
 

III./15.2. A pajzsmirigy rosszindulatú daganatai
Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly

Ebben a tanulási egységben egy fiatal nő kórtörténetét ismertetjük, akinek 2000.
márciusában (26 éves korában) nyaki metasztázisokat adó papilláris pajzsmirigy
karcinómát diagnosztizáltak.
A fejezet feldolgozása után a felhasználónak betekintése lesz a malignus
pajzsmirigy daganatok osztályozásába, tünettanába, klinikai diagnosztikájába,
stádium besorolásába, és a rendelkezésünkre álló kezelési lehetőségekbe.
Bemutatjuk a hosszútávú betegkövetés módszereit és a beteg kórlefolyását.

Bevezetés
A pajzsmirigyrák az összes malignus daganat kevesebb, mint 1%-át képezi, az endokrin
mirigyek malignus tumorai között azonban a leggyakoribb. Az összes pajzsmirigyrák
mintegy 90%-a az ún. differenciált pajzsmirigyrákok csoportjába esik. Ezek közé a
papilláris és a follikuláris pajzsmirigyrákok tartoznak, amelyek közös jellemzői a
megtartott jódfelvételi képesség és thyreoglobulin-szintézis, és számos vonatkozásban a
nem tumoros pajzsmirigyre emlékeztető szövettani és citológiai vonások. Mindezek
általában hiányoznak a jóval differenciálatlanabb, anaplasztikus pajzsmirigyrákból,
valamint a pajzsmirigyrákok 5-7%-át kitevő, a parafollikuláris C-sejtekből kiinduló
medulláris pajzsmirigyrákból.
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A.) Anamnézis
Az 1974-ben született nőbetegnek 2000. tavaszáig komolyabb betegsége nem volt,
családi anamnézise onkológiai szempontból negatív.

B.) Panaszok
A beteg 2000. márciusában a nyak jobb oldalán, a pajzsmirigyben tapintott fájdalmatlan
göb miatt fordult orvoshoz.

Megjegyzés: minden újonnan jelentkezett tapintható, vagy képalkotó vizsgálat során
véletlenül felfedezett göb (különösen az 1 cm-nél nagyobbak) további vizsgálatot
indokolnak.

Az 1. ábrán feltüntettük azokat a körülményeket, amelyek növelik a pajzsmirigy-göb
malignitásának esélyét.



Melyek a
pajzsmirigyrák
kialakulásának
rizikó
tényezői?

A pajzsmirigyrákok legfontosabb epidemiológiai adatait az alábbi ábrán mutatjuk be. (2.
ábra)

C.) Vizsgálatok
Milyen további vizsgálatokat javasol?

A betegnél részletes rutin laboratóriumi vizsgálat történt, negatív eredménnyel, a
TSH-meghatározás euthyreosist igazolt. Ezt követően nyaki UH vizsgálatot végeztek.

Nyaki UH: A pajzsmirigy jobb lebenye 17*21*44 mm-es, aminek a ventrális felszínéből
14*12 mm-es echoszegény, környezetétől rosszul elhatárolódó terime domborodik elő. A
göb területén számos echodús fókusz látható, melyek néme-lyike mögött hangárnyékolás
is megfigyelhető. A nyak jobb oldalán, a m. sternocleidomastoideustól mediálisan
19*9*24 mm-es dominálóan echoszegény terime ábrázolódik, echodús fókuszokkal. A
pajzsmirigy bal lebenye 20-13*43 mm-es.

Megjegyzés: A pajzsmirigy UH vizsgálatával nem lehet a malignitás diagnózisát
kimondani. Az UH vizsgálat során azonban számos esetben látunk olyan jeleket, amik
malignitás gyanúját kelthetik. Ezeket foglaljuk össze a 3. ábrán. A 4. ábrán zölddel
jelöltük meg azokat a gyanújeleket, amelyek betegünk esetében is észlelésre és leírásra
kerültek.

Az UH-vizsgálatot végző orvos véleménye: A jobb oldali pajzsmirigyben látható



elváltozások felvetik papilláris karcinóma gyanúját. A nyaki nyirokcsomók lehet-nek a
daganatos propagáció következményei.

A göbös pajzsmirigy-betegség kivizsgálására vonatkozó diagnosztikus algoritmusok
szerint a 10 mm-nél nagyobb gócos pajzsmirigy-elváltozás esetén aspirációs citológiai
vizsgálatot kell végezni.

Aspiratiós cytologia: a pajzsmirigyből és a nyak jobb oldalán lévő nyirokcsomó-ból
származó mintákban azonos elváltozások láthatók. A kenetek kifejezetten sejtdúsak.
Papilláris szerkezetű szövetfragmentumok, egyrétegű szövet-lepedők, valamint
ujjnyomatszerű mintázatot adó folliculus hámsejtcsoportok láthatók bennük. A sejtek
polimorfak, a magokban sok pseudo-inclusio. Vélemény: papilláris pajzsmirigyrák.

Az 5. ábrán a pajzsmirigyrákok osztályozását, az egyes altípusok gyakoriságát mutatjuk
be.

Van-e szükség további vizsgálatra?

Göbös pajzsmirigy-betegség esetén az első választandó képalkotó vizsgálat az
UH-vizsgálat. Egyéb képalkotó vizsgálat (CT, MRI, PET) rutinszerű használata nem
indokolt - még citológiai viszgálattal igazolt pajzsmirigyrák esetében sem. Az
UH-vizsgálat pedig akkor is elvégzendő, ha a göböt más képalkotó vizsgálattal fedezték
fel. A pajzsmirigy-szcintigráfia legfontosabb indikációja a szupprimált TSH, pusztán
göbös pajzsmirigy miatt szcintigráfia végzése ma már csak kivételesen indokolt.

Melyek a
pajzsmirigy
scintigráphia
indikációi?

A differenciált pajzsmirigyráknak specifikus, a műtét előtti kivizsgálás során használni
érdemes markare nincs. A szérum thyreoglobulin számos pajzsmirigy-betegségben
emelkedett lehet, preoperatív alkalmazása ezért nem ajánlott.

A kérdésre a válasz: további vizsgálat végzése nem szükséges.

D.) Kezelés
Műtét 2000-03-24 kétoldali totális thyreoidectomia + kétoldali nyaki nyirok-csomó
disszekció. Összesen 19 nyirokcsomó került eltávolításra.

Megjegyzés: Előfordul, hogy a sebész –a preoperatív vizsgálatok eredményei alapján-
benignus göbös pajzsmirigybetegségre gondol, és egyoldali lobectomiát végez. Ha a
szövettani vizsgálat karcinómát jelez, újabb nyaki feltárás, ún. komplettáló műtét
végzése szükséges. Ez alól csak a 10 mm-nél kisebb ún. mikrokarcinómák képeznek
kivételt, de csak akkor, ha kifejezetten alacsony rizikójú betegről van szó. A differenciált
pajzsmirigyrák kiújulásának kockázati csoportjait a 6. ábra ismerteti.



Szövettani vizsgálat: A pajzsmirigy jobb lebenyét csaknem teljesen kitöltő, legnagyobb
átmérőjében 42 mm-es daganat. A tumorszövet egy helyen áttöri daganat tokját, a
környező izomszövettel összekapaszkodik. Daganatsejtcsoportok láthatók a reszekciós
vonal közvetlen közelében. A tumorszövet kifejezetten papilláris, a sejtek a szokottnál
magasabbak, a sejtmagok óraüvegszerűek. A daganatszövet több, egymástól független
tumorszövetből áll, daganatos gócok láthatók az isthmusban és a bal pajzsmirigy-
lebenyben is. Nyirokérbetörés is megfigyelhető. Áttétek láthatók a koponyaalapi, a
prejugularis középső és felső, a submandibularis, a jobb oldali supraclavicularis
nyirokcsomókban.

Szövettani vélemény: Papilláris pajzsmirigyrák, magas sejtes variáns. Számos
metasztázis a regionális nyirokcsomókban. A daganattal eltávolított 2 mellékpajzsmirigy
szövettanilag ép.

A 7-10. ábrán a műtéti preparátumból készített, haematoxylin-eosinnal festett
metszeteket mutatunk be. 7. ábrán papillaris carcinoma jellegzetes szövettani szerkezete,
típusos óraüvegszerű sejtmagokkal. valamint a típusos papillaris szerkezettel, fekete
karikákkal jelolva a papillaris pajzsmirigyrákra jellemző psammoma-testek. A 8. ábrán
fekete karikával daganatos érbetörés látható, mely az érlumen mintegy 2/3-át
daganatszövet tölti ki.

A 9. ábra: eltávolított nyirokcsomók átnézeti képe. A két felsőben daganatáttét, a 3 alsó
nyirokcsomó tumormentes. 10. ábra: papilláris szerkezetű daganatos áttét a
nyirokcsomóban.



Patológiai stádium: pT4, N1, M0.

A differenciált pajzsmirigyrákok egyszerűsített TNM-beosztását a 11. ábra, a részletes
TNM-beosztást és a stádium-beosztást a 12. ábra tartalmazza.

Klinikai stádium-beosztás: I-es stádium.

Megjegyzés: A differenciált pajzsmirigyrákok prognózisa megfelelő kezelés mellett
olyannyira kedvező, hogy 45 évesnél fiatalabb betegeknél még a távoli áttét (M1) is csak
II-es stádiumot jelent (13_Abra_3_15_2Fejezet).

Megjegyzés: A daganat mérete, szövettani sajátságai (magas sejtes variáns), az áttétes
nyirokcsomók nagy száma az átlagosnál aggresszívebb daganattípust jelez. A 13. ábrán
bemutatjuk a differenciált pajzsmirigyrákok prognózis-becsléskor figyelembe veendő
altípusait.

A 14. ábra a papilláris pajzsmirigy rák a15. ábra a folliculáris pajzsmirigyrák
legfontosabb klinikai jellemzőit mutatja be.

Az alábbi két ábrán a a medulláris és az anaplasztikus pajzsmirigyrák klinikai jellemzőit
foglaltuk össze. (16. és 17. ábra)



Posztoperatív pajzsmirigy szcintigráfia: 200 MBq Tc-pertechnát: bal oldalon 4x1 cm-es
maradékállomány, jobb oldalon maradékállomány nem azonosítható.

Megjegyzés: A jelenlegi ajánlások szerint a thyreoidectomia akkor nevezhető teljesnek,
ha a maradék pajzsmirigy állomány tömeg < 1 gramm. Ennél nagyobb residuum
jelentősen rontja a soron következő remnant-abláció esélyét. 1 gramm-nál nagyobb
residuum esetén (még ha az tumormentes ép pajzsmirigy is) reope-ráció végzése
javasolt.

További terápiás lépések: radiojód abláció (6 GBq). Betegünknél a nyaki régió külső
besugárzása is megtörtént.

Fontos tudnivalók a radiojód-ablációról:

A radiojód-ablációnak a daganatos sejtfészkek elölésén kívül célja –még a teljes
thyreoidectomia után is elkerülhetetlenül bentmaradó- maradék pajzs-mirigyszövet
elpusztítása (remnant-abláció). A remnant-abláció azért fontos, mert így a radioaktív jód
későbbi alkalmazásakor pontosabban tudjuk a daganat-recidívát kimutatni, illetve a
maradék pajzsmirigy-állomány elpusztításával a szérum thyreoglobulin meghatározás a
későbbiekben jobban alkalmazható a daganat kiújulásának kimutatására.

Mi a radiojód-
abláció
indikációja?

A kiújulás szempontjából kis kockázatú (a besorolást lásd a 6. ábrán) betegcsoportban
radiojód-abláció nem szükséges. Radiojód-abláció javasolt mindazon betegek számára,
akiknél távoli vagy regionális nyirokcsomó áttétet, vagy jelentős extrathyroidalis
terjedést találunk, vagy a primer tumor nagyobb, mint 4 cm. 4 cm-nél kisebb tumor
esetén is javasolunk radiojód-ablációt, ha a beteg – életkorát is figyelembe véve – a
közepes vagy nagy kockázatú csoportba tartozik.

Dózisát tekintve a radiojód-abláció két kategóriába sorolható: 1) csak a remnant
ablációja a cél (az alkalmazott dózis 30-100 mCi, 1,1-3,7 GBq), 2) gyanítottan vagy
dokumentáltan perzisztáló daganatos betegség, agresszív hisztológiai kép esetén az
alkalmazott dózis 100-200 mCi közötti.

Nagyméretű pajzsmirigy remnant esetén, vagy ha a műtéti és a szövettani leírás alapján
nincs elegendő információ az esetleges reziduális betegségről, és ezért nem tudunk az
ablációs izotóp dózisról megfelelően dönteni, a jódizotóp-kezelést megelőzően
diagnosztikus 131I-scant végezhetünk (dózisa 0,1-3 mCi).

Mind a diagnosztikus, mind az ablációs jódizotóp beadása előtt legalább 3 héten át
jódszegény diéta tartása szükséges. A T4-kezelést hetekre fel kell függeszteni annak
érdekében, hogy a TSH > 30 mIU/l legyen, vagy pedig rekombináns humán TSH-t kell
alkalmazni (Thyrogen inj.). A radiojód-abláció bármely formája után 2-10 nappal
posztterápiás scan végzendő, ami akkor a leginformatívabb, ha a remnant izotóp-
felvétele a beadott aktivitás < 2%-a.

Megjegyzés: a differenciált pajzsmirigyrákok túlnyomó többsége felveszi az jódizotópot,
ami a jó daganatellenes hatás kulcsa. Külső besugárzásra ezek a daganatok kevésbé
érzékenyek. A jelenlegi ajánlás szerint külső (nyaki) besugár-zást differenciált
pajzsmirigyrák esetében elsősorban akkor alkalmazunk, ha a nyaki áttétek igazolhatóan
nem veszik fel a radiojódot, vagy a jódizotóp-kezelés ellenére progresszió van.

Thyroxin-kezelés



Mi a
hosszantartó
szuppressziós
T4-kezelés
célja?

A differenciált pajzsmrigyrák miatt operált betegek hosszú távú kezelésének egyik
központi eleme a hosszantartó szuppressziós T4-kezelés. Ennek célja, hogy a TSH
visszaszorítása révén is csökkentsük a reziduális/recidív tumorszövet növekedését. Az
újabb ajánlások szerint a intenzitása és időtartama a kockázati besorolástól függ. A
közepes és nagy kockázatú betegek TSH-ja 0,1 mU/l-nél, vagy az alatt tartandó, kis
kockázatú betegeknél 0,1-0,5 mU/l között tartható.

Betegünk a pajzsmirigy-műtét óta T4-szuppressziós kezelésben részesül. A TSH-szint 0,1
mIU/L alatt tartásához betegünk esetében jelenleg 200 μg T4 adása szükséges.

E.) A differenciált pajzsmirigyrákos beteg követése
A differenciált pajzsmirigyrák miatt operált betegeket a késői recidíva lehetősége miatt
hosszú éveken-évtizedeken át ellenőrizni kell. A betegkövetés legfontosabb módszerei a
fizikális vizsgálat és a nyaki UH, a 6-12 havonta történő TSH, thyreoglobulin és
thyreoglobulin elleni antitest meghatározás. Szükség esetén aspirációs citológiai
vizsgálat, diagnosztikus teljes-test scan, 18FDG-PET, CT, MRI végezhető.

Teljes thyreoidectomiát és remnant-ablációt követően néhány hónap múlva –
amennyiben a beteg valóban tumormentes - a szérum thyreoglobulin mérhetet-lenül
alacsony (<1 ng/ml). A szérum thyreoglobulin szinten kívül a thyreoglobulin-elleni
antitest szintet is vizsgálni kell; utóbbi magas koncentrációja esetén mért alacsony
szérum thyreoglobulin koncentráció nem értékelhető remisszió jeleként. Komplett
remisszióban lévő betegnél a kezdeti thyreoglobulin-elleni antitest pozitivitás
megszűnése 2-3 évig is eltarthat. Nyugtalanító leletként értékelendő és további
vizsgálatokat (nyaki UH, diagnosztikus 131I teljes test scan, sz. e. 18FDG-PET, stb.)
indokol, ha a betegkövetés során a bazális vagy stimulált thyreoglobulin növekszik,
vagy a korábban antitest-negatív beteg újból antitest-pozitívvá válik.

A differenciált pajzsmirigyrákos szövet thyreoglobulin-termelését, ill. jódizotóp-
felvételét a TSH fokozza. Az egyébként kívánatos TSH-szuppressziót ezen vizsgálatok
hatékonyságának fokozása érdekében rendszerint hetekre fel kell függeszteni (T4-off
vizsgálat), úgy, hogy a TSH > 30 mIU/l legyen. Ez a cél napjainkban T4-on állapotban
rekombináns humán TSH adásával is elérhető (Thyrogen inj.).

F.) Kórlefolyás
A betegnél az eddigi kórlefolyás során (utolsó kontroll: 2011. febr.) sem regionális, sem
távolí áttét nem jelentkezett. A jódizotóp-kezelés után a beteg sosem volt thyreoglobulin
pozitív, a kezdeti thyreoglobulin-elleni antitest pozitivitás 3 év múlva megszűnt. A
2002-ben T4-off állapotban elvégzett egésztest 131I-scintigraphia és tumormarker
vizsgálat is negatív volt. Betegünk 2005-ben és 2007-ben egészséges gyermekeket szült.
A terhességek alatt az alkalmazott T4 dózisát 225-300 μg-ra kellett emelni.

G.) Összefoglalás
Bemutatott betegünk példája azt igazolja, hogy a differenciált pajzsmirigyrák még áttét-
képződés esetén jól kezelhető betegség. A terápia legfontosabb elemei a radikális nyaki
műtét (teljes thyreidectomia + nyaki nyirokcsomó disszekció), a klinikai és a patológiai
vizsgálatokon alapuló prognózis-becsléstől függően elvégzendő jódizotópos abláció és a
TSH-szuppressziós kezelés.

A betegkövetés legfontosabb elemei a nyaki UH vizsgálat, a T4-on, sz. e. elvégzendő
T4-off thyreoglobulin és thyreoglobulin elleni antitest-vizsgálatok. A T4-off vizsgálat
kiváltható rekombináns TSH adásával. Nyaki recidíva esetén sebészi, egyébként pedig
jódizotóp-kezelés mérlegelendő.
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