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Prehľad 
Mnohopočetná endokrinná neoplázia typ 2 (MEN2) je polyglandulárny syndróm charakterizovaný výskytom 
medulárneho karcinómu štítnej žľazy (MTC), feochromocytómu (PCC) a v niektorých prípadoch primárnou 
hyperparatyreózou (PHPT).  
Prevalencia všetkých variantov MEN2 je približne 1:35,000. Z troch podtypov MEN2 je MEN2A zodpovedný za 
70-80% prípadov ochorenia, familiárny medulárny karcinóm štítnej žľazy (FMTC) za 10-20% prípadov a MEN2B 
sa vyskytuje asi v 5% prípadov (viď podľa názvu uvedenej skratky). Klinické príznaky MEN2 sú odvodené od 
konkrétneho podtypu syndrómu a závisia tiež od špecifickej mutácie v géne RET. MEN2 postihuje vvšetky 
vekové skupiny, s prvými príznakmi už v dojčenskom alebo v inom ranom detskom období (MEN2B), či 
v dospelosti (MEN2A, FMTC). MTC je pritomný vo všetkých typoch MEN2, zvyčajne je prvým prejavom 
ochorenia a objavuje sa na laterálnej strane lalokov štítnej žľazy. Pri MEN2A je MTC v 50% prípadov 
asociovaný s PCC a v 20-30% s hyperparatyreózou. MEN2B je charakterizovaný vznikom MTC, v 50% sa 
vyskytuje spolu s PCC, ale na rozdiel od MEN2A PHPT nie je prítomná. U pacientov sa však tvoria neurómy v 
mukóze pery a jazyka, pacienti mávajú hrboľatý povrch pier, ganglioneuromatózu gastrointestinálneho traktu 
a marfanoidný habitus. Z PCC vyplývajú ďalšie symptómy ako bolesti hlavy, palpitácie, nervozita, hypertenzia 
a tachykardia. Ak je prítomná PHPT, môže sa objaviť depresia, svalová slabosť a únava. MTC môže zostať 
lokalizovaný v štítnej žľaze, v prípade agresívne sa správajúceho ochorenia metastazuje, čo vedie k bolesti 
kostí a hnačkám pri zvýšenej hladine kalcitonínu (Ct). 
MEN2 je spôsobený aktivujúcou zárodočnou mutáciou v proto-onkogéne RET, ktorý kóduje receptory 
tyrozínkinázy. Tie prenášajú signály pre rast a diferenciáciu v bunkách neurálnej lišty. Špecifické mutácie v RET 
sú priamo asociované s podtypmi MEN2 a teda aj so stupňom agresivity MTC a prítomnosťou ďalších 
endokrinných nádorov.  
Diagnóza MEN2 zahŕňa nález MTC, PCC a PHPT. Diagnóza MTC sa stanovuje na základe zobrazovacieho 
vyšetrenia štítnej žľazy a plazmatickej hladiny Ct. Elevácia Ct nad 10 pg/ml je špecifickým znakom tohto 
ochorenia. PCC sa diagnostikuje meraním plazmatickej hladiny katecholamínov a/alebo meraním 24-hodinovej 
exkrécie katecholamínov a metanefrínov močom a MRI zobrazovaním.   
Diferenciálna diagnóza zahŕňa MTC a Hirschprungovu chorobu (Hirschsprung's disease; viď podľa uvedeného 
názvu).  
Antenatálna diagnostika je možná a pomôže identifikovať mutáciu v RET géne u potomkov nositeľa. MEN2 je 
autozómovo dominantne dedený syndróm a pravdepodobnosť prenosu ochorenia z rodičov na potomkov je 
50%. Skríning prvostupňových príbuzných by sa mal uskutočniť pri identifikácii nositeľov mutácie v RET géne. 
Špecifické mutácie v RET kodóne korelujú s variantami MEN2 a využívajú sa na plánovanie liečby. 
Manažment MEN2 zahŕňa terapiu MTC, PCC a PHPT. Štandardným postupom je chirurgická liečba s totálnou 
tyreoidektómiou a lymfadenektómiou. Liečbou voľby pri PCC je jeho šetrné endoskopické odstránenie. PCC 
môže byť letálny a preto je jeho odstránenie žiaduce ešte pred tyreoidektómiou alebo iným operačným 
zákrokom. Pri MEN2 sa PHPT lieči excíziou zväčšených prištítnych teliesok, pričom aspoň jedno ostáva 
intaktné. Profylaktická tyreoidektómia sa odporúča u všetkých pacientov s identifikovanou RET mutáciou, ale 
názory na načasovanie operačného zákroku sa rôznia. Zákrok sa odporúča v prvom roku života u detí 
s MEN2B a medzi 2.-5. rokom u pacientov s MEN2A a FMCT. Následne je nutná doživotná substitúcia 
hormónmi štítnej žľazy. Prognóza MEN2 závisí od štádia, v ktorom je diagnostikovaný MTC a od kvality 
iniciálnej chirurgickej intervencie. Včasná diagnóza a kompletná resekcia tumoru v úvode liečby zvyšuje dĺžku 
prežívania.  
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