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REZUMAT
Guşa nodulară este o afecţiune prevalentă dar 95% dintre nodulii tiroidieni descoperiţi clinic sau ecografi c 

sunt benigni. Din punct de vedere etiologic, nodulul benign poate fi  un focar de tiroidită cronică, nodul 
dominant într-o guşă polinodulară, adenom folicular, chist iar nodulul malign poate fi  carcinom papilar, 
folicular, slab diferenţiat, anaplastic sau carcinom medular tiroidian.

Selectarea nodulilor cu risc de malignitate începe chiar din timpul anamnezei şi examenului clinic, 
suspiciunea fi ind crescută în cazul nodulilor cu creştere continuă, progresivă, însoţită de disfagie, disfonie, 
disconfort.

Dintre investigaţiile paraclinice, ecografi a este cea mai bună metodă imagistică pentru detecţia şi 
caracterizarea nodulilor tiroidieni iar puncţia aspirativă cu ac fi n este standardul de aur pentru diagnosticul 
diferenţial preoperator al unei leziuni. De asemenea, dozarea calcitoninei are valoare similară puncţiei 
aspirative pentru diagnosticul carcinomului medular tiroidian. Tratamentul chirurgical este indicat 
nodulilor cu suspiciune de malignitate sau celor mari, compresivi. 

În concluzie, problema principală legată de nodulii tiroidieni este aceea de a-i selecta pe aceia care necesită 
tratament chirurgical. În majoritatea situaţiilor, plecând de la dimensiuni şi aspect ecografi c, puncţia 
aspirativă cu ac fi n este cea care precizează riscul de cancer tiroidian şi ghidează atitudinea terapeutică 
ulterioară.

Cuvinte cheie: nodul tiroidian, carcinom tiroidian, ecografi e tiroidiană, puncţie aspirativă
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Dintre investigaţiile paraclinice, ecografi a este cea mai bună metodă imagistică pentru detecţia şi 
caracterizarea nodulilor tiroidieni iar puncţia aspirativă cu ac fi n este standardul de aur pentru diagnosticul 
diferenţial preoperator al unei leziuni. De asemenea, dozarea calcitoninei are valoare similară puncţiei 
aspirative pentru diagnosticul carcinomului medular tiroidian. Tratamentul chirurgical este indicat 
nodulilor cu suspiciune de malignitate sau celor mari, compresivi. 

În concluzie, problema principală legată de nodulii tiroidieni este aceea de a-i selecta pe aceia care necesită 
tratament chirurgical. În majoritatea situaţiilor, plecând de la dimensiuni şi aspect ecografi c, puncţia 
aspirativă cu ac fi n este cea care precizează riscul de cancer tiroidian şi ghidează atitudinea terapeutică 
ulterioară.

Cuvinte cheie: nodul tiroidian, carcinom tiroidian, ecografi e tiroidiană, puncţie aspirativă

INTRODUCERE

Guşa nodulară este o afecţiune frecventă, 
5% din populaţia adultă având un nodul 

palpabil (4). Prevalenţa creşte cu vârsta şi e mai 
mare la femei decât la bărbaţi (♀/♂ = 4/1). Mai 
mult decât atât, noduli clinic nedetectabili se evi-
denţiază prin examen ecografi c la aproape 50% 
dintre indivizii sănătoşi, mai ales femei de vârstă 
mijlocie sau vârstnice (5).

Cancerul ti roidian are însă o incidenţă mult 
mai redusă: 7,5 cazuri/100.000 locuitori/an (1), 
practi c 95% dintre nodulii ti roidieni descoperiţi 
clinic sau ecografi c fi ind benigni (6).

Managementul nodulului ti roidian presupune 
parcurgerea acelor paşi care să ducă la selecţia cu 
precizie maximă a nodulilor cu risc crescut de 
malignitate pentru a fi  trimişi către chirurgie. 
Acest arti col îşi propune să prezinte noţiuni esen-
ţiale legate de nodulii ti roidieni: eti ologie, aspect 
clinic, investi gaţii, alternati ve terapeuti ce, foarte 
importante pentru medicul de orice specialitate 
având în vedere incidenţa crescută a acestei boli.

ETIOLOGIE
Nodulii ti roidieni pot fi : unici sau multi pli 

(guşa polinodulară, cu menţiunea că orice guşă 
difuza devine nodulară în ti mp), benigni sau 
maligni (cu menţiunea că riscul apariţiei unui 

focar de carcinom într-un nodul unic este egal 
cu cel dintr-o guşă polinodulară). Din punct de 
vedere funcţional, ti roida cu nodul/noduli poate 
asocia funcţie normală, hiperti roidie (adenomul 
toxic ti roidian, guşa hiperti roidizată) sau hipo-
ti roidie (ti roidita cronică autoimună, guşa ende-
mică).

Guşa nodulară este frecventă în zonele cu 
defi cit de iod (guşa endemică) dar pot fi  implicaţi 
şi alţi agenţi guşogeni: toxice industriale, medi-
camente. Au fost incriminaţi şi factori geneti ci. 
La pacienţi cu guşă proveniţi din zone în care s-a 
efectuat profi laxia cu iod au fost identi fi cate mu-
taţii ale genelor ce codifi că diverse proteine im-
plicate în sinteza hormonilor ti roidieni, guşa 
fi ind în acest caz consecinţa dishormonogenezei 
(3). Este important de şti ut că într-o guşă poli-
nodulară pot coexista noduli poli sau moniclo-
nali, cei monoclonali putând evolua către neo-
plazie (prin acumularea de multi ple mutaţii 
so ma ti ce) (7). Din punct de vedere funcţional, 
toate guşile nodulare sunt iniţial normofunc ţio-
nale. În ti mp pot evolua către hiper sau hipo-
ti roidie.

Tiroidita cronică autoimună (Hashimoto) 
apare la pacienţi cu predispoziţie geneti că, în 
prezenţa unor factori de mediu declanşatori 
(triggeri): stresul (imunosupresia indusă de 
stresul acut poate fi  urmată de hiperreacti vitate 
imună), sarcina prin fenomenul de micro hi-

Benign Malign
– focar de tiroidită cronică
– nodul dominant in guşă polinodulară
– adenom folicular
– adenom cu celule Hurthle
– chist: tiroidian, paratiroidian, duct tireoglos
– agenezie lob tiroidian cu hipertrofi a 

compensatorie a lobului restant
– recidiva morfologică postchirurgicală/radioiod
– rar: teratom, lipom, hemangiom

– carcinom papilar
– carcinom folicular
– carcinom cu celule Hurthle
– carcinom mixt
– carcinom slab diferenţiat
– carcinom anaplastic
– carcinom medular tiroidian
– limfom
– sarcom, metastaze

TABELUL 1
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merism (schimbul materno-fetal de celule, ma-
terial geneti c de la făt fi ind pus în evidenţă şi în 
ti roidă şi de aceea incriminat pentru declanşarea 
fenomenelor autoimune în perioada postpar-
tum) (8), iodul (prin creşterea gradului de iodare 
al ti reoglobulinei care devine imunoreacti vă şi 
acti vează limfocitele T), unele infecţii, prin auto-
minunitate incrucişată, sexul feminin (estrogenii 
infl uenţează funcţia limfocitelor B), tratamentul 
cu IFNα (apare frecvent la pacienţii trataţi pentru 
hepati tă C), iradierea, vârsta.

Markerul paraclinic al ti roiditei este prezenţa 
autoanti corpilor: ATPO şi anti -ti reoglobulinici. 
No dulii din ti roidita cronică autoimună conţin 
mai mult coloid, infi ltrat infl amator şi foliculi 
distruşi decât celule ti roidiene hiperplazice. Ris-
cul de malignitate într-un nodul coloidal este 
redus (9).

Din punct de vedere funcţional, ti roida îşi păs-
trează multă vreme funcţia normală. Atunci 
când un număr sufi cient de mare de celule ti ro-
idiene a fost distrus se instalează hipoti roidia. 
Ocazional, pot apărea episoade de ti reotoxicoză 
de distrucţie. În această situaţie, excesul de hor-
moni ti roidieni nu se datorează hiperfuncţiei 
ti ro idiene ci eliberării acestora în canti tate cres-
cută prin distrugerea simultană a unui număr 
mare de foliculi ti roidieni consecuti v atacului 
auto-anti corpilor.

Adenomul folicular este o tumoră benignă, 
incapsulată, cu celule foliculare, fără semne de 
invazie capsulară sau vasculară. Există mai multe 
forme histologice dar deşi diferenţele sunt mari, 
comportamentul clinic este identi c. Cea mai im-
portantă variantă histologică este adenomul cu 
celule Hurthle (minim 75% sunt celule mari, 
eozinofi le, cu multe mitocondrii). Unele ade-
noame pot deveni hiperfuncţionale prin mutaţii 
acti vatoare ale genei receptorului pentru TSH 
sau subunităţii α a proteinei G (3).

CARCINOAMELE TIROIDIENE
Carcinomul papilar ti roidian se caracterizează 

prin prezenţa prelungirilor papilare, alcătuite 
dintr-un miez fi bro-vascular acoperit cu un mo-
nostrat de celule epiteliale şi care prezintă la 
vârf corpii psamomatoşi: aglomerări de celule tu-
morale calcifi cate (2). Clinic, în momentul diag-
nosti cului, se prezintă de regulă sub forma unui 
nodul > 1cm, ~15% având deja invazie ganglio-
nară latero-cervicală (preocentul creşte la 90% 
la pacienţii cu vârsta <17 ani). Are o evoluţie 
lentă prin extensie limfati că, existând şi excepţii, 
mai ales la vârstnici: evoluţie agresivă, cu invazia 
traheei, a ganglionilor mediasti nali sau trans-

formare anaplasti că. Supravieţuirea la 25 ani e 
de 95% (3).

Carcinomul folicular ti roidian poate fi  minim 
invaziv (tumori încapsulate, cu invazie capsulară 
şi vasculară redusă, evoluţie lentă) sau invaziv, 
mai rar (neîncapsulate/parţial încapsulate, in-
vazie capsulară şi vasculară masivă, evoluţie 
agresivă). Dacă >75% dintre celule sunt celule 
Hurthle (mari, eozinofi lice, bogate în mitocon-
drii, nu captează iodul), se numeşte carcinom cu 
celule Hurthle. Clinic, în momentul diagnosti cului 
asociază rar adenopati i latero-cervicale dar ex-
tensia extrati roidiană este posibilă în formele 
invazive. Pot asocia ti reotoxicoză prin carcinom 
hiperfuncţional (rar) sau prin necroză tumorală. 
Evoluează prin extensie pe cale limfati că şi he-
matogenă, determinând metastaze pulmonare 
şi osoase. Supravieţuirea la 20 ani e de 80%; 
similară pentru carcinomul folicular sau cel cu 
celule Hurthle (3).

Carcinomul ti roidian slab diferenţiat (insular, 
solid sau trabecular) este o tumoră de origine 
foliculară cu proprietăţi morfologice şi biologice 
intermediare între carcinomul diferenţiat şi cel 
anaplasti c. Extensia extrati roidiană şi invazia 
vaselor sangvine sunt comune. Majoritatea 
acestor tumori au diametrul mai mare de 5cm 
în momentul diagnosti cului şi margini invazive 
chiar la o examinare rapidă. Vârsta medie la diag-
nosti c este de aproximati v 55 ani. Este un cancer 
agresiv şi adesea letal. Metastazele locale gangli-
onare şi la distanţă (pulmonare, osoase, cere-
brale) sunt frecvente. Mortalitatea este de 56% 
la 8 ani de la tratamentul iniţial (3).

Carcinomul anaplasti c este o tumoră neîn-
capsulată, înalt invazivă în structurile vecine (la-
ringe, esofag, piele, muşchi, vase sangvine), cu 
extensie rapidă limfati că şi hematogenă. În 
aceeaşi tumoră carcinomul nediferenţiat poate 
coexista cu focare de carcinom papilar sau foli-
cular. Deci este posibil ca în ti mp, la nivelul unei 
tumori bine diferenţiate să apară această mu-
taţie care să determine evoluţia către forma ana-
plasti că (10).

Se manifestă clinic prin creşterea rapidă a 
unei mase cervicale dureroase, eventual într-o 
guşă cu un nodul vechi. Tumora invadează struc-
turile vecine, ducând la disfonie, stridor, disfagie. 
Formaţiunea tumorală este fermă şi adesea 
fi xată la structurile subiacente. Consistenţa 
poate fi  dură dar poate avea şi zone moi, fl uc-
tuente. Adenopati ile latero-cervicale pot fi  evi-
dente şi pot exista semne clinice de metastaze 
la distanţă. Supravieţuire este de 6 luni – 1 an de 
la diagnosti c (3).

Carcinomul medular ti roidian poate fi  spo-
radic (asociat cu mutaţia somati că a oncogenei 
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RET) sau familial: izolat sau în sindroamele MEN 
2A si 2B (asociat cu mutaţia RET în ADN genomic). 
Este o tumoră neincapsulată, a cărei stromă 
conţine amiloid, imunohistochimic poziti vă 
pentru calcitonină şi anti gen carcinoembrionar. 
În sindroamele MEN, carcinomul medular poate 
fi  bilateral, multi centric, şi poate coexista cu alte 
ti puri de leziuni: hiperplazie difuză şi nodulară. 
Tumora secretă calcitonină, mai rar: corti co-
tropină (putând determina tablou clinic de hi-
percorti cism), serotonină, histamină (ceea ce 
explică diareea şi fl ush-ul din stadiile avansate 
ale bolii). Evoluează prin extensie locală, limfati că 
şi hematogenă. O dată diagnosti cată, screeningul 
familial e obligatoriu.

Tablou clinic (1)

Probabil benign
istoric familial de guşă;
zonă endemică;
nodul moale, mobil;
hiperfuncţional (adenomul toxic este aproa-
pe întotdeauna benign dar într-o guşă poli-
nodulară poate coexista un nodul autono-
mizat cu nodul cu focar de carcinom, in cidenţa 
carcinomului în boala Graves-Basedow cu 
guşă nodulară este 9%).

Probabil malign
istoric familial de carcinom medular tiroi-
dian, sindrom MEN 2, carcinom papilar, 
polipoză colonică;
iradiere cap + gât;
nodul cu creştere continuă, progresivă (săp-
tă mâni-luni) sau rapidă (carcinom anaplas-
tic, limfom);
disfagie, disfonie, tuse în absenţa unei guşi 
polinodulare vechi, eventual retrosternale;
pareză corzi vocale;
disconfort-durere;
< 20 ani; > 70 ani;
nodul ferm, aderent;
adenopatii latero-cervicale;
metastaze, scădere ponderală;
fl ush + diaree (carcinom medular tiroidian).

Paraclinic
Pentru a diferenţia un nodul benign de unul 

malign se pot efectua mai multe investi gaţii cu 
caracter orientati v.

Dintre analizele de laborator, se recomandă 
dozarea TSH, fT4, fT3 pentru stabilirea statusului 
funcţional ti roidian şi a ATPO pentru diagnosti cul 
de ti roidită cronică. Dacă diagnosti căm hiper-
ti roidie sau ti roidită cronică, şansele ca nodulul 
să fi e benign sunt mai mari.

Dozarea ti reoglobulinei NU are rol în eva luarea 
nodulilor deoarece concentraţia ei se co relează 
mai degrabă cu dimensiunea nodulilor sau a guşii.

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Singura analiză semnifi cati vă este dozarea 
calcitoninei, care detectează carcinomul me-
dular ti roidian cu sensibilitate chiar mai mare 
decât puncţia-biopsie cu ac fi n (6). Pentru scre-
eningul familial, la ora actuală se recomandă 
analiza geneti că pentru identi fi carea mutaţiei 
ge nomice a proto-oncogenei RET.

Ecografi a cervicală este cea mai bună metodă 
imagisti că pentru detecţia şi caracterizarea no-
dulilor ti roidieni (11): identi fi că noduli nepal-
pabili, vizualizează şi caracterizează adenopati ile 
cervicale, evaluează invazia structurilor vecine 
în cazul unui carcinom anaplasti c, ghidează punc-
ţia-biopsie cu ac fi n în nodul nepalpabil, uti lă în 
urmărirea postoperatorie (boală reziduală, re-
cidive, metastaze ganglionare). Aspectul eco-
grafi c este sugesti v pentru malignitate dacă no-
dulul este hipoecogen, imprecis delimitat, 
pre  zintă microcalcifi cări şi circulaţie crescută în 
interior precum şi adenopati e satelită. 

FIGURA 1. Nodul izoecogen cu arii hipoecogene şi 
anecogene în interior, cu numeroase calcifi cări, cu 
dimensiuni de: 21,3/14,3/15,9mm.
Postoperator s-a dovedit a fi  un carcinom medular 
ti roidian.

Dimpotrivă, nodulul cel mai probabil benign 
este bine delimitat, are halou hipoecogen, cir-
culaţie prezentă periferic sau este un chist pur. 
O adenopati e poate fi  considerată suspectă 
dacă are >1cm, este hipoecogenă, fără centru 
hiperecogen, rotundă, cu microcalcifi cări/zone 
chisti ce, hipervascularizată.

Scinti grafi a ti roidiană identi fi că nodulii ti ro-
idieni hiperfuncţionali (hipercaptanţi) sau ne-
funcţionali (reci) faţă de restul ţesutului ti roidian. 
Se poate face cu ¹²³I sau cu techneti um 99m per-
technetat. ¹²³I este radiotrasorul ideal, poate fi  
folosit şi pentru scinti grafi e total-body (detecţia 
de ţesut ti roidian ectopic, struma ovari, metas-
taze funcţionale de carcinom folicular). Capa-
citatea scinti grafi ei de a deosebi nodulii benigni 
de cei maligni este redusă. Este adevărat că ma-
joritatea nodulilor maligni sunt reci dar şi >80% 
dintre nodulii benigni sunt hipocaptanţi. Practi c, 
doar 5-8% din nodulii reci sunt maligni (2). 
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Uti litatea ei practi că se referă la nodulii hiper-
captanţi care în marea majoritate a cazurilor 
sunt benigni.

FIGURA 2. Două imagini ale aceluiaşi nodul: secţiune 
transversală (sus) şi longitudinală (jos).
Nodulul este hipoecogen, neomogen, cu contur neregu-
lat de 1,2/1,3/2,2 cm.
Pe secţiunea longitudinală se observă calcifi cări în 
interior.
Histopatologic, postoperator: carcinom folicular.

FIGURA 3. Nodul bine delimitat, hipoecogen, omogen, 
de 1,45/1,12 cm cu calcifi cări periferice în „coajă de ou“.
Puncţia – aspirati vă cu ac fi n a arătat un adenom foli-
cular bine diferenţiat.

FIGURA 4. Formaţiune net conturată, anecogenă: chist 
ti roidian

Tomografi a computerizată/RMN nu stabilesc 
caracterul malign sau benign al unei leziuni ti ro-
idiene. Sunt indicate pentru: stabilirea rapor tu-
rilor unei guşi retrosternale cu organele me dias -
ti nale, evaluarea extensiei locale şi me dias ti nale 
a unui carcinom anaplasti c, diagnosti cul recuren-
ţelor unui carcinom tratat sau al metastazelor. 
În ceea ce priveşte adenopati ile: aceste explorări 
nu le deosebesc pe cele infl amatorii de cele me-
tastati ce. Întotdeauna tomografi a trebuie reco-
mandată cu discernamant, deoarece uti lizarea 
substanţei de contrast iodate are drept con se-
cinţă amânarea cu minim 2-3 luni a unui even-
tual tratament cu ¹³¹I (6).

PET localizează ţesuturi hiperacti ve metabo-
lic cum este ţesutul tumoral. Uti lizeaza FDG 
(fl uorodeoxiglucoza) care pătrunde în celulă, nu 
poate fi  metabolizată şi emite pozitroni, per-
miţând localizarea tumorii cu o rezoluţie spaţială 
<5mm, dar fără să poată preciza exact caracterul 
ei benign sau malign (11). Identi fi că metastazele 
ganglionare cervicale şi mediasti nale.

Puncţia aspirati vă cu ac fi n este standardul 
de aur pentru diagnosti cul diferenţial preo pe-
rator al unei leziuni. Este indicată în următoarele 
situaţii (4): orice nodul unic ≥ 1cm care se do-
vedeşte a nu fi  hiperfuncţional, nodulii <1cm 
(au risc scăzut de malignitate) dacă au aspect 
ecografi c suspect (puncţie ghidată ecografi c) 
sau orice nodul dacă pacientul are istoric familial 
semnifi cati v sau expunere la radiaţii în ante-
cedente. În guşa polinodulară puncţia se efec-
tuează în nodulul cel mai suspect la examinarea 
ecografi că iar nodulii micşti  se puncţionează 
obligatoriu în componenta solidă înainte de 
evacuarea lichidului, şti ut fi ind că varianta de 
carcinom papilar se poate prezenta sub formă 
chisti că.

Limitele metodei sunt reprezentate de: 
probe inadecvate (adecvat = minim 6 grupuri a 
câte minim 10 celule ti roidiene bine conservate), 
adenomul folicular (uneori greu de deosebit de 
carcinomul folicular), guşa polinodulară cu mai 
mulţi noduli >1,5 cm (nu pot fi  puncţionaţi toţi), 
durata limitată de valabilitate a rezultatului (ne-
cesită repetare periodică), depinde foarte mult 
de experienţa anatomo-patologului.

Diagnosti cul cert se obţine numai prin exa-
menul histopatologic postoperator.

Alternativele terapeutice 
Sunt monitorizaţi nodulii cu diametrul 1-1,5 

cm, fără caractere suspecte ecografi c şi nodulii 
>1,5 cm, cu aspect benign la puncţia-biopsie, 
eu/hipoti roidie, calcitonina în limite normale, la 
pa cienţi fără antecedente familiale semnifi cati ve. 
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De asemenea, nu se operează pacienţii cu guşă 
polinodulară cu indicaţie chirurgicală în condiţiile 
unei patologii asociate severe sau în cazul refu-
zului pacientului. Urmărirea constă în: ecografi e 
ti roidiană (la 6 luni), dozare TSH, T3, T4 (la 6-12 
luni) şi puncţie-biopsie cu ac fi n (la 12 luni).

Tratamentul medicamentos
Este necesar tratament de substi tuţie în guşa 

nodulară cu hipoti roidie: se administrează levo-
ti roxină pentru normalizarea TSH-ului. În anu-
mite situaţii (noduli <1,5cm, eu/hipoti roidie) se 
poate administra levoti roxină în doze necesare 
pentru menţinerea TSH-ului la limita inferioară 
a normalului. Acesta se numeşte tratament de 
su presie ti reotropă şi are drept consecinţe po-
sibile reducerea/oprirea creşterii în volum a 
guşii şi a nodulilor, şti ut fi ind faptul că TSH-ul sti -
mulează creşterea ti roidei (6).

În guşa cu hiperti roidie este necesar trata-
ment cu anti ti roidiene de sinteză pentru normali-
zarea funcţiei ti roidiene.

Postoperator, levoti roxina se administrează 
în doză de substi tuţie în cazul exti rpării unei guşi 
cu noduli benigni şi în doză de supresie pentru 
guşile cu carcinom.

Tratamentul chirurgical
Este indicat în următoarele situaţii (6):

nodul malign (la puncţie-biopsie sau cu 
calcitonina crescută);
adenomul folicular (atunci când asociază mi-
crocalcifi cări, adenopati e regională, dacă 
este hipervascularizat sau dacă creşte);
nodul care conti nuă să crească sub trata-
ment de supresie ti reotropă;
GPN mare, compresivă, retrosternală sau 
cu mai mulţi noduli >1,5 cm;
chist ti roidian care creşte prin acumulare 
de lichid şi devine compresiv pe structurile 
vecine;
GPN hiperti roidizată sau adenomul toxic 
ti roidian;
nodul la un pacient cu istoric familial sem-
nifi cati v.

Constă în hemiti roidectomie (nodul unic, 
benign) sau ti roidectomie totală (guşă poli no-
dulară sau nodul malign), asociat după caz cu 
adenectomie/neck-dissecti on. Se poate reinter-
veni pentru totalizare în cazul unui nodul unic 
aparent benign dar care s-a dovedit malign la 
examenul histopatologic, sau pentru excizia re-
cidivelor şi metastazelor ganglionare ulterioare.

Printre complicaţiile posibile ale tratamentului 
chirurgical se numară (6): paralizia nervului la-
ringeu recurent (<2%) care poate fi  unilaterală - 

•

•

•

•

•

•

•

de regulă tranzitorie (1-6 luni) sau permanentă 
(dis confort prin creşterea efortului vocal) şi 
bilaterală – necesită canulă (risc de infecţii, 
afonie) şi hipoparati roidismul tranzitor (3 luni) 
prin afectarea vascularizaţiei glandelor parati -
roide. Desigur, pacienţii vor avea hipoti roidie 
iatrogenă şi vor necesita tratament de substi tuţie 
toată viaţa.

Tratamentul cu ¹³¹I
Se poate administra la pacienţii cu guşă no-

dulară hiperti roidizată ca tratament radical al 
hiperti roidiei sau la cei cu funcţie normală dar 
cu fenomene compresive, în prezenţta contra-
indicaţiilor pentru intervenţia chirurgicală, ¹³¹I 
de terminând scăderea cu 60% a volumului 
ti roidian în 2 ani. În ambele situaţii, înainte de 
tratament trebuie exclusă prezenţa unei sarcini 
şi a unei leziuni maligne (prin puncţie-biopsie).

Managementul postoperator al carcinomului 
ti roidian diferenţiat presupune ablaţia cu iod 
radioacti ov a resturilor de ţesut ti roidian până la 
negati varea scinti grafi ei şi a ti reoglobulinei se-
rice ceea ce facilitează detecţia precoce a reci-
divelor/metastazelor prin măsurarea ti reoglo-
bulinei serice şi efectuarea scinti grafi ei to tal-body 
(6). La 6 săptămâni postoperator (interval în 
care TSH creşte >30µUI/ml sti mulând captarea 
iodului în ti roidă) se adminstrează prima doză 
de ¹³¹I (radioiodoablaţia iniţială). După 2-3 zile 
se începe tratament cu levoti roxină în doza ne-
cesară ca să asigure substi tuţia şi supresia 
(pentru a împiedica creşterea eventualelor res-
turi de ţesut ti roidian). După 3 luni se efectuează 
scinti grafi a şi se dozează ti reoglobulina. De re-
gulă sunt negati ve, situaţie în care se reia trata-
mentul de supresie care se menţine 3-5 ani. 
Dacă nu s-au negati vat se repetă administrarea 
de ¹³¹I până la negati vare. Subliniem valoarea 
ti reo globulinei ca marker de urmărire pos  era-
peuti că a carcinomului ti roidian diferenţiat şi nu 
ca marker de diagnosti c al acestuia.

Tratamentul cu ¹³¹I poate determina ca reacţii 
adverse: anomalii tranzitorii de gust şi miros, 
greaţă, vărsături, sialadenită, rar xerostomie. La 
bărbati  apare hipospermie tranzitorie, se re-
comandă amânarea concepţiei cu 4 luni. La 
femei se recomandă amânarea concepţiei 6 
luni, riscul de avort fi ind crescut în primele 6-12 
luni, s-a raportat menopauză precoce (6).

Concluzie
Problema principală legată de nodulii 

ti roidieni este aceea de a-i selecta pe aceia care 
necesită tratament chirurgical. Decizia este 
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simplă în cazurile cu tablou clinic sau istoric 
sugesti v, dar în majoritatea situaţiilor, plecând 
de la dimensiuni şi aspect ecografi c, puncţia 

FIGURA 5. Consensul american de diagnosti c şi management al nodulilor ti roidieni, 2006 (4)
(PEI = injectare percutana de etanol, ATPO = anti corpi anti -ti reoperoxidazici, LT4 = levoti roxina)
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