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ABSTRAK 
Karsinoma tiroid adalah suatu karsinoma pada kelenjar endokrin yang paling sering terjadi dengan 
insidensi pada wanita lebih tinggi daripada pria. Karsinoma tiroid jenis papilari atau folikulari yang 
menjalani tindakan total tiroidektomi akan menjalani terapi adjuvant radioiodine ablasi. Dosis standar 
yang digunakan adalah berkisar 30-100 mCi, jika dicurigai terdapat sisa karsinoma maka digunakan 
dosis berkisar 100-200mCi. Kami melaporkan 5 kasus karsinoma tiroid yang telah dilakukan total 
tiroidektomi dan dilanjutkan dengan dengan pemberian terapi radioiodine ablasi di Departemen 
Kedokteran Nuklir dan Pencitraan Molekuler RSUP Dr. Hasan Sadikin dengan dosis dan frekuensi 
pemberian yang bervariasi. 
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ABSTRACT 
The thyroid cancer is the most frequently malignancy of thyroid gland with higher incidency in woman 
than man. Both papillary or follicular type of thyroid cancer with total thyroidectomy as a definitive 
therapy will get radioiodine ablation as a neoadjuvant therapy. The standard dose approximately     
30-100 mCi, and 100-200 mCi for standard dose if there is a residive. We report five cases of thyroid 
cancer with total thyroidectomy and proceed for radioiodine ablation therapy at Department of Nuclear 
Medicine and Molecular Imaging Dr. Hasan Sadikin General Hospital with variation of dose and 
frequency of therapy. 
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Laporan Serial Kasus 



PENDAHULUAN 
 

Karsinoma tiroid adalah suatu 

karsinoma pada kelenjar endokrin yang 

paling sering terjadi dengan insidensi         

<1% dari karsinoma. Insidensi ini 

bervariasi tergantung dari letak geografis, 

umur, dan jenis kelamin.1,2 

 Karsinoma tiroid dilaporkan paling 

sering mengenai penderita antara usia   

30-50 tahun. Insidensi pada wanita lebih 

tinggi daripada pria dengan perbandingan 

3 : 1.2 

Insidensi karsinoma tiroid di 

Amerika Serikat adalah sebanyak 7,7 per 

100.000 orang/tahun, dengan 11,3 per 

100.000 wanita/tahun. Insidensi 

karsinoma tiroid jenis papilari adalah 5,7 

per 100 000 orang/tahun, dengan 8,8 per 

100.000 wanita/tahun. Insidensi 

karsinoma tiroid jenis folikulari di Amerika 

Serikat sebanyak 0.82 per 100.000 

orang/tahun, dengan 1,06 per 100.000 

wanita/tahun. Insidensi karsinoma tiroid 

jenis medulari dan karsinoma tiroid jenis 

anaplastik sebesar 0,11 dan 0,21 per 

100.000 orang/tahun. Kejadian karsinoma 

folikulari, medulari, dan anaplastik tidak 

berbeda secara substansial oleh ras / 

etnis.3 

Insidensi karsinoma tiroid yang 

terjadi di Departemen Ilmu Kesehatan 

THT-KL RSHS Bandung selama periode 

Januari 2010 - Desember 2015 adalah 

sebanyak 94 penderita, dimana penderita 

wanita sebanyak 69 orang (73,5%) dan 

penderita pria sebanyak 25 orang 

(26,5%).  

Beberapa jenis tipe karsinoma 

tiroid berdasarkan histopatologisnya, 

diantaranya tipe papilari, folikulari, 

medulari dan anaplastik. 4 

Tipe papilari merupakan jenis 

karsinoma yang paling banyak ditemukan, 

yaitu sekitar 60-70% diantara semua jenis 

tipe karsinoma tiroid. Termasuk golongan 

yang berdiferensiasi baik. Biasanya 

terdapat pada usia <40 tahun, wanita 2-3 

kali lebih sering terkena daripada pria. 

Perkembangannya biasanya lambat 

(tahunan) dan penyebarannya ke kelenjar 

getah bening servikal, kemudian ke 

mediastinal, tulang serta paru-paru. 

Prognosis dari intra tiroid papilari 

karsinoma (karsinoma yang masih 

terbatas pada kelenjar tiroid) pada 

umumnya masih sangat baik, dengan atau 

tanpa metastasis limfogen regional. 

Sebaliknya pada ekstra tiroid papilari 

karsinoma yang sudah menembus 

kelenjar tiroid dan  menginfiltrasi jaringan 

sekitarnya prognosisnya lebih jelek. 4 

Tipe folikulari merupakan jenis 

karsinoma terbanyak kedua setelah tipe 

papilari, sifatnya lebih ganas dari 

karsinoma papilari. Insidensi tipe ini 

sekitar 25% dari seluruh karsinoma tiroid 

dan terbanyak pada dekade ke-3 sampai 

ke-5. Dapat ditemukan di semua umur, 

tetapi paling sering pada usia >40 tahun. 

Penyebaran terutama melalui sistem 

vaskuler atau hematogen. Metastasis 

biasanya pada paru-paru, hati dan tulang, 



dan jarang ke kelenjar getah bening 

regional. 4  

Tipe medulari sering ditemukan 

pada usia lanjut, yaitu sekitar usia 50-60 

tahun. Insidensi tipe ini sekitar 3 % dari 

semua jenis tipe karsinoma tiroid. Sering 

didapatkan bersamaan dengan penyakit 

atau gangguan hormonal lainnya seperti 

adenoma paratiroid. Penyebaran tipe ini 

yaitu melalui sistem getah bening, sering 

residif dan bisa dipantau dengan kadar 

kalsitonin darah. 4  

Tipe anaplastik merupakan jenis 

karsinoma yang paling ganas dengan 

komposisi sel yang tidak terdiferensiasi. 

Angka mortalitasnya tinggi dengan rata-

rata angka harapan hidup berkisar antara 

6 sampai 9 bulan. Pasien biasanya datang 

dengan keluhan pembesaran kelenjar 

tiroid yang cepat, pada penderita usia 

lanjut, keluhan sesak, suara parau, 

distress pernafasan. Kematian biasanya 

akibat perkembangan penyakit lokalnya 

atau akibat metastasis pada paru-paru, 

obstruksi jalan nafas karena kompresi 

pada trakeanya, atau perdarahan intra 

trakeal. 4 

Jenis-jenis terapi pada karsinoma 

tiroid terdiri dari beberapa metode yang 

dapat dilakukan berdasarkan dari jenis 

histopatologisnya, yaitu untuk tipe papilari 

dan folikulari terapinya bisa dilakukan 

dengan tindakan pembedahan  (total  atau  

near  total thyroidectomy), radioiodine 

ablasi dan terapi supresi hormon tiroid. 

Untuk tipe medulari terapinya bisa 

dilakukan dengan tindakan pembedahan 

(total thyroidectomy) dan terapi supresi 

hormon tiroid. Untuk tipe anaplastik 

sampai saat ini belum ada terapi 

standarnya, baik itu berupa pembedahan, 

kemoterapi, radioterapi maupun secara 

kombinasi. 1 

 Radioiodine ablasi merupakan 

prosedur standar pada karsinoma tiroid 

dengan jenis hitopatologis papilari dan 

folikulari untuk menghancurkan sisa 

jaringan tiroid setelah dilakukan tindakan 

pembedahan. 5 Pada beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kombinasi antara 

tindakan pembedahan dengan pemberian 

terapi radioiodine ablasi menunjukkan 

beberapa manfaat, seperti menghasilkan 

angka kesembuhan yang tinggi, 

menghasilkan angka kekambuhan yang 

rendah, memperbaiki kulaitas hidup dan 

menghasilkan angka bertahan hidup yang 

lama. 2 

Pada tahun 2014, sebagian besar 

pasien dengan karsinoma tiroid jenis 

papilari atau folikulari yang menjalani 

tindakan total tiroidektomi sekitar 50% 

menjalani terapi adjuvant radioiodine 

ablasi. 6 Indikasi radioiodine ablasi pasca 

operasi adalah : (1) mengurangi risiko 

kekambuhan karsinoma dan kematian; (2) 

mendiagnosis dan mengobati daerah lain 

yang mungkin timbul secara mikroskopis 

di jaringan sisa tiroid, kelenjar getah 

bening leher, dan tempat yang jauh; dan 

(3) memudahkan pengawasan dengan 

pemantauan tiroglobulin pada daerah 

yang terablasi. 7 Pemeriksaan tiroglobulin 

adalah pemeriksaan yang lebih sensitif 



dibandingkan dengan pemeriksaan 

yodium untuk mendeteksi adanya penyakit 

sisa atau berulang.8 

Kami laporkan beberapa kasus 

pasien dengan diagnosis karsinoma tiroid 

yang telah dilakukan tindakan total 

tiroidektomi dan dilanjutkan dengan 

pemberian terapi radioiodine ablasi di 

Departemen Kedokteran Nuklir dan 

Pencitraan Molekuler RSUP Dr. Hasan 

Sadikin selama periode Januari 2010 - 

Desember 2015.  

 

 

LAPORAN KASUS 
 
KASUS 1 

Laki-laki usia 44 tahun dengan diagnosis karsinoma tiroid. Dari pemeriksaan histopatologis 

didapatkan papillary microcarcinoma thyroid. 

Tanggal TSH Tg ATA 
Terapi I-131 

Dosis 
Supresi hormonal 

Dosis 
Catatan 

16-2-2015 41,298 464 168,1 100 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

4-1-2016 > 50 > 100 444,7 150 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

 

 

KASUS 2 

Wanita usia 68 tahun dengan diagnosis karsinoma tiroid. Dari pemeriksaan histopatologis 

didapatkan papillary carcinoma thyroid. 

Tanggal TSH Tg ATA 
Terapi I-131 

Dosis 
Supresi hormonal 

Dosis 
Catatan 

6-6-2011 13,7 9,3  100 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

27-12-2011 64 0,9 75,7 30 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

3-9-2012 39,7 3,6 634 150 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

13-3-2013 57,6 1,2 66,5 30 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

12-1-2015 54 5,1 79,9 30 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 



KASUS 3 

Wanita usia 33 tahun dengan diagnosis karsinoma tiroid. Dari pemeriksaan histopatologis 

didapatkan papillary carcinoma thyroid. 

Tanggal TSH Tg ATA 
Terapi I-131 

Dosis 
Supresi hormonal 

Dosis 
Catatan 

6-10-2014 > 100 5,8 6,4 100 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

 

 

KASUS 4 

Wanita usia 22 tahun dengan diagnosis karsinoma tiroid. Dari pemeriksaan histopatologis 

didapatkan papillary carcinoma thyroid. 

Tanggal TSH Tg ATA 
Terapi I-131 

Dosis 
Supresi hormonal 

Dosis 
Catatan 

8-6-2015 > 50 6,6 2975,7 100 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

8-9-2015 < 0,03   30 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

21-12-2015 > 50 0,5 2752,3 100 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

 
 
KASUS 5 

Wanita usia 24 tahun dengan diagnosis karsinoma tiroid. Dari pemeriksaan histopatologis 

didapatkan papillary carcinoma thyroid. 

Tanggal TSH Tg ATA 
Terapi I-131 

Dosis 
Supresi hormonal 

Dosis 
Catatan 

2-7-2012 > 100 1,7  100 mCi 1x100 µg 
Keluhan 

tidak ada 

25-2-2015 < 50 0,1 7,61 100 mCi 1x150 µg 
Keluhan 

tidak ada 

 

 
 
 
 



DISKUSI 
 

Karsinoma tiroid dengan jenis tipe 

papilari, merupakan jenis tipe karsinoma 

tiroid yang memiliki prognosis baik setelah 

dilakukan tindakan pembedahan yang 

diikuti dengan tindakan terapi radioiodine 

ablasi disertai dengan penggantian 

hormon tiroid yang sesuai.9 Pada kelima 

kasus ini, semuanya memiliki hasil 

pemeriksaan histopatologis yang berjenis 

papilari, disertai dengan pemberian 

penggantian hormon tiroid. 

Dosis standar yang digunakan 

adalah berkisar 30-100 mCi dan sudah 

dapat memberikan hasil yang baik dengan 

tingkat keberhasilan yang tinggi. Dosis 

yang lebih besar (100-200mCi) hanya 

digunakan jika dicurigai terdapatnya sisa 

karsinoma secara mikroskopis atau pada 

karsinoma yang memiliki jenis histologis 

yang agresif. 2  

Kasus pertama diberikan terapi 

radioiodine ablasi dengan frekuensi 

sebanyak dua kali dengan dosis terapi 

yang kedua sampai 150 mCi karena 

didapatkan adanya metastasis 

lokoregional pada KGB level IV kanan. 

Kasus kedua diberikan terapi radioiodine 

ablasi dengan frekuensi sebanyak lima 

kali dan dosis pemberian terapi yang 

ketiga sampai 150 mCi karena dicurigai 

terdapatnya metastasis pada vertebrae 

thorakal dan lumbal. Kasus ketiga 

diberikan terapi radioiodine ablasi dengan 

frekuensi sebanyak satu kali dan 

pemberian terapi dengan dosis standar 

100 mCi. Kasus keempat diberikan terapi 

radioiodine ablasi dengan frekuensi 

sebanyak tiga kali dan pemberian terapi 

dengan dosis standar antara 30-100 mCi. 

Kasus kelima diberikan terapi radioiodine 

ablasi dengan frekuensi sebanyak dua kali 

dan pemberian terapi dengan dosis 

standar 100 mCi. 

Terapi radioiodine ablasi dianggap 

sebagai sesuatu terapi yang aman. Akan 

tetapi, terkait dengan akumulasi dosis 

yang diberikan kepada pasien dapat 

menyebabkan risiko beberapa komplikasi 

diantaranya yaitu gangguan pada kelenjar 

ludah baik yang bersifat akut maupun 

kronis, sumbatan pada duktus 

nasolakrimalis dan komplikasi akhir 

termasuk disfungsi gonad dan keganasan 

sekunder.2 Pada kelima kasus tersebut 

tidak didapatkan adanya keluhan atau 

efek samping yang bermakna.  

 

 

KEKURANGAN LAPORAN KASUS 
 

 Ketidak patuhan pasien terhadap 

jadwal kontrol menyebabkan data yang 

tidak lengkap mengenai kelanjutan follow 

up dan terapi yang tidak maksimal.  

 

  

SIMPULAN 
 

 Terapi radioiodine ablasi yang 

dilakukan pada penderita dengan 

karsinoma tiroid yang telah dilakukan 

tindakan pembedahan total tiroidektomi 



memberikan manfaat yang sangat besar 

bagi si penderita untuk mencegah 

kekambuhan dan jarang menimbulkan 

efek samping. 
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