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TANIM-TARİHÇE

• Kalsitonin

– 32 aminoasitten oluşan 
parafoliküler c 
hücrelerinden salınan  
lineer polipeptid bir 
hormon

– İlk defa 1962 yılında Chop
ve Cheney tarafından 
tanımlanmış



TANIM-TARİHÇE

• Medüller tiroid kanseri (MTK)

– parafoliküler C hücrelerinden gelişen nöroendokrin bir 
tümör

– Tiroid malignitelerinin %3-10 ‘u ve tiroid kanserinden 
dolayı ölümlerin %13,4 ünden sorumlu

– Sağ kalım ; yaş , hastalığın evresi ve cerrahinin genişliği ile 
ilişkili



Amaç

• Nodüler tiroid hastalığında rutin kalsitonin
ölçümünün  medüller tiroid kanseri saptama 
ilişkisinin değerlendirilmesi



• ATA ; 100 pg/ml üzeri 
değerlerde daha 
yüksek saptama şansı 
olmakla birlikte rutin 
bakı için kanıt 
düzeyini  I  (ne önerilir 
ne önerilmez-
belirsiz)olarak 
belirtmiş.

KILAVUZLAR…



• AACE/AME/ETA ;

-Tiroid nodülü taramasında bazal kalsitonin bakısı 
yararlı.(kanıt düzeyi B)

-Nodüler guatr nedeniyle operasyon planlanan 
hastalarda yol gösterici (kanıt düzeyi B)

-Aile öyküsü pozitif hastalarda klinik şüphe halinde 
ailesel MTK ve MEN kuşkunuz varsa yararlı (kanıt düzeyi A)

-Bazal kalsitonin yüksek ise doğrulama için PG ya da 
kalsiyum stimülasyon testi kullanılabilir (kanıt düzeyi B)



Yöntem 

• 2013 yılı içerisinde endokrin cerrahisi 
polikliniğine ilk kez başvuran nodüler tiroid
hastalığı olan

• TSH , fT3 , fT4

• Kan kalsitonin düzeyi

• n=640

• Retrospektif

• Doğrulama testi olarak pentagastrin(PG) 
stimülasyon testi kullanıldı



Bulgular 

Demografik veriler

• %78,6’sı kadın , %21,4 ü 
erkek 

• Ortalama yaş 49,5 

(min. 16, maks. 95)

• Median yaş 49

81%

5%
14%

TFT

Ötiroid

Hipotiroid

Hipertioidi



Bulgular

• 25 (%4) hastada bazal kalsitonin düzeyi  >10 pg/ml

– Bu hastaların 4’ünde bazal kalsitonin 100 pg/ml’nin üzerinde idi

– Bu 4 hastadan 3’ünde  MTK saptandı

– 2 hastaya (Evre 3 )  Total tiroidektomi + Santral +Lateral BD , 1 hastaya Total 
Tiroidektomi + Santral BD (Evre 1)  uygulandı. 

– Bir hasta takiplerine gelmedi.

• Kalsitonin düzeyi >10pg/ml , <100pg/ml arasında olan ve PG stimülasyon
testi uygulanan 11 hastanın 4 ünde test pozitif çıktı. Test pozitif hastaların 
sadece birinde MTK  saptandı. Total tiroidektomi uygulandı. (Mikro-MTK)



Bulgular

• Kalsitonin düzeyi >10pg/ml , <100pg/ml arasında olan ve PG 
stimülasyon testi uygulanmayan diğer 10 hasta…

– biri takiplerine gelmemiş 

– 6’sı kuşkulu USG ve İAB sebebiyle ‘tiroidektomi’ 

– 3’ü USG ile takibe alınmış



Bulgular

• Bazal kalsitonin >10pg/ml ve <100pg/ml

– Pozitif kestirim değeri = %17,4

• Bazal kalsitonin >100pg/ml

– Pozitif kestirim değeri = %75



Bulgular

• Bazal kalsitonin ölçümü yapılan (± PG stimülasyon
testi )  ve > 10pg/ml olan hastalarda MTK saptama 
oranı  %0.62



Bulgular 
Maliyet…

• TFT = 14,85 ₺

• Kalsitonin = 14,08  ₺

• PG = Kit başına 150 $ (≈20 hastalık ) 

• Kalsitonin taramasının (± pentagastrin stimülasyon testi) 
ve hastalığın saptanmasında – her MTK’li hasta için -
hasta başına 2565 ₺



Tartışma

Kalsitonin yalancı 
pozitiflik sebepleri 

Fizyolojik 
durumlar

Cinsiyet
Yaş
Fiziksel aktivite

İlaçlar Ppi
Glukokortikoidler
B-blokerler
Glukagon
Cgrp
Enteroglukagon
Pankreozimin

Tiroid dışı
patolojiler

Hipergastrinemiler
Hiperkalsemiler (hiperparatiroidi ) 
Renal yetmezlik
Nöroendokrin tümörler:

-feokromasitoma
-paraganglioma

Enteropancreatic endocrine tumors
-VIPoma
-insulinomakarsinoid

Küçük hücreli akciğer kanseri

Tiroid
patolojileri

Papiller kanser
Foliküler kanser
Kronik otoimmün tiroidit

Toledo SPA, Lourenço Jr DM, Santos MA, Tavares MR, 
Toledo RA, Correia-Deur JEM. Hypercalcitoninemia is not
pathognomonic of medullary thyroid carcinoma. Clinics. 
2009;64(7):699-706.



Tartışma

Sıkıntılar…

• PG temini zor

• SGK ödemesi

• PG testinde kit her zaman el altında 
bulunamadığı için bakılamama , uzun 
süre bekleme…



Tartışma

• 2004 yılına ait Elisei ve ark
– 10.864 nodüler tiroid hastasında yaptığı çalışmada 

rutin kalsitonin bakısını ve ardından PG stimülasyon
testinin kullanışlı... *

• 1994 yılında Paccini ve ark
– Nodüler tiroid hastalarında rutin bakılan kalsitonin

düzeyinin sporadik medüller kanserleri saptamada 
yardımcı…**

*. Impact of Routine Measurement of Serum Calcitonin on the Diagnosis and Outcome of Medullary Thyroid Cancer: 
Experience in 10,864 Patients with Nodular Thyroid Disorders. Rossella Elisei, Valeria Bottici, Fabiana Luchetti, Giancarlo
Di Coscio, Cristina Romei, Lucia Grasso, Paolo Miccoli, Pietro Iacconi, Fulvio Basolo, Aldo Pinchera, and Furio Pacini .The 
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89(1):163–168

**Routine measurement of serum calcitonin in nodular thyroid diseases allows the preoperative diagnosis of 
unsuspected sporadic medullary thyroid carcinoma. F Pacini, M Fontanelli, L Fugazzola, R Elisei, C Romei, G Di Coscio, P 
Miccoli, and A Pinchera J Clin Endocrinol Metab. 1994 Apr;78(4):826-9.



Tartışma

• Costante ve ark. 
– 5817 serilik Kohort çalışmasında MTK’nin erken tanısında,  

nodüler tiroid hastalarında rutin bazal kalsitonin bakısını 
önermekte…

– Özellikle bazal kalsitonin 50-100 pg/ml arasında ise mikro-
MTK’nin yakalanabileceği kanaatinde…

• Bizim çalışmamızda da  1 vaka mikro-MTK 
– Bazal kalsitonin 50,8 pg/ml ve PG stimülasyon testi (+) 

*Predictive Value of Serum Calcitonin Levels for Preoperative Diagnosis of Medullary Thyroid Carcinoma in a Cohort of 

5817 Consecutive Patients with Thyroid Nodules. Giuseppe Costante, Domenico Meringolo, Cosimo Durante, Davide 
Bianchi, Maria Nocera, Salvatore Tumino, Umberto Crocetti, Marco Attard, Marianna Maranghi, Massimo Torlontano, 
and Sebastiano Filetti. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 92(2):450–455



Tartışma

• ABD de yapılan maliyet- etkinlik çalışmasında rutin bazal 
kalsitonin bakısının diğer tanısal yöntemler ile birlikte 
kullanılabileceği ve özellikle büyük nodüllü  genç 
erkeklerde daha etkili olduğu saptanmış.*

*Calcitonin Measurement in the Evaluation of Thyroid Nodules in the United States: A Cost-Effectiveness and Decision 

Analysis. Kevin Cheung, Sanziana A. Roman, Tracy S. Wang, Hugh D. Walker, and Julie AnnSosa. J Clin Endocrinol Metab, 
June 2008, 93(6):2173–2180.



Tartışma

• 2010 yılında Herrmann ve ark 
-Rutin kalsitonin bakısı ile yaklaşık 500 hastada 1 tane 

MTK yakalama şansı var…*

• Niccoli ve ark. 1167 vaka serilik bir çalışmada;
- Kalsitonin bakısı yapılan hastalarda MTK prevelansı

%1,37 olarak saptamışlar. Kalsitonin yüksek 14 hastanın 8 i ise 
Mikro-kanser olarak bulunmuş. 2 MTK’lı hastanın da bazal 
kalsitonin seviyesi normal bulunmuş.**

*Calcitonin screening and pentagastrin testing: predictive value for the diagnosis of medullary carcinoma in nodular 

thyroid disease. B L Herrmann, K W Schmid, R Goerges, M Kemen and K Mann. European Journal of Endocrinology 
(2010) 162 1141–1145
**Interest of routine measurement of serum calcitonin: study in a large series of thyroidectomized patients. The French 
Medullary Study Group.Niccoli P, Wion-Barbot N, Caron P, Henry JF, de Micco C, Saint Andre JP, Bigorgne JC, Modigliani E, 
Conte-Devolx B.J Clin Endocrinol Metab. 1997 Feb;82(2):338-41



Sonuç 

• Ülkemizde nodüler tiroid hastalarında erken dönemde 
MTK’ni saptamada rutin kalsitonin bakısı uygulanabilir bir 
yöntemdir

• PG testi için kit ve PG teminin kolaylaştırılması 
gerekmekte

• Ülkemizde maliyet-etkinlik değerlendirmesi için çok 
merkezli prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır



TEŞEKKÜRLER…


