
60

Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 2/2003;1(2):55-60

61

Niedziela M. i inni – Rodzinne występowanie raka tarczycy
Vol. 2/2003 Nr 1(2)

Endokrynologia Pediatryczna
Pediatric Endocrinology

STRESZCZENIE/ABSTRACT

Wstęp

Guzki tarczycy, dość powszechnie występując u 
dorosłych, stanowią trudny problem diagnostycz-
ny, jeśli są wykryte u dzieci. Jednak u dzieci łatwiej 
wybrać najlepszy sposób postępowania w związku 
z tym, że guzy te są najczęściej nowotworami, ła-
godnymi bądź złośliwymi. Guzy nowotworowe wy-
magają leczenia operacyjnego i następowego lecze-
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Zdecydowana większość przypadków raka tarczycy ma charakter sporadyczny. Postać dziedziczna raka występuje 
najczęściej w grupie raka rdzeniastego (25%). Tylko 5% przypadków raka brodawkowatego ma charakter rodzinny, a 
inne typy raka tarczycy (pęcherzykowy, wyspowy, anaplastyczny) jeszcze rzadziej występują rodzinnie. W pracy opi-
sano aktualny pogląd na temat rodzinnej predyspozycji do wystąpienia raka tarczycy. Znajomość tego zagadnienia, a 
szczególnie współwystępowania raka tarczycy w zespołach mnogich nowotworów może pozwolić na szybkie wykry-
cie poszczególnych nowotworów i określić zagrożenie nowotworem u członków ich rodzin.

The vast majority of thyroid carcinomas are sporadic. The hereditary form of thyroid carcinoma is the most common 
in the group of medullary thyroid carcinoma (25%). Only 5% of papillary thyroid carcinoma patients have familial 
character and the other types of thyroid carcinoma (follicular, insular, anaplastic) occur even less frequently in 
such a familial form. The current view on familial predisposition to thyroid carcinoma was described in this paper. 
The knowledge about the coexistence of thyroid carcinoma in multiple neoplasia syndromes can allow for the fast 
detection of the individual neoplasms and to determine the risk of neoplasia in family members.

nia ukierunkowanego w zależności od ostateczne-
go wyniku badania histopatologicznego. Obciążony 
wywiad rodzinny w zakresie chorób tarczycy i / lub 
chorób nowotworowych zajmuje istotne miejsce w 
algorytmie postępowania diagnostyczno-lecz 
niczego i wpływa na wybór metody leczenia. Każ 
dorazowo pojawiają się pytania: czy obecność guz-
ka nowotworowego u dziecka ma charakter spora-
dyczny, czy jest uwarunkowana rodzinnie oraz czy 
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rak tarczycy jest jedynym nowotworem, czy też sta-
nowi element zespołu chorobowego np. zespołu 
mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej 
MEN 2A lub MEN 2B. O ile w grupie wszystkich 
raków tarczycy około 5-10% uważa się za postaci 
dziedziczne, to w grupie raka rdzeniastego tarczycy 
ten odsetek sięga nawet 25% [1-2].

Rak rdzeniasty tarczycy

Rak rdzeniasty tarczycy (MTC) wywodzi się z 
komórek okołopęcherzykowych C tarczycy i jest 
najczęstszym dziedzicznym nowotworem tarczy-
cy. Komórki C tarczycy produkują i wydzielają 
w nadmiarze kalcytoniny. Kalcytonina była przez 
lata uznawana za istotnego antagonistę działa-
nia parathormonu, hormonu wydzielanego przez 
przytarczyce, jednak obecnie uważa się, że jej 
fizjologiczne znaczenie u dorosłych pozostaje nie-
wielkie. Podwyższone stężenie kalcytoniny jest 
bardzo czułym i specyficznym markerem MTC. 
W diagnostyce różnicowej podwyższonego stęże-
nia kalcytoniny (norma < 10 pg/ml) uwzględnić na-
leży stany następujące: (1) ciążę, (2) stosowanie le-
ków antykoncepcyjnych, (3) niewydolność nerek, 
(4) choroby wątroby i (5) różne guzy nowotworo-
we. 3-krotny wzrost stężenia kalcytoniny (w sto-
sunku do stężenia podstawowego) w teście z penta-

gastryną jest uznany za wystarczający do podejrze-
wania MTC. W przypadku guzów zaawansowanych 
może występować odróżnicowanie się guza z nastę-
powym obniżeniem produkcji i wydzielania kalcy-
toniny. Wówczas markerem tak zaawansowanej po-
staci MTC jest antygen karcinoembrionalny (CEA) 
– norma do 10 ng/ml [3].

Częstość występowania MTC waha się w gra-
nicach 5-10% ogółu przypadków raka, w anali-
zie zaś obejmującej dzieci i młodzież z chorobą 
guzkową tarczycy poniżej 19 roku życia w regio-
nie wielkopolskim w latach 1996-2000 zanotowano 
1 przypadek, co stanowiło 2,7% wszystkich przy-
padków raka [4].

Uważa się, że tylko 25% wszystkich przypadków 
MTC ma podłoże dziedziczne (hMTC), a pozostałe 
75% to przypadki sporadyczne [1-3]. Postaci rodzin-
ne MTC występują w następujących formach:

1. Izolowana rodzinna postać MTC (FMTC),
2. Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrz-

wydzielniczej (Multiple Endocrine Neoplasia):
a) MEN 2A (zespół Sipple’a), b) MEN 2B.
Istnieją warianty zespołu MEN2A, w któ-

rych dodatkowo występuje liszaj amyloidowy 
skóry (MEN2A/CLA) oraz choroba Hirschprunga 
(MEN2A/HD). Według niektórych autorów warian-
tami zespołu MEN2A są FMTC, a także rodzinnie 
występujący guz chromochłonny [5].
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W przypadkach sporadycznych FMTC i MEN 
2A mogą nie być rozpoznawane w okresie dzie-
cięco-młodzieżowym. Z kolei, MEN 2B jest 
możliwy do wykrycia w każdym wieku, nawet 
bezpośrednio po urodzeniu, gdyż zmiany o cha-
rakterze zwojakonerwiaków języka i warg mogą 
być już wówczas stwierdzone (obserwacje wła-
sne). Również bardzo wcześnie, tj. ok. 2 roku ży-
cia, można stwierdzić zmiany okulistyczne, jak: 
pogrubienie nerwów rogówki, nerwiaki spojówki 
czy poszerzenie naczyń spojówkowych przy rąb-
ku rogówki [6]. Nerwiaki w śluzówce przewodu 
pokarmowego mogą również wyprzedzać o wie-
le lat pojawienie się ogniska MTC. Objawy zwią-
zane z ich występowaniem mogą być niecharakte-
rystyczne i obejmować: zaparcia, biegunki, niedo-
bór masy ciała, ból brzucha, trudności w połykaniu. 
Część dzieci mogła być nawet operowana z powodu 
ww. objawów. Znajomość fuch faktów pozwala na 
szybkie wykrycie zagrożenia rozwoju MTC i pod-
jęcie właściwego postępowania (profilaktyczna ty-
reoidektomia) [5]. Charakterystyka poszczególnych 
postaci dziedzicznego raka rdzeniastego tarczycy 
została przedstawiona w tabeli I.

Dzięki zastosowaniu metod biologii molekular-
nej obecnie w więcej niż 95% przypadków 
dziedzicznego MTC stwierdza się mutacje 
onkogenu RET w linii germinatywnej [7-8]. Gen 
zlokalizowany jest na chromosomie 10, a jego mu-
tacje mają charakter mutacji aktywnych (garo of 
function) i dziedziczone są w sposób autosomal-
ny dominujący [9-10]. Onkogen RET koduje re-
ceptor kinazy tyrozynowej i ulega ekspresji w tkan-
kach pochodzących z grzebieni nerwowych, włą-
czając komórki układu nerwowego ośrodkowe-
go i obwodowego oraz tkanki neuroendokrynowe. 
Prawie wszyscy pacjenci omawiani w literaturze, 
u których wykonano zabieg profilaktycznej tyre-
oidektomii, prezentowali morfologiczne zmiany w 
obrębie komórek C tarczycy. Zmiany te określono 
jako hiperplazję komórek C, uważaną za stan pre-
MTC; występowały też ogniska MTC, którym mo-
gły towarzyszyć dodatkowo zmiany przerzutowe w 
węzłach. Ryzyko wystąpienia przerzutów do wę-
złów chłonnych szyjnych bocznych wzrasta znaczą-
co powyżej 15 roku życia i dlatego poza tym wie-
kiem limfadenektomia jest wykonywana rutynowo 
u każdego pacjenta z MTC. MTC towarzyszący ze-
społowi MEN 2B cechuje się największą agresyw-
nością. stąd tak ważna jest u tych pacjentów wcze-
sna diagnoza i leczenie już w pierwszym roku życia 
(całkowita tyreoidektomia włącznie z obustronną 

limfadenektomią), co istotnie poprawia rokowanie 
u tych pacjentów. Zdecydowana większość (95%) 
pacjentów z zespołem MEN 2B jest nosicielem mu-
tacji w eksonie 16 (kodon 918), podobnie jak w 
przypadku sporadycznego MTC [5]. Izolowany ze-
spół nerwiaków śluzówki nie ujawnił ww. mutacji 
i stąd taką izolowaną postać zaburzeń trudno zali-
czyć do nietypowej postaci zespołu MEN 2B [11]. 
Za jego wystąpienie są odpowiedzialne prawdopo-
dobnie inne geny aniżeli onkogen RET. Z kolei w 
zespole MEN 2A najczęściej występuje mutacja w 
eksonie 11 (kodon 634) – 85% [5]. Lokalizację nie-
prawidłowości genetycznych onkogenu RET w po-
szczególnych postaciach klinicznych zespołu mno-
giej gruczolakowatości przedstawiono na rycinie 1.

Badania diagnostyczne:
• Badania hormonalne: kalcytonina (ew. test 

stymulacyjny z pentagastryną u nosicieli mutacji on-
kogenu RET), PTH, ACTH, FT3, FT4, TSH. 

• Wykładniki gospodarki Ca-P: wapń, fosfor, 
magnez, fosfataza zasadowa.

• Markery nowotworowe: CEA.
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• Dobowa zbiórka moczu na zawartość VMA 
i dopaminy.

• Wielokrotne pomiary ciśnienia tętniczego.
• Badania obrazowe: USG szyi i jamy brzusz-

nej, KT lub MR szyi, klatki piersiowej – dla miej-
scowej i odległej oceny stopnia inwazji raka tarczy-
cy (przerzuty); rozważyć badanie scyntygraficzne 
tarczycy. 

• MR klatki piersiowej i nadnerczy – dla 
poszukiwania ew. rozrostu tkanki chromochłonnej 
(85-90% lokalizacja nadnerczowa, 10-15% lokali-
zacja poznadnerczowa).

• Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (w 
przypadku obecności guzka tarczycy).

• Analiza genu RET [12-14].
• Badanie okulistyczne.

Postępowanie lecznicze:
1. Rodzaj zabiegu – całkowita tyreoidektomia 

z wycięciem węzłów chłonnych szyjnych środko-
wych (w każdym przypadku MTC o lokalizacji 
tarczycowej także bez obecności miejscowych prze-
rzutów węzłowych).

2. Czas wykonania profilaktycznej tyreoidekto-
mia: 1 rok życia – MEN 2B,

5-6 rok życia – MEN 2A i FMTC.
3. Konieczne jest potwierdzenie lub wyklucze-

nie współistnienia guza chromochłonnego w nadner-
czu(ach) lub o innej lokalizacji. Guz chromochłonny 
należy usunąć wcześniej aniżeli guz tarczycy, gdyż 
nieoczekiwany nadmiar uwalnianych katecholamin 
może spowodować stan zagrożenia życia w trak-

cie zabiegu operacyjnego guza tarczycy. Może być 
to pierwsza manifestacja kliniczna obecności guza 
chromochłonnego. Guz chromochłonny występuje 
w obu nadnerczach w 50-80%.

4. Pooperacyjne leczenie zastępcze L-tyroksyną 
– TSH w przedziale 1,0-2,0 µIU/mL (nie ma wska-
zań do leczenia supresyjnego) [3].

Rak brodawkowaty tarczycy

Odmienny jest mechanizm molekularny 
powstawania nierdzeniastego raka tarczycy wy-
wodzącego się z pojedynczej komórki pęcherzy-
kowej tarczycy (ryc. 2). W literaturze odnotowano 
występowanie rodzinne raka brodawkowatego tar-
czycy (PTC), jednak nie udowodniono, aby defekt 

tylko jednego genu był odpowiedzialny za to zja-
wisko, tak jak RET onkogen w przypadku MTC. 
Jednak istnieje kilka genów-kandydatów, któ-
re mogą odgrywać rolę w patogenezie rodzinnej 
postaci PTC, gdzie PTC może być elementem ze-
społu, w którym występują także raki innych na-
rządów. 5% wszystkich PTC stanowią postaci ro-
dzinne, przy czym uważa się, że typ dziedziczenia 
jest autosomalny dominujący o niepełnej penetra-
cji [16-17] (tab. II).

Rak pęcherzykowy tarczycy

Rzadko występują formy dziedziczne raka pę-
cherzykowego tarczycy (FTC), ale właśnie ten typ 
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raka, a nie PTC, występuje znacznie częściej w cho-
robie Cowdena (PTEN – l Oq23.3).

Rak anaplastyczny tarczycy

Mutacje somatyczne białka p53 są charaktery-
stycznymi zmianami genetycznymi w raku ana-
plastycznym tarczycy (ATC) [28]. Ciekawy jest 
fakt, że mutacja genu supresorowego p53 w lini 
germinatywnej (zespół Le Fraumeni) jest przy-
czyną powstania mnogich nowotworów (mięsaki, 
rak piersi przedmenopauzalny, guzy OLTN, bia-
łaczki, raki kory nadnerczy), lecz bez obecności 
ATC [29].

Zespół MEN 1

W skład zespołu wchodzą: (1) nadczynność 
przytarczyc (85%), (2) guzy wywodzące się z wysp 
Langerhansa trzustki (75%), (3) guzy przysadki 
(10-60%) a także, znacznie rzadziej (4) guzy nad-
nercza, (5) łagodne guzy tarczycy (bardzo rzadko 
raki) oraz (6) rakowiaki grasicy i oskrzela oraz (7) 
tłuszczaki. Gen kodujący (MEND ten zespół, zloka-
lizowany na chromosomie 11, spełnia funkcję genu 
supresorowego w warunkach prawidłowych. Gen 
MEN1 koduje białko meninę (z ang. menin), a jego 
defekt (loss of function) jest odpowiedzialny za wy-
stąpienie cech ww. zespołu [30].

Wrodzone defekty w obrębie komórki pęche-
rzykowej tarczycy a predyspozycja do nowotwo-
ru złośliwego:

a) TPO – 2p24-25 – defekt genu peroksydazy 
tarczycowej odpowiedzialny za wrodzoną hipoty-
reozę, wydaje się mieć istotny wpływ na induk-
cję rozwoju raka pęcherzykowego tarczycy u tych 
dzieci, gdyż dotyczył wszystkich przypadków do-
tąd opublikowanych, z wyjątkiem 1 raka brodaw-
kowatego [31-35]. Na podstawie aktualnego stanu 
wiedzy jest prawdopodobne, że krytyczny region, 
którego mutacja może zainicjować proces nowo-
tworowy, obejmuje odcinek 2505-2511 w eksonie 
14 genu TPO [36-39].

b) PDS – 7g22-31.1 – defekt pendryny (z ang. 
pendrin) w zespole Pendreda, potwierdzony u pa-
cjenta z inwazyjną formą raka pęcherzykowego z 
towarzyszącą transformacją anaplastyczną [40].

c) NIS – 19p12 – defekt symportera jodkowo-
sodowego, nie został udokumentowany w litera-
turze odnośnie do predyspozycji do raka tarczycy, 
ale stwierdzono obniżoną ekspresję tego biała w ra-
kach, szczególnie zaś w raku anaplastycznym (brak 
ekspresji) [41].

d) Tg – 8g24 – mutacj a genu tyreoglobuliny, 
odgrywa istotną rolę wśród przyczyn wrodzonej 
hipotyreozy przebiegającej z wolem, jednakże nie 
scharakteryzowano dotąd bezpośredniego związku 
określonej nieprawidłowości genetycznej z rozwo-
jem guza nowotworowego.
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