
16 ROMANIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY – VOLUME XXIV, SUPPLEMENT 2, 2015

SESIUNI PLENARE
PROGRESE ÎN ABORDAREA ȘI TRATAMENTUL 
PACIENTULUI CU SCLERODERMIE SISTEMICĂ

Moderatori: Ruxandra Ionescu, Dana Fodor
Parti cipanţi: Codrina Ancuţa, Carina Mihai

Sclerodermia sistemică (ScS) se disti nge între bolile 
de ţesut conjuncti v ca fi ind cea mai difi cil de controlat și 
având cea mai înaltă mortalitate. Progresele din ulti mul 
deceniu în cercetarea legată de ScS au permis intro du-
cerea în practi ca clinică a primelor tratamente vasoac-
ti ve cu ţintă moleculară precisă (prostanoizi, inhibitori 
ai fosfoesterazei 5, blocanţi ai receptorilor entodelinei 
1). Acestea au permis creșterea speranţei de viaţă a 
pacienţilor cu ScS și hipertensiune arterială pulmonară 
(HTAP), tot astf el precum inhibitorii enzimei de con ver-
sie a agiotensinei au schimbat radical prognosti cul pa-
cienţilor cu criză renală sclerodermică (CRS).

Totuși, prevenirea și tratarea CRS, o adevărată ur-
genţă în sclerodermie, rămân probleme spinoase, mulţi 
dintre pacienţii supravieţuitori CRS rămânând depen-
denţi de hemodializă. De asemenea, ulceraţiile digitale 
consti tuie o mare problemă generatoare de su ferinţă și 
de invaliditate la aproape 50% dintre pacienţi, iar pre-
venţia și tratamentul lor sunt difi cile. 

În privinţa fi brozei – cealaltă componentă patogenică 
a ScS alături de vasculopati e – efi cacitatea mai degrabă 
modestă a imunosupresivelor uti lizate în prezent (ciclo-
fosfamidă, metotrexat, azati oprină), precum și reacţiile 
lor adverse ne fac să așteptăm cu interes validarea unor 
instrumente de sprijin pentru decizia terapeuti că și, mai 
ales, identi fi carea unor noi tratamente, mai efi cace.

Complexitatea prezentării clinice a ScS și hetero ge-
nitatea mecanismelor patogenice ale acesteia consti tuie 
difi cultăţi în ati ngerea acestor obiecti ve. Pe de o parte, 
ele generează probleme metodologice privind studiile 
clinice randomizate (RCT) în ScS. Scorul cutanat Rodnan 
modifi cat (mRSS), a cărui scădere consti tuie în prezent 
principalul obiecti v în RCT, este subiecti v și dependent 
de experienţa investi gatorului. Evaluarea ecografi că a 
afectării cutanate din ScS va putea oferi un instrument 
mai sensibil și cel puţin la fel de valid ca mRSS? Vom 
putea dispune, în viitorul apropiat, de un instrument 
validat de predicţie a evoluţiei bolii, care să ne ajute în 
decizia iniţierii tratamentului cu ciclofosfamidă sau cu 
tratamente cu ţintă moleculară precisă? Acestea sunt 
doar câteva dintre întrebările la care simpozionul de 
sclerodermie va încerca să ofere un răspuns.

COMORBIDITĂŢILE ȘI IMPACTUL BOLII 
ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ

Moderatori: Codrina Ancuţa
Parti cipanţi: Claudia Ileana Mihailov, H. Popoviciu

Progresele realizate în înţelegerea patobiologiei po-
liartritei reumatoide (PR) și introducerea agenţilor bio-
logici în arsenalul terapeuti c au modifi cat radical par-
cursul evoluti v și prognosti cul afecţiunii, permiţând în -
cadrarea în strategia treat-to-target, cu ati ngerea remi-
siunii sau a statusului de acti vitate joasă a bolii într-un 
procent semnifi cati v de cazuri.

Rămâne, însă, în atenţie riscul înalt de dezvoltare a 
comorbidităţilor, cu impact major asupra evoluţiei PR, 
calităţii vieţii, statusului funcţional și, nu în ulti mul rând, 
implicaţii asupra încadrării în muncă și a producti vităţii.

Defi nite ca prezenţa oricărei condiţii patologice ce 
însoţește boala de bază și concentrate pe trei coor do-
nate principale (legate de PR, asociate PR, efecte adver-
se la terapia administrată, remisive sinteti ce și/sau bio-
te rapie), comorbidităţile în PR sunt frecvent raportate, 
reţin în fundal infl amaţia cronică acti vă și medicaţia și 
generează mortalitate precoce, în contextul unui diag-
nosti c și abordări terapeuti ce subopti male. Mai mult, 
impactul asupra PR este semnifi cati v, întrucât profi lul 
comorbidităţilor joacă rol pivot în alegerea strategiei 
opti me, ghidând trendul medicaţiei prescrise.

Principalele enti tăţi ce trebuie, în mod sistemati c, 
investi gate și monitorizate în practi ca coti diană la un 
pa cient cu PR, sub egida comorbidităţilor, factorilor de 
risc și complicaţiilor bolii, includ următoarele: boala car-
dio vasculară (CVD), boala pulmonară, infecţiile severe, 
osteoporoza, afecţiunile psihiatrice (depresia și anxie-
tatea), obezitatea, diabetul, fumatul, neoplaziile și ami-
lo idoza. Suplimentar, sarcina, ca eveniment ce poate 
însoţi PR ce evoluează la vârstă ferti lă, consti tuie un alt 
factor decizional major în abordarea bolii.

EULAR a propus recent o serie de recomandări pen-
tru identi fi carea, prevenţia și managementul comorbi-
dităţilor în PR, cu relevanţă parti culară pentru afectarea 
cardiovasculară, patologia infecţioasă și neoplazică, 
precum și pentru osteoporoză.

Riscul cardiovascular în contextul patologiei reuma-
ti smale autoimune și, în parti cular, în PR a fost extensiv 
studiat în literatura de specialitate, reţinând indicatori 
de morbiditate și mortalitate ridicaţi comparati v cu popu-
laţia generală. Deopotrivă factorii de risc tradiţionali, ca 
și cei specifi ci PR sunt factori cheie în patologia CVD, cu 
semnifi caţie aparte a medicaţiei DMARDs sinteti ce, bio-
logice și glucocorti coizilor. Mai mult, o abordare pre-
coce a infl amaţiei reumatoide, în „fereastra de oportu-
nitate“, are implicaţii duale atât asupra parcursului bolii 
la nivel arti cular, cât și asupra riscului CV.

Infecţiile severe, de referinţă tuberculoza și infecţia 
virală hepati ti că B și C, impun atenţie specială vizavi de 
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aspectele de terapie a PR, cu date discordante legate de 
diferenţele potenţiale între clasa remisivelor sinteti ce și 
agenţii biologici. Suscepti bilitatea crescută a pacienţilor 
cu PR și riscul infecţios își găsesc justi fi carea în patobio-
logia afecţiunii de bază, impactul altor comorbidităţi 
cronice și, nu în ulti mul rând, imunosupresia terapeuti că.

Scăderea densităţii minerale osoase și riscul de frac-
tură îmbracă conotaţii parti culare în PR, cu expresie lo-
cală, arti culară (osteopenia juxtaarti culară, eroziunile 
osului subcondral) și sistemică (axială, apendiculară). 
Mecanismele patofi ziologice defi nitorii ale OP secun-
dare PR sunt multi faţetate, interferenţa sistem imun-
me tabolism osos, acti vitatea PR, glucocorti coizii, defi ci-
enţa estrogenică și dizabilitatea fi ind determinanţi ma jori 
ai pierderii de masă osoasă și fractură.

În concluzie, PR rămâne o enti tate complexă, cu 
afec tare pluridimensională, arti culară și sistemică, cu 
un parcurs evoluti v, prognosti c și abordare terapeuti că 
ce trebuie adaptate în context clinic specifi c.

REFERINŢE:
1. Dougados M., Soubrier M., Antunez A. et al. – Prevalence of 

comorbiditi es in rheumatoid arthriti s and evaluati on of their 
monitoring: results of an internati onal, cross-secti onal study 
(COMORA). Ann Rheum Dis 2013; 0: 1-7

2. Loza E., Lajas C., Andreu J.L. et al. – Consensus statement on a 
framework for the management of comorbidity and extra-arti cular 
manifestati ons in rheumatoid arthriti s. Rheumatol Int (2015) 
35:445–458 

3. Pereira I.A., da Mota L.M.H., Cruz B.A. et al. – 2012 Brazilian Society 
of Rheumatology Consensus on the management of comorbiditi es 
in pati ents with rheumatoid arthriti s. Rev Bras Reumatol 2012; 
52(4):474-49

IMAGISTICA DIAGNOSTICĂ ȘI INTERVENŢIONALĂ 
ÎN REUMATOLOGIE

Moderator: Daniela Fodor
Parti cipanţi: Florin Berghea, Violeta Vlad, M. Bojincă, 
Mihaela Micu

DACTILITA – ECOGRAFIA VERSUS EXAMENUL OBIECTIV 
ÎN ORIENTAREA DIAGNOSTICULUI

Daniela Fodor

Datorită uti lizării de ruti nă a transductoarelor cu frec-
venţă înaltă (18 MHz), performanţa ecografi ei în iden-
ti fi carea și caracterizarea modifi cărilor patologice de la 
nivelul structurilor superfi ciale ale sistemului musculo-
scheletal s-a îmbunătăţit considerabil. Scopul acestei pre-
zentării este de a discuta și ilustra modifi cările degetelor 
încadrabile în diagnosti cul de dacti lită.

Vor fi  comparate aspectele clinice cu cele ecografi ce, 
cu precizarea aportului ecografi ei în elucidarea fi ecăreia 
dintre situaţiile patologice prezentate. Se va sublinia 
apor tul ecografi ei în diagnosti cul diferenţial, precum și 
uti litatea acesteia în terapia locală, ghidată ecografi c. 
Va fi  trecut în revistă stadiul actual al cunoașterii în acest 
domeniu și cele mai noi date din literatură cu privire la 
acest subiect.

TENOFENESTRAREA/DRY NEEDLING-UL GHIDAT 
ULTRASONOGRAFIC

Florian Berghea

Dry needling-ul (tehnică ce presupune realizarea 
unor incizii tendinoase sau musculare folosind ace de 
diametru mic) a fost larg uti lizată încă din anii ’70, dar a 
căpătat noi dimensiuni odată cu uti lizarea pe scară largă 
a ecografi ei musculoscheletale. Tehnica este uti lizată în 
cazul sindroamelor dureroase miofasciale, a tendino-
zelor sau a depozitelor calcare. Cu ajutorul ecografi ei 
s-au putut identi fi ca mai ușor zonele de interes și obiec-
ti va rezultatele acestei proceduri, lărgindu-se aria in-
dicaţiilor.

Cu toate că rezultatele publicate în literatură sunt 
mai mult decât promiţătoare, tehnica este folosită sub 
potenţialul pe care îl prezintă. Prezentarea își dorește să 
introducă detalii practi ce relevante privind această pro-
cedură, conturând mai precis profi lul pacientului ţintă, 
explicând benefi ciile, riscurile și comparând alternati vele 
terapeuti ce.

CUM CEREM, CUM REDACTĂM, CUM CITIM UN 
REZULTAT DE ECOGRAFIE MUSCULOSCHELETALĂ?

Violeta Vlad

Ecografi a musculoscheletală este un domeniu în 
plină afi rmare în reumatologie, atât la nivel internaţional, 
cât și naţional. În condiţiile creșterii numărului de cursuri 
în specialitate, un număr tot mai mare de reumatologi 
au început să practi ce această explorare. Prezentarea 
de faţă se adresează atât reumatologilor non-ecografi ști , 
cât și celor ecografi ști .

Prin întrebările „cum cerem“ și „cum citi m“ un ra-
port de ecografi e, prezentarea se adresează medicilor 
reumatologi non-ecografi ști . Se urmărește expunerea 
clară a situaţiilor clinice în care ecografi a musculo sche-
letală este de ajutor pentru reumatolog: în durerea 
locoregională, în tumefi erile arti culare și periarti culare, 
în cuanti fi carea acti vităţii bolii în situaţia reumati smelor 
infl amatorii, ca și în urmărirea evoluţiei acestora sub 
tra tament. Scopul acestei prezentări este evitarea su-
praîncărcării medicilor ecografi ști  cu cazuri la care eco-
grafi a nu aduce nimic nou.

Prin întrebarea „cum redactăm“, prezentarea se adre-
sează medicilor reumatologi ecografi ști . Modul de re-
dactare a unui raport de ecografi e musculoscheletală 
nu este încă defi niti v standardizat în literatura de spe-
cialitate, dar există câteva cerinţe obligatorii, care vor fi  
expuse. Raportarea rezultatelor ecografi ei musculosche-
letale se face fi e prin imagini, care trebuie să îndepli-
nească cerinţe de calitate, cât și prin scurta descriere, 
care trebuie să evite termeni de strictă specialitate ima-
gisti că și trebuie, în primul rând, să ajute clinicianul în 
situaţia clinică dată. Scopul acestei prezentări este evi-
ta rea rapoartelor lungi, care descriu amănunţit fi ecare 
tendon și arti culaţie normale, fără a puncta clar ele-
men tele patologice.
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Raportul de ecografi e este dovada cea mai bună a 
calităţii explorării efectuate și, în același ti mp, o asumare 
a responsabilităţii din partea medicului ecografi st care 
semnează explorarea.

ECOURILE ESWT

Mihai Bojincă

Extracorporeal shockwave therapy (ESWT) este o 
metodă de tratament al patologiei musculoscheletale, 
bazată pe administrarea de unde de șoc cu presiuni și 
frecvenţe variabile, adaptate enti tăţii patologice. Princi-
palele indicaţii ale acesteia sunt reprezentate de: teni-
dinita calcifi antă, entesopati a calcaneană, epicondilitele. 
Printre mecanismele de acţiune ale ESWT menţionăm: 
sti mularea vascularizaţiei locale și a refacerii ti sulare, 
sti mularea nociceptorilor, cu scăderea în ti mp a sen-
zaţiilor dureroase, fragmentarea și diminuarea calcifi că-
rilor etc.

Ecografi a musculoscheletală este principala metodă 
paraclinică de diagnosti c al patologiei musculoscheletale 
în reumatologie și, din aceste considerente, este și prin-
cipala explorare în urma căreia se poate indica ESWT și 
pe baza căreia se poate urmări evoluţia struc turală 
locală. Vor fi  prezentate date privind experienţa clinicii 
noastre cu ESWT și aspectele clinice și ecografi ce rezul-
tate din evaluarea pacienţilor.

EVALUAREA ECOGRAFICĂ ÎN SCOP COMPLEMENTAR 
DIAGNOSTIC ȘI OPŢIUNI TERAPEUTICE 
INTERVENŢIONALE LA NIVELUL REGIUNII TIBIO-TALARE 
ȘI SUBTALARE ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ

Mihaela Micu, Amalia Salcă, Darius Marcu, Ioan Onac

Patologia regiunilor ti bio-talare și subtalare repre-
zintă o cauză importantă și relati v frecventă de durere 
cronică și dizabilitate în poliartrita reumatoidă. Sub-
esti marea afecţiunii arti culare și periarti culare la acest 
nivel are cauze multi ple, care ţin de examinarea clinică 
difi cilă, general valabilă pentru ariile anatomice com-
plexe, și de examinările radiologice frecvent negati ve 
sau neelocvente. Lipsa de includere a acestor arii în 
instrumente validate de cuanti fi care a acti vităţii bolii, 
precum și a gradului de remisie al bolii, amplifi că acest 
aspect.

Uti lizarea metodelor imagisti ce de înaltă rezoluţie, 
precum ultrasonografi a musculoscheletală sau RMN, în 
investi garea acestor arii atestă prezenţa patologiei de 
ti p infl amator atât la debut, cât și în cursul monitorizării 
sub tratament, inclusiv în cazuri încadrate ca remisie. 
Riscul progresiei radiologice, corelat cu persistenţa si-
no vitei reziduale la acest nivel, focalizează atenţia în 
ulti mii ani asupra acestor arii anatomice „uitate“.

Lucrarea de faţă are ca scop prezentarea unor as-
pecte legate de uti litatea practi că a ultrasonografi ei 
musculoscheletale în scop complementar diagnosti c și 
a opţiunilor terapeuti ce intervenţionale la nivelul re-
giunii ti bio-talare și subtalare în poliartrita reumatoidă.
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MALIGNITATEA ȘI BOLILE REUMATICE – 
EVIDENŢE ȘI CONTROVERSE

Moderatori: Paulina Ciurea, Anca Roșu
Parti cipanţi: Anca Mușetescu, Florenti n Vreju, 
Cristi na Criveanu

Relaţia malignitate – patologia reumati smală este 
complexă și furnizează încă multe subiecte de dezbatere 
și controverse. Versati litatea este caracteristi ca princi-
pală a acestei interrelaţii, astf el că manifestările muscu-
loscheletale apar prin invazie tumorală directă a struc-
turilor osoase, arti culare sau musculare sau sub forma 
sindroamelor paraneoplazice – manifestări ce survin la 
distanţă de tumora primară sau metastati că, induse de 
eliberarea de mediatori, hormoni, pepti de, anti corpi 
sau limfocite citotoxice. Alteori, acestea se produc prin 
alterarea toleranţei imune, mecanism implicat atât în 
malignitatea survenită pe fondul suferinţelor conjuncti v-
imune preexistente, cât și în cele neoplazice. Nu în 
ulti mul rând, manifestările reumati smale pot fi  atribuite 
medicaţiei imunosupresoare și citotoxice anti reumati ce 
sau uti lizate în tratamentul altor neoplazii.

Patologia preexistentă de ţesut conjuncti v care aso-
ciază risc crescut de malignitate este reprezentată de 
artrita reumatoidă, cu un risc de 2-3 ori mai mare de dez-
voltare a bolilor limfoproliferati ve și cancerului pul mo-
nar comparati v cu individul sănătos, lupusul eritematos 
sistemic, asociat frecvent cu limfoproliferările și can-
cerul de col uterin, sindromul Sjögren ce cumulează un 
risc de 44 de ori mai mare sau de 10% pe toată durata 
vieţii de limfom, sclerodermia sistemică asociată unui 
risc crescut de cancer pulmonar alveolar, cutanat non-
melanomic, adenocarcinom esofagian sau limfopro-
liferări esofagiene, dermato/polimiozita asociată unui 
risc crescut de adenocarcinom. Panelul manifestărilor 
paraneoplazice este, de asemenea, variat și include 
mio pati i, osteoartropati e hipertrofi că, amiloidoza sau 
guta secundară, poliartrita carcinomatoasă, polimialgia 
reumati că ati pică, fasciita palmară și multi ple leziuni de 
ti p vasculiti c – leucocitoclasti că, necroti zantă, necroză 
digitală, crioglobulinemie.



19ROMANIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY – VOLUME XXIV, SUPPLEMENT 2, 2015

Imunosupresoarele de ti pul azati oprinei, ciclo fos-
famidei, micofenolatului mofeti l prezintă un potenţial 
de dezvoltare în special a limfoproliferărilor, în ti mp ce 
uti lizarea inhibitorilor de aromatază, a bleomicinei sau 
a taxanilor este responsabilă de apariţia a multi ple ma-
ni festări reumati smale. Investi garea exhausti vă a inter-
re laţiei malignitate – patologie reumati că reprezintă o 
temă de interes importantă, încercându-se elucidarea 
mecanismelor complexe implicate în patogeneză, cu 
im pact poziti v în abordarea terapeuti că ulterioară.

SINDROAMELE AUTOINFLAMATORII

Moderator: Răzvan Ionescu
Parti cipanţi: Doina Ramba, Simona Caraiola

Studiul bolilor autoimune a reliefat faptul că există 
boli cronice caracterizate prin infl amaţie, aparent fără 
factor declanșator, în care procesele autoimune nu se 
afl ă în centrul evenimentelor patogenice. Aceste sufe-
rinţe se datorează unei perturbări a sistemului imun 
înnăscut și nu se însoţesc de prezenţa de autoanti corpi 
și limfocite T reacti ve, deosebindu-se, astf el, de bolile 
autoimune „clasice“. Acestea au fost numite boli auto-
infl amatorii, termenul fi ind expus iniţial în literatură în 
anul 1999, în revista Cell. Sesiunea de faţă își propune 
să aducă în atenţia specialiști lor reumatologi tocmai 
această patologie specială, consti tuită din boli rare, dar 
care afectează multi ple sisteme și organe și care poate 
conduce la morbiditate și mortalitate, semnifi cati ve.

În prima parte se vor aborda: conceptul de „suferinţe 
autoinfl amatorii“ și evoluţia acestuia, cel al conti nu-
umului autoimunitate-autoinfl amaţie, precum și infl a-
mazomul. În conti nuare vor fi  trecute în revistă prin-
cipalele boli autoinfl amatorii. Conform clasifi cării lor, 
acestea se divid în suferinţe monogenice autoinfl amatorii 
(cu transmitere geneti că bine documentată) și boli 
autoinfl amatorii multi factoriale, dintre care unele sunt, 
în lumina cercetărilor recente, reîncadrate drept afec-
ţiuni autoinfl amatorii, deși în urmă cu aproximati v 10-
15 ani erau considerate strict boli autoimune (boala 
Crohn, boala Sti ll a adultului, boala Behcet). În înche-
ierea sesiunii, vor fi  prezentate recomandările de mana-
gement al unora dintre bolile autoinfl amatorii, reco-
man dări care au avut ca punct de plecare proiectul 
European SHARE lansat în Europa în 2012. Obiecti vele 
principale ale acestui proiect au fost crearea, opti  mi-
zarea și diseminarea ghidurilor de diagnosti c și mana-
gement al bolilor reumatologice ale copiilor și ti nerilor 
adulţi, pe baza protocolului standard al EULAR.

Această scurtă prezentare a sindroamelor auto-
infl amatorii dorește să vină în întâmpinarea prac ti ci-
anului reumatolog, pediatru sau de adulţi, oferind in-
formaţii care să asigure un suport benefi c atât în ve de rea 
diagnosti cării mai ușoare și corecte, cât și, bineînţeles, 
în alegerea unui tratament efi cient, adecvat acestei 
bogate patologii.

MIOZITELE

Moderator: Rodica Chirieac
Parti cipanţi: Cristi na Pomîrleanu, Georgiana Strugariu, 
Luiza Petrariu, Codruţa Belibou

Miopati ile infl amatorii idiopati ce (MII), sau miozi-
tele, sunt un grup heterogen complex de afecţiuni auto-
imune caracterizate prin scăderea forţei musculare pro-
ximal, bilateral și simetric, creșterea ti trului seric al 
en zimelor musculare, modifi cări neuro-fi ziologice și/
sau histologice și prezenţa de autoanti corpi. Din grupul 
MII fac parte următoarele enti tăţi: polimiozita (PM), 
dermatomiozita (DM) cu formele amiopati că, hipo mio-
pati că și juvenilă, miozita cu incluziuni și miozita necro-
zantă autoimună (MNA). Aceste boli afectează atât 
adultul, cât și copilul, debutul și evoluţia bolii fi ind va-
riabile, cu numeroase manifestări sistemice. Astf el, în 
formele de boală cu debut la adult, evoluţia este mar-
cată de complicaţii precum miozita asociată cu neoplazia 
și pneumonia intersti ţială, în ti mp ce în cele cu debut 
juvenil de vasculita sistemică, calcinoză și ulceraţiile 
cutanate.

Autoanti corpii din MII sunt instrumente uti le atât 
pentru confi rmarea diagnosti cului, cât și pentru defi -
nirea fenoti purilor de boală și a prognosti cului. Auto-
anti corpii sunt prezenţi la peste 80% dintre pacienţii cu 
MII și sunt direcţionaţi împotriva unor componente ci-
toplasmati ce și nucleare implicate în procese intra-
celulare reglatorii, precum sinteza proteică, translocaţia 
și transcripţia genică. Autoanti corpii din MII sunt 
clasifi caţi în funcţie de specifi citatea diagnosti că în două 
categorii: anti corpi specifi ci miozitei (MSA) – anti -ami-
noacil-tARN-sintetaze, anti -Mi-2, anti -SRP, anti -TIF1-γ, 
anti -NXP-2, anti -MDA5, anti -SAE, anti -HMG-CoA – și 
anti corpi asociaţi miozitei (MAA) – anti -Ro, anti -PM/Scl, 
anti -Ku, anti -U1RNP. MSA sunt asociaţi cu fenoti puri 
clinice disti ncte de boală, cu parti cularităţi prognosti ce 
și terapeuti ce, în ti mp ce MAA sunt întâlniţi în sindroa-
mele de overlap-miozită.

Interesul deosebit din ulti ma perioadă pentru abor-
darea clinico-serologică a miozitelor a condus la defi -
nirea unor subseturi mai omogene de boală, și anume: 
sindromul anti sintetazic, sindromul PM-Scl, sindromul 
miozitei necrozante autoimune, sindromul derma to-
mioziti c. Clasifi carea clinico-serologică a miozitelor per-
mite predicţia complicaţiilor bolii, prognosti cului și a 
răspunsului terapeuti c.

În ulti mele decade au fost propuse multi ple criterii 
de diagnosti c și/sau clasifi care pentru diferitele forme 
de miozită. Criteriile moderne de diagnosti c și/sau cla-
sifi care pun accentul pe item-urile clasice (muscular, cu-
tanat, enzimologic, eletromiografi c, biopsie musculară), 
alături de care sunt integrate date obţinute din explo-
rarea modernă (imunologică, imagisti că). Recent au fost 
dezvoltate în cadrul IMCCP Internati onal Myositi s Clas-
si fi cati on Criteria Project noi criterii de clasifi care pentru 
MII, ce însumează o serie de simptome și variabile 
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cuanti fi cabile în practi ca coti diană, cu performanţă su-
perioară criteriilor existente.

Principalele deziderate terapeuti ce în polimiozită și 
dermatomiozită sunt: suprimarea infl amaţiei musculare 
și extra-musculare, menţinerea sau refacerea perfor-
manţei musculare, prevenirea afectării și/sau distrucţiei 
sistemice, creșterea calităţii vieţii. Protocolul terapeuti c 
însumează, deopotrivă, agenţi farmacologici (glucocor-
ti coizi, imunosupresoare, imunoglobuline i.v., agenţi 
depletori de limfocit B) administraţi în monoterapie sau 
terapie combinată și terapie non-farmacologică (exer-
ciţiu fi zic terapeuti c), raportat la argumente clinice, evo-
 luti ve, serologice și prognosti ce. Înainte de a ajunge să 
propunem un protocol terapeuti c adecvat formei de 
miozită, este obligatorie parcurgerea următoarelor eta-
pe: diagnosti carea corectă a afecţiunii, cu încadrarea în 
forma de boală (polimiozită, dermatomiozită, miozită 
cu incluziuni, miozită necrozantă autoimună) și etapa 
evoluti vă (acută sau cronică); cuanti fi carea acti vităţii, 
distrucţiei ti sulare și restantului funcţional, atât la nivel 
muscular, cât și extra-muscular, sistemic; identi fi carea 
fac torilor de prognosti c negati v; adoptarea unei ati tu-
dini terapeuti ce individualizate, specifi ce cazului, din 
perspecti vă farmacologică și non-farmacologică.

Heterogenicitatea patogenică a grupului MII, refl ec-
tată la nivel fenoti pic clinic și serologic, lipsa unui con-
sens internaţional referitor la instrumentele și domeniile 
de evaluare a diferitelor subti puri de miozită și, nu în 
ulti mul rând, uti lizarea de agenţi terapeuti ci ce se adre-
sează în general fenomenului infl amator și distructi v ti -
sular (muscular și sistemic), fără specifi citate patogenică 
și clinică, au o relevanţă parti culară în alegerea strategiei 
terapeuti ce.

ACTUALITĂŢI ÎN CLASIFICAREA ȘI TRATAMENTUL 
SINDROMULUI SJÖGREN

Daniela Opriș, Ioana Săulescu, Sânziana Daia

Sindromul Sjögren (SS) este o afecţiune infl amatoare 
autoimună, caracterizată preponderent de afectarea 
ţinti tă a glandelor exocrine, însă se poate însoţi în 25-
50% dintre cazuri de implicări extraglandulare, asociind 
manifestări polimorfe (oculare, digesti ve, respiratorii, 
re nale, cutanate, neurologice, musculoscheletale, siste-
mice).

Ulti mii ani au adus noutăţi atât în criteriile de clasi-
fi care, cât și în ceea ce privește posibilităţile terapeuti ce. 
În anul 2012, criterii noi de clasifi care au fost concepute 
de grupul SICCA (Sjögren’s Internati onal Collaborati ve 
Clinical Alliance) și acceptate de ACR, având specifi citate 
mai mare, iar în anul 2015 discutăm despre consensul 
între criteriile ACR și AECG (2002), cu importanţă mai 
ales în vederea posibilelor terapii biologice. În ceea ce 
privește acti vitatea SS, EULAR propune doi noi indici: 
ESSPRI (EULAR SS Pati ent Reported Index), evaluarea de 
către pacient a simptomatologiei proprii și ESSDAI 

(EULAR SS Disease Acti vity Index), indice de evaluare a 
complicaţiilor sistemice.

Referitor la terapia biologică, deși cu rezultate dove-
dite în alte afecţiuni autoimune înrudite, până în prezent 
aceasta nu este aprobată în SS, dar rezultatele studiilor 
clinice oferă rezultate promiţătoare pentru unii agenţi 
biologici. Rezultate mai bune au fost obţinute cu agenţi 
îndreptaţi împotriva limfocitelor B – rituximab (anti corpi 
monoclonali anti  CD20). Acest tratament este, de altf el, 
aprobat și ca tratament biologic al limfoamelor cu celulă 
B. Din pleiada de citokine implicate în patogenia bolilor 
autoimune, și în special a SS primar, interferonul și B-Lys 
deţin un rol important. Datorită acestui fapt, ambele 
pot deveni ţinte terapeuti ce. Factorul sti mulator al lim-
focitului B (B-LyS) este o citokină necesară maturării 
limfocitului B și producţiei de anti corpi. Belimumab este 
un anti corp monoclonal care inhibă acti vitatea B-LyS, 
testat și inclus în ghidurile terapeuti ce pentru lupusul 
eritematos sistemic. Astf el, pornind de la constatarea că 
niveluri crescute de B-LyS sunt corelate cu ti trul de 
anti corpi (inclusiv anti corpi anti  SS-A și anti  SS-B) și de la 
existenţa unei expresii crescute a BLyS/BAFF la nivelul 
glandelor salivare și în plasma pacienţilor cu SS, beli-
mumabul a fost evaluat în studii clinice (BELISS), având 
rezultate promiţătoare la pacienţii cu SS cu afectare 
glandulară, dar și sistemică. Alte ţinte terapeuti ce, pre-
cum limfocitul T (abatacept și alefacept), ca și IFN, IL 6 și 
receptorul toll-like sunt, în prezent, evaluate. Poten-
ţialele ţinte și terapii biologice vor fi  discutate în pre-
zentare.

INSTRUMENTE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 
BOLILOR INFLAMATOARE

Magda Pârvu, Mirela Pârvu, Monica Copotoiu

Sesiunea își propune o trecere în revistă a instru-
mentelor validate de evaluare a acti vităţii unora dintre 
cele mai importante afecţiuni infl amatorii reumato-
logice, și anume LES, SA/SpA, vasculitele sistemice. De 
asemenea, se evaluează uti litatea acestora, comparând 
între ele diversele scoruri/indici, cu calităţile și limitele 
lor.

Lupusul eritematos sistemic (LES) este o suferinţă 
autoimună multi factorială, caracterizată prin prezenţa a 
trei patt ern-uri de acti vitate a bolii: remisiune-recădere, 
boală cronic acti vă, patt ern-ul pasiv „liniști t“ (quiescent). 
Există numeroși indici validaţi de măsurare a acti vităţii 
bolii, uti lizând fi e scoruri de evaluare globală (SLEDAI, 
SLEDAI-2K, SELENA-SLEDAI, ECLAM, SLAM, LAI), fi e sca-
le de evaluare ţinti te pe organe sau sisteme/aparate 
(BILAG, BILAG-2004), precum și noi indici compoziţi 
pen tru evaluarea răspunsului la tratament (SRI, BICLA). 
În mod parti cular, pentru pacientele cu LES însărcinate 
au fost dezvoltate instrumente de măsurare a acti vităţii 
bolii în această condiţie (SLE-P-DAI, LAI-P, BILAG-2004 
pregnancy index). Sunt trecute în revistă cele mai 
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uti lizate scoruri, comparându-le între ele, defi nind no-
ţiunea de boală acti vă cu gradele ei, patt ern-ul „liniști t“ 
(quiescent) și remisiunea, încercând totodată a răs-
punde la întrebarea frecventă a clinicianului: „care in-
strument să îl folosesc în practi ca de zi cu zi?“

Instrumentele de evaluare și monitorizare a spondi-
lar tropati ilor furnizează specialistului o cale rapidă și 
cuanti fi cată, validă, de a obţine informaţii despre boală 
și permit monitorizarea evoluţiei în ti mp a acesteia. 
Conceptul de evaluare caracterizează boala la un mo-
ment dat (formă acti vă/inacti vă, formă severă cu poten-
ţial de agravare, formă refractară), pe când cel de moni-
torizare evaluează schimbările în acti vitatea și se ve-
 ri tatea bolii într-o perioadă de ti mp (ameliorare, remi-
siune, agravare). În practi că se folosesc chesti onare 
func ţionale (HAQ, AIMS, BASFI), chesti onare ce apre-
ciază acti vitatea bolii (ASDAS, BASDAI etc.), chesti onare 
ce apreciază severitatea bolii (BASRI), alături de numă-
rătoarea arti culaţiilor periferice afectate, evaluarea 
gradului de infl amaţie serologic (VSH, PCR) și evaluarea 
afectărilor extraarti culare. Pornind de la criteriile de 
diagnosti c clinic și radiologic, folosind indici individuali 
și indici compoziţi, putem cuanti fi ca acti vitatea și seve-
ritatea bolii, stabili algoritmul de tratament și evalua 
răspunsul la tratament.

Evaluarea unor afecţiuni complexe precum vascu-
litele sistemice necesită uti lizarea constantă a unor in-
strumente validate de evaluare a acti vităţii bolii, a gra-
dului de afectare organică și funcţională. Indicii de 
ac ti vitate a bolii uti lizaţi atât în studiile clinice, cât și în 
practi ca curentă sunt: Birmingham Vasculiti s Acti vity 
Score (BVAS) cu variantele 1, 2 și 3 – Disease Extent 
Index (DEI), Five Factor Score (FFS), Japanese Vasculitys 
Acti vity Score, Paediatric Vasculiti s Acti vity Score, 
Vasculiti s Acti vity Index (VAI). Indicii Vasculiti s Damage 
Index și Combined Damage Assessment reprezintă gra-
dul de afectare organică, iar calitatea vieţii este cuan-
ti fi cată de Short Form 36, EuroQol 5D, GPA-Pati ent 
reported outcome measure (ANCA Vasculiti s Quality of 
Life questi onnaire). BVAS-ul este cel mai uti lizat indice, 
putând fi  reprodus în toate ti purile de vasculite atât în 
forma clasică, cât și în cea adaptată (variantele 1, 2, 3), 
fi ind considerat reperul în defi nirea remisiunii sau a 
recăderilor, uti l în evaluarea efi cienţei terapeuti ce. În 
ceea ce privește celelalte scoruri de acti vitate a bolii, 
acestea și-au dovedit uti litatea în evaluarea prognos-
ti cului și evoluţiei vasculitelor. Valoarea indicilor clinici 
ai acti vităţii bolii în vasculite este incontestabilă pentru 
discriminarea statusului pacientului și stabilirea mana-
gementului terapeuti c, în condiţiile în care nu există 
biomarkeri substi tuti vi.

EȘECUL SEROLOGIEI. EXISTĂ SINDROM 
ANTIFOSFOLIPIDIC SERONEGATIV?

Mihai Bojincă, Răzvan Ionescu

Sindromul anti fosfolipidic este o enti tate complexă, 
la interfaţa mai multor specialităţi medicale. În formele 
sale primare sau secundare, manifestările clinice și pa-
ra clinice sunt extrem de variate. Prezenţa uneia sau a 
mai multor categorii de anti corpi specifi ci reprezintă un 
ele ment important al diagnosti cului și prognosti cului. 
Cu toate acestea, există cazuri în care aspectele clinice 
și para clinice sugerează un sindrom anti fosfolipidic, dar 
nu sunt detectaţi anti corpii specifi ci.

Există sau nu sindrom anti fosfolipidic seronegati v? 
Evaluarea argumentelor pro și contra din literatură și 
aplicarea acestor idei în practi că pentru cazuri concrete 
sunt punctele de plecare în această dezbatere.

BOALA BEHCET CU AFECTARE NEUROLOGICĂ ÎN 
PRACTICA CLINICĂ

Moderator: Denisa Predeţeanu
Parti cipanţi: Gabriela Udrea, Lucian Ciobîcă

Boala Behcet este o formă rară de vasculită sistemică, 
care poate afecta persoanele ti nere cu implicarea mai 
frecventă a vaselor mici și medii, interesând aproape 
toate organele și sistemele și determinând manifestări 
polimorfe de severitate variabilă implicate în morbi-
ditatea și mortalitatea induse de boală. Deși are o dis-
tribuţie regională care corespunde cu clasicul „drum al 
mătăsii“, având prevalenţa cea mai mare în Turcia 
(1/1.000), boala Behcet poate apărea și la pacienţi din 
România și, de cele mai multe ori, diagnosti cul este 
tardiv, leziunile structurale ireversibile dezvoltându-se 
la acești  bolnavi înainte de recunoașterea bolii. Este de 
menţionat că distribuţia regională a bolii Behcet cores-
punde cu prevalenţa cea mai mare a HLA-B51, consi-
derat a fi  factorul de risc cel mai important pentru dez-
voltarea suferinţei: astf el, dacă prevalenţa HLA-B51 este 
60-70% la pacienţii turci și japonezi, aceasta este 10-
20% la pacienţii europeni.

Afectarea neurologică din boala Behcet (neuro-
Behcet) apare la aproximati v 20-30% dintre pacienţi, 
fi ind de aproximati v 2,8 ori mai frecventă la bărbaţi faţă 
de femei și reprezentând un factor major de prognosti c 
negati v. Spectrul manifestărilor neurologice din boala 
Behcet este polimorf. După ţesuturile vasculo-nervoase 
afectate, neuro-Behçet-ul este:

 – parenchimatos (75%): trunchiul cerebral, măduva 
spinării și, mult mai rar, nucleii bazali, talamusul, 
cortexul și substanţa albă;

 – non-parenchimatos (17,7%): tromboză venoasă ce-
re brală (cel mai frecvent tromboză de sinus venos, 
mai rar tromboze de vene corti cale) sau anevrisme 
intra- sau extra-craniene;

 – neclasifi cabil (7,3%).
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Manifestările neurologice frecvente sunt repre zen-
tate de sindromul piramidal, oft almopareza, afec tarea 
cerebeloasă, implicarea sfi ncteriană etc. Manifes tările 
neurologice rare sunt reprezentate de afectarea siste-
mului nervos periferic, sindromul pseudo-tumoral, sin-
droamele psihiatrice sau neuropati a opti că.

Patogenia leziunilor cerebrale din neuro-Behcet este 
multi factorială, leziuni de ti p vasculiti c și tromboti c in-
tervenind în acest proces. Principalul factor responsabil 
pentru trombogeneza din boala Behcet este disfuncţia 
endotelială determinată de infl amaţia vasculară, deși 
injuria endotelială singură nu poate explica în totalitate 
hipercoagulabilitatea specifi că acestei boli. O serie de 
alţi factori protromboti ci, cum sunt factorii trombofi lici 
(statusul de homozigot pentru mutaţiile factorului V, 
statusul de homozigot pentru mutaţiile protrombinei, 
defi cienţa de proteină C, proteină S sau anti trombină III 
etc.), hiperhomocisteinemia, anti corpii anti fosfolipidici 
au fost incriminaţi pentru posibila asociere cu tromboza 
din boala Behcet. 

Având în vedere importanţa leziunilor vasculiti ce din 
această afecţiune, agenţii imunosupresori (corti coste-
roizii, azati oprina, ciclofosfamida, blocanţii TNFα) repre-
zintă tratamentul de elecţie al trombozei venoase din 
boala Behcet; anti coagulantele, tratamentul anti pla-
chetar și anti fi brinoliti c nu sunt recomandate decât în 
forme speciale de tromboză, asociate cu trombofi lie.

Literatura de specialitate oferă date limitate referi-
toare la managementul bolii Behcet: cazuri clinice, serii 
de cazuri clinice etc. Recomandările de tratament al 
bolii Behcet elaborate de European League Against 
Rheumati sm (EULAR) în 2008, care își propun limitarea 
leziunilor structurale la pacienţii cu risc crescut, se 
bazează pe elemente diferite. Astf el, recomandările 
pentru leziunea oculară, cutaneo-mucoasă și artriti că 
se bazează pe evidenţe, pe când recomandările pentru 
leziunea vasculiti că, neurologică și gastrointesti nală se 
bazează pe opinia experţilor și dovezi necontrolate (stu-
dii deschise, studii observaţionale). De aceea, nevoia 
stringentă de studii clinice controlate care să respecte 
rigorile medicinei bazate pe dovezi este evidentă.

Tratamentul variatelor afectări din boala Behcet este 
foarte diferit în funcţie de gravitatea afectării, de la tra-
tament simptomati c simplu (anti infl amatoare nestero-
idiene, corti costeroizi) la imunosupresie sistemică (ci-
clo sporină, azati oprină, ciclofosfamidă, anti -TNFα). Din 
acest punct de vedere, interrelaţia reumatologului cu 
medicul specialist din alte specialităţi (neurologie, oft al-
mologie, dermatologie) este obligatorie pentru un ma-
nagement corect al bolii Behcet.

Pornind de la un caz clinic de boală Behcet cu afec-
tare neurologică din practi ca clinică, toate aspectele 
prezentate vor fi  discutate și dezbătute, în vederea îm-
bunătăţirii înţelegerii bolii și tratamentului mai precoce 
și mai corect al acesteia.

MECANISMELE TROMBOGENEZEI DIN BOALA BEHCET 
ȘI IMPLICAŢIILE TERAPEUTICE

Gabriela Udrea

Boala Behcet (BB) este o afecţiune cronică infl a ma-
toare cu eti ologie necunoscută, caracterizată prin aft e 
orale, genitale recurente, uveită, leziuni cutanate și alte 
manifestări sistemice: arti culare, nervoase, gastro in-
testi nale, renale, urogenitale, pulmonare și cardio vas-
culare, toate asociate vasculitei sistemice (1).

Patogeneza evenimentelor tromboti ce din BB nu 
este pe deplin înţeleasă. Tromboza venoasă este mult 
mai frecventă (în special tromboza venelor profunde) 
decât cea arterială (2). Extremitatea inferioară este locul 
cel mai frecvent al trombozei, însă tromboze venoase 
au fost identi fi cate și în vena cavă superioară și infe-
rioară, portă, coronare, venele pulmonare și renale (1). 
Principalul factor responsabil pentru trombogeneza din 
această afecţiune este disfuncţia endotelială deter-
minată de infl amaţia vasculară, deși injuria endotelială 
singură nu poate explica complet hipercoagulabilitatea 
specifi că acestei boli, pentru că alte sindroame vas-
culiti ce nu cresc riscul de tromboză (3). O serie de mo-
difi cări ale factorilor endoteliali, procoagulanţi, anti co-
agulanţi, fi brinoliti ci au fost incriminate pentru posibila 
asociere cu tromboza din boala Behcet. 

Un număr mare de studii acordă o mare importanţă 
hiper-homocisteinemiei, ca factor de risc corectabil pen-
tru tromboza din BB. Alţi autori abordează acest proces 
prin prisma conceptului triadei Virchow a trombozei 
venoase. Acest concept susţine că pentru formarea 
trombusului este nevoie de cel puţin două dintre cele 
trei componente patologice posibile: fl ux sangvin anor-
mal, perete vascular modifi cat și componente sangvine 
modifi cate. În boala Behcet toate cele trei componente 
sunt modifi cate (4).

Din aceste considerente, agenţii imunosupresori (cor-
ti costeroizii, azati oprina, ciclofosfamida, blocanţii TNF 
α) reprezintă tratamentul de elecţie al trombozei ve-
noase din BB. Anti coagulantele, tratamentul anti pla-
chetar și anti fi brinoliti c nu sunt recomandate în tra-
tamentul trombozei venoase profunde din BB (5).
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POATE ULTRASONOGRAFIA SĂ MODIFICE FELUL 
ÎN CARE ÎNŢELEGEM BOLILE REUMATICE?
CRITERII DIAGNOSTICE ÎN POLIMIALGIA 

REUMATICĂ ȘI GUTĂ

Moderator: Cătălin Codreanu
Parti cipanţi: Daniela Fodor, Simon Siao Pin, 
Corina Mogoșan

Valoarea ultrasonografi ei ca metodă diagnosti că în 
cazuri individuale de boli reumati ce este unanim recu-
noscută, aceasta fi ind aplicată pe scară largă. În ulti mii 
ani, standardizarea și creșterea acurateţei acestei me-
tode imagisti ce au condus la ideea integrării ei în cri-
teriile de clasifi care pentru diverse boli reumati ce. 
Aceasta conduce, implicit, la creșterea valorii pe care 
ultrasonografi a o are în judecata clinică a reumatologului, 
precum și uti lizarea ei pe scară și mai mare. Recent dez-
voltatele criterii de clasifi care pentru două boli reu-
mati ce frecvente, polimialgia reumati că și guta, ce vor fi  
discutate în cadrul sesiunii, permit o reconsiderare a 
poziţiei pe care ultrasonografi a o are în reumatologia 
modernă.

Conform criteriilor provizorii EULAR/ACR pentru 
polimialgia reumati că, adăugarea aspectelor ultrasono-
grafi ce la manifestările clinice și serologice determină 
ameliorarea semnifi cati vă a sensibilităţii criteriilor pro-
puse.

Capacitatea ultrasonografi ei de rezoluţie înaltă să 
detecteze depozite cristaline de urat monosodic în 
arti culaţii și ţesuturile moi este bine cunoscută de mai 
multă vreme. Pentru prima dată, însă, în setul de criterii 
nou propuse pentru gută în 2014 de către ACR/EULAR 
sunt incluse tehnici avansate de imagisti că pentru iden-
ti fi carea semnelor bolii: ultrasonografi a și tomografi a 
computerizată cu energie duală. Datorită costurilor mici 
și accesibilităţii crescute, uti lizarea ultrasonografi ei 
pen tru evaluarea pacienţilor cu suspiciune de gută va 
crește atât specifi citatea, cât și sensibilitatea criteriilor 
de clasifi care.

Fără dubiu, includerea recentă a ultrasonografi ei în 
criteriile de clasifi care ale unor boli reumati ce precum 
polimialgia reumati că și guta va determina uti lizarea 
acestei tehnici imagisti ce nu numai ca o valoroasă 
m todă diagnosti că în cazuri individuale, dar va con tribui 
la ameliorarea capacităţii doctorilor de a clasifi ca bolile 
reumati ce. Nu este exagerat a considera că ultra sono-
grafi a va schimba, în acest mod, felul în care înţelegem 
bolile reumati ce, înlesnind progresul atât în cercetare, 
cât și în practi ca medicală.

MECANISME IMUNE ÎN REUMATOLOGIE

Parti cipanţi: Andra Bălănescu, Elena Rezuș, 
Laura Groșeanu

Bolile reumati ce de ti p infl amator reprezintă enti tăţi 
clinice cu eti ologie necunoscută, patogenie parţial elu-

ci dată și tablouri clinice complexe. Ulti mii ani au adus, 
însă, mari progrese în înţelegerea mecanismelor imuno-
logice ce stau la baza proceselor patogenice din aceste 
boli, ceea ce împreună cu dezvoltarea tehnicilor biolo-
gice și de inginerie geneti că au condus la apariţia unor 
agenţi terapeuti ci noi, înalt performanţi, care au revo-
luţionat tratamentul acestor afecţiuni.

Atât mecanismele imunităţii înnăscute, cât și cele 
ale imunităţii dobândite joacă un rol important în apa-
riţia bolilor reumati ce de ti p infl amator, majoritatea 
dintre acestea având o componentă autoimună semnifi -
cati vă. Astf el, mecanismele imunităţii înnăscute sunt 
primele care intervin și care contribuie la leziunile ti -
sulare. Pe lângă componentele binecunoscute ale imu-
nităţii înnăscute, precum sistemul complementului, ci-
to kinele proinfl amatoare, celulele dendriti ce sau infl a -
maţia, ulti mii ani au adus noi elemente privind rolul 
senzorilor de semnalizare (receptori Toll-like) sau de 
internalizare (lecti na). Acești  senzori pot recunoaște di-
ferite structuri moleculare din anti gene (numite „micro-
organism-associated molecular patt erns“ – MAMPs) 
sau molecule endogene derivate de la gazdă („danger/
damage-associated molecular patt erns“  – DAMPs) și pot 
declanșa un răspuns infl amator sau un răspuns imun, 
intervenind astf el în patogenia multor boli, dintre care 
și unele boli reumati ce.

Imunitatea dobândită reprezintă un sistem protecti v 
sofi sti cat de celule și molecule, capabile să intervină 
atunci când mecanismele imunităţii înnăscute nu mai 
sunt efi cace. Înţelegerea mai profundă a unor procese 
ca recunoașterea și procesarea anti genelor, diversitatea 
receptorilor pentru anti gen, rolul limfocitelor B în imu-
nitatea umorală, limfocitele T și imunitatea celulară, me-
canismele toleranţei imune a condus la realizarea unor 
pași importanţi în deslușirea unora dintre mecanismele 
din bolile reumati ce. Astf el, vor fi  discutate cele mai 
recente repere imunopatogenice implicate în principa-
lele boli reumati ce de ti p infl amator.
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INTERFERENŢE PNEUMOLOGIE-REUMATOLOGIE

Simona Rednic, Dragoș Bumbăcea, Victoria Aramă

Bolile reumati ce sistemice sunt boli complexe, de 
cele mai multe ori de cauză necunoscută. În însăși defi -
niţia lor intră componenta multi sistemică. Plămânul este 
unul dintre organele cele mai frecvent afectate. Afec-
tarea pulmonară este variată, atât ca manifestări, ca și 
moment al apariţiei și severităţii afectării, cât și din 
punct de vedere al cauzelor.
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În majoritatea cazurilor, afectarea pulmonară îm-
bracă aspectul unei pneumopati i intersti ţiale difuze 
(PID) în sclerodermia sistemică (ScS), miopati ile infl ama-
torii (dermato-polimiozită DM/PM) sau boală mixtă de 
ţesut conjuncti v (BMTC). Alteori, afectarea pulmonară 
îmbracă aspecte parti culare, caracteristi ce fi ecărei boli: 
pleurezie (în artrita reumatoidă – PAR sau lupus erite-
matos sistemic – LES), pneumonie (în LES sau sindrom 
Churg Strauss), noduli pulmonari solizi (în PAR) sau 
necrozaţi (în granulomatoza Wegener) etc. Hemoragia 
intraalveolară este o manifestare de o gravitate extremă, 
care poate fi  uneori manifestarea inaugurală în LES sau 
vasculitele sistemice, iar hipertensiunea pulmonară o 
complicaţie severă a unei boli ce putea părea benignă 
(ScS limitată, BMTC, LES etc).

Debutul simptomatologiei pulmonare în aceste boli 
este variabil. Adesea poate fi  inaugural, anterior sem-
nelor bolii sistemice, sau poate fi  singura manifestare a 
acesteia. În alte ocazii, afectarea pulmonară este con-
comitentă cu alte simptome de boală sau chiar apare 
după lungi intervale de evoluţie (de exemplu, HTP la 
pacienţii cu ScS limitată). Severitatea este, de asemenea, 
variabilă, de la manifestări asimptomati ce sau subti le, 
care trebuie investi gate și căutate acti v, la manifestări 
dramati ce, catastrofi ce, ameninţătoare de viaţă. Afec-
tarea pulmonară în colagenoze și vasculite sistemice 
poate îmbrăca orice formă. Substratul histologic merge 
de la infl amaţie acti vă, vasculită necroti că, granuloame, 
spre fi broză adesea ireversibilă.

Dacă evaluăm cauzele afectării pulmonare, unele sunt 
determinate de mecanismele imun-infl amatorii care de-
ter mină boala sistemică, fi ind de obicei cauză semni-
fi cati vă de morbiditate și mortalitate (de exemplu, LES, 
ScS, vasculite sistemice). Alteori sunt consecinţa toxici-
tăţii medicamentoase, multe dintre medicamentele uti -
lizate în reumatologie fi ind posibil inductoare de pne-
umopati i medicamentoase (de exemplu meto trexatul, 
lefl unomidul, ciclofosfamida, terapia anti -TNF etc.). O 
altă cauză semnifi cati vă și importantă, care dă adesea 
difi cultăţi mari de diagnosti c diferenţial, este re pre zen-
tată de infecţii, mai ales cele oportuniste la gazde imu-
nodeprimate. Tuberculoza este una dintre cele mai 
sem nifi cati ve, având o incidenţă crescută din cauza imu-
nodepresiei legate de boală, dar mai ales de tratament, 
prezentând adesea afectare pulmonară exti nsă și severă 
sau/și extrapulmonară, diagnosti c adesea difi cil, care 
necesită manevre invazive și imagisti că complexă, rate 
înalte de recădere și terapii combinate, agresive, la pa-
cienţi deja cu multe tare și tratamente concomitente. 
Alte infecţii cu germeni oportuniști , Pneumocysti s, 
Noocardia, fungice (Candida sp, Aspergilus, Histoplasma, 
Cryptococcus sp etc.) pun adesea difi cile probleme de 
diagnosti c diferenţial și de tratament.

INTERFERENŢE REUMATO–INFECŢIOASE

Parti cipanţi: Cristi na Popescu, Magda Pârvu, 
Victoria Aramă

PRINCIPII PRIVIND VACCINAREA PACIENŢILOR AFLAŢI 
SUB MEDICAŢIE IMUNOSUPRESOARE, DIN PUNCT DE 
VEDERE AL GHIDURILOR DE BOLI INFECŢIOASE

Cristi na Popescu, Alina Orfanu, Mihaela Rădulescu, 
Cătălin Tilișcan, Anca Leuștean, Victoria Aramă

Informaţiile legate de imunogenicitatea, efi cienţa și 
siguranţa vaccinurilor la pacienţii imunodeprimaţi sunt 
limitate. Studiile care stau la baza înregistrării pentru 
practi ca medicală a vaccinurilor exclud adesea pacienţii 
imunodeprimaţi. Studiile post-marketi ng înrolează, de 
asemenea, un număr mic de pacienţi imunodeprimaţi. 
Problemati ca vaccinării la pacientul imunodeprimat 
devine și mai complicată dacă se încearcă evaluarea la 
diferitele categorii de pacienţi imunodeprimaţi. Vacci-
narea persoanelor imunodeprimate este importantă 
deoarece acestea sunt la risc să dezvolte forme grave 
ale afecţiunilor ce ar putea fi  prevenite prin vaccinare. 
Pacientul imunodeprimat este, totodată, mai expus la 
agenţi patogeni, având în vedere contactul cvasiper ma-
nent cu mediul spitalicesc. Rata vaccinării la pacientul 
imunodeprimat este una redusă, deoarece medicul se 
teme de siguranţa unui astf el de medicament la un 
pacient fragil.

În legătură cu vaccinarea pacientului imunodeprimat 
se ridică următoarele probleme:
1. Cine este responsabil pentru vaccinarea pacientului 

imunodeprimat?
2. Când ar fi  ideal să se administreze vaccinul, în raport 

cu momentul iniţierii terapiei imunosupresoare?
3. Ce categorii de vaccinuri pot fi  administrate în 

condiţii de siguranţă a pacientului imunodeprimat?
4. Ce precauţii sunt necesare atunci când se adminis-

trează un vaccin unui pacient imunodeprimat?
5. Ce precauţii sunt necesare dacă se administrează un 

vaccin unui membru al familiei pacientului imuno-
deprimat?
Prezentarea de faţă va încerca să puncteze impor-

tanţa vaccinării la pacientul imunodeprimat și să răs-
pundă la problemele ridicate mai sus, din punct de ve-
dere al specialistului de boli infecţioase. Direcţiile 
vi itoare legate de vaccinarea pacientului imunodeprimat 
vor avea în vedere: cunoașterea epidemiologiei infec-
ţiilor ce pot fi  prevenite prin vaccinare la pacientul imu-
no deprimat, înţelegerea mecanismelor imunologice și a 
mediatorilor ce asigură protecţia după vaccinare și, nu 
în ulti mul rând, efectul uti lizării unor adjuvanţi ce vor 
asigura un mai bun efect protector al vaccinului.
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ACTUALITĂŢI ÎN MANAGEMENTUL REACTIVĂRII 
INFECŢIEI VHB LA PACIENŢII REUMATOLOGICI AFLAŢI 
SUB TERAPIE BIOLOGICĂ

V. Aramă, V. Molagic, C. Popescu, M. Rădulescu, 
S.S. Aramă

Infecţia cu virusul hepati ti c B conti nuă să afecteze 
5% din populaţia mondială. România este cuprinsă în 
zona de endemicitate intermediară, cu o prevalenţă a 
infecţiei VHB de 4,2%. Reacti varea infecţiei VHB (HBV-r) 
se afl ă în creștere, pe măsură ce terapiile biologice sunt 
din ce în ce mai folosite în tratamentul afecţiunilor re-
uma ti smale, dermatologice și gastroenterologice. Reac-
ti varea VHB este defi nită prin creșterea ADN-VHB ≥2 
log10 faţă de valoarea iniţială sau reapariţia ADN-VHB 
la un pacient cu valoare anterioară nedetectabilă. HBV-r 
se poate produce atât la pacienţii cu AgHBs poziti v, cât 
și la cei cu AgHBs negati v, dar cu anti  HBc poziti v (infecţie 
ocultă VHB), aceasta putând fi  asimptomati că sau pu-
tând evolua ca o hepati tă severă cu insufi cienţă hepati că 
acută și chiar deces.

Hepati ta secundară reacti vării VHB se defi nește 
printr-o creștere cu ≥3 ori valoarea normală a nivelului 
ALAT la 2 determinări succesive, la interval de 5 zile, în 
absenţa bilanţului serologic și clinic poziti v pentru alte 
infecţii acute virale hepati ti ce sau a altor infecţii sis-
temice. Mortalitatea globală prin afectare hepati că se-
cundară HBV-r este cuprinsă între 5-10%. Alterarea 
balanţei delicate dintre controlul imun al infecţiei virale 
și replicarea VHB explică de ce terapia imunosupresoare/
biologică produce replicare accelerată a VHB, reacti -
varea instalându-se în orice moment pe durata terapiei 
și chiar la distanţă de la oprirea acesteia. Riscul reacti -
vării HBV este corelat cu profi lul serologic al HBV și cu 
intensitatea regimurilor imunosupresoare (risc înalt sau 
redus de reacti vare). 

Cheia prevenirii HBV-r cuprinde screening-ul com-
plet al pacienţilor, strati fi carea factorilor de risc ai 
reacti vării și uti lizarea preempti vă a terapiei anti virale 
folosind agenţi de ulti mă generaţie, cu barieră geneti că 
înaltă și potenţă anti virală crescută (tenofovir sau en-
tecavir).

Înaintea iniţierii unei terapii biologice se impune un 
screening complet care să cuprindă determinări serolo-
gice și virusologice pentru infecţia cronică cu VHB, VHC 
și VHD. Se vor determina întotdeauna AgHBs, Ac anti  
HBs și Anti  HBc totali. În cazul în care unul dintre acești  
markeri serologici este poziti v, se impune efectuarea: 
viremiei VHB (determinarea canti tati vă a ADN-VHB în 
ser prin PCR), precum și a markerilor serologici pentru 
virusul hepati ti c D (VHD): Ag HVD, Ac anti  VHD de ti p 
IgG. În cazul în care unul dintre markerii serologici pen-
tru VHD este poziti v, se recomandă efectuarea unei 
viremii VHD (determinarea canti tati vă a RNA-VHD în ser 
prin PCR). Astf el, pot fi  identi fi caţi pacienţii cu infecţie 
VHB acti vă, inacti vă sau ocultă, putându-se implementa 
terapia anti virală care să prevină reacti varea.

Ghidurile internaţionale și ghidul naţional de mana-
gement al pacientului cu poliartrită reumatoidă reco-
mandă identi fi carea pacienţilor cu infecţie VHB înaintea 
iniţierii terapiei biologice. Pacienţii candidaţi pentru te-
rapie biologică și decelaţi ca fi ind AgHBs poziti v vor 
primi, cu 2-4 săptămâni anterior iniţierii terapiei biolo-
gice, o terapie anti virală profi lacti că cu analogi nucle-
oti dici/nucleozidici (NUC) indiferent de nivelul ADN 
VHB, aceasta fi ind conti nuată încă 6-12 luni după opri-
rea medicaţiei biologice. Toţi pacienţii AgHBs negati v cu 
IgG anti  HBc poziti vi și Ac anti  HBs negati vi vor primi 
profi laxie a reacti vării infecţiei VHB cu NUC în cazul în 
care primesc concomitent terapie biologică. Terapia an-
ti virală va fi  conti nuată 6-12 luni după oprirea medicaţiei 
imunosupresoare. Toţi pacienţii AgHBs negati vi, Ac anti  
HBc poziti vi, care au Ac anti HBs la ti tru protector (>300 
UI/ML) și care primesc terapie biologică vor fi  atent 
monitorizaţi prin determinarea nivelului Ac anti  HBs lu-
nar/la interval de 3 luni. În cazul în care se constată scă-
derea importantă a ti trului de anti corpi anti  HBs (în ju-
rul valorii de 100 ui/ml), se va iniţia o schemă terapeuti că 
conţinând analogi nucleozidici/nucleoti dici pentru pro-
fi laxia reacti vării VHB.

Tratamentul acestor pacienţi rămâne o provocare 
pentru medicii reumatologi, fi ind necesară o strânsă 
colaborare interdisciplinară între reumatologi, infecţio-
niști , gastroenterologi și medicii de laborator.
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BOLILE ASOCIATE IGG4

Violeta Claudia Bojincă

Bolile asociate IgG4 reprezintă o enti tate nouă, re-
cent recunoscută, caracterizată prin leziuni fi bro infl a-
matorii în diverse organe, însoţite de tumefacţii, infi l-
trate limfoplasmocitare cu celule IgG4 poziti ve și, une ori, 
creșterea nivelului seric de IgG4. În grupul acestor su-
ferinţe au fost incluse sindromul Mikulitz (cu afectarea 
glandelor salivare și lacrimale), tumora Kütt ner (cu afec-
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tarea glandelor submandibulare), ti roidita Riedel, fi -
broza angiocentrică eozinofi lică, fi broscleroza multi fo-
cală, fi broza mediasti nală, fi broza retroperitoneală, pe-
 riaorti ta și periarterita, anevrismul aorti c infl amator, 
nefrita tubulointersti ţială hipocomplementemică idio-
pa ti că cu depozite tubulointersti ţiale extensive. Se 
consideră că majoritatea pacienţilor sunt bărbaţi peste 
50 de ani, dar există puţine date privind incidenţa și 
prevalenţa globală a acestor suferinţe.

IgG4 este un anti corp cu comportare parti culară. 
Canti tati v, reprezintă subclasa IgG cea mai mică, nu 
acti vează calea clasică a sistemului complement și a fost 
considerată ca având rol minor în procesele autoimune. 
Aceasta are capacitatea unică de a interschimba braţul 
fragmentului Fab, cu apariţia unor molecule bispecifi ce. 
Răspunsul fi ziologic IgG4 poate fi  indus de expunerea 
prelungită și repetată la anti gene, fi ind controlat de 
limfocitele Th2.

Diagnosti cul impune confi rmare histopatologică, cu 
identi fi carea infi ltratului limfoplasmocitar dens, a fl e-
bitei obstructi ve și a unui infi ltrat cu eozinofi le. În orga-
nele glandulare, infi ltratul ti nde să se organizeze în jurul 
structurilor ductale. Leziunile infl amatorii pot forma o 
masă care să distrugă organul în care se localizează. 
S-au descris și leziuni distructi ve craniofaciale.

Mecanismele patofi ziologice sunt legate de factori 
geneti ci (seroti puri HLA DRB1*0405 și DQB*0401, 
DQß1-57), infecţii bacteriene și mimeti sm molecular 
(omologie cu proteine din H. pylori), autoimunitate (an-
ti  corpi împotriva unor anti gene din anhidraza carbonică, 
lactoferina, inhibitorul tripsinei secretorii pancreati ce și 
tripsinogenilor). În organele afectate este acti vat pre-
dominant răspunsul celular de ti p Th2 și Treg și, ca ur-
mare, există o supraexpresie a IL4, 5, 10, 13 și a TGF-ß.

Manifestările clinice sunt, în general, subacute, cu 
afectarea glandelor submandibulare, paroti de, prop to-
sis, limfadenopati i, pancreati tă autoimună, colangită, 
nefrită tubulointersti ţială, manifestări de ti p alergic 
(ato pie, eczemă, astm bronșic, sinuzită cronică).

Tratamentul agresiv este necesar în cazul afectării 
organelor vitale, în ti mp ce, în cazul altor manifestări, 
este necesară doar urmărire în ti mp. Prima linie de tra-
tament este reprezentată de glucocorti coizi (predniso-
lon), care sunt uti li în majoritatea situaţiilor. Azati oprina, 
metotrexatul sau micofenolatul mofeti l sunt uti lizaţi în 
terapia de menţinere, dar efectul lor nu a fost confi rmat 
în studii clinice. Rituximabul este uti l pentru pacienţii cu 
boală recurentă sau refractară.
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GLUCOCORTICOIZII ÎN PRACTICA MEDICALĂ

Moderator: Maria Șuţa
Parti cipanţi: Luminiţa Matei, Adrian Mitroi, 
Iulia Andronache, Mihaela Marinică

Premiul Nobel pentru medicină a fost atribuit în 1950 
grupului de cercetători americani care au administrat 
corti zon unei paciente cu artrită reumatoidă (AR), 
obţinând o ameliorare spectaculoasă a simptoma to-
logiei. Entuziasmul iniţial a fost parţial umbrit de efec-
tele adverse importante ale terapiei cu doze mari de 
glucocorti coid (GC) pe termen lung.

Glucocorti coizii conti nuă să reprezinte un instrument 
terapeuti c major în bolile reumati smale. În AR numărul 
de pacienţi care uti lizează GC este în creștere. Până la 
80% dintre pacienţii cu AR au folosit anterior sau pri-
mesc actual prednison sau preparate corti zonice simi-
lare. GC au efect simptomati c, reprezentând medicaţia 
de salvare în perioadele de acti vitate a bolii, dar au 
efect și asupra progresiei radiologice, acţionând ca un 
medicament modifi cator de boală. EULAR recomandă 
uti lizarea GC ca medicaţie de primă linie în manage-
mentul AR, dar recomandă, în același ti mp, uti lizarea 
celor mai mici doze posibile, pe perioade de ti mp cât 
mai scurte.

Printre efectele adverse ale corti coterapiei trebuie 
avute în vedere creșterea riscului cardiovascular, oste-
oporoza și osteonecroza asepti că. GC infl uenţează ne-
gati v factorii de risc cardiovascular, dar infl uenţa lor 
asupra evenimentelor cardiovasculare nu este clar do-
ve dită. Riscul de apariţie a osteoporozei devine semni-
fi cati v la pacienţii care primesc doze de 7,5 mg prednison 
pe zi sau mai mult, pentru o perioadă ce depășește 90 
de zile. Osteonecroza asepti că este o altă complicaţie 
redutabilă a corti coterapiei.

Este crucial să se încerce limitarea dozei de GC admi-
nistrată pe termen lung, să se supravegheze pacienţii 
pentru apariţia efectelor adverse și să se prevină pier-
derea de masă osoasă.


