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Εμβρυολογία
Ο θυρεοειδής προέρχεται από μία ενδοδερμική πάχυνση 
στο ύψος του 2ου βραγχιακού τόξου την 3η εβδομάδα.
Στις δύο επόμενες εβδομάδες αναπτύσσεται σε 
εκκόλπωμα, το οποίο συνδέεται με το σχηματιζόμενο 
φάρυγγα μέσω του θυρεογλωσσικού πόρου.
Ο αναπτυσσόμενος θυρεοειδής γύρω στην 7η εβδομάδα 
εγκαθίσταται στην τελική του θέση. 
Ο θυρεογλωσσικός πόρος, που έχει στο μεταξύ 
μετατραπεί σε χορδή, ατροφεί, ενώ η αρχή του 
θυρεογλωσσικού πόρου στη γλώσσα παραμένει ως 
κοίλωμα - το τυφλό τρήμα.



Αναπτυξιακές ανωμαλίες

α ) - Απλασία (πλήρης απουσία  θυρεοειδικού ιστού)     
- Υποπλασία (παρουσία πολύ μικρού θυρεοειδούς      

αδένα )
- Ημιαγενεσία ( απουσία ενός λοβού )

β )   Παρουσία έκτοπου θυρεοειδικού ιστού





Ανατομία

 Ο θυρεοειδής περιβάλλει το λάρυγγα και την τραχεία . 
Αποτελείται από δύο λοβούς οι οποίοι συνδέονται κατά 
το κάτω 3μοριο τους με τον ισθμό, που καλύπτει 
συνήθως το δεύτερο και τον τρίτο κρίκο της τραχείας και 
περιβάλλεται από λεπτή ινώδη κάψα. 

 Στον ισθμό μπορεί να προσκολλάται ένας επιπρόσθετος 
πυραμιδικός λοβός.

 Η αγγείωση του θυρεοειδή γίνεται εκατέρωθεν με δύο 
κυρίως αρτηρίες, την άνω θυρεοειδή  και κάτω 
θυρεοειδή. Σπάνια υφίσταται και μέση θυρεοειδής 
αρτηρία που αιματώνει τον ισθμό .





Ιστολογία

 Ο θυρεοειδής αδένας υποδιαιρείται με συνδετικό ιστό σε 
λόβια, τα οποία το καθένα περιέχει 30-40 θυλάκια . Το 
μέγεθος αυτών και το μέγεθος και η μορφολογία των 
θυλακιωδών κυττάρων εξαρτώνται από την θυρεοειδική
δραστηριότητα

 Τα θυλάκια αφορίζονται από ένα στίχο κυβοειδών 
επιθηλιακών κυττάρων πάνω σε βασικό υμένα που 
επικοινωνεί με παρακείμενα τριχοειδή.

 Τα κύτταρα εμφανίζουν στρογγυλό πυρήνα με ομοιογενή 
χρωματίνη .







Ιστολογία

 ΠΑΡΑΘΥΛΑΚΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ C

Βρίσκονται είτε μονήρη στο επιθήλιο είτε κατά ομάδες 
στον μεσοθυλακικό ιστό 

Ανιχνεύονται μόνο ανοσοϊστοχημικά με την ανοσοχρώση
καλσιτονίνη







ΚΥΤΤΑΡΑ  HURTHLE

• Μεγάλα κύτταρα με διακριτά όρια
• Οξύφιλο κοκκιώδες κυτταρόπλασμα
• Μεγάλο πυρήνα
• Εμφανές πυρήνιο









 Ψηλαφητός όζος
 Μη ψηλαφητός όζος (υπό υπέρηχο)
 Διάχυτη διόγκωση 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ FNA ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ





ΙΣΤΟΡΙΚΟ

• Φύλο
• Ηλικία
• Σπινθηρογράφημα
• Υπερηχογράφημα
• Αιματολογικός έλεγχος
• Λήψη φαρμάκων
• Εκθεση σε ακτινοβολία



ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ  ΜΕ 
ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΑ



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 TSH : ↑ Υποθυρεοειδισμό , δυσλειτουργία των θυρεοειδικών ορμονών
↓ Υπερθυρεοειδισμό

 Τ3  , FT4 : ↑ Υποθυρεοειδισμό
↓ Υπερθυρεοειδισμό

 T4  , FT3 : ↑ Υπερθυρεοειδισμό,εγκυμοσύνη
↓ Υποθυρεοειδισμό

 ANTI-TPO :  ↑ Στο 90% των ασθενών με χρόνια θυρεοειδίτιδα Hashimoto
ANTI-TG          Στο 70% των ασθενών με Graves



 May Gruenvald – Giemsa

 Αιματοξυλίνη – Ηωσίνη

 Παπανικολάου

ΧΡΩΣΕΙΣ





Καταλληλότητα του δείγματος

• Για να θεωρηθεί ένα επίχρισμα κατάλληλο πρέπει να έχει:

α ) τουλάχιστον 6 ομάδες καλά διατηρημένων και
βαμμένων επιθηλιακών κυττάρων με τουλάχιστον δέκα 
κύτταρα η κάθε μία.

β )  ικανοποιητικό κολλοειδές













ΣΥΝΗΘΗ   ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

• Επιθηλιακά κύτταρα : Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπ’ όψη 
ο αριθμός, η διάταξη ,η μορφολογία του πυρήνα και του 
κυτταροπλάσματος και να συνεκτιμώνται τα υπόλοιπα 
κυτταρικά στοιχεία για τη Δ.Δ. καλοήθων από κακοήθεις 
αλλοιώσεις.

• Μακροφάγα : Η παρουσία τους υποδηλώνει την ύπαρξη 
κυστικής εκφύλισης  συνήθως καλοήθους όζου, θα πρέπει 
όμως να αποκλείεται η κυστική εκφύλιση θηλώδους CA. 

• Λεμφοκύτταρα : Σε μεγάλο αριθμό, υποδηλώνουν 
αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (συνήθως Hashimoto). Σε 
παρουσία ατύπων λεμφοκυττάρων πρέπει να αποκλείεται το 
λέμφωμα.

• Κολλοειδές : Παρουσία άφθονου κολλοειδούς συνηγορεί 
υπέρ καλοήθους αλλοίωσης.



Βρογχοκήλες

• Απλή ( κολλοειδής)

• Κυστική εκφύλιση βρογχοκήλης

• Αδενωματώδης 

• Τοξική (Basedow΄s or Grave’s disease)



,



















Όταν έχουμε μόνο κολλοειδές ή μόνο ιστιοκύτταρα δίνουμε την 
απάντηση: 

Απλή κολλοειδής βρογχοκήλη                                                
ή κυστική εκφύλιση 

(επισημαίνοντας ότι δεν ανευρέθηκαν επιθηλιακά κύτταρα)





















ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΣ 
(Grave’s  or  Basedow’s disease )

• Μεγάλα θυλακιώδη κύτταρα , μεμονωμένα ή σε χαλαρές 
ομάδες, με άφθονο λεπτό κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα

• Μεγάλοι πυρήνες

• Λεμφοκυτταρική διήθηση

• Ελάχιστο κολλοειδές

• Εντονο πυρήνιο











ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΕΣ

























Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά
θυρεοειδίτιδας Riedel

• Απουσία θυλακιωδών κυττάρων

• Επιμήκη  ατρακτόμορφα κύτταρα 

• Σπάνια στοιχεία χρόνιας φλεγμονής





















ΑΤΥΠΙΑ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑΣ   (ΑUS)
κριτήρια

• Παρουσία λίγων μικροθυλακίων χωρίς πυρηνική ατυπία &  χωρίς 
κολλοειδές. 

• Υπεροχή των οξύφιλων ( Hurthle cells) σε αραιοβριθές  επίχρισμα με λίγο 
κολλοειδές.

• Κυτταρική ατυπία που οφείλεται σε παρασκευαστικούς παράγοντες.
• Παρουσία μεμονωμένων μεγάλων πυρήνων που απαντώνται στην 

υπερλειτουργία, με απουσία περιφερικών κυτταροπλασματικών  
κενοτοπίων (flare cells).

• Μικρός πληθυσμός επιθηλιακών κυττάρων με αύξηση του μεγέθους του 
πυρήνα και συχνά εμφανές πυρήνιο (επίδραση ακτινοβολίας,
καρβιμαζόλη που χορηγείται σε υπερλειτουργίες, άλλοι φαρμακευτικοί 
παράγοντες (λίθιο κ.α.)                             

• Αναγεννητικά κύτταρα που οφείλονται σε κυστική εκφύλιση ή σε 
αιμορραγία 

• Εμφάνιση άτυπων λεμφοκυττάρων που θέτει  την υποψία  λεμφώματος



Σύμφωνα με το σύστημα
BETHESDA

το ποσοστό των AUS δεν πρέπει 
να ξεπερνά 

το 7%



Αντιμετώπιση των AUS

• Κίνδυνος κακοήθειας : 5-15%
• Επανάληψη της FNA σε 3-6 μήνες
• Η επανάληψη της FNA συνήθως οδηγεί σε 

τελική διάγνωση σε ποσοστό 75-80%
• Κακοήθεια παρατηρείται στο 20-25% των 

ασθενών με AUS διάγνωση
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