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RAK TARCZYCY 



 

Zachorowolność na ZRT wzrasta w Europie  
(w tym w Polsce), Azji i Ameryce. Za zjawisko to 

częściowo odpowiedzialny jest postęp w diagnostyce 
obrazowej – głównie USG 

Wstęp 

zgodnie z danymi KRN w 2015 roku w Polsce 
3 529 zachorowań na raka tarczycy (2 924 u kobiet oraz 605 u mężczyzn) 
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Diagnostyka 

USG i BACC 
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Attributable risk fraction of four lifestyle risk 
factors of thyroid cancer: a meta-analysis 

H Sadeghi, M Rafei, M Bahrami, A Haghdoost, Y Shabani 
 Journal of Public Health, 2017 

  
  
 

• Narażenie na promieniowanie jonizujące 
(szczególnie w dzieciństwie) 

• Otyłość i nadwaga 

– Insulinooporność, ścieżki związane z hormonami 
tarczycy i estrogenami 

– Tkanka tłuszczowa jako magazyn toksyn środowiskowych 
np. pestycydów? 

• Spadek odsetka palących ??? 

– Palenie obniża ryzyko raka tarczycy 



 

 



co Rekomendacje 

Codzienna  

praktyka 

Zdrowy 

rozsądek 

Zdrowy rozsądek to rzecz,  

której każdy potrzebuje,  

mało kto posiada,  
a nikt nie wie, że mu brakuje 
Benjamin Franklin 



ZESPÓŁ WIELOSPECJALISTYCZNY 
MDT 

(Multidyscyplinary team) 



. 
 

 
 
 
Zróżnicowany rak tarczycy (ZRT) 
 Rak brodakowaty tarczycy (RBT) 
 Rak pęcherzykowy tarczycy(RPT) 
 
Rak rdzeniasty tarczycy(RRT) 
 
Nisko zróżnicowany rak tarczycy 
Anaplastyczny rak tarczycy (ART) 
  

Rak tarczycy to grupa chorób o zróżnicowanej etiologii  
i ekstremalnie zróżnicowanym rokowaniu 
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Leczenie raka tarczycy to przede wszystkim 
 leczenie chirurgiczne 

W zróżnicowanym raku tarczycy zakres leczenia chirurgicznego raka tarczycy pozostaje 
kontrowersyjny ze względu na bardzo dobre wyniki niezależnie od zakresu zabiegu 
operacyjnego 

W anaplastycznym raku tarczycy zakres leczenia chirurgicznego raka tarczycy 
pozostaje kontrowersyjny ze względu na bardzo złe wyniki niezależnie od zakresu 
zabiegu operacyjnego 

W raku rdzeniastym tarczycy leczenie chirurgiczne jest najważniejszym i jedynym  
skutecznym leczeniem 
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„LESS is MORE” 
„Mniej znaczy więcej” 

Czyli terapia ”na miarę”  
w zróżnicowanym raku tarczycy 
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Terapia ”na miarę”  
w zróżnicowanym raku tarczycy 

Ograniczenie agresywności leczenia chirurgicznego – lobektomia 
Ograniczenie wskazań do leczenia jodem promieniotwórczym 
Ograniczenie diagnostyki – ograniczenie wskazań do BACC 
Ograniczenie liczby rozpoznań – zmiana nazwy np. mikroraka brodawkowatego  
       na mikroguza brodawkowatego 
 



Po wyczerpaniu możliwości leczenia zabiegowego 
należy rozważyć możliwość leczenia systemowego i celowanego 

Leczenie chirurgiczne jest najskuteczniejszą metodą leczenia RRT 

Usunięcie ogniska wtórnego, jeśli jest możliwe powinno być metodą leczenia z wyboru 

Obecnie leczenie celowane jest dostępne (Wandetanib) jedynie w ramach RDTL 

RAK RDZENIASTY TARCZYCY 

Trwają pracę nad stworzeniem programu lekowego w leczeniu RRT 



Rak rdzniasty tarczycy jest odpowiedzialny za 

nieproporcjonalnie duży procent zgonów z powodu raka 

tarczycy 

 

10-letnie przeżycie ogólne pacjentów z RRT wynosi  

w przybliżeniu 70%, obniżając się do około 40% jeśli odległe 

przerzuty są obecne w momencie diagnozy 

Simbolo i wsp., Virchows Arch 2014;465:73-75 



Dostęp do skutecznych terapii w Polsce 

• Nie ma obecnie dostępnych terapii o udowodnionej skuteczności finansowanych 
ze środków publicznych w Polsce w leczeniu agresywnego i objawowego, 
nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka 
rdzeniastego tarczycy  

• chemioterapia (karboplatyna, cisplatyna, cyklofosfamid, dakarbazyna, 
doksorubicyna, etopozyd, ifosfamid, winblastyna, winkrystyna i winorelbina) 
charakteryzuje się brakiem lub bardzo niską skutecznością w leczeniu RRT na co 
wskazują również wytyczne kliniczne (ESMO, ETA, BTA, SEEN/GETHI, PTOK) 

• wandetanib i kabozantynib to jedyne zarejestrowane i wymieniane przez 
wytyczne terapie w leczeniu RRT  

• Caprelsa (wandetanib) uzyskał pozytywną rekomendację Prezesa AOTMiT w 
zakresie stosowania w ramach ratunkowego dostępu do terapii lekowych i obecnie 
są nim leczeni pacjenci w kilku ośrodkach    

1. Opinia Rady Przejrzystości nr 388/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku do oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach RDTL, 
leku Caprelsa (vandetanib) we wskazaniu: rak rdzeniasty tarczy z mutacją RET z przerzutami do wątroby (ICD10: C73) 

2. Opinia  AOTMiT nr 13/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. do oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach RDTL, leku Caprelsa 
(vandetanib) we wskazaniu: rak rdzeniasty tarczy z mutacją RET z przerzutami do wątroby (ICD10: C73) 



Rozwój terapii  celowanej  w RRT 

1985   sklonowanie RET 
1993-94    Rola mutacji protoonkogenu RET w onkogenezie 
    dziedzicznego (MEN2a i MEN 2B) i sporadycznego RRT 
2002    odkrycia wandetanibu – inhibitora kinazy RET 
2004    Faza II badania klinicznego dot. Zastosowania wandetanibu 
    w dziedzinym RRT 
2006    Faza III badania klinicznego –ZETA 
2008    Faza III badania nad zastosowaniem Kabozantinibu w RRT 
2011 kwiecień Wandetanib zarejestrowany przez FDA  
2011 listopad Wandetanib zarejestrowany przez EMA 
2012 listopad  Kabozantinib zarejestrowany przez FDA 
2014 marzec  Kabozantinib zarejestrowany przez EMA 
2017    dostęp do wandetanibu w Polsce  ramach RDTL 
2017-2019   Faza I i II  badań klinicznych nad selektywnymi inhibitorami 
    RET (LOXO-292 i BLU-667) 
  



RAK ANAPLASTYCZNY TARCZYCY 

 

Rak anaplastyczny tarczycy jest najrzadszym (ok 1%), 
i najbardziej złośliwym nowotworem złośliwym 

tarczycy, ze śmiertelnością bliską 100%.  
Częstość ATC wydaje się zmniejszać, co może wynikać 
z lepszej diagnostyki i terapii zróżnicowanych raków 

tarczycy, z których rak anaplastyczny się rozwija.  



W chwili postawienia rozpoznania 15-50% pacjentów z rakiem 
anaplastycznym ma już chorobę zaawansowaną regionalnie  
i przerzuty odległe.  
 
Najczęstsza lokalizacja przerzutów odległych to: 
 płuca i opłucna (do 90% pacjentów z rozsianą 
 chorobą),  
 kości (5-15% pacjentów),  
 mózg (5%)  
 i inne (skóra, wątroba, nerki, trzustka, serce, 
 nadnercza).  



Średnie przeżycie od rozpoznania sięga 5 miesięcy 
 

Przeżycia roczne zdarzają się u 20% pacjentów 
 

 Bezpośrednią przyczyną zgonu jest zwykle ucisk na drogi 
oddechowe prowadzący u połowy pacjentów do 

uduszenia (niejednokrotnie mimo tracheostomii).  
Zgon pozostałych pacjentów jest zwykle przypisywany 
komplikacjom choroby lokalnej lub przerzutowej i/lub 

leczenia.  
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Terapia w raku anaplastycznym tarczycy 

Leczenie chirurgiczne ATC ma głównie  
charakter paliatywny 

• leczenia radykalne w wybranych przypadkach, 
•  resekcja paliatywna, odbarczająca drogi oddechowe 
• Biopsja chirurgiczna 

Obecnie nie jest znana żadna skuteczna terapia tego nowotworu 
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