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ABSTRACT
Background: Thyroid nodules are abnormal lesions
in the form of masses or nodules found in thyroid
tissue. Thyroid nodules have a prevalence of about
8% in the adult population. A single thyroid nodule is
asymptomatic and is generally discovered incidentally
on physical examination or imaging. Diagnosis is
made by physical examination, imaging examination
and cytopathological examination. The management
of a single thyroid nodule can be done by providing
interventional therapy and surgery. The purpose
of this case report is to describe the diagnosis and
management of a single thyroid nodule case in
Wangaya General Hospital.
Case description: A 52-year-old male patient came

to the Surgical Clinic at Wangaya General Hospital with
complaints of a lump on the left neck in the past eight
months. The lump is felt to be enlarged and painless.
The patient’s diagnosis was confirmed by cytologic
examination, which revealed a follicular nodule with
a benign tendency. The patient was given surgical
therapy in the form of left thyroidectomy.
Conclusion: Single thyroid nodule is quite rare.
Treatment of a single thyroid nodule was adjusted
according to the results of the cytologic examination.
The prognosis for a single thyroid nodule with benign
cytology results is generally reasonable. However, it is
necessary to follow-up the patient considering the false
negative value of the cytological examination.
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Latar belakang: Nodul tiroid adalah lesi abnormal
berupa massa atau nodul yang terdapat dalam jaringan
tiroid. Nodul tiroid memiliki prevalensi sekitar 8%
pada populasi dewasa. Nodul tiroid tunggal bersifat
asimtomatik dan umumnya ditemukan secara tidak
sengaja saat pasien melakukan pemeriksaan fisik
atau pencitraan. Penegakan diagnosis dilakukan
dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan pencitraan
dan pemeriksaan sitopatologi. Penatalaksanaan nodul
tiroid tunggal dapat dilakukan dengan pemberian
terapi intervensi dan pembedahan. Tujuan pelaporan
kasus ini adalah untuk menjabarkan diagnosis dan
penatalaksanaan pada salah satu kasus nodul tiroid
tunggal di RSUD Wangaya.
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Deskripsi kasus: Seorang pasien laki-laki berusia 52
tahun datang ke Poli Bedah RSUD Wangaya dengan
keluhan benjolan pada leher kiri sejak 8 bulan yang
lalu. Benjolan dirasakan membesar dan tidak nyeri.
Diagnosis pasien ini dikonfirmasi melalui pemeriksaan
sitologi yang menunjukkan suatu nodul folikular
dengan kecenderungan ke arah jinak. Pasien diberikan
terapi pembedahan berupa tiroidektomi sinistra.
Simpulan: Nodul tiroid tunggal cukup jarang terjadi.
Terapi nodul tiroid tunggal disesuaikan dengan hasil
pemeriksaan sitologi. Prognosis nodul tiroid tunggal
dengan hasil sitologi jinak umumnya baik, namun
perlu dilakukan follow-up terhadap pasien menimbang
nilai negatif palsu dari pemeriksaan sitologi.
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PENDAHULUAN
Menurut American Thyroid Association
(ATA), nodul tiroid adalah lesi abnormal
dalam jaringan tiroid.1 Nodul pada
jaringan tiroid dapat berjumlah satu
atau lebih, berupa kistik, solid, atau
campuran dan kadang disertai dengan
gejala klinis dari penyakit tiroid.2 Nodul
tiroid memiliki prevalensi sekitar 8% pada
populasi dewasa dan lebih sering terjadi
pada wanita, dimana angka kejadian pada
wanita sekitar tiga hingga empat kali lebih
tinggi dibandingkan pada laki-laki.3,4
Perbedaan ini masih belum diketahui
penyebabnya, akan tetapi dicurigai bahwa
parameter metabolik dan efek hormon
estrogen memegang peranan penting
dalam kejadian nodul tiroid.4 Angka
kejadian nodul tiroid dikatakan meningkat
seiring dengan peningkatan umur (>50
tahun).5 Pada praktik klinis, prevalensi
nodul tiroid yang ditemukan melalui
pemeriksaan fisik palpasi adalah sebanyak
4%, pemeriksaan ultrasound sebanyak
33% hingga 68%, dan melalui otopsi
sebanyak kurang lebih 50%.6 Di Amerika
Serikat, sekitar 275.000 kasus nodul tiroid
baru terdeteksi setiap tahunnya, namun
hanya 1 dari 20 nodul yang terpalpasi
yang merupakan nodul malignan, dan
insiden ditemukannya karsinoma tiroid
secara klinis hanya 2 hingga 4 per 100.000
populasi setiap tahunnya.7
Nodul tiroid umumnya banyak
ditemukan di daerah yang mengalami
defisiensi iodin. Paparan terhadap
radiasi dikatakan menjadi salah satu
faktor risiko, dimana nodul tiroid terjadi
sekitar 2% setiap tahunnya setelah pasien
menjalani terapi radiasi.8 Sebuah studi
retrospektif terhadap pasien dengan
penyakit Hodgkin saat masa kanakkanak menemukan bahwa mereka yang
menjalani terapi radiasi memiliki risiko 27
kali lebih tinggi untuk mengalami nodul
tiroid dibandingkan dengan saudara
kandung mereka.9 Penelitian lain yang
dilakukan terhadap 119 orang penyintas
kanker menemukan bahwa mereka yang
menjalani terapi radiasi dan kemoterapi
memiliki risiko 2x lebih tinggi untuk
mengalami nodul tiroid dibandingkan
dengan mereka yang hanya menjalani
terapi kemoterapi.10
Kebanyakan nodul tiroid bersifat
asimtomatik dan ditemukan saat pasien
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menjalankan pemeriksaan palpasi leher.
Namun, terkadang pasien dapat datang
dengan keluhan benjolan di leher yang
bergerak setiap pasien menelan. Lokasi
umum benjolan adalah perbatasan
isthmus dengan lobus lateral. Apabila
terdapat perdarahan dalam benjolan,
pasien akan mengeluhkan benjolan yang
dirasa semakin membesar dan rasa nyeri.
Pada kasus jinak, benjolan umumnya
memiliki permukaan yang mulus, tekstur
lembut dengan batas reguler yang dapat
jelas terlihat, sedangkan malignansi dapat
diprediksi apabila karakteristik tersebut
berubah.11
Pemeriksaan
penunjang
berupa pemeriksaan Thyroid Stimulating
Hormone (TSH), free thyroxine (fT4), free
triidothyronine (fT3), ultrasonografi, dan
pemeriksaan needle-biopsy perlu dilakukan
untuk menentukan apakah nodul tiroid
bersifat jinak atau merupakan malignansi.
Penatalaksanaan nodul tiroid dilakukan
berdasarkan hasil dari pemeriksaan
needle-biopsy. Pada nodul eutiroid yang
jinak dan bersifat asimtomatik akan
dilakukan follow-up setiap tahunnya
dengan
melakukan
pemeriksaan
ultrasonografi dan TSH. Pada beberapa
kasus nodul tiroid jinak dapat diberikan
intervensi terapeutik seperti pemberian
levothyroxine, radioiodine, injeksi etanol,
dan pembedahan, khususnya pada
nodul tiroid dengan ukuran besar dan
memberikan gejala obstruksi. Pada nodul
tiroid dengan kecurigaan malignansi,
terapi pembedahan merupakan terapi
yang disarankan.12 Berikut laporan kasus
nodul tiroid tunggal yang dikonfirmasi
melalui pemeriksaan sitologi dan
radiologi.

LAPORAN KASUS
Pasien laki-laki berusia 52 tahun datang
ke Poliklinik Bedah RSUD Wangaya
Denpasar dengan keluhan benjolan pada
leher sebelah kiri. Benjolan pertama kali
disadari sejak 8 bulan yang lalu. Pasien
mengaku benjolan di leher awalnya kecil
sebesar kelereng dan lama kelamaan
semakin membesar hingga sebesar bola
pingpong. Benjolan dikatakan tidak
nyeri. Pasien tidak pernah berobat
sebelumnya. Keluhan lain seperti sesak,
gangguan menelan, perubahan suara,
dan penurunan berat badan disangkal
oleh pasien. Pemeriksaan fisik umum

menunjukkan status gizi dan kondisi
umum pasien baik. Tanda vital dalam batas
normal, tidak ditemukan tanda infeksi
seperti peningkatkan suhu tubuh. Pada
regio colli anterior sinistra didapatkan
benjolan kenyal dengan konsistensi
lunak berdiameter ±3 cm. Benjolan ikut
bergerak saat pasien menelan dan tidak
didapatkan nyeri tekan pada pemeriksaan
palpasi.
Pada tanggal 15 Juni 2021, dilakukan
pemeriksaan laboratorium dengan hasil
pemeriksaan darah lengkap, gula darah
sewaktu, urea, kreatinin darah, dan faktor
koagulasi didapatkan dalam batas normal.
Sebelumnya, pemeriksaan laboratorium
juga telah dilakukan pada tanggal 09
Juni 2021, dari pemeriksaan tidak
didapatkan peningkatan atau penurunan
pada hormon TSH yaitu 1,02 uIU/mL,
sementara didapatkan penurunan pada
hormon FT4 yaitu sebesar 0,7 ng/dL. USG
tiroid menunjukkan adanya nodul solid
berukuran 0,61×0,95 cm tanpa disertai
kalsifikasi pada tiroid kanan. Pada tiroid
kiri didapatkan ukuran yang membesar
dan tampak nodul solid degenerasi
kistik yang berukuran ±4,65×3,95 cm
tanpa disertai kalsifikasi dan dengan
color doppler ultrasound (CDUS)
tidak didapatkan adanya peningkatan
vaskularisasi pada parenkim tiroid. Tidak
didapatkan pembesaran KGB colli kanan
dan kiri serta kelenjar submandibula
kanan kiri didapatkan dalam batas
normal. Hasil pemeriksaan USG Tiroid
disajikan pada Gambar 1.
Pemeriksaan penunjang fine needle
aspiration biopsy (FNAB) dilakukan
pada benjolan. Gambaran makroskopis
menunjukkan nodul soliter pada regio
colii anterior sinistra dengan ukuran
diameter sekitar 3 cm. Nodul berbatas
tegas, konsistensi kenyal dan bergerak
saat menelan. Gambaran mikroskopis
yang dilakukan dengan pengecatan Diff
Kwik menunjukkan apusan mengandung
sebaran dan kelompok epitel folikel tiroid
yang membentuk struktur lembaran.
Sebagian sel epitel folikel tersebut dengan
morfologi inti yang monoton, bulat oval
dan membran inti reguler. Gambaran
sitomorfologi ini mengesankan suatu
nodul folikular dengan kecenderungan
ke arah jinak, namun belum dapat
menyingkirkan malignansi diluar area
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Gambar 1. (A) Pada USG tiroid kanan menunjukkan nodul solid, isoechoic, dengan
batas yang jelas dan tanpa disertai kalsifikasi, sedangkan pada (B) USG
tiroid kiri menunjukkan nodul solid degenerasi kistik, isoechoic, berukuran
±4,65×3,95 cm, , dengan batas yang jelas dan tanpa disertai kalsifikasi.
pengambilan
aspirasi.
Berdasarkan
anamnesis, pemeriksaan fisik dan
penunjang, diagnosis ditegakkan sebagai
sebuah nodul tiroid tunggal atau solitary
thyroid nodule dan pada tanggal 22
Juni 2021 telah dilakukan tindakan
tiroidektomi sinistra.

DISKUSI
Kelenjar tiroid merupakan salah satu
kelenjar endokrin pada tubuh manusia
yang terletak di bagian dalam dari otot
sternotyhroid dan sterhyoid setinggi
vetebra C5 hingga T1. Kelenjar ini memiliki
dua lobus, yaitu lobus kanan dan kiri
yang terletak anterolateral dari laring dan
trakea. Isthmus merupakan bagian yang
menyatukan kedua lobus tiroid sepanjang
trakea, terletak pada anterior dari cincin
trakea kedua dan ketiga.5 Sedangkan yang
dimaksud dengan nodul tiroid adalah lesi
abnormal berupa massa atau nodul yang
terdapat dalam jaringan tiroid.1 Nodul
tiroid memiliki prevalensi sebanyak
5-15% untuk menjadi malignansi.13
Penelitian lain menyimpulkan bahwa
gender laki-laki, adanya mikrokalsifikasi
dan limfadenopati merupakan faktor
risiko dalam memprediksi malignansi
pada pasien dengan nodul tiroid tunggal.14
Pada kasus ini, pasien merupakan lakilaki, berusia 52 tahun dengan keluhan
benjolan pada leher sebelah sejak 8 bulan
yang lalu. Benjolan dirasa membesar dan
tidak dirasakan nyeri. Pada pemeriksaan

fisik pasien didapatkan benjolan kenyal
dengan konsistensi lunak berdiameter
±3 cm. Benjolan ikut bergerak saat
pasien menelan dan tidak didapatkan
nyeri tekan pada pemeriksaan palpasi.
Kebanyakan kasus nodul tiroid bersifat
asimtomatik dan ditemukan dengan tidak
sengaja pada pemeriksaan fisik maupun
penunjang. Akan tetapi tak jarang pasien
datang dengan keluhan benjolan pada
leher. Beberapa gejala seperti kompresi
atau obstruksi saluran napas dan
disfagia menunjukkan kecurigaan ke
arah malignansi dan menunjukkan telah
berlangsungnya invasi lokal. Pertumbuhan
massa yang terlalu cepat (dalam beberapa
minggu-bulan) merujuk pada kasus
malignansi. Indikator lain dari malignansi
tiroid antara lain nodul yang keras dan
terfiksasi, adanya limfadenopati servikal,
suara serak, dan ukuran nodul tiroid
>4cm.15,16 Pada pasien tidak ditemukan
suara serak atau adanya limfadenopati
servikal sehingga mengurangi kecurigaan
yang mengarah ke malignansi tiroid.
Pemeriksaan laboratorium pada nodul
tiroid umumnya terdiri dari pemeriksaan
fungsi tiroid (TSH, fT4, fT3), ultrasound
tiroid, dan pemeriksaan sitologi dengan
fine needle aspiration (FNA).12 Penurunan
pada tiroid stimulating hormone (TSH)
dapat menunjukkan nodul dengan
hiperfungsi atau toxic goitre, sehingga
diperlukan pemeriksaan fT4 dan fT3.
Penurunan TSH yang persisten disertai
dengan nilai fT4 dan fT3 yang normal
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dapat menunjukkan hipertiroidisme
subklinis, dimana memiliki risiko yang
tinggi untuk mengalami atrial fibrilasi dan
kerapuhan tulang, terutama pada wanita
postmenopause. Sementara, peningkatan
TSH
atau
hipotiroidisme
sering
disebabkan oleh Hashimoto thyroiditis.
Hasil serum TSH yang meningkat atau
normal perlu diikuti dengan pemeriksaan
ultrasonografi dan pemeriksaan sitologi.17
Pada pemeriksaan ultrasound tiroid,
temuan nodul kistik, isoechoic, memiliki
batas yang tegas dan reguler, tanpa disertai
kalsifikasi, dan tidak menunjukkan adanya
pertumbuhan yang invasif menunjukkan
nodul yang bersifat jinak. Sedangkan
temuan nodul solid, hypoechogenic,
dengan mikrokalsifikasi, tepi ireguler,
pertumbuhan yang invasif dengan lesi
multifokal, serta peningkatan aliran darah
dalam nodul pada pemeriksaan doppler
menunjukkan
kecurigaan
terhadap
malignansi. Insiden malignansi pada
nodul tiroid tunggal dengan kalsifikasi
dilaporkan mencapai 2,5 kali lebih tinggi
dibanding dengan nodul tanpa kalsifikasi.
Kombinasi gambaran diatas dapat
menunjukkan kemungkinan yang besar
adanya malignansi lokal dan metastasis
menuju nodul limfa servikal.18 Selain
itu, studi yang disebutkan oleh Yeung
dkk melaporkan bahwa nodul yang
memiliki dimensi anteroposterior lebih
besar dibanding dimensi transversalnya
memiliki kecenderungan untuk menjadi
malignan.19
Pada kasus ini, hasil pemeriksaan
laboratorium pasien menunjukkan hasil
TSH yang normal dan penurunan pada
fT4 sehingga dilakukan pemeriksaan
ultrasonografi.
Pada
pemeriksaan
ultrasonografi pasien didapatkan nodul
solid berukuran 0,61×0,95 cm tanpa
disertai kalsifikasi pada tiroid kanan.
Pada tiroid kiri didapatkan ukuran
yang membesar dan tampak nodul
solid degenerasi kistik yang berukuran
±4,65×3,95 cm tanpa disertai kalsifikasi
dan dengan CDUS tidak didapatkan
adanya peningkatan vaskularisasi pada
parenkim tiroid. Pada USG tiroid pasien,
tidak didapatkan gambaran hipo-atau
hiperechoic, batas ireguler, ataupun
peningkatan vaskularisasi yang mengarah
ke malignansi.
Pemeriksaan sitologi dengan metode
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pengambilan sampel menggunakan fine
needle aspiration (FNAB) telah diakui
sebagai prosedur diagnostik yang akurat,
sensitif, dan cost-effective. Fine needle
aspiration biopsy untuk malignansi
tiroid memiliki sensitivitas antara 65%
hingga 98% dengan spesifisitas 72100% dan tingkat negatif palsu sebesar
1-11%.18 Penelitian yang dilakukan
oleh Arul dkk mengenai penggunaan
pemeriksaan
FNAB
menunjukkan
bahwa pemeriksaan tersebut membantu
menurunkan jumlah pasien yang
menjalani terapi pembedahan hingga 2550%, sekaligus meningkatkan persentase
temuan malignansi pada grup pasien
yang menjalani pembedahan, dimana
didapatkan sekitar 5% pasien dengan
nodul tunggal menunjukkan gambaran
sitologi yang mengarah ke malignansi.20
Pemeriksaan penunjang FNAB pada
pasien dilakukan dengan pengecatan Diff
Kwik menunjukkan apusan mengandung
sebaran dan kelompok epitel folikel tiroid
yang membentuk struktur lembaran.
Sebagian sel epitel folikel tersebut dengan
morfologi inti yang monoton, bulat oval
dan membran inti reguler. Gambaran
sitomorfologi ini mengesankan suatu
nodul folikuler dengan kecenderungan
ke arah jinak, namun belum dapat
menyingkirkan malignansi diluar area
pengambilan aspirasi.
Terapi untuk nodul tiroid tunggal
umumnya
tergantung
dari
hasil
pemeriksaan FNAB. Selain itu, rencana
terapi juga mempertimbangkan usia
pasien, jenis kelamin, dan karakteristik
dari nodul (ukuran konsistensi, aktivitas,
dan jumlah). Pada nodul eutiroid jinak
yang asimptomatik biasanya hanya
dilakukan observasi dan follow-up
pemeriksaan USG dan TSH setiap satu
atau dua tahun sekali. Terapi pembedahan
menjadi pilihan apabila terdapat hasil
pemeriksaan sitologi yang mencurigakan,
gejala yang timbul akibat nodul, pasien
dengan usia muda, serta pada kasus nodul
yang berukuran besar. Pada kasus dengan
pemeriksaan sitologi yang mengarah ke
nodul jinak, terapi pembedahan tetap
disarankan pada nodul dengan ukuran
diameter >4cm, terdapat tanda dan
gejala kompresi, menyebabkan rasa tidak
nyaman, dan untuk kepentingan estetika.
Pasien dengan hasil sitologi yang jinak
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dan memiliki faktor risiko yang rendah
tetap harus menjalani follow-up selama 12
hingga 24 bulan dengan pertimbangan 5%
false negatif dari hasil fine needle aspiration.
Pemeriksaan fine needle aspiration perlu
diulangi bila terdapat penumbuhan
nodul yang signifikan (penambahan 20%
pada diameter atau dengan penambahan
minimal 2 mm). Pada pasien post-operasi
dengan fungsi tiroid yang normal tidak
memiliki indikasi untuk diberikan terapi
L-thyroxine rutin. Sementara, pada
pasien yang melakukan tiroidektomi total
diperlukan pemberian terapi L-thyroxine.
Indikasi pembedahan lain pada nodul
tiroid jinak meliputi adanya adenoma
toksik atau toxic multinodular goiter. Pada
kasus nodul tiroid dengan tirotoksikosis,
pembedahan dapat dilakukan setelah
fungsi tiroid kembali normal. Pasien
dengan hasil sitologi malignan harus
menjalani tiroidektomi total kemudian
diikuti dengan terapi ablasi radioiodine
menimbang kemungkinan terjadinya
kanker tiroid. Terapi pembedahan
memiliki komplikasi meliputi paralisis
pita suara unilateral temporer atau
permanen, hipokalsemia temporer atau
permanen, hematoma, dan infeksi.12 Pada
pasien dilakukan tiroidektomi sinistra
karena ukuran nodul yang besar (>4 cm)
dan telah terjadi degenerasi kistik. Hal
ini sesuai dengan hasil penelitian McCoy
dkk yang melaporkan bahwa nodul tiroid
dengan ukuran lebih atau sama dengan 4
cm perlu dilakukan terapi pembedahan
tanpa memandang hasil dari pemeriksaan
fine needle aspiration, hal ini didasarkan
pada kemungkinan nilai negatif palsu dari
hasil pemeriksaan sitologi.21
Nodul tiroid tunggal dengan hasil
sitologi yang jinak umumnya memiliki
prognosis yang baik. Penatalaksanaan
yang tepat dilakukan tidak hanya
berdasarkan oleh hasil sitologi namun
juga melihat usia, jenis kelamin pasien,
dan karakteristik dari nodul itu sendiri.
Follow-up perlu dipertimbangkan meski
pasien memiliki hasil sitologi jinak
menimbang 5% negatif palsu dari fine
needle aspiration.22

SIMPULAN
Nodul tiroid adalah lesi abnormal berupa
massa atau nodul yang terdapat dalam
jaringan tiroid. Kondisi umumnya bersifat

asimtomatik dan lebih sering ditemukan
saat pasien melakukan pemeriksaan
fisik
atau
pencitraan.
Penegakan
diagnosis dilakukan dengan melakukan
wawancara medis, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan laboratorium, pencitraan,
dan pemeriksaan sitologi dengan fine
needle aspiration. Terapi dari nodul tiroid
disesuaikan dengan hasil sitologi, usia dan
jenis kelamin pasien, serta karakteristik
nodul tersebut. Prognosis nodul tiroid
dengan hasil sitologi jinak umumnya baik,
namun perlu dilakukan follow-up berkala
setiap satu atau dua tahun sekali.
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