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COMUNICĂRI ORALE

 APRECIEREA RISCULUI RELATIV DE OSTEONECROZĂ 
INCIDENTĂ LA PACIENŢII CU LUPUS ERITEMATOS 
SISTEMIC – STUDIU CAZ-MARTOR POPULAŢIONAL 
NAŢIONAL REALIZAT ÎN DANEMARCA

Alina Dima, Alma Becic Pedersen, Lars Pedersen, 
Cristi an Băicuș, Reimar Wernich Thomsen

Introducere. Dintre bolile de ţesut conjuncti v (BTC), 
lupusul eritematos sistemic (LES) este cel mai frecvent 
asociat cu osteonecroza (ON) incidentă, astf el încât se 
pune întrebarea impactului bolii lupice însăși în apariţia 
ON.

Scop. Obiecti vul acestui studiu caz-martor este cu-
an ti fi carea gradului de asociere între LES și ON.

Metodă. Cazurile au fost reprezentate de toţi paci-
en ţii din Danemarca cu o primă spitalizare pentru diag-
nosti cul de ON, conform codurilor ICD-10, în perioada 
1995-2012. Au fost stabiliţi aleator 10 martori, din în-
treaga populaţie (aproximati v 5.600.000 de locuitori), 
cu același sex, vârstă, etnie și rezidenţă, în ziua primului 
diagnosti c de ON al cazurilor. Diagnosti cul de LES sau 
BTC a fost notat atunci când a fost formulat înaintea 
celui de ON. Rezultatele obţinute au fost ajustate pentru 
comorbidităţile asociate.

Rezultate. Au fost incluși în studiu 4.107 pacienţi, cu 
media vârstei de 62 de ani, majoritatea de sex feminin 
(53,6%) și 41.063 de martori. Dintre acești a, 30 de pa-
cienţi (0,7%) prezentau asociat diagnosti c de LES. Riscul 
relati v esti mat prin odds rati o (OR), cu interval de în-
credere 95% (CI) pentru BTC, a fost 4,0 (3,4-4,6), iar cel 
ajustat pentru comorbidităţi asociate (aOR) (95% CI) de 
3,5 (3,0-4,1). Pentru LES au fost obţinute esti mări ale 
riscului relati v semnifi cati v mai mari decât pentru BTC: 
OR (95% CI) de 15,9 (8,9-28,2), respecti v aOR (95% CI) 
de 9,7 (5,3-17,7).

Concluzii. Am observat un risc relati v de aproximati v 
10 ori mai mare la pacienţii LES, comparati v cu populaţia 
generală, risc mai mare decât cel asociat prezenţei BTC 
în totalitate. După cunoști nţele noastre, acesta este 
primul studiu populaţional naţional care a urmărit im-
pac tul bolii lupice asupra ON incidente.

Menţiune. Parte a acestei lucrări a fost înscrisă la 
congresul LUPUS ce se desfășoară în perioada 2-6 sep-
tembrie 2015 în Viena, Austria.

ELEMENTE PREDICTIVE CLINICE, BIOLOGICE, 
RADIOLOGICE ȘI ECOGRAFICE ÎNTR-O COHORTĂ DE 
PACIENŢI CU ARTRITĂ PRECOCE

T. Șerban, A. Cîrciumaru, I. Sătulu, O. Vutcanu, 
M. Milicescu, C. Mihai, M. Bojincă, V. Stoica

Introducere. Tratamentul efi cient al poliartritei reu-
ma toide impune un diagnosti c rapid al acesteia și ini-

ţierea precoce a tratamentului, la momentul în care 
acesta are un impact asupra evoluţiei pe termen lung a 
bolii. Criteriile clinice sunt cele care determină îndru-
marea rapidă a pacienţilor către clinicile specializate în 
tratamentul acestui ti p de afecţiune.

Obiecti ve. Ne-am propus identi fi carea unor modele 
de prezentare care ghidează, într-o etapă precoce, diag-
nosti cul clinicianului către o anumită enti tate patologică. 
De asemenea, am încercat să evaluăm existenţei unor 
elemente clinice, bioclinice, radiologice sau ecografi ce 
predicti ve pentru evoluţia ulterioară și răspunsul la 
tratament al pacienţilor cu artrită reumatoidă precoce, 
comparati v cu cei cu artrită nediferenţiată precoce.

Metodă. Pacienţii diagnosti caţi cu artrită precoce 
(debut al simptomelor în ulti mul an), care s-au prezentat 
în clinica de reumatologie a Spitalului „Dr. I. Cantacuzino“ 
au fost incluși în studiu. În cazul tuturor pacienţilor s-au 
efectuat examen clinic, teste de laborator conform 
stan  dardelor locale (inclusiv reactanţi de fază acută, 
factor reumatoid, anti corpi anti nucleari etc.), radiografi e 
de mâini și antepicioare și ecografi e musculoscheletală. 
Radiografi ile au fost efectuate și analizate de către un 
radiolog experimentat. Examinarea ecografi că a fost 
efec tuată conform standardelor EULAR, uti lizând un 
apa rat ESAOTE MyLab25 Gold, de către același eco-
grafi st.

Rezultate. Un număr de 42 de pacienţi au fost în-
rolaţi în studiu (raportul femei/bărbaţi a fost 26:16; 
vârsta medie, 52,98±14,35 ani; durata medie a bolii, 
3,56±3,64 luni). Dintre acești a, 31 de pacienţi (73,80%) 
s-au prezentat cu forme poliarti culare de boală, în ti mp 
ce 9 pacienţi (21,42%) prezentau forme oligoarti culare 
și numai 2 pacienţi (4,76%) aveau o formă monoarti -
culară. Îndeplineau criteriile ACR/EULAR 2010 pentru 
poliartrită reumatoidă 33 de pacienţi (78,6%), restul 
rămânând cu artrită precoce nediferenţiată. S-a obser-
vat o corelaţie puternică între valoarea CRP la pre-
zentare și DAS28 (p =0,045), VAS pacient (p =0,001) și 
VAS medic (p =0,001). De asemenea, s-a observat o 
corelaţie directă între valoarea factorului reumatoid 
(FR) și valoarea anti corpilor anti  CCP (p =0,004), dar și 
între valoarea FR și numărul de arti culaţii dureroase (p 
<0,05). Prezenţa pensărilor de spaţii arti culare pe radio-
grafi a de mâini s-a asociat cu prezenţa de pensări de 
spaţii arti culare pe radiografi a de antepicioare (p = 
0,000), chiar și în absenţa simptomatologiei clinice. Pre-
zenţa semnalului Doppler la nivelul RUC drepte s-a 
corelat cu tendinita de fl exori și extensori ai degetelor 
(p =0,000), în ti mp ce proliferarea sinovială în gray scale 
la nivelul RUC drepte s-a corelat cu prezenţa proliferării 
sinoviale în gray scale la nivelul MCF II drepte (p=0,008) 
și MCF III drepte (p =0,010), dar și cu tendinita de fl exori 
ai degetelor (p =0,042).

Concluzii. Se observă predominanţa femeilor în lo-
tul investi gat. Cea mai mare parte a pacienţilor s-au 
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prezentat cu forme poliarti culare, deși era vorba de for-
me foarte precoce  de boală (majoritatea la 3 luni). Va-
loarea CRP se corelează cu elementele de evaluare su-
biecti vă (VAS pacient și VAS medic). Modifi cări ra dio  logice 
și ecografi ce se înregistrează chiar și la pacienţii fără 
acuze subiecti ve la nivelul zonelor examinate. Cele mai 
frecvente manifestări se înregistrează la nivelul RUC și 
se asociază cu manifestări tendinoase. Rezultatele în-
registrate în acest studiu se corelează cu cele obţinute 
în alte centre de evaluare a artritei precoce.
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ASPECTE DE IMUNOGENICITATE ȘI EFICACITATE 
CLINICĂ A INHIBITORILOR DE TNF ADMINISTRAŢI 
PE TERMEN LUNG LA PACIENŢI CU PATOLOGIE 
REUMATISMALĂ IMUN MEDIATĂ 
(STUDIU PRELIMINAR)

Codrina Ancuţa, Codruţa Belibou, Raluca Maxim, 
Ana Ecaterina Petrea, Cristi na Pomîrleanu, 
Luiza Petrariu, Georgiana Strugariu, Rodica Chirieac

Introducere. Introducerea inhibitorilor de TNF 
(iTNF) în arsenalul terapeuti c al poliartritei reumatoide 
(PR), spondilitei anchilozante (SA) și artropati ei psoria-
zice (APSo) a modifi cat radical evoluţia și prognosti cul 
acestor afecţiuni. O proporţie semnifi cati vă de pacienţi 
înregistrează, însă, eșec terapeuti c, necesitând o abor-
dare disti nctă, personalizată (cycling sau swapping). 
Numeroase studii recente aduc în atenţie imuno ge-
nicitatea agenţilor biologici, respecti v dezvoltarea anti -
corpilor anti -medicament (AAM), ca aspect esenţial în 
determinismul non-responsivităţii și al toxicităţii medi-
ca mentoase.

Obiecti ve. Ne-am propus evaluarea relaţiei imuno-
genicitate – efi cacitate, în condiţiile administrării pe ter-
men lung a agenţilor anti -TNF la pacienţi cu patologie 
reumati smală cu determinism imun.

Metode. Am desfășurat un studiu observaţional pe 
o cohortă de pacienţi consecuti vi cu PR și SA, afl aţi în 
terapie biologică anti -TNF (etanercept – ETN, adalimu-
mab – ADL), iniţiată cu maximum 24 de luni anterior în-
rolării. Au fost evaluaţi parametri ce defi nesc acti vitatea 
(DAS28-VSH, CDAI și SDAI pentru PR, BASDAI și ASDAS 
pentru SA), precum și date de imunogenicitate a iTNF 
(prezenţa și ti trul anti corpilor anti -medicament, concen-
traţia serică a iTNF). Determinările au fost efectuate pe 
kituri ELISA (Promonitor), cu valori prag de 10 AU/mL 
pentru anti corpii anti -ADL, respecti v 142 AU/mL pentru 

anti -ETN, 0,024-12 microg/mL concentraţie ADL, res-
pec ti v 0,035-40 microg/mL concentraţie ETN.

Analiza stati sti că comparati vă în funcţie de patologie, 
agent biologic, AAM și răspuns terapeuti c a fost realizată 
uti lizând programul SPSS (p<0,05).

Rezultate. Au fost luaţi în atenţie 80 de pacienţi (43 
cu PR, 37 cu SA), cu următoarea distribuţie în funcţie de 
medicaţie și ti pul de afecţiune: 27 de pacienţi cu PR în 
tratament ADL și 16 pacienţi cu PR trataţi cu ETN, 13 
pacienţi cu SA în tratament ADL și 24 de pacienţi cu SA 
care primeau ETN. În 30% dintre cazurile cărora li s-a 
administrat ADL (6 PR, 6 SA) au fost demonstraţi anti -
corpi anti -ADL, fără a se decela anti corpi anti -ETN în 
subgrupul de pacienţi trataţi cu ETN.

Analiza combinată AAM – nivel iTNF – status de acti -
vitate a bolii a relevat diferenţe semnifi cati ve stati sti c (p 
<0,05) între valorile medii ale anti corpilor anti -ADL pe 
subgrupuri de responderi și non-responderi – PR non-
responderi (11 cazuri): AAM 348,54 AU/mL, 54,55% po-
ziti vitate anti corpi anti -ADL, DAS28-ESR 2,86; PR 
responderi (16 cazuri): AAM 10,625 AU/mL, DAS28-ESR 
4,65; SA non-responderi (6 cazuri): AAM 225 AU/mL, 
100% poziti vitate anti corpi anti -ADL, BASDAI 4,98; SA 
responderi (7 cazuri): AAM 10 AU/mL, BASDAI 2,82. Nu 
au fost raportate diferenţe semnifi cati ve de imunoge-
nicitate între responderii versus non-responderii trataţi 
cu ETN (p >0,05).

Concluzie. Administrarea pe termen lung a ADL la 
pacienţi cu patologie reumati smală imună poate genera 
dezvoltarea de anti corpi anti -medicament, cu implicaţii 
directe asupra concentraţiei serice a ADL, determinând 
instalarea unui control subopti mal al bolii și afectând 
rata de întrerupere a terapiei. Imunogenicitatea nu este 
implicată în apariţia non-responsivităţii secundare în 
ti mpul terapiei cu ETN.
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EFICACITATE ȘI SIGURANŢĂ LA PACIENŢII CU 
POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ ÎN CURSUL TERAPIEI 
BIOLOGICE: DATE ACTUALIZATE DIN REGISTRUL 
ROMÂN DE BOLI REUMATICE

Cătălin Codreanu, Corina Mogoșan, Luminiţa Enache, 
Denisa Stanciu, Claudiu Popescu, Daniela Opriș, 
Simona Rednic, Magda Pârvu, Ruxandra Ionescu

Introducere. România rambursează complet, prin 
sis temul naţional de asigurări de sănătate, 6 preparate 
biologice desti nate pacienţilor cu poliartrită reumatoidă 
(PR) acti vă, non-responderi la cel puţin 2 preparate 
DMARDs sinteti ce: infl iximab (IFX) – original și biosimilar 
(Infl ectra, Remsima), etanercept (ETA), adalimumab 
(ADA), rituximab (RTX). Toţi pacienţii cu PR trataţi cu bio-
logice sunt înregistraţi în baza naţională de date cu-
prinsă în Registrul Român de Boli Reumati ce (RRBR), 
aplicaţie conectată și integrată la sistemul informati c 
unic integrat (SIUI) al asigurărilor sociale de sănătate. În 
România, 39.000 de pacienţi cu AR urmează tratament 
de fond (din totalul esti mat de 150.000 de pacienţi cu 
AR la nivel naţional).

Obiecti ve. Ne propunem evaluarea caracteristi cilor 
populaţiei cu PR tratată cu agenţi biologici în România, 
prezentarea datelor de efi cienţă și tolerabilitate din 
RRBR, la 2 ani de la înfi inţare.

Metodă. Am desfășurat un studiu observaţional ce a 
inclus toţi pacienţii cu PR afl aţi în tratament biologic la 
începutul anului 2015.

Rezultate. Lotul a inclus 4.470 de pacienţi (11,5% 
din totalul cazurilor tratate), cu vârsta medie de 57,11 
ani (±12,02), dintre care 85,5% femei, cu durata medie 
a PR de 13,51 ani (±7,97). 64,8% dintre pacienţi erau din 
mediul urban, 18,5% acti vi profesional, 77,4% pensio-
nari (dintre care 50% pensionări de boală), 33% cu studii 
elementare și 48% medii. IMC mediu a fost de 26,09 
(±4,60).

În funcţie de terapiile biologice administrate, s-a 
constatat că 325 de pacienţi (7,27%) au primit IFX, 975 
(20,74%) – ADA, 1.279 (27,21%) – ETA, 1.876 (39,91%) – 
RTX, 4 (0,08%) – Infl ectra, 11 (0,23%) – Remsima. 56,3% 
au asociat metotrexat, 41,2% lefl unomid, 12,6% sulfasa-
lazină, 9,4% hidroxiclorochină. O proporţie de 23% 
dintre pacienţi au primit corti costeroizi (20,8% sub 10 
mg/zi prednison).

Media curentă DAS28 a fost 2,86 (±1,32), iar SDAI 
6,88 (±7,98); în remisiune au fost 52,4% – conform 
DAS28 și 41,4% – SDAI, iar în LDA sunt 21,5% conform 
DAS28 și 41,8% – SDAI. Media Euro Qol 5D (EQ-5D) este 
0,73 (±0,26). Există o puternică corelaţie negati vă a EQ-
5D și DAS28 (r= -0,7, p<0,01), dar și cu vârsta (r =-0,2, 
p<0,01). Nivelul DAS28 se corelează poziti v cu IMC (r 
=0,2, p<0,05). Au fost raportate 105 (2,34%) evenimente 
adverse severe, dintre care 21 infecţii (altele decât TBC), 
21 de cazuri cu TBC, 15 neoplazii solide, un caz de lim-
fom Hodgkin, 11 evenimente cardiovasculare majore. 
13 ca zuri au avut evoluţie fatală.

Concluzii. În România, profi lul pacienţilor cu PR tra-
taţi cu biologice însumează caracteristi cile unei populaţii 
majoritar pensionară. Efi cienţa terapeuti că globală a 
clasei biologicelor, cu ati ngerea obiecti vului T2T (remi-
siune și LDA) vizează 73,9% – DAS28, respecti v 83,2% 
dintre pacienţi – SDAI. Comparati v cu alte registre de 
pacienţi din Europa sau SUA(1), în România proporţia 
femeilor tratate este mai mare, iar procentul celor ce 
asociază glucocorti coizi este mai mic; valoarea DAS28 
este semnifi cati v inferioară faţă de datele din literatură, 
probabil prin rigurozitatea evaluărilor impuse de nor-
mele CNAS, în vreme ce evenimentele adverse sunt mai 
puţin frecvente (probabil prin lipsa de înregistrare a 
tuturor situaţiilor clinice). Impactul bolii acti ve asupra 
calităţii vieţii este semnifi cati v.
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CAPILAROSCOPIA UNGHIALĂ ÎN EVALUAREA DE 
RUTINĂ A PACIENŢILOR CU SCLEROZĂ SISTEMICĂ: 
CALITATIV SAU SEMICANTITATIV?

Laura Groșeanu, Florian Beghea, Andra Bălănescu, 
Violeta Bojincă, Ioana Saulescu, Daniela Opriș, 
Andreea Borangiu, Cosmin Constanti nescu, 
Maria Magdalena Negru, Sânziana Daia, 
Mihai Abobului, Violeta Vlad, Denisa Predeţeanu, 
Ruxandra Ionescu

Introducere. Capilaroscopia unghială este o metodă 
simplă, ieft ină, cu importanţă crucială în evaluarea 
microcirculaţiei pacienţilor cu scleroză sistemică (SSc). 
Numeroase studii longitudinale au sugerat uti litatea, 
dar și necesitatea monitorizării capilaroscopice perio-
dice, în scopul identi fi cării complicaţiilor viscerale ma-
jore (ulceraţii digitale, hipertensiune pulmonară, morta-
litate).

Obiecti v. Scopul studiului a fost identi fi carea asocie-
rilor între două modele de evaluare capilaroscopic (ca-
litati vă și semicanti tati vă) și caracteristi ci specifi ce ale 
sclerozei sistemice (demografi ce, afectare specifi că de 
organ, scoruri de acti vitate/de severitate).

Metodă. Un număr de 46 de pacienţi diagnosti caţi 
cu scleroză sistemică conform criteriilor EULAR/ACR 
2013 au fost evaluaţi într-un studiu transversal. Evalu-
area pacienţilor a fost făcută conform fi șelor de evaluare 
MEDS (Minimal Essenti al Data Sheet) recomandate de 
EULAR. Capilascopia unghială a fost efectuată cu CAM1 
Capiscope, la o rezoluţie de 200X. Au fost achiziţionate 
2 imagini/deget, fi ind evaluate 8 degete la fi ecare pa-
cient. S-a efectuat o evaluare capilaroscopică globală ca-
litati vă (patern precoce, acti v, tardiv), precum și o eva -
luare semicanti tati vă. Au fost evaluate numărul ca pi larelor 
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dilatate, a megacapilarelor, a hemoragiilor capilare, 
den  sitatea, dezorganizarea capilară și zonele de neo-
vascularizaţie și codifi cate conform scorului adaptat A. 
Sulli: 0 = fără modifi cări, 1 = <33% reducere/alterare ca-
pi lare/mm, 2 = 33-66% reducere/alterare capilare/mm, 
3 = >66% reducere/alterare capilare/mm. Valoarea 
medie a scorului capilarelor ramifi cate, a megacapi-
larelor, a hemoragiilor capilare (suma scorului de pe 
fi ecare imagine/48) a fost codifi cată ca scor A. S-a cal-
culat și un scor B, numit și „scor de evoluţie microan-
giopati că“ (suma a 3 scoruri: pierdere capilare, dezorga-
nizare, neovascularizaţie de pe fi ecare imagine/48).

Analiza stati sti că a fost efectuată cu IBM SPSS 
Stati sti cs 20.0. Datele sunt prezentate ca valoare medie 
± deviaţie standard (SD) sau procente. Testul Kruskal-
Wallis sau testul Mann-Whitney au fost folosite pentru 
a evalua diferenţele între patt ern-urile capilaroscopice. 
Testul chi-square a fost folosit pentru compararea va-
riabilelor categorice. Corelaţia bivariată Pearson’s sau 
coefi cientul de corelaţie Spearman’s au fost folosite 
pentru evaluarea asocierii între variabilele evaluate. Va-
loarea r >0,5 și p <0,05 au fost considerate semnifi cati ve 
stati sti c.

Rezultate. Au fost evaluate 39 de femei, 7 bărbaţi, 
26 de forme difuze și 20 limitate de scleroză sistemică. 
Vârsta medie a lotului a fost 54,95 (12,91) ani, durata 
medie a bolii 97,30 (101,11) luni, durata medie a inter-
valului Raynaud-nonRaynaud a fost 25,57 (51,39) luni. 
Un procent de 30,43% (14) pacienţi erau diagnosti caţi 
cu fi broză pulmonară, 17,39% (8) cu hipertensiune 
pulmonară, 36,95% (17) dintre pacienţi aveau ulceraţii 
digitale acti ve, niciunul dintre pacienţi nu avea criză 
renală sclerodermică. Valoarea medie a scorului Rodnan 
era de 8,1 (4,53), a scorului de acti vitate, 3,68 (1,94), iar 
a scorului de severitate Medsger 6,98 (3,08). Dintre 
pacienţii incluși în studiu, 6,52% (3 pacienţi) aveau pa t-
tern capilaroscopic precoce, 30,34 % (14 pacienţi) 
patt ern acti v și majoritatea, 65,21% (29 de pacienţi), pa t-
tern tardiv. Valoarea medie pentru scorul A a fost 3,63 
(1,86). Valoarea medie pentru scorul B a fost 4,39 (2,42). 

Patt ern-ul capilaroscopic a fost corelat cu presiunea 
în artera pulmonară (p =0,006), cei cu patt ern tardiv 
având presiuni semnifi cati v mai mari (p =0,003). Aceeași 
corelaţie a fost identi fi cată cu scorul de severitate 
Medsger (p =0,029). Scorul de evoluţie microangiopati că 
a fost corelat cu FVC (p =0,016, r =-0,383), FEV (p =0,038, 
r =-0,334), TLCO (p =0,044, r =-0,325), cu sPAP (p =0,001, 
r =0,473), cu HAQ (p =0,05, r =0,291), cu durata bolii (p 
=0,016, r =0,352).

Concluzie. Evaluarea capilaroscopică calitati vă are, 
cu siguranţă, un rol major pentru evaluarea în scop 
diag nosti c la un pacient cu suspiciune de scleroză sis-
temică. Totuși, uti litatea ei în evaluarea pacienţilor deja 
diagnosti caţi este limitată, identi fi cându-se corelaţii doar 
cu hipertensiunea pulmonară și scorul de severitate 
Medsger. În schimb, scorul de evoluţie microangiopati că 
oferă corelaţii semnifi cati ve în evaluarea de moment a 

acti vităţii și severităţii bolii (parametrii funcţionali pul-
monari, presiunea în artera pulmonară, scorul Medsger, 
durata bolii, calitatea vieţii).

ESTE UTILĂ EVALUAREA CALITĂŢII VIEŢII LA PACIENŢII 
CU POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ?

Ramona Diana Sămăghiţan, Ancuţa Nistor, 
Mirela Pârvu

Introducere. Evaluarea calităţii vieţii a devenit un 
ele ment de actualitate al cercetărilor cu privire la boala 
cronică. Pentru clinicieni, scopul evaluării calităţii vieţii 
la pacienţii cu boli imunoinfl amatorii constă în evaluarea 
și identi fi carea impactului negati v al bolii asupra acti -
vităţilor zilnice.

Obiecti ve. Studiul își propune să evalueze capacita-
tea funcţională, impactul asupra calităţii vieţii, la pa-
cienţi spitalizaţi cu poliartrită reumatoidă (PR), în dife-
rite stadii de evoluţie a bolii.

Material și metodă. Studiul este observaţional pros-
pecti v, pe un lot de 113 pacienţi diagnosti caţi cu PR con-
form criteriilor ACR/EULAR 2013, protocolul cuprinzând: 
domeniul reumatologic – scorul de acti vitate al bolii 
DAS28VSH, funcţional – chesti onarul HAQ-DI (Health 
Assessment Questi onnaire Disability Questi onnaire), 
impactul asupra calităţii vieţii – chesti onarul SF36 (Short 
Form36).

Rezultate. Vârsta medie (ani) a fost de 59,52±11,17 
SD ani, cu o durată medie a bolii de 11,83±8,62 SD ani, 
84% au fost femei și 16% bărbaţi. Media indicelui HAQ a 
fost de 1,13 ±0,61 SD, iar a scorului DAS28VSH 4,44±1,4 
SD. Cuanti fi carea globală a arătat o medie de 31,23± 
21,58 SD pentru evaluarea funcţiei fi zice și o medie de 
50,42±20,33 SD pentru cea emoţională. Nu am găsit 
corelaţie stati sti că între durata bolii și SF 36, cuanti fi carea 
generală (cele 8 subdomenii), dar am găsit o corelaţie 
semnifi cati vă cu starea de sănătate r =0,21, p <0,02. 
Formele de boală cu acti vitate crescută s-au corelat ne-
gati v cu starea emoţională, cu r =-0,35, p <0,006 și per-
cepţia stării generale de sănătate r =-0,21.

Concluzii. Rezultatele obţinute subliniază potenţialul 
invalidant al PR, cu impact asupra calităţii vieţii.
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TIPUL DE PERSONALITATE, UN NOU PARAMETRU CE 
INFLUENŢEAZĂ CALITATEA VIEŢII ȘI ACTIVITATEA BOLII 
LA PACIENŢII CU POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ ȘI 
SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ

M.A. Dobrin, T. Donisan, D. Predeţeanu, V. Bojincă, 
M. Bojincă, C. Constanti nescu, D. Opriș, L. Groșeanu, 
A. Borangiu, F. Berghea, D.V. Bălănescu, R. Ionescu, 
A.R. Bălănescu

Introducere. Evaluarea calităţii vieţii (HRQoL) este 
importantă la pacienţii cu poliartrită reumatoidă (PR) 
sau spondilită anchilozantă (SA), însă există puţine date 
în literatură privind modul în care ti pul personalităţii 
infl uenţează calitatea vieţii acestora (1). Tipurile C și D 
de personalitate se asociază cu o percepţie negati vă 
asupra calităţii vieţii, însă nu există date semnifi cati ve 
care să ateste relaţia directă între ti pul personalităţii și 
evoluţia PR sau a SA(2).

Obiecti ve. Principalul obiecti v a fost evaluarea aso-
cierii dintre diversele ti puri de personalitate, HRQoL și 
acti vitatea bolii, la pacienţii cu PR și SA.

Metodă. Studiul a înrolat 194 de pacienţi din două 
secţii de reumatologie diferite (104 pacienţi cu PR: 7,7% 
bărbaţi, 92,3% femei; 90 de pacienţi cu SA: 75,6% 
bărbaţi, 22,4% femei, durata medie a bolii fi ind 12,7 ani 
în ambele cazuri) și aplicarea unui chesti onar. HRQoL a 
fost evaluată cu Chesti onarul SF-36 și subclasele sale: 
funcţie fi zică (PF), funcţie socială (SF), limitare de rol 
fi zic (RP), limitare de rol emoţional (RE), sănătate men-
tală (MH), vitalitate (V), durere (BP), percepţie generală 
(GH) și gruparea în două clase generice diferite din 
punct de vedere fi zic (PCS) și psihic (MCS). Tipurile de 
personalitate A/B au fost evaluate cu chesti onarul 
Jenkins (JAS-13), ti pul C cu ajutorul chesti onarului STAXI 
(AIS), iar ti pul D cu ajutorul scalei DS-14, acti vitatea bolii 
cu DAS28 pentru PR și BASDAI pentru SA. Analiza 
stati sti că s-a efectuat cu ajutorul programului SPSS v.20.

Rezultate. În grupul pacienţilor cu PR, ti pul D s-a 
corelat semnifi cati v cu majoritatea componentelor 
SF36 prezentând un status funcţional limitat (RP și RE 
crescute, scăderea SF), o creștere BP și scăderea VT și a 
MH și, mai ales, o scădere a GH. Aceste asocieri au fost 
întâlnite în cazul tuturor subclaselor SF 36 la pacienţii cu 
SA. De asemenea, în SA afecti vitatea negati vă infl uen-
ţează și PF, RP, BP, SF și PCS. Tipul D este asociat mai 
frecvent cu boala acti vă atât în PR, cât și în SA, nu doar 
legat de DAS28 și BASDAI, dar și legat de alţi indicatori 
precum VAS evaluat de pacient, VSH și PCR mai ales la 
SA. Același patt ern a fost identi fi cat și în cazul pacienţilor 
cu ti pul C de personalitate, toate subcomponentele 
HRQoL fi ind afectate în cazul SA, în ti mp ce la PR doar 
7/12 corelaţii au fost semnifi cati ve stati sti c. În grupul 
pacienţilor cu PR, spre deosebire de pacienţii cu SA, 
ti pul A de personalitate nu s-a corelat semnifi cati v cu 
HRQoL, dar a infl uenţat poziti v scorul VAS. 

Concluzii. Tipurile C și D de personalitate s-au corelat 
semnifi cati v cu scăderea calităţii vieţii și cu boala mai 

acti vă în ambele enti tăţi studiate, în ti mp ce ti pul A se 
pare că se asociază cu forme mai puţin acti ve de SA și cu 
o intensitate a durerii mai scăzută la pacienţii cu PR. Un 
studiu longitudinal ar trebui efectuat pentru a stabili 
ti pul de cauzalitate între aceste asocieri, dar nu trebuie 
neglijată și o eventuală legătură cu răspunsul la trata-
ment.
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ROLUL DEGRADĂRII ASOCIATE RETICULULUI 
ENDOPLASMATIC ÎN PATOLOGIA AUTOIMUNĂ

Alexandra Cîrciumaru, Gabriela Chiriţoiu, Livia Sima, 
Mihai Bojincă, Ștefana Petrescu

Introducere. Anomaliile degradării asociate reti cu-
lului endoplasmati c (ERAD) sunt considerate a sta la 
baza fi ziopatologică a bolilor autoimune, fi ind implicate 
în formarea unor structuri aberante ale complexelor 
majore de histocompati biliate (MHC), atât de clasă I, cât 
și de clasă II și prezentarea lor defectuoasă la suprafaţa 
celulară, cu apariţia răspunsului imun alterat și declan-
șarea cascadei fi ziopatologice specifi ce. Endoplasmic 
reti culum degradati on-enhancing alpha-mannosidase 
– like protein 1 (EDEM1) este o proteină cu rol major în 
ERAD, care ţintește proteinele pliate necorespunzător, 
contribuind astf el fi e la plierea opti mă a acestora, fi e la 
eliminarea lor din reti culul endoplasmati c. Studiile ara-
tă că modularea expresiei EDEM1 ar putea infl uenţa 
efi cacitatea ERAD, promiţând noi abordări terapeuti ce.

Obiecti ve. Ne-am propus să studiem ERAD și efectul 
EDEM1 la nivelul MHC I intracelular, cât și prezentarea 
acestuia la suprafaţa celulară.

Metodă. S-au folosit două linii celulare, Hek293T și 
A375, care au fost transfectate tranzient cu EDEM1 și cu 
un vector gol (pTriEx), pentru control. Hek 293T sunt 
celule embrionare renale umane, iar A375 reprezintă o 
linie celulară de melanom amelanoti c uman. Transfecţia 
cu EDEM1 s-a realizat în vederea supraexpresiei acesteia 
și studiul impactului său asupra ERAD. Nivelului MHC I 
total în cele două linii celulare s-a analizat prin Western 
blot, iar expresia MHC I de la suprafaţa celulară s-a 
cuanti fi cat prin citometrie în fl ux. Pentru experimentul 
Western blot s-au folosit anti corpi monoclonali anti -
MHC I (W6/32 hybridoma) și anti corpi secundari speci-
fi ci cuplaţi cu peroxidază. Experimentul de citometrie în 
fl ux s-a realizat folosind FACS Calibur© cu soft ware-ul 
dedicat, iar marcarea MHC I de la suprafaţa celulară s-a 
realizat cu anti corpi specifi ci cuplaţi cu FITC mouse anti -
human HLA-ABC BD Pharmigen. Fiecare ti p de expe-
riment a fost realizat de două ori cu probe în triplicat. 
Datele obţinute au fost analizate cu ajutorul GraphPad 
Prism 6.01.
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Rezultate. Populaţiile celulare transfectate cu vecto-
rul gol nu au prezentat modifi cări semnifi cati ve ale se-
creţiei și expresiei MHC I (93,00±0,7% expresie MHC I la 
suprafaţa celulară pentru Hek293T pTriEx și 97,35± 
1,12% expresie MHC I pentru A375 pTriEx). În Western 
blot, în ambele linii celulare transfectate cu EDEM1 s-a 
observat o acumulare a MHC I (apariţia unor benzi co-
res punzătoare masei de aproximati v 42kDa) atât faţă de 
celulele netransfectate, cât și faţă de cele transfectate 
cu vectorul gol. În schimb, citometria în fl ux a arătat o 
reducere a expresiei la suprafaţa celulară a MHC I în 
cazul Hek293 T (74,25±0,32%), dar nu și în cazul celu-
lelor A375 (95,23±0,85%).

Concluzii. Supraexpresia EDEM1 induce o acumulare 
a MHC I total, atât în linia Hek293T, cât și în linia de 
melanom A375. Cu toate acestea, în cazul Hek293T 
expresia la suprafaţa celulară a MHC I este semnifi cati v 
scăzută (p =0,0001) în condiţiile transfecţiei cu EDEM1, 
fenomen care nu a fost observat în cazul celulelor de 
melanom. Scăderea complexelor MHC I ar putea juca 
un rol important în apariţia răspunsului imun, cu poten-
ţiale perspecti ve terapeuti ce în patologia autoimună. 
Ne propunem repetarea experimentelor pe liniile ce-
lulare B umane pentru expresia atât a MHC I, cât și a 
MHC II, pentru observarea rolului ERAD în prezentarea 
acestor complexe la suprafaţa celulară.
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DUREREA ÎN GONARTROZĂ – CORELAŢII CLINICE, 
ECOGRAFICE ȘI RADIOLOGICE

Maria Deac, Flavia Cozma, Mihai Porojan, 
Oana Șerban, Carolina Botar-Jid, Manuela Lenghel, 
Daniela Fodor

Introducere. Durerea de genunchi este cel mai frec-
vent simptom întâlnit la pacienţii cu gonartroză, însă 
modifi cările imagisti ce la acest nivel nu se corelează în-
totdeauna cu manifestările clinice, în special cu durerea.

Obiecti ve. Ne-am propus analiza corelaţiilor între 
simptomatologia clinică (durerea), examenul obiecti v și 
modifi cările prezente la examinarea ecografi că și 
radiologică a genunchilor.

Material și metodă. Am realizat un studiu observa-
ţional prospecti v în care au fost incluși 41 de pacienţi cu 
gonartroză bilaterală. Durerea a fost apreciată prin sco-
rurile VAS și WOMAC, precum și durerea provocată la 
palparea feţei mediale și laterale (interliniul arti cular) a 
ambilor genunchi. Examinarea ecografi că a genunchilor 
(osteofi te, protruzie meniscală și modifi cările carti la-
jului) și interpretarea radiografi ilor de genunchi (osteo-
fi te, entezopati i, spaţiul arti cular femuro-ti bial și scorul 
K-L) au fost realizate separat de către doi examinatori pen-
tru fi ecare tehnică. Fiecare dintre parametrii urmăriţi a 

fost cuanti fi cat semicanti tati v (scala 0-3). Datele au fost 
prelucrate stati sti c în Excel și SPSS.

Rezultate. Din totalul de 41 de pacienţi examinaţi, 
80,5% au fost femei, cu vârsta medie de 63,44±9,5 ani și 
IMC mediu de 31,42±6,86 kg/m2. Concordanţa între cei 
doi radiologi a fost foarte bună pentru toţi parametrii 
urmăriţi radiologic (k>0,81). Scorurile VAS și WOMAC 
diferă în funcţie de scorul K-L (p=0,002, respecti v p= 
0,009) și se corelează poziti v cu acesta: moderat în cazul 
VAS (r = 0,432, p<0,001) și slab în cazul WOMAC (r = 
0,363, p = 0,001). Între durerea la palpare pe partea 
medială sau laterală și scorul K-L nu s-a stabilit o core-
laţie, însă există o corelaţie moderată a durerii provocate 
cu protruzia meniscală detectată ecografi c (r = 0,453). 
S-a observat că scorul radiologic K-L se corelează poziti v 
cu cei trei parametri ecografi ci (p <0,001), existând o 
relaţie puternică cu prezenţa osteofi telor și scorul carti -
la jului (r =0,626, respecti v 0,618) și o corelaţie slabă cu 
protruzia meniscală (r = 0,37).

Concluzii. Durerea de la nivelul genunchilor aprecia-
tă prin scorurile VAS și Womac se corelează cu scorul 
radiologic K-L. Nu s-a stabilit o legătură între durerea 
provocată prin palpare și scorul K-L, ci numai între dure-
rea la palpare și protruzia meniscală, ceea ce dovedește 
mecanismele multi ple prin care apare durerea la nivelul 
genunchilor. Scorul radiologic K-L s-a asociat cu prezenţa 
osteofi telor, protruzia meniscală și grosimea carti lajului 
urmărite ecografi c.
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VALIDAREA UNEI VERSIUNI ÎN LIMBA ROMÂNĂ A 
CHESTIONARULUI DURUOZ HAND INDEX PENTRU 
PACIENŢII CU SCLERODERMIE SISTEMICĂ

Răzvan Capotă, Ana Maria Gherghe, Alina Soare, 
Rucsandra Dobrotă, Marilena Gorga, Raida Oneaţă, 
Mariana Sasu, Mihaela Milicescu, Liviu Macovei, 
Ioan Ancuţa, Claudia Ciofu, Mihai Bojincă, 
Victor Stoica, Carina Mihai

Introducere. Sclerodermia sistemică (ScS) este o boa-
lă de ţesut conjuncti v, caracterizată prin fi broza 



33ROMANIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY – VOLUME XXIV, SUPPLEMENT 2, 2015

tegumentului și a unor viscere (cele mai frecvent afec-
tate fi ind pulmonul, cordul și tubul digesti v), modifi cări 
vasculare funcţionale și structurale ce conduc la o vas-
culopati e obliterati vă și autoimunitate umorală și celu-
lară. Mâinile sunt afectate la aproape toţi pacienţii cu 
ScS, prin intricarea fi brozei tegumentelor și a tendoa-
nelor, infl amaţiei arti culare și disfuncţiei circulatorii, la 
care uneori se adaugă ulceraţiile digitale.

Obiecti ve. Chesti onarul DHI (Duruoz Hand Index) 
este un instrument uti l pentru cuanti fi carea funcţiei 
mâi nilor, aplicabil pacienţilor cu afecţiuni reumatologice 
ca artrita reumatoidă sau ScS. În această lucrare ne-am 
propus validarea unei versiuni în limba română a DHI, 
administrată pacienţilor cu ScS.

Material și metodă. Au fost incluși 41 de pacienţi cu 
ScS, care sati sfăceau criteriile de clasifi care ACR/EULAR 
2013, internaţi în clinica de medicină internă și reuma-
tologie a Spitalului „Dr. Ion Cantacuzino“, în perioada 
01.10.2014 – 15.03.2015. Pacienţii au fost evaluaţi 
conform recomandărilor EUSTAR, la care s-au adăugat 
administrarea chesti onarelor DHI și SHAQ (Scleroderma 
Health Assessment Questi onnaire) și efectuarea unor 
măsurători antropometrice (scor HAMIS – Hand Mobility 
in Scleroderma), FE – extensia degetelor și FTP – distanţa 
deget-palmă). DHI a fost tradus în limba română, apoi 
retradus în engleză și versiunea fi nală a fost obţinută 
prin consens între investi gatori și 5 pacienţi. Validarea 
versiunii în limba română a DHI a inclus demonstrarea 
următoarelor proprietăţi: reproducti bilitate și stabilitate 
(prin coefi cienţii de corelaţie intraclasă – ICC), consis-
tenţă internă (test Crohnbach’s alpha), validitatea con-
structului prin evidenţierea corelaţiilor DHI cu SHAQ și 
măsurătorile antropometrice, capacitatea discriminati vă 
între diferite subseturi de pacienţi.

Rezultate. Lotul de studiu a inclus 38 de femei și 4 
bărbaţi cu ScS, cu vârsta (medie și deviaţie standard – 
DS) 50,7±13,1 ani, cu durata bolii 9,4±7,4 ani, 17 fi ind cu 
afectare cutanată difuză, iar 24 cu afectare cutanată 
limitată. Scorul DHI a fost de (medie±DS) 27,0±19,9, 
luând valori între 0 și 71 (pentru un maxim posibil de 
90). Versiunea română a DHI a avut o reproducti bilitate 
excelentă, cu valori ale ICC >0,75, și o foarte bună con-
sistenţă internă (Crohnbach’s apha 0,819). Validitatea 
constructului a fost demonstrată prin corelaţii înalt 
semnifi cati ve ale DHI cu măsurătorile antropometrice 
(HAMIS, FE, FTP) și cu indicele de dizabilitate al SHAQ (r 
0,55-0,92 în valoare absolută, p <0,001, prin corelaţii 
Spearman). Capacitatea discriminati vă a DHI a fost re-
fl ectată de deosebiri semnifi cati ve stati sti c între paci-
enţii cu, respecti v fără sinovită, contracturi arti culare, 
istoric de UD.

Concluzie. DHI este un instrument sigur, valid și ușor 
de aplicat pentru evaluarea funcţiei mâinilor la pacienţii 
cu ScS.

IMPACTUL ARTROPATIEI GUTOASE ASUPRA 
DIZABILITĂŢII ȘI CALITĂŢII VIEŢII

Cristi na Pomîrleanu, Ana Ecaterina Trifan, 
Georgiana Strugariu, Luiza Petrariu, Raluca Maxim, 
Codruţa Belibou, Codrina Ancuţa

Introducere. Artropati a gutoasă este una dintre cele 
mai frecvente artropati i infl amatorii cronice, fi ind aso-
ciată cu durere, dizabilitate și impact major asupra ca-
lităţii vieţii.

Obiecti ve. Studiul urmărește evaluarea impactului 
artropati ei gutoase pe dizabilitate și calitatea vieţii.

Metodă. 76 de pacienţi cu artropati e gutoasă (acută 
și cronică tofacee) au fost incluși într-un studiu observa-
ţional prospecti v, desfășurat în perioada noiembrie 
2013 – iunie 2015. Pacienţii au fost evaluaţi conform 
unui protocol ce a inclus: numărul de arti culaţii dure-
roase și tumefi ate, evaluarea durerii și evaluarea globală 
a bolii de către pacient pe scala vizual analogă 0-10, 
numărul și dimensiunea tofi lor, frecvenţa și severitatea 
recăderilor, ti pul de comorbidităţi, nivelul seric și urinar 
al acidului uric. Afectarea funcţională și calitatea vieţii 
au fost evaluate prin Health Assessment Questi onnaire 
Disability Index (HAQ-DI) și Short Form-36 (SF-36).

Rezultate. Majoritatea subiecţilor incluși erau de 
sex masculin (80,2%), cu vârsta medie de 56,2±5,3 ani și 
durata medie a bolii de 4,6 ani. Majoritatea pacienţilor 
erau supraponderali și aveau comorbidităţi precum 
dislipidemie (73,6%), hipertensiune arterială esenţială 
(67,1%), antecedente de liti ază renală (27,6%) și diabet 
zaharat de ti p 2 (34,2%). Un procent de 21% dintre pa-
cienţi au prezentat cel puţin 3 recăderi pe an. Un atac 
de gută ti pic a implicat 4,3±1,8 arii arti culare, cu o va-
loare medie a durerii evaluată pe scala vizual analogă 
0-10 de 9,1±5,6. Tofi i au fost prezenţi la 31,5% dintre 
pacienţi, iar media nivelului seric al acidului uric a fost 
7,3±2,6 mg/dL. Media severităţii bolii evaluată de pa-
cient pe scala vizual analogă 0-10 a fost de 7,4±3,2, iar 
38,1% au prezentat dizabilitate moderată (media HAQ-
DI 1,9±0,8). Pacienţii cu forme severe de boală au pre-
zentat valori anormale semnifi cati v stati sti ce în toate 
componentele SF-36 evaluate (p<0,05), comparati v cu 
cei cu forme ușoare-moderate de boală. Numărul de 
recăderi pe an, numărul arti culaţiilor dureroase, tume-
fi ate și tofi i s-au corelat semnifi cati v stati sti c cu valoarea 
HAQ-DI (p<0,05). Nivelul seric al acidului uric nu s-a co-
relat semnifi cati v cu valoarea HAQ-DI, iar cei cu comor-
bidităţi au prezentat valori anormale în componenta 
fi zică, dar nu mentală a SF-36.

Concluzii. Dizabilitatea și afectarea calităţii vieţii sunt 
aspecte esenţiale în artropati a gutoasă, având ca deter-
minanţi majori factorii legaţi de boala în sine, între care 
numărul de episoade acti ve (recăderi/an), numărul arti -
culaţiilor dureroase și tumefi ate și prezenţa tofi lor, pre-
cum și profi lul comorbidităţilor.
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CORELAŢIILE DINTRE NIVELUL SERIC AL REMISIVELOR 
ANTI TNF ȘI EVALUAREA ECOGRAFICĂ ÎN POLIARTRITA 
REUMATOIDĂ

Daniela Opriș, Andreea Borangiu, Tati ana Gudu, 
Diana Mazilu, Violeta Bojincă, Ioana Săulescu, 
Andra Bălănescu, Ruxandra Ionescu

Introducere. Monitorizarea nivelului seric al remisi-
velor biologice și evaluarea ecografi că la nivelul mâinilor 
sunt uti le în evaluarea răspunsului la tratament al pa-
cienţilor cu poliartrită reumatoidă.

Obiecti ve. Ne-am propus să evaluăm corelaţiile din-
tre nivelul seric la remisivelor anti  TNF și prezenţa si-
novitei, la pacienţii cu PR afl aţi în tratament cu infl iximab 
(IFX), adalimumab (ADL) și etanercept (ETN).

Metodă. Au fost incluși în studiu 52 de pacienţi cu 
PR afl aţi în tratament cu agenţi anti  TNF de cel puţin 6 
luni. Evaluarea clinică și ecografi că au fost efectuate de 
către doi investi gatori, în aceeași zi cu recoltarea pro-
belor paraclinice. Evaluarea ecografi că a fost efectuată 
la ambele mâini (faţa dorsală radio-cubito-carpiană, 
faţa volară la nivelul arti culaţiilor metacarpo-falangiene 
(MCF) și interfalangiene proximale (IFP) (II până la V), 
uti lizându-se aparatul ESAOTE MY LAB70 cu sondă de 
15MHz. Hipertrofi a sinovială și semnalul Doppler au 
fost cuanti fi cate în grade de la 0 la 3. Sinovita acti vă a 
fost considerată în condiţiile în care gradul de hipertrofi e 
era mai mare decât 2 și cu prezenţa semnalului Doppler. 
Nivelul seric al remisivelor biologice a fost determinat 
imediat înaintea administrării dozei de IFX, ETN sau 
ADL. În funcţie de nivelul seric, detectabil sau nedetec-
tabil, pacienţii au fost împărţiţi în două grupuri.

Rezultate. Vârsta medie a pacienţilor incluși în stu-
diu a fost de 60,44 ani, cu o durată medie a PR de 13,08 
ani. Toţi pacienţii aveau asociat un remisiv sinteti c. 
Nivelul seric al remisivului biologic s-a corelat semni-
fi cati v stati sti c cu viteza de sedimentare a hemati ilor 
(VSH) (r =-0,357, P =0,030), cu proteina C reacti vă (CRP) 
(r=-0,394, P =0,016) și cu Pati ent Gloabal Assessment 
(PGA) (r=-0,349, P=0,034). Nu au fost găsite diferenţe 
semnifi cati ve între cele două grupuri, legate de vârstă, 
durata bolii, prezenţa factorului reumatoid sau a Ac anti  
CCP. Legat de evaluarea ecografi că, pacienţii cu nivel 
seric detectabil aveau un număr semnifi cati v mai mare 
de arti culaţii cu semnal Doppler, în comparaţie cu 

pacienţii fără nivel seric detectabil al remisivului biologic 
(vezi tabelul 1).

Tabelul 1. Evaluarea ecografi că în funcţie de nivelul seric al 
remisivului biologic

Nivel seric 
nedetectabil 

Nivel seric 
detectabil 

P 

Nr. de arti culaţii în Grey 
Scale (medie±SD)

6,00±3,83 6,02±2,44 0,980 

Nr. de arti culaţii 
cu semnal Doppler 
(medie±SD)

2,02±1,53 0,7±0,82 0,012 

Scorul total în Grey Scale 
(medie±SD)

10,30±8,87 9,10±3,75 0,683 

Scorul total cu semnal 
Doppler (medie±SD)

2,5±2,03 1,60±2,22 0,223 

Concluzii. Nivelul seric al remisivelor anti  TNF se co-
relează cu markerii infl amaţiei (VSH, CRP), PGA, iar 
dintre parametrii ecografi ci cu numărul de arti culaţii cu 
semnal Doppler.
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FRICA DE CĂDERE, RISCUL DE CĂDERE ȘI RISCUL DE 
FRACTURI DE FRAGILITATE ÎN OSTEOPOROZĂ

Claudiu Popescu, Marius Trandafi r, Denisa Predeţeanu

Introducere. Un dezavantaj major al evaluării riscu-
lui de fracturi de fragilitate (FF) din osteoporoză este 
lipsa informaţiilor legate de frica de cădere (FdC) și ris-
cul de cădere (RdC), variabile care, în mod independent, 
pot infl uenţa FF.

Obiecti ve. Studiul urmărește să testeze ipoteza 
conform căreia FdC și RdC se corelează cu riscul de FF în 
osteoporoză și să evalueze două instrumente clinice 
simple care cuanti fi că aceste variabile. 

Metodă. Studiul a inclus femei cu vârsta peste 40 de 
ani, afl ate în post-menopauză și diagnosti cate cu osteo-
poroză de către medic. Pacientele au primit două ches-
ti onare. Primul chesti onar conţinea date legate de: de-
mografi e, osteoporoză, FdC (folosind chesti onarul „Short 
Falls Effi  cacy Scale Internati onal – sFES-I“(1), precum și 
o scală Likert în care „0“ însemna „nu-mi este teamă de 
cădere“ și „10“ însemna „mi-este foarte frică de că de-
re“), RdC (folosind 32 de întrebări selectate în două 
grupuri focus succesive, care au inclus autorii și 6 pa-
cienţi selectaţi aleatoriu). Al doilea chesti onar conţinea 
variabilele folosite pentru esti marea riscului de FF (fo-
losind varianta românească a FRAX(2) și esti marea 
„Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study – DOES“(3)). 
Pentru testarea semnifi caţiei stati sti ce (p <0,05) s-au 
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folosit teste nonparametrice adecvate. Toţi pacienţii 
și-au exprimat consimţământul informat de a parti cipa 
la studiu, iar protocolul a fost aprobat de comisia locală 
de eti că.

Rezultate. Au fost incluse 102 paciente, cu vârstă 
medie de 65 de ani (40-86). Durata medie a osteoporozei 
a fost de 5 ani (1-26), 29 de paciente (28,4%) aveau po-
liartrită reumatoidă, 44 de paciente (43,1%) erau tratate 
cu bifosfonaţi, iar 33 de paciente (32,4%) aveau cel 
puţin o FF (16 vertebrale, 7 de șold și 6 altele). Scorul 
RdC s-a corelat poziti v și semnifi cati v cu FRAX (r =0,285; 
p =0,013) și cu DOES (r =0,372; p =0,006) pentru șold și 
pentru orice FF, precum și cu FdC (r =0,544; p <0,001) și 
sFES-I (r =0,605; p <0,001). Scorul RdC s-a corelat ne-
gati v și semnifi cati v cu sati sfacţia tratamentului anti -os-
teoporoti c (r =-0,285; p =0,025). Pe măsură ce îngrijo-
rarea de cădere evaluată de sFES-I creștea de la mică la 
înaltă, scădea proporţional venitul individual și pro-
porţia de pacienţi cu venit (p <0,001). Proporţia paci-
enţilor cu FF și FdC moderată a fost dublă în comparaţie 
cu proporţia pacienţilor fără FF și cu FdC moderată (p 
=0,025). Scorul RdC a refl ectat distribuţia FdC, în sensul 
că pacienţii cu cea mai mare FdC prezentau și cel mai 
mare RdC (p =0,011). Diferenţele în materie de risc de 
FF evaluate cu FRAX și DOES nu a diferit semnifi cati v în 
funcţie de FdC.

Concluzii. Riscul de cădere și frica de cădere se core-
lează semnifi cati v, poziti v și independent cu riscul de 
fracturi de fragilitate în osteoporoză. O evaluare com-
pletă a riscului de fracturi de fragilitate ar trebui să in-
cludă și aceste două noi variabile, pentru a căror esti -
mare propunem două instrumente clinice simple.
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CÂT DE UTILĂ ESTE DETERMINAREA ANTICORPILOR 
ANTI-MEDICAMENT LA PACIENŢII CU 
SPONDILARTRITĂ?

Claudia Deaconu, Daniela Opriș, Diana Mazilu, 
Andreea Borangiu, Laura Groșeanu, Cecilia Găinaru, 
Magdalena Negru, Cosmin Constanti nescu, 
Ioana Săulescu, Violeta Bojincă, Violeta Vlad, 
Andra Bălănescu, Denisa Predeţeanu, 
Ruxandra Ionescu

Introducere. Agenţii anti -TNF au ameliorat semni-
fi cati v evoluţia pacienţilor cu spondilartrită (SpA) prin 
reducerea semnelor și simptomelor, dar și a acti vităţii 
globale a bolii(1, 2). Totuși, un procent dintre pacienţi 
pierd răspunsul la tratament sau suferă reacţii adverse 
(3). Între numeroasele cauze de non-responsivitate, 
imu nogenicitatea este incriminată ca fi ind principala 
cauză(2-5).

Obiecti ve. Obiecti vul studiului de faţă este de a eva-
lua uti litatea determinării anti corpilor anti -infl iximab la 
pacienţii cu SpA.

Metodă. Pe o perioadă de opt luni (noiembrie 2014 
– iunie 2015), au fost înrolaţi în studiu 52 de pacienţi 
cunoscuţi cu SpA, în tratament cu infl iximab (IFX). 
Dintre acești a au fost excluși 19 pacienţi care au întârziat 
administrarea terapiei biologice din proprie iniţiati vă 
sau din cauza unei infecţii intercurente. Date demo gra-
fi ce, clinice (scorurile de acti vitate pentru SpA) și de 
laborator (markerii de infl amaţie VSH și CRP) au fost co-
lectate în cursul vizitelor de infuzie a terapiei, îm preună 
cu determinarea anti corpilor anti -IFX, uti lizând metoda 
ELISA cu kituri Progenika (Promonitor-anti -IFX). Pentru 
analiza stati sti că a fost folosit programul SPSS versiunea 
20.0. Pentru diferenţele între grupuri s-a uti  lizat testul t 
Student, iar pentru corelaţii testele Pearson și Spearman.

Rezultate. Nouăzeci la sută dintre pacienţii din lotul 
de studiu au fost bărbaţi, iar vârsta medie a lotului a fost 
de 37,8 ani, cu o durată medie a bolii de 89 de luni (SD 
+/- 56). Anti genul HLA B27 a fost prezent la toţi cei 33 
de pacienţi din lotul de studiu. Un procent de 48% din-
tre pacienţi au prezentat anti corpi anti -IFX și acești a au 
avut scoruri de acti vitate semnifi cati v crescute faţă de 
pacienţii la care nu au fost detectaţi anti corpi anti -me-
dicament (BASDAI mediu 3,1 versus 1,1, P=0,002, ASDAS- 
VSH 2,4 versus 1,4; P=0,013 și ASDAS-CRP 2,2 versus 
1,3; P=0,010).

În ciuda valorilor mai mari ale markerilor de infl a-
maţie (VSH și CRP), diferenţa dintre cele două subgrupuri 
nu a ati ns semnifi caţia stati sti că (P =0,790). Totuși, pre-
zenţa anti corpilor anti -IFX s-a corelat cu valoarea CRP (r 
=0,385, P =0,027), dar nu și cu valoarea VSH. Doza admi-
nistrată a fost mai mare la pacienţii cu anti corpi anti -IFX 
prezenţi (5,19 mg/kg versus 4,9 mg/kg, P =0,013). Pre-
zenţa anti corpilor anti -drog s-a corelat cu absenţa sub-
stanţei acti ve în ser și s-a corelat negati v cu ti trul seric 
de IFX (r= -0,493, P =0,004), dar și cu intervalul de admi-
nistrare, respecti v 6 sau 8 săptămâni (r= -0,639, P <0,001). 
Persistenţa medie pe tratament la pacienţii cu anti corpi 
anti -IFX prezenţi a fost de 51,4 luni (SD +/-30,3), în 
comparaţie cu grupul pacienţilor fără anti corpi (62 luni, 
SD +/-29,6, P =0,320). Prezenţa anti corpilor anti -medi-
cament nu s-a corelat cu durata bolii. Dintre pacienţii cu 
anti corpi anti -IFX, 18% au suferit reacţii adverse de ti pul 
hipotensiunii sau fenomenelor alergice cutanate. 

Concluzii. Statusul de non-responder secundar, eva-
luat cu ajutorul scorurilor de acti vitate BASDAI și ASDAS, 
poate fi  cauzat de prezenţa anti corpilor anti -medi ca-
ment, sugerând, astf el, uti litatea determinării ca instru-
ment în urmărirea acestor pacienţi. Corelaţia dintre pre-
zenţa anti corpilor anti -IFX și valoarea CRP sugerează 
su perioritatea acestui marker faţă de VSH în moni to-
rizarea acti vităţii bolii și a efi cacităţii tratamentului la 
pacienţii cu SpA. Durata bolii nu a infl uenţat producţia 
de anti corpi. Prezenţa de anti corpi anti -medicament a 
fost identi fi cată ca fi ind implicată în apariţia reacţiilor 
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adverse în cursul terapiei biologice, fapt susţinut și de 
studiul de faţă.
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CONSUMURILE TERAPIEI BIOLOGICE ÎN 2014

Ioan Ancuţa

Prezentarea consumurilor legate de terapia biologică 
în România se dorește a fi  un mesaj de înţelegere a efor-
tului fi nanciar al CNAS în ceea ce privește aceste terapii 
care, la ora actuală, fac parte din ruti na zilnică. 

Consumurile generate de terapia cu DMARD sunt: 
metotrexat – 6.670.941 euro, sulfasalazină – 494.028 
euro, Lefl unomidă – 2.614.113 euro, hidroxiclorochină – 
189.706 euro, ciclosporină – 92.051 euro, azathioprină – 
48.631 euro.

Costurile medicamentelor biologice au fost: PR – 
40.720.856 euro, corespunzând la 4.246 de pacienţi, 
SA – 28.790.893 euro, corespunzător la 2.738 de paci-
enţi, AP – 9.069.403, corespunzător la 780 de pacienţi, 
în to tal 78.581.152 euro.

Consumurile pe unităţi de prescripţie ale terapiei 
biologice la o periodă de 52 de săptămâni au fost: 

 –  PR: adalimumab – 20,6 din 26 număr maxim de se-
ringi, etanercept – 40,6 din 52 număr maxim de 
seringi, infl iximab – 5,6 din 12 număr maxim de fl a-
coane la 70 kg, rituximab – 5,3 fl acoane din 8 număr 
maxim pe 2 cicluri anuale;

 –  SA: adalimumab – 23,1 din 26 număr maxim de 
seringi, etanercept – 42,3 din 52 număr maxim de se-
ringi, infl iximab – 6,7 din 18 număr maxim fl acoane 
la 70 kg;

 –  AP: adalimumab – 19,7 din 26 număr maxim de se-
ringi, etanercept – 39,8 din 52 număr maxim de 
seringi, infl iximab – 6,1 din 18 număr maxim fl acoane 
la 70 kg.
Concluzie. Faţă de 2013, anul 2014 aduce un plus de 

consum de aproape 5 milioane de euro și asta în 
condiţiile lipsei moleculelor noi la prescriere. Consumul 

trebuie să fi e raţional și controlat printr-un protocol ca-
re nu expune la hazard fi nanciar. Protocolul nu este 
ghid, iar ghidul nu decontează.
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EVOLUŢIA SUB TRATAMENT CU BOSENTAN A 
PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE SISTEMICĂ – 
EXPERIENŢA UNUI CENTRU PRESCRIPTOR DIN 
BUCUREȘTI

Oana Cristi na Enache, Ana Maria Gherghe, 
Mariana Sasu, Mihaela Milicescu, Mihai Bojincă, 
Victor Stoica, Carina Mihai

Introducere. Sclerodermia sistemică (ScS) este o boa-
lă autoimună cronică, cu morbiditate și mortalitate 
cres cute. Ulceraţiile digitale afectează până la 50% din-
tre pacienţii cu ScS și au frecvent evoluţie severă (uneori 
cu gangrenă sau amputaţii) și impact funcţional impor-
tant. Bosentanul este un antagonist al receptorilor en-
dotelinei, recent aprobat în ţara noastră, cu efi cienţă 
demonstrată în studii clinice în prevenţia apariţiei de 
ulceraţii digitale noi la pacienţii cu ScS care nu au răs-
puns la terapia standard.

Obiecti v. Ne-am propus desfășurarea unui studiu 
care să evalueze efi cacitatea și siguranţa tratamentului 
cu Bosentan la pacienţii cu ScS dintr-un centru de pres-
criere din București .

Metodă. Pacienţii cu ScS (diagnosti caţi conform cri-
teriilor ACR 1980 sau ACR/EULAR 2013) evaluaţi în Cli-
nica de Medicină Internă și Reumatologie a Spitalului 
Dr. Cantacuzino în perioada 11.2014 – 06.2015 și care 
au prezentat ulceraţii digitale (UD) la prezentare sau în 
ulti mele 3 luni înaintea prezentării, fără răspuns la te ra-
pia standard, au fost iniţiaţi pe tratament cu Bosentan – 
conform protocolului de prescriere CNAS(1). Au fost 
comparate datele clinice și de laborator (inclusiv nu-
mărul de UD, Visual Analogue Scale (VAS) pentru feno-
men Raynaud și UD, Health Assessment Questi onnaire 
disease index (HAQ)) de la iniţierea tratamentului, res-
pecti v după 6 luni de tratament cu Bosentan. Analiza 
stati sti că a fost efectuată cu testul Wilcoxon signed rank 
pentru eșanti oane pereche.

Rezultate. Au fost incluși 21 de pacienţi cu ScS, din-
tre care 17 femei, 13 subset difuz de boală și vârsta 
(mediană±SD) 53,0±13,5 ani, cu o durată de urmărire 
(mediană±SD, min-max) de 7,3±0,6, 0,7-7,5 luni; 14/21 
pacienţi au împlinit 6 luni de tratament cu Bosentan. La 
iniţiere, pacienţii au prezentat (mediană±SD) 5±6 UD, 
cu VAS UD 9,0±1,3, VAS fenomen Raynaud 9,0±0,9 și 
scor HAQ 1,6±0,8. La cei 14 pacienţi cu durata de ur-
mărire mai lungă de 6 luni, s-a înregistrat scăderea sem-
nifi cati vă (prin Wilcoxon signed rank test pentru eșan-
ti oane pereche) a numărului de UD (mediană±SD) la 
1±1 (p=0,001), VAS fenomen Raynaud la 2,5±1,5 
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(p=0,001) și VAS UD la 2,0±1,3 (p=0,001), precum și scor 
HAQ la 1,1±0,8 (p=0,037). Niciunul dintre pacienţi nu a 
prezentat reacţii adverse semnifi cati ve. Un pacient a 
fost pierdut din urmărire după prima lună de tratament, 
iar un alt pacient a abandonat tratamentul din moti ve 
subiecti ve (dureri abdominale, greaţă, fără a se înregis-
tra creșteri ale transaminazelor) după 7 luni de trata-
ment.

Concluzie. Din câte ști m, acestea sunt primele rezul-
tate ale tratamentului cu Bosentan la pacienţii cu ScS, 
într-un context clinic din ţara noastră. Datele noastre 
sugerează că tratamentul cu Bosentan a fost efi cient și 
bine tolerat. Menţionăm, însă, că evaluarea la 6 luni de 
tratament a fost făcută în sezonul cald, lucru care ar fi  
putut infl uenţa rezultatele. Studii cu o perioadă mai în-
delungată de urmărire sunt necesare pentru a confi rma 
aceste rezultate.
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SARCINA ÎN RÂNDUL PACIENTELOR CU POLIARTRITĂ 
REUMATOIDĂ DIN ROMÂNIA

Anca Boca, Ioan Ancuţa, Mihaela Micu, Cristi na Comșa, 
Cristi na Tătaru, Florin Bobîrcă, Codrina Ancuţa, 
Mihai Bojincă, Victor Stoica

Introducere. Sarcina în bolile reumatologice a de-
venit un subiect cu mare rezonanţă în rândul reuma-
tologilor, deoarece controlul bolilor este tot mai bine 
obţinut, iar pacientele pot duce cu ușurinţă sarcini la 
bun sfârșit, mai ales dacă ne referim la poliartrita re-
uma toidă.

Scopul acestui studiu este să urmărească ferti litatea, 
evoluţia sarcinii și a bolii în sarcină și postpartum, în 
rândul pacientelor cu poliartrită reumatoidă (PR) din 
România.

Metodă. Studiul este pilot, ambispecti v, noninter-
venţional. Am obţinut un lot de 38 de femei cunoscute 
cu PR, ce au avut cel puţin o sarcină postdiagnosti c (15 – 
prospecti v și 23 – retrospecti v).

Rezultate. Vârsta medie a pacientelor la momentul 
includerii în studiu a fost 39,51 ani, la diagnosti c 24,91 
ani și la concepţie 31,02 ani. Am obţinut 67 de sarcini: 
32 de nașteri la termen, 3 nașteri premature, 12 avorturi 
electi ve și 20 de avorturi spontane pe fondul trombofi liei, 
medicaţiei cu risc (metotrexat și lefl unomide) și toxo-
plasmozei gondi. Dintre cele 38 de paciente, 26 (68,42%) 
au avut o singură sarcină post PR și doar 7/38 (18,42%) 
erau multi pare înainte de diagnosti c. Sarcina a fost ne-
programată în 52,23% dintre cazuri, chiar și sub terapie 
cu risc crescut.

Legat de medicaţia sinteti că în sarcină, ne-am întâl-
nit cu următoarele situaţii: 5 au primit lefl unomide și 2 
metotrexat în primul trimestru și, în evoluţie, am înre-

gistrat 2 nașteri normale, 2 avorturi spontane, 2 avorturi 
la cerere și o sarcină prematură gemelară. Sub terapie 
biologică, două paciente în tratament cu etanercept au 
întrerupt terapia odată cu poziti varea testului de sarcină 
(săptămâna 2, respecti v 3), o pacientă a primit IFX în 
săptămâna a 4-a de sarcină – avort la cerere și 4 au fost 
expuse la rituximab, cu variabilitate a perioadei de wash 
out între 4 și 48 de săptămâni (un avort spontan, 2 
nașteri la termen și o naștere prematură). Un număr de 
3 paciente au oprit terapia biologică preconceptual – cu 
2 ani – etanercept, respecti v 6 luni etanerecept și ada-
limumab.

La mai mult de jumătate dintre paciente acti vitatea 
bolii era sub control în preconcepţie, status menţinut 
pe perioada sarcinii, de cele mai multe, doar la 3 paci-
ente s-a înregistrat o creștere a acti vităţii bolii (DAS28 
CRP). Durata medie a sarcinilor a fost 34,94 săptămâni, 
cu 3 nașteri premature și o greutate medie la naștere de 
2.668 de grame. Nu s-au identi fi cat anomalii fetale. În 
medie, pacientele au avut un nou fl are la 9,7 săptămâni 
postpartum, 5 paciente neprezentând o reacti vare a bo-
lii după naștere.

Concluzii. Majoritatea pacientelor cu PR pot avea 
sarcini cu succes. Jumătate nu își programează sarcinile, 
în ciuda medicaţiei. Boala este controlată în sarcină, dar 
cele mai multe se confruntă cu reacti vări postpartum. 
Nu au fost înregistrate anomalii fetale.

O bună informare a pacientelor, o colaborare inter-
disciplinară efi cientă și o evidenţă exactă a ferti lităţii 
pacientelor cu boli reumati ce sunt elementele cheie 
pentru acoperirea cu succes și a acestui capitol din viaţa 
pacientelor noastre.
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PE CE SE BAZEAZĂ PREFERINŢA PENTRU PULBERE 
SOLUBILĂ SAU COMPRIMATE ATUNCI CÂND 
PACIENTUL ALEGE UN AINS?

Alma Mirona Nicu, Florian Berghea, 
Cassandra Balomiri, Mihaela Stog, Andra Bălănescu, 
Violeta Bojincă, Ioana Săulescu, Daniela Opriș, 
Andreea Borangiu, Cosmin Constanti nescu, 
Maria Magdalena Negru, Sânziana Daia, 
Mihai Abobului, Violeta Vlad, Denisa Predeţeanu, 
Ruxandra Ionescu

Introducere. Anti infl amatoarele nesteroidiene (AINS) 
reprezintă, probabil, cea mai larg uti lizată clasă de me-
dicamente, în cazul pacienţilor cu afecţiuni reumati ce. 
Din păcate, nu există un AINS ideal, care să sati sfacă pe 
deplin nevoile de efi cacitate terapeuti că (în primul rând) 
și siguranţă pentru toţi pacienţii. Diversele molecule 
sunt mai mult sau mai puţin apreciate de pacienţi, dar 
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nu întotdeauna pe considerente ști inţifi ce. La rândul lor, 
AINS se pot prezenta în diverse formulări (comprimate, 
pulbere dozată în plicuri, unguente, supozitoare sau in-
jectabile); totuși, moti vaţia uti lizării acestor formulări 
nu este pe deplin accesibilă pacientului.

Obiecti v. Scopul studiului a fost identi fi carea cu-
noști nţelor pe care se bazează decizia pacientului de a 
prefera pulberea solubilă sau comprimatele atunci când 
alege un AINS. Am pornit de la premisa că, atunci când 
preferinţa pacientului se suprapune peste cea a medi-
cului, se poate asigura o complianţă mai bună. 

Metodă. Într-un studiu transversal, multi centric, am 
analizat 80 de pacienţi cu boală reumati smală. Acești a 
au fost invitaţi să răspundă la întrebări legate de statutul 
socio-economic, nivelul de educaţie, suferinţa reuma-
ti smală, opiniile despre AINS pulbere sau comprimate, 
preferinţele pentru una dintre formulări. De asemenea, 
pacienţii au completat un chesti onar EQ-5-D.

Analiza stati sti că a fost efectuată cu IBM SPSS Sta-
ti sti cs 20.0. Datele sunt prezentate ca valoare medie ± 
deviaţie standard (SD) sau procente. Teste nonpara-
metrice au fost uti lizate pentru identi fi carea diferenţelor 
între grupurile fără o distribuţie gaussiană. Testul chi-
square a fost folosit pentru compararea variabilelor 
categorice.

Rezultate. Am evaluat 60 de femei (75%) și 20 de 
bărbaţi, dintre care 38 erau din mediul rural și 42 din 
mediul urban, 60% erau internaţi în clinica de reuma-
tologie și 40 erau în observaţie ambulatorie (fi e la clinica 
de reumatologie, fi e la cabinetul medicului de familie). 
Un procent de 94% aveau venitul sub 2.000 de lei pe 
lună și 61% alocau lunar pentru sănătate între 200 și 
300 de lei. 80% folosiseră AINS în ulti ma lună. S-a con-
statat că 70% dintre acești a considerau 15 lei o un preţ 
mare pentru o lună de tratament cu AINS, 85% consi-
derau 30 de lei o sumă mare, respecti v 90% considerau 
50 lei/lună un cost mare pentru un AINS.

În ceea ce privește pulberea solubilă versus com pri-
matele conţinând aceeași substanţă, cu aceeași con-
centraţie, părerile au fost următoarele: 40% considerau 
că pulberea este mai efi cientă, 55% că plicul este mai 
ușor tolerat, 63,6% considerau că pulberea este mai 
rapidă în acţiune și 32,5% considerau că plicul are o 
durată mai lungă de acţiune. La preţuri egale, 20% pre-
feră sigur plicurile, versus 50% comprimatele; dacă pli-
curile sunt mai scumpe, numai 13,7% le preferă. Plicurile 
sunt preferate de persoanele mai ti nere de 45 de ani 
(SD: 13,6) versus persoanele mai în vârstă de 56,1 ani, 
care preferă comprimatele (14,9).

Concluzie. Independent de realitatea ști inţifi că și de 
studiile de farmacologie, pacienţii au păreri destul de 
bine conturate în ceea ce privește efi cienţa, siguranţa, 
rapiditatea efectului și persistenţa acestuia în ti mp. Pre-
ţul produsului și vârsta pacientului sunt singurele varia-
bile care pot ajuta medicul să aloce un AINS pulbere sau 
comprimat în întâmpinarea convingerilor pacientului; o 
astf el de ati tudine cu siguranţă poate ajuta la îmbu nă-

tăţirea complianţei la terapie. Totuși, nu putem trece cu 
vederea nivelul mediocru al suportului ști inţifi c pe care 
se bazează decizia pacientului. Programe educa ţio nale 
în această direcţie ar trebui dezvoltate pe viitor.

ATEROSCLEROZA ȘI ANTICORPII ANTICARDIOLIPINĂ 
LA PACIENŢII CU ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL 
ISCHEMIC

Claudia Suciu, Titus Suciu, Andreea Kozma, 
Monica Copotoiu, Rodica Bălașa, Horaţiu Popoviciu, 
Emilian Carașcă

Introducere. În patogeneza sindromului anti fosfo li-
pi dic este deja recunoscută importanţa anti corpilor an-
ti  fosfolipidici (APL) în procesul de trombogeneză, deși 
mecanismul nu este în totalitate elucidat. Numeroase 
studii clinice au atras atenţia și la o posibilă implicarea a 
APL în procesul de ateroscleroză. Așadar, existenţa unei 
reacti vităţi încrucișate între APL și anti corpii anti  LDL 
oxidat ar putea oferi o explicaţie pentru implicarea APL 
în ateroscleroză (1,2), iar coexistenţa sindromului meta-
bolic ar putea agrava anomaliile endoteliale existente în 
cadrul sindromului anti fosfolipidic neasociat cu o pa-
tologie autoimună de ţesut conjuncti v (3). Alte studii 
evidenţiază faptul că răspunsul autoimun împotriva β2-
glicoproteinei I (β2-GPI), și anume prezenţa APL, deter-
mină preluarea de către macrofagele endoteliale a LDL-
oxidat, β2-GPI fi ind o proteină anti -aterogenă, ea in -
hi bând preluarea macrofagică de LDL-oxidat (4). Totuși, 
ulti mele date susţin că, la pacienţii cu LES, APL nu ac-
cen tuează riscul ateroscleroti c determinat deja de pa-
tologia de bază.

Obiecti v. Scopul acestei lucrări este identi fi carea 
unei asocieri semnifi cati ve stati sti c între anti corpii an-
ti cardiolipină (ACL) și ateroscleroză, precum și a facto-
rilor de risc pentru ateroscleroză la indivizii cu accident 
vascular cerebral ischemic (AVC) fără patologie auto-
imună asociată.

Material și metodă. Am efectuat un studiu retro-
specti v pe un lot de 87 de pacienţi cu AVC spitalizaţi în 
Clinica de Neurologie I SCJU Târgu Mureș, în perioada 
2008-2014. Pacienţii au fost împărţiţi în funcţie de sex și 
vârstă. În momentul evenimentului tromboti c au fost 
investi gaţi pentru prezenţa anti corpilor anti cardiolipină, 
tabagism cronic, hipertensiune arterială, tulburări de 
ritm, stenoze ale arterelor caroti de, ateroscleroză cere-
brală, dislipidemie, diabet zaharat de ti p II, obezitate, 
arteriopati e periferică, valvulopati i.

Rezultate. Dintre cei 87 de indivizi, 23 au avut ti truri 
poziti ve de ACL în momentul evenimentului tromboti c. 
Dintre cei 20 de bărbaţi cu AVC cu vârstă sub 50 de ani, 
8 au avut ti truri poziti ve de ACL. În grupul de 24 de băr-
baţi cu vârstă peste 50 de ani, 50% dintre cei 10 pacienţi 
cu ACL poziti vi au prezentat ateroscleroză ce rebrală, 
proporţia fi ind de 92,85% în rândul celor cu ACL negati vi, 
existând astf el o diferenţă semnifi cati vă stati sti c între 
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bărbaţii peste 50 de ani, cu ACL poziti vi și ateroscleroză 
cerebrală, faţă de bărbaţii peste 50 de ani, cu ACL ne-
gati vi și ateroscleroză cerebrală (p =0,0168). În rândul 
celor 20 de femei sub 50 de ani, 9 au prezentat ACL 
poziti vi, iar între cele 23 peste 50 de ani, 6 au prezentat 
ACL poziti vi. 

Concluzii. Nu am reușit să găsim nicio asociere sem-
nifi cati vă stati sti c între ti trurile poziti ve ale ACL, ate-
roscleroză și factorii de risc pentru ateroscleroză în lotul 
studiat. Prevalenţa hipertensiunii arteriale, a hiperco-
lesterolemiei, a obezităţii, tulburărilor de ritm, diabe-
tului zaharat de ti p II, arteriopati ei periferice, valvulo-
pati ilor, tabagismului cronic a fost relati v egală între 
in divizii cu ACL poziti vi și cei cu ACL negati vi. Paradoxal, 
am întâlnit o prevalenţă mai crescută a aterosclerozei 
cerebrale în rândul bărbaţilor peste 50 de ani cu ACL 
negati vi faţă de cei cu ACL poziti vi. Deși majoritatea 
pacienţilor cu ACL poziti vi au avut ti truri moderat cres-
cute, ne explicăm rezultatele obţinute prin prisma fap-
tului că poziti varea a fost verosimil tranzitorie, riscul 
ateroscleroti c fi ind probabil dependent și de persistenţa 
în ti mp a anti corpilor.
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DETERMINAREA NIVELULUI SERIC ȘI A ANTICORPILOR 
ANTI-ADALIMUMAB, INSTRUMENT ÎN 
MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU SPONDILARTRITĂ?

Diana Mazilu, Claudia Deaconu, Daniela Opriș, 
Andreea Borangiu, Laura Groșeanu, Cecilia Găinaru, 
Magdalena Negru, Cosmin Constanti nescu, 
Ioana Săulescu, Violeta Bojincă, Violeta Vlad, 
Andra Bălănescu, Denisa Predeţeanu, 
Ruxandra Ionescu

Introducere. Agenţii anti -TNF și-au demonstrat efi -
ca citatea la pacienţii cu spondilartrită, având o rată 
cres cută de răspuns la tratament, de 60-70% (1,2). 
Totuși, o treime dintre pacienţii cu răspuns iniţial favo-
rabil devin non-responderi la tratament (3). Determi-
narea nivelului seric de agent biologic, împreună cu 
identi fi carea anti corpilor anti -medicament poate duce 
la identi fi carea promptă a acestor pacienţi și la o adap-
tare adecvată a schemei terapeuti ce (2-4).

Obiecti vele studiului constau în evaluarea uti lităţii 
determinării nivelului seric de ADL și a anti corpilor anti -
ADL în urmărirea acti vităţii de boală, la pacienţii cu SpA.

Metodă. Pe o perioadă de unsprezece luni (august 
2014 – iunie 2015), au fost înrolaţi în studiu 54 de pa-
cienţi cunoscuţi cu SpA și afl aţi în tratament cu ADL. Din 
lotul total de studiu au fost excluși 19 pacienţi care au 
întârziat administrarea agentului anti -TNF din cauza 
unei infecţii concomitente cu momentul injecţiei sau 
din proprie iniţiati vă. Au fost colectate date demografi ce, 
clinice, precum scorurile de acti vitate SpA și parametrii 
de laborator (markerii de infl amaţie – VSH, CRP). Do-
zarea nivelului seric de ADL și identi fi carea prezenţei de 
anti corpi anti -medicament s-au realizat prin metoda 
ELISA, folosind kituri Progenika (Promonitor-ADL și 
Promonitor-anti -ADL). Pentru analiza stati sti că s-a uti li-
zat programul SPSS, versiunea 20.0, cu valoarea p stan-
dard setată la 0,05. Diferenţele dintre grupuri au fost 
calculate cu testul t Student, iar pentru corelaţii au fost 
folosite testele Spearman și Pearson.

Rezultate. Dintre cei 35 de pacienţi incluși în lotul 
total, 74% erau bărbaţi. Vârsta medie a lotului a fost de 
40 de ani, având o durată medie a bolii de 102 luni. 
Anti genul HLA B27 a fost poziti v la 91% dintre pacienţi, 
iar 28% au necesitat examen IRM de arti culaţii sacro-
iliace la momentul diagnosti cului. Privind screening-ul 
pentru tuberculoză, 28% dintre pacienţi au fost poziti vi 
la testul Quanti feron Gold, necesitând tratament pro-
fi lacti c înainte de iniţierea terapiei biologice. Un procent 
de 22% dintre pacienţi au prezentat antecedente de 
uveită la debutul bolii, dintre care 9% au suferit episoade 
recurente oculare în ti mpul tratamentului cu ADL.

Din lotul de studiu, 82% dintre pacienţi aveau nivel 
seric detectabil de ADL, în ti mp ce 17% nu aveau sub-
stanţă acti vă decelabilă. Între aceste două subgrupuri 
au existat diferenţe semnifi cati ve în ceea ce privește 
acti vitatea de boală evaluată cu ajutorul scorului BASDAI. 
Acesta a fost semnifi cati v crescut la pacienţii cu nivel 
seric de ADL nedetectabil (P<0,001), având o valoare 
medie de 6,3, indicând un control inadecvat al bolii. De 
asemenea, scorurile ASDAS-VSH și ASDAS-CRP au fost 
semnifi cati v mai mari în rândul acestor pacienţi (P 
<0,001).

25% dintre pacienţi au prezentat anti corpi anti -ADL. 
Pacienţii fără anti corpi anti -medicament au avut scoruri 
de acti vitate (BASDAI, ASDAS-VSH și ASDAS-CRP) mai 
scăzute (P<0,001). Valoarea markerilor de infl amaţie 
(VSH și CRP) a fost mai mare la pacienţii cu anti corpi 
anti -drog prezenţi (P =0,015, respecti v P <0,001). Nivelul 
seric de ADL s-a corelat negati v cu prezenţa de anti corpi 
anti -ADL (r= -0,360, P= 0,034), dar și cu scorurile de 
acti vitate a SpA. 

Concluzii. Nivelul seric nedetectabil de medicament, 
împreună cu prezenţa de anti corpi anti -medicament, 
corelate cu creșterea scorurilor de acti vitate SpA, indică 
impactul imunogenicităţii în rândul pacienţilor non-res-
ponderi secundari. Identi fi carea promptă a acestor pa-
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cienţi, cu ajutorul acestor determinări serice, poate 
conduce la o gesti onare îmbunătăţită a schemei tera-
peuti ce.
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EVALUAREA TITRULUI VEGF SERIC LA UN LOT DE 
PACIENŢI CU LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC

Andreea Bărbulescu, Florenti n Vreju, Ana-Maria Bugă, 
Raluca Sandu, Cristi na Criveanu, Paulina Ciurea

Introducere. Injuria microvasculară și angiogeneza 
posedă un rol esenţial în patogenia afecţiunilor de cola-
gen mediate imun, incluzând lupusul eritematos sistemic 
(LES), cu amprentă asupra afectării multi sistemice și a 
acti vităţii bolii. VEGF, moleculă vasoacti vă cu rol sti mu-
lator esenţial în creșterea permeabilităţii vasculare și 
angiogeneză, este prezent în ti tru crescut la pacienţii cu 
LES și, mai mult, este direct interrelaţionat cu acti vitatea 
de boală, afectarea sistemică și modifi cările micro cir-
culatorii evaluate prin intermediul capilaroscopiei.

Obiecti vele studiului constau în evaluarea ti trului 
VEGF seric la o cohortă de pacienţi cu LES și stabilirea 
posibilelor interrelaţii cu scorul de acti vitate a bolii și 
modifi cările capilaroscopice.

Metodă. Am efectuat un studiu transversal ce a in-
clus 18 pacienţi cu LES, evaluaţi în clinica de reumatologie 
a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, în 
perioada ianuarie 2014-ianuarie 2015. Toţi pacienţii au 
semnat consimţământul informat și protocolul de stu-
diu a fost aprobat de comitetul local de eti că. Evaluarea 
a inclus date anamnesti ce, clinice, biologice, explorări 
imagisti ce, determinarea ti trului VEGF seric și evaluarea 
microvascularizaţiei periferice prin intermediul capila-
ros copiei. Titrul VEGF seric a fost măsurat uti lizând me-
toda ELISA, conform indicaţiilor producătorului kit-ului 
(Human VEGF Assay Kit-IBL). Explorarea capilaroscopică 
s-a realizat uti lizând un videocapilaroscop Videocap 3.0, 
DS Medica.

Rezultate. Am inclus în studiu 18 pacienţi, cu vârsta 
medie de 45,00±10,81 ani și durata medie a bolii de 
8,00±5,54 ani și un lot martor, ce a inclus 17 pacienţi, 
fără afecţiuni infl amatorii acute sau cronice, boli de 
colagen sau afecţiuni vasculare periferice. Valoarea me-
die a VSH a fost de 33,77±9,22 mm/h, iar a CRP de 0,78± 
0,40 mg/dl. Pentru C3 s-a înregistrat o valoare medie de 
85,65±21,80 mg/dl, pentru C4 28,91±17,93 mg/dl, pen-
tru anti corpii anti -ADNdc de 309,3±205,9 UI/ml, iar 
pen tru anti corpii anti -Sm 7,82±2,72 Ui/ml. Indicele SLEDAI 
a înregistrat o valoare medie de 7,55±4,06. Ti tra rea VEGF 
seric a relevat o valoare de 68,99±71,06 pg/ml pentru 
cohorta de LES, semnifi cati v stati sti c dife rită de valoarea 
măsurată în cadrul lotului martor, 31,84±11,74 pg/ml, 
p=0,0039. În plus, am obiecti vat o corelaţie semnifi cati vă 
stati sti c a SLEDAI cu valoarea VEGF seric, r =0,561, 
p=0,0015, ca și o valoare diferită a VEGF seric în funcţie 
de gradul de acti vitate a bolii, 60,11±57,74 pg/ml pen-
tru pacienţii cu acti vitate mode rată de boală și 30,96± 
11,51 pg/ml, pentru cei cu acti  vitate ușoară, p =0,0014. 
Analiza interrelaţiei prezenţei modifi cărilor capilaros-
copice cu ti trul VEGF a stabilit o corelaţie poziti vă mo-
derată a variabilelor (r =0,477), semnifi cati vă stati sti c (p 
=0,045).

Concluzii. Titrul seric al VEGF este un marker uti l în 
evaluarea pacienţilor cu LES, direct corelat cu acti vitatea 
de boală și cu modifi cările microcirculatorii obiecti vate 
prin intermediul capilaroscopiei, o procedură accesibilă, 
reproducti bilă, cu grad înalt de siguranţă pentru pacient. 
Astf el, putem integra toate aceste date în monitorizarea 
pacienţilor cu LES, în vederea aprecierii gradului de ex-
tensie sistemică a afecţiunii, a prognosti cului și adoptării 
unei conduite terapeuti ce adecvate.

Menţiune: Acest arti col a fost publicat prin Fondul 
So cial European, Programul Operaţional Dezvoltarea 
Re surselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/159/ 
1.5/S/136893
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DISFUNCŢIA ENDOTELIALĂ ÎN POLIARTRITA 
REUMATOIDĂ – CORELAŢII CU VASCULARIZAŢIA 
SINOVIALĂ ȘI INSULINOSENSIBILITATEA

Alexandru Caraba, Viorica Crișan, I. Romoșan

Introducere. Poliartrita reumatoidă se însoţește de 
un risc cardiovascular crescut. Procesul infl amator care 
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determină apariţia sinovitei este implicat și în dezvol-
tarea aterosclerozei, disfuncţia endotelială fi ind primul 
pas în apariţia acesteia. Insulinosensibilitatea este re-
dusă în bolile autoimune, contribuind la apariţia atero-
sclerozei.

Obiecti ve. Scopul studiului este reprezentat de cer-
cetarea disfuncţiei endoteliale la un grup de pacienţi cu 
poliartrită reumatoidă în puseu evoluti v, precum și 
corelarea acesteia cu vascularizaţia sinovială, precum și 
cu insulinosensibilitatea.

Metodă. Studiul a fost efectuat pe un grup de 72 de 
pacienţi cu poliartrită reumatoidă în puseu evoluti v. 
Severitatea puseului evoluti v a fost evaluată cu ajutorul 
DAS28. Disfuncţia endotelială a fost evidenţiată prin 
intermediul vasodilataţiei mediate de fl ux (FMD) la ni-
velul arterei brahiale, iar insulinosensibilitatea prin indi-
cele QUICKI (bazat pe valorile insulinemiei și glicemiei à 
jeun). Vascularizaţia sinovialei infl amate a fost eviden-
ţiată prin ultrasonografi e Doppler, determinându-se 
indicele de rezistenţă (RI). Datele au fost prezentate sub 
forma medie±deviaţie standard. Prelucrarea stati sti că a 
uti lizat testul Pearson, valorile lui p <0,05 fi ind consi-
derate semnifi cati ve din punct de vedere stati sti c.

Rezultate. Grupul a fost format din 17 bărbaţi și 55 
de femei, cu vârsta medie de 53,15±7,78 ani. Valorile 
parametrilor monitorizaţi au fost DAS28: 6,82±0,75, 
FMD: 7,95±0,79%, QUICKI: 0,30±0,01, iar RI sinovial a 
fost 0,7±0,05. La toţi pacienţii s-au evidenţiat reducerea 
insulinosensibilităţii și disfuncţie endotelială. S-au con-
statat corelaţii semnifi cati ve din punct de vedere stati s-
ti c între FMD și RI sinovial, respecti v DAS28 (p<0,001), 
precum și între FMD și QUICKI (p <0,01).

Concluzie. Puseele evoluti ve ale poliartritei re uma-
toide sunt însoţite de reducerea insulinosensibilităţii, 
respecti v disfuncţie endotelială.
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PATTERN-UL CAPILAROSCOPIC POATE PREZICE 
AFECTAREA ORGANELOR INTERNE LA PACIENŢII CU 
SCLERODERMIE SISTEMICĂ?

Anca Cardoneanu, Claudia Banu, Elena Rezuș

Introducere. Capilaroscopia reprezintă o metodă 
ne invazivă ce evaluează anomaliile microvasculare de la 
nivelul patului unghial al pacienţilor cu sclerodermie 
sis temică (SS). Pe lângă detalii legate de morfologia ca-
pi lară, ne oferă și date funcţionale privind fl uxul sangvin 
(velocitate, debit), cât și elemente despre calitatea ma-
tricei extracelulare. În funcţie de patt ern-ul capilaros-

copic evidenţiat, putem stadializa boala drept incipientă 
(„early“ patt ern), acti vă („acti ve“ patt ern) sau tardivă 
(„late“ patt ern).

Obiecti ve. Acest studiu își propune să determine re-
laţia dintre diferitele patt ern-uri capilaroscopice și afec-
tarea organelor interne, precum fi broza pulmonară, hi-
per tensiunea arterială pulmonară (HTP), dismoti litatea 
tractului gastrointesti nal sau apariţia crizei renale scle-
rodermice.

Metodă. În Clinica I Reumatologie a Spitalului Clinic 
de Recuperare, Iași, am realizat un studiu pe 54 de pa-
cienţi cu sclerodermie sistemică, în perioada octombrie 
2014 – iunie 2015. Toţi pacienţii au îndeplinit criteriile 
de diagnosti c ACR 2013 pentru SS și au fost evaluaţi din 
punct de vedere clinic și paraclinic. Tuturor pacienţilor li 
s-a efectuat videocapilaroscopie, folosind un videocapi-
la roscop cu o magnitudine de 200, imaginile fi ind co-
lectate și înregistrate la nivelul unui computer.

Rezultate. Dintre pacienţii din lotul de studiu, 44 au 
fost femei și 10 bărbaţi, cu o vârstă medie de 55 de ani 
și cu o durată medie de boală de 7,57 ani. Dintre acești a, 
21 (38,88%) au fost încadraţi ca având o formă limitată 
de boală, iar 33 (61,11%) o formă difuză de sclerodermie. 
În urma examenului clinic și paraclinic, dispneea a fost 
evidenţiată la 38 de pacienţi (70,37%), disfagia la 29 
(53,7%), fi broza pulmonară și HTP în 33 dintre cazuri 
(61,11%). Doi dintre pacienţi (3,7%) au prezentat pro-
teinurie, iar 7 (12,96%) hematurie. Din punct de vedere 
al patt ern-ului capilaroscopic, 15 pacienţi (27,75%) s-au 
afl at într-un stadiu incipient, 27 (50%) în stadiul acti v, iar 
12 (22,22%) în stadiul tardiv. În urma analizei stati sti ce a 
datelor, o corelaţie poziti vă a fost demonstrată între pa-
tt ern-ul capilaroscopic și durata bolii, prezenţa disfagiei, 
HTP, prezenţa sindromului infl amator, scorul RODNAN, 
forma difuză de boală și nivelul anti corpilor anti  Scl 70.

Concluzii. Videocapilaroscopia ocupă un loc im por-
tant în managementul pacienţilor cu SS, iar patt ern-ul 
capilaroscopic evocă progresia afectării organelor in-
terne.

FUMATUL, FACTOR DE PROGNOSTIC NEFAVORABIL LA 
PACIENŢII CU ARTRITĂ REUMATOIDĂ?

Daniela Dușa, Loredana Hanzu-Pazara, Camelia Pană, 
Monica Tudorache, Cristi na Șuţa, Maria Șuţa

Introducere. Factorii de prognosti c nefavorabil ai ar-
tritei reumatoide (AR) sunt: vârsta la debut mai mică de 
45 de ani, ti trurile mari ale factorului reumatoid (FR), 
ale anti corpilor anti  CCP (Ac anti  CCP) și ale reactanţilor 
de fază acută, prezenţa a mai mult de 5 arti culaţii tume-
fi ate, HAQ mai mare de 1,5 și prezenţa eroziunilor și a 
manifestărilor extraarti culare (1). Fumatul are un rol în 
patologia AR, la pacienţii cu AR precoce asociindu-se cu 
debutul ti mpuriu al bolii (2). Fumătorii de ambele sexe 
au risc crescut de a dezvolta AR seropoziti vă (3) și pre-
zintă mai frecvent eroziuni decât nefumătorii (4).
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Obiecti ve. Studiul își propune să analizeze efectele 
pe care le are fumatul asupra evoluţiei AR, la pacienţii 
din Constanţa.

Metodă. Am analizat 272 de pacienţi cu diagnosti c 
confi rmat de AR, afl aţi în evidenţa departamentului de 
reumatogie al Clinicii Medicală II, Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa. Am fost 
interesaţi de datele demografi ce, date privind istoricul, 
caracteristi cile și tratamentul AR, dar și date privind obi-
ceiurile legate de fumat.

Rezultate. Majoritatea pacienţilor din lot au fost fe-
mei, din mediul urban, cu AR seropoziti vă formă con-
sti tuită, stadiile III sau IV. Am format două loturi în func-
ţie de ti pul de terapie remisivă primită, 57 de pacienţi 
fi ind trataţi cu terapie biologică (TB) și 215 cu terapie 
remisivă sinteti că convenţională. S-a observat că pa-
cienţii trataţi cu TB dezvoltaseră AR cu 2 ani mai devre-
me și aveau o boală cu vechime mult mai mare.

Prezenţa Ac anti  CCP se corelează cu tratamentul cu 
TB (p =0,0198), iar pacienţii cu TB au mai multe eroziuni 
(p =0,0061), mai multe anchiloze (p <0,0001) și mai 
mul te manifestări extraarti culare (p =0,0004). Prezenţa 
factorului reumatoid nu se corelează cu TB.

Am urmărit și felul în care fumatul infl uenţează evo-
luţia AR la cele două loturi. În lotul pacienţilor cu TB, 
prezenţa FR s-a corelat cu statusul de fumător actual (p 
=0,0425), iar în lotul pacienţilor cu terapie remisivă con-
venţională, pacienţii expuși au Ac anti CCP poziti vi în 
proporţie mai mare (p =0,0475), iar fumătorii actuali au 
avut mai multe manifestări extraarti culare (p =0,0082). 

Vârsta de debut a AR la fumătorii trataţi cu TB a fost 
de 35,29 ani, cu 10 ani mai devreme decât la nefumători. 
Statusul de fumător la debut de corelează cu tratamentul 
cu TB (p =0,0024). 

Concluzii. Pacienţii trataţi cu TB au o boală cu evo-
luţie rapidă, având mulţi factori de prognosti c negati v. 
Fumatul infl uenţează vârsta de debut a AR, prezenţa 
autoanti corpilor și a manifestărilor extraarti culare. Sta-
tusul de fumător se corelează și cu terapia biologică. 
Toate acestea sunt moti ve pentru care consider că fu-
matul ar trebui introdus în lista factorilor de prognosti c 
nefavorabil ai AR.

Menţiune: Această lucrare a benefi ciat de suport 
fi nanciar prin proiectul programului „CERO – Profi l de 
carieră: cercetător român“, contract nr. POSDRU/159/ 
1.5/S/135760, proiect cofi nanţat din Fondul Social Eu-
ropean prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
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