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REZUMAT
Adenomul toxic tiroidian este, ca frecvenţă, a treia cauză de hipertiroidie (după boala Graves-Basedow şi 

guşa polinodulară hipertiroidizată). Constă în prezenţa unui nodul unic ce produce în mod autonom hor-
moni tiroidieni, determinând – în timp – instalarea tabloului clinic caracteristic de hipertiroidie. Diagnosticul 
paraclinic presupune dozarea hormonilor tiroidieni, efectuarea ecografi ei tiroidiene şi a scintigrafi ei care 
prezintă modifi cări caracteristice. Ca tratament, există mai multe opţiuni, prognosticul pacienţilor fi ind, în 
cazul unui management corect, foarte bun. 

 Cuvinte cheie: adenom toxic, hipertiroidie, ecografi e, scintigrafi e

ABSTRACT
Toxic thyroid adenoma is the third leading cause of hyperthyroidism (following Graves-Basedow disease 

and toxic multinodular goiter). It consists in the presence of a single nodule that autonomously produces 
thyroid hormones, causing – in time – outlining of characteristic clinical picture of hyperthyroidism. Para-
clinical diagnosis involves thyroid hormones assesment and thyroid ultrasound and scintigraphy that show 
characteristic changes. There are several treatment options and, with correct management, the prognosis is 
very good. 
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PREZENTARE DE CAZ

Pacienta, în vârstă de 42 de ani, fără ante ce-
dente personale patologice semnifi cati ve, se 
prezintă pentru palpitaţii, fati gabilitate, intole-
ranţă la căldură, tremor al extremităţilor, scă de-
re ponderală. La examenul clinic: tegumente 
cal de, umede, tensiune arterială (TA) cu dife-
ren ţială mare = 140/60 mmHg, tahicardie si nu-
sală 100/minut, elemente concordante cu 
anam neza şi sugesti ve pentru ti reotoxicoză. Pal-
parea regiunii cervicale anterioare a relevat un 

nodul localizat în lobul drept ti roidian, elasti c, 
mobil, nedureros, fără adenopati i satelite.

Testele paraclinice au confi rmat hiperti roidia:
Valoare actuală Valoare normală

TSH 0,004 mcUI/ml 0,5-4,5
T4 15 mcg/dl 4,5-13
T3 302 ng/dl 80-200

Ecografi c, nodulul din lobul drept ti roidian 
era bine delimitat, neomogen, intens vascula-
rizat periferic şi central, ridicând suspiciunea de 
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torului pentru TSH şi mai rar a genei proteinei G 
alpha sti mulatoare a adenilat ciclazei (GNAS) (2).

Iniţial, deşi funcţionează autonom, nodulul 
este prea mic pentru a determina hiperti roidie. 
Canti tatea de hormoni este proporţională cu 
nu mărul de celule producătoare, deci cu volu-
mul/dimensiunile nodulului. Acesta creşte lent 
în ti mp, iar când diametrul sau depăşeşte 3 cm, 
producţia de hormoni este deja excesivă, indu-
când tabloul clinic de ti reotoxicoză. De aceea, 
diagnosti cul se pune de obicei la pacienţi peste 
40 de ani, care au observat creşterea recentă a 
unui nodul vechi (3).

Din punct de vedere clinic, este prezent 
tabloul de ti reotoxicoză, cu toate elementele 
sale. Subiecti v, pacientul relatează palpitaţii, 
scă derea forţei musculare, hipersudoraţie, in-
toleranţă la căldură, tranzit intesti nal accelerat, 
scădere ponderală, anxietate, insomnie. Obiec-
ti v, se constată tegumente calde şi umede, hipo-
tonie musculară, tremor fi n al extremităţilor, hi-
perkinezie, tahicardie şi hipertensiune arterială 
sistolică (cu tensiune diastolică de obicei scă-
zută). Examenul glandei ti roide identi fi că la pal-
pare nodulul, care este elasti c, mobil şi nedu re-
ros şi are dimensiuni peste 3 cm (4).

Trebuie menţionat că, datorită faptului că 
boala se manifestă la persoane de peste 40 de 
ani, este posibilă coexistenţa bolilor cardio vas-
culare a căror evoluţie este agravată de excesul 
de hormoni ti roidieni. Tireotoxicoza determină 
tul burări de ritm cardiac, cel mai frecvent tahi-
cardie sinusală, dar şi aritmie extrasistolică sau 
fi brilaţie atrială. Creşterea frecvenţei cardiace 
duce la creşterea consumului miocardic de oxi-
gen, agravând o angină preexistentă sau declan-
şând angina de novo la pacienţi cu boală coro-
na riană necunoscută anterior. De asemenea, 
creşterea efortului cardiac agravează sau de-
mască insufi cienţa cardiacă (5).

Atragem atenţia asupra faptului că, la pa-
cienţii cu adenom toxic ti roidian nu vom întâlni 
manifestări oft almologice cum ar fi  exoft almia 
sau diplopia, aşa cum întâlnim în boala Graves-
Basedow. Manifestările oculare apar în boala 
Graves-Basedow prin acelaşi mecanism auto-
imun care declanşează şi disfuncţia ti roidiană. 
Adenomul toxic apare însă, aşa cum am men-
ţionat anterior, din cauza unor mutaţii acti va-
toare intranodulare, nefi ind o boală autoimună 
şi anti corpii anti receptor TSH fi ind absenţi (3).

Diagnosti cul paraclinic confi rmă hiperti roidia şi 
identi fi că sursa ei. Testele ti roidiene modi fi cate, cu 
TSH supresat şi T3 (fT3), T4 (fT4) în con centraţii 
crescute, confi rmă hiperti roidia. Este posibil ca, în 
stadiile iniţiale, când nodulul nu este încă sufi cient 
de mare pentru a produce ti reotoxicoza, să găsim 
TSH supresat, dar hor moni ti roidieni în limite nor-

FIGURA 1. Ecografi e – nodul lob drept ti roidian: 
a. Secţiune transversală; b. Secţiune longitudinală

a b

adenom toxic ti roidian – ca şi sursă a producţiei 
excesive de hormoni ti roidieni.

Pentru confi rmare, am efectuat o scinti grafi e 
ti roidiană, care a avut aspectul caracteristi c de 
nodul „cald“ – hipercaptant, restul ţesutului 
ti ro i dian fi ind mut scinti grafi c – necaptant.

FIGURA 2. Scinti -
grafi e – nodul „cald“ 
lob drept ti roidian

Diagnosti cul fi ind stabilit, am iniţiat trata-
ment anti ti roidian cu ti amazol, în doză iniţial 
mai mare (30 mg/zi), împărţită în 3 prize zilnice, 
scăzută ulterior treptat, pe măsura ameliorării 
tabloului clinic. Tratamentul a fost bine tolerat, 
reacţiile alergice cutanate, leucopenia, agra nu-
lo citoza şi toxicitatea hepati că fi ind absente. 
Pentru reducerea tahicardiei, tremorului, trans-
piraţiilor, principalele manifestări mediate adre-
nergic, s-a administrat betablocant – metoprolol, 
în doze iniţiale de 50 mg x 2/zi, apoi 25 mg x 2/zi.

La evaluarea după 3 luni de tratament, tes-
tele ti roidiene erau în limite normale şi s-au 
menţinut astf el până la intervenţia chirurgicală. 
A fost efectuată pregăti rea preoperatorie cu 
soluţie Lugol, în scopul reducerii vascularizaţiei 
intranodulare şi a riscului de sângerare, intra- şi 
imediat postoperatorii. S-a practi cat hemi ti ro-
idec tomie dreaptă. În prezent, pacienta este sub 
tratament de substi tuţie cu 50 mcg levothyro-
xină/zi. La controlul de 6 săptămâni postoperator, 
TSH şi fT4 erau în limite normale.

CONSIDERAŢII GENERALE
Adenomul toxic ti roidian este, după boala 

Graves-Basedow şi guşa polinodulară hiperti roi-
dizată, una dintre cele mai frecvente cauze de 
hiperti roidie (1). În acest caz, este vorba despre 
un nodul unic care fabrică autonom hormoni 
ti roidieni. Leziunea este benignă, iar autonomia 
funcţională se datorează apariţiei în celulele ade-
 nomului a unor mutaţii acti vatoare ale re cep-
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male, situaţie care se numeşte hiperti roidism sub-
clinic, iar ade no mul este subtoxic. Anti corpii anti -
ti roidieni (TRAb, ATPO, anti corpi anti ti reoglobulină) 
sunt negati vi (6).

Ca explorări imagisti ce, se uti lizează ecografi a 
cervical anterioară şi scinti grafi a ti roidiană. Eco-
grafi c, se vizualizează un nodul unic, de obicei 
cu diametrul peste 3 cm, bine delimitat şi bine 
vascularizat periferic şi central. Lobul contra la-
teral poate avea dimensiuni mai mici, ţesutul 
fi ind nefuncţional din cauza lipsei sti mulării fi -
zio  logice de către TSH (TSH-ul este supresat).

Scinti grafi a presupune administrarea unei 
doze de iod radioacti v (131I) şi înregistrarea mo-
dului în care acesta este captat la nivelul ti roidei. 
Imaginea scinti grafi că a adenomului toxic este 
caracteristi că şi extrem de sugesti vă: se vizua-
lizează doar nodulul hipercaptant sau „cald“, 
restul ti roidei fi ind mută scinti grafi c. Ex plicaţia 
constă în faptul că ţesutul ti roidian nor mal cap-
tează iodul împotriva gradientului de con cen-
traţie sub acţiunea sti mulatoare a TSH-ului. În 
cazul nostru, datorită producţiei excesive de 
hor  moni ti roidieni la nivelul adenomului, TSH-ul 
este supresat, iar restul ti roidei, con ţi nând ţesut 
normal, este lipsit de acţiunea lui sti mulatoare, 
devenind inacti v metabolic şi lipsit de capaci-
tatea de a capta iodul radioacti v (7).

Ca alternati ve terapeuti ce, avem la dispoziţie 
tratamentul medicamentos cu anti ti roidiene de 
sinteză, administrarea de iod radioacti v şi trata-
mentul chirurgical.

Anti ti roidienele de sinteză disponibile în Ro-
mânia sunt derivaţii de imidazol: ti amazol şi car-
bimazol. Se administrează în doze iniţial mai 
mari şi împărţite în 3 prize zilnice, deoarece ex-
cesul de hormoni ti roidieni determină cata bo-
lismul rapid al medicamentului şi reduce efec tul 
terapeuti c. Pe măsură ce hiperti roidia este con-
trolată, dozele se scad astf el încât se ajunge la 
un tratament de întreţinere constând într-o doză 
unică dimineaţa. Deşi sunt în general bine to le-
rate, anti ti roidienele de sinteză pot avea reacţii 

adverse, dintre care cea mai frec ventă este aler-
gia cutanată (erupţie urti cariană), iar cea mai de 
temut – agranulocitoza. Prin ur mare, la iniţierea 
terapiei şi după primele 2 săptămâni se reco-
man dă efectuarea hemo gra mei şi urmărirea 
numărului de granulocite. De asemenea, pacien-
tul trebuie instruit ca, în caz de febră mare şi 
odinofagie, să se adreseze de urgenţă medicului 
(8). Se citează, de asemenea, citotoxicitate he-
pati că şi icter colestati c.

Atragem atenţia că tratamentul anti ti roidian 
nu vindecă boala. Dacă oprim administrarea, hi-
perti roidia va recidiva, deoarece mutaţia acti -
vatoare responsabilă de apariţia bolii nu este 
infl uenţată terapeuti c.

Ca măsuri terapeuti ce radicale, putem alege 
între radioiodoterapie şi excizia chirurgicală.

Tratamentul cu 131I este efi cient şi are avan-
tajul că lobul contralateral nu este supus efec-
telor distructi ve ale iradierii. Practi c, doar ade-
no  mul captează iodul şi este distrus prin acest 
proces. Există şanse mari ca, ulterior, pa cientul 
să rămână cu o funcţie ti roidiană nor mală (9).

Chirurgia este alegerea ideală, mai ales pen-
tru nodulii mari, care exercită efecte compresive 
locale manifestate prin dispnee, disfagie, pre si-
une cervicală. Se practi că hemiti roidectomie, iar 
pacientul va avea hipoti roidism postprocedural, 
necesitând tratament de substi tuţie tot restul 
vieţii (10).

Există, rar, posibilitatea ca un adenom toxic 
bogat vascularizat să prezinte o hemoragie in-
tra nodulară urmată de fenomene de ramoliţie, 
care duc practi c la distrugerea ţesutului acti v 
me ta bolic şi vindecarea spontană a bolii.

CONCLUZIE

Adenomul toxic ti roidian este o enti tate 
diag  nosti cată pe baza tabloului clinic şi paraclinic 
caracteristi c, cu mai multe posibilităţi de tra ta-
ment şi cu prognosti c excelent.
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