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În ultimele trei decenii, proiecţia tuturor participanţilor în echipele de 

management al cancererelor tiroidiene diferenţiate a suferit schimbări importante 
datorate creşterii semnificative a prevalenţei bolii, a modificării profilului histologic şi 
ameliorării evidente a metodelor de diagnostic şi terapie. 

 
DATE DE PREVALENŢĂ 
Clasic, cancerul tiroidian, cel mai frecvent cancer endocrin, reprezintă 1% din 

determinările maligne şi 5% dintre nodulii tiroidieni. Incidenţa cancerelor tiroidiene 
diferenţiate de tip papilar a crescut spectaculos în ultimele decenii datorită aplicării de 
rutină a unor metode fiabile de diagnostic şi, probabil, unor factori de mediu insuficient 
elucidaţi, care ar explica variaţiile geografice ale acestei creşteri [1]. Aplicarea 
screeningului pentru cancerul tiroidian în Japonia a demonstrat o incidenţă a cancerului 
de 12% în nodulii investigaţi citologic. Screeningul are avantajul de a surprinde 
leziunile de mici dimensiuni, cu prognostic bun [2].  

Un studiu efectuat într-un singur centru italian, pe 4187 cazuri, pe 35 de ani 
(1969-2004), împărţiţi în perioade de câte 5 ani, a demonstrat o creştere a incidenţei 
noilor cazuri descoperite de la 1215 cazuri în prima jumătate analizată, la 2772 cazuri în 
cea de-a doua. În primii 5 ani ai perioadei analizate au fost diagnosticate 786 de cazuri, 
iar în ultimii 5 ani 1266 cazuri faţă de cele 800 prezumate statistic [3]. În Franţa s-a 
înregistrat o creştere a noilor cazuri de cancere tiroidiene cu 89% în 2005 faţă de 1980, 
asociată cu o creştere a ratei mortalităţii de 13% faţă de cea anticipată de 37% [4]. 

Studiul efectuat de Elisei [3] a demonstrat că profilul clinico-histologic al 
cancerelor tiroidiene s-a modificat semnificativ prin: 

- creşterea incidenţei cancerelor papilare de la 80,5% la începutul intervalului 
analizat la 91%;  

- reducerea cancerelor foliculare de la 19,5% la 9%;  
- creşterea incidenţei cancerelor cu diametrul mai mic de 1 cm de la 7,9% în prima 

parte a intervalului de 35 de ani la 28,7% în a doua parte a intervalului;  
- reducerea incidenţei cancerelor macroinvazive de la 7% la 1,9%; 
- reducerea frecvenţei cancerelor cu metastaze la distanţă de la 5,4 la 2%; 
- reducerea frecvenţei cazurilor cu metastaze ganglionare de la 34,2% la 22,4%; 
- scăderea incidenţei cazurilor aflate în stadii avansate de dezvoltare conform 

stadializării TNM VI, pentru stadiul III de la 10,8% la 7,4% şi a celor în stadiul 
IV de la 4,2% la 1,7%.  
Aceste date sunt legate de modificarea metodelor de analiză histologică care au 

permis identificarea focarelor microscopice de cancer, introducerea variantei foliculare 
a cancerelor papilare şi aplicarea stadializării TNM VI [3].  

În Grecia, Alivizaki [5] semnalează creşterea incidenţei cancerelor papilare, 
majoritatea fiind microcancere, care reprezintă 51,6% din totalul cancerelor operate. 
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Acestea sunt mai frecvente în guşile polinodulare şi în nodulii calzi decât în nodulii 
solitari. Alte studii demonstrează creşterea incidenţei cancerelor tiroidiene care este 
determinată de creşterea incidenţei cancerelor papilare descoperite incidental care sunt 
asociate cu tiroidita autoimună şi adenoamele foliculare. Frecvenţa cancerelor 
descoperite incidental oscilează între 4,6%-12%, iar 40 % dintre ele prezintă focare 
bilaterale. Din acest motiv, afecţiunile susceptibile de a se asocia la cancere incidentale 
ar trebui să  fie tratate radical de la început [6].  

Iodarea sistematică a sării a modificat profilul histologic al cancerelor tiroidiene 
determinând creşterea incidenţei cancerelor papilare şi reducerea cancerelor foliculare, 
care sunt mai frecvente în zonele cu deficit iodat [6, 7].  

Istoria naturală a cancerelor tiroidiene diferenţiate în perioada actuală [8] se 
caracterizează prin: 

- creşterea semnificativă a prevalenţei; 
- creşterea prevalenţei cancerelor papilare, în principal a celor descoperite 

incidental şi a microcancerelor; 
- reducerea formelor cu extensie locală sau la distanţă; 
- prognostic general mult mai bun al cancerelor diferenţiate, consecinţă directă a 

caracteristicilor subliniate anterior.  
Elementele de prevalenţă şi caracteristicile clinico-patologice au determinat 

reorientarea ghidurilor de management al cancerelor diferenţiate în sensul recomandării 
utilizării de rutină a examenului ultrasonografic al tiroidei şi întregii zone cervicale 
pentru metastaze ganglionare şi abordarea prin puncţie cu ac subţire a tuturor nodulilor  
cu diametrul >/= 1 cm şi, dacă este posibil, chiar sub aceste dimensiuni [1].  

  
MICROCANCERELE TIROIDIENE – O NOUĂ ENTITATE? 
Microcancerele reprezintă 30% dintre cancerele papilare. OMS le defineşte drept 

leziuni cu diametrul maxim mai mic sau egal cu 1 cm. Pe necropsii sunt decelate la 38% 
dintre cei examinaţi, ceea ce indică o istorie naturală favorabilă. Identificarea 
microcancerelor este rezultatul utilizării de rutină a ultrasonografiei cervicale şi a 
puncţiei cu ac subţir,e dar şi al descoperirii incidentale după intervenţii efectuate pentru 
alte afecţiuni [8,9]. Atitudinea terapeutică faţă de microcancere este un domeniu 
controversat  care reflectă comportamentul imprevizibil al bolii. Rata de recurenţă este 
mai mică după intervenţiile radicale şi mai mare în formele multicentrice [10]. 
Practicienii oscilează între tiroidectomie totală sau subtotală urmată de administrarea de 
iod radiaoctiv (IRA) sau tiroidectomie totală fără IRA terapie, cu excepţia cazurilor cu 
histologie şi prognostic nefavorabil. Se evită reintervenţiile în cazurile cu leziune 
unifocală şi fără atingere capsulară [11]. Experinţa unui centru american bazată pe 
excelenta supravieţuire a microcancerelor papilare pledează pentru efectuarea unei 
simple lobectomii atunci când nu există metastaze la distanţă. Cu toate acestea, o treime 
din cazuri au metastaze la momentul diagnosticului şi peste 20 % dezvoltă recurenţe 
locale. Aceste forme trebuie supuse protocolului complet de mangement al cancerelor 
tiroidiene diferenţiate: tirodiectomie – iod radioactiv – terapie de supresie [12]. 

 
ETIOPATOGENIA CANCERELOR TIRODIENE DIFERENŢIATE 
Datele clasice asupra etiopatogeniei semnalează rolul iradierii externe în 

dezvoltarea cancerelor tiroidiene diferenţiate şi sunt în permanenţă susţinute de noi 
argumente: creşterea prevalenţei în ariile adiacente centralelor nucleare [13]; apariţia 
cancerelor secundare, inclusiv a celor tiroidiene după iradiere pentru limfoame  
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Hodgkin [14]. Recent, în apariţia cancerelor diferenţiate a fost implicată rezidenţa într-o 
zonă vulcanică (Catania – Italia) [15].  

În ultimul deceniu a fost elucidată întreaga cascadă de mutaţii genetice şi 
produşi ai genelor mutante implicaţi în apariţia şi progresia cancerelor tiroidiene 
diferenţiate: rearanjamentele genei ret, mutaţia genei BRAF, modicări în lanţul 
proteinelor care controlează creşterea celulară - MAPK – PI3- AKT şi a receptorilor 
pentru diferiţii factori de creştere (VEGF, PDGF), gene şi proteine care au devenit ţinte 
terapeutice pentru terapii specifice, în particular inhibitori de proteinkinaze [16, 17].  

Creşterea prevalenţei cancerelor tiroidiene diferenţiate semnalată în întreaga 
lume, ca şi creşterea prevalenţei insulino-rezistenţei şi sindromului metabolic au 
determinat avansarea ipotezei unei relaţii dintre cele două entităţi.  

Subiecţii cu insulino-rezistenţă au un volum tiroidian mai crescut şi risc mai 
mare de a dezvolta noduli tiroidieni, iar frecvenţa sindromului metabolic este mai mare 
la cei cu cancer tiroidian [18]. 

 
DIAGNOSTICUL CANCERELOR TIROIDIENE DIFERENŢIATE 
Factorii de risc pentru malignitatea nodulilor tiroidieni sunt: sexul masculin, 

vârsta tânără, caracterul solitar şi istoricul de cancer tirodian sau MEN 2 [19]. 
Diagnosticul se bazează pe ultrasonografia cervicală (tiroidă şi grupe 

ganglionare, în care elementele de malignitate sunt reprezentate de neregularitatea de 
contur, prezenţa microcalcificărilor şi vascularizaţie intranodulară intensă în Doppler), 
puncţia cu ac subţire, determinarea TSH, fT4, anticorpilor antitiroidieni.  

Nodulii asociaţi cu supresia TSH se consideră, în general, fără risc de 
malignitate. Elemente noi se profilează asupra relaţiei dintre nivelul TSH şi riscul de 
malignitate a nodulilor tiroidieni şi consecinţelor practice care decurg din aceasta. 
Există date care demonstrează că riscul de apariţie a cancerului papilar între nodulii 
tirodieni este direct proporţional cu nivelul TSH. 

La subiecţii cu guşi nodulare şi nivel de TSH sub limita inferioară a normalului 
riscul existenţei  unui cancer papilar este mai redus decît la cei cu TSH peste limita 
normală [20]. Reducerea nivelului TSH sub 0,4 mIU/l reduce riscul de cancer papilar, 
iar nivelul TSH poate fi un factor predictiv adjuvant pentru detectarea cancerului 
tirodian prin puncţie cu ac subţire [21].  

Datele citate invită la reconsiderarea atitudinii faţă de nodulii tiroidieni care nu 
sunt operaţi, în sensul trecerii de la expectativa cu urmărire ecografică la tratamentul de 
supresie a TSH prin administrare de tiroxină.  

Puncţia cu ac subţire rămîne elementul esenţial pentru diagnosticul malignităţii 
nodulilor tiroidieni şi planificarea intervenţiei. În cazurile incerte, determinarea mutaţiei 
genei BRAF V600E permite identificarea cancerului papilar [22].  

Determinarea de rutină a calcitoninei pentru nodulii tiroidieni are două avantaje 
majore: permite intervenţia într-un stadiu mai puţin avansat al bolii şi orientează 
chirurgul către tiroidectomia totală şi disecţia ganglionilor din compartimentul central al 
gâtului care este abordarea minimă pentru carcinomul medular [23].  

Aplicarea recentă a tomografiei cu emisie de pozitroni utilizând  
18 F-fluorodeoxiglucoză (PET-FDG) detectează cu acurateţe nodulii maligni care sunt 
ulterior supuşi investigaţiilor citologice [24]. 
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TRATAMENTUL CANCERELOR TIROIDIENE DIFERENŢIATE 
Tratamentul chirurgical cu tirodectomie totală şi disecţia diferitelor 

compartimente ganglionare ale regiunii cervicale reprezintă abordarea terapeutică 
optimă pentru majoritatea cancerelor diferenţiate, intervenţia fiind urmată de 
administrarea de iod radioactiv şi urmărire prin determinarea tiroglobulinei şi efectuarea 
scintigrafiei [1,25]. Conform Consensului European pentru Managementul Cancerului 
Tirodian Diferenţiat rata de complicaţii după tiroidectomia totală este de 2% pentru 
paralizia definitivă de recurent şi de 3% pentru hipoparatirodismul definitiv.  

În ultimii ani, tiroidectomia video-asistată începe să fie din ce în ce mai mult 
practicată pentru cancerele diferenţiate cu risc scăzut, cu un grad de radicalitate şi 
complicaţii similare tiroidectomiei clasice, dar prezentând avantajele abordului minim 
invaziv [26].  

Terapia de ablaţie este individualizată în funcţie de riscul de recurenţă locală şi 
diseminare metastatică apreciat după integrarea datelor furnizate de protocolul operator, 
histologie şi elementele de risc proprii cazurilor [1]. 

Terapia cu iod radioactiv în doză mare, de 100 mCi, se practică în cazurile cu 
risc înalt: rezecţie incompletă sau completă, dar cu risc de recurenţă important, cazurilor 
cu extensie extracapsulară T3 şi T4, celor cu metastaze ganglionare sau la distanţă. IRA 
terapia în doză de 30 mCi este indicată în cazurile cu tiroidectomie subtotală, fără 
metastaze ganglionare, cu vârsta sub 18 ani, stadiilor T1 sau T2, N0, M0, cu histologie 
nefavorabilă, papilar cu celule înalte, columnar sau sclerozant, folicular invaziv sau slab 
diferenţiat. Nu este necesară aplicarea IRA terapiei pentru cazurile cu risc scăzut: 
chirurgie completă, histologie favorabilă, leziune unifocală de până la 1 cm. absenţa 
extensiei extracapsulare.  

Terapia de supresie cu hormoni tiroidieni se realizează prin administrarea de 
tiroxină la doze care să menţină nivelul seric al TSH sub 0.1 mIU/l şi se menţine timp 
de 3-5 ani pentru subiecţii cu boală reziduală, chiar fără documentarea prezenţei 
leziunii, dar cu tiroglobulină peste limita admisă pentru documentarea vindecării. La 
cazurile cu risc scăzut la care scintigrama de corp întreg este negativă şi nivelul 
tiroglobulinei sub 0,1 ng/ml, terapia de supresie poate fi înlocuită cu cea de subtituţie 
care să menţină nivelul seric al TSH între 0,5 şi 1 mUI/l.  

Ca elemente de actualitate în urmărirea cancerelor tirodiene diferenţiate după 
intervenţie şi ablaţie se înscriu: aplicarea de rutină a ultrasonografiei cervicale pentru 
detectarea metastazelor ganglionare şi administrarea de TSH recombinant (rhTSH-
Thyrogen). Thyrogenul se injectează în doză de 0,9 mg, 2 zile consecutiv, iar 
administrarea de iod radioactiv se efectuează în ziua următoare. Determinarea 
tiroglobulinei se face înainte de administrarea de iod radioactiv, dacă aceasta se face 
după întreruperea terapiei de supresie pentru cel puţin 3-4 săptămâni (pentru ca nivelul 
seric al TSH endogen să depăşească 30 mUI/ml), sau la 3 zile de la ultima doză de 
Thyrogen [27].  

Pentru cazurile care îşi pierdeau aviditatea pentru iod radiactiv şansele detectării 
leziunii erau până în ultimii ani nule. Actualmente utilizarea tomografiei cu emisie de 
pozitroni (PET) cu 18F fluorodeoxiglucoză şi, mai ales, PET cu 68Ga DOTATOC 
permite identificarea leziunilor care nu captează iodul radioactiv, dar existenţa lor este 
prezumată în baza creşterii tiroglobulinei peste limitele de siguranţă [28]. PET/CT este 
rezervat cazurilor care prezintă evolutivitate biochimică (creşterea tiroglobulinei) în 
absenţa unor leziuni iodocaptante. Sensibilitatea metodei este de 80,7%, iar 
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specificitatea de 88,9 %, cu înaltă acurateţe în detectarea recidivelor locale, a 
metastazelor ganglionare sau la distanţă [29]. 

Printre tratamentele paleative care se adresează metastazelor osoase se înscriu: 
rezecţia, iradierea externă, administrarea de bisfosfonaţi şi consolidarea prin injectarea 
de cement [1]. 

Până recent aceste forme rămâneau în afara oricărei resurse terapeutice eficiente. 
Identificarea mecanismelor genetice care guvernează evoluţia cancerelor tirodiene 
diferenţiate în stadii avansate a permis introducerea noilor terapii de “ţintire” a acestor 
mecanisme, care se bazează în principal pe interfererarea cu acţiunea unor gene, 
proteine codificate de acestea, factori de creştere şi receptori ai acestora. Terapia de 
“ţintire” cuprinde inhibitori ai protooncogenelor, inhibitori de angiogeneză, inhibitori ai 
creşterii şi stimulatori ai apoptozei. Inhibitorii protoocogenei ret, BRAF, AKT, 
inhibitorii receptorilor pentru factorii de creştere VEGF-R, EGF-R, PDGF-R sunt în 
majoritate inhibitori ai proteikinazelor şi sunt obiectul unor studii clinice în stadii 
avansate [16, 25]. Strategiile de „rediferenţiere” urmăresc în ansamblu restabilirea 
capacităţii cancerelor diferenţiate care şi-au pierdut capacitatea de captare a iodului prin 
reactivarea simporterului Na (+)/I (-) (NIS). Terapiile de rediferenţiere se bazează pe 
utilizarea acidului 13-cis retinoic [30], a inhibitorilor de diacetilază [31], a acidului 
valproic sau prin terapia genică – introducerea genei simporterului Na/I cu ajutorul unui 
vector viral [17].  

 
CONCLUZII 
Prevalenţa cancerelor tiroidiene diferenţiate este în continuă creştere, majoritatea 

fiind de tip papilar. Această creştere este determinată de ameliorarea metodelor de 
diagnostic, descoperirirea frecventă a leziunilor incidentale şi creşterii prevalenţei 
microcarcinoamelor. 

Diagnosticul cancerelor tiroidiene diferenţiate se bazează pe ultrasonografie 
cervicală, puncţie cu ac subţire şi este ameliorat prin investigaţii citogenetice aplicate pe 
specimenele citologice. 

Managementul cancerelor tiroidiene diferenţiate este în prezent bine codificat de 
consensuri internaţionale, se bazează pe încadrarea subiecţilor în grupe de risc în funcţie 
de care se practică tratament chirurgical, terapia cu iod radioactiv şi terapia de supresie 
cu tiroxină. Urmărirea evoluţiei se efectuează prin determinarea periodică a tirogloblinei 
şi efectuarea scintigrafiei întregului corp.  

Pentru cazurile considerate anterior în afara resurselor terapeutice actuale există 
studii clinice promiţătoare care vor permite introducerea terapiei „de ţintire” a unor gene 
mutante, a produşilor acestor gene, a factorilor de creştere şi receptorilor acestora. 
Rediferenţierea cancerelor diferenţiate care şi-au pierdut afinitatea pentru iodul 
radioactiv va reprezenta o altă opţiune de perspectivă pentru cancerele tiroidiene în 
stadii avansate. 
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