάνει ορισμένους επιστήμονες να αμφισβητούν την ύπαρξη
σύνδεσης, μη επιτρέποντας έτσι την οριστική καθιέρωσή της. Το θέμα αυτό εξακολουθεί να
αποτελεί ενεργό πεδίο έρευνας και συζήτησης, καθώς οι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι με
την πρόκληση του περιορισμού των συστηματικών σφαλμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί
τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να επιτευχθεί η αποσαφήνιση των μηχανισμών αλληλε-
πίδρασης που ενδεχομένως υπάρχουν μεταξύ των δύο αυτών παθήσεων.
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PTC, η εύρεση συνυπάρχουσας ΗΤ ήταν κατά μέση
τιμή 23%, με το εύρος των αποτελεσμάτων των μελε-
τημένων ερευνών να κυμαίνεται μεταξύ 5% και 85%.21

Ενδεικτικά, αντίστοιχες μεταγενέστερες αναλύσεις
έδωσαν ποσοστά συνύπαρξης που κυμαίνονταν στο
εύρος 4,7%-72,7%22 και 8%-36,4%.23

Σημαντικό παράγοντα για την ύπαρξη αυτής της
έντονης απόκλισης αποτελούν οι διαφορετικές δια-
γνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε κάθε
έρευνα. Παραδείγματος χάρη, αξίζει να γίνει αναφορά
σε μία συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε
από τους Jankovic, Le και Hershman, που έδειξε ότι η
διάγνωση του PTC σε ορολογικά επιβεβαιωμένους
ασθενείς με HT έγινε στο 1,2% των δειγμάτων προερ-
χόμενων από FNAB, ενώ στο 27,56% αυτών από θυ-
ρεοειδεκτομή.24

Ταυτόχρονα, υπάρχουν δημοσιεύσεις που αρνούν-
ται την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ των δύο παθή-
σεων.25,26 Ήδη 30 χρόνια μετά από την πρώτη διατύ-
πωση του Dailey, ο Holm και οι συνεργάτες του, που
παρακολούθησαν ασθενείς με HT την περίοδο μεταξύ
1959 και 1981, παρατήρησαν ότι μόνο δύο εξ αυτών
ανέπτυξαν θυρεοειδικό καρκίνο, απορρίπτοντας έτσι
την αρχική θεώρηση.27 Από τότε, η σχέση μεταξύ HT
και PTC είναι αμφισβητήσιμη, με το φαινόμενο να απο-
τελεί ακόμη ενεργό πεδίο ερευνών και συζητήσεων.

2. Ο ρόλος της TSH

Είναι γνωστό ότι η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
έχει τροφική επίδραση στα θυρεοειδικά κύτταρα.28

Έχει προταθεί, λοιπόν, ότι το χρόνιο ερέθισμα που
προκαλούν τα αυξημένα επίπεδά της στο θυρεοειδή
έχει την ικανότητα να προκαλέσει τον πολλαπλασια-
σμό των κυττάρων και ως συνέπεια να προωθήσει την
ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος.18 Έτσι, τα υψηλά
επίπεδα της TSH έχουν συσχετιστεί με την αυξημένη
συχνότητα του συγκεκριμένου τύπου καρκινώματος.29

Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι υπάρχει 3 φορές με-
γαλύτερος κίνδυνος θυρεοειδικής κακοήθειας σε
ασθενείς με υψηλά επίπεδα TSH, ακόμη και στο εύρος
των φυσιολογικών τιμών (≥2,26 μIU/mL).30 Πολύ εν-
διαφέρον έχει η παρατήρηση μιας συγχρονικής μελέ-
της του 2011, η οποία αναφέρει πως η πιθανότητα για
PTC αυξάνεται κατά περίπου 11% για κάθε 1 μIU/mL
αύξησης της TSH του ορού.31 Τα αυξημένα επίπεδα
της TSH έχουν επίσης συσχετιστεί με πιο επιθετική
συμπεριφορά και προχωρημένο στάδιο θυρεοειδικού
καρκίνου,9,32 ενώ ακόμη φαίνεται πως συμβάλλουν
στην υποτροπή του.33

Τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με το γε-
γονός ότι η μακροχρόνια θυρεοειδίτιδα καταλήγει σε
αύξηση των επιπέδων της TSH, αποδεικνύουν ότι η

έκκριση της ορμόνης αυτής αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους μηχανισμούς με τους οποίους πι-
θανολογείται ότι συνδέονται τα δύο νοσήματα.
Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν η TSH απλώς επι-
ταχύνει την εξέλιξη ενός ήδη υπάρχοντος καρκινώ-
ματος ή αν αποτελεί παράγοντα που προκαλεί την
ανάπτυξή του.34

3. Μοριακοί δείκτες

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς, όπως και άλλοι τύποι
νεοπλασίας, είναι αποτέλεσμα γενετικών και επιγενε-
τικών μεταβολών σε ογκογονίδια και ογκοκατασταλ-
τικά γονίδια.35 Μιλώντας συγκεκριμένα για τον θηλώδη
τύπο, έχει παρατηρηθεί ένας μεγάλος αριθμός γενε-
τικών ανωμαλιών, οι οποίες έχουν προκαλέσει το εν-
διαφέρον πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια.
Μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίο η
καθεμία από αυτές παίρνει μέρος στην καρκινογένεση,
η επιστημονική κοινότητα στοχεύει στην καθιέρωση
μοριακών δεικτών ικανών να ενισχύσουν την ακρίβεια
της διάγνωσης και της πρόγνωσης, καθώς και στον
εντοπισμό πιθανών θεραπευτικών στόχων. Σκοπός εί-
ναι ο περιορισμός μη αναγκαίων θεραπευτικών με-
θόδων,36 αλλά και η διευκόλυνση λήψεως αποφάσεων
σε μέχρι τώρα αμφιλεγόμενα ζητήματα που αφορούν
τη θεραπεία του θυρεοειδικού καρκίνου, όπως η διε-
νέργεια λοβεκτομής έναντι ολικής θυρεοειδεκτομής
και η χορήγηση ή μη ραδιενεργού ιωδίου.37

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή των εν λόγω
μοριακών δεικτών στη σύνδεση μεταξύ του PTC και
της HT. Η συσχέτισή τους έχει ενισχυθεί περαιτέρω
μέσω μοριακών γενετικών μελετών, οι οποίες έχουν
παρατηρήσει την ύπαρξη κοινών μοριακών χαρακτη-
ριστικών μεταξύ των δύο νόσων.34

Μέχρι σήμερα, όσον αφορά στις νεοπλασίες του
θυρεοειδούς, έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή ορισμέ-
νων σηματοδοτικών μονοπατιών στους μηχανισμούς
καρκινογένεσης. Τα δύο κύρια μονοπάτια που φαίνε-
ται να εμπλέκονται στη θυρεοειδική καρκινογένεση,
είναι αυτά της ενεργοποιημένης από μιτογόνο πρω-
τεϊνικής κινάσης (mAPK) και της φωσφατιδυλοϊνοσι-
τόλης-3 κινάσης (PI3K-AKT).38 Αυτά, φυσιολογικά
ρυθμίζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό,39 διατη-
ρώντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ κυτταρικού
θανάτου και κυτταρικής επιβίωσης.40

Οι περισσότερες μεταλλάξεις που λαμβάνουν χώρα
στον θυρεοειδικό καρκίνο αφορούν τα μόρια που
παίρνουν μέρος στις παραπάνω δύο οδούς –κυρίως
στο μονοπάτι της mAPK–41 έχοντας ως τελικό αποτέ-
λεσμα τη συνεχή ενεργοποίησή τους.35 Το γεγονός
αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασια-
σμό των θυρεοειδικών κυττάρων, οδηγώντας τελικά

135

HASHImOTO κΑι ΘΗλΩδΕΣ ΘΥρΕΟΕιδικΟ κΑρκινΩΜΑ

ΤΟΜΟΣ 66 • ΤΕΥΧΟΣ 2-3, Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2021



στη μετατροπή των φυσιολογικών κυττάρων σε καρ-
κινικά. Οι γονιδιακές μεταβολές που έχουν παρατηρη-
θεί γίνονται μέσω δύο μοριακών μηχανισμών· των
σημειακών μεταλλάξεων και των χρωμοσωμικών ανα-
διατάξεων.39,42

Αναφερόμενοι στη σύνδεση του PTC με την HT, έχει
βρεθεί ενισχυμένη έκφραση μορίων του μονοπατιού
της mAPK, τόσο στα οξύφιλα κύτταρα της HT, όσο και
στο PTC.9 Παράλληλα, τα μόρια που συμμετέχουν στο
μονοπάτι της PI3K-AKT εκφράζονται και στις δύο πα-
θήσεις ξεχωριστά, φαινόμενο που πραγματοποιείται
σε μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση συννοσηρό-
τητας, ενώ παρόμοια έκφραση δεν έχει παρατηρηθεί
σε φυσιολογικούς ιστούς.24

3.1 Η μετάλλαξη BRAFV600E

Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί την κυτ-
ταροπλασματική κινάση σερίνης/θρεονίνης BRAF,
αποτελούν τις πιο συχνές και εκτενώς μελετημένες γε-
νετικές μεταβολές του PTC.43,44 Συγκεκριμένα, λόγος
γίνεται για μία σημειακή νουκλεοτιδική αντικατά-
σταση, που προκαλεί με τη σειρά της την αντικατά-
σταση βαλίνης από γλουταμινικό οξύ στη θέση 600
της αμινοξικής αλληλουχίας.45,46 Η πρωτεΐνη που κω-
δικοποιείται από το γονίδιο που φέρει τη μετάλλαξη
(BRAFV600E) παρουσιάζει μια νέα τρισδιάστατη δομή, η
οποία της επιτρέπει να παραμένει συνεχώς ενεργοποι-
ημένη,37 προκαλώντας έτσι ανώμαλη ενεργοποίηση
του μονοπατιού της mAPK και ογκογένεση.47,48

Η μετάλλαξη BRAFV600E συναντάται περίπου στο
50%-70% των PTC,39 έχοντας αυξημένη συχνότητα σε
μεγαλύτερες ηλικίες.49 Είναι χαρακτηριστική για το
PTC, ενώ δεν ανευρίσκεται σε άλλα καλά διαφοροποι-
ημένα θυρεοειδικά καρκινώματα ή σε καλοήθεις
όζους.50,51 Ο επιπολασμός της είναι σημαντικά μεγα-
λύτερος σε περιοχές της Ασίας όπως η κορέα και η
κίνα σε σύγκριση με τις δυτικές χώρες (73%-86%
έναντι 29%-69% αντίστοιχα),52 ίσως λόγω της υψηλής
πρόσληψης ιωδίου από την πλούσια σε θαλασσινά
διατροφή των κατοίκων.53 Επίσης, μελέτη που πραγ-
ματοποιήθηκε σε ασθενείς με θηλώδες καρκίνωμα σε
μία ηφαιστειακή περιοχή της Σικελίας,54 έδειξε υψη-
λότερα ποσοστά θετικότητας στην BRAFV600E μετάλ-
λαξη σε σχέση με άλλες περιοχές του νησιού (52%
έναντι 33%). Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πιθα-
νώς λόγω των μεγαλύτερων συγκεντρώσεων βορίου,
σιδήρου, βαναδίου και μαγγανίου στο πόσιμο νερό.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη της μετάλλαξης
BRAFV600E επηρεάζει τα κλινικοπαθολογικά χαρακτη-
ριστικά της νεοπλασίας, προσδίδοντας πιο επιθετική
συμπεριφορά και δυσμενέστερη πρόγνωση.52,55 Πιο
συγκεκριμένα, τα θηλώδη καρκινώματα θετικά στη
μετάλλαξη έχουν συσχετιστεί με πολυεστιακότητα,
συχνότερες λεμφαδενικές μεταστάσεις και εξωθυρε-

οειδική επέκταση.56,57 Επίσης, με ύποπτα υπερηχογρα-
φικά χαρακτηριστικά,47 υποτροπή, πιο προχωρημένο
στάδιο ΤνΜ, καθώς και με μεγαλύτερα ποσοστά θνη-
τότητας.53 Τέλος, έχει σημειωθεί φτωχή απάντηση στη
θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο στους ασθενείς με το
μεταλλαγμένο γονίδιο, λόγω της μειωμένης έκφρασης
γονιδίων απαραίτητων για τον μεταβολισμό του ιω-
δίου.15,58

Όσον αφορά στη σχέση του PTC με την HT, η με-
τάλλαξη BRAFV600E έχει βρεθεί να είναι λιγότερο συχνή
στη συνύπαρξή τους σε σύγκριση με τους ασθενείς
που έχουν αποκλειστικά PTC.22,56,59 Ως συνέπεια, τα
άτομα με συννοσηρότητα παρουσιάζουν πιο ήπια κλι-
νικοπαθολογικά χαρακτηριστικά, όπως μικρότερο μέ-
γεθος όγκου, απουσία μεταστάσεων στους κεντρικούς
λεμφαδένες, και κατ’ επέκταση καλύτερη πρόγνωση.2

3.2 Οι RET/PTC αναδιατάξεις
Εξίσου μελετημένες γενετικές αλλοιώσεις που μπο-
ρούν να ενισχύσουν τη μοριακή σύνδεση μεταξύ PTC
και HT, είναι οι αναδιατάξεις RET/PTC. Το πρωτο-ογκο-
γονίδιο RET κωδικοποιεί έναν διαμεμβρανικό υποδο-
χέα τυροσινικής κινάσης, που ελέγχει τον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό και την κυτταρική διαφοροποί-
ηση.60,61 Χρωμοσωμικές αναδιατάξεις που μπορεί να
πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο γονίδιο, οδη-
γούν στο σχηματισμό χιμαιρικών γονιδίων.35 Η έκ-
φραση των τελευταίων, έχει ως αποτέλεσμα τη
σύνθεση υβριδικών ογκοπρωτεϊνών που προκαλούν
την ενεργοποίηση των οδών PI3K-AKT και mAPK.15 Οι
RET/PTC αναδιατάξεις αποτελούν χαρακτηριστικό του
θηλώδους καρκινώματος.62 Μάλιστα, έχουν συσχετι-
στεί με την έκθεση των ασθενών σε ακτινοβολία, δε-
δομένο που έχει ενισχυθεί έπειτα από μελέτες πάνω
σε επιζήσαντες του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσερ-
νόμπιλ.60

Οι παραπάνω αναδιατάξεις ανευρίσκονται συχνό-
τερα σε PTC συνοδευόμενα από αυτοανοσία, σε σύγ-
κριση με PTC χωρίς HT.59,63 Παράλληλα, έχουν βρεθεί
και σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με HT που δεν είχαν
κλινικά ανιχνεύσιμο PTC,64 γεγονός που κινεί υποψίες
για τη λειτουργία της HT ως προνεοπλασματικής βλά-
βης, ικανής να προωθήσει την ανάπτυξη καρκινώμα-
τος. Γενικά, επικρατεί η αντίληψη ότι οι RET/PTC
αναδιατάξεις διευκολύνουν την καρκινογένεση στην
HT μέσω της παραγωγής ελεύθερων ριζών και της έκ-
κρισης κυτταροκινών, γεγονότα που χαρακτηρίζουν
τη φλεγμονώδη αντίδραση.65,66

3.3 Μεταλλάξεις στο PTEN
Η πρωτεΐνη PTEN αποτελεί ογκοκατασταλτικό μόριο
που ρυθμίζει την ενεργοποίηση του μονοπατιού PI3K-
AKT.40 Μοριακές μεταβολές στο γονίδιο που κωδικο-
ποιεί τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη εμποδίζουν την
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έκφρασή της και προκαλούν την αυξημένη δραστη-
ριότητα της παραπάνω οδού,15 με αποτέλεσμα την
προώθηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση ότι το ογκοκατα-
σταλτικό γονίδιο PTEN εκφράζεται εξίσου σε φυσιο-
λογικούς θυρεοειδικούς ιστούς και σε αδένες με HT,
ενώ υπάρχει ελάχιστη έκφρασή του στα κύτταρα του
PTC.62

3.4 Απώλεια ετεροζυγωτίας του γονιδίου hOGG1
Ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται σε διάφο-
ρους τύπους νεοπλασίας είναι η ύπαρξη ελλείψεων σε
μεγάλα τμήματα χρωμοσωμάτων –οι λεγόμενες απώ-
λειες ετεροζυγωτίας (LOH)– οι οποίες πολλές φορές
προκαλούν την κατάπαυση ογκοκατασταλτικών γονι-
δίων.51 Μία τέτοια έλλειψη έχει ενοχοποιηθεί για τα θυ-
ρεοειδικά καρκινώματα και αφορά σε LOH στο γονίδιο
hOGG1. Φυσιολογικά, από το γονίδιο αυτό κωδικοποι-
είται ένα ένζυμο που έχει ζωτική σημασία για την επι-
διόρθωση βλαβών που προκαλούν οι δραστικές
μορφές οξυγόνου (ROS) στο DNA.62

Σε μελέτη που διεξήχθη από τον Royer και τους συ-
νεργάτες του το 2010,67 βρέθηκε πως η απώλεια ετε-
ροζυγωτίας τού εν λόγω γονιδίου ήταν παρούσα στη
μεγάλη πλειοψηφία των δειγμάτων με PTC και HT (στο
94% και 73% αντίστοιχα), ενώ μόνο στο 8% χειρουρ-
γικά εκτομημένης καλοήθους βρογχοκήλης. Μάλιστα,
στο 56% των δειγμάτων PTC, παρατηρήθηκε συνυ-
πάρχουσα HT. Ορισμένοι ισχυρίζονται επίσης πως οι
γενετικές μεταλλαγές στο γονίδιο hOGG1 προκαλούν-
ται από τη μακροχρόνια παραμονή της HT, αποτελών-
τας υπόβαθρο για τη μετέπειτα ανάπτυξη θηλώδους
καρκινώματος.2 Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν πε-
ραιτέρω τη συσχέτιση μεταξύ των δύο παραπάνω πα-
θήσεων.

4. Ανοσολογικοί δείκτες

Το μικροπεριβάλλον του PTC χαρακτηρίζεται από ένα
σύνθετο ανοσοποιητικό δίκτυο. λόγω του γεγονότος
ότι η HT αποτελεί από μόνη της μία ανώμαλη ανοσο-
λογική αντίδραση, οι ερευνητές υπέθεσαν πως η
ύπαρξή της επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη του
PTC όταν οι δύο αυτές παθήσεις συνυπάρχουν.9 Έτσι,
η σχέση μεταξύ τους έχει εξεταστεί σε μεγάλο βαθμό
και από ανοσολογικής απόψεως. Πιο συγκεκριμένα, η
παρουσία της HT προκαλεί τη συσσώρευση μιας ποι-
κιλίας λεμφοκυττάρων στο νεοπλασματικό, αλλά και
στον περιβάλλοντα ιστό του PTC,68 με τις εκκρινόμενες
από αυτά κυτταροκίνες να παίζουν σημαντικό ρόλο.

κατά την εγκατάσταση της θυρεοειδικής αυτοανο-
σίας στην περίπτωση της ΗΤ, εκκρίνονται προφλεγμο-
νώδεις κυτταροκίνες και η ανοσολογική απάντηση

παρεκκλίνει προς τον φαινότυπο Th1. Σε περίπτωση
όμως συνύπαρξής της με PTC, η αναλογία Th1/Th2
κλίνει προς τον Th2 φαινότυπο, λόγω της μεγάλης πα-
ραγωγής αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών.69

δύο κυτταροκίνες που συντελούν στο φαινόμενο
αυτό, είναι η IL-4 και η IL-10, που παράγονται από τα
Th2 λεμφοκύτταρα και έχουν βρεθεί σε υψηλά επί-
πεδα στην ταυτόχρονη ύπαρξη HT και PTC.70 Ανάλογη
αύξηση έχουν δείξει και άλλες ιντερλευκίνες, όπως η
IL-17Α, η IL-6 και η IL-1β,69,71,72 καθώς και άλλοι τύποι
κυτταροκινών, όπως η IFN-γ και ο TNF-α.69,73

Από τα παραπάνω μόρια, τα αυξημένα επίπεδα
των IL-4, IL-6 και TNF-α έχουν συνδεθεί με δυσμενή
κλινική εικόνα, καθώς καταστέλλουν τη λειτουργία
των Tc74 –μόρια με αντικαρκινική δράση–,75 συμμετέ-
χουν στην ενεργοποίηση του μονοπατιού της PI3K-
AKT και ενισχύουν την αγγειογένεση αντίστοιχα.74,76

Αντίθετα, η αυξημένη έκφραση των IL-1β και IFN-γ
φαίνεται πως βοηθούν στην ύπαρξη μιας πιο ευνοϊκής
κλινικής εικόνας, καθώς το πρώτο μόριο φαίνεται πως
καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό και μειώνει το
βαθμό διείσδυσης των καρκινικών κυττάρων του
PTC,72 ενώ το δεύτερο συμμετέχει στην ανοσοεπιτή-
ρηση του όγκου.69 Επιπλέον, έχει βρεθεί πως τα επί-
πεδα της IL-17Α σε ασθενείς και με τις δύο παθήσεις
είναι αρνητικά συνδεδεμένα με την ύπαρξη μεταστά-
σεως στους κεντρικούς λεμφαδένες.77 Στη συννοση-
ρότητα παρατηρείται επίσης αυξημένη έκφραση του
mHC-I, που καταστέλλει την ανοσολογική διαφυγή
των καρκινικών κυττάρων.71

Αναφερόμενοι στους ανοσολογικούς παράγοντες
που επηρεάζουν την πορεία αυτής της νοσολογικής
συνύπαρξης, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στα αν-
τιθυρεοειδικά αντισώματα. Τα επίπεδά τους στον ορό
των ασθενών που φέρουν και τις δύο παθήσεις βρέ-
θηκαν να είναι υψηλότερα σε σύγκριση με αυτούς
που είχαν μόνο HT,31 με τα anti-Tg να έχουν σημαντι-
κότερη επίδραση στο φαινόμενο αυτό. Ο λόγος είναι
ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών με δια-
φοροποιημένα καρκινώματα αντιδρά έναντι δομικά
τροποποιημένης θυρεοσφαιρίνης, αναγνωρίζοντας
διαφορετικούς επιτόπους από αυτούς που αναγνωρί-
ζονται στην HT.56,78

5. Συζήτηση

5.1 Πιθανοί μηχανισμοί αλληλεπίδρασης
Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto φαίνεται να προδιαθέτει
τους ασθενείς για την ανάπτυξη θηλώδους καρκινώ-
ματος του θυρεοειδούς. Ωστόσο, ήδη από την πρώτη
κιόλας δημοσίευση που παρατήρησε τη σύνδεση με-
ταξύ των δύο νοσημάτων, αναφέρθηκε πως η ύπαρξη
του παραπάνω αυτοάνοσου νοσήματος στον θυρεοει-
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δικό καρκίνο προσφέρει καλύτερη πρόγνωση και μα-
κροχρόνια επιβίωση,17 γεγονός που αποδεικνύουν εκ
νέου τα αποτελέσματα ποικίλων μεταγενέστερων
ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι σε σύγκριση με
ασθενείς που παρουσιάζουν μόνο PTC, αυτοί που φέ-
ρουν και τις δύο παθήσεις φαίνεται να έχουν μικρό-
τερο μέγεθος όγκου,79-81 με σημαντικά μικρότερη
συχνότητα εξωθυρεοειδικής επέκτασης και λεμφαδε-
νικών μεταστάσεων.20,22,81 κατά την κατάταξη των
όγκων των ασθενών με συννοσηρότητα στα διεθνή
συστήματα σταδιοποίησης, σημειώθηκαν πρώιμα
στάδια στο σύστημα TNm (I & II),8,20,80 καθώς και μικρό-
τερο σκορ κατά την αξιολόγηση με το σύστημα
mACIS.8 Αν και στους ασθενείς αυτούς παρατηρήθηκε
επίσης μεγαλύτερη εμφάνιση πολυεστιακότητας,82

αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό του PTC και δεν είναι
ενδεικτική της επιθετικότητάς του.22 Τέλος, οι ασθενείς
με συνυπάρχουσα HT παρουσιάζουν μειωμένο κίν-
δυνο υποτροπιάζουσας νόσου περίπου κατά 60%.83

Πολλοί ερευνητές, λοιπόν, έχουν καταλήξει στο
συμπέρασμα πως αν και η HT φαίνεται να αποτελεί
προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη του PTC,
πιθανώς ασκεί κάποιου είδους προστατευτική δράση
όταν συνυπάρχει με αυτό, καθυστερώντας την εξέλιξή
του. Έτσι, επικρατεί ο ισχυρισμός ότι η θυρεοειδική
αυτοανοσία ενισχύει την επίθεση έναντι του καρκίνου,
καταστρέφοντας τα νεοπλασματικά κύτταρα.2,84

Ένας από τους μηχανισμούς που πιθανολογείται
πως έχουν δράση ενάντια στο PTC είναι τα κυκλοφο-
ρούντα αντιθυρεοειδικά αντισώματα, τα οποία είναι
χαρακτηριστικά της HT.19 Τα αντισώματα αυτά ανα-
γνωρίζουν ειδικά θυρεοειδικά αντιγόνα που εκφρά-
ζονται από τα καρκινικά κύτταρα και έτσι είναι ικανά
να προκαλέσουν την καταστροφή τους, αποτρέπον-
τας την εξέλιξη του θηλώδους καρκινώματος και βελ-
τιώνοντας την πρόγνωσή του.85

Σημαντικό παράγοντα για την καλύτερη πρόγνωση
της συννοσηρότητας αποτελεί σίγουρα και η ενισχυ-
μένη ανοσολογική δραστηριότητα που παρατηρείται
στους ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα.86 Από τη
μία, η διάχυτη λεμφοκυτταρική διήθηση του αδένα
επάγει τη μετανάστευση μακροφάγων, Tc και NK λεμ-
φοκυττάρων, τα οποία καθυστερούν την εξέλιξη του
όγκου, εξαλείφοντας τα καρκινικά κύτταρα.78,87 Αφε-
τέρου, οι κυτταροκίνες που εκκρίνονται κατά τη δια-
δικασία αυτή, κυρίως η IL-1 και η IFN-γ ελέγχουν
επίσης τον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των νεο-
πλασματικών κυττάρων.57,69 Επιπλέον, η ευνοϊκότερη
κλινική εικόνα οφείλεται στο γεγονός ότι στη συνύπαρξη
των δύο νοσημάτων παρατηρείται σημαντική μείωση
στον επιπολασμό της μετάλλαξης BRAFV600E, καθώς
και στην ενισχυμένη έκφραση του ογκοκατασταλτικού
γονιδίου PTEN, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Παρ’ όλη την ύπαρξη των παραπάνω πιθανών μη-
χανισμών, ορισμένοι θεωρούν πως η καλύτερη πρό-
γνωση των ασθενών οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι
τα άτομα με θυρεοειδίτιδα Hashimoto υποβάλλονται
σε τακτικότερους ιατρικούς ελέγχους και πως είναι
έτσι πιθανότερος ο πρώιμος και έγκαιρος εντοπισμός
κάποιας εξελισσόμενης νεοπλασίας, αλλά και η αντι-
μετώπισή της.44,88

Η διαδικασία της φλεγμονής, η οποία χαρακτηρίζει
την HT, έχει επίσης συζητηθεί ως ίσως ο σημαντικότε-
ρος παράγοντας στην εν λόγω συννοσηρότητα.
Όντως, η πρόκληση νεοπλασίας στα πλαίσια της χρό-
νιας φλεγμονής έχει προταθεί ήδη από το 1863 από
τον Virchow,89 φαινόμενο που έχει πλέον καθιερωθεί
για πολλούς τύπους κακοήθειας.5,18 Όσον αφορά στη
φαινομενικά ευνοϊκότερη πρόγνωση της εν λόγω συ-
νύπαρξης, λόγος γίνεται για την ικανότητα της φλεγ-
μονής να προωθεί την ατροφία και την ίνωση του
θυρεοειδούς, προκαλώντας βλάβη στα περιβάλλοντα
λεμφαγγεία.85 Με αυτό τον τρόπο δυσχεραίνεται η
λεμφική διήθηση του PTC και κατ’ επέκταση η ανά-
πτυξη λεμφαδενικής μετάστασης.

Το αν η χρόνια φλεγμονή αποτελεί τη “χρυσή τομή”
ανάμεσα στην HT και το PTC είναι ακόμη θέμα συζη-
τήσεων. Παρ’ όλα αυτά, πολλά δεδομένα, υποστηρί-
ζουν ισχυρά πως η ύπαρξή της είναι ο κύριος προδια-
θεσικός παράγοντας της ανάπτυξης PTC από HT.

5.2 Συμπεράσματα
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, μπορεί να γίνει αντι-
ληπτό ότι στο θέμα της σύνδεσης μεταξύ των δύο
νόσων υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτή-
ματα, γεγονός που δεν επιτρέπει την καθιέρωσή της.
Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει να αποτελεί ένα πεδίο έν-
τονης έρευνας, με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση
των μηχανισμών αλληλεπίδρασης.

Το κυριότερο ερώτημα είναι το αν η συσχέτιση με-
ταξύ της θυρεοειδίτιδας Hashimoto και του θηλώδους
καρκινώματος του θυρεοειδούς είναι πραγματική και
δεν αποτελεί απλώς μια ανεξάρτητη και συμπτωμα-
τική συνύπαρξη δύο συχνά εμφανιζόμενων θυρεοει-
δικών παθήσεων.23,90 Είναι γνωστό πως και οι δύο
έχουν κοινούς μηχανισμούς, καθώς και κοινούς πα-
ράγοντες κινδύνου (πρόσληψη ιωδίου, έκθεση σε ιο-
νίζουσα ακτινοβολία). Άλλωστε, είναι αποδεδειγμένη
η συχνότερη διάγνωση και των δύο τα τελευταία χρό-
νια, λόγω της αυξημένης χρήσης ευαίσθητων διαγνω-
στικών μεθόδων, όπως το υπερηχογράφημα της τρα-
χηλικής περιοχής.90

Από την άλλη, αν μεταξύ της HT και του PTC υπάρχει
πραγματική σχέση αιτίου-αποτελέσματος, είναι ακόμη
αμφίβολο το ποια από τις δύο νοσολογικές οντότητες
εμφανίζεται πρώτη. Αφενός, αναφέρεται πως πιθανώς
η ύπαρξη της HT λειτουργεί ως προδιαθεσικός παρά-
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γοντας για την ανάπτυξη του PTC. Όντως, αυτός ο
ισχυρισμός συνεχώς ενισχύεται σύμφωνα με τα μέχρι
τώρα δεδομένα. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί
και η πιθανότητα να συμβαίνει το ακριβώς αντί-
θετο.52,91 Πολλοί μελετητές πιθανολογούν πως το PTC
ίσως αποτελεί την πρωταρχική κλινική εκδήλωση, με
την HT να είναι η ανοσολογική απόκριση του ξενιστή
έναντι της νεοπλασίας.21,79 Η υπόθεση αυτή θα μπο-
ρούσε να δικαιολογήσει και την τάση που έχει η HT
να βελτιώνει τις κλινική εικόνα των ασθενών με PTC.

Άλλος λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να καθιερω-
θεί η σχέση μεταξύ των δύο παθήσεων, είναι η ύπαρξη
μεγάλης απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων δια-
φόρων ερευνών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε
ότι συμβαίνει στην περίπτωση της συχνότητας εμφά-
νισης της συννοσηρότητας. Το σημαντικότερο αίτιο
αυτής της έλλειψης συνοχής είναι η ύπαρξη διαφορε-
τικών διαγνωστικών κριτηρίων για την HT και το
PTC.23,63 Βασικό παράγοντα αποτελούν επίσης η δια-
φορά στη γεωγραφική εντόπιση των ασθενών που
μελετήθηκαν (διαφορετικοί περιβαλλοντικοί και γε-
νετικοί παράγοντες),50,52 καθώς και η ετερογένεια των
χαρακτηριστικών τους (ηλικία, φύλο, ιατρικό ιστορικό
κλπ).21,24,34,63 Έτσι, οι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι
με συστηματικά σφάλματα επιλογής (selection bias),
καθώς το δείγμα των ασθενών δεν αντιπροσωπεύει
τον γενικό πληθυσμό. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φο-
ρές όπου το σύνολο του μελετημένου πληθυσμού δεν
είναι επαρκές σε μέγεθος.66,92

5.3 Μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις
Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό, είναι απαραίτητη η

συνέχιση της διενέργειας μελέτης, καθώς απαιτούνται
περισσότερα στοιχεία προκειμένου να αποκτηθούν οι
κατάλληλες γνώσεις για την παθογένεια της εν λόγω
συννοσηρότητας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να απο-
κλειστούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα συστημα-
τικά σφάλματα που γίνονται από τους ερευνητές και
οδηγούν στη μεταβλητότητα των διαφόρων ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στις μελλοντικές έρευνες, είναι ση-
μαντικό να διεξαχθούν καλά σχεδιασμένες προοπτι-
κές μελέτες κοόρτης (prospective cohort studies) και
τυχαία ελεγχόμενες δοκιμές (randomized controlled
studies) σε μεγάλες σειρές ασθενών.18,93 Οι ασθενείς
αυτοί, δε θα πρέπει να περιορίζονται σε μία γεωγρα-
φική περιοχή, ενώ η μακροχρόνια παρακολούθησή
τους θα αποτελούσε επίσης ένα στοιχείο που θα ενί-
σχυε σημαντικά την ακρίβεια των μελλοντικών απο-
τελεσμάτων.88 Παρ’ όλα αυτά, ίσως η σημαντικότερη
βελτίωση θα ήταν η καθιέρωση κοινώς αποδεκτών
διαγνωστικών κριτηρίων παγκοσμίως, προκειμένου
να αποφευχθούν πιθανά λάθη κατά τη διάγνωση.88

Με την εφαρμογή όλων των παραπάνω, η επιστη-
μονική κοινότητα θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να
αποκομίσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
σχέση μεταξύ της θυρεοειδίτιδας Hashimoto και του
θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς. Μέσω της
κατανόησης των παθολογικών μηχανισμών που εμ-
πλέκονται στις δύο αυτές παθήσεις, σκοπός είναι να
υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της
πλέον συχνά παρατηρούμενης συννοσηρότητας, συμ-
περιλαμβανομένων των πιο ευαίσθητων και αποτελε-
σματικών μεθόδων κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία. 139
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Summary

Hashimoto Thyroiditis in Coexistence with Papillary Thyroid Cancer

Eleftherios Zisopoulos
International Hellenic University, Thessaloniki
School of Health Sciences, Department of Biomedical Science

Hashimoto’s thyroiditis and papillary thyroid carcinoma consist two commonly observed dis-
orders of the thyroid gland, while the incidence of their comorbidity is continuously increasing
the recent years. Since the middle of the last century, the existence of a correlation between
these two nosological entities has been proposed, which seem to present common clinico-
pathological characteristics. The present review aims to introduce the most recent clinical stud-
ies that examine the epidemiological, molecular and immunological aspects of this association.
According to the available data so far, it has been concluded that although Hashimoto’s thy-
roiditis seems to predispose patients to the development of papillary thyroid cancer, it exerts
at the same time some kind of protective action when it coexists with it, delaying its progres-
sion and offering better prognosis. The enhanced immune activity seems to have a major role,
with the inflammation being discussed as “the golden section” between the two pathologies.
Nonetheless, the high variability of the results of numerous studies makes some scientists
question the existence of a connection, thus not allowing its definitive establishment. This
issue remains an active area of research and discussion, as researchers are facing the challenge
of limiting systematic errors that have occurred in past years, in order to clarify the mechanisms
of interaction that possibly exist between these two diseases.

Key words
Thyroid Gland, Hashimoto Thyroiditis, Papillary
Thyroid Cancer, Autoimmunity
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