
 

 (.MTCקרצינומה מדולרית של בלוטת התריס )
 

 ( הוא סוג נדיר של סרטן בלוטת התריס. MTCסרטן בלוטת התריס מדולארי )
. C או תאי parafollicularתאים  מקור הגידול בתאים בבלוטת התריס הנקראים

  .calcitoninהורמון הנקרא  יכולת להפרישה האלתאים ל
קיים מצב תורשתי נדיר הנקרא תסמונת  MTCמהאנשים אשר מפתחים  25%-ב 

( אשר מתבטאת בדרך כלל MEN2)המכונה גם  2 סוג בלוטית-אנדוקרינית הרב
סרטן מדולרי משפחתי יכול . אחרות בבלוטות אנדוקריניותנוספים בגידולים 

 Familial medullary thyroidהנקרא ) MTCתסמונת בה מופיע רק בלהופיע 
carcinoma .) 

 
)כתוצאה מלחץ  בבליעהים: הופעת גוש בצוואר, קושי כולל MTCשל  ניםיתסמה
נשימה(, קול  העל קנה גידולהט(, קושי בנשימה )כתוצאה מלחץ על הוש גידולה

 צרוד , תחושה של לחץ או אי נוחות בצוואר.
ת הם: שילשולים ומוגברת קלציטונין ומרמהנגרמים תסמינים פחות שכיחים 

 .אודם בפניםמימיים ו
 

יכולה  -בדיקת אולטראסאונד של הצוואר מבוצעות בעת האבחנה:הבדיקות 
בלוטות לימפה בצוואר. גידול לההתפשטות בלוטת התריס וב גידוללהדגים 

ומסייעות לגוף להילחם  ןהסמוכות להבלוטות הלימפה מנקזות את הרקמות 
פשט מת גידולצדי הצוואר. אם השני בבזיהומים. יש קבוצות של בלוטות לימפה 

 ןההוא עלול להתפשט אשונים אליו בלוטת התריס, אחד המקומות הרעבר למ
 בלוטות הלימפה הסמוכות. 

מחט קטנה שדוגמת תאים מגוש בצוואר  מוחדרת -( FNAבדיקת ציטולוגיה )ב
בניקור מחט נבחנים תחת  יםס או בלוטות הלימפה(. תאים שנדגמ)בלוטת התרי

 מיקרוסקופ כדי לבדוק אם קיימים תאים סרטניים.
: רמת קלציטונין בדם )משמש כסמן בעת אבחון המחלה בדיקות נוספות

משך לשתן  איסוףסידן בדם.  רמת ,CEAחלבון הנקרא  לבדם שרמות  ,למחלה(
בלוטית תסמונת רב לחשד  )במידה ועולה כולאמינים ומתנפריניםקטל שעות 24

סריקת טומוגרפיה  :נוספות . במקרים מסוימים יש צורך בבדיקות הדמיה(2סוג 
 .)סריקת תהודה מגנטית( MRIסריקת או \ו (CT) ממוחשבת

 

בדרך ובלוטת התריס כולה  : מבוצעת כריתתMTC -ב ניתוח הוא הטיפול העיקרי
צורך במקרים מסוימים יש בלוטות הלימפה בחזית הצוואר. הוצאת כלל גם 
טיפולים כוללים טיפולים נוספים . וארהצו ידיבלוטות הלימפה בצ בהוצאת

על ( שאושרו  Cometriq)  Cabozantinib-( ו Caprelsa) Vandetanib ןוגביולוגיים כ
 . לטיפול בחולים מסוימים עם סרטן מדולרי FDA-הידי 

 

 

 

 


