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Summary
Background:

There are three main methods of treatment in patients with differentiated thyroid cancer: surgery,
131I ablative therapy, and suppressive doses of thyroxine. The results depend on pathologic findings,
clinical stage, and the extent of surgical resection. There is an inverse correlation between the
volume of thyroid remnants and the effectiveness of radioiodine ablative treatment. The aim of the
study was to estimate the effectiveness of 131I ablative treatment after late surgical radicalization in
differentiated thyroid cancer patients who primarily had undergone non-total thyroidectomy.

Material/Methods:

An analysis was performed on 24 patients with nodular goiter who had primarily undergone less
than total thyroidectomy and in whom post-surgical pathologic examination revealed differentiated
thyroid cancer (19 patients with papillary and 5 with follicular thyroid cancer). Surgical excision
was assessed as insufficient after ultrasonographic and scintigraphic thyroid remnant volume
estimation. All patients were referred for surgical radicalization 6–10 weeks after primary surgery.
An antero-posterior neck scintigraphy was always placed above the patient's head during surgery.
Thirty-four thyroid remnants were removed and their real volumes (determined by immersing
surgically removed thyroid remnants into a measuring cylinder filled with 0.9% NaCl solution) were
compared with the volumes measured by ultrasonography and by scintigraphy. After 4–6 weeks
from second surgery, the patients received 131I ablative therapy under endogenous TSH stimulation
(58.7–99.1 μIU/ml). The administered activity amounted to 2590–2812 MBq (70–76 mCi).

Results:

After incomplete primary surgery there was no significant difference in the volumes of thyroid
remnants estimated by ultrasonography, scintigraphy, and the real volume read out from the
measuring cylinder. 131I ablative therapy was effective in 95.8% of patients. During 3- to 8-year
observation there was cancer recurrence in none of the patients.

Conclusions:

The values of ultrasound and planar 131I scintigraphy are similar with respect to the accuracy of
volume estimation of thyroid remnants left after primary non-total thyroidectomy in differentiated
thyroid cancer patients. Anterior-view planar 131I scintigraphy is essential for a precise location
of thyroid remnants during surgical radicalization in patients with differentiated thyroid cancer.
Late surgical radicalization effectively removes or significantly reduces thyroid remnant volume.
After surgical radicalization, a very high efficacy of thyroid remnant ablation and a 3–8 year cancer
recurrence-free period were achieved.
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Wst´p
Podstawowymi metodami leczenia zró˝nicowanego raka tarczycy sà: leczenie chirurgiczne, uzupe∏niajàce radiojodem
(131I) oraz supresyjne tyroksynà [1,2,3,4,5,6]. Mniejsze znaczenie ma teleradioterapia, a marginalne chemioterapia [1,4].
Wyniki terapii zale˝à mi´dzy innymi od rodzaju nowotworu, zaawansowania klinicznego, doszcz´tnoÊci zabiegu operacyjnego i stosowanego leczenia uzupe∏niajàcego
[7,8,9,10,11]. Istnieje ujemna korelacja mi´dzy obj´toÊcià
pozostawionej tkanki gruczo∏u tarczowego a rezultatem
leczenia uzupe∏niajàcego 131I mierzonego skutecznoÊcià
ablacji [12,13,14,15,16,17].
Dla potrzeb praktycznych i mo˝liwoÊci leczenia uzupe∏niajàcego radiojodem przyj´to, ˝e operacja mo˝e byç uznana za
ca∏kowite wyci´cie tarczycy, je˝eli obj´toÊç pozostawionego
resztkowego mià˝szu nie przekracza 1 cm3 po ka˝dej stronie
i jodochwytnoÊç w warunkach stymulacji endogennym TSH
jest mniejsza ni˝ 20%, a opis badania histopatologicznego
nie wskazuje na operacj´ nieradykalnà [1].
Przy pozostawieniu du˝ej masy resztkowej gruczo∏u tarczowego pierwotne leczenie uzupe∏niajàce radiojodem mo˝e
okazaç si´ nieskuteczne. Tacy chorzy wymagajà podawania kolejnych aktywnoÊci jodu promieniotwórczego. Dobra
odpowiedê na leczenie 131I charakteryzuje si´: zmniejszeniem obj´toÊci resztkowego mià˝szu gruczo∏u tarczowego
lub obj´toÊci guza, obni˝eniem lub brakiem miejscowego
wychwytu 131I oraz obni˝eniem st´˝enia Tg. Przeciwnie,
zmniejszenie jodochwytnoÊci bez jednoczesnego zmniejszenia obj´toÊci resztkowego mià˝szu gruczo∏u tarczowego lub guza wskazuje na progresj´ raka i mo˝liwà utrat´
jodochwytnoÊci [18].

The effectiveness of 131I ablative treatment...

2002 rok. W celu oceny obj´toÊci kikutów tarczycy przed i po
radykalizacji chirurgicznej u wszystkich chorych wykonano badanie scyntygraficzne przy u˝yciu 131I i ultrasonograficzne szyi. Oceniono u nich niezale˝nie 34 kikuty tarczycy
w badaniu scyntygraficznym oraz 33 kikuty w badaniu usg:
u 16 chorych po 1 kikucie, u 6 po 2 kikuty, u 2 pacjentów po
3 oddzielne skupiska resztek tarczycy pozosta∏e po operacji
pierwotnej. U 1 chorego z pojedynczym kikutem tarczycy nie
wykonano badania usg z powodu awarii monitora aparatu
ultrasonograficznego.
Scyntygrafi´ planarnà szyi wykonywano w projekcji AP
i bocznej z oznaczeniem jodochwytnoÊci 24 h po podaniu
drogà doustnà kapsu∏ki diagnostycznej 131I (OBRI „Polatom”
Otwock-Âwierk, Polska) o aktywnoÊci 3,7 MBq (100 μCi).
Badania scyntygraficzne przeprowadzano u pacjentów
w pozycji le˝àcej na plecach przy pomocy scyntygrafu (Scintikart Gamma Müvek MB 8100 Budapest, W´gry)
z wielokana∏owym kolimatorem ogniskujàcym (163 kana∏y),
poruszajàcym si´ nad szyjà chorego ruchem meandrowym
w rz´dach co 2 mm (ΔY = 2 mm) ze sta∏à pr´dkoÊcià przesuwu 0,5 m/min. T∏o odcinano na poziomie 10–15%. Czas
badania wynosi∏ 15 min. Uzyskiwano kolorowy obraz
kikuta (kikutów) tarczycy – kolor czerwony odpowiada∏
najwy˝szej aktywnoÊci, zielony najni˝szej. Skala odwzorowania wynosi∏a 1:1. Za kikut tarczycy (region zainteresowania) przyj´to obszar z czerwonymi znakami scyntygraficznymi. Granic´ kikuta wykreÊlono r´cznie, a pomiarów dokonywano przy pomocy przymiaru metrycznego
z dok∏adnoÊcià do 1 mm (Ryc. 1).

Cel pracy
Celem pracy jest ocena skutecznoÊci leczenia ablacyjnego 131I po póênej radykalizacji chirurgicznej z powodu niedoszcz´tnego zabiegu pierwotnego u chorych ze
zró˝nicowanym rakiem tarczycy.

Materia∏ i metoda
Protoko∏em badania obj´to 50 osób po strumektomii wykonanej w latach 1997–2003 z powodu wola guzowatego
oboj´tnego i nadczynnego, u których pooperacyjnie, w oparciu o badanie histopatologiczne, rozpoznano zró˝nicowanego
raka tarczycy. Ze wzgl´du na niespe∏nienie kryterium
radykalnoÊci zabiegu pierwotnego wszystkich chorych
zakwalifikowano do reoperacji. Dwudziestu szeÊciu pacjentów nie wype∏ni∏o protoko∏u badania – nie wyrazili zgody na
powtórne leczenie operacyjne. Dwudziestu czterech chorych
– 19 z rakiem brodawkowatym i 5 z rakiem p´cherzykowym
poddano radykalizacji chirurgicznej 6–10 tygodni po zabiegu
pierwotnym. WÊród chorych by∏y 23 kobiety i 1 m´˝czyzna.
Rozpi´toÊç wieku 27–70 lat; Êrednia 49,1; mediana 49,0;
odchylenie standardowe SD ± 11,69; b∏àd standardowy wartoÊci Êredniej SEM ± 2,39. Zaawansowanie nowotworów w uk∏adzie TNM oceniono pooperacyjnie jako od
pT1bN0M0 do pT4bN1bM0 wg Union International Contre le
Cancer 1992 rok i od pT1(m)N0M0 do pT4a(m)N1bM0 wg UICC

Figure 1. Lateral view planar 131I scintigraphy presents remnant of right
thyroid lobe with marked ROI. Measurements of the remnant
are marked by arrows: A – length, C – depth.
Rycina 1. Obraz scyntygraficzny w projekcji bocznej przedstawia
kikut prawego płata tarczycy z zaznaczonym regionem
zainteresowania (ROI). Strzałkami zaznaczono wymiary
kikuta: A – długość, C – wysokość (głębokość).
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Badanie ultrasonograficzne szyi wykonywano w czasie
rzeczywistym przy pomocy sondy liniowej 7,5 i 10 MHz
(aparat AU3 Partner, EsaoteBiomedica, Firenze, W∏ochy)
u chorego w pozycji le˝àcej na plecach, z g∏owà nieznacznie odgi´tà ku ty∏owi. Po zatrzymaniu obrazu dokonywano
pomiarów liniowych kikutów tarczycy z dok∏adnoÊcià do
1 mm.
W obu badaniach wyznaczano wymiary kikutów tarczycy:
A – d∏ugoÊç, B – szerokoÊç, C – wysokoÊç kikuta. Na podstawie wymiarów, dla ka˝dej metody badaƒ oddzielnie,
obliczano obj´toÊç kikutów tarczycy za pomocà w∏asnego
uproszczonego wzoru:
V = 0,5 · A · B · C, który jest w przybli˝eniu Êrednià
arytmetycznà z wzoru Brunna i z wzoru na elipsoid´
[19,20].
Za obj´toÊç kikuta tarczycy przyj´to Êrednià arytmetycznà
z obj´toÊci obliczonej z badania scyntygraficznego i ultrasonograficznego. WartoÊç ta, jak wynika z wczeÊniejszych
badaƒ w∏asnych, najlepiej koreluje z rzeczywistà obj´toÊcià
tarczycy [19,20].
Przy opisie badania scyntygraficznego i ultrasonograficznego podawano ka˝dorazowo stosunki topograficzne
tj. odleg∏oÊç dolnego bieguna kikuta tarczycy od wci´cia
szyjnego mostka i od blizny pooperacyjnej. Przebieg blizny pooperacyjnej oraz wci´cie szyjne mostka by∏y dodatkowo nanoszone na obraz badania scyntygraficznego
(Ryc. 2).
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Po tych badaniach chorzy byli kierowani na operacj´ uzupe∏niajàcà niedoszcz´tnà operacj´ pierwotnà, okreÊlanà
jako radykalizacja chirurgiczna [1,28]. Chorych operowano
powtórnie w okresie 6–10 tygodni od scyntygrafii. Wszystkie
radykalizacje chirurgiczne by∏y wykonywane przez tego
samego chirurga, doÊwiadczonego w zakresie takich operacji. W czasie reoperacji ods∏aniano pozosta∏oÊci mià˝szu
gruczo∏u tarczowego, kierujàc si´ danymi z scyntygrafii
i z ultrasonografii. Obraz scyntygraficzny szyi w projekcji
AP znajdowa∏ si´ ka˝dorazowo nad g∏owà chorego podczas
operacji uzupe∏niajàcej, co u∏atwia∏o Êródoperacyjnà lokalizacj´ kikutów p∏atów tarczycy i innych resztek gruczo∏u
tarczowego. Za∏o˝eniem radykalizacji chirurgicznej by∏o
doszcz´tne usuni´cie pozosta∏ego mià˝szu gruczo∏u tarczowego. BezpoÊrednio po usuni´ciu kikuta p∏ata tarczycy wyznaczano jego obj´toÊç z dok∏adnoÊcià do 0,1 cm3
zanurzajàc go w cylindrze miarowym wype∏nionym 0,9%
NaCl. WartoÊç t´ traktowano jako obj´toÊç rzeczywistà.
Usuni´ty kikut oceniano histopatologicznie.
Po 4–6 tygodniach od radykalizacji chirurgicznej chorych
poddano leczeniu uzupe∏niajàcemu radiojodem (131I). Do
czasu leczenia jodem promieniotwórczym pacjenci pozostawali bez preparatów lewoskr´tnej tyroksyny oraz
leków zwierajàcych jod, jak równie˝ byli poinformowani
o koniecznoÊci przestrzegania diety ubogojodowej. W stanie endogennej stymulacji TSH (58,7 μIU/ml – 99,1 μIU/ml)
(Êrednia 88,5 μIU/ml; mediana 89,8 μIU/ml) chorym podawano radiojod o aktywnoÊci 2590–2812 MBq (70–76 mCi).
Przed terapià izotopem 131I, oprócz usg i scyntygrafii szyi,
oznaczano st´˝enie tyreoglobuliny w surowicy krwi oraz
obliczano jodochwytnoÊç w oparciu o pomiar iloÊci zliczeƒ
w czasie 100 sekund mierzonych przy pomocy sondy
scyntylacyjnej dla niskich aktywnoÊci („Polon” – Zak∏ad
Urzàdzeƒ Dozymetrycznych, Bydgoszcz, Polska). Pomiaru
zliczeƒ dokonywano dla kapsu∏ki wzorcowej i diagnostycznej (przed podaniem choremu). Po 24 godzinach od podania
choremu kapsu∏ki diagnostycznej o aktywnoÊci 3,7 MBq
(100 μCi) wykonywano pomiar zliczeƒ dla kapsu∏ki wzorcowej oraz pomiar zliczeƒ przed szyjà chorego znajdujàcego
si´ w pozycji siedzàcej. JodochwytnoÊç (wychwyt) na szyi
obliczano wed∏ug nast´pujàcego wzoru:
Tup24(%) = [(N24d/N0d)/(N24w/N0w)] · 100%; gdzie
Tup24(%) – jodochwytnoÊç w % aktywnoÊci podanej, po 24
godzinach od podania izotopu,
N24d – liczba zliczeƒ nad szyjà chorego (po 24 godzinach),
N0d – liczba zliczeƒ dla kapsu∏ki diagnostycznej przed podaniem choremu,
N24w – liczba zliczeƒ dla kapsu∏ki wzorcowej po 24 godzinach,

Figure 2. Anterior view planar 131I scintigraphy presents: 1 – left
thyroid remnant, 2 – pyramidal lobe (not visible in ultrasound
examination). No foci of 131I uptake in the right thyroid bed.
Rycina 2. Obraz scyntygraficzny w projekcji AP przedstawia: 1 – kikut
płata lewego, 2 – płat piramidowy (niewidoczny w badaniu
usg). Brak wychwytu znacznika w rzucie płata prawego.
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N0w – liczba zliczeƒ dla kapsu∏ki wzorcowej przed podaniem choremu.
Po up∏ywie 5 dni od podania 131I o leczniczej aktywnoÊci
wykonywano scyntygrafi´ poterapeutycznà ca∏ego cia∏a. SzeÊç
miesi´cy po leczeniu ablacyjnym, po jednomiesi´cznej przerwie w przyjmowaniu preparatów lewoskr´tnej tyroksyny
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– endogenna stymulacja TSH≥25 μIU/ml, wyznaczano badania kontrolne, które obejmowa∏y: badanie kliniczne, usg,
scyntygrafi´ szyi po podaniu kapsu∏ki diagnostycznej 131I
o aktywnoÊci 3,7 MBq (100 μCi), jodochwytnoÊç, oznaczenie
st´˝enia TSH i tyreoglobuliny (wraz z odzyskiem) w surowicy, scyntygrafi´ ca∏ego cia∏a wykonanà 5 dni po podaniu
131I o aktywnoÊci 80 MBq (2,16 mCi). W razie podejrzenia
nieskutecznoÊci ablacji w badaniu usg lub uwidocznienia
struktur mogàcych odpowiadaç powi´kszonym w´z∏om
ch∏onnym protokó∏ kontroli obejmowa∏ równie˝ wykonanie
biopsji aspiracyjnej cienkoig∏owej monitorowanej ultrasonograficznie.

Rzeczywista objętość kikutów (cm3)
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Uzyskane wyniki zosta∏y poddane analizie statystycznej
program – Excel i Statgraphics Plus v. 5.1.
Obliczono nast´pujàce parametry w badanych grupach:
wartoÊç Êrednià (Xm), b∏àd standardowy wartoÊci Êredniej
(SEM), odchylenie standardowe (SD), wartoÊç maksymalnà
(Max), minimalnà (Min) i median´ (Med). Porównywano
wartoÊci Êrednie pomi´dzy dwoma badanymi grupami
pacjentów stosujàc test t-Studenta.

Wyniki
Zbadanà zale˝noÊç pomi´dzy rzeczywistà obj´toÊcià kikutów
a obj´toÊcià obliczonà z uproszczonego wzoru z wymiarów
uzyskanych z scyntygrafii przedstawiono na ryc. 3. Stwierdzono istnienie dodatniej korelacji (r = 0,879; p<0,001).
Dla metody usg wspó∏czynnik korelacji liniowej (r) wynosi∏
0,883 (p<0,001), (Ryc. 4). Dla obu metod razem wykazano równie˝ istnienie dodatniej korelacji (r=0,922; p<0,001), (ryc. 5).
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Figure 3. Correlation between the real volume and the volume
calculated with the simplified formula V=0.5·A·B·C based on
scintigraphic measurements.
Rycina 3. Związek między objętością rzeczywistą a objętością
obliczoną za pomocą wzoru V=0,5·A·B·C z wymiarów
uzyskanych z scyntygrafii.
Po radykalizacji chirurgicznej u 19 (79,2%) na 24 chorych obj´toÊç kikutów p∏atów tarczycy wynosi∏a poni˝ej
1 cm3. Ârednia obj´toÊç wszystkich kikutów po operacji
uzupe∏niajàcej wynosi∏a 0,53 cm3. Rozk∏ad procentowy
obj´toÊci resztek tarczycy przed drugà operacjà i po drugiej
operacji przedstawiono na rycinie 6.
Przed radykalizacjà chirurgicznà jodochwytnoÊç > 20%
stwierdzono u 9 (37,5%) na 24 chorych, po radykalizacji
chirurgicznej jodochwytnoÊç > 20% stwierdzono jedynie
w 2 (8,3%) przypadkach.
Wychwyt jodu przed drugà operacjà wynosi∏ od 4% do 37%,
Êrednio 17,6% ± 1,90% (Êrednia ± SEM). Po drugiej operacji
jodochwytnoÊç wynosi∏a od 0% do 21,3%, Êrednio dla wszystkich kikutów (z uwzgl´dnieniem kikutów zoperowanych
12,5
y = 0,9469x + 0,3585
r = 0,922
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Najliczniejszà grup´ przed drugà operacjà stanowili chorzy z wielkoÊcià kikutów od 1 do 6 cm3. DwadzieÊcia cztery (70,6%) na trzydzieÊci cztery kikuty mieÊci∏y si´ w tym
przedziale. Po drugiej operacji najliczniejszà grup´ stanowili pacjenci doszcz´tnie zoperowani. DwadzieÊcia dwa
(64,7%) na trzydzieÊci cztery reoperowane kikuty zosta∏y
ca∏kowicie usuni´te.
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Figure 4. Correlation between the real volume and the volume
calculated with the simplified formula V=0.5·A·B·C based on
ultrasonographic measurements.
Rycina 4. Związek między objętością rzeczywistą a objętością
obliczoną za pomocą wzoru V=0,5·A·B·C z wymiarów
uzyskanych z ultrasonografii.
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Figure 5. Correlation between the real volume and the volume
calculated with the simplified formula V=0.5·A·B·C based
on ultrasonographic and scintigraphic measurements.
Rycina 5. Związek między objętością rzeczywistą a objętością
obliczoną za pomocą wzoru V=0,5·A·B·C z wymiarów
uzyskanych z usg i scyntygrafii.
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Figure 6. Percentage of thyroid remnant volumes before and after
surgical radicalization.
Rycina 6. Rozkład procentowy objętości kikutów płatów tarczycy przed
i po operacji uzupełniającej.

doszcz´tnie podczas drugiej operacji) 4,7% ± 1,66%, a Êredni
wychwyt jodu dla kikutów pozostawionych po drugiej operacji wynosi∏ 13,3% ± 2,34%.
Nie zaobserwowano istotnych statystycznie ró˝nic pomi´dzy Êrednimi wartoÊciami wychwytu przed i po drugiej
operacji dla kikutów pozostawionych (test t-Studenta),
natomiast dla wszystkich operowanych kikutów istotnoÊç
statystyczna wynosi p<0,001 (test ró˝nic), (Ryc. 7).
Âredni wychwyt liczony na 1 cm3 kikuta tarczycy przed
drugà operacjà wynosi∏ 5,53%/cm3 ± 1,27%/cm3 (Êrednia
± SEM), a po drugiej operacji dla kikutów pozostawionych
wynosi∏ 7,43%/cm3 ± 1,12 %/cm3. Zaobserwowano istotnà
statystycznie ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊciami wychwytu na
1 cm3 kikuta tarczycy przed i po drugiej operacji (p<0,05),
(test t-Studenta); (Ryc. 8).

Dyskusja
Z punktu widzenia radioterapeuty leczenie operacyjne
mo˝na uznaç za radykalne, je˝eli po operacji ca∏kowitego
usuni´cia tarczycy nie stwierdza si´ widocznych pozosta∏oÊci tarczycy w badaniu usg lub te˝ ∏àczna obj´toÊç kikutów tarczycy jest mniejsza ni˝ 2 cm3, a jodochwytnoÊç
pooperacyjna jest mniejsza ni˝ 20% [1,21,22].
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Leczenie uzupe∏niajàce radiojodem by∏o skuteczne (brak
kikutów tarczycy oraz niewykrycie struktur mogàcych
odpowiadaç powi´kszonym w´z∏om ch∏onnym w badaniu
usg, brak jodochwytnoÊci w lo˝y kikutów oraz st´˝enie
Tg < 1 ng/ml) u 23 (95,8%) na 24 reoperowanych chorych.
Odpowiada∏o to 33 (97,1%) na 34 reoperowane kikuty.
˚aden z chorych nie kwalifikowa∏ si´ do wykonania BACC
pod kontrolà usg, gdy˝ u 23 z grupy 24 chorych w usg
nie stwierdzono obecnoÊci kikutów tarczycy, ani struktur
mogàcych odpowiadaç powi´kszonym w´z∏om ch∏onnym,
a u jednej chorej stwierdzono obecnoÊç kikuta tarczycy
zarówno w usg jak i w badaniu scyntygraficznym (ablacja nieskuteczna), przy braku struktur mogàcych odpowiadaç powi´kszonym w´z∏om ch∏onnym w badaniu usg.
U jednej chorej, u której, mimo operacji uzupe∏niajàcej,
obj´toÊç pozostawionego kikuta wynosi∏a 2,34 cm3, leczenie uzupe∏niajàce radiojodem okaza∏o si´ nieskuteczne.
Chorà poddano ponownemu leczeniu jodem promieniotwórczym. W czasie rutynowej kontroli zgodnej z algorytmem
post´powania w zró˝nicowanym raku tarczycy wykonanej
6 miesi´cy po ostatnim leczeniu radiojodem stwierdzono,
˝e ponowne leczenie by∏o skuteczne. U ˝adnego z chorych
w trakcie obserwacji trwajàcej 3–8 lat nie zaobserwowano
wznowy procesu chorobowego.
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Figure 7. Mean 131I 24-hour thyroid uptake(%) in patients before and
after second surgery.
Rycina 7. Średni wychwyt radiojodu (131I) w % (po 24 godzinach
od podania) u chorych przed drugą operacją i po drugiej
operacji.
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Figure 8. Mean 131I 24-hour thyroid uptake per cm3 (%/cm3) in patients
before and after incomplete second surgery.
Rycina 8. Średni wychwyt radiojodu (131I) w %/cm3 (po 24 godzinach
od podania) u chorych przed drugą operacją i po drugiej operacji
(niedoszczętnie zreoperowani).
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SkutecznoÊç leczenia ablacyjnego oceniana jest na 39%–91,4%
i roÊnie wraz ze zmniejszeniem obj´toÊci resztek gruczo∏u
tarczowego [7,8,9,10,13,14,15,17,23,24].
Jak wynika z wczeÊniejszych doniesieƒ z naszego oÊrodka,
u chorych z masà pozostawionego resztkowego mià˝szu
gruczo∏u tarczowego > 3 gramów skutecznoÊç leczenia ablacyjnego wynosi∏a 55%; z masà > 2,0 gramów do ≤ 3,0 gramów
wynosi∏a 78,6%; z masà > 1,0 grama do ≤ 2 gramów wynosi∏a
83,9%; a z masà ≤ 1 grama wynosi∏a 91,4% [17,23].
O skutecznoÊci leczenia ablacyjnego powy˝ej 90% po totalnej tyreoidektomii donoszà te˝ inni autorzy [25].
DoÊwiadczenie wskazuje, ˝e rezultat leczenia 131I jest lepszy
w ma∏ych ogniskach guza, mniejszych ni˝ 1 cm Êrednicy.
Mo˝e to byç zwiàzane z bardziej heterogennym wychwytem w wi´kszych ogniskach guza lub z nagromadzeniem
si´ defektów genetycznych, które powodujà wi´kszà
radioopornoÊç komórek [18].
U chorych z guzami wi´kszymi (≥1,5 cm) po operacji
niedoszcz´tnej w kikutach obu p∏atów mogà pozostaç stosunkowo du˝e ogniska nowotworowe. Wewnàtrzgruczo∏owy
rozsiew widoczny makroskopowo stwierdzany by∏ w 33%
przypadków [16,26].
Istnieje te˝ du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e w kikutach
znajdujà si´ mikroskopowe ogniska raka, szczególnie
w przypadku raka brodawkowatego, który cz´sto jest wieloogniskowy [9]. Seryjne badania histopatologiczne, nawet
w przypadku pierwotnie stwierdzanego mikroraka brodawkowatego, wykaza∏y, ˝e znaczny odsetek tych guzów
(57,9%) to guzy wieloogniskowe [27]. W polskich badaniach
mikroskopowe ogniska raka wykrywano w 17,3–46% kikutów [28,29]. KoniecznoÊç ca∏kowitego wyci´cia tarczycy jest
w tym wypadku oczywista, tym bardziej, ˝e odsetek wzrostu wieloogniskowego raka brodawkowatego tarczycy si´ga
nawet do 80% [9,16,30,31].
Na ogó∏ przecenia si´ mo˝liwoÊç zniszczenia mikroognisk
raka przez podanie takiej aktywnoÊci radiojodu, aby dawka
poch∏oni´ta przez komórki nowotworowe by∏a letalna.
Z geometrii rozk∏adu energii promieniowania ß emitowanego przez 131I wynika, ˝e im mniejsze ognisko raka, tym
mniejsze szanse efektywnego zniszczenia komórek jodem
promieniotwórczym [9].
Szczególnie niekorzystna jest sytuacja, kiedy mikroprzerzut
jest nieunaczyniony i aktywnoÊç izotopu koncentruje si´
tylko wàskà warstwà na jego powierzchni, nie wnikajàc do
Êrodka. Przy Êrednicy 100 μm absorbowane jest wówczas
tylko oko∏o 10% dawki emitowanej przez izotop, a w mikroprzerzucie o Êrednicy 20 μm nawet tylko 0.9% [32,33]. Dawka
poch∏oni´ta przez komórki nowotworowe mo˝e byç wi´c zbyt
niska, aby zadzia∏aç letalnie. Takie niezniszczone mikroogniska nie uwidaczniajà si´ rzecz jasna na scyntygrafii kontrolnej [15]. Chory jest zagro˝ony wi´kszym ryzykiem wznowy
miejscowej ni˝ w przypadku doszcz´tnego wyci´cia tarczycy [9,34,35,36,37,38]. Sytuacja jest lepsza, jeÊli mikroognisko
homogennie gromadzi izotop. Wówczas ju˝ przy Êrednicy
oko∏o 1 mm 100% emitowanej energii gromadzi si´ wewnàtrz
tego ogniska i wywiera pe∏ne dzia∏anie kancerobójcze [15].
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U pacjentów z ma∏ymi wewnàtrztarczycowymi rakami (< 1–1,5 cm) oraz u chorych z pierwotnym guzem
przekraczajàcym 1,0 cm–1,5 cm Êrednicy, lecz niskiego ryzyka, mo˝emy wi´c zrezygnowaç z leczenia uzupe∏niajàcego,
ale warunkiem koniecznym jest doszcz´tnoÊç zabiegu
operacyjnego, co podkreÊlajà zgodnie wszyscy autorzy
[39,40,41].
Szkodliwe równie˝ jest za∏o˝enie, ˝e leczenie ablacyjne 131I
mo˝e zapobiec potrzebie radykalnej operacji. Ograniczona
operacja chirurgiczna mo˝e rzeczywiÊcie zmniejszyç ryzyko
niedoczynnoÊci przytarczyc i pora˝enia nerwu krtaniowego
wstecznego, ale powinna byç uwa˝ana za mniej efektywnà
w leczeniu ognisk nowotworowych. Obecnie pacjenci, którzy mogà odnieÊç korzyÊç z leczenia radiojodem sà dobierani w zale˝noÊci od dobrze poznanych prognostycznych
wskaêników, gdzie brane sà pod uwag´ wiek pacjenta,
poczàtkowe zaawansowanie choroby, raport chirurgiczny
i histopatologiczny [41]. Z czasem liczba tych pacjentów
b´dzie si´ zmniejsza∏a, gdy˝ zmiany nowotworowe sà diagnozowane wczeÊniej, a chirurdzy nabierajà doÊwiadczenia
w leczeniu [18].
O koniecznoÊci leczenia uzupe∏niajàcego mo˝na dyskutowaç, mo˝na si´ z tym zgadzaç lub nie, ale nie da si´ dyskutowaç z potrzebà radykalnej operacji [1,2,3,4,5,6,7,42,43,44,
45,46,47,48,49].
Rekomendacje Komitetu Naukowego przyj´te w Szczyrku
oraz standardy PTE i konsensus TChP i PTO sà zbie˝ne
z rekomendacjami innych krajów. I tak np. zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologicznych (German Society of Endocrine Surgeons),
(CAEK) zalecanà operacjà u pacjentów ze zró˝nicowanym
rakiem tarczycy jest ca∏kowite wyci´cie tarczycy. Za takim
post´powaniem przemawiajà nast´pujàce racjonalne czynniki [50]:
1. Powik∏ania. W r´kach doÊwiadczonego chirurga totalna
tyreoidektomia mo˝e byç wykonywana bez zwi´kszenia
ryzyka powik∏aƒ w porównaniu z operacjà mniej rozleg∏à
ni˝ ca∏kowita tyreoidektomia, ale reoperacja z powodu
pozostawienia resztek guza lub wznowy mo˝e wiàzaç si´
ze zwi´kszonym ryzykiem powik∏aƒ [50].
2. WieloogniskowoÊç. Rak brodawkowaty, zarówno jedno
jak i obustronny, jest cz´sto wieloogniskowy (30–80%)
[9,16,27]. Rak p´cherzykowy jest wieloogniskowy zaledwie w 10% przypadków. Ze wzgl´du na swoje „biologiczne zachowanie” rak p´cherzykowy z ma∏ymi ogniskami raka brodawkowatego jest klasyfikowany jako rak
brodawkowaty, a ich przedoperacyjne rozró˝nienie mo˝e
byç niemo˝liwe, dlatego te˝ totalna tyreoidektomia jest
preferowana [31].
3. Nawroty. Cz´stoÊç nawrotów raka jest wi´ksza po operacjach mniej rozleg∏ych ni˝ po totalnej tyreoidektomii. Ryzyko
wznowy lub ujawnienia ogniska raka w przeciwleg∏ym
p∏acie wynosi 5–24%. Po∏owa chorych ze wznowà raka tarczycy umiera z powodu nowotworu [16,50].
4. Zró˝nicowanie. Pozostawione in situ tkanki guza mogà si´
odró˝nicowaç w kierunku tkanki niezró˝nicowanej [50].
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5. Lepsze warunki leczenia uzupe∏niajàcego i ∏atwiejsza
kontrola przebiegu pooperacyjnego – radiojod i tyreoglobulina.; Izotop jodu 131 mo˝e byç u˝ywany do diagnozowania i leczenia lokalnych nawrotów i przerzutów
raka. Tyreoglobulina jako marker zró˝nicowanego raka
tarczycy mo˝e byç u˝ywana do oceny nawrotów guza.
Warunkiem wst´pnym do tego jest ca∏kowite usuni´cie
gruczo∏u tarczowego.

Wed∏ug danych z piÊmiennictwa prawid∏owy gruczo∏ tarczowy gromadzi oko∏o 1–1,75% podanej aktywnoÊci radiojodu na gram tarczycy [18,55]. W przypadku raka tarczycy wychwyt ten jest mniejszy ni˝ 0,5%/g, a cz´sto jest
o wiele ni˝szy – 2–20 razy ni˝szy, a nawet 44 razy ni˝szy
ni˝ w prawid∏owym mià˝szu gruczo∏owym, gromadzàc
zaledwie 0,04% podanej aktywnoÊci na gram tarczycy
[9,18,55,56].

6. Ni˝sza ÊmiertelnoÊç odleg∏a [7,9,29,50,51].

W naszych badaniach Êredni wychwyt jodu w kikutach tarczycy przed operacjà uzupe∏niajàcà wynosi∏ 5,53%/cm3, a po
operacji uzupe∏niajàcej (liczony jedynie dla kikutów zoperowanych niedoszcz´tnie – dzielenie przez zero jest niewykonalne) by∏ jeszcze wi´kszy i wynosi∏ 7,43%/cm3 (ryc. 6).
Tak du˝y wychwyt na cm3 mo˝e byç wynikiem stymulacji endogennym TSH powy˝ej 25 μIU/ml przed operacjà
uzupe∏niajàcà oraz jeszcze wi´kszym st´˝eniem TSH 58,7
μIU/ml – 99,1 μIU/ml po operacji uzupe∏niajàcej. Po radykalizacji chirurgicznej mamy wi´c do czynienia z brakiem
lub z bardzo ma∏à obj´toÊcià resztkowego mià˝szu gruczo∏u
tarczowego, który z kolei „ch´tnie” wychwytuje jod promieniotwórczy, co mo˝e t∏umaczyç bardzo wysokà skutecznoÊç
nast´powego leczenia uzupe∏niajàcego radiojodem.

W Êwietle powy˝szych faktów nie powinien wi´c dziwiç,
w badanej grupie, bardzo wysoki odsetek (95,8%) skutecznych
ablacji 131I u chorych po póênej radykalizacji, co stanowi∏o
97,1% skutecznie zniszczonych ablacyjnie 131I kikutów p∏atów
tarczycy. By∏o to spowodowane doszcz´tnoÊcià zabiegu póênej
radykalizacji: 64,7% kikutów zosta∏o ca∏kowicie usuni´tych,
70,6% mia∏o obj´toÊç poni˝ej 0,5 cm3, 85,3% obj´toÊç poni˝ej
1 cm3, a wi´c spe∏nia∏o obj´toÊciowe kryterium radykalnoÊci
zabiegu operacyjnego.
Dane z piÊmiennictwa wskazujà, ˝e 28 do 95% chorych, którzy przebyli doszcz´tnà w makroskopowej ocenie tyreoidektomi´, ma pozostawionà resztkowà tkank´ mià˝szu gruczo∏u
tarczowego wychwytujàcà 131I [8,52,53,]. Makroskopowa
ocena doszcz´tnoÊci jest zatem zawodna [54]. Dlatego te˝
wykonanie badaƒ obrazowych usg i scyntygrafii 131I przed
powtórnà operacjà jest niezmiernie wa˝ne. Pozwalajà one
wykryç, zlokalizowaç, a tak˝e obliczyç obj´toÊç pozostawionej resztkowej tkanki gruczo∏owej.
Wed∏ug danych z piÊmiennictwa doszcz´tnoÊç wczesnych
radykalizacji jest lepsza ni˝ póênych, przy jednoczeÊnie
lepszych warunkach operacyjnych [28,54]. Oddzielnego
omówienia wymaga wi´c ocena radykalnoÊci zabiegu operacyjnego. We wczeÊniejszej publikacji donoszono, ˝e jedynie u 6% chorych udawa∏o si´ ca∏kowicie usunàç resztki
gruczo∏u tarczowego podczas operacji uzupe∏niajàcej [54].
W naszych badaniach przed drugà operacjà najliczniejszà
grup´ (70,6%) stanowili chorzy z kikutami o obj´toÊci
pomi´dzy 1–6 cm3, po operacji uzupe∏niajàcej najliczniejszà
grup´ (64,7%) stanowili pacjenci doszcz´tnie zoperowani
(ryc. 4), przy czym wszystkie operacje uzupe∏niajàce zosta∏y
wykonane w tym samym oÊrodku i przez tego samego chirurga co w przytoczonej powy˝ej publikacji. Taki wielokrotnie wy˝szy odsetek ca∏kowicie usuni´tych kikutów mo˝na
wyt∏umaczyç tym, ˝e, oprócz zdobytego doÊwiadczenia,
w badanej grupie podczas reoperacji ods∏aniano pozosta∏oÊci
mià˝szu gruczo∏u tarczowego kierujàc si´ danymi z scyntygrafii i z ultrasonografii z zamieszczonymi stosunkami
topograficznymi. Obraz scyntygraficzny kikuta (kikutów)
tarczycy w projekcji AP znajdowa∏ si´ ka˝dorazowo nad
g∏owà chorego podczas operacji uzupe∏niajàcej spe∏niajàc
rol´ „drogowskazu operacyjnego”. Mo˝liwoÊç kierowania si´
„mapkà” scyntygraficznà podczas radykalizacji chirurgicznej
z pewnoÊcià u∏atwia powtórnà operacj´.

Przy podaniu aktywnoÊci ablacyjnej 131I – 2590 MBq – 2812
MBq (70 mCi – 76 mCi) u chorego z obj´toÊcià kikuta tarczycy poni˝ej 1 cm3 uzyskujemy dawk´ poch∏oni´tà radiojodu 2000 Gy, a nawet wy˝szà, wielokrotnie przewy˝szajàcà
zak∏adanà, niezb´dnà, minimalnà dawk´ ablacyjnà 300 Gy
[18,23,38,57,58]. Takie post´powanie zapewnia nie tylko
efektywne zniszczenie pozosta∏ego mià˝szu tarczycy, ale
równie˝ dzia∏anie kancerobójcze dla mikroognisk raka
i ewentualnych niewykrytych wczeÊniej mikroprzerzutów
odleg∏ych [9].

Wnioski
1. WartoÊç dwóch ró˝nych badaƒ obrazowych – usg i scyntygrafii przy u˝yciu 131I – jest zbli˝ona w ocenie obj´toÊci
kikutów p∏atów tarczycy pozosta∏ych po pierwotnym
niedoszcz´tnym zabiegu operacyjnym u chorych ze
zró˝nicowanym rakiem tarczycy.
2. Scyntygrafia planarna przy u˝yciu 131I w projekcji AP jest
niezb´dna do prawid∏owej lokalizacji kikutów p∏atów tarczycy podczas operacji uzupe∏niajàcej w zró˝nicowanym
raku tarczycy.
3. Powtórny zabieg – póêna radykalizacja chirurgiczna – skutecznie usuwa lub znaczàco zmniejsza obj´toÊç pozosta∏ego mià˝szu gruczo∏u tarczowego.
4. Po radykalizacji chirurgicznej osiàgni´to bardzo wysokà
skutecznoÊç leczenia ablacyjnego 131I oraz w obserwacji 3–8 letniej ca∏kowity brak wznowy procesu nowotworowego.

PiÊmiennictwo:
1. Diagnostyka i leczenie nowotworów z∏oÊliwych tarczycy.
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