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SKRÓTY

FNPA – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa  
PTC – rak brodawkowaty tarczycy

WSTęp

Rak brodawkowaty tarczycy (PTC) stanowi do 80% nowotworów 
złośliwych gruczołu tarczowego. U 30–90% pacjentów w chwili roz-
poznania obecne są przerzuty w węzłach chłonnych szyi [1]. Guz 
tarczycy, który nie jest wykrywany zwykłymi metodami diagnostycz-
nymi i manifestuje się głównie przerzutami do węzłów chłonnych 

szyi, nazywany jest „ukrytym rakiem tarczycy”. Postać ta dotyczy 
10–26% przypadków PTC [2]. Jednak prawdziwym wyzwaniem za-
równo dla klinicysty, jak i patomorfologa jest diagnostyka różnicowa 
zmian w obrębie szyi, odpowiadających PTC, pojawiających się wiele 
lat po tyroidektomii z powodu nienowotworowej choroby tarczycy.  

OpiS pRzYpadKu

Przedstawiamy wyjątkową historię choroby 54-letniej kobiety 
z rakiem brodawkowatym wykrytym przypadkowo w resztko-
wym miąższu tarczycy po totalnej tyroidektomii wykonanej dzie-
sięć lat wcześniej z powodu wola guzkowego nietoksycznego. 

Rak brodawkowaty wykryty przypadkowo w resztkowym 
miąższu tarczycy po totalnej tyroidektomii z powodu 
łagodnej choroby tarczycy przed dziesięcioma latami
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STReSzczenie:  Wstęp: Diagnostyka różnicowa zmiany w obrębie szyi, odpowiadającej rakowi brodawkowatemu tarczycy (PTC) po totalnej 
tyroidektomii, wykonanej z powodu łagodnej choroby tarczycy, może być prawdziwym wyzwaniem. 

  Metody: Dziesięć lat po totalnej tyroidektomii z powodu nietoksycznego wola guzkowego, w obrębie szyi pacjentki 
przypadkowo wykryto miąższ tarczycy, mogący odpowiadać rakowi brodawkowatemu. Badanie histologiczne materiału 
z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (FNPA) wyraźnie sugerowało PTC. Zmiana ta została usunięta chirurgicznie. Badanie 
jej wycinka wykazało klasyczny wariant PTC, łączący się z marginesem obwodowym. Pooperacyjnie zastosowano leczenie 
ablacyjne jodem promieniotwórczym. 

  Wyniki: W dalszej obserwacji pacjentka nie prezentowała objawów nawrotu choroby. Po wycięciu tarczycy z powodu nienowo-
tworowej choroby często pozostaje niewielka ilość miąższu tarczycy, przy czym ryzyko złośliwej transformacji jest znikome. 

  Wnioski: W zmaganiach z chorobami rzadkimi istotna jest indywidualizacja terapii. Zdecydowaliśmy o usunięciu zmiany 
u pacjentki z następowym leczeniem ablacyjnym i osiągnęliśmy pomyślne wyniki. 
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abSTRacT:   background: Differential diagnosis of a cervical lesion corresponding with papillary thyroid carcinoma (PTC) after benign 
total thyroidectomy can be a real challenge.

  Methods: A cervical thyroid remnant compatible with papillary carcinoma was incidentally found ten years after total 
thyroidectomy for a non-functional multinodular goitre. Histological analysis of fine needle puncture aspiration (FNPA) 
was highly suggestive for PTC. Surgical excision of the cervical lesion was performed. Specimen study demonstrated a classic 
variant of PTC contacting a peripheral margin, subjected to ablative treatment with radioactive iodine postoperatively. 

  Results: The patient did not present signs of recurrence during follow-up. Small thyroid remnants after benign thyroidectomy 
are often left behind, although the risk of malignancy is extremely low. 

  conclusions: It is important to individualize the therapeutic approach when facing this rare entity. We decided to treat the 
patient by removing the lesion and introducing ablation therapy with successful results.
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rozpoczęła leczenie ablacyjne jodem promieniotwórczym. Obec-
nie nie występują u niej objawy nawrotu nowotworu.

OMÓWienie

Pojęcie „ukrytego raka tarczycy” zostało użyte po raz pierwszy 
w połowie poprzedniego wieku i jest utożsamiane przez niektórych 
autorów z mikrorakiem brodawkowatym tarczycy (PTMC – papil-
lary thyroid microcarcinoma) [3]. Opublikowano kilka przypadków 
dotyczących przerzutów ukrytego PTC do węzłów chłonnych szyj-
nych, czasami występujących jako zmiany torbielowate. Jest to nie-
zwykle rzadkie i wymaga różnicowania z rakami jamy ustnej, nosa 
i gardła [1]. PTMC jest szczególnym rodzajem raka brodawkowa-
tego tarczycy, definiowanym przez Światową Organizację Zdrowia 
jako „rak brodawkowaty o największym wymiarze mniejszym lub 
równym 1 cm”. Jednostka ta obejmuje przerzuty wykrywanych hi-
stopatologicznie pierwotnych guzów tarczycy, często występujące 
w postaci litych guzów w przednim i bocznym przedziale szyi [2]. 
Szereg opisanych przypadków potwierdza, że postawienie rozpo-
znania może być powiązane z grubością próbki badanej przez pato-
loga oraz trudnościami ze znalezieniem w miąższu tarczycy guzów 
często nieprzekraczających 5 mm, a także występujących wielo-
ogniskowo [4)]. Większość PTMC nie powoduje klinicznie jawnej 
choroby i jest rozpoznawana przypadkowo w badaniu histopatolo-
gicznym wycinków tarczycy usuniętej z powodu łagodnej choroby 
lub w badaniu pośmiertnym.

W ostatnich latach wykrywalność PTMC wzrosła z powodu udosko-
nalenia i zwiększenia dostępności czułych metod diagnostycznych, 
takich jak ultrasonografia szyi, powodując wzrost zachorowalności 
na zwykle niemy klinicznie podtyp PTC. Fakt ten w dużym stopniu 
odpowiada za zmianę częstości występowania raka brodawkowate-
go tarczycy zarówno w krajach zachodnich, jak i w Japonii. Biorąc 
pod uwagę, że obecnie wykrywane są zmiany mniejszej wielkości 
i we wcześniejszym stadium, zaproponowano, aby zaprzestać nazy-
wania PTMC ukrytym lub przypadkowo wykrytym. Prawdopodo-
bieństwo stwierdzenia wyczuwalnych węzłów chłonnych w chwili 
rozpoznania jest niewielkie, tym bardziej w dłuższym okresie [5]. 
W opisywanym przypadku, niezależnie od wątpliwości co do ła-
godnego charakteru choroby tarczycy w tamtym czasie, możliwa 
zgodność guza szyi z przerzutem pierwotnego PTC byłaby niezwy-
kłą rzadkością po tylu latach. 

Drugą możliwością opisywaną w piśmiennictwie, chociaż mało 
prawdopodobną, mógłby być rozwój raka brodawkowatego w ob-
rębie wtrętów z komórek nabłonkowych tarczycy występujących 
w węzłach chłonnych szyi [2]. Wyłączne zajęcie węzłów chłonnych 
przy braku widocznego ogniska pierwotnego wskazuje na możli-
wość rozwoju pierwotnego PTC w tym węźle chłonnym. Jednak-
że przy takim przebiegu wydarzeń zmiana byłaby większa makro-
skopowo, a ostateczne badanie anatomopatologiczne wykazałoby 
zazwyczaj fragmenty tkanki węzła chłonnego. 

Ektopowa tkanka tarczycowa obserwowana jest u 7% populacji, 
a najczęstszą jej lokalizacją, w której występuje u 90% pacjentów, jest 
język. Szacuje się, że w 1–3% wszystkich zarejestrowanych przypad-
ków występuje położenie w bocznej części szyi. Tkanka ektopowa 
może ulegać takim samym procesom patologicznym jak prawidłowa 
tkanka tarczycowa, łącznie z niezwykłymi przypadkami pierwotne-
go PTC opublikowanymi w piśmiennictwie. Dokładne dane doty-

Badanie anatomopatologiczne wycinków usuniętego wówczas na-
rządu wykazało obecność wola guzkowego koloidowego. Ostatnio 
w ramach monitorowania po leczeniu zwrócono uwagę na normo-
kalcemiczny niedobór witaminy D.  Po epizodzie kamicy nerkowej 
wykonano badanie ultrasonograficzne szyi, w którym stwierdzono 
prawidłową wielkość przytarczyc oraz łagodne zmiany w loży po 
przebytym zabiegu. Dodatkowo uwidoczniono hipoechogenicz-
ną zmianę wielkości około 7 mm, położoną w środkowej części 
sieci węzłów chłonnych szyjnych wewnętrznych lewych (Ryc. 1.).

W świetle powyższych wyników wykonano biopsję aspiracyjną 
cienkoigłową (FNPA), uzyskując materiał cytologiczny odpowia-
dający komórkom nabłonkowym tarczycy z ekspresją tyreoglobu-
liny i bez cech atypowych. Następnie, z powodu ograniczonych 
wniosków, które można było wysunąć z badania, wykonano po-
nowną biopsję. Pobrano obfitą ilość materiału odpowiadającego 
tkance tarczycowej z silną ekspresją tyreoglobuliny, strukturami 
brodawkowatymi, wpukleniami cytoplazmy i zagięciami błony 
jądrowej, będącymi kluczowymi cechami histologicznymi PTC. 

Ostatecznie, pod kontrolą ultrasonograficzną, wycięto zmianę 
w obrębie szyi. Guzek, częściowo przylegający do żyły szyjnej we-
wnętrznej, został usunięty bez powikłań śródoperacyjnych. Bada-
nie histopatologiczne wykazało klasyczny wariant PTC, łączący 
się z marginesem obwodowym, przy braku zatorów w naczyniach 
krwionośnych i chłonnych lub łagodnego resztkowego miąższu 
tarczycy (Ryc. 2.). Uwzględniając powyższe wyniki, pacjentka 

Ryc. 2.  A: Badanie histopatologiczne zmiany w obrębie szyi wykazujące klasyczny wa-
riant raka brodawkowatego tarczycy, bez zatorów w naczyniach krwionośnych 
i chłonnych lub prawidłowej tkanki tarczycy, łączący się z marginesem obwodo-
wym. B: Na tej rycinie możemy ocenić nakładające się struktury brodawkowate 
(strzałki), gęsty zrąb brodawkowaty, widoczne jąderka oraz szczeliny błony 
jądrowej, typowe cechy raka brodawkowatego tarczycy.

Ryc. 1.  Ultrasonografia szyi pokazująca hipoechogeniczną zmianę o średnicy około 7 
mm o nierównym obrysie, położoną w środkowej jednej trzeciej sieci węzłów 
chłonnych szyjnych wewnętrznych lewych (strzałka).
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Nie ma zgodnego stanowiska dotyczącego najbardziej właściwego 
leczenia tej jednostki chorobowej. Zajęcie przez PTC obwodowe-
go marginesu w różnych lokalizacjach mogłoby być wskazaniem 
do leczenia ablacyjnego radiojodem, chociaż zalecenie to opiera 
się na bardzo niewielkiej liczbie pacjentów i skuteczność tej tera-
pii budzi kontrowersje [7]. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi 
przerzutów PTC do węzłów chłonnych szyi, wybiórcze wycięcie 
zajętych węzłów chłonnych przedziału bocznego szyi jest w tym 
przypadku również dyskusyjne. Niemniej jednak nie ma obecnie 
wystarczających dowodów przemawiających za profilaktycznym 
wycięciem niezajętych węzłów chłonnych szyi [1, 6]. 

WniOSKi

Biorąc pod uwagę rzadkie występowanie przedstawionego przy-
padku, zalecamy indywidualne podejście terapeutyczne do każdego 
pacjenta. Z tego względu, pomimo wątpliwych wskazań, zdecydo-
waliśmy o usunięciu zmiany u pacjentki z następowym leczeniem 
ablacyjnym z pomyślnym wynikiem oraz o monitorowaniu za po-
mocą okresowej ultrasonografii sieci węzłów chłonnych. 

czące częstości występowania raka tarczycy położonej ekotopowo 
w bocznej części szyi nie są dostępne, ponieważ często trudno jest 
go odróżnić od przerzutu ukrytego PTC do węzła chłonnego prze-
działu bocznego szyi. W przeciwieństwie do opisywanej pacjentki, 
w bocznej części szyi zazwyczaj wyczuwalny jest guz, najczęściej zwią-
zany z zanikowym lub nawet nieobecnym gruczołem tarczowym [7].

Obecność resztkowej tkanki tarczycowej po totalnej tyroidektomii 
jest powszechnie znana. Liczne badania pokazały, że u znacznej 
liczby pacjentów po terapii radiojodem wykrywalne są pozostałości 
tkanki tarczycy z ogniskami niewielkiego resztkowego wychwy-
tu. Dane dotyczące ich położenia anatomicznego są ograniczone, 
jednak częściej są one opisywane w loży pooperacyjnej górnych 
pól tarczycy. Znaczenie kliniczne resztkowej tkanki tarczycy wy-
daje się znikome i chociaż istnieje ryzyko wystąpienia nowotwo-
ru złośliwego po tyroidektomii z powodu łagodnej choroby tar-
czycy, według naszej wiedzy, w piśmiennictwie nie opisano dotąd 
takiego przypadku [8, 9]. Uwzględniając cechy histopatologiczne 
zmiany usuniętej u opisywanej pacjentki, możliwość wieloletnie-
go rozwoju nowotworu w resztkowym miąższu tarczycy, chociaż 
zadziwiająca, wydaje się być najbardziej racjonalna. 

PIŚMIENNICTWO
1. Ramos-Murguialday M., Hamdan H., Janeiro-Barrera S., García-Sánchez A., 

Iriarte-Ortabe J.I., Colom B.: Cervical lymph node metastasis from papillary 
thyroid carcinoma. Rev Esp Cir Oral y Maxilofac., 2013; 35(1): 44–49. 

2. García L., Calvo J., Navarro C., González S., Duarte B., Cuesta M.: Neck me-
tastasis of occult papillary thyroid carcinoma. Rev Esp Cir Oral y Maxilofac, 
2006; 28(4): 237–245. 

3. Boucek J., Kastner J., Skrivan J., Grosso E., Gibelli B., Giugliano G., Betka J.: Oc-
cult thyroid carcinoma. Acta Otorhinolaryngologica Italica, 2009; 29: 296–304. 

4. Homan M.R., Gharib H., Goellner J.R.: Metastatic papillary cancer of the neck: 
a diagnostic dilemma. Head & Neck, 1992; 14: 113–118.

5. Dideban S., Abdollahi A., Meysamie A., Sedghi S., Shahriari M.: Thyroid Papil-
lary Microcarcinoma: Etiology, Clinical Manifestations, Diagnosis, Follow-up, 
Histopathology and Prognosis. Iran J Pathol., 2016; 11(1): 1–19. 

6. Sánchez M.N., Miguelena J.M., Casamayor C., Barranco J.I., Dobón M.A.: La-
teral neck tumour: Ectopic thyroid vs metastasis of a differentiated thyroid 
carcinoma. Cir Esp., 2015; 93(9): 115–117.

7. Klubo-Gwiezdzinska J., Manes P., Chia S.: Ectopic Cervical Thyroid Carcino-
ma-Review of the Literature with Illustrative Case Series. J Clin Endocrinol 
Metab., 2011; 96: 2684–2691.

8. Salvatori M., Raffaelli M., Castaldi P., Treglia G., Rufini V., Perotti G. et al.: Eva-
luation of the surgical completeness after total thyroidectomy for differentia-
ted thyroid carcinoma. EJSO., 2007; 33: 648–654.

9. Villaret D.B., Amdur R.J., Mazzaferri E.L.: A total thyroidectomy rarely remo-
ves all thyroid tissue. Surgical therapy of differentiated thyroid cancer. Essen-
tials of Thyroid Cancer Management., 2005; 143–145.

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 1560                Liczba stron: 3                 Tabele: –                 Ryciny: 2                 Piśmiennictwo: 9

10.5604/01.3001.0013.2952   Table of content: https://ppch.pl/issue/12552

Copyright © 2020 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

The content of the journal „Polish Journal of Surgery” is circulated on the basis of the Open Access which means free and 
limitless access to scientific data.

This material is available under the Creative Commons – Attribution 4.0 GB. The full terms of this license are available on: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

Adriana Ruano Campos; Hospital Clínico San Carlos, Surgery Department, Complutense University of Madrid. Calle 
Profesor Martín Lagos, s/n, Madrid, Madrid, 28040, Spain; tel.: +34 91 3303184; e-mail: ruanocampos@gmail.com

Ruano Campos A., Rivera Alonso D., Ochagavía Cámara S.: Cervical thyroid remnant consistent with papillary carcinoma 
as an incidental finding in a patient with benign total thyroidectomy ten years prior; Pol Przegl Chir 2020: 92 (1): 52–54


