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I. DATE GENERALE 

Epidemiologie 

Cancerul tiroidian, deși o entitate oncologică rară (aproximativ 1-4% din totalul cancerelor), 

este cea mai frecventă dintre neoplaziile endocrine. Incidența cancerului tiroidian (14,6 

cazuri/100.000 de locuitori pe an) crește cu vârsta atingând un platou după 50 de ani.  

Vârsta reprezintă un factor prognostic-cancerul tiroidian la vârste tinere (<20  ani) sau la 

persoane mai în vârstă (> 45 ani) are un prognostic mai prost. Cancerul tiroidian este de două 

ori mai frecvent la femei decât la bărbați, dar sexul masculin este un factor de prognostic 

prost. Alți factori de risc importanți sunt antecedentele de radioterapie în copilărie în regiunea 

capului sau a gâtului, dimensiunea mare a nodulului (≥ 4 cm), tumoră imobilă, invazia 

ganglionară, prezența metastazelor. 

II. ETIOPATOGENIE 

     Patogenia cancerului tiroidian este un proces plurietapizat, tendința de a dezvolta cancer 

are o bază genetică și este declanșată de factori interni sau externi (iradiere, virusuri, factori 

de creștere). Inducerea tumorală este un proces lent progresiv și stadializat: primul stadiu este 

hiperplazia, urmată de stadiul hormonodependent (în care cancerul tiroidian poate produce 

hormoni tiroidieni) și apariția cancerului autonom, capabil de metastazare. 

     Primele studii asupra patogenezei cancerului tiroidian s-au axat pe rolul radiațiilor externe, 

care predispun la rupturi cromozomiale și duc probabil la rearanjări ale materialului genetic și 

la pierderea genelor supresoare tumorale. Expunerea la radiații crește riscul de apariție a 

nodulilor benigni și maligni, este asociată cu cancere multicentrice și determină apariția 

cancerului tiroidian la o vârstă mai tânără. Radiațiile rezultate în urma accidentelor nucleare 

cresc, de asemenea, riscul de cancer tiroidian. Copiii par a fi mai sensibili la efectele 

radiațiilor decât adulții. Este important de menționat că radiația rezultată în urma terapiei cu 
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pare a determina o creștere minimă a riscului de cancer tiroidian.  

Hormonul de Stimulare Tiroidiană (TSH)  este stimulatorul fiziologic al proliferării 

tirocitelor, al cărui efect mitogenic are ca mediator AMPc. Numeroase cancere tiroidiene 

diferențiate exprimă receptori pentru TSHși, prin urmare, sunt sensibile la acțiunea TSH-ului. 

Tiroida poate să reacționeze și factori de creștere, precum EGF (epidermal growth factor), 

IGF insuline-like growth factor), TGF-β (factor de creștere al transformării β), PDGF 

(platelet-derived growth factor). 

     Unele virusuri oncogene induc sinteza unor proteine care pot inactiva o serie de gene 

antioncogene, declanșând transformarea malignă celulară. Virusul poate induce un status 



celular particular prin integrarea fragmentelor de ADN străine în genomul gazdă, cu afectarea 

funcționalității genelor gazdei. Cele mai bine caracterizate produse virale/ virusrui care 

inactivează antioncogenele sunt adenovirusul EIA, antigenul T al virusului simian 40 (SV 40) 

și produșii papilomavirusului uman. Oncogenele, de origine virală sau nu, codifică proteine 

care pot acționa la nivelul nucleului sau citoplasmei, stimulând creșterea și diviziunea celulară 

și, în consecință, tumorigeneza. 

     Cancerele tiroidiene sunt monoclonale la origine, ceea ce susține ipoteza că sunt 

determinate de mutații care conferă unei singure celule un avantaj selectiv de creștere. Pe 

lângă rata crescută de proliferare, unele cancere tiroidiene prezintă reducerea apoptozei și 

caracteristici care favorizează invazia, angiogeneza și metastazarea. Anumite mutații sunt 

relativ specifice pentru neoplaziile tiroidiene, unele dintre ele corelându-se cu clasificarea 

histologică (Tabel 1).  

Tabel 1. Modificările genetice întâlnite în neoplaziile tiroidiene. 

Gena/Proteina Tipul genei Localizarea 

cromozomială 

Anomalia genetică Tumora 

Receptorul pentru 

TSH 

RCPG receptor 14q31 Mutații 

punctiforme 

Adenom toxic, 

carcinom bine 

diferențiat 

Gsɑ Proteină G 20q13.2 Mutații 

punctiforme 

Adenom toxic, 

carcinom bine 

diferențiat 

RET/CTP Receptor tirozin-

kinazic 

10q11.2 Rearanjamente 

PTC1: (inv(10) 

q11.2q21) 

PTC2: (t(10;17) 

(q11.2;q23)) 

PTC3: ELE1/TK 

CTP 

RET Receptor tirozin-

kinazic  

10q11.2 Mutații 

punctiforme 

MEN 2, cancer 

tiroidian medular 

BRAF MEK kinaza 7q24 Mutații 

punctiforme, 

rearanjamente 

CTP, CTA 

TRK Receptor tirozin-

kinazic 

1q23-24 Rearanjamente Gușă 

multinodulară, 

CTP 

RAS Transducția 

semnalului p21 

Hras 11p15.5 

Kras 12p12.1 

Nras 1p13.2 

Mutații 

punctiforme 

Carcinom 

tiroidian bine 

diferențiat, 

adnoame 

P53 Supresie 

tumorală, 

controlul 

ciclului celular, 

apoptoză 

17p13 Mutații 

punctiforme, 

Deleții, Inserții 

Carcinom 

anaplazic 

APC Supresie 

tumorală, gena 

polipozei 

colonice 

5q21-q22 Mutații 

punctiforme 

Carcinom 

anaplazic, 

asociat și cu 

polipoza 

colonică 

familială 



p16 (MTS1, 

CDKN2A) 

Supresie 

tumorală, 

controlul 

ciclului celular 

9p21 Deleții Carcinoame bine 

diferențiate 

p21/WAF Supresie 

tumorală, 

controlul 

ciclului celular 

6p21.2 Hiperexpresie Carcinom 

anaplazic 

MET Receptor tirozin-

kinazic 

7q31 Hiperexpresie Cancer tiroidian 

folicular 

c-MYC Receptor tirozin-

kinazic 

8q24.12-13 Hiperexpresie Carcinom bine 

diferențiat 

PTEN Fosfatază 10q23 Mutații 

punctiforme 

CTP în cadrul 

sindromului 

Cowden 

(hamartoame 

multiple, tumori 

mamare, polipi 

gastrointestinali, 

tumori 

tiroidiene) 

CTNNB1 Catenină-β 3p22 Mutații 

punctiforme 

Carcinom 

anaplazic 

Pierderea 

heterozigotismului 

? Supresie 

tumorală 

3p; 11q13, alte 

locusuri 

Deleții Carcinom bine 

diferențiat, 

carcinom 

anaplazic 

PAX8-PPARγ1 Factor de 

transcriere 

Fuziunea 

receptorilor 

nucleari 

t(2;3)(q13;p25) Transolație Adenom sau 

cancer folicular 

CTA-cancer tiroidian anaplazic, TSH-hormon tireotrop, Gs-subunitatea stimulatoare a proteinei G, RET-protooncogena rearranged during 

transfection, CTP-cancer tiroidian papilar, TRK-receptor tirozin-kinazic, RAS-protooncogena RAS (rat sarcoma), p53-gena supresoare 

tumorală p53, MET-protooncogena MET (receptor pentru factorul de creștere al hepatocitelor), c-MYC-protooncogena (cellular homologue 

of myelocytomatosis virus proto-oncogene), PTEN-phosphatase and tensin homologue, APC-gena polipozei colonice, MTS-multiple tumor 

suppressor, CDKN2A-cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, P21-gena supresoare tumorală p21, WAF-wild-type p53 activated fragment, 

RCPG-receptor cuplat cu proteiina G, ELE1/TK-ret-activating gene ele1/tyrosine kinase, MEN2-sindromul neoplaziilor endocrine multiple, 

PAX8- factor de transcriere, PPAR1-peroxisome-proliferator activated receptor 1, BRAF-v-raf homologue B1, MEK-mitogen extracellular 

signal-regulated kinase. 

În majoritatea CTP apareactivarea căii de semnalizare RET-RAS-BRAF, deși aceste tipuri de 

mutații sunt heterogene. O serie de rearanjări care afectează gena RET de pe cromozomul 10 

aduc acest receptor tirozin-kinazic sub controlul altor promoteri, ceea ce duce la 

supraexprimarea receptorului. Diferite studii au evidențiat rearanjamente ale RET la 20-40% 

dintre cazurile de CTP și acestea au fost descoperite cu o frecvență crescută la tumorile 

apărute după accidentul de la Cernobîl. În cazul CTP s-au mai observat de asemenea 

rearanjamente în cazul genei unui alt receptor tirozin-kinazic, TRK1, localizată pe 

cromozomul 1. Mutațiile BRAF par a fi cea mai frecventă modificare genetică întâlnită în 

CTP. Aceste mutații duc la activarea kinazei, ceea ce declanșează cascada kinazei activate de 

mitogeni (MAPK). Mutațiile RAS, care activează de asemenea cascada MAPK, apar la 20-

30% dintre neoplaziile tiroidiene, fiind vorba și de CTP și de CTF. O observație importantă 

este faptul că mutațiile RET, BRAF, RAS nu apar în cadrul aceleiași tumori, ceea ce 

sugerează că activarea cascadei MAPK este esențială pentru dezvoltarea tumorii, indiferent de 



evenimentul care declanșează cascada. Mutațiile RAS apar și în cadrul CTF. În plus, într-un 

procent însemnat dintre CTF este identificat un rearanjament al factorului de transcripție 

tiroidian embrionar PAX8 cu receptorul nuclear PPARγ. În CTF este de asemenea des 

întâlnită pierderea heterozigotismului la 3p sau 11q, ceea ce duce la deleția unor gene 

supresoare tumorale. 

III. DIAGNOSTICUL PRECHIRURGICAL AL NODULILOR TIROIDIENI 

 

Tablou clinic 

 

Manifestările generale în cazul unui cancer tiroidian sunt inițial discrete, cuprinzând astenie, 

alterarea stării generale, scădere ponderală. În fazele incipiente ale unei tiroide neoplaziate, 

elementul care trezește suspiciunea de malignitate este hipertrofia tiroidiană care apare brusc 

și se dezvoltă rapid sau , în cazul unei guși preexistente, un puseu hiperplazic survenit 

intempestiv. Hipertrofia neoplazică poate determina jenă, durere spontană sau la palpare, 

durere continuă sau însoțind numai puseul evolutiv. Dimensiunile crescute și aderența 

tumorală sau hipertrofia maselor ganglionare (ex. ganglionii lanțului jugular, traheo-

esofagian, prelaringieni, supraclaviculari, mastoidieni, mediastinali) (Fig. 1) determină 

fenomene de compresiune pe structurile din jur, manifestate prin: disfonie (prin compresiuni 

asupra nervului laringeu recurent), disfagie (prin compresiuni asupra esofagului), dispnee și 

tuse (prin compresiune traheală), dureri cervicale (prin compresiuni pe nervi), turgescența 

jugularelor și cianoza feței (prin compresiuni vasculare). În stadiile avansate, tabloul clinic se 

completează și se particularizează prin simptomatologia caracteristică sediului metastazelor 

(ex. plămâni, oase, mediastin, ficat, SNC). 

 

Investigaţii de laborator 

     Investigațiile necesare pentru orientarea diagnosticului de cancer tiroidian includ dozarea 

TSH, FT3, FT4, T4 (pentru stabilirea funcției tiroidiene), dozarea anticorpilor antitiroidieni 

(unele cancere tiroidiene se asociază cu tiroidită autoimună), dozarea tiroglobulinei serice 

("marker" pentru evoluția carcinoamelor diferențiate), dozarea calcitoninei și testul la calciu-

pentagastrină ("marker" pentru cancerul medular), efectuarea investigațiilor imagistice, 

precum Ecografie tiroidiană, scintigramă tiroidiană, Tomografie computerizată, Rezonanță 

magnetică nucleară și efectuarea puncției bioptice tiroidiene. European Thyroid Association 

Fig. 1 Tiroidă hipertrofiată, Hipertrofia maselor ganglionare 



(ETA) și American Thyroid Association (ATA) recomandă ca preoperator să se efectueze: 

ecografie preoperatorie pentru determinarea adenopatiilor, CT/RMN/PET în situații 

selecționate, laringoscopie, endoscopie în tumori invazive și dozarea tiroglobulinei. 

     Tiroglobulina (TG) este considerată un "marker" al recidivelor și metastazărilor pentru 

pacienții diagnosticați cu cancer tiroidian diferențiat derivat din epiteliul folicular, însă poate 

avea valori crescute nespecific și în alte afecțiuni tiroidiene, precum  gușa endemică, tiroidita 

subacută sau boala Graves.  

     Markerii moleculari sunt cercetați în prezent pentru tranșarea diagnosticului în cazul 

leziunilor clasificate la puncția cu ac fin ca leziuni foliculare/indeterminate sau neoplazii 

foliculare; mutațiile BRAF, RAS, RET/PTC și PAX8/PPARγ sunt cele mai frecvent utilizate. 

Dintre tipurile de mutații, mutația V600E a genei BRAF este cea mai frecventă alterare 

genetică descrisă în carcinomul papilar tiroidian sau în carcinomul anaplazic, fiind absentă în 

neoplaziile foliculare, în carcinoamele medulare sau în nodulii tiroidieni benigni. De 

asemenea Mutațiile genei BRAF sunt și un marker de prognostic negativ, fiind asociate cu 

riscul de recurență, de metastaze ganglionare și de extensie extratiroidiană. 

     Markeri imunohistochimici precum receptorul factorului de creștere epidermal, 

ciclooxigenaza 2, factorul de creștere vascular 2 (VEGF-C în carcinomul papilar, VEGF-D 

implicat în metastazarea limfatică, VEGF-A crescut în carcinomul papilar, folicular și 

medular) sunt factori de prognostic în carcinomul tiroidian.  

Investigaţii imagistice 

 Ecografia tiroidiană este obligatorie în toate cazurile în care un nodul este descoperit la 

palpare. Există o serie de caracteristici ecografice care sugerează malignitatea unui nodul 

(Fig. 2A,B):Caracter solid, hipoecogenitate intensă, margini neregulate/contur imprecis, 

invazia/întreruperea capsulei tiroidiene, vascularizația abundentă, prezența microcalcificărilor 

intralezional, prezența ganglionilor sateliți suspecți, înălțimea mai mare decât lățimea. 

 

Fig 2A Carcinom papilar – aspect intens 

hipoecogen, neomogen, microcalcificări în 

interior 

A

. 
B

. Fig 2B Carcinom folicular – hipoecogen, contur 

imprecis și neregulat 

 



Colegiul American de Radiologie (ACR)a dezvoltat clasificareaTI-RADS (Thyroid Imaging 

Reporting and Data System),un sistem de cuantificare a caracterelor ecografice(compoziție, 

ecogenitate, formă, margine și focare ecogenice). În cadrul acesteia, fiecărei caracteristici i se 

atribuie 0-3 puncte, însumarea acestora determinând nivelul de risc al nodulului:  TR1 

(0puncte) -Nodul benign, TR2 (2 puncte) - Fără suspiciune de malignitate, TR3 (3 puncte) -  

Suspiciune redusă de malignitate, TR4 (4-6 puncte) – Suspiciune moderată de malignitate, 

TR5 (≥) – Suspiciune ridicată de malignitate (Fig. 3). 

 

 

 

Elastograma tiroidiana (Fig. 4)  este o investigaţie complementară ecografiei care oferă 

informaţii suplimentare despre natura unei formaţiuni tiroidiene prin compararea 

rigidităţii/elasticităţii nodulului tiroidian cu elasticitatea ţesutul tiroidian adiacent 

sănătos.Nodulii maligni sunt in general duri, rigizi in timp ce nodulii benigni sunt elastici, 

moi. 

 

Scintigrama tiroidiană (Fig. 5) , cel mai adesea efectuată cu radiotrasorii: I
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 sau TC
99m

, în 

cazul unui cancer tiroidian poate identifica o zonă necaptantă circumscrisă ("nodul rece"), o 

Fig. 3 Caracteristici ecografice - clasificare ACR-TI RADS 

Fig 4 Elastogramă tiroidiană 

 



zonă necaptantă prost delimitată, cu contur șters, fixare neomogena sau zone captante situate 

în afara corpului tiroidian (metastaze tiroidiene funcționale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncția bioptică tiroidiană cu ac fin este indicată în cazul tuturor nodulilor solizi hipoecogeni 

cu dimensiuni >1 cm, în cazul nodulilor solizi izo- sau hiperecogeni cu dimensiuni >1-1,5 cm 

și în cazul nodulilor cu structură mixtă cu dimensiuni >2 cm. Nodulii care prezintă mai multe 

caracteristici ecografice nefavorabile au indicație de puncție indiferent de dimensiuni. 

Rezultatele puncției tiroidiene cu ac fin pot fi exprimate conform clasificării Bethesda, care 

cuprinde 6 clase, respectiv I=Frotiu neconcludent, II=Frotiu benign, III=Frotiu cu atipii cu 

semnificație neclară sau leziune foliculară cu semnificație incertă, IV=Frotiu cu aspect cert de 

neoplasm folicular sau aspect suspect de neoplasm folicular/celule Hurthle, V=Frotiu cu 

aspect suspect de carcinom papilar, medular, anaplazic, limfom, VI=Frotiu malign. 

IV. CANCERUL TIROIDIAN PAPILAR 

Cancerul tiroidian papilar (CTP) este cel mai frecvent tip de cancer tiroidian, reprezentând 

aproximativ 70% dintre tumorile tiroidiene bine diferențiate. Incidența maximă de apariție 

este la vârste cuprinse între 30-50 de ani și afectează de 2-3 ori mai frecvent femeile. Se 

prezintă cel mai adesea ca un nodul solitar, de consistență fermă, "rece" scintigrafic, cu contur 

policiclic, dând la palpare senzația de microcalcificări intratumorale. 

     Cancerul papilar are o evoluție lentă și rămâne timp îndelungat limitat la nivelul tiroidei, 

însă la vârstnici este mai agresiv și se extinde dincolo de capsula tiroidiană în țesuturile 

învecinate din regiunea cervicală. Are tendința de diseminare limfatică, dar poate metastaza și 

pe cale hematogenă, în special la nivel pulmonar sau osos. 

Caracteristicile citologice ale CTP (Fig. 6) care ajută la stabilirea diagnosticului după 

efectuarea puncției cu ac fin sau după rezecția chirurgicală sunt: prezența vegetațiilor papilare, 

arborescente ale celulelor epiteliale tumorale, corpii psamoma (sfere laminate calcificate) și 

nucleii scindați cu aspect de "orfana Annie" din cauza nucleolilor mari.  

Fig 5Scintigramă tiroidiană 

 



 

Se disting mai multe forme de cancer 

papilar (Fig. 7): 

-forma papilară pură 

-forma papilo-foliculară, cu foliculi 

existenți în interiorul vegetațiilor 

papilare 

-forma cu celule înalte (celule 

eozinofile cu înălțimea de 2 ori mai 

mare decât lățimea),o formă mai 

agresivă comparativ cu formele anterior 

menționate 

-alte forme : forma insulară (cuiburi de 

celule separate prin benzi fibroase), 

forma columnară (cu celule alungite cu nuclei în palisadă), forma cu celule oxifile (celule 

Hurthle), forma solidă, forma cu celule clare, forma difuză sclerozantă. 

V. CANCERUL TIROIDIAN FOLICULAR 

Cancerul tiroidian folicular (CTF) reprezintă aproximativ 20% dintre carcinoamele 

tiroidiene. Este frecvent diagnosticat după vârsta de 40 de ani, predominant la sexul feminin și 

se manifestă printr-un nodul tiroidian voluminos, bine circumscris. Acesta se diferențiază de 

tumorile foliculare benigne prin evidențierea invaziei vasculare, neurale sau a structurilor 

adiacente (Fig. 8). CTF are tendința la diseminare hematogenă, determinând metastaze 

osoase, pulmonare și la nivelul sistemului nervos central. Rata de mortalitate în cazul CTF 

este mai mare decât cea a CTP, printre factorii de prognostic negativ numărându-se 

metastazele la distanță, vârsta>50 ani, tumoră primară>4 cm, prezența celulelor Hurthle și 

invazia vasculară importantă. 

Fig. 6 Caracteristici citologice CTP, HE; A. Corpi psamoma, B. Vegetații papilare, arborescente,  

C. Nuclei "orfana Annie"  
 

Fig. 7 Forme de CTP, HE; A. Forma papilară pură, 

B. Forma papilo-foliculară , C. Forma solidă,  

D. Forma cu celule înalte 

 

A

. 
B

. 
C
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Există 3 variații citologice asociate acestui tip de neoplazie: carcinomul cu celule Hurthle, 

(format din celule mari, citoplasmă intens acidofilă, arhitectonică trabeculară) (Fig. 9), 

carcinomul cu celule clare și gușa proliferantă Langhans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI. TRATAMENTUL CHIRURGICAL 

 

Obiectivele terapiei formelor diferențiate de cancer tiroidian urmăresc extirparea în totalitate a 

țesutului tiroidian cu potențial cariokinetic și substituția tiroidiană eficientă. 

Toate cancerele tiroidiene diferențiate derivate din epiteliul folicular ar trebui excizate 

chirurgical (tiroidectomie totală sau subtotală), ceea ce permite, pe lângă înlăturarea tumorii 

primare și diagnosticul histologic de certitudine și stadializarea tumorală. Cu ocazia 

intervenției se poate aprecia și starea nodulilor limfatici (traheo-esofagieni, mastoidieni), cei 

afectați putând fi excizați.  

Fig. 9 CTF, Carcinom cu celule Hurthle, 

invazie vasculară, HE 

Fig. 8 CTF, A. Ecografie tiroidiană- indică un nodul izoecogen cu un halou gros, neregulat, 

omogen și marcat hipoecogen (săgeată) și întreruperea haloului din cauza invaziei tumorale (vârful 

săgeții). B. HE x 40, invazia tumorii în și prin capsula hialinizată (capsula săgeată) și capsula 

groasă și neregulată (săgeata).  

A

. 
B

. 



Indicațiile chirurgicale sunt: puncție biopsie pozitivă; puncție echivocă/factori de risc prezenți 

(suspiciune de carcinom papilar sau folicular); dimensiunea nodulului >4 cm, cu antecedente 

de radioterapie, antecedente heredecolaterale pozitive, bilateralitate, leziuni atipice, 

suspiciune de carcinom papilar. În aceste condiții se recomandă tiroidectomie totală, cu 

disecția compartimentului ganglionar și evaluarea anatomopatologică. Tiroidectomia totală 

este grevată de 2 riscuri care deteriorează calitatea vieții: hipoparatiroidismul și lezarea 

nervilor laringieni recurenți. Dacă puncția este pozitivă, nodulul este < 1 cm, fără adenopatie 

și risc scăzut de carcinom, se va efectua o tiroidectomie subtotală, cu evaluare extemporanee 

și eventual, o excizie totală ulterioară.  

 

VII. TRATAMENTUL POSTCHIRURGICAL 
 

     Postchirurgical, administrarea de Levotiroxină este obligatorie în toate tipurile 

histopatologice de cancer tiroidian, pe toată durata vieții, având atât rol substitutiv, cât și rol 

supresiv asupra TSH-ului. 

Iodul radioactiv este recomandat postoperator în cancerele diferențiate derivate din epiteliul 

folicular pentru eliminarea țesutului tiroidian restant și a metastazelor iod-captatoare 

locoregionale și la distanță.Se întrerupe tratamentul cu tiroxină cu 6 săptămâni 

preadministrare de I
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 sau se continuă până cu 3 zile anterior administrării, iar în ziua 1 și 2 

preadministrare se efectuează injecții intramusculare cu Thyrogen, TSH recombinat. Valoarea 

TSH-ului va ajunge la valori > 40 μUI/ml, iar în ziua anterioară administrării iodului, se 

recoltează tireoglobulina, anticorpi antitireoglobulină, TSH, FT3 și FT4. O altă posibilitate 

este întreruperea tratamentului cu T4 cu 6 săptămâni anterior iodului, cu administrarea de T3 

80-100 μg pentru 4 săptămâni, apoi 2 săptămâni pauză. Doza terapeutică este precedată de o 

doză trasoare de 2-3 mCi, cu efectuarea scintigramei și evidențierea topografiei țesutului 

tiroidian captant local sau metastatic. Doza distructivă variază de la 50mCi la 200mCi, doză 

repetabilă la intervale variabile de timp (6-12 luni), în funcție de persistența resturilor de țesut 

tiroidian funcțional sau în scopul profilaxiei recidivelor, pe o perioadă de 5-6 ani. Între dozele 

de iod radioactiv se recomandă terapie supresivă cu levotiroxină (LT4) 150 μg/zi, astfel încât 

TSH-ul să fie mai mic de 01 μUI/ml. Se repetă dozarea TSH, FT3, FT4 la 3 luni, cu 

modificarea dozei de LT4 pentru obținerea unui control eficient al TSH-ului. În cazul 

pacienților cu semne imagistice sau biochimie de boală sau la cei cu risc crescut de recurență 

(Tabel 2) ar trebui realizată supresia TSH (≤o,1 μUI/ml), iar în cazul pacienților cu risc redus 

de recurență (Tabel 2), care sunt în remisie biologică și structurală, TSH ar trebui menținut la 

un nivel scăzut, dar detectabil (0,5-1 μUI/ml). 

Tabel 2. Clasificarea American Thyroid Association (ATA) a riscului de recurență 

Risc mic Risc intermediar Risc crescut 

Sunt prezente concomitent 

următoarele caracteristici: 

-tumoră macroscopică rezecată în 

întregime 

-fără invazie în structurile 

locoregionale 

-fără invazie vasculară 

-fără metastaze locale sau la 

Este prezentă oricare dintre 

următoarele caracteristici: 

-invazie microscopică în țesutul 

moale peritiroidian 

-metastaze ganglionare cervicale sau 

captarea I
131

 în afara lojei tiroidiene la 

scintigrama posttratament 

-tumoră cu histologie agresivă (celule 

Este prezentă 

oricare dintre 

următoarele 

caracteristici: 

-invazie 

tumorală 

macroscopică 

-rezecție 



distanță 

-scintigramă negativă 

posttratament 

-tumoră fără histologie agresivă 

(celule 

înalte/columnare/Hurthle/carcinom 

folicular/insular) 

înalte/columnare/Hurthle/carcinom 

folicular/insular) sau cu invazie 

vasculară 

tumorală 

incompletă 

-metastaze la 

distanță 

 

Terapia cu I
131 

este indicată în funcție de dimensiunile tumorale, gradul de invazie, vârsta 

pacientului și uneori tipul histopatologic (Tabel 3). 

Tabel 3. Indicațiile terapiei ablative cu iod radioactiv 

Clasificare Dimensiune Scăderea 

riscului de 

deces 

Scăderea 

riscului de 

recurență 

Poate 

facilita 

clasificarea 

inițială și 

urmărirea 

Ablația cu I
131 

de obicei 

recomandată 

T1a ≤ 1 cm, 

intratiroidian 

Nu Nu Da Nu 

T1b 1-2 cm, 

intratiroidian 

Nu ? Da Înanumite 

cazuri* 

T2 >2-4 cm, 

intratiroidian 

Nu ? Da În anumite 

cazuri* 

T3 >4 cm 

<45 ani 

  ≥45 ani 

 Orice 

dimensiune, 

orice vârstă, 

cu invazie 

extratiroidiană  

minimă 

 

Nu 

Da 

Nu 

 

? 

Da 

? 

 

Da 

Da 

Da 

 

Da 

Da 

În anumite 

cazuri* 

T4 Orice 

dimensiune cu 

invazie 

extratiroidiană 

importantă 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Nx, N0 Fără 

metastaze 

ganglionare 

documentate 

Nu 

 

Nu 

 

Da Nu 

 

N1 <45 ani 

 

≥45 ani 

 

Nu 

 

? 

? 

 

? 

Da 

 

Da 

În anumite 

cazuri* 

În anumite 

cazuri* 

M1 Metastaze la 

distanță 

prezente 

Da Da Da Da 



*cazurile selecționate în care se indică terapia cu iod radioactiv sunt cele cu risc de recurență intermediar sau 

crescut 

Radioterapia externă se recomandă postoperator pacienților cu excizie chirurgicală imposibilă 

sau incompletă de necesitate în cancerele diferențiate derivate din epiteliul folicular, 

pacienților cu cancere medulare, anaplastice, sarcoame sau celor cu metastaze nefixante de 

iod. 

     Chimioterapia poate fi utilizată în pregătirea preoperatorie sau în cazurile cu evoluție 

rapidă și fără răspuns la iradierea internă, utilizându-se Adriamicină, 5-Fluorouracil, 

Bleomicină, Metotrexat, Cisplatin. 

VIII. ÎNCADRAREA ÎN SISTEMUL TNM 

     ATA recomandă stadializarea TNM la toți pacienții (Tabel 4, Tabel 5):  

Tabel 4. Clasificarea histopatologică TNM a cancerului tiroidian diferențiat derivat din 

epiteliul folicular 

T (tumoră primară) 

Tx-tumoră neidentificată 

T0-fără semne ale tumorii primare T1 

T1-tumoră ≤ 2 cm în diametrul maxim, limitată la tiroidă 

     T1a-Tumoră ≤ 1 cm în diametrul maxim, limitată la tiroidă 

     T1b-tumoră > 1 cm, dar ≤ 2 cm în diametrul maxim, limitată la tiroidă 

T2-tumoră > 2 cm, dar ≤ 4 cm în diametrul maxim, limitată la tiroidă 

T3-tumoră > 4 cm limitată la tiroidă sau cu extensie extratiroidiană invadând mușchii striați 

T4-include extensia importantă la structurile majore ale gâtului 

     T4a-extensie extratiroidiană grosieră la structurile moi subcutanate, laringe, trahee, 

esofag sau nerv recurent de către o tumoră de orice dimensiune 

     T4b- extensie extratiroidiană grosieră invadând fascia prevertebrală sau artera carotidă 

sau vasele mediastinale de către o tumoră de orice dimensiune 

N (ganglionii regionali) 

Nx-ganglionii regionali nu pot fi evaluați 

N0-nu există ganglioni regionali metastazați 

N1-Metastaze în ganglioni regionali 

     N1a-Metastazeunilaterale sau bilaterale în ganglioni din nivelul VI sau VII (pretraheal, 

paratraheali, prelaringeali / Delphian sau din mediastinul superior) 

     N1b-Metastaze unilaterale, bilaterale sau contralaterale în ganglionii cervicali (nivele I, 

II, III, IV, V) sau retrofaringieni 

M (Metastaze la distanță) 

M0: fără metastaze la distanță 

M1: cu metastaze la distanță prezente 

 

Tabel 5. Stadializarea AJCC a cancerului tiroidian diferențiatderivat din epiteliul folicular 

 Vârsta la diagnostic < 55 ani 

Stadiul I Orice T Orice N M0 

Stadiul II Orice T Orice N M1 

 Vârsta la diagnostic > 55 ani 

Stadiul II T1 N0/Nx M0 



 T2 N0/Nx M0 

 T3a/T3b Orice N M0 

Stadiul III T4a Orice N M0 

Stadiul IVA T4b Orice N M0 

Stadiul IVB Orice T Orice N M1 

 

IX. PROGNOSTIC 

     Tumorile bine diferențiate derivate din epiteliul folicular, cum ar fi carcinomul tiroidian 

papilar și carcinomul tiroidian folicular sunt adesea curabile și prognosticul este bun dacă 

afecțiunea este descoperită într-un stadiu incipient (Fig. 10). 

 

     Factorii care influenţează prognosticul şisupravieţuirea fără recidive în cancerul tiroidian 

diferențiat derivat din epiteliul folicular se împart în: factori biologici (potenţialul de invazie 

tumorală şimetastazare, factori demografici (vârsta şi sexul pacienţilor), perioada de la 

debutul bolii până la diagnostic, radicalitatea tratamentului, dar și tipul histologic al tumorii. 
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Fig. 10A Rata de supraviețuire a pacienților 

cu cancer tiroidian papilar, cohortă de 1851 

de pacienți. I, 1107 (60%); II, 408 (22%); 

III, 312 (17%); IV, 24 (1%). 

 

Fig. 10B Rata de supraviețuire a 

pacienților cu cancer tiroidianfolicular, 

cohortă de 153 pacienți, I, 42 (27%); II, 

82 (54%); III, 6 (4%); IV, 23 (15%). 

 


