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Glandele paratiroidiene, în numãr de patru, sunt
situate în spatele glandei tiroide ºi, prin secreþia de
parathormon (PTH), sunt implicate direct în metabolismul fosfocalcic, acþionând asupra sistemului osos ºi
asupra rinichilor. Acest hormon ajutã la formarea oaselor ºi la resorbþia osoasã. La nivel renal, hormonul sprijinã reabsorbþia calciului ºi împiedicã pierderile de calciu prin urinã, în timp ce stimuleazã eliminarea fosforului. Practic, el asigurã echilibrul atât de important dintre calciu ºi fosfor. Dacã în mod normal glandele paratiroidiene sunt prea mici (circa 4-6 mm/2-4 mm/
0.5-1 mm) pentru a fi vizualizate, atunci când existã o
afectare a acestora ele se mãresc substanþial.
Hiperparatiroidismul, secreþia în exces a PTH, este
determinatã de apariþia unui adenom, a unei hiperplazii sau neoplazii paratiroidiene sau când un carcinom renal sau bronºic secretã PTH ectopic. El poate fi
primar, secundar sau terþiar.
O altã afecþiune a paratiroidelor este hipoparatiroidia, deficit de hormon paratiroidian. Ea survine, de cele
mai multe ori, dupã îndepãrtarea chirurgicalã a tiroidei
ºi, implicit, a glandelor paratiroide.
Glandele paratiroidiene au capacitatea de a concentra diferite substanþe chimice, inclusiv radiofarmaceutice, iar aceastã proprietate stã la baza detecþiei
adenoamelor/ hiperplaziilor paratiroidiene ºi a localizãrii eventualelor poziþii ectopice ale acestora.
Scintigrafia, tehnicã imagisticã funcþionalã, va permite, prin vizualizarea concentrãrii unui radiofarmaceutic la nivelul glandelor paratiroide, evidenþierea
acestora.
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Pentru examinarea scintigraficã se utilizeazã
actualmente, cel mai frecvent, Tc99m-sestamibi
(Tc99m-MIBI), radiotrasor folosit în practica clinicã pentru evaluarea perfuziei miocardice. Este o substanþã
lipofilicã ce difuzeazã pasiv prin membrana celulelor
oxifile ºi, datoritã proprietãþilor sale, va fi sechestratã
la nivel intracelular, mitocondrial. Tc99m–MIBI se va
concentra, astfel, în celulele foarte bogate în mitocondrii, «uzinele energetice» ale celulelor.
Tc99m-MIBI va fi captatã atât de tiroidã cât ºi de
paratiroide, dar având un proces de eliminare din aceste structuri diferit, se va «spãla» rapid de la nivel tiroidian, rãmânând «captiv» la nivel paratiroidian.
Tehnica de detecþie scintigraficã a adenoamelor
paratiroidiene este simplã ºi uºor de efectuat, neinvazivã, necesitând o singurã administrare i.v. a Tc99mMIBI, urmatã de achiziþia de imagini la 15 min., 60min.
ºi 120 min. din aria cervicalã anterioarã. Persistenþa
unei acumulãri focale a radiotrasorului pe imaginile
tardive, având ca referinþã radioactivitatea de la nivelul
ariei tiroidiene, este sugestivã pentru prezenþa unei leziuni paratiroidiene, în special a adenoamelor paratiroidiene.
Un alt radiotrasor utilizat în imagistica scintigraficã
paratiroidianã este 99mTc-tetrofosmin, care are proprietãþi asemãnãtoare cu
ale Tc99m-sestamibi, dar
prezintã un fenomen de
„spãlare” mult mai rapid,
astfel încât secvenþele de
achiziþie a imaginilor scintigrafice trebuie realizate la
intervale mai mici de timp,
pentru a putea surprinde diImag. la 15 minute
ferenþa de captare a radiotrasorului între þesutul tiroidian ºi cel paratiroidian.
Scintigrafia paratiroidianã rãmâne principala tehnicã imagisticã ce poate
realiza o evaluare corectã a
patologiei paratiroidiene, a
localizãrii unor eventuale
Imag. la 120 minute
glande ectopice.
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