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Streszczenie

Rak rdzeniasty tarczycy jest to rzadko występujący 
nowotwór wywodzący się z komórek okołopęche-
rzykowych C. W około 25% przypadków występuje 
rodzinnie jako składowa zespołu mnogiej gruczo-
lakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN 2). 
Rodzinne postacie nowotworu są związane z akty-
wującą mutacją protoonkogenu RET w linii komórek 
germinalnych. Dziedziczenie jest autosomalne domi-
nujące, ryzyko wystąpienia nowotworu u  krewnych 
pierwszego stopnia wynosi 50%. W artykule przed-
stawiono badania dzieci z  rodzin obciążonych dzie-
dziczną postacią choroby. U większości badaniem 
molekularnym potwierdzono obecność specyficznej 
mutacji w genie RET. Właściwym postępowaniem 
w przypadku tych pacjentów jest profilaktyczna tyre-
oidektomia przed wystąpieniem nowotworu.
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Abstract

Medullary thyroid carcinoma is a rare malignant neo-
plasm arising from the parafollicular thyroid cells. 
About 25 percent of cases are familial as part of the 
multiple endocrine neoplasia type 2 (MEN2) syndro-
me. Hereditary form of the disease is connected with 
activating germline RET proto-oncogene mutations. 
These mutations are inherited in an autosomal domi-
nant pattern, the risk of MTC in a first-degree relative 
is 50 percent. In this article we describe children from 
families with hereditary form of MTC. Most of children 
have a specific RET proto-oncogene mutation confir-
med by genetic testing. Prophylactic thyroidectomy 
before MTC develops is recommended for these pa-
tients.
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Wstęp

Rak rdzeniasty tarczycy (medullary thyroid car-
cinoma, MTC) jest to nowotwór wywodzący się 
z komórek okołopęcherzykowych C, produkują-
cych kalcytoninę. Według danych amerykańskich 
częstość występowania tego nowotworu szacuje 
się na 1–2% wszystkich nowotworów tarczycy 
w Stanach Zjednoczonych [1]. Większość przypad-
ków raka rdzeniastego to przypadki sporadyczne, 
jednak w ok. 25% rak rdzeniasty występuje ro-
dzinnie jako element zespołu mnogiej gruczolako-
watości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (multiple 
endocrine neoplasia type 2 syndrome, MEN 2) [2, 
3]. Zespół MEN 2 dzieli się na typy 2A i 2B. 95% 
przypadków zespołu MEN 2 stanowi typ 2A, któ-
ry zawiera w sobie 4 warianty (dawniej wariant 
FMTC wyodrębniano jako osobną postać choroby). 
Zestawienie typów oraz elementów zespołu MEN 
2 przedstawiono w tabeli I.

Przypadki dziedziczne raka rdzeniastego są 
związane z aktywującą mutacją w protoonkogenie 
RET w linii komórek germinalnych. Sposób dzie-
dziczenia mutacji jest autosomalny dominujący, 
z wysoką penetracją genu (>95%). Ryzyko wystą-
pienia choroby u  krewnych pierwszego stopnia 
wynosi 50%. W przypadkach zespołu MEN 2B 
częściej występują mutacje de novo.

Protoonkogen RET, zlokalizowany na chromo-
somie 10q11.2, koduje receptor kinazy tyrozyny, 
który bierze udział w transmisji sygnału do po-
działów i różnicowania się komórek. Ekspresja 
genu jest szczególnie wysoka w tkankach pocho-
dzących z grzebienia nerwowego. W zespole ME-
N2A mutacje genu RET najczęściej dotyczą eksonu 
11 (kodon 634) i eksonu 10 (kodony 609, 611, 618, 
620), zaś w zespole MEN2B w ponad 95% przy-

padków eksonu 16 (kodon 918), rzadziej eksonu 15 
(kodon 883) [4]. 

Przebieg kliniczny choroby oraz współistnie-
nie schorzeń towarzyszących uwarunkowane są 
rodzajem mutacji genu RET. Najbardziej agresyw-
ną postać MTC obserwuje się w zespole MEN2B 
z mutacją M918T (kategoria ATA-HST, highest, wg 
Amerykańskiego Towarzystwa Tyreologicznego), 
mniej agresywną w mutacji w kodonie 634 i A883F 
(ATA-H, high), pozostałe przypadki kwalifikowane 
są do kategorii ATA- MOD (moderate risk) [1, 5]. 
Stopień agresywności raka ocenia się na podstawie 
wieku ujawnienia się nowotworu oraz tendencji 
do wczesnego wystąpienia przerzutów. 

Rak rdzeniasty najczęściej manifestuje się jako 
guzek tarczycy. W postaci rodzinnej często w chwi-
li rozpoznania rak jest wieloogniskowy i obustron-
ny. Rozwój nowotworu poprzedza hiperplazja 
komórek C. Oprócz kalcytoniny komórki okołopę-
cherzykowe mają zdolność do produkcji innych 
hormonów i amin biogennych, m.in. ACTH, an-
tygenu karcinoembrionalnalnego (CEA), chromo-
graniny, histaminazy, neurotensyny, somatostaty-
ny. MTC daje przerzuty drogą chłonną do węzłów 
oraz krwionośną do płuc, wątroby, kości, rzadziej 
ośrodkowego układu nerwowego lub skóry. 

Bardzo czułym i swoistym markerem wykorzy-
stywanym w diagnostyce raka rdzeniastego jest 
kalcytonina, której podstawowy poziom >100 pg/
ml z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na 
obecność komórek nowotworowych [6]. U nosicie-
li mutacji genu RET w przypadkach wątpliwych 
diagnostycznie oraz po leczeniu operacyjnym wy-
konuje się dodatkowo oznaczenia stężenia kalcy-
toniny w testach stymulacyjnych z pentagastryną 
lub wapniem. Prawidłowo poziom kalcytoniny po 
dożylnym podaniu pentagastryny w dawce 0,5 ug/

Tabela I. Klasyfikacja zespołu mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2
Table I. Classification of multiple endocrine neoplasia type 2

Typ 2A

– Klasyczna postać MEN 2A: MTC, guz chromochłonny, pierwotna nadczynność przytarczyc
– MEN 2A z liszajem amyloidowym skóry
– MEN 2A z chorobą Hirschsprunga
– Izolowany rodzinny rak rdzeniasty tarczycy (familial medullary thyroid carcinoma, FMTC)

Typ 2B

MTC, guz chromochłonny, zwojakonerwiakowatość, mnogie nerwiaki błon śluzowych, marfanoidalna budowa ciała, 
zmiany w narządzie wzroku
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kg m.c nie powinien przekroczyć 30 pg/ml. Innym 
markerem nowotworowym, przydatnym zwłaszcza 
w zaawansowanej postaci choroby, jest antygen 
karcinoembrionalny (CEA). 

U każdego chorego z rakiem rdzeniastym tar-
czycy obowiązuje wykonanie badania genetyczne-
go na obecność mutacji w genie RET. W razie po-
twierdzenia mutacji badanie molekularne powinno 
być wykonane u wszystkich krewnych pierwsze-
go stopnia. U dzieci nosiciela takie badanie nale-
ży wykonać w 1 rż. w przypadku zespołu MEN2B 
oraz 2–3 rż. (koniecznie przed 5 rż.) w przypadku 
MEN2A. Zarówno wynik dodatni, jak i wynik wy-
kluczający nosicielstwo powinien być potwierdzo-
ny w kolejnej, niezależnie pobranej próbce krwi 
[7]. U nosicieli mutacji genu RET należy wykonać 
badania w kierunku obecności raka rdzeniastego 
oraz pozostałych chorób składających się na ze-
spół MEN 2 (ocena stężenia metoksykatecholamin 
w moczu dobowym, badanie parametrów gospo-
darki wapniowo- fosforanowej). 

Podstawowym badaniem obrazowym w diagno-
styce nowotworów tarczycy jest badanie USG szyi. 
Inne badania, jak tomografia komputerowa szyi, 
klatki piersiowej i jamy brzusznej, rezonans ma-
gnetyczny jamy brzusznej, kości czy scyntygrafia 
kości, służą głównie do oceny stopnia zaawanso-
wania choroby. Przy obecności zmiany ogniskowej 
w tarczycy badaniem pomocnym w przedoperacyj-
nym ustaleniu rozpoznania jest biopsja aspiracyjna 
cienkoigłowa połączona z badaniem immunohisto-
chemicznym na obecność kalcytoniny. Ostatecz-
nym potwierdzeniem rozpoznania jest badanie hi-
stopatologiczne tarczycy.  

Podstawą leczenia raka rdzeniastego jest całko-
wite usunięcie tarczycy wraz z węzłami chłonny-
mi. Zakres zabiegu operacyjnego uzależniony jest 
od stopnia zaawansowania nowotworu. Po zabiegu 
pacjent wymaga leczenia substytucyjną dawką L-
-tyroksyny. W przypadku rozsianych postaci raka 
uzupełniająco stosuje się radioterapię, chemiotera-
pię, inhibitory kinazy tyrozyny, operacyjne lecze-
nie przerzutów, chemoembolizację naczyń wątro-
bowych. 

Postępowaniem z wyboru u bezobjawowych no-
sicieli mutacji w genie RET jest profilaktyczna ty-
reoidektomia. U pacjentów z MEN2B zabieg należy 
wykonać jak najszybciej po rozpoznaniu, optymal-
nie w 1 rż. U pacjentów z MEN2A czas i zakres 
zabiegu uzależniony jest od rodzaju mutacji genu 
RET i sytuacji klinicznej, w tym stężenia kalcyto-
niny, podstawowego i stymulowanego. Uważa się, 
że optymalnym wiekiem do wykonania tyreoidek-

tomii u pacjentów należących do kategorii ATA-H 
jest 5 lat, u pacjentów z kategorii ATA-MOD bez in-
nych czynników ryzyka zabieg ewentualnie można 
wykonać później [1, 7].

Pacjenci niepoddani operacji w rekomendowa-
nym wieku powinni być systematycznie kontro-
lowani. Zaleca się coroczne wykonywanie testu 
z pentagastryną lub wapniem oraz obserwację pod 
kątem rozwoju innych chorób zespołu MEN2. Ba-
dania w kierunku guza chromochłonnego należy 
wykonywać corocznie, począwszy od 8 rż. w przy-
padku MEN2B oraz MEN2A z mutacją w kodonie 
634 i 630, zaś w pozostałych mutacjach od 20 rż. 
Częstotliwość badań w kierunku nadczynności 
przytarczyc zależy od typu mutacji genu RET. Co-
roczne badania stężenia wapnia zalecane są u nosi-
cieli mutacji 634 i 630, w pozostałych przypadkach 
mogą odbywać się rzadziej [7].

Przypadek 1–2 
We wrześniu 2014 r. do Kliniki Pediatrii i Endo-

krynologii WUM przyjęto niespełna 3-letnie bliź-
nięta dwujajowe (chłopca i dziewczynkę) w celu 
oceny ryzyka rozwoju raka rdzeniastego tarczycy. 
Matka dzieci w 2009 r. była poddana tyreoidekto-
mii z powodu raka rdzeniastego. Badanie genetycz-
ne z limfocytów krwi obwodowej wykazało u niej 
obecność mutacji w kodonie 634 genu RET (Cys 
634 Tyr, kategoria ATA-H). W rodzinie matki nie 
było dotychczas przypadków raka tarczycy.

Dzieci urodziły się z ciąży 1, powikłanej przed-
wczesną czynnością skurczową macicy. Ciążę roz-
wiązano w 35 Hbd cięciem cesarskim ze względu 
na położenie miednicowe pierwszego bliźniaka.

Dziewczynka (bliźnię 1) urodziła się z masą 
1850g, długością 43 cm, w stanie dobrym. W pierw-
szych dobach życia obserwowano u dziecka 
wzdęcia brzucha, ulewania, czasowo wstrzyma-
no karmienie doustne, objawy ustąpiły w 5 dż. 
Ze względu na żółtaczkę w okresie adaptacyjnym 
stosowano fototerapię. Po okresie noworodkowym 
u dziecka nie obserwowano poważniejszych pro-
blemów zdrowotnych, rozwój dziewczynki prze-
biegał prawidłowo. Ze względu na bezdechy afek-
tywne pozostaje pod opieką neurologa.

Chłopiec (bliźnię 2) urodził się z masą ciała 
2400g, długością 49 cm, w stanie dobrym. Po uro-
dzeniu u chłopca obserwowano adaptacyjne zabu-
rzenia oddychania oraz objawy sugerujące niedroż-
ność przewodu pokarmowego. Badania obrazowe 
brzucha wykazały zwężenie światła zstępnicy i esi-
cy. W 4 dż. chłopiec został poddany zabiegowi wy-
łonienia sztucznego odbytu na poprzecznicy. Ba-



22 Endokrynol. Ped. 2017.16.1.58.19-24 Rak rdzeniasty tarczycy – badania i obserwacje dzieci z rodzin 
ryzyka

danie histopatologiczne wycinków ze ściany jelita 
grubego wykazały hypozwojowość i niedojrzałość 
komórek splotu podśluzówkowego i śródmięśnio-
wego. Zabieg odtworzenia ciągłości jelita grubego 
przeprowadzono w 15 mż. Rozwój psychorucho-
wy chłopca od okresu niemowlęcego przebiegał 
nieprawidłowo. Do czasu hospitalizacji w Klinice 
Endokrynologii utrzymywało się opóźnienie w za-
kresie rozwoju mowy. W badaniu EEG opisywano 
zmiany zlokalizowane. W MR głowy, poza niewiel-
ką asymetrią komór bocznych, nie stwierdzono od-
chyleń. Chłopiec pozostaje pod opieką neurologa, 
nie wymaga leczenia farmakologicznego.

Przy przyjęciu do Kliniki Endokrynologii dzieci 
były w stanie ogólnym dobrym, bez istotnych od-
chyleń w badaniu przedmiotowym. Na podstawie 
wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono 
prawidłową funkcję tarczycy i przytarczyc u oby-
dwojga dzieci. Badania Usg tarczycy i jamy brzusz-
nej nie wykazały nieprawidłowości. U chłopca 
w pierwszym oznaczeniu stwierdzono nieznacz-
nie podwyższony podstawowy poziom kalcytoni-
ny (9,95 pg/ml, N<8,4), w oznaczeniu kontrolnym 
poziom był w normie, podobnie jak stężenie CEA. 
U  dziewczynki poziom obydwu markerów nowo-
tworowych był prawidłowy. Badanie genetyczne 
wykazało obecność specyficznej mutacji w genie 
RET u chłopca (mutacja identyczna z mutacją wy-
krytą u matki), dziewczynka ma prawidłowy wynik 
badania molekularnego. Ze względu na typ muta-
cji chłopiec kwalifikuje się do profilaktycznej tyre-
oidektomii w wieku 5 lat. Obecnie rodzice nie wy-
rażają zgody na przeprowadzenie zabiegu. Chłopiec 
pozostaje pod stałą opieką endokrynologiczną. 

Przypadek 3–4
W marcu 2015 r. do Kliniki Pediatrii i Endokry-

nologii przyjęto rodzeństwo, 5-letniego chłopca 
i 3-letnią dziewczynkę, z obciążonym wywiadem 
rodzinnym (matka po tyreoidektomii i radioterapii 
z powodu raka rdzeniastego tarczycy, ze stwier-
dzoną mutacją w genie RET, Cys 618 Arg- kategoria 
ATA-MOD). U chłopca w badaniu Usg szyi wyko-
nanym ambulatoryjnie z powodu powiększenia śli-
nianki przyusznej stwierdzono zmianę ogniskową 
w prawym płacie tarczycy. W wywiadzie: chłopiec 
urodził się z ciąży 1, prawidłowej, rozwiązanej cię-
ciem cesarskim z powodu braku postępu porodu, 
z masą ciała 3700 g, długością 56 cm, w stanie do-
brym. W okresie adaptacyjnym nie obserwowano 
powikłań, rozwój chłopca przebiegał prawidłowo, 
dotychczas nie miał większych problemów zdro-
wotnych. 

Dziewczynka urodziła się z ciąży 2, powikłanej 
cukrzycą ciężarnych, leczoną dietą, z masą ciała 
3100 g, długością 51 cm, w stanie dobrym. Po uro-
dzeniu w badaniu fizykalnym stwierdzono cechy 
fenotypowe trisomii 21, rozpoznanie potwierdzo-
no badaniem kariotypu. W 3 mż. była operowana 
z powodu wrodzonej wady serca. Ze względu na 
niedoczynność tarczycy otrzymywała preparat le-
wotyroksyny.

W trakcie hospitalizacji w Klinice Endokryno-
logii u chłopca stwierdzono prawidłową funkcję 
tarczycy i przytarczyc oraz prawidłowy poziom 
markerów nowotworowych. Zmianę ogniskową 
w tarczycy opisano jako guzek koloidowy o wy-
miarach 2,8 x 2,4 mm, poza tym obraz gruczołu 
tarczowego był prawidłowy. Badanie genetyczne 
z limfocytów krwi obwodowej wykazało obecność 
mutacji w genie RET (Cys 618 Arg). 

Wyniki badań laboratoryjnych dziewczynki nie 
wykazały istotnych odchyleń od normy, markery 
nowotworowe oraz wynik badania genetycznego 
były ujemne, obraz tarczycy w Usg prawidłowy.

Chłopiec został zakwalifikowany do profilak-
tycznej tyreoidektomii. Rodzice wyrazili zgodę na 
leczenie chirurgiczne, oczekują na wyznaczenie 
terminu zabiegu. 

Przypadek 5–6
W styczniu 2016 r. do Kliniki Pediatrii i Endo-

krynologii WUM przyjęto dwóch braci, 3,5 oraz 
9,5-letniego, z rodziny obciążonej występowaniem 
raka rdzeniastego tarczycy. Ojciec chłopców oraz 
babcia ze strony ojca są nosicielami mutacji w ge-
nie RET, prababcia zmarła w młodym wieku z po-
wodu raka tarczycy (brak dokładnych informacji). 
Chłopcy są ogólnie zdrowi, młodszy z braci ma 
atopowe zapalenie skóry. 

Przy przyjęciu do oddziału byli w stanie ogól-
nym dobrym, bez odchyleń w badaniu przed-
miotowym. W badaniach laboratoryjnych starszy 
z braci miał nieznacznie podwyższone stężenia 
wapnia i fosforanów w surowicy, przy prawidło-
wym poziomie PTH i suboptymalnym poziomie 
witaminy D, prawidłową funkcję tarczycy, ujem-
ne markery nowotworowe. U młodszego z chłop-
ców również stwierdzono podwyższone poziomy 
wapnia i fosforanów, przy nieco obniżonym po-
ziomie PTH i optymalnym poziomie witaminy D. 
Hormony tarczycy, poziom kalcytoniny i CEA były 
w normie. Obydwaj bracia mieli prawidłowy ob-
raz tarczycy w badaniu Usg, u obydwu badaniem 
molekularnym potwierdzono obecność mutacji 
w kodonie 634 genu RET (Cys634Arg, kategoria 
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ATA-H). Chłopcy zostali zakwalifikowani do pro-
filaktycznej tyreoidektomii, w pierwszej kolejności 
zabieg przeprowadzono u starszego z braci.

Dyskusja

Złośliwe nowotwory tarczycy są rzadko wystę-
pującymi nowotworami u dzieci. Większość ma 
charakter sporadyczny. Rak rdzeniasty jest naj-
częściej występującą postacią dziedziczną raka 
tarczycy. W latach 1993–1994 ustalono związek 
przyczynowy pomiędzy mutacjami genu RET 
a rodzinnym rakiem rdzeniastym i zespołem 
MEN 2 [8–11]. Dzięki temu możliwe stało się ba-
danie pacjentów z MTC i członków ich rodzin po-
tencjalnie zagrożonych wystąpieniem nowotwo-
ru. Ustalenie nosicielstwa mutacji niosło za sobą 
możliwość prewencji rozwoju choroby poprzez 
profilaktyczne usunięcie tarczycy. Operacje tego 
typu u nosicieli mutacji w genie RET wykonywa-
ne są od lat 90. XX wieku. Badania obserwacyjne 
prowadzone w ośrodkach je wykonujących wska-
zują na bardzo dobrą skuteczność zabiegów pro-
filaktycznych pod warunkiem wykonania zabiegu 
w okresie bezobjawowym, przed rozwojem raka 
lub gdy jest on ograniczony tylko do gruczołu tar-
czowego. Wtedy skuteczność interwencji, według 
różnych źródeł, wynosi od 88 do powyżej 90% 
[12–15].

W miarę coraz lepszego poznawania związ-
ku między różnymi rodzajami mutacji genu RET 
a obrazem klinicznym choroby zmieniały się re-
komendacje dotyczące czasu wykonania i  zakre-
su operacji. Obecne zalecenia polskie są zgodne 
z rekomendacjami Amerykańskiego Towarzystwa 
Tyreologicznego z 2015 r. Według nich w przy-
padku zespołu MEN 2A przy planowaniu zabiegu 
operacyjnego należy brać pod uwagę nie tylko typ 
mutacji, ale także przedoperacyjne stężenie kalcy-
toniny [1, 16]. W zespole MEN 2B rak rdzeniasty 
może rozwinąć się już w pierwszym półroczu ży-
cia dziecka, stąd zaleca się wykonanie operacji jak 
najszybciej po rozpoznaniu. Kalcytonina jest wów-
czas mniej pomocna, gdyż fizjologicznie jej warto-
ści w okresie niemowlęcym są wyższe niż w póź-
niejszych okresach życia [17].

Problemem nadal towarzyszącym operacjom 
usunięcia tarczycy u dzieci są powikłania po-
operacyjna. Najczęściej obserwowana jest hypo-
kalcemia spowodowana przejściową lub trwałą 
niedoczynnością przytarczyc. Wyniki badań wie-
loośrodkowych częstość trwałej niedoczynności 

przytarczyc oceniają na 2,3–7% [14, 15, 18]. Wy-
niki z pojedynczych ośrodków podają nawet więk-
szy odsetek tego powikłania, zwłaszcza w grupie 
dzieci do 3 rż. (do 22%) [13]. U najmłodszych 
dzieci wzrasta również ryzyko uszkodzenia ner-
wów krtaniowych wstecznych. W wielu opraco-
waniach podkreśla się związek bezpieczeństwa 
zabiegu z doświadczeniem chirurga wykonują-
cego tyreoidektomię [19–22]. Operacje tego typu 
powinny być wykonywane w ośrodkach referen-
cyjnych. W miarę możliwości powinno się także 
ograniczać zakres zabiegu do usunięcia tarczycy 
bez węzłów chłonnych. Najmłodsza opisana pa-
cjentka z zespołem MEN 2A i przerzutami do wę-
złów chłonnych miała niespełna 6 lat [23]. Inni 
badacze opisują obecność przerzutów w węzłach 
u pacjentów w  starszym wieku (11–14 lat) [12, 
14, 24]. Jak wynika z tych obserwacji, tyreoidek-
tomia bez limfadenektomii może być rozważana 
tylko u dzieci poddanych zabiegowi w rekomen-
dowanym wieku, z prawidłowym poziomem kal-
cytoniny i prawidłowym obrazem węzłów chłon-
nych.

Spośród opisanych powyżej pacjentów dotych-
czas jeden został poddany operacji, 10-latek z mu-
tacją Cys634Arg. U chłopca zabieg wykonano poza 
okresem rekomendowanym, ale wynik badania hi-
stopatologicznego tarczycy nie wykazał obecności 
zmian nowotworowych. Przebieg operacji i okresu 
pooperacyjnego był niepowikłany.

Drugi pacjent, który osiągnął rekomendowany 
wiek operacji, został opisany w przykładzie 1–2. 
W jego przypadku rodzice nie wyrazili dotychczas 
zgody na wykonanie zabiegu. Chłopiec ten, jako 
jedyny z naszych pacjentów, prezentował objawy 
dodatkowej choroby wchodzącej w skład zespołu 
MEN 2A. Choroba Hirschsprunga (HD, Hirsch-
sprung’s disease) występuje u ok. 7% pacjentów 
z MEN2A i może być pierwszą manifestacją kli-
niczną zespołu, jak u naszego pacjenta [25]. Opi-
sano jej związek z mutacjami zlokalizowanymi 
w  eksonie 10 genu RET (kodony 620, 618, 611, 
609) [26, 27]. Pacjent ten ma potwierdzoną mutację 
w kodonie 634, dla której nie wykazano dotych-
czas związku z HD. Być może współistnieje u nie-
go dodatkowa mutacja w genie RET odpowiedzial-
na za rozwój choroby.

Pacjent opisany w przykładzie 3–4 ze względu 
na typ mutacji genu RET kwalifikuje się do katego-
rii ATA- MOD. W jego przypadku można rozważać 
wykonanie profilaktycznej tyreoidektomii powy-
żej 5 roku życia, pod warunkiem systematycznego 
monitorowania poziomu kalcytoniny. 
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Niezależnie od czasu wykonania operacji wszy-
scy opisani pacjenci z potwierdzoną mutacją genu 
RET wymagają dalszej opieki endokrynologicznej, 

okresowych kontroli i monitorowania pod kątem 
rozwoju guza chromochłonnego i nadczynności 
przytarczyc.
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