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Lobektomi
yapılmış

DİFFERANSİYE TİROİD KANSERLERİNDE TEDAVİ
Near total tiroidektomi
yapılmış
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Operasyon sonrası histopatoloji DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİ (DTK)

Radyoiyod tedavisi öngörülen
olgularda 3 gr dan fazla doku kalmışsa
tamamlama cerrahisi

Operasyon sonrası DTK tanısı konulan hastaların daha sonraki tedavi
ve takibi
endokrinoloji, endokrin cerrahi, nükleer tıp, endokrin patoloji
birimleri ve birimlerden oluşan tiroid konseyi olan merkezlerde
Endokrinoloji Bilim Dalı tarafında yapılması uygun olacaktır.
Algoritmin bundan sonraki bölümü bilgi vermek amacındadır.

İyi bir histopatolojik gerekirse (bazı olgularda moleküler biyolojik değerlendirme)
prognoz ve tedavi seçiminde önem kazanır.
Risk ağırlığı ve stage belirlenmesi de tedavi ve prognoz bağlamında önemlidir.
Bu bağlamda olgunun özelliğine göre (her olguda koşul değil): beyin-boyun- toraksCT, abdominal-USG, kemik sintigrafisi, hatta agressiv hücre tipi olan olgularda
PET veya PET/CT tetkikleri yapılabilir.
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Radyoiyod ablasyon tedavisi
uygulama gerekenler
Gerekmez dediklerimizin dışındaki tümüne
Radyoiyod tedavisi
1-Hasta 4 hafta süreyle iyot yasağına alınır;
bu şekilde vücudundaki iyot deposu küçültülür.
2-L-tiroksin kullanmaktaysa bu en az 3 haftadır
kesilmiş olmalıdır.!
3-Hastanın özelliklerine göre 100-200 mC
ıyot-131 (RAI) içirilir. Hasta 2-3 kadar nükleer tıp
ünitelerinin özel radyasyon blokajlı odalarında tutulur.
4- Radyoıyod içme günü veya 1-2 gün önce serum TSH
düzeyi bakılır. RAI için TSH 30 mU/L üzerinde olmalıdır.
5-6.-10. günler arasında post ablatif tüm vücut tarama
sintigrafisi (PA-TTS) çekilir.
6-İyot yasağı kaldırılır
7-L-Tiroksin 150-200 ugr/gün başlanır
8-4-6 ay sonra 5 mC test dozu iyot-131 le tüm
vücut taraması (5TTS) veya olgunun özelliiğne göre
(yüksek riskli) doğrudan 100-200 mC ablasyon dozu verilir.
9-RAI uygulamasına normal rezidü doku ve varsa
metastaza uyabilecek aktivite birikimi yok oluncaya
kadar devam edilir. Toplan doz 500 mC üzerinde
radyasyona bağlı sekonder maligniteler ( örneğin lösemi
ve GI kanserler gibi) oranı artabilir. 1000 mC üzerinde bu
artış daha belirginleşir.
10-Tiroglobulin yüksek olmasına karşın RAI patolojik
aktivite birikimi göstermiyorsa daha sonraki RAİ
tedavilerinden vazgeçilir (İyod uptake yeteneği olmayan
tiroid kanseri ?).

Radyoiyod ablasyon tedavisi
uygulama gerekmeyenler
10 mm den küçük papiller kanserler (düşük riskli gurup özellikli)
Ayni lobda milimetrik multisentrik papiller kanserler (düşük riskli gurup özellikli)
15-20 mm den küçük minimal invazzif foliküler kanserler

RAI gerekmeyen guruba L-thyroxin ile TSH baskılama tedavisi hemen
başlanır.
RAI gerekenlere ise radyoıyod hazırlama ve uygulama hazırlıktaki
4-6 haftalık süreçte, doğal olarak L-Thyroksin kullanılmayacaktır (endojen TSH
nin yükselebilmesi için). RAI hazırlık ve uygulama süreci dışındaki 4-6 aylık
intervallerde ve RAI programı tamamlandıktan sonra hasta sürekli olarak
L-Tiroksin ile TSH baskılama tedavisi alınır.
Baskılama tedavisinde TSH 0,1 mU/L altında tutulur. ATA ve TEMD düşük
risk gurubu hastalarda TSH nin 0,1-0,5 mU/L arasında tutulabileceğine işaret
etmektedir.
Hastalar 6 aylık araklıklarla takip edilirler. Ağır riskli vakalarda takip aralığı
daha da kısa tutulabilir. Düşük riskli vakalar ise bir kaç sene her 6 ayda bir
izledikten sonra yıllık izleme geçilebilir.
Kontrollarde tiroglobulin(Tg), TSH ve anti-Tg ölçümleri ve boyun ultrasonu
yapılır. Ultrason rezidü, nüks veya lenf metastazı bağlamında önemlidir.
Uzak metastaz düşündüren şikayet ve bulgular varlığında diğer
radyolojik ve nükleer tıp görüntü yöntemleri devreye girer.
L-Tiroksin kulanırken ölçülen Tg baskılanmış Tg dir. Rezidü,nüks veya
METyoksa bu genede < 0,2 ng/ml bulunur. Uyarılmış Tg ölçümü de takipte
gerektiğinde yapılmalıdır. Genelde bu THYROGEN uyarısı ile yapılır.
THYROGEN uyarısıyla prensip olarak Tg nin artmaması gerekir. Bununla
beraber ATA ve TEMD kılavuzları 1ng/ml altında uyarılmış Tg değerlerini de
olumlu kabul etmektedir. Diğer taraftan Tg negatif differansiye kanserler
olabileceğini de takipte gözardı etmemek gerekir.

