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A. Rak 

1. Brodawkowaty (carcinoma papillare)  50% 

2. Pęcherzykowy (carcinoma folliculare)  15-25% 

3. Rdzeniasty (carcinoma  medullare)   6-10% 

4. Niezróżnicowany (carcinoma anaplasticum ) 10-15% 

  

B. Różne nowotwory złośliwe   3-8 % 

Chłoniak, mięsak, złośliwy naczyniak krwionośny 

Przerzuty nowotworów do tarczycy   5% 

(guzy języka, krtani, przełyku, rak sutka, płuc, nerki, czerniak) 

 
  

Uproszczona klasyfikacja nowotworów 

złośliwych tarczycy wg ATA 



Guzki tarczycy      • 5% ludności 

 - przy niedoborze jodu   • 10-15% ludności 

 

Rak tarczycy stanowi    • 5% guzków  

Rak klinicznie jawny    • 2,5 /1000 osób 

W badaniach autopsyjnych   • 36 /1000 osób 

(rak utajony) 

 

Tyko 10% guzków zimnych to raki 

Statystyka raka tarczycy 



 W Polsce około 1800 nowych zachorowań rocznie  

 (4,7 przypadków na 100 tys. mieszkańców) 

 

 U dzieci stanowi 1/3 zachorowań na raka ( wg prof. B. 

Jarząb) 

 

 U młodych dorosłych (20-40rż.) stanowi 1/5 

zachorowań na nowotwory złośliwe  ( uwaga- rak 

w ciąży!) 



  
 

 

Czynniki sprzyjające wystąpieniu raka 

tarczycy: 

 

1. Napromieniowanie szyi, zwłaszcza w dzieciństwie 

2. Niedobór jodu i długotrwała stymulacja  tarczycy 

przez TSH 

3. Predyspozycje genetyczne i środowiskowe  

 (PTC, MTC, MEN2  w rodzinie (rak rdzeniasty  dziedziczy się 

dominująco u 20% chorych), rak brodawkowaty znacznie 

częstszy u Japończyków niż Amerykanów). 

4. Wiek < 20 lub > 70 lat 

 



• szybkie narastanie, twardy guz 

• powiększone węzły chłonne 

• ucisk tchawicy, uszkodzenie n. krtaniowego dolnego 

(chrypka), zaburzenia połykania 

• bóle promieniujące do ucha i karku 

• przerzuty odległe ( płuca, wątroba, kości)  

 

 

  Objawy kliniczne sugerujące istnienie 

nowotworu złośliwego tarczycy  

 



Diagnostyka raka tarczycy 

  USG 

  BAC 

  scyntygrafia tarczycy 

  TSH +FT4, wapń w surowicy 

  RTG klatki piersiowej i szyi  

  badanie laryngologiczne  

  TK szyi i śródpiersia w zaawansowanych rakach  

  USG jamy brzusznej, ew. scyntygrafia kości 

(przerzuty?) 



Diagnostyka przy podejrzeniu raka rdzeniastego:  

• kalcytonina spoczynkowa i po stymulacji pentagastryną lub wapniem 

• antygen karcinoembrionalny (CEA) 

• PTH, MAK, inne hormony (zespoły MEN) 

• badanie genetyczne  (mutacje protoonkogenu RET (koduje  

   receptorową kinazę tyrozynową)) 

 

•  scyntygrafia : (131I-MIBG ( tylko jako wskazówka do leczenia 
izotopowego), analogi SS (Tectrotyd –aSS znakowane 
technetem), inne znaczniki, PET receptorowy (analog SS 
znakowany pozytonowym izotopem Galu) 

• CT, MRI przy przerzutach ( np. wskazanych przez scyntygrafie) 



Test wapniowy (1 amp. Calcium Polfa iv) 

  u chorego z rakiem rdzeniastym 

 

Kalcytonina: (norma do 30 pg/ml) 

• 0 min - 80,4 pg/ml  

• 2 min - 807 pg/ml 

• 5 min - 549 pg/ml 

 



Cechy ultrasonograficzne zmiany 

tarczycy mogące sugerować raka 

• Zmiana lita, hipoechogenna 

• Nierówny zarys zewnętrzny 

• Mikrozwapnienia 

• Chaotyczne lub wzmożone unaczynienie ( Doppler) 

• Wysokość > szerokość  

• Wzrost pozatorebkowy 



Wynik badania cytologicznego  z BAC 

a ryzyko raka tarczycy wg systemu Bethesda  

Cytologia Ryzyko raka 

[%] 

I Niediagnostyczna < 4 

II Zmiana łagodna 0-3 

III Zmiana pęcherzykowa 

nieokreślona 
5-15 

IV Guz pęcherzykowy (neoplasia folliculare) 

lub jego podejrzenie 
15-30 

V Podejrzenie złośliwości 60-75 

VI Guz złośliwy > 99 



Diagnostyka różnicowa raka tarczycy 

Szybko rosnący, twardy, scyntygraficznie „zimny” guz, 

często z wysokim OB  może być spowodowany: 

• torbielą 

• krwotokiem do wnętrza torbieli lub gruczolaka 

• podostrym zapaleniem tarczycy (choroba De 
Quervain) 

• przewlekłym zapaleniem typu Hashimoto ( postać 
guzowata) 

 



         Rak 

 

Cecha 

Brodawkowaty  Pęcherzykowy  Rdzeniasty  Anaplastyczny 

Wzrost  wolny wolny różny bardzo szybki 

Przerzuty  

wewnątrz 

tarczycy i do 

węzłów chł. 

głównie z 

krwią do kości 

i płuc  

do węzłów 

chł. i odległe  

wczesne, drogą krwi 

i chłonki, nacieka 

(rak zaduszający)  

Jodo-

chwytność  + + - - 

Rokowanie 

Przeżycie 

dobre 

45% > 20 lat 

dość dobre 

24% > 20lat  

niepewne 

50% >10 lat  

złe 

 kilka mc 

Cechy 

szczególne  

częsty u dzieci  przerzuty mogą 

być 

hormonalnie 

czynne  

APUD-oma : kalcytonina, 

serotonina, prostagl, ACTH, AK.  

Współistnienie z nadczynnością 

przytarczyc i pheochromocytoma 

(MEN 2). Postać rodzinna 

(dziedziczona) 20-30%. 



Leczenie  raków tarczycy 

 1. Operacyjne - totalna strumektomia + zajęte węzły chłonne 

2. Jod 131 (raki zróżnicowane: pęcherzykowy i brodawkowaty) 

     • eliminacja pozostałości tarczycy 

    • leczenie raka nieoperacyjnego 

    • zniszczenie przerzutów gromadzących jod  

3. Hormony tarczycy po operacji:  

  LT4- dla substytucji i hamowania  TSH 

4. Promieniowanie rtg i gamma telekobaltu i telecezu  

  raki niezróżnicowane i niegromadzące  131 J 

5. Chemioterapia 

6. W raku rdzeniastym: 131I-MIBG, SS, swoiste inhibitory  

    kinaz tyrozynowych 


