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cintigrafia tiroidianã, tehnicã a medicinei nucleare, este una dintre cele mai vechi metode
de diagnostic imagistic, fiind intratã în practica
clinicã încã din anii ‘60. Aceastã tehnicã are la bazã
proprietatea tiroidei de a extrage din circulaþie radiofarmaceuticul administrat, fiind captat la nivel tiroidian printr-un mecanism de transport activ, fãrã a fi
inclus în ciclul intratiroidian al iodului (99mTc-pertechnetat) sau captat ºi organificat în foliculii tiroidieni (123I, 131I).
Prin detectarea la suprafaþã a radiaþiilor emise
de radiotrasor, pot fi evaluate atât morfologia (dimensiuni, poziþie, forma) cât ºi funcþia glandei tiroide (per ansamblu ºi a eventualelor structuri nodulare). Astfel, se realizeazã evaluarea variantelor morfofuncþionale ale tiroidei normale: poziþia (tiroida situatã retrosternalã, latero-cervicalã sau sublingualã), numãrul lobilor tiroidieni (lob accesoriu, agenezie a unui lob tiroidian), forma glandei (ovalã, de
litera U sau V) ºi eventualele asimetrii de captare a
radiofarmaceuticului (fixare preferenþialã la nivelul
unui lob).
Principalele indicaþii ale scintigrafiei tiroidiene
sunt:

S

1. Evaluarea func[iei [esutului tiroidian:
guºa difuzã sau nodularã (boala BasedowGraves, guºa polinodularã, tiroidite subacute,
silenþioase sau postpartum etc.);
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evaluarea funcþiei unui nodul unic (necaptant-“rece”, hipercaptant “cald”, intens hipercaptant
“fierbinte”);
indicarea posibilei autonomii a funcþiei unui
nodul «fierbinte» (nodul toxic Plummer);
detecþia þesutului tiroidian cu localizare
ectopicã (lingualã, substernalã etc.), în special în
condiþiile unei hipotiroidii neonatale;
evaluarea stãrii þesutului tiroidian restant
dupã tiroidectomii subtotale, tratament cu radioiod
sau iradierea lojei cervicale.

2. Detectarea prezen[ei ]i localiz/rilor
metastazelor din cancerul tiroidian
Deoarece existã o interferenþã a unei game
destul de largi de medicamente cu captarea radiotrasorilor utilizaþi în examinarea scintigraficã, este
necesar ca, atunci când un pacient îºi face programare la un laborator de medicinã nuclearã, sã comunice
toate medicamentele cu care
se aflã în tratament la acel
moment. Medicul specialist
în medicina nuclearã îi va comunica atât perioada pentru
care va trebui sã întrerupã
medicamentele respective
cât ºi alimentele care, prin
interferenþã cu testul, trebuie
evitate (nuci verzi, alge de
mare, exces de sare iodatã).
Scintigrafia tiroidianã,
efectuatã uzual cu Tc99mpertechnetat, implicã administrarea intravenoasã a unei
cantitãþi minime de radiotrasor (cu minimã iradiere),
iar dupã circa 20 de minute de la injectare se achiziþioneazã o imagine a glandei tiroide (achiziþie care
dureazã circa 5 minute).
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