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• Duża częstość zmian wieloogniskowych i  wola  



• Częstość występowania zmian złośliwych w wolu guzkowym 

wynosi od 1-26.7%, w zależności od stopnia zaopatrzenia w 

jod (w Polsce 3-5%) 

• Najczęstszym jest: rak brodawkowaty (ok. 75%);  

      rak pęcherzykowy (10-15%),  

      rak rdzeniasty (3-7%),                                          

      rak anaplastyczny (1-3%) 

Rak tarczycy 



Rak rdzeniasty tarczycy 

• Różny od pozostałych raków tarczycy 

• Wywodzi się z komórek okołopęcherzkowych C a nie z 
komórek tarczycy 

• Jest guzem neuroendokrynnym 

• Odmienny sposób postępowania 

• Głównym markerem nowotworu jest kalcytonina , 
pomocny także antygen karcynoembrionalny (CEA) 

• Nowotwór o stosunkowo wolnym tempie wzrostu 

• 60-80% pacjentów w momencie diagnozy posiada 

przerzuty węzłowe i/lub odległe (do wątroby, płuc, 

kości) 

 



• sporadyczny -  występuje w 75-80% przypadków większości- częściej 
po 50rż                  

• Dziedziczny – 20-25% dziedziczonym autosomalnie dominująco.  
występuje jako: 

     - rodzinny rak rdzeniasty tarczycy – bez towarzyszących chorób 
 endokrynologicznych 

     - część zespołu mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej 
(multiple endocrine neoplasia – MEN): MEN 2A i MEN 2B, z 
towarzyszącymi chorobami endokrynologicznymi guz chromochłonny, 
nadczynność przytarczyc) 

 

Rak rdzeniasty tarczycy 



Zespół MEN2 

MEN2 Obraz kliniczny 
Częstość 
występowania 

Rokowanie 

MEN2A 

MTC -  pierwsza manifestacja 
Pheochromocytoma  (>50%) jedno- lub obustronny 
Pierwotna nadczynność przytarczyc (15-30%) - 
hyperplazja lub gruczolak 

80% 

MEN2B 

MTC 
Pheochromocytoma (40-50%) 
Nerwiaki i nerwiakowłókniaki (40%) 
Cechy marfanoidalne (zaburzone proporcje ciała, 
kifoskolioza, lordoza, wiotkość stawów, widoczne 
włókna nerwowe rogówki) 

5% 

Najbardziej 
agresywny przebieg 
Chorobowość i 
śmiertelność wyższa 
niż w MEN2A 

Rodzinna postać 
MTC (hMTC) 

MTC - jedyna manifestacja 
 

15% 
U ≥4 krewnych 
Przebieg łagodniejszy 
niż w MEN2A i 2B 

Marini F, et al. Orphanet J Rare Dis. 2006;1:45 



Rak rdzeniasty tarczycy w zespole MEN2 

• Rzadki zespół genetyczny 

• Częstość występowania 1 : 30 000 

• Dziedziczenie autosomalne dominujące 

• Germinalna mutacja aktywująca protoonkogenu c-RET 

• Gen RET koduje kinazę tyrozynową, stanowiącą receptor dla 

neurotroficznych czynników wzrostu pochodzenia glejowego 

• Główną przyczyną chorobowości i śmiertelności chorych jest 

rak rdzeniasty tarczycy (MTC) z przerzutami - u chorych, 

którzy z różnych względów nie zostali poddani profilaktycznej 

tyreoidektomii 

Inhibitory kinazy 
przełom w leczeniu 

Marini F, et al. Orphanet J Rare Dis. 2006;1:45 



Mechanizm aktywacji receptorów kinazy tyrozynowej w MTC i jej 
konsekwencje oraz punkt uchwytu inhibitorów kinazy tyrozynowej 

 

Ye L Endocr Rev 2010;313:578-99 



Rak rdzeniasty tarczycy - objawy 

• Nagłe powiększenie tarczycy – 
wyczuwalny guz/guzy niekiedy 
bolesny 

• Chrypka 

• Trudności w przełykaniu 

• Przy wysokim poziomie kalcytoniny 
– biegunka 

• Powiększenie okolicznych węzłów 
chłonnych 

 



Rak rdzeniasty tarczycy - rozpoznanie 

• Badanie palpacyjne 

• USG tarczycy i węzłów chłonnych 

• Biopsja cienkoigłowa guza i węzłów 

• Badanie immunohistochemiczne 
na ekspresję kalcytoniny 

• Oznaczenie kalcytoniny i CEA 

• Histopatologia 



• U chorych z ogniskiem >1cm - całkowita tyreoidektomia z ekstensywną 

limfadenektomią skutkuje całkowitym wyleczeniem u 15-40% pacjentów 

• Najnowsze wytyczne ATA zalecają selektywne usunięcie podczas pierwszej operacji 

węzłów chłonnych podejrzanych wykrytych w przedoperacyjnym badaniu USG 

Barber J. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6077-84 
Kloos RT. Thyroid 2009;19:565-612 

Rak rdzeniasty tarczycy - leczenie 



• Włączenie leczenia LT4 w dawkach substytucyjnych!!! 

• Konieczna ocena mutacji protoonkogenu RET 

• Ocena pacjenta dopiero 3-6 miesięcy po pierwszym zabiegu, ze względu 

na: 

• Produkcję kalcytoniny (CT) przez tkanki zmienione zapalnie po zabiegu 

(niewiarygodna ocena) 

• Długi okres półtrwania antygenu carcinoembrionalnego (CEA) 

• Obrzęk pooperacyjny i trudności w ocenie USG 

 

 

 

Barber J. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6077-84 
Kloos RT. Thyroid 2009;19:565-612 

Rak rdzeniasty tarczycy – po operacji 



 Ocena markerów i USG po 6 miesięcy od zabiegu, a kolejne w odstępach 6-

12 miesięcy w zależności od stężenia markerów. Istotny  czas podwojenia 

(DT) w ocenie postępu choroby 

• Ocena stężenia kalcytoniny (CT) 

• Ocena antygenu carcinoembrionalnego (CEA) 

 Badanie USG z oceną węzłów chłonnych 

 Niekiedy Scyntygrafia receptorowa 

 Niekiedy PET 

 

 

 

 

 

 

Barber J. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6077-84 
Kloos RT. Thyroid 2009;19:565-612 

Rak rdzeniasty tarczycy – po operacji 



 Badanie rodziny w kierunku mutacji 

 U bezobjawowych nosicieli mutacji RET należy rozważyć operację 

profilaktyczną całkowitego wycięcia tarczycy. 

 U nosicieli mutacji RET należy przeprowadzić pełne badania w celu 

oceny aktualnego zaawansowania choroby: 

    — badanie stężenia kalcytoniny we krwi  

    — USG szyi i BAC w przypadku zmian ogniskowych w tarczycy 
           — USG jamy brzusznej 
           — diagnostyka biochemiczna w kierunku guza chromochłonnego 
           — badanie stężenia wapnia (PTH) 

 

 

 

 

 

 

Barber J. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6077-84 
Kloos RT. Thyroid 2009;19:565-612 

Rak rdzeniasty tarczycy – po potwierdzeniu 
mutacji RET 



Czas podwojenia CT a przeżywalność 

Barbet J. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6077-84 

Rak rdzeniasty tarczycy – rokowanie 



 

Barbet J. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6077-84 

Rak rdzeniasty tarczycy – rokowanie 
Czas podwojenia CEA a przeżywalność 



Rak rdzeniasty co dalej? 
Vandetanib (ZD6474) 

• Doustny inhibitor kinazy tyrozynowej receptora śródbłonkowego 

czynnika wzrostu (VEGFR) oraz receptora naskórkowego czynnika 

wzrostu (EGFR) 

• Hamuje fosforylację kinazy RET - skuteczny w MTC 

• Osiągalny od 2012 roku – nie refundowany 

• Od stycznia 2018 – możliwa terapia ratunkowa 

Wells SA Jr, et al. J Clin Oncol 2010;28:767-72 



Vandetanib (ZD6474) 

• Badanie kliniczne II fazy 

• 30 pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym 

miejscowo lub przerzutowym hMTC 

• Vandetanib jednorazowo 300mg/dobę doustnie 

• 20% badanych - częściowa odpowiedź (średnia 10.2 

msc.) czyli redukcja zmiany targetowej o ≥30% 

• 53% badanych - stabilizacja choroby ≥24 msc. 

 

Wells SA Jr, et al. J Clin Oncol 2010;28:767-72 



Vandetanib (ZD6474) 

 

Wells SA Jr, et al. J Clin Oncol 2010;28:767-72 

Zmiana sumy największych wymiarów zmiany targetowej według kryteriów RECIST 



Vandetanib (ZD6474) 

Działanie niepożądane Częstość występowania (%) 

Biegunki 70 

Wysypka 67 

Osłabienie 63 

Nudności 63 

Bóle głowy 47 

Utrata apetytu 43 

Zaparcia 37 

Zaburzenia smaku 33 

Nadciśnienie tętnicze 33 
Wells SA Jr, et al. J Clin Oncol 2010;28:767-72 



Rak rdzeniasty tarczycy - podsumowanie 

• Wyniki leczenia MTC inhibitorami kinaz są umiarkowanie obiecujące 

• Nie prowadzą do całkowitego wyleczenia 

• Konieczność długotrwałego stosowania 

• Preparaty ogólnie są dobrze tolerowane, ale toksyczność niekiedy 

skutkuje koniecznością redukcji dawki a nawet czasowym 

odstawieniem leku 

Gild ML et al. Nat Rev Endocrinol. 2011;7(10):617-24 



Rak rdzeniasty co dalej? 
Propozycje refundacji 

• Tylko dla pacjentów z potwierdzoną mutacją protoonkogenu RET 

• Dlaczego Tak ?  Lepsze efekty leczenia 

. 

 

 

 

 

Taccaliti A et alCurr Genomics 2011, 12: 618-625 



Rak rdzeniasty co dalej? 
Propozycje refundacji 

Dlaczego lepiej refundować leczenie wszystkich pacjentów z RRT? 

1. Obecnie rutynowa diagnostyka genetyczna raka rdzeniastego tarczycy odbywa się poprzez analizę mutacji w sześciu 

eksonach protoonkogenu RET: 10, 11, 13, 14, 15 i 16. Powoduje to, że w około 95% potencjalnie wrodzonych RRT 

udaje się znaleźć defekt molekularny a  w pozostałych 5% nie 

2. Mutacje protoonkogenu RET pojawiają się także w ok. 50% sporadycznych RRT i mają wtedy charakter mutacji 

somatycznych   

3. Somatyczne mutacje protoonkogenu RET w sporadycznych rakach rdzeniastych tarczycy są przede wszystkim 

odpowiedzialne za progresję nowotworu  

4. W związku z tym prawdopodobieństwo ich obecności w zaawansowanym sporadycznym RRT jest wysokie. 

 

 

 

 

Taccaliti A et alCurr Genomics 2011, 12: 618-625 
Dworakowa S et al. Mol Cell Endocrinol 2008, 284: 21-27 



♀ 35 lat 

Rozpoznanie 

Rak rdzeniasty tarczycy  brak mutacji protoonkogenu RET 

Rak brodawkowaty tarczycy pT1a 

Ziarnica złośliwa, stan po RT i CHT (remisja od 1997) 

Przypadek pacjentki z rakiem rdzeniastym tarczycy 



12.2011  biopsja guza szyi po stronie lewej – nie stwierdzono komórek nowotworowych  

01.2012  MRI szyi: policykliczne pakiety węzłów chłonnych po stronie lewej do 28mm x 

27mm z cechami martwicy  

LP tarczycy powiększony (34x24x65mm), o policyklicznych zarysach z cechami martwicy w 

dolnym biegunie 

01.2012  biopsja otwarta guza szyi  przerzuty RRT 

Kalcytonina 756 pg/ml 



02.2012   tyreoidektomia z wycięciem lewego nerwu krtaniowego wstecznego, 

wezłów chłonnych, żyły szyjnej wewnętrznej po stronie lewej, głowy 

podobojczykowej mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, ślinianki 

podżuchwowej lewej.  



Badanie histopatologiczne: RRT,  przerzuty do węzłów chłonnych szyi RRT po 

stronie lewej (10/10), radykalność zabiegu niepewna.  

Dodatkowo rak brodawkowaty tarczycy pT1a. 

Badanie immunohistochemiczne 
 
 Chromogranina (-) 
 CEA(+) 
 Kalcytonina (+) 
 Ki 67 <1% 
 Tyreoglobulina (-) 
 



01.2013    Badanie PET/CT  (68 Ga-DOTA-TATE) 

po stronie prawej 2 węzły chłonne grupy IIb o nieznacznie     

   zwiększonej ekspresji receptorowej  12 x 9mm (SUV max 4.0)   

   oraz 6,5mm (SUV max 2,7) wykazujące również zwiększoną  

   ekspresję 68Ga-DOTA analogu gastryny (SUV max 2,0) 

Kalcytonina 531  794 pg/ml 



03.2013  wycięcie blokowe węzłów chłonnych szyi 

Badanie immunohistochemiczne: kalcytonina (+) 

07.2014  leczenie Wandetanibem 

 Stabilizacja biochemiczna i radiologiczna choroby 

Kalcytonina 1997-2538 pg/ml  

Kalcytonina 64 pg/ml  
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Dziękuję za uwagę! 


