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Nodulii tiroidieni reprezintă una dintre cele mai frecvente patologii endocrine. Deși mulți 

noduli tiroidieni nu pot fi simțiți la palpare, aproximativ jumătate din populația generală are 

minim un nodul tiroidian, care poate fi decelat prin intermediul ecografiei tiroidiene.  

 În general nodulii tiroidieni nu ridică probleme deosebite, cu excepția cazurilor în care 

sunt suficient de mari încât să determine compresia celorlalte structuri ale gâtului, când secretă 

hormoni tiroidieni în exces (determină hipertiroidism) sau când sunt maligni.  

În cazul în care nodulii tiroidieni sunt foarte voluminoși, aceștia pot cauza simptome precum: 

dificultăți la înghițire, dificultăți de respirație/senzație de sufocare, senzație de „nod în gât”, 

disfonie (răgușeală). Dacă nodulul tiroidian crește rapid în volum (chist tiroidian, hemoragie în 

nodul), acesta poate determina durere, însă în general nodulii tiroidieni nu dor.   

Hipertiroidismul se poate manifesta prin tahicardie, palpitații, scădere ponderală, accelerarea 

tranzitului intestinal, transpirații, intoleranță la căldură, stare de agitație, iritabilitate, insomnii.  

În ceea ce privește malignitatea, trebuie precizat că sub 5% dintre nodulii tiroidieni sunt maligni, 

fie că este vorba de cancere tiroidiene (folicular, papilar, medular, anaplazic), limfoame sau 

metastaze ale unor cancere cu altă localizare. Factori de risc care orientează spre natura malignă 

a unui nodul tiroidian sunt: istoric de iradiere a regiunii cervicale anterioare în copilărie, istoric 

familial de cancer medular tiroidian, vârstă sub 20 ani sau peste 70 ani, sexul masculin, 

consistența dură a nodulului, aderența acestuia față de planurile adiacente.  

 

Diagnostic 

Anamneza trece  în revistă simptomatologia prezentă, precum și factorii de risc pentru 

malignitate. 

Examenul fizicîncearcă să definească palpatoric nodulul tiroidian: consistența (dur sau 

elastic), mobilitatea față de țesuturile învecinate, sensibilitatea, prezența adenopatiilor.   

Ecografia tiroidiana reprezintă principala investigație imagistică de caracterizare a 

nodulilor tiroidieni. În funcție de aspectul ecografic,aceștia pot fi încadrați în grupe de risc pentru 

malignitate, ceea ce va ghida mai departe conduita terapeutică. Un nodul tiroidian care la 



ecografie are aspect de chist este, practic, benign. Unul izoecogen sau hiperecogen, cu margini 

bine delimitate, înconjurat de un ”halo” subțire și regulat, care nu este însoțit de adenopatii 

cervicale, prezintă un risc mic de malignitate. În schimb, un nodul tiroidian intens hipoecogen 

(dar solid), cu forma neregulată, margini prost delimitate, care prezintă microcalcificări în 

interior, are extensie extratiroidiană sau este însoțit de adenopatii cervicale suspecte are un risc 

crescut de a fi malign.  

De asemenea, ecografia tiroidiana este utilă în urmărirea nodulilor tiroidieni cu risc scăzut de 

malignitate,care nu necesită intervenție chirurgicală.  

Elastografia tiroidiană descrie consistența nodulilor față de țesutului tiroidian din jur și 

ajută suplimentar la definirea riscului de malignitate. Un nodul dur are risc mai mare de a fi 

malign, în timp ce un nodul elastic este de obicei benign.  

Dozările hormonale – TSH, FT4, T3 – stabilesc funcția țesutului tiroidian, în timp ce 

anticorpii (ATPO, ATG, TRAb) determină prezența sau absența patologiei autoimune. 

Singurul marker de malignitate pentru tiroida este calcitonina, care identifică un tip rar de cancer 

tiroidian, respectiv cel medular. Restul neoplaziilor tiroidiene nu au markeri sanguini.  

Valoarea tireoglobulinei crește în multe patologii benigne ale tiroidei (hipertiroidism, gușă 

multinodulară, inflamații ale tiroidei), de aceea nu se recomandă a fi folosită pentru definirea 

riscului de malignitate al unui nodul tiroidian. Dozarea tireoglobulinei este utila doar în 

urmărirea cancerelor tiroidiene papilare și foliculare operate (posttiroidectomie totală). 

Scintigrafia tiroidianăeste indicată la pacienții cu noduli tiroidieni și hipertiroidism, 

pentru stabilirea etiologiei hiperfunctiei tiroidiene. Un nodul „cald” scintigrafic este aproape 

intotdeauna bening, în timp ce un nodul rece are un risc mai crescut de a fi malign (până la 10% 

dintre nodulii reci sunt maligni) 

Puncția biopsie tiroidiană cu ac fin este principala metodă preoperatorie de a determina 

caracterul malign sau bening al unui nodul tiroidian. Aceasta se efectueaza în caz de nodul 

tiroidian mai mare de 1-1.5 cm, care are un risc crescut de malignitate (aspect ecografic, dur 

elastografic, „rece” scintigrafic). Tehnica biopsiei este una simplăși nedureroasă (se 

puncționeaza nodulul tiroidian cu ajutorul unui ac de seringă, sub ghidaj ecografic), iar țesutul 

tiroidian rezultat în urma puncției este analizat de către medicul anatomopatolog. Aproximativ 5-

25% (în funcție de operator) dintre puncții sunt neconcludente și necesită repetarea procedurii.  

Țesutul recoltat prin puncție biopsie tiroidiană poate fi supus și analizei de mutații genetice 

(testare moleculare) pentru caracterizarea suplimentară a riscului de malignitate.  

O alta utilitate a puncției tiroidiene e reprezentată de posibilitatea evacuării chistelor 

voluminoase.  

Investigații precum CT/RMN au utilitate restransă în investigarea tiroidei – acestea sunt 

folosite în caz de gusă plonjantă, inaccesibilă ecografic, sau pentru stabilirea extensiei unor 

cancere tiroidiene.  

 

Toate investigatiile de mai sus orientează către natura malignă sau benignă a unui nodul 

tiroidian, însă diagnosticul de certitudine se obține prin examenul histopatologic al piesei 

operatorii (biopsia țesutului tiroidian îndepărtat chirurgical).  

 

 

Tratamentuleste personalizat în funcție de statusul glandei tiroide (normofuncție sau 

hiperfuncție) și de caracterul probabil malign sau benign al nodulului tiroidian.  



Majoritatea nodulilor tiroidieni nu necesită tratament (nu produc hormoni tiroidieni în 

exces, au un aspect care indică benignitate), caz în care vor fi monitorizati ecografic la 6-12 luni.  

În caz de noduli hiperfuncționali (hipertiroidism), aceștia beneficiază de multiple 

modalități terapeutice: tratament medicamentos cu antitiroidiene de sinteză, tratament cu iod 

radioactiv sau intervenție chirurgicală.  

În cazul în care se ridică suspiciunea de formațiune malignă, se indică excizia totală a 

glandei tiroideși, în funcție de tipul de cancer tiroidian, completarea cu tratament cu iod 

radioactiv și tratament supresiv cu hormoni tiroidieni (în doze mari, care să inhibe dezvoltarea 

unui posibil țesut tiroidian restant).  

Prognosticul cancerelor tiroidiene este unul bun în cazul cancerelor diferențiate (folicular și 

papilar), de dimensiuni sub 2 cm, fără extensie locală sau la distanță, la pacienți sub 40 de ani. În 

cazul cancerelor nediferențiate, cu metastaze sau cu dimensiuni de peste 4 cm, prognosticul este 

mai slab. 

De asemenea, se indică tratament chirurgical în cazul nodulilor tiroidieni voluminoși sau 

a gușilor mari, care determină simptome de compresiune.  

După tiroidectomie totală, indiferent de motivul intervenției, este nevoie de tratament cu hormoni 

tiroidieni pentru toată viața. Dacă glanda tiroida nu este îndepărtatăîn totalitate, postoperator 

trebuie determinată funcția tiroidiana pentru a stabili dacă este sau nu nevoie de tratament 

substitutiv cu hormoni tiroidieni.  

 

În concluzie, nodulii tiroidieni reprezintă o patologie frecventă, care de cele mai multe ori 

nu determină simptome și este benignă. Investigarea și urmărirea nodulilor tiroidieni sunt 

importante pentru selectarea posibililor noduli maligni, care se pretează intervenției chirurgicale. 

Chiar și în caz de confirmare postoperatorie e unui cancer tiroidian, prognosticul este în general 

bun, cu mortalitate redusă.  

 

Vă așteptăm în cadrul Centrului Medical Psihomedica pentru evaluare endocrinologică 

și recomandări de specialitate! 


