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TIA – udar niedokrwienny mózgu 
TC – rak tarczycy 
RAI – oporny na radioaktywny jod 
VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 
BRAF – protoonkogen B-raf 
RAS – białko onkogenne RAS 
RET – białko protoonkogenne RET 
FGF – czynnik wzrostu fibroblastów 
PDGF – płytkowy czynnik wzrostu 
PFS – czas przeżycia wolny od progresji 
HR – współczynnik ryzyka

SKRÓTY

DTC – zróżnicowany rak tarczycy 
FTC – pęcherzykowy rak tarczycy 
PTC – rak brodawkowaty tarczycy 
SPECT – tomografia emisyjna pojedynczych fotonów 
TSH – hormon tyreotropowy 
TK – tomografia komputerowa 
CK 19-9 – cytokeratyna 19-9 
TPO – tyreoperoksydaza 
TTF-1 – tarczycowy czynnik transkrypcyjny-1 
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STReSzczenie:  Przerzuty zróżnicowanego raka tarczycy do wątroby występują rzadko. W przypadku guzów niewrażliwych na terapię jodem 
radioaktywnym, jedną z możliwych metod dążenia do poprawy zdrowia pacjenta jest leczenie chirurgiczne. W niniejszym 
tekście prezentujemy dwa przypadki resekcji wątroby z powodu przerzutów raka brodawkowatego i pęcherzykowego tarczycy. 
U 36-letniej chorej, pierwotnie leczonej z powodu brodawkowatego raka tarczycy, po ośmiu latach zaobserwowano wzrost 
TSH. Rutynowo wykonane 131I SPECT nie wykazało patologii. W TK jamy brzusznej uwidoczniono guz w wątrobie. Badanie 
histologiczne potwierdziło przerzutowy charakter zmiany. W związku z brakiem możliwości leczenia jodem radioaktywnym, 
kobietę zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Poddano ją radykalnej resekcji wątroby, uzyskując 60-miesięczne 
przeżycie bez wznowy. Drugi pacjent to 65-letni mężczyzna z pojedynczym przerzutem raka pęcherzykowego tarczycy do 
wątroby. Brak wrażliwości komórek wykrytego przerzutu na znakowany jod był powodem podjęcia leczenia chirurgicznego. 
W 12-miesięcznej obserwacji pozostał bez nawrotu choroby. Przedstawione przypadki pokazują, że   resekcja przerzutów 
DTC do wątroby jest dobrym rozwiązaniem nawet w przypadku dużych zmian. Leczenie operacyjne, obok niepozbawionego 
działań niepożądanych leczenia systemowego, jest skuteczne i bezpieczne. Decyzja o chirurgicznym leczeniu powinna być 
oparta na analizie możliwości wykonania radykalnej resekcji.

Słowa Kluczowe: chirurgia wątroby, jodonegatywne, nowotwory tarczycy

abSTRacT:   background: Liver metastases of differentiated thyroid cancers (DTC) are uncommon. Surgery has proven to be effective in 
patients with 131I-negative hepatic lesions. Here, we present two patients who underwent liver resection for metastatic DTC. 

  case presentation: The first patient is a 36-year-old woman who reported with 70-mm hepatic metastases of papillary thyroid 
cancer. After primary treatment of cancer, she was disease-free for 8 years when the elevation of TSH levels resulted for the 
need to search for metastasis. Notably, the 131I SPECT did not show any lesions. The CT scan revealed an 80mm diameter mass 
in the liver. Histology confirmed metastasis of thyroid cancer. Lack of iodine uptake and the size of lesion excluded treatment 
with radioactive iodine. Radical resection of the metastasis was performed with good short- and long-term postoperative 
result. The second patient is a 65-year-old man previously treated for follicular thyroid cancer. When a iodine-negative 70mm 
diameter metastasis was detected within the liver, he was referred for surgery. Extended right hepatectomy was performed. In 
a 12-months follow-up, he remained stable, with no signs of recurrence. Conclusions: These two cases show that resection of 
hepatic metastases of DTC is an option even in the case of large lesions. Given the effectiveness and safety of liver surgery, we 
reckon that it should be the treatment of choice when possible. The decision to perform surgical treatment should be based 
on analysis of the ability to perform radical and safe resection.

KeYwoRdS:  iodine negative, liver surgery, thyroid neoplasms
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PR – częściowa odpowiedź 
SD – stabilna choroba 
OS – całkowity wskaźnik przeżywalności pacjentów 
FDA – Amerykańska Agencja Żywności i Leków 
EMA – Europejska Agencja ds. Leków 
TKI – inhibitor kinazy tyrozynowej 
AE – skutki niepożądane

W załączeniu zawarto opis dwóch przypadków leczenia chirur-
gicznego pacjentów z przerzutami zróżnicowanego raka tarczycy, 
niewrażliwych na leczenie radiojodem. Jest to rzadkie wskazanie 
do resekcji wątroby, a w literaturze opisanych jest jedynie kilka 
przykładów zastosowania takiego leczenia. Na podstawie naszych 
doświadczeń postulujemy, że leczenie chirurgiczne u chorych 
z przerzutami zróżnicowanego raka tarczycy należy rozważyć na-
wet w sytuacji, gdy zmiany są duże i wymagają rozległej resekcji. 
Jedynym ograniczeniem powinna być możliwość wykonania re-
sekcji radykalnej w sposób bezpieczny.

wPRowadzenie

Zróżnicowany rak tarczycy (DTC) stanowi 90% przypadków no-
wotworu tarczycy. DTC dzieli się na dwa typy histologiczne: (1) 
pęcherzykowy (FTC) i (2) brodawkowaty rak tarczycy (PTC) [1]. 
W naturalnym przebiegu choroby DTC charakteryzuje się miej-
scowym wzrostem z 10-letnim wskaźnikiem przeżycia, wynoszą-
cym 95,0% [2]. Śmiertelność związana z chorobą nowotworową 
jest raczej spowodowana progresją nowotworu, a następnie two-
rzeniem odległych przerzutów. Tylko połowa pacjentów z prze-
rzutami żyje 10 lat [2, 3]. Natomiast do rozprzestrzenianie się 
choroby dochodzi rzadko, u około 4,0–15,0% pacjentów [4–6]. 
Odległe przerzuty DTC występują zwykle w płucach i kościach [7]. 
Przerzuty do mózgu, piersi, wątroby, nerek, mięśni i skóry są 
z kolei jeszcze rzadsze [7]. Przerzuty DTC do wątroby są jodonega-
tywne, dlatego rutynowo wykonywane kontrolne badanie SPECT 
z zastosowaniem 131I nie jest wrażliwe na wykrycie zmian w wą-
trobie. Stąd przerzuty DTC w wątrobie zwykle identyfikuje się na 
późnym etapie, co powoduje wysoką śmiertelność chorych [7]. 
Obecność zmian w narządzie znacznie pogarsza rokowanie [3]. 
Do chwili obecnej operacja, ze względu na brak bezpiecznej i sku-
tecznej chemioterapii w przypadku przerzutów DTC, pozostaje 
najbardziej efektywnym podejściem [3]. Poniżej opisujemy dwo-
je pacjentów poddanych resekcji wątroby z powodu przerzutów 
DTC oraz przedstawiamy dane dostępne w literaturze dotyczące 
kwalifikacji i obecnych metod leczenia takich chorych.

oPiS PRzYPadKu

Przypadek 1

36-letnia kobieta zgłosiła się z pojedynczą 70-mm zmianą zlokali-
zowaną w 7. segmencie wątroby. W kwietniu 2003 roku pacjentka 
przebyła tyreoidektomię z powodu PTC zlokalizowanego w lewym 
płacie tarczycy (Ryc. 1a.–c.). Jako uzupełnienie leczenia poddana 
została ablacji radiojodem, a następnie chorą leczono supresyjnie 
L-tyroksyną. Podczas badań kontrolnych w kwietniu 2011 roku 
stwierdzono zwiększone stężenie TSH w surowicy (53,35 μU/ml, 
górna norma 4,5 μ ml) i poziomu tyreoglobuliny (425,1 ng/ml, gór-
na norma 17,0 ng/ml). Wykonano scyntygrafię z zastosowaniem 

jodu 131I, które nie wykazało patologicznej akumulacji izotopu. 
Badanie TK uwidoczniło guz o rozmiarach 60x80x65 mm w seg-
mencie 7 prawego płata wątroby (Ryc. 2a.). Analiza histologiczna 
materiału uzyskanego przez przezskórną biopsję wykazała prze-
rzuty nowotworu tarczycy [CK 19 (-), TPO (+), tyreoglobulina (+), 
TTF-1 (+)]. Brak jodochwytności i wielkość zmiany wykluczyły 
możliwość leczenia radioaktywnym jodem. W tej sytuacji prefero-
waną metodą była chirurgiczna resekcja przerzutu. Śródoperacyj-
nie stwierdzono 70-mm, miękki guz zlokalizowany w 7. segmen-
cie wątroby, w sąsiedztwie prawej żyły wrotnej. Pozostały miąższ 
wątroby był zdrowy, bez cech stłuszczenia. Nie stwierdzono po-
większonych węzłów chłonnych w górnej części jamy brzusznej 
ani innych nieprawidłowości. Wykonano anatomiczną resekcję 
prawego płata wątroby. W badaniu histopatologicznym margines 

Ryc. 1a.  Guz lewego płata tarczycy.

Ryc. 1c.  Rak brodawkowaty tarczycy przy 10-krotnym powiększeniu: nieregularne, wydłu-
żone pęcherzyki przypominające brodawki. Normalna tkanka tarczycy jest widocz-
na po lewej stronie. Obecność nacieku pojedynczych pęcherzyków rakowych.

Ryc. 1b.  Przekrój przez wycięty guz.
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oglobuliny TSH do 16,53 ng/ml. W scyntygrafii 131I nie wykazano 
patologicznej akumulacji izotopu. Jak pokazuje Ryc. 4a., badanie 
TK uwidoczniło pojedynczą przerzutową zmianę 50x70x60 mm 
w segmencie 4b/5 wątroby. 

Mężczyźnie zaproponowano leczenie chirurgiczne. Z powodu 
niekorzystnej lokalizacji guza w rozwidleniu prawej i środkowej 
żyły wątrobowej zdecydowano się wykonać resekcję prawego płata 
poszerzoną o segment 4. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. 
Histopatologicznie (Ryc. 4b.) stwierdzono wyraźnie odgraniczoną 
70-mm masę z włóknieniem w centralnej części. W linii cięcia nie 
zaobserwowano komórek nowotworowych, a najmniejszy margi-
nes wynosił 10 mm. Analiza mikroskopowa potwierdziła obec-
ność komórek pęcherzykowych (Ryc. 4c.). Diagnozę histologiczną 
uzupełniono oceną immunohistochemiczną: tyreoglobulina (+) 
i TTF-1 (+). Pacjenta wypisano w ósmym dniu po operacji. 
W 12 miesięcznej obserwacji po zabiegu stan pacjenta pozostawał 
stabilny, bez oznak nawrotu guza.

resekcji był wolny od guza. Zgodnie z wynikami poprzedniej biop-
sji, badanie mikroskopowe materiału uwidoczniło brodawkowatą 
strukturę nowotworu, odpowiadającą nowotworowi tarczycy. Co 
więcej, barwienie immunohistochemiczne potwierdziło ekspre-
sję tyreoglobuliny (+) oraz TTF-1 (+) (Ryc. 2b.), potwierdzając 
diagnozę przerzutowego raka tarczycy. Pooperacyjnie nie obser-
wowano powikłań.  Chorą wypisano w siódmym dniu po operacji 
w dobrym stanie ogólnym. Pacjentka od 60 miesięcy pozostaje bez 
wznowy choroby nowotworowej.  

Przypadek 2
Drugim pacjentem był 65-letni mężczyzna, operowany w marcu 
2010 roku z powodu 20-mm pęcherzykowego raka lewego płata 
tarczycy (Ryc. 3a., 3b.). Następnie przeszedł pomyślne ablację tar-
czycy radiojodem oraz leczenie supresyjne L-tyroksyną. Pacjent 
był wolny od nawrotu choroby do maja 2015 roku, kiedy podczas 
rutynowej wizyty kontrolnej zaobserwowano wzrost stężenia tyre-

Ryc. 2a.  Brodawczakowate przerzuty raka tarczycy w segmencie 7. wątroby.

Ryc. 3a.  Rak pęcherzykowy tarczycy przy 10-krotnym powiększeniu: obecna na zdjęciu 
inwazja otoczki/kapsuły/torebki jest cechą niezbędną do rozpoznania raka 
pęcherzykowego.

Ryc. 4a.  Pęcherzykowe przerzuty raka tarczycy segmentu 4b/5 wątroby w orientacji 
osiowej.

Ryc. 2b.  Pozytywna reakcja z TTF1 w komórkach nowotworowych, charakterystyczna 
dla guzów tarczycy.

Ryc. 3b.  Pęcherzykowy rak tarczycy przy 40-krotnym powiększeniu: pęcherzyki 
o różnej wielkości, pokryte komórkami przypominającymi zdrowy nabłonek 
tarczycy.

Ryc 4b.  Przekrój przez wycięty guz z zachowanym marginesem resekcyjnym R.
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rozprzestrzeniania się guza, przerzuty DTC często obejmują wiele 
narządów [15]. Warto zauważyć, że nawet w takich przypadkach 
można rozważyć resekcję wątroby. Wyniki przedstawione przez 
Andreou i wsp. pokazują, że pozawątrobowego rozprzestrzeniania 
się raka tarczycy nie powinno uważać się za bezwzględne przeciw-
wskazanie do resekcji wątroby [14]. W niniejszym badaniu autorzy 
opisują kohortę 51 pacjentów operowanych z powodu przerzutów 
do wątroby różnych guzów o etiologii innej niż przerzuty raka je-
lita grubego czy nowotworów neuroendokrynnych. W przedsta-
wionej analizie dwa czynniki poprawiają rokowanie: obecność 
mniej niż dwóch obszarów choroby pozawątrobowej (P = 0,009) 
i przedział 12 miesięcy lub więcej między wycięciem guza pier-
wotnego a diagnozą zmian przerzutowych w wątrobie (P = 0,017). 
Pacjenci z ograniczoną chorobą przerzutową do dwóch miejsc 
osiągali taki sam współczynnik przeżycia bez nawrotu choroby 
w okresie 3- i 5-letnim, co stanowi odpowiednio 37,0% i 37,0%. 
Pacjenci z odstępem 12 lub więcej miesięcy między rozpoznaniem 
guza pierwotnego a przerzutami do wątroby charakteryzowali się 
3- i 5-letnim wskaźnikiem przeżywalności, odpowiednio 64,0% 
i 58,0%. Należy zauważyć, że obaj opisani przez nas pacjenci mieli 
pojedyncze, metachroniczne przerzuty raka tarczycy do wątroby, 
z długim interwałem czasowym między rozpoznaniem pierwot-
nego guza a resekcją wątroby (tj. 95 i 56 miesięcy). Dotychczas nie 
ma potwierdzenia istotności innych ogólnie uznanych czynników 
prognostycznych, takich jak: liczba zmian, wielkość największej 
zmiany, wystąpienie istotnych powikłań pooperacyjnych, rozle-
głość resekcji wątroby, stopień histologiczny guza pierwotnego, 
margines resekcji guza pierwotnego i przerzutowego oraz koniecz-
ność transfuzji krwi [14].  

wnioSeK

Biorąc pod uwagę zalety i wady wszystkich dostępnych metod le-
czenia pacjentów z opornymi na RAI przerzutami DTC, decyzję 
o zastosowaniu jednej z nich należy zindywidualizować. W dzi-
siejszych czasach resekcja przerzutów DTC w wątrobie jest bez-
pieczna nawet w przypadku rozległych zmian. Obserwując wzrost 
bezpieczeństwa chirurgii wątroby, liczba pacjentów z DTC, będą-
cych potencjalnymi kandydatami do operacji, powinna wzrosnąć. 
Dlatego też w przypadku wątpliwego bezpieczeństwa leczenia 
systemowego należy rozważyć agresywne podejście chirurgiczne, 
szczególnie gdy możliwa jest doszczętna resekcja. Co więcej, jodo-
negatywny charakter przerzutów DTC wymusza włączenie ultra-
sonografii jamy brzusznej lub TK w obserwacji pacjentów z DTC.

dYSKuSJa

Jeżeli nie zastosuje się żadnego leczenia, pacjenci z przerzutami 
DTC do wątroby mają bardzo złe rokowanie [7]. Większość prze-
rzutów DTC jest oporna na radioaktywny jod (RAI), co opóźnia 
rozpoznanie i wyklucza tę metodę leczenia. Ostatnio zbadano 
nową opcję leczenia z użyciem dwóch różnych inhibitorów kinaz 
tyrozynowych (TKI), sorafenib i lenwatynib [8, 9]. W rezultacie, 
pomimo wysokiego odsetka działań niepożądanych spowodowa-
nych stosowaniem TKI, sorafenib i lenwatynib zostały zatwierdzo-
ne przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europej-
ską Agencję Lekarską do leczenia DTC miejscowo nawracających 
lub przerzutów odległych oraz postępujących DTC opornych na 
leczenie RAI [8–10]. Opierając się na obecnym stanie wiedzy, 
Amerykańskie Towarzystwo Tarczycowe opublikowało wytycz-
ne dla leczenia przerzutów DTC, wg których podanie TKI nie 
jest leczeniem pierwszego rzutu, a powinno zostać poprzedzone 
leczeniem chirurgicznym [11]. Wykazano, że resekcja wątroby 
przedłuża przeżycie u tych pacjentów [12]. Wedle naszej wiedzy, 
w literaturze udokumentowano tylko 14 przypadków resekcji wą-
troby z powodu przerzutów DTC do wątroby (Tab. I.) [2, 13, 14].

Powodem niewielkiej liczby opisanych przypadków jest to, że prze-
rzuty DTC do wątroby są rzadkie, a co więcej, są nieczęsto uzna-
wane za wskazanie do resekcji wątroby [8]. Nawet w dużych ośrod-
kach zajmujących się chirurgicznym leczeniem wątroby stanowią 
one mniej niż 3% wszystkich wskazań do resekcji wątroby [12]. Tak 
niewielka liczba operowanych pacjentów może być spowodowana 
nie tylko stosunkowo małą liczbą pacjentów z przerzutami DTC 
do wątroby, ale również późnym rozpoznaniem przerzutów raka 
tarczycy w wątrobie. Niemniej jednak, jak pokazują dwa przypadki 
przedstawione powyżej, nawet duże przerzuty DTC można wyciąć 
bez komplikacji. Interesujące jest to, że dostępne dane dotyczące 
resekcji przerzutów DTC w wątrobie są podobne do tych uzyska-
nych w leczeniu przerzutów raka jelita grubego [15]. Już w 1986 r. 
Niederle i wsp. przedstawili pozytywny efekt operacji w leczeniu 
pojedynczej zmiany metastatycznej DTC [13]. W grupie 10 pa-
cjentów autorzy opisali 5- i 10-letnie przeżycie po resekcji odpo-
wiednio 56,0% i 43,7% chorych [13]. Djenic i wsp. zalecają resek-
cję pojedynczych przerzutów DTC tylko wtedy, gdy możliwe jest 
uzyskanie wolnego marginesu resekcji.

Z drugiej strony, izolowane przerzuty tylko do wątroby są rzad-
kie i występują u mniej niż 0,5% wszystkich pacjentów w zaawan-
sowanym stadium DTC [7]. Ze względu na układowy charakter 

Tab. i.  Lista publikacji dotyczących chirurgicznego leczenia przerzutów DTC do wątroby.

auToR RoK PubliKacJi liczba PacJenTÓw TYP hiSToloGicznY PRzeżYcie 3-leTnie PRzeżYcie 5-leTnie PRzeżYcie 10-leTnie

Niederle i in. 1986 10 5 Pęcherzykowy,
4 Brodawczak,
1 Komórka Hurthle’a TC

n/a 56,0% 43,7%

Adreou i in. 2012 3 Komórka Hurthle’a TC 64,0% 58,0% n/a

Djenic i in. 2014 1 Brodawczak TC Żyje po 1 roku n/a n/a
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