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cintigrafia pulmonarã de perfuzie este o investigaþie neinvazivã, puþin iradiantã, care
aduce informaþii funcþionale deosebit de
utile legate de perfuzia pulmonarã. Intratã în
practica clinicã încã din anii ’70, scintigrafia pulmonarã ºi-a micºorat spectrul afecþiunilor investigate odatã
cu apariþia ºi dezvoltarea computer tomografiei (CT).
Cu toate acestea, ea rãmâne ca investigaþie de primã
intenþie în diagnosticul trombembolismului pulmonar
(TEP) ºi în evaluarea prechirurgicalã a perfuziei pulmonare la pacienþii cu carcinoame bronhopulmonare.
Trombembolismul pulmonar reprezintã obstrucþionarea arterelor pulmonare de cãtre trombuºi venoºi
sau cardiaci, formaþi în sistemul venos sau în cordul
drept, ºi care netratatã, poate determina apariþia unor
complicaþii grave, mergând pânã la deces. Scintigrafia
pulmonarã efectuatã în primele zile ale apariþiei unor
simptome mai mult sau mai puþin specifice TEP (junghi
toracic intens, tuse, hemoptizie, senzaþia de sufocare),
poate, prin informaþiile furnizate, sã ajute la un diagnostic pozitiv clar. De asemenea, tot scintigrafia poate
sã evalueze, pe de-o parte, ariile pulmonare afectate,
iar pe de altã parte, prin repetarea ei la circa 7-10 zile,
sã monitorizeze eficacitatea terapeuticã. În TEP, scintigrafia va vizualiza defecte de perfuzie pulmonarã sistematizate, adicã ariile pulmonare care nu mai sunt iri-
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gate optim, iar în caz de succes terapeutic va evidenþia
restabilirea circulaþiei pulmonare.
Pacienþii cu cancer bronhopulmonar (în special cu
carcinom fãrã celule mici) au ca singurã ºansã realistã
de vindecare intervenþia chirurgicalã. Majoritatea dintre ei fiind ºi fumãtori, au funcþia cardiovascularã ºi
cea pulmonarã frecvent compromise, astfel încât o rezecþie a parenchimului pulmonar de mare amploare
(pneumectomie sau lobectomie) le poate provoca deteriorarea funcþiei respiratorii cu insuficienþã cardiorespiratorie ºi chiar deces. La aceºti pacienþi, o evaluare
preoperatorie este extrem de importantã, astfel încât
cura chirurgicalã aleasã sã fie cea adecvatã, aceastã
evaluare fãcându-se prin intermediul studiilor scintigrafice pulmonare de perfuzie (cu cuantificare perfuzionalã pulmonarã per total ºi per segmente), împreunã cu probe ventilatorii, spirometrice. Se va stabili
exact (prin formule matematice care iau în calcul indicatori oferiþi de aceste tehnici) rezerva respiratorie a
fiecãrui pacient ºi se va face prognosticul calitãþii vieþii
postintervenþie chirurgicalã (pneumectomie sau lobectomie), astfel încât, postoperator, parenchimul pulmonar restant sã poatã asigura o funcþie respiratorie rezonabilã.
Scintigrafia pulmonarã de perfuzie este o tehnicã
simplã, neinvazivã, puþin iradiantã, care prin informaþiile funcþionale furnizate sunt deosebit de utile atât în
diagnostic cât si în stabilirea conduitei terapeutice optime pentru afecþiuni grave, cum ar fi trombembolismul pulmonar ºi cancerul bronhopulmonar.
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