INVESTIGA{II MEDICALE

Medicina nuclear/ \n pediatrie
 Medicina nuclear/ este o
specialitate imagistic/ ce ofer/,
cu ajutorul radiofarmaceuticelor,
informa[ii despre func[ionalitatea
unor organe ]i sisteme ale organismului. Imaginile se ob[in prin
detec[ia energiei emise \n afara corpului de molecula radioactiv/, parte
a radiofarmaceuticului administrat,
iar informa[iile ob[inute nu pot fi
furnizate de alte tehnici imagistice
(neiradiante - ecografie, IRM
sau radiante-radiologie, CT). 
edicina nuclearã pediatricã se referã la examinãrile, în principal scintigrafice, la nou-nãscuþi, copii
mici, preºcolari, ºcolari ºi adolescenþi. Copiii sunt expuºi la o
dozã minimã de iradiere, frecvent mult mai micã comparativ
cu cea obþinutã din examinãrile
radiologice, cantitatea de radiofarmaceutic folositã fiind calculatã pe kg corp ºi în doza minimã necesarã pentru realizarea investigaþiei. Examinãrile scintigrafice se folosesc pe plan mondial de
peste 40 de ani, fãrã a fi raportate reacþii adverse pe
termen lung, extrem de rar apãrând mici reacþii
alergice nesemnificative. Principalele tipuri de examinãri utilizate la copii sunt:
 scintigrafia osoasã cu evaluarea tumorilor
osoase primitive (cu stadializarea acestora) ºi
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secundare, suspiciunea de necrozã asepticã, osteomielite, artrite, fracturi de stres;
 Scintigrafie renalã – prin care se realizeazã
evaluarea funcþiei renale a fiecãrui rinchi în parte, cu
date importante în uropatia obstructivã, pielonefrite,
necrozã tubularã acutã, reflux vezico-ureteral, transplant renal;
 Scintigrafia diverticulului Meckel;
 Scintigrafia hepato-splenicã, cu punerea în
evidenþã a splinelor accesorii, cazurilor de asplenie,
infarcte splenice;
 Scintigrafia cãilor biliare cu diagnostic diferenþial între atrezia biliarã ºi hepatita neonatalã,între
atrezia biliarã extra- ºi intrahepaticã;
 Scintigrafia tiroidianã - cu evaluarea formaþiunilor nodulare (noduli „calzi” sau „reci”), a tiroidelor
ectopice, diagnosticul hipo/hipertiroidiilor;
 Scintigrafia pulmonarã - cu evaluarea regionalã a perfuziei pulmonare, ageneziei de arterã pulmonarã, trombembolism pulmonar, ºunturi cardiace
dreapta-stânga, hipertensiune pulmonarã etc.;
 Cardiologie nuclearã - evaluarea cardiomiopatiilor, transplant, hipertrofiilor ventriculare drepte.
În timpul investigaþiilor scintigrafice (care pot
dura 5-20 minute), este bine ca pãrinþii sã stea cu
copiii lor pentru a-i calma ºi a reduce astfel eventualele artefacte de miºcare ce pot apãrea. Pentru
copii mai mici de 3 ani se recomandã sedarea uºoarã a acestora.
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