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Scintigrafia osoasã evalueazã metabolismul osos
ºi anatomia scheletalã ºi este una dintre cele mai frecvente aplicaþii diagnostice ale medicinii nucleare.
Imaginile scintigrafice sunt realizate dupã administrarea intravenoasã a unui radiofarmaceutic osteotrop
(frecvent un bifosfonat, din aceeaºi clasã de substanþe
ca ºi cele cu care se face tratamentul osteoporozei),
care, prin fixarea la nivelul scheletului osos va permite
vizualizarea acestuia.
Depistarea prezenþei metastazelor osoase, mai
ales în cancerele pulmonare, mamare ºi prostatã, reprezintã cea mai frecventã indicaþie a scintigrafiei
osoase, deoarece nu existã altã metodã de detecþie
mai rapidã ºi ieftinã. Scintigrafia este uºor de realizat,
sensibilã ºi fãrã contraindicaþii ºi deosebit de utilã pentru stadializarea afecþiunii, mai ales þinând cont cã circa 30% dintre pacienþi au deja metastaze osoase în
momentul diagnosticului. Scintigrafic, metastazele
osoase vor apãrea ca multiple focare, hipercaptante
diseminate la nivelul întregului schelet. Multe dintre leziuni sunt nevizualizabile pe imaginile radiografice, cu
o simptomatologie minimã, scintigrafia permiþând astfel detectarea acestora cu mult timp înainte de a fi vizualizate radiografic.

20

Cei mai mulþi dintre pacienþii cu metastaze osoase
au dureri intense care, dacã la început pot fi controlate
medicamentos, ulterior ajung sã nu mai rãspundã la
tratament. Una dintre opþiunile terapeutice o constituie terapia radionuclidicã cu Sr-89, care, prin concentrarea la nivelul leziunilor metastatice, va acþiona numai la acest nivel, fãrã a afecta þesuturile din jur (Sr-89
are emisie ß cu energie mare ºi un parcurs scurt, de
câþiva mm). Terapia constã în injectarea intravenoasã a
unei singure doze (148 Mbq sau 4 mCi de Sr-89), fãrã
ca pacientul sã necesite internare. Dupã circa 10-20
zile de la administrare, se obþine o îmbunãtãþire netã a
calitãþii vieþii pacientului, prin scãderea durerilor osoase. Înainte de terapia cu
Sr-89, este necesarã efectuarea unei scintigrafii
osoase (care sã ateste
metastazele osoase) ºi a
unei hemoleucograme
complete (este necesar
ca numãrul de leucocite
sã fie peste 2 400 ºi de
trombocite peste 60.000).
Pacientul va respecta
pentru circa 10 zile recomandãrile igienico-dietetice date de medicul de
medicinã nuclearã. Este
de menþionat cã acest
tratament nu interfereazã
cu tratamentele chimioterapie ale pacienþilor. În
ceea ce priveºte radioterapia, este bine sã nu se
facã în acelaºi timp, lãsându-se un interval de
timp de circa 2-3 luni între
aceste proceduri radioterapeutice. La noi în þarã
Sr-89 este disponibil sub denumirea comercialã de
Metastron ºi se administreazã în cadrul unora dintre
Laboratoarelor de Medicinã Nuclearã.
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