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 INCREASES IN SERUM CHOLESTEROL WITH 
BARICITINIB TREATMENT ARE ASSOCIATED WITH 
FAVORABLE CHANGES IN APOLIPOPROTEIN CONTENT 
AND WITH IMPROVEMENT IN DAS28-CRP, IN 
PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Joel Kremer, Mark C. Genovese, Edward Keystone, 
Peter Taylor, Steven H. Zuckerman, 
Douglas E. Schlichti ng, Eric Nantz, Scott  D. Beatti  e, 
William L. Macias, Andrei Petru Ghizdăvescu

Background. Treatment with bariciti nib, an oral 
inhibitor of JAK1/JAK2, demonstrated improvements in 
signs and symptoms of rheumatoid arthriti s through 52 
weeks in a phase 2b study (1). Bariciti nib treatment also 
resulted in dose- and ti me-dependent changes in serum 
lipids, detectable by week 2 and persisti ng through 
week 24, and was associated with increases in LDL par-
ti cle size and HDL and VLDL parti cle numbers (2). Incre-
ases in HDL, but not LDL cholesterol, correlated with 
decreases in CRP at week 12. 

Objecti ves. Changes from baseline in serum choles-
terol through 52 weeks of bariciti nib treatment, as well 
as changes in the apolipoprotein content of LDL, VLDL, 
and HDL parti cles with bariciti nib treatment at weeks 4 
and 12 were evaluated. The relati onship between cho-
lesterol changes and measures of clinical effi  cacy was 
also explored.

Methods. Pati ents with rheumatoid arthriti s were 
randomized to QD doses of placebo (n =98) or barici-
ti nib 1 mg (n =49), 2 mg (n =52), 4 mg (n =52), or 8 mg 
(n =50) for 12 weeks. Pati ents assigned to 2, 4, or 8 mg 
bariciti nib conti nued blinded treatment for an additi o-
nal 12 weeks. Pati ents who completed the 24 week stu-
dy could enter a 2 year, open-label extension. Serum 
samples were collected through 52 weeks for conventi -
onal lipid determinati ons (total cholesterol, LDL, HDL, 
and triglycerides). Apolipoprotein content was assessed 
at weeks 4 and 12 for placebo, 4, and 8 mg bariciti nib 
groups. Pearson correlati ons and parti al correlati ons, 
adjusted for assigned treatments, between changes in 
cholesterol and effi  cacy measures were evaluated at 12 
weeks.

Results. Pati ents treated with bariciti nib through 52 
weeks maintained a stable cholesterol and triglyceride 
profi le, with no further changes beyond weeks 12 and 
24. Increases in apolipoprotein A-I, apolipoprotein B, 
and total apolipoprotein CIII were observed with 4 and 
8 mg bariciti nib, with no increase in LDL-associated 
apolipoprotein CIII. Bariciti nib treatment also demon-
strated a signifi cant reducti on in HDL-associated SAA at 
the 4- and 8-mg doses compared to placebo, while a 
signifi cant reducti on in Lp(a) was observed only in the 
8-mg bariciti nib group (all p <0,05). These changes in 

apolipoproteins coincided with the increases in serum 
lipids apparent by week 4. In pati ents treated across all 
doses of bariciti nib, a signifi cant correlati on was obser-
ved between change in HDL cholesterol and absolute 
DAS28-CRP score at week 12 (r =-0,32, p <0,001), as 
well as the change from baseline to week 12 in the 
DAS28-CRP (r =-0,28, p <0,001). Specifi cally, pati ents 
achieving DAS28-CRP <2,6 and larger decreases in 
DAS28-CRP demonstrated larger increases in HDL cho-
lesterol. No signifi cant correlati ons were observed in 
the placebo arm between HDL and disease acti vity 
measures and no signifi cant correlati ons were observed 
between disease acti vity and total cholesterol or LDL 
levels in the bariciti nib arms.

Conclusions. In additi on to increases in serum cho-
lesterol and lipoprotein parti cle number (HDL and VLDL) 
and size (LDL), there were changes in apolipoprotein 
content of these parti cles in pati ents treated with bari-
citi nib. The increase in HDL cholesterol with bariciti nib 
treatment correlated with an improvement in DAS28-
CRP. Further studies are necessary to determine if these 
changes infl uence long-term cardiovascular outcomes.
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CORELAŢII ÎNTRE DURERE ȘI MODIFICĂRILE 
ECOGRAFICE ÎN GONARTROZĂ

Flavia Cozma, Maria Deac, Oana Șerban, 
Mihai Porojan, Daniela Fodor

Introducere. Durerea de la nivelul genunchilor re-
prezintă principalul simptom al gonartrozei. Diagnosti cul 
de gonartroză se face în primul rând clinic, dar tehnicile 
imagisti ce, în special ecografi a, sunt uti le pentru identi -
fi carea structurilor implicate în procesul patologic.

Obiecti ve. Obiecti vul acestui studiu este de a evalua 
relaţia dintre durerea descrisă de pacient (durerea glo-
bală, precum și durerea provocată) la nivelul genunchilor 
și modifi cările ecografi ce existente la acest nivel.

Material și metodă. Studiul s-a realizat prospecti v, 
pe parcursul a trei luni, în Clinica Medicală II, Spitalul Cli-
nic Judeţean Cluj-Napoca. Toţi pacienţii incluși în studiu 
au prezentat durere la nivelul genunchilor, fi ind diagnos-
ti caţi anterior cu gonartroză bilaterală. Fiecare pacient a 
fost examinat ecografi c de doi examinatori. Durerea de 
la nivelul genunchilor a fost evaluată prin scorul VAS și 
WOMAC, iar la examenul obiecti v s-a urmărit prezenţa 
durerii la palparea medială și laterală a genunchiului, pe 
interliniul arti cular. Ecografi a s-a realizat în extensie 
com pletă, fl exie 30, fl exie maximă și posterior. S-au eva-
luat prezenţa osteofi telor (medial și lateral), gradul de 
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protruzie a meniscului medial și lateral (scala semicanti -
tati vă 0-3), leziunile condililor femurali (scala semican-
ti tati vă -+3), carti lajului și prezenţa colecţiei lichidiene 
intraarti culare. Datele au fost prelucrate în Excel și SPSS.

Rezultate. În studiu au fost incluși 52 de pacienţi, 
dintre care 43 de sex feminin, cu vârsta medie de 52 de 
ani (mean± 64,54). Corespondenţa inter-observator a 
fost moderată pentru toţi cei trei parametri: osteofi te 
(k=0,16), protruzie meniscală (k=0,500), carti laj (k=485). 
Durerea la palparea medială s-a asociat cu prezenţa os-
teofi telor mediale (p =0,0011), relaţia fi ind una puter-
nică (coefi cientul Cramer’s V =0,25). Între durerea la 
palpare și prezenţa osteofi telor laterale sau protruzia 
meniscului medial există asociere moderată. Scorul VAS 
se corelează cu prezenţa osteofi telor (p <0,001) și 
protruzia meniscului (p <0,003) (coefi cientul Spearman 
0,201, respecti v 0,211). Nu s-au decelat corelaţii între 
scorul VAS și prezenţa lichidului. Scorul WOMAC s-a 
corelat slab cu prezenţa osteofi telor (s ≥0,247) și mode-
rat cu afectarea carti lajului (s =0,434).

Concluzii. În urma acestui studiu s-a ajuns la con-
cluzia că durerea la palparea medială se asociază cu 
prezenţa osteofi telor mediale, iar durerea la palparea 
laterală se asociază cu prezenţa osteofi telor laterale și 
protruzia meniscului medial. Scorul VAS se corelează cu 
prezenţa osteofi telor și protruzia meniscului, dar nu se 
corelează cu prezenţa lichidului intraarti cular. Scorul 
WOMAC se corelează slab cu prezenţa osteofi telor și mo-
  derat cu afectarea carti lajului. Durerea din gonar troză 
nu poate fi  explicată în totalitate de modifi cările con-
statate ecografi c, existând mecanisme multi ple, com-
plexe, care determină apariţia acesteia.
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IMPORTANŢA ANTICORPILOR ANTINUCLEARI ÎN 
EFICIENŢA TERAPEUTICĂ A BIOLOGICELOR ÎN 
POLIARTRITA REUMATOIDĂ

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

Generalităţi. Ţinta terapeuti că în poliartrita reuma-
toidă (PR) vizează ati ngerea remisiunii sau a stadiului de 
acti vitate joasă (1). Între factorii biologici de prognosti c 
nefavorabil sunt recunoscuţi prezenţa factorului reuma-
toid (FR) și a anti corpilor anti -CCP. Semnifi caţia clinico-

evoluti vă și implicaţiile terapeuti ce ale prezenţei anti -
corpilor anti nucleari (ANA) în serul pacienţilor diag -
nos ti caţi cu PR este insufi cient studiată.

Obiecti ve. Ne-am propus analiza răspunsului te-
rapeuti c, evaluat prin scorul DAS28, în funcţie de pre-
zenţa anti corpilor anti nucleari în serul pacienţilor cu PR, 
înainte de insti tuirea terapiei biologice.

Metodă. Am desfășurat un studiu observaţional, care 
a uti lizat baza de date electronică a Registrului Român 
de Boli Reumati ce (RRBR) și a inclus numai pacienţii cu 
PR trataţi cu agenţi biologici, care anterior iniţierii te-
rapiei biologice au fost testaţi pentru prezenţa anti -
corpilor anti nucleari.

Rezultate. Lotul a inclus 740 de pacienţi, cu vârsta 
medie de 56,5 ani (±12,59), dintre care 84,5% femei, 
durata medie a AR 12,54 ani (±7,67), 66,4% din mediul 
urban, 74,7% pensionari (dintre care 51% pensionaţi 
din moti ve medicale). 72,4% dintre pacienţi primeau 
tra tament cu blocant TNF-alfa și 27,6% cu RTX. La 
iniţierea terapiei biologice, 26,9% au fost poziti vi pentru 
ANA, 89,8% pentru FR și 37% pentru anti  CCP, iar media 
DAS28 a fost 5,09±2,35. Dintre subiecţii studiului, 22% 
au necesitat switch. Persistenţa (durata terapiei bio-
logice) a fost de 31,70±29,95 luni (pentru cei fără switch), 
iar media DAS 28 actual a fost de 2,90±1,41.

Există diferenţe semnifi cati ve stati sti c între valorile 
DAS28 la toate momentele evaluării, în funcţie de pre-
zenţa ANA. La iniţierea biologicului, grupul ANA poziti v 
a avut scorul DAS28 5,70±2,06, faţă de 4,86±2,41 la cei 
ANA negati vi (p<0,001). Efi cienţa terapeuti că, evaluată 
prin nivelul DAS28 actual, în grupul ANA poziti v este 
3,32±1,61, faţă de 2,74±1,30 la cei ANA negati vi (p< 
0,001). Aderenţa la tratament în grupul ANA poziti v 
este de 22,65±25,68, faţă de 34,86±30,71, în grupul 
ANA negati v (p<0,001). Pentru pacienţii care au nece-
sitat switch, valoarea DAS28 la acel moment a fost 
5,42±152 în grupul ANA poziti v, faţă de 4,79±1,80, în 
grupul ANA negati v (p=0,05).

S-au identi fi cat relaţii de asociere poziti vă între pre-
zenţa ANA și nivelul DAS28 la iniţiere, respecti v actual 
(r=0,2, p<0,01), precum și poziti vitatea anti -CCP (r =0,2, 
p<0,01) și corelaţie negati vă între poziti vitatea ANA și 
persistenţa la biologice (r =-0,2, p<0,01). Regresia liniară 
a arătat că cel mai predicti v factor al efi cienţei tera-
peuti ce, evaluată prin nivelul DAS28 actual, este pozi-
ti vitatea ANA (t =4,5, p <0,001, independent de dubla 
sau tripla seropoziti vitate pentru FR, anti -CCP și ANA).

Concluzii. Poziti vitatea ANA la pacienţii cu PR, îna-
inte de iniţierea oricărei terapii biologice, poate repre-
zenta un factor de prognosti c nefavorabil al efi cienţei 
terapeuti ce și al persistenţei pe terapie. Este necesar ca 
aceste observaţii să fi e confi rmate de alte studii mai 
mari.
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CAUZELE DE RESPINGERE A DOSARELOR DE TERAPIE 
BIOLOGICĂ ÎN 2015

Ioan Ancuţa

Lucrarea reprezintă o sinteză a cauzelor de res pin-
gere a unui dosar de terapie biologică și se dorește a fi  
un suport pentru toţi colegii care au în supraveghere 
pacienţi cu terapie biologică.

Probleme care ţin de medicul curant
În cazul dosarelor de iniţiere, s-au întâlnit urmă toa-

rele probleme: lipsa uti lizării a 2 DMARD ca doze și pe-
rioadă, lipsa VAS la a doua evaluare, BASDAI „bifat“ la 
laptop, analize VSH/CRP care nu respectă protocolul, 
lip sa markerilor virali sau quanti feronului, analize ex pirate.

Pentru dosarele de conti nuare, cauzele de respingere 
au fost:
• Problemele analizelor medicale: leucopenie sau 

leucocitoză, CRP >10 x ULN, ALT/AST >3-5x ULN, Hb 
<8g/dl, toate fără nicio explicaţie;

• Pauze terapeuti ce mai mari de 6 luni, fără explicaţie;
• Probleme cu DAS28:

 –  Distanţa de peste 4 săptămâni între evaluarea ar-
ti culară și analize;

 –  Discordanţa între VSH/CRP și evaluarea arti culară. 
Această discordanţă a avut două sensuri: fi e CRP/
VSH erau crescute fără explicaţie, iar arti cular existau 
0D/0T (în aceste situaţii, valoarea urm[rită a DAS28 
trebuia să fi e cât mai joasă și, în general, masca non-
responderii) sau, invers, numeroase arti culaţii dure-
roase sau tumefi ate fără a avea VSH/CRP crescut. 
Această ulti mă variantă a fost caracteristi că pentru 
230 de dosare pentru rituximab, blocate pe parcursul 
lunilor marti e-iunie 2015, care reprezentau un „ti -
par“ și nu o realitate (la aceste situaţii se urmărea 
creșterea DAS28 cu valori >3,2 sau delta DAS28 >1,2 
astf el încât să se justi fi ce ciclul de perfuzii). Reali-
tatea este că astf el de discordanţe nu depășesc 5% 
și, în general, sunt excepţii. Aceste anomalii au dus, 
în fi nal, la adresa ofi cială din partea CNAS către 
CASJ, prin care șeful de secţie va certi fi ca sub semnă-
tură aceste discordanţe (adresa DMSSM 2211/ 
23.06.2015) și au contaminat datele de efi cienţă ale 
RRBR.
Problemele la CASJ
Problemele care ţin de CASJ au fost: lipsa trimiterii 

documentelor sursă (medicul curant trimiţându-le pe 
mail în ti mp uti l), lipsa bifării cazurilor în ti mp uti l (in-
tervalul 20-30 sau 31 ale lunii, conform noii metodologii 
din 9.03.2015), expirarea analizelor la dosarele de ini-
ţiere pentru că bifarea de către CASJ a iniţierilor nu 
implică un ti mp anume și depinde de bugetul fi ecăreia.

Concluzie. Sperăm că pe viitor astf el de situaţii să fi e 
cât mai puţine pentru că, în fi nal, este vorba de bene-
fi ciul pacienţilor.
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TRATAMENTUL NON-FARMACOLOGIC AL DURERII 
CERVICALE PLURIETIOLOGICE

Viorica Left er

Prezentul studiu își propune să analizeze importanţa 
uti lizării mijloacelor non-farmacologice și a kinetoterapiei 
în prevenirea, tratarea și recuperarea afecţiunilor co-
loanei cervicale, reprezentate de: nevralgia cervicală 
pa ravertebrală, nevralgia occipitală Arnold, nevralgia 
cervico-brahială NCB. Tratamentul urmat a constat în: 
posturare de repaus și acti vitate, evitarea purtării de 
greutăţi, medicaţie (anti algic, anti infl amator, decontrac-
turant), tratament fi zical (electro, laser, masaj), kineto-
terapie specifi că, programe anti algice, de posturare, 
mo bilizare limitati vă pasivă și autopasivă, William’s cer-
vical, strecing pasiv anti algic.

Material și metodă. Studiul s-a efectuat pe un grup 
de 534 de pacienţi, care au îndeplinit următoarele cri-
terii de includere în studiu: diagnosti cul cert de cervi-
calgie paravertebrală, nevralgie Arnolod, NCB discogenă 
și degenerati vă (susţinut clinic și paraclinic), debutul 
afecţiunii mai vechi de 3 săptămâni. Am consti tuit două 
loturi: lotul A, care a primit tratament cu pregabalină în 
doză de 150 mg/zi, AINS, fi zioterapie, kinetoterapie 
(programe kineti ce individualizate) și lotul B care a pri-
mit aceeași medicaţie, dar fără tratament nonfarmaco-
logic.

Lotul A a fost format din 41,63% bărbaţi și 58,36% 
femei, iar în lotul B au fost 42,64% bărbaţi și 57,36% 
femei. Ponderea cea mai mare a prezentat-o grupa de 
vârstă 55-65 de ani, la ambele loturi. Tratamentul s-a 
derulat pe o perioadă de 15 zile și a avut ca obiecti ve: 
ameliorarea durerii pe scara SAV, reducerea paresteziilor 
și îmbunătăţirea indicelui de calitate a vieţii HAQ.

Discuţii. După terminarea seriei de tratament, la 10 
zile, am remarcat absenţa durerii la toţi pacienţii din 
lotul A, faţă de cei lotul B, dintre care la 26,03% a persis-
tat durerea moderată și intensă la 3,39% pacienţi. 
Paresteziile s-au remis la toţi pacienţii din lotul A și la 
76,6% dintre pacienţii din lotul B, ceea ce sugerează im-
portanţa asocierii tratamentului recuperator nonfarma-
cologic de la începutul terapiei, grăbind astf el evoluţia 
favorabilă a simptomatologiei. Calitatea vieţii, apreciată 
subiecti v de către fi ecare pacient, a fost foarte bună la 
pacienţii lotului A, acti vitatea coti diană obișnuită a fi e-
că ruia desfășurându-se normal după cele 10 zile de 
tratament, faţă de pacienţii lotului B, la care acti vitatea 
coti diană a fost limitată pentru 25,66% dintre pacienţi, 
moti v pentru care a fost necesară conti nuarea trata-
men tului.

Concluzii. Tratamentul combinat medicamentos și 
fi zical, la care s-a adăugat kinetoterapia specifi că, a gră-
bit dispariţia simptomatologiei algoparestezice la pa-
cienţii cu suferinţă cervicală.
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DEBUT ATIPIC DE DERMATOMIOZITĂ – PREZENTARE 
DE CAZ

Claudia Deaconu, Ruxandra Ionescu, Daniela Opriș

Introducere. Dermatomiozita (DM) aparţine gru-
pului de miopati i infl amatorii idiopati ce și este carac-
terizată, în principal, prin slăbiciune musculară proxi-
mală, adeseori simetrică (1,2). Cel mai frecvent este 
afectată musculatura centurilor, cu debut insidios sau 
subacut, iar fenomenele cutanate ti pice preced afecta-
rea musculară (3). Ati ngerea musculaturii oculare și fa-
ciale în DM este rar citată în literatură (3). Stabilirea 
diagnosti cului de DM este orientată și de modifi cări ale 
enzimelor musculare serice, de patt ernul electro mio-
grafi c și de rezultatul biopsiei musculare (1,4). Serologia 
anti corpilor anti nucleari (ANA) este poziti vă la 80% 
dintre pacienţi (5). Lucrarea își propune evaluarea par-
ti cularităţilor clinice și paraclinice de prezentare într-un 
caz de dermatomiozită cu debut acut și cu afectarea 
musculaturii maseterine. 

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unei paciente 
în vârstă de 53 de ani, fără antecedente semnifi cati ve, 
care s-a prezentat în departamentul de reumatologie 
pentru durere și slăbiciune musculară la nivelul centu-
rilor, predominant cea pelvină, cu debut brusc în urmă 
cu două săptămâni. Manifestările musculare erau înso-
ţite de dispnee recent instalată la eforturi minime și 
tumefacţie eritemato-violacee de aproximati v 6,2/3,4 
cm în regiunea paroti diană dreaptă, cu difi cultate de 
alimentare. La evaluarea din teritoriu, pacienta a primit 
tratament anti bioti c ti mp de zece zile, fără ameliorarea 
simptomatologiei. La admisie în clinica noastră, pacienta 
prezenta o stare generală alterată, afebrilă, cu erupţie 
eritemato-violacee în regiunea frontală, mâini, decolteu 
și abdomen, livedo reti cularis la nivelul membrelor infe-
rioare, cu un scor al testi ng-ului muscular de 2/5 la ni-
velul membrelor inferioare.

Biologic, pacienta prezenta o creștere marcată a va-
lorilor enzimelor musculare serice (CK 21 280 U/L, CK-
MB 294,8 U/L, transaminazele de aproximati v 18 ori 
mai mari decât valoarea limită a laboratorului), cu sin-
drom infl amator minim (CRP 13,6 mg/L). Consultul ORL 
de la internare a evidenţiat o tumefacţie paroti diană 
dreaptă, cu eliminarea de secreţie salină incoloră. S-a 
efectuat un examen de rezonanţă magneti că a regiunii 
cervicale, nati v, care a decelat o hipertrofi e neomogenă 
a mușchiului maseter drept, cu mici limfoganglioni la-
tero-cervicali, fără mase patologice paroti diene. Capila-
roscopia a descris o densitate capilară bună cu arhitec-
tură vasculară conservată, numeroase capilare tor -
tuoase cu ectazii vasculare apicale, rare anse capilare 
dilatate, rare hemoragii capilare, fără neovascularizaţie. 
Ecografi a cardiacă efectuată nu a decelat modifi cări 
semnifi cati ve.

Ţinând cont de tabloul clinic dominat de afectarea 
musculară la nivelul membrelor, de leziunile cutanate 
cu aspect și localizare sugesti ve, însoţite de valori mult 

crescute ale enzimelor musculare,  s-a realizat un exa-
men electromiografi c care a identi fi cat un traseu mio-
gen ti pic cu semne de acti vitate infl amatorie la nivel 
proximal membre. Examenul histopatologic din biopsia 
de ţesut muscular striat, recoltat după trei zile de cor-
ti coterapie, nu a remarcat elemente de miopati e infl a-
matorie. Anti corpii anti -nucleari au fost negati vi.

Pacienta a primit pulsterapie cu meti lprenisolon ti mp 
de cinci zile, cu recomandarea de a conti nua corti co-
terapia la domiciliu în doze scăzute progresiv, însoţită 
de medicaţia suplimentară ti pică.

La interval de o lună, pacienta se prezintă la reeva-
luare, cu ameliorarea marcată a forţei musculare (tes-
ti ng muscular 4/5 membre inferioare), cu ștergerea 
erupţiei eritematoase și cu regresia tumefacţiei din re-
giunea paroti diană. În prezent, enzimele musculare 
sunt de două ori limita de laborator. 

Concluzii. Parti cularitatea cazului este legată de de-
butul acut al manifestărilor musculare, însoţite de tu-
mefacţie în regiunea paroti diană confi rmată prin exa-
men IRM ca miozită a mușchiului maseter. Confi rmarea 
diagnosti cului s-a bazat pe simptomatologia musculară, 
afectarea cutanată ti pică, însoţite de creșteri importante 
ale enzimelor musculare și de traseul miopati c electro-
miografi c, în ciuda rezultatului negati v al biopsiei mus-
cu lare și al anti corpilor anti -nucleari. 
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COMPLICAŢIILE PACIENTULUI VÂRSTNIC CU BOALĂ 
PAGET

C. Buzatu, S. Daia, A. Borangiu, R. Ionescu

Introducere. Boala Paget osoasă, caracterizată prin 
remodelare osoasă excesivă și anormală, este relati v 
frecventă în populaţia de vârsta medie (peste 50 de ani) 
și înaintată, fi ind a doua ca incidenţă după osteoporoză 
și afectând ambele sexe în mod egal. Tratamentul far-
macologic cuprinde atât terapie nespecifi că (analgezice 
și anti infl amatoare), cât și terapie anti resorbti vă (bifos-
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fo naţi). Remodelarea excesivă determină creșterea în 
dimensiune a osului afectat, ce este intens vascularizat 
și dureros, iar tegumentele adiacente sunt calde și roșii.

Caz clinic. Prezentăm cazul unei femei în vârstă de 
81 de ani, cunoscută cu diagnosti cul de boală Paget din 
2004, în tratament cu acid zoledronic (ulti ma perfuzie în 
februarie 2015 – oncologie) ce se internează în clinica 
de medicină internă și reumatologie a Spitalului Clinic 
„Sf. Maria“ pentru evaluarea unei formaţiuni tumorale 
du reroase la nivelul antepiciorului stâng, apărută cu 3 
săptămâni înaintea prezentării. De asemenea, în isto-
ricul recent, pacienta are multi ple evaluări hematologice 
pentru leucocitoză marcată, trenantă.

La examenul clinic se observă formaţiunea nodulară, 
bine delimitată, în corespondenţa arti culaţiei intertar-
sice a degetului III, nemobilă pe planurile profunde, 
dureroasă la palpare și cu sensibilitate la palparea 
punctelor sinusale drepte, cu lipsa cicatrizării proceselor 
alveolare post extracţii dentare la nivelul ramului maxi-
lar drept. Ecografi c se remarcă o formaţiune hiper-
ecogenă bine delimitată, vascularizată, cu sinovită de 
grad moderat-sever, cu semnal Doppler grad III și mul-
ti ple neregularităţi corti cale, iar IRM-ul antepicio rului 
ridică suspiciunea de sarcom în cadrul bolii Paget.

Consultul ORL pune diagnosti cul de sinuzită maxilară 
etmoidală acută și se intervine chirurgical, se drenează 
focarul infecţios și, cu triplă terapie anti bioti că paren-
terală și AINS, se obţine răspuns clinic și biologic bun, cu 
dispariţia durerii, normalizarea sindromului infl amator 
și a numărului leucocitelor (culturi repetat sterile). Se 
conti nuă investi garea formaţiunii tumorale de la nivelul 
antepiciorului, dar la 2 săptămâni post intervenţie chi-
rurgicală ORL, sub tratament anti bioti c parenteral (cefa-
losporină), pacienta devine anurică și se instalează ta-
bloul clinic și biologic al insufi cienţei renale. Pacienta 
este transferată în serviciul de ATI unde, iniţial, apare o 
îmbunătăţire a funcţiei renale, dar ulterior se reinsta-
lează insufi cienţa renală, urmată de insufi cienţă respi-
ratorie, se pune diagnosti cul de sepsis sever cu punct 
de plecare ORL și insufi cienţă multi plă de organ. Se 
induce comă arti fi cială și, cu suport venti lator mecanic, 
parenteral și triplă anti bioterapie cu spectru larg, evo-
luţia este favorabilă, cu remiterea insufi cienţei renale și 
respiratorii.

Având în vedere tratamentul cu bifosfonaţi iv (acid 
zoledronic 1 pev la câteva luni), leucocitoza marcată 
(investi gaţii hematologice), imunosupresia pacientului 
vârstnic, lipsa cicatrizării proceselor alveolare post 
extracţii dentare, multi plele trasee fi stuloase prin care 
se exteriorizează secreţie feti dă, se pune diagnosti cul 
de osteonecroză de maxilar în urma tratamentului cu 
bifosfonaţi, agravată de intervenţiile stomatologice și 
suprainfectată cu fl oră comensală, diseminată hema-
togen.

Concluzii. Fenomenele de necroză osoasă în cadrul 
tratamentului cu bifosfonaţi apar mai ales la nivelul 
zonelor dentare și determină expunerea osului necrozat 

în contact direct cu mediul cavităţii bucale, apărând 
astf el riscul de infecţie cu fl ora comensală. Osteonecroza 
poate să apară atât spontan (cel mai frecvent la nivelul 
liniei oblice), dar mai des apare în urma unor trauma-
ti sme la acest nivel, precum extracţiile dentare sau alte 
ti puri de chirurgie în sfera ORL. Cazuri de osteonecroză 
au fost înregistrate mai frecvent la pacienţii trataţi cu 
bifosfonaţi, în special iv, mulţi dintre acești  pacienţi pre-
zentând semn de infecţie locală, inclusiv osteomielita. 
Chirurgia dentară poate agrava afecţiunea (osteone-
croza/boala Paget), astf el încât indicaţia de chirurgi ca-
lizare trebuie limitată, deoarece substratul osos are o 
capacitate redusă de vindecare (tratament, boală Paget, 
vârstă înaintată).

RELAŢIA ÎNTRE EVALUAREA CAPILAROSCOPICĂ 
CALITATIVĂ ȘI SEMICANTITATIVĂ ȘI DURATA BOLII LA 
PACIENŢII CU SCLEROZĂ SISTEMICĂ

Mihaela Stog, Laura Groșeanu, Florian Beghea, 
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. Capilaroscopia unghială este o metodă 
simplă, ieft ină, cu importanţă crucială în evaluarea 
pacienţilor cu scleroză sistemică (SSc), cu rol major în 
diagnosti cul precoce, dar și în identi fi carea pacienţilor 
cu risc de dezvoltare a complicaţiilor viscerale majore. 
Deseori în clinică se remarcă discrepanţa între durata 
sindromului Raynaud sau durata propriu-zisă a bolii 
(defi nită ca momentul apariţiei primului simptom non-
Raynaud) și patt ern-ul capilaroscopic. 

Obiecti v. Scopul studiului a fost identi fi carea unei 
relaţii între evaluarea capilaroscopică calitati vă și cea 
semicanti tati vă (adaptat A. Sulli).

Metodă. Un număr de 46 de pacienţi diagnosti caţi 
cu scleroză sistemică conform criteriilor EULAR/AR 2013 
au fost evaluaţi într-un studiu transversal. Evaluarea 
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 pacient. 
S-a efectuat o evaluare globală calitati vă (patt ern pre-
coce, acti v, tardiv), precum și o evaluare semicanti tati vă. 
Au fost evaluate numărul capilarelor dilatate, al mega-
capilarelor, hemoragiile capilare, densitatea, dezorga-
nizarea capilară și zonele de neovascularizaţie și codi-
fi cate conform scorului adaptat A. Sulli: 0 – fără mo -
di  fi cări, 1 – <33% reducere/alterare capilare/mm, 2 – 
33-66% reducere/alterare capilare/mm, 3 – >66% redu-
cere/alterare capilare/mm. Valoarea medie a sco rului 
capilarelor ramifi cate, a megacapilarelor, a hemo ra - gi-
ilor capilare (suma scorului de pe fi ecare imagine/48) a 
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fost codifi cată ca scor A. A fost calculat și un B, numit și 
„scor de evoluţie microangiopati că“ (suma a 3 scoruri: 
pierdere capilare, dezorganizare, neovascu larizaţie de 
pe fi ecare imagine/48.

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. 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 ca ti 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 in-
tervalului Raynuad-nonRaynuad a fost 25,57 (51,39) 
luni. Un procent de 6,52% dintre pacienţi (3 pacienţi) 
aveau patt ern capilaroscopic precoce, 30,34% (14 pa-
cienţi) patern acti v și majoritatea, 65,21% dintre paci-
enţi (29 de pacienţi) prezentau patt ern tardiv. Patt ern-ul 
capilaroscopic nu a fost corelat nici cu durata bolii (p = 
0,076), nici cu intervalul Raynaud-nonRaynaud (p = 0,083). 
Valoarea medie pentru scorul A a fost 3,63 (1,86). Va-
loarea medie pentru scorul B a fost 4,39 (2,42).

Deși semnifi cati v mai frecvent la pacienţii cu durată 
a bolii peste 3 ani (p =0,027), patt ernul tardiv a fost cel 
mai frecvent patt ern capilaroscopic atât pentru pacienţii 
cu boală cu durata până la 3 ani (42,1%), cât și pentru 
pacienţii cu durata de evoluţie peste 3 ani (77,77%). 
Nicio corelaţie nu a putut fi  identi fi cată între patt ern-ul 
capilaroscopic și durata bolii (p =074, r =-0,266), dar 
sco rul de evoluţie microangiopati c a fost corelat cu du-
rata bolii (p =016, r =0,352). Nici patt ern-ul capilaroscopic 
și niciunul dintre scorurile de evaluare semicanti tati vă 
nu au fost corelate cu durata intervalului Raynaud-non-
Raynaud (p =0,84, respecti v p =0,06).

Concluzie. Deși capilaroscopia are un rol binecu nos-
cut în diagnosti cul sclerozei sistemice, la pacienţii deja 
diagnosti caţi, cel mai frecvent patt ern capila ros copic 
este unul tardiv. Nu a putut fi  identi fi cată nicio corelaţie 
între evaluarea calitati vă capilaroscopică și durata bolii. 
Pe de altă parte, evaluarea semicanti tati vă a numărului 
de capilare dilatate, megacapilare, a zo nelor de neovas-
cularizaţie este în directă legătură cu durata bolii.

PERIPLU DIAGNOSTIC DE LA O DURERE LOMBARĂ

Anca-Maria Ciotea, Andra-Rodica Bălănescu, 
Ruxandra Ionescu

Introducere. Durerea lombară joasă este al doilea 
cel mai frecvent simptom care aduce pacientul la medic. 
Aceasta poate ascunde numeroase afecţiuni, de la cele 
mai frecvente – suferinţe degenerati ve ale structurilor 

perivertebrale și afecţiuni mecanice ale coloanei verte-
brale, până la boli infl amatorii sau afecţiuni rare precum 
cea a pacientului nostru.

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unui pacient 
în vârstă de 58 de ani, fumător, fost sporti v, hipertensiv, 
cu două accidente ischemice tranzitorii (AIT) în anii 
2001-2002 și triplu-by-pass aorto-coronarian în urmă 
cu 11 ani, cu evoluţie favorabilă ulterioară, a cărui boală 
a debutat în septembrie 2014 cu durere lombară joasă, 
cu iradiere anterioară la nivelul hipocondrului stâng, 
care este catalogată ca durere mecanică. Se suspicio-
nează o afectare mecanică a coloanei vertebrale, de 
aceea se indică IRM ce arată doar modifi cări de spon-
diloză lombară.

În condiţiile persistenţei durerii lombare, accentuării 
durerilor abdominale și apariţiei subfebrei și a unei tu-
me facţii testi culare unilaterale, se efectuează ecografi e 
abdominală și cardiacă, la acel moment în limite nor-
male. Deoarece subfebra persistă și tumefacţia testi -
culară se bilateralizează, este îndrumat spre medicul 
urolog unde este diagnosti cat cu hidrocel, probabil con-
secinţa unei compresii extrinseci. Din acest moti v, se 
propune urografi e și intervenţia chirurgicală de dezob-
strucţie, pe care pacientul le refuză. Prezintă o creștere 
de volum a tumefacţiei testi culare și accentuarea dure-
rilor lombare, pentru care se efectuează tomografi e com-
puterizată abdomino-pelvină care ridică suspiciunea 
unui anevrism de aortă, distal de emergenţa arterelor 
renale. În această situaţie, este îndrumat spre secţia de 
chirurgie intervenţională, în vederea aprecierii oportu-
nităţii rezolvării endovasculare a anevrismului. În urma 
reevaluării tomografi ei, se consideră că este vorba de 
un hematom periaorti c, moti v pentru care pacientul 
este trimis la chirurgie cardiovasculară, în vederea inter-
venţiei chirurgicale. Intraoperator, în spaţiul retrope-
ritoneal perioaorti c se evidenţiază o masă tumorală vo-
luminoasă, de la nivelul căreia se prelevează biopsii ce 
se trimit la examen anatomopatologic. În urma rezulta-
telor, pacientul este îndrumat spre reumatolog, în ve-
derea stabilirii diagnosti cului și iniţierii tratamentului.

La reevaluare, după 3 luni de tratament, pacientul 
prezintă ameliorare semnifi cati vă a stării generale, dis-
pa riţia hidrocelului, normalizarea markerilor biologici și 
scăderea în dimensiuni a formaţiunii tumorale la in-
vesti gaţiile imagisti ce. 

Concluzii. Suferinţa cu care a fost diagnosti cat pa-
cientul, a cărei identi tate va fi  dezvăluită în ti mpul pre-
zentării de caz, este o boală rară, a cărei incidenţă nu 
este cunoscută. Se esti mează între un caz la 200.000 
până la 500.000 de persoane pe an. Aceasta se manifestă 
predominant la bărbaţi, cu un raport M/F de 3/1, în de-
cadele cinci și șase de viaţă, fără o predispoziţie etnică. 
Cele mai multe cazuri sunt idiopati ce, dar poate fi  aso-
ciată și cu boli de ţesut conjuncti v, afecţiuni autoimune, 
postmedicamentoasă, anevrismului de aortă sau neo-
plaziilor. Simptomele și semnele fi ind foarte nespecifi ce, 
de multe ori pacienţii ajung la intervenţii chirurgicale, în 
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vederea elucidării diagnosti ce. Tratamentul bolii implică 
o echipă multi disciplinară (reumatolog, urolog, chirurg) 
și trebuie să aibă în vedere prezervarea funcţiei renale, 
reducerea morbidităţii și supresia proceselor infl ama-
torii.
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EFICIENŢA CORTICOTERAPIEI ÎN DOZE MICI ASOCIATĂ 
TERAPIEI DE FOND LA PACIENŢII CU POLIARTRITĂ 
REUMATOIDĂ – EVALUARE CLINICĂ ȘI 
ULTRASONOGRAFICĂ

Daniela Anghel, Mihai Lucian Ciobîcă, Mihai Marius 
Mureșan, Nicolae Cristi an Anghel, Ancuţa Coca

Introducere. Asocierea dozelor mici de corti zon la 
terapia de fond (DMARDS) la pacienţii cu poliartrită re-
umatoidă determină un control mai bun al simptomelor 
bolii. În acest sens, ultrasonografi a poate aduce un aport 
important, prin aprecierea infl amaţiei sinoviale sub tra-
tament.

Obiecti ve. Am studiat răspunsul clinic și biologic, 
măsurat prin markerii de infl amaţie (CRP, VSH), VAS, DAS 
28, precum și evoluţia sinovitei cunati fi cată ultraso-
nografi c, la pacienţii cu poliartrită reumatoidă trataţi cu 
DMARDs, comparati v cu DMARDs și corti costeroizi.

Material și metodă. Pacienţii incluși în studiu au fost 
diagnosti caţi cu poliartrită reumatoidă conform crite-
riilor EULAR /ACR 2010 și au primit tratament cu DMARDs, 
în asociere sau nu cu un corti costeroid în doze mici 
(pred nison <10 mg/zi), fi ind urmăriţi ti mp de un an. Pa-
rametrii clinici și paraclinici evaluaţi la debutul bolii au 
fost apreciaţi prin: scala analog-vizuală pentru durere 
(VAS), DAS 28, VSH și CRP. Evaluarea ultrasonografi că a 
urmărit arti culaţiile metacarpofalangiene și radiocar pi-
ene în scară gri și power Doppler, fi ind apreciat gradul 
sinovitei. Aprecierea acestor parametri a fost făcută la 
0, 6 luni și 12 luni. Remisiunea bolii a fost defi nită prin 
DAS 28 <2,6.

Rezultate. Au primit tratament cu DMARDs și corti -
co terapie 20 de pacienţi, iar 25 de pacienţi au primit 
doar terapie DMARDs (lefl unomid/metotrexat/sulfa-
salazină). La evaluarea iniţială a pacienţilor, DAS 28, 
VAS, CRP, VSH și modifi cările ultrasonografi ce au fost 
relati v similare în cele două grupuri. La 6 și 12 luni, 
aprecierea durerii prin VAS a arătat o scădere semni fi -
cati vă, relati v similară în ambele loturi, pe când tume-
facţia arti culară a fost mai rapid controlată în lotul tratat 
cu DMARDs și corti costeroizi (p<0,001). Markerii infl a-
maţiei (VSH, CRP) au prezentat o scădere mai rapidă în 
grupul cu corti costeroizi (p<0,001). Scorul Glasgow și 
power Doppler, apreciate la examenul ultrasonografi c, 
au arătat o reducere a infl amaţiei sinovialei mai impor-

tantă în grupul tratat cu DMARDs și corti costeroizi. 
Scorul DAS 28 a înregistrat, de asemenea, o scădere mai 
importantă în lotul tratat și cu corti costeroizi (p<0,04).

Concluzii. La pacienţii cu poliartrită reumatoidă, aso-
cierea corti coterapiei la DMARDs a dus la îmbunătăţirea 
parametrilor clinici, cât și a celor paraclinici. Modifi cările 
ultrasonografi ce au evidenţiat, de asemenea, o evoluţie 
favorabilă a infl amaţiei sinoviale, mai evidentă în lotul 
în care s-au administrat și corti costeroizi.
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MANAGEMENTUL UNUI CAZ DE LUPUS ERITEMATOS 
SISTEMIC COMPLICAT CU ALVEOLITĂ HEMORAGICĂ

Anca Raluca Suciu, Monica Copotoiu

Prezentăm cazul unui bărbat în vârstă de 37 de ani, 
cunoscut în antecedente cu pericardită acută (12.2013), 
urti carie vasculiti că (05.2014) tratată cu azati oprină și 
corti coterapie, fost fumător, care se prezintă în noiem-
brie 2014 în clinica de hematologie cu suspiciunea de 
sindrom Goodpasture, prezentând hemopti zie, febră, 
frisoane, tuse seacă, scădere ponderală, inapetenţă, că-
derea părului și leziuni cutanate veziculo-buloase. În 
ziua internării este evaluat reumatologic, fi ind suspi-
cionat de o alveolită hemoragică în contextul unei afec-
ţiuni infl amatorii autoimune.

Din cauza stării generale alterate – dispnee instalată 
brusc, raluri crepitante, aspect de „furtună de zăpadă“ 
pe tomografi a computerizată efectuată în urgenţă, paci-
entul este internat în secţia ATI cu ARDS (Acute Respira-
tory Distress Syndrome). Se efectuează un lavaj bron-
hoalveolar care susţine diagnosti cul de alveolită he -
mo ragică. În acest context, pacientul benefi ciază de 
plasmafereză conform protocolului PEXIVAS. Analizele 
de laborator evidenţiază un sindrom infl amator mezen-
chimal nespecifi c, leucopenie, anemie feriprivă, pre-
zenţa anti corpilor anti ADNdc, pacientul fi ind diagnos-
ti cat cu lupus eritematos sistemic cu afectare pul mo -
nară. Biopsia cutanată descrie un aspect care pledează 
pentru lupus bulos (infi ltrat dermic neutrofi lic, blister 
subepidermic). Pacientul a benefi ciat de terapie cu Dap-
sonă 50 mg/zi, ciclofosfamidă 2 mg/kg/zi per os, aso-
ciată cu corti coterapie 60 mg/zi, ulterior cu sevrajul do-
zei, inducându-se o remisiune clinică și paraclinică.

Parti cularitatea cazului a constat în debutul ati pic 
(alveolită hemoragică) de lupus eritematos sistemic 
bulos, la un pacient tânăr de sex masculin.
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ROLUL INTESTINULUI ÎN SPONDILARTRITĂ

Anca Cardoneanu

Încă de la începutul anilor 1900, numeroși cercetători 
au demonstrat faptul că pacienţii cu spondilartrită (SpA) 
prezintă manifestări infl amatorii intesti nale de ti p sub-
acut (până la 75%) sau boală infl amatorie intesti nală 
(BII) clinic manifestă (boală Crohn sau colită ulcerati vă). 
HLA B27 reprezintă cea mai puternică asociere geneti că 
dintre SpA și BII, existând un mimeti sm molecular între 
anumite secvenţe ale Ag HLA B27 și anti gene bacteriene 
precum Pseudomonas aeruginosa/Klebsiella nitroge na-
se/E. coli/Salmonella typhimurium/Chlamydia tracho-
mati s.

Iniţierea infl amaţiei cronice se realizează la nivelul 
reti culului endoplasmic, din cauza unei înceti niri a pro-
cesului de pliere și expresie a lanţului greu al Ag HLA 
B27, determinând o acumulare de lanţuri depliate, 
acti varea proteinei BiP și a factorului nuclear kB (NFkB), 
precum și acti varea VPR (endoplasmic reti culum-un-
folded response). În prezenţa Ag HLA B27 are loc un răs-
puns imun iniţial evocat de către anti gene bacteriene, 
însă acesta poate fi  susţinut a la long prin fenomenul de 
reacti vitate încrucișată (cross-reacti vity) cu anti gene self. 
De asemenea, atât SpA, cât și BII se asociază cu polimor-
fi smul IL-23R, ce joacă un rol important în infl amaţia 
mediată prin intermediul limfocitelor Thelper 17. Stu-
diile au demonstrat faptul că, în inducerea și menţinerea 
infl amaţiei intesti nale, un rol crucial îl deţin IL-17A și IL-
17F și faptul că o canti tate ridicată de IL-17 s-a găsit în 
lichidul sinovial al pacienţilor cu SpA. De asemenea, 
trialurile au evidenţiat că mutaţia receptorului pentru 
IL-23 s-a asociat cu scăderea riscului pentru BII și cu 
protecţia împotriva dezvoltării SpA.

Atunci când infl amaţia intesti nală precede debutul 
SpA, putem vorbi despre fenomenul de homing și anu-
me despre relocarea procesului infl amator intesti nal la 
nivel sinovial prin intermediul unor celule acti vate (lim-
focite B, T, monocite, macrofage). În artrita reacti vă, an-
ti gene bacteriene intesti nale au fost evidenţiate la 
nivelul arti culaţiilor, vorbindu-se despre o similaritate 
între structuri bacteriene (de exemplu, Klebsiella nitro-
genase) și Ag HLA B27 sau între Klebsiella pullulanase și 
fi brele de colagen de ti p I, III, IV.

Artropati a psoriazică și BII prezintă un teren geneti c 
comun (CARD15(NOD2)), precum și factori de mediu 
comuni (fumat, obezitate). De asemenea, trialurile au 
evidenţiat faptul că pacienţii cu artrite periferice au o 
prevalenţă crescută pentru infl amaţia intesti nală, dar și 
cei care prezintă leziuni infl amatorii cronice la nivel in-
testi nal au modifi cări radiologice avansate de ti p sacro-
iliită/spondilită sau artrite periferice distructi ve. De 
asemenea, remisia infl amaţiei arti culare s-a asociat cu 
re misia infl amaţiei intesti nale. Deoarece aceste 2 afec-
ţiuni infl amatorii prezintă mecaniste patogenice co mu-
ne ce includ Th17 și TNFα, prezintă și opţiuni terapeuti ce 
comune de ti pul sulfasalazină sau terapie biologică anti  

TNFα: infl iximab (studiul ACCENT I) sau adalimumab 
(tri alul ATLAS). Concluzionând, putem afi rma faptul că 
SpA și BII reprezintă fenoti puri disti ncte ale unei afec-
ţiuni infl amatorii comune imuno-mediată.

REFERINŢE
1.  Leirisalo-Repo M., Turunen U., Stenman S., Helenius P., 

Seppala K. – High frequency of silent infl ammatory bowel disease in 
spondylarthropathy. Arthriti s Rheum 1994; 37:23-31

2.  Mielants H., Veys E.M., Cuvelier C., De Vos M., Goemaere S., 
De Clercq L., Schatt eman L., Gyselbrecht L., Elewaut D. – The 
evoluti on of spondyloarthropathies in relati on to gut histology. III. 
Relati on between gut and joint. J Rheumatol 1995; 22:2279-2284 

3. Scofi eld R.H., Kurien B., Gross T., Warren W.L., and Harley J.B. – 
„HLA-B27 binding of pepti de from its own sequence and similar 
pepti des from bacteria: implicati ons for spondyloarthropathies,“ The 
Lancet, vol. 345, no. 8964, pp. 1542–1544, 1995 

4.  Jandus C., Bioley G., Rivals J.P., Dudler J., Speiser D., Romero P. – 
Increased numbers of circulati ng polyfuncti onal Th17 memory cells 
in pati ents with seronegati ve spondylarthriti des. Arthriti s Rheum 
2008; 58: 2307-2317

5.  De Keyser F., Elewaut D., De Vos M., De Vlam K., Cuvelier C., 
Mielants H., Veys E.M. – Bowel infl ammati on and the 
spondyloarthropathies. Rheum Dis Clin North Am 1998; 24:785-813

COST-EFICIENŢA KINETOTERAPIEI ÎN TRATAMENTUL 
COMPLEX AL GONARTROZEI

Virginia Șalaru, Lucia Mazur-Nicorici, Victoria Sadovici, 
Corneliu Mazur, Snejana Vetrila, Tati ana Rotaru, 
Minodora Mazur

Introducere. Osteoartroza (OA) reprezintă una din-
tre cele mai frecvente cauze ale durerii arti culare cro-
nice și ale dizabilităţii fi zice. Exerciţiul fi zic face parte 
dintre recomandările actuale ale ghidurilor OARSI și 
EULAR în tratamentul OA, dar datele despre cost-efi ca-
citatea acestuia rămân controversate.

Obiecti ve. Ne-am propus aprecierea cost-efi cacităţii 
programului kinetoterapeuti c la pacienţii cu osteoartro-
ză a genunchiului.

Metodă. A fost examinat un lot de pacienţi conse-
cuti vi, internaţi în secţia de reumatologie a Insti tutului 
de Cardiologie, în perioada 01 mai 2014 – 01 septembrie 
2014, care au respectat criteriile de clasifi care ACR 
(Altman R., 1991). Severitatea OA a fost apreciată con-
form clasifi cării Kellegren-Lawrence, intensitatea durerii 
prin Scala Visuală Analogică 100 mm (VAS). Evaluarea 
funcţionalităţii arti culare a fost efectuată în baza re zul-
tatelor indicelui osteoartrozei WOMAC (Western Ontario 
McMaster Universiti es Questi onnaire). Pentru determi-
narea cost-efi cacităţii kinetoterapiei, pacienţii au fost 
divizaţi randomizat, folosindu-se metoda plicurilor, în 2 
loturi a câte 10 pacienţi. Pacienţii din ambele loturi au 
primit tratament medicamentos și educaţional, lotul 1 a 
efectuat suplimentar 7 ședinţe de kinetoterapie. La a 
7-a zi de terapie, ziua externării, au fost reevaluaţi para-
metrii de funcţionalitate arti culară (T1) prin WOMAC și 
intensitatea durerii prin scala VAS. Au fost înregistrate 
medicamentele uti lizate și comparate loturile, în vede-
rea evitării factorilor de confuzie.



51ROMANIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY – VOLUME XXIV, SUPPLEMENT 2, 2015

Ulterior, pacienţii din lotul 1 au fost invitaţi la 2 vizite 
suplimentare la 1, respecti v 2 luni de la fi nalizarea trata-
mentului în staţionar, pentru a fi  evaluată funcţiona-
litatea arti culară prin WOMAC, intensitatea durerii prin 
VAS, precum și îndeplinirea programului kinetotera-
peuti c la domiciliu și intervenirea cu corecti vele ne-
cesare. Pacienţii din ambele loturi au fost invitaţi la o 
vizită de monitorizare la interval de 3 luni, în cadrul 
căreia au fost determinate costurile directe suportate 
pe moti vul OA în decursul acestei perioade.

Rezultate. Conform rezultatelor, în ambele loturi au 
predominat femeile (9:1 și 8:2), vârsta medie la mo-
mentul cercetării fi ind similară în lotul 1 (66,50±2,9 ani) 
și lotul (2-60,50±2,3 ani) (p >0,05), la fel ca și durata 
medie a boli (lotul 1 – 6,4±1,22 și lotul 2 – 6,3±1,6 ani) 
(p>0,05). Nici în ceea ce privește intensitatea durerii și 
funcţionalitatea nu s-au înregistrat diferenţe semnifi -
cati ve între loturi (p >0,05), iar conform severităţii ra-
diografi ce, în lotul 1 s-a înregistrat KLII în 60% dintre 
cazuri, KLIII în 40%, iar în lotul 2 KLI în 10% dintre cazuri, 
KLII în 60% și KLIII în 30%. Pacienţii din ambele loturi au 
primit AINS în 100% dintre cazuri, similar a fost indicată 
și efectuată terapia intra-arti culară cu glucorti coizi și 
vîscosuplimentarea cu derivaţii acidului hialuronic.

La fi nele tratamentului, în staţionar, pentru lotul 1 
durerea a diminuat de la 78,5±4,7mm la 48,3±6,7 (p 
<0,01), iar în lotul 2 de la 60,2±8,5 la 35,1±8,8 (p >0,05). 
Scorul total WOMAC pentru lotul de studiu a diminuat 
de la 54,3±5,9 la 41,1±5,4 puncte pentru lotul 1 și de la 
38,9±4,8 la 29,0±4,1 puncte pentru lotul 2, dar fără di-
ferenţe semnifi cati ve stati sti c (p >0,05). Cost-efi cacitatea 
diferenţială în reducerea durerii pentru lotul 1 a fost de 
77,3, respecti v 96,6 în lotul 2, iar cost-efi cacitatea în 
ameliorarea funcţionalităţii arti culare a fost de 188,4 în 
lotul 1 și 239,8 pentru lotul 2. Costurile directe totale 
pentru întreg lot 1 pentru 3 luni au fost de 1725,6± 
126MDL (105,6±7,9 €) per pacient, iar pentru pacienţii 
din lotul 2 s-au ridicat la 3103,1±303 MDL (190,9±15,1€) 
(p <0,001). Cost-efi cacitatea marginală a tratamentului 
ambulatoriu raportat la tratamentul staţionar pentru 
lotul 1 a fost de 152,5, iar pentru lotul 2 – 549,4, pro-
gra mul cu cea mai mică efi cacitate marginală conside-
rându-se mai cost-efi cient.

Concluzii. Kinetoterapia, în tratamentul complex al 
gonartrozei, a demonstrat cost-efi cienţă în menţinerea 
funcţionalităţii arti culare și diminuarea durerii la nivelul 
genunchiului (p<0,01).

BOALA STILL A ADULTULUI, DIAGNOSTIC DE 
EXCLUDERE

Nicoleta Huidiu, Ciprian Jurcuţ, Oana Stancu, 
Valeriu Smedescu

Prezentarea cazului. Pacientă în vârstă de 48 de ani, 
cunos cu tă cu astm bronșic controlat terapeuti c, se pre-
zintă pentru investi garea unui sindrom febril prelungit, 

debu tat în decembrie 2014, asociat cu astenie fi zică, 
fati gabi litate extremă, poliartralgii și erupţie cutanată 
pe scalp și pe membrele superioare.

La acel moment se conturau trei posibile ti puri de 
patologie, respecti v o boală de colagen, oncologică ori 
infecţioasă. S-au efectuat multi ple consulturi interdisci-
plinare precum și investi gaţii paraclinice care să struc-
tureze diagnosti cul poziti v de boală Sti ll a adultului. Exa-
menul clinic a evidenţiat stare generală mediocră, tem -
peratură 38,5ºC, hipotonie, hipokinezie, tegumente dis-
cret palide, erupţie papulo-eritematoasă pruriginoasă 
pe scalp și pe membrele superioare.

Investi gaţiile paraclinice și consulturile interdiscipli-
nare au pus în evidenţă:

 – sindrom biologic infl amator persistent, feriti nă in-
tens crescută, procalcitonină normală;

 – anemie hipocromă microcitară medie, defi cit de fi er;
 – teste Coombs direct și indirect negati ve;
 – trombocitoză ușoară;
 – leucocitoză ușoară, neutrofi lie;
 – medulogramă: serie mieloidă deviată spre stânga, 

defi cit de hemoglobinizare, numeroase megacario-
cite;

 – imunohistochimie BOP: suspiciune neoplazie mielo-
proliferati vă cronică neclasifi cabilă (la debut);

 – gena JAK2 absentă;
 – hipoproteinemie ușoară, EPS cu creșterea alfa 1, 2 și 

ușoară hipergamaglobulinemie, aspect policlonal (IgA, 
IgE);

 – profi l ANA, ANCA, SAFL negati ve;
 – FR, ACPA negati ve;
 – C3, C4 normale, CIC absente;
 – anti corpi (Ac.) anti  EBV IgM rezultat echivoc, Ac. anti  

CMV, anti  HIV, anti  VHC, anti  Toxoplasma gondii, anti  
Toxocara canis, anti  Brucella spp, anti  Chlamydia spp, 
anti  Coxiella burnetti  , anti  Mycoplasma spp, VDRL, 
TPHA, Ag. HBs, Quanti feron negati ve;

 – hemoculturi negati ve;
 – AST, CK, LDH crescute;
 – insufi cienţă mitrală grad I-II, hipertrofi e de VS con-

centrică incipientă;
 – gastrită atrofi că;
 – plăci eritematoase infi ltrate la nivelul scalpului, cu 

aspect histopatologic infl amator perivascular;
 – sinovită grad II-III cu minim semnal Doppler la arti -

culaţiile pumnilor, sinovită grad I fără semnal Doppler 
la MCF III-V drepte și MCF IV pe partea stângă;

 – hepatosplenomegalie, chist ovarian stâng de 1,8/ 
1,4 cm;

 – consult hematologic: sindrom mieloproliferati v de 
ti p trombocitemie esenţială în observaţie, anemie 
moderată;

 – consult ginecologic: fi bromatoză uterină difuză, chist 
anexial stâng;

 – consult endocrinologic: ti roidită cronică autoimună 
cu hipoti roidism;

 – consult ORL: rinită cronică hipertrofi că.
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Coroborând datele clinice și paraclinice, se stabilesc 
diagnosti cele: boală Sti ll a adultului, anemie feriprivă, 
ti roidită cronică cu hipoti roidism, astm bronșic controlat 
terapeuti c, gastrită atrofi că, rinită cronică hipertrofi că, 
fi bromatoză uterină difuză. Sub tratament corti costeroid 
(doză medie, descrescândă), anti pireti c, suplimentare 
cu calciu și magneziu și al patologiei asociate, evoluţia 
actuală este bună, cu remiterea febrei, artralgiilor, ane-
miei și a sindromului infl amator.

Concluzii. Boala Sti ll a adultului este o suferinţă auto-
infl amatoare cronică, de eti ologie necunoscută, care 
rămâne o provocare pentru clinicienii mai multor spe-
cia lităţi (medicină internă, reumatologie, hematologie, 
boli infecţioase).
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SCLERODERMIA SISTEMICĂ – DIFICULTĂŢI DE 
DIAGNOSTIC ȘI DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL 
CU LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC

Georgiana Gutoiu, Luminiţa Enache, Cătălin Codreanu

Introducere. Diagnosti cul sclerodermiei sistemice 
poate fi  uneori complicat prin intricarea unor elemente 
clinice și imunologice ce aparţin unei alte boli autoimune 
(de exemplu, lupusul eritematos sistemic), devenind 
astf el nu numai o problemă de diagnosti c, cât și una de 
tratament. Prezentăm un caz de sclerodermie sistemică 
diagnosti cată recent, ce descrie și elemente compati bile 
cu boala lupică.

Prezentare de caz. Prezentăm cazul unei paciente în 
vârstă de 33 de ani, diagnosti cată în 2006 cu ti roidită 
autoimună (euti roidiană), care în marti e 2014 a pre-
zentat fenomene Raynaud, sclerodacti lie și artralgii di-
fuze, la acel moment biologic evidenţiindu-se anti corpi 
(Ac) SCL70 poziti vi, ANA poziti vi, Ac anti  centromer ne-
ga ti vi, Ac anti  ADNdc și anti  Sm negati vi, iar capilaroscopic 
patt ern de ti p „early“, stabilindu-se astf el diagnosti cul 
de sclerodermie sistemică. Ulterior, în noiembrie 2014, 
prezintă sindrom infl amator cu profi l imunologic cu Ac 
anti  SCL70, Ac anti  Ro intens poziti vi, Ac anti  Sm slab 

poziti vi și Ac anti Jo1 negati vi. La momentul respecti v, 
ecocardiografi a și spirometria cu TLCO erau normale. 
De asemenea, pacienta relatează ulceraţii digitale. A 
urmat tratament cu AINS și Medrol maxim 16 mg zilnic, 
cu scăderea dozelor, dar fără benefi ciu semnifi cati v.

La momentul prezentării în clinica noastră, în mai 
2015, pacienta prezenta tegumente indurate, aderente 
la planurile profunde, cu ștergerea pliului cutanat la 
nivelul degetelor mâinilor, proximal de MCF, antebraţe 
și braţe, coapse, gambe, leziuni tegumentare la nivelul 
degetelor mâinilor – descuamati ve, trofi ce, cu zone de 
depigmentare și regiuni eritematoase interarti cular pe 
faţa dorsală a mâinilor, cicatrici stelate în pulpa dege-
telor, ulceraţie digitală la nivelul degetului 5 de la mâna 
stângă, teleangiectazii la nivelul degetelor, alopecie ae-
rata în special frontală, artralgii difuze (RCC, ale arti cu-
laţiilor mici de la mâini, la nivelul umerilor și genun-
chilor), cu redoare mati nală de peste o oră, mialgii ale 
membrelor superioare și inferioare, aspect de „puff y 
hands“, prezenţa de „tendon fricti on rubs“ fl exori și ex-
tensori carp bilateral, scădere ponderală de cca 10 kg în 
ulti mele 4-6 luni. Biologic s-au evidenţiat ANA, Ac anti  
ADN dc, Ac anti  Ro, Ac ant SCL70, Ac anti  Sm poziti vi 
(Jo1, La, anti  centromer negati vi), sindrom infl amator, 
CK crescut, leucopenie cu limfopenie, hipocom plemen-
temie. Astf el, se confi rmă diagnosti cul de sclerodermie 
sistemică, dar pacientă prezintă și elemente compati bile 
cu boala lupică (alopecie, profi l imunologic cu Ac anti  
Ro și anti  Sm poziti vi, hipocomplementemie, limfope-
nie). Se iniţiază tratament cu metotrexat 10 mg/săp-
tămână și prednison 10 mg/zi, cu atentă monitorizare a 
funcţiei renale, hepati ce și a tensiunii arteriale, alături 
de blocant de calciu, anti agregant plachetar, sulodexi-
dum.

După o lună de tratament se constată o evoluţie fa-
vorabilă a simptomtologiei clinice, însă cu persistenţa 
sindromului infl amator (în scădere faţă de investi gaţiile 
anterioare). În urma investi gaţiilor suplimentare, paci-
en ta nu prezintă afectare cardiacă, pulmonară sau re-
nală, iar electromiograma nu a evidenţiat elemente 
mio ziti ce. Se decide creșterea dozei de metotrexat la 15 
mg/săptămână și menţinerea tratamentului corti zonic.

Concluzii. Parti cularitatea cazului prezentat constă 
în difi cultatea de a stabili diagnosti cul cert de scleroder-
mie sistemică, asocierea a două boli autoimune, scle-
rodermie sistemică și lupus eritematos sistemic sau sin-
drom overlap, precum și decizia terapeuti că corectă.
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ESTE TERAPIA BIOLOGICĂ O SOLUŢIE UNIVERSALĂ?

L.M. Ciobîcă, Daniela Anghel, G.D. Stoicescu, 
Iolanda Sîrbu, Ana Maria Dumitru, Mihaela Iordache, 
Ancuţa Coca

Introducere. Deși terapia biologică a revoluţionat 
tra  tamentul bolilor reumati ce în ulti mul deceniu, încă 
în tâl nim cazuri care, deși diagnosti cate precoce și tra-
tate corespunzător, au evoluţie agresivă, refractară la 
orice tratament.

Prezentarea cazului. În cazul nostru, discutăm de-
spre un pacient tânăr de 28 de ani, diagnosti cat de la 
vârsta de 13 ani cu artrită cronică juvenilă (HLA B27 po-
ziti vă). La 3 ani de la debutul bolii se iniţiază terapia 
anti -TNF alfa cu infl iximab, cu evoluţie parţial favorabilă. 
Tratamentul este urmat până în 2006 când pacientul se 
prezintă cu stare septi că.

Până în prezent pacientul a avut patru switch-uri de 
terapie biologică (infecţii, reacţie anafi lacti că, inefi ci-
enţă, cu o evoluţie agresivă a bolii. Răspunsul insufi cient 
atât la DMARD-uri, cât și terapia biologică au ca și con-
secinţă pentru pacient, la sfârșitul anului 2009, dubla 
proteză de șold și dubla proteză de genunchi.

Concluzii. Ca și parti cularitate a cazului menţionăm: 
afectarea axială ușoară, afectarea periferică agresivă, evo-
luţia progresivă, reacţiile adverse multi ple la DMARDS, 
dar și la terapia biologică și vârsta tânără a pacientului. 
În prezent (2015), pacientul urmează tratament cu ada-
limumab, lefl unomid 20 mg și prednison 10 mg/zi, cu 
un control mediu al bolii.

PROVOCĂRI DIAGNOSTICE ÎN LUPUSUL ERITEMATOS 
SISTEMIC

Cătălina-Elena Ionescu, Maria Magdalena Negru, 
Ruxandra Ionescu

Lupusul eritematos este o boală sistemică autoimună 
care afectează majoritatea aparatelor și sistemelor, cu 
manifestări foarte variate, de la indolente la fulminante, 
și cu perioade de exacerbări și remisiune. Manifestările 
cutanate sunt foarte frecvent întâlnite și extrem de po-
limorfe, clasifi cate în acute, subacute și cronice. Edemul 
periorbital apare într-o varietate de boli sistemice, cum 
ar fi : granulomatoza Wegener, sarcoidoza, sindromul 
Sjogren, polidermatomiozitele, limfomul și lupusul eri-
tematos sistemic. Există cazuri citate în literatură de 
lupus eritematos sistemic cu edem periorbital ca singură 
manifestare la debut, dar de obicei bilateral. Vom pre-
zenta cazul unei paciente ti nere care s-a prezentat la 
camera de gardă cu edem periorbital masiv unilateral.

Prezentarea cazului. Pacientă în vârstă de 17 ani, cu 
istoric de aproximati v doi ani de dureri osteoarti culare 
și fotosensibilitate de ti p maculo-papular și antecedente 
personale patologice alergice cu trigger neidenti fi cat în 
copilărie, se prezintă la camera de gardă, trimisă de la 
secţia de boli infecţioase a Spitalului „Sfântul 

Constanti n“, Brașov, pentru o erupţie polimorfă la ni-
velul feţei (frunte, scalp, piramidă și mucoasă nazale, 
buze, bărbie), aparent fără exti ndere pe mucoasă orală, 
cu cruste, anamnesti c cu debut în urmă cu 2-3 săptămâni 
și leziuni similare de ti p vasculiti c pe extremităţi (dege-
tele de la mâini și picioare). Pacienta asociază edem 
palpebral unilateral intens, eritematos la nivelul ochiului 
stâng.

Cu circa 10 zile înaintea prezentării la medic, pacien-
ta a primit Medrol în doză de 32 mg scăzută progresiv, 
iar de circa 7 zile a primit anti bioterapie cu Ciprinol, în 
ulti mele 24 de ore asociată cu vancomicină și genta-
micină, fără a infl uenţa simptomatologia. Pacienta a 
prezentat, în toată această perioadă, stare generală bu-
nă și a fost afebrilă. În urmă cu 2 luni, pacienta relatează 
prezenţa unor leziuni de ti p pete eritematoase la nivelul 
toracelui anterior și posterior, remise spontan.

Clinic, pacienta prezintă edem palpebral la nivelul 
ochiului stâng, fără chemozis sau proptozis (confi rmat 
ulterior de examenul oft almologic și examenele ima-
gisti ce CT și RMN de orbită), leziuni eritemato-papuloase 
la nivelul feţei, extremităţilor, livedo reti cularis, sindrom 
Raynaud și micropoliadenopati i mobile nedureroase 
laterocervicale și axilare bilateral, polul inferior al splinei 
fi ind palpabil.

Menţionăm că analizele efectuate de pacientă până 
la venirea în spital (ANA, anti corpi anti  ADNdc, anti corpi 
anti  Ro, anti corpi anti  SM, p ANCA, c ANCA, profi l hepa-
ti tă autoimună, profi l ti roidite autoimune) se afl au în 
lucru și în spital au fost completaţi cu anti corpi anti  
beta2GP1, anti corpi anti  cardiolipină IgG și IgM și ECA, 
froti u de sânge periferic, test Coombs, agluti nine la 
rece. Biologic s-a decelat anemie medie (9,8-8,6-9,6 g/
dl) normocromă, normocitară cu hiposideremie, cu test 
Coombs direct poziti v, cu LDH crescut, confi rmând ane-
mia hemoliti că autoimună; trombocitopenie cu anti -
corpi anti  tbc poziti vi, leucocite în jur de 6.000/mm3 sub 
corti coterapie, cu ușoară limfopenie; sindrom infl ama-
tor biologic marcat cu VSH 97-92 mm/h, hipergamaglo-
bulinemie 56%, cu Ig G 4.695 mg/dl, hipocomple men-
temie C4 – 4 mg/dl, C3 – 34 mg/dl, cu ușoară creștere 
pe parcursul internării; sindrom de citoliză și colestază 
hepati că: TGO 106 U/L, TGP 116,3 U/L; CK, CK-MB cres-
cute la venire, normalizate pe parcurs; proteinurie /24 h – 
1.007,5 mg/24h; 40,30 mg/dl; proba Addis-Hamburger: 
leucocite 2.780/min, hemati i și cilindri absenţi; triglice-
ride: 266 mg/dl; ANA în ti tru >1/1.000 și anti corpi anti  
ADN dc în ti tru > 600, cu restul anti corpilor negati vi. 

Având în vedere istoricul de dureri osteoarti culare 
cu caracter infl amator, leziunile cutaneo-mucoase (live-
do reti cularis, sindrom Raynaud, leziuni eritemato-papu-
loase vasculiti ce), sindromul de citoliză hepati că, afec-
tarea renală, probabil prin glomerulonefrită de ti p me-
 zangial cu proteinurie și leucociturie fără cilindri sau he-
mati i, cu afectarea pulmonară de ti p noduli pulmonari 
și adenopati i macrocenti metrice și perturbările imune 
severe, cu hipocomplementemie, hipergamaglobulinemie 
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și ANA și anti corpi anti  ADN dc prezenţi în ti truri foarte 
mari, stabilim diagnosti cul de lupus eritematos sistemic.

Parti cularitatea cazului este reprezentată de modul 
ati pic de debut al bolii, care sugerează încă o dată poli-
mor fi smul manifestărilor în lupusul eritematos sistemic.

INCIDENŢĂ CRESCUTĂ A TUBERCULOZEI LA PACIENŢII 
CU LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC – 
ESTE SCREENINGUL PENTRU TUBERCULOZA LATENTĂ 
URMĂTORUL PAS?

Ana Maria Gherghe, Alexandru Matei, Hermina Gyorfi , 
Alina Soare, Rucsandra Dobrotă, Mariana Sasu, 
Liviu Macovei, Ioan Ancuţa, Claudia Ciofu, 
Mihaela Milicescu, Mihai Bojincă, Victor Stoica, 
Carina Mihai

Introducere. Tuberculoza (TBC) reprezintă o pro ble-
mă majoră de sănătate publică la nivel mondial (1). In-
cidenţa TBC este mai mare în rândul pacienţilor cu boli 
reumati ce autoimune decât în populaţia generală; la 
acești  pacienţi, se manifestă adesea ca formă extrapul-
monară sau diseminată. Conform rapoartelor Organi-
zaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), deși în scădere con-
ti nuă în ulti mii ani, incidenţa TBC în România a fost de 
departe cea mai mare dintre ţările UE.

Obiecti ve. Ne-am propus evaluarea caracteristi cilor 
și factorilor de risc pentru TBC acti vă, la o cohortă de 
pacienţi diagnosti caţi cu lupus eritematos sistemic 
(LES).

Metodă. Datele pacienţilor cu LES urmăriţi în Spitalul 
Clinic „Dr. I. Cantacuzino“, în perioada 2005-2014, au 
fost analizate retrospecti v. Au fost înregistrate datele de-
mo grafi ce, clinice și de tratament anterior diagnosti cului 
TBC. Incidenţa TBC acti vă a fost comparată cu cea din 
populaţia generală. A fost uti lizată regresia logisti că uni-
variată pentru evaluarea infl uenţei diverșilor factori 
asu pra riscului de TBC.

Rezultate. Patru sute de pacienţi cu LES au fost 
evaluaţi în clinică, într-un interval de 10 ani. Dintre aceș-
ti a, au fost identi fi cate 18 cazuri de TBC acti vă per 4.291 
de pacienţi/an (ti mpul de expunere, PA), ceea ce cores-
punde unei incidenţe de 419,5/100.000 PA, de 4,43 ori 
mai mare decât incidenţa TBC în regiunea noastră în 
perioada 2005-2014.

Zece dintre cele 18 cazuri au prezentat TBC extra-
pulmonară sau diseminată; la acestea s-a observat un 
diagnosti c întârziat și forme mai severe de boală. Doi 
pacienţi au prezentat reinfecţie TBC după 2, respecti v 3 
ani de la diagnosti cul iniţial de TBC. Tratamentul cu glu-
co corti coizi în doză mare (hd-GC) și ciclofosfamidă (CYC) 
au fost asociate semnifi cati v cu TBC: OR (95% CI) 9,6 
(1,2-77,5), p =0,03 pentru hd-GC și 3,3 (1,2-9,1), p =0,02 
pentru CYC. Febra a fost cel mai important semnal de 
alarmă pentru diagnosti cul de TB, OR (95% CI) 73,1 
(15,2-352,7), p <0,001. Alte manifestări frecvente au fost 
scăderea în greutate și tusea. Nu a fost identi fi cată nicio 

asociere între TB și vârstă, durata bolii sau statutul 
socio-economic.

Concluzii. Într-o cohortă mare de pacienţi cu LES din 
România, am găsit o incidenţă crescută a TBC acti ve, 
majoritatea cazurilor prezentând TBC extrapulmonară 
sau sistemică. Tratamentul cu ciclofosfamidă sau gluco-
cor ti coizi în doză mare anterior diagnosti cului de TBC a 
fost asociat cu un risc crescut de TBC la pacienţii cu LES. 
Aceste rezultate sugerează că, într-o ţară cu o povară 
ridicată a TBC, screening-ul și tratamentul infecţiei TBC 
latente ar fi  uti le înaintea iniţierii terapiei imunosu pre-
sive.
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DIABETUL ZAHARAT ASOCIAT BOLILOR 
REUMATOLOGICE

Mădălina Dună, Violeta C. Bojincă, Ruxandra Ionescu

Introducere. Diabetul zaharat este o afecţiune cro-
nică, caracterizată fi ziopatologic prin creșterea nivelului 
glucozei în sânge ca urmare a producerii scăzute de 
către pancreas a insulinei sau a incapacităţii organismului 
de a folosi insulina. Biochimic, consecinţele se răsfrâng 
la nivelul tuturor metabolismelor, și anume: lipidic (hi-
per trigliceridemie, hipercolesterolemie), proteic (bilanţ 
azotat negati v) și glucidic (hiperglicemie, cu sau fără gli-
cozurie). Având un caracter generalizat, afectarea ţesu-
tu lui conjuncti v și a ţesutului osos de către glicozilarea 
enzimati că, precum și cea neenzimati că, explică frec-
venţa manifestărilor reumatologice în cazul pacientului 
diabeti c.

Obiecti ve. Scopul lucrării este evaluarea manifes-
tărilor reumatologice la un lot de pacienţi cu diabet za-
harat, prin urmărirea patologiei induse de diabetul 
zaharat, precum și a celei asociate frecvent acestuia. Ca 
obiecti v principal, am urmărit decelarea incidenţei ce-
lor mai frecvente manifestări reumatologice asociate 
diabetului zaharat la un grup de pacienţi. Ca obiecti v se-
cundar, am analizat comorbidităţile asociate diabetului 
zaharat și impactul acestora asupra manifestărilor re-
umatologice. 

Metodă. Lucrarea de faţă reprezintă un studiu re-
trospecti v realizat pe 107 pacienţi diagnosti caţi cu dia-
bet zaharat. Lotul a cuprins pacienţii internaţi în peri-
oada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 în cadrul 
clinicii de medicină internă și reumatologie a Spitalului 
Clinic „Sf. Maria“ din București . Datele au fost colectate 
din Arhiva Spitalului Clinic „Sf. Maria“, analizând foile de 
observaţie ale pacienţilor. În cazul pacienţilor cu mai 
mult de o internare, datele analizate au fost preluate 
din cadrul ulti mei internări. Pentru fi ecare pacient am 
urmărit: variabilele demografi ce (vârstă, sex), forma cli-
nică a diabetului zaharat, ti pul de tratament al diabetului 
zaharat, manifestările clinice intrinseci sau extrinseci 
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asociate diabetului, asocierea cu alte patologii reuma-
ti smale.

Rezultate. Afectările reumatologice au fost frecvente 
la pacienţii din lotul studiat. Dintre condiţiile asociate 
frecvent diabetului zaharat, hiperostoza idiopati că di-
fuză a fost întâlnită la 5 pacienţi, periartrita scapulo-
humerală a afectat 7 pacienţi, sindromul de canal car-
pian a fost prezent la 7 pacienţi, contractura Dupuytren, 
la un singur pacient, guta și condrocalcinoza au afectat 
10, respecti v 8 pacienţi. Manifestările reumatologice au 
fost mai frecvent întâlnite în grupul de pacienţi cu di-
abet zaharat trataţi cu anti diabeti ce orale și mai puţin la 
pacienţii trataţi cu insulină, posibil datorită unui con trol 
glicemic mai adecvat în cazul tratamentului insulinic.

 
FIGURA 1. Manifestări reumati smale asociate cu 
hipertrigliceridemie și diabet zaharat

Concluzii. Dintre condiţiile asociate frecvent dia be-
tului zaharat, aminti m hiperostoza idiopati că difuză, pe-
riartrita scapulo-humerală, sindromul de canal car pian, 
contractura Dupuytren, guta și condrocalcinoza. Boala 
artrozică vertebro-periferică a fost cea mai frec ventă 
manifestare reumatologică, concluzie așteptată întrucât 
grupa de vârsta majoritară a fost 50-70 de ani. Sindromul 
de canal carpian a fost întâlnit în procent de 86%, predo-
minant la persoanele de sex feminin, aspect concordant 
cu datele din literatură. Manifestările re uma tologice au 
fost mai frecvent întâlnite în grupul de pacienţi cu 
diabet zaharat trataţi cu anti diabeti ce orale și mai puţin 
la pacienţii trataţi cu insulină, posibil dato rită unui con-
trol glicemic mai adecvat în cazul trata mentului insulinic.
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UNDE DAI ȘI UNDE CRAPĂ! – LUPUS INDUS DE 
TERAPIE ANTI-TNF ALFA

Laura Groșeanu, Alexandra Peltea, Tania Gudu, 
Kaleshi Harillaq, Andre Olteanu, Ruxandra Ionescu

Introducere. Lupusul indus de terapia anti -TNF alfa 
este o provocare diagnosti că și terapeuti că. Prezentăm 
o serie de trei astf el de cazuri, induse de terapia cu Humira, 
anti corp monoclonal anti -TNF alfa complet umanizat, la 
pacienţi fără patologie reumatologică anterioară.

Cazul 1. Femeie în vârstă de de 42 de ani, diagnosti -
cată de 15 ani cu psoriazis vulgar extensiv, neresponsiv 
la terapii to pice uzuale, astf el încât, în 2012, se decide 
iniţierea ada limumab 40 mg sc la 2 săptămâni. După 
aproximati v 18 luni, pacienta începe să dezvolte artrite 
de glezne, tenosinovite migratorii asimetrice de fl exori 
palmari. Biologic se înregistrează: VSH =46 mm/h, CRP 
=17 mg/l, HLAB27 negati v, ANA = 120 U/l (normal <50U/ 
L), anti  corpi (Ac) anti -ADNdc = 60U/L (normal <25 U/l). 
Se de ci de întreruperea terapiei anti -TNF și administrare 
zilni că de AINS. Regresia lentă a simptomatologiei arti -
cu  lare și reapariţia leziunilor cutanate, după întrerupe-
rea tera piei biologice, au impus imunosupresie cu me-
totrexat până la 15 mg/săptămână. Evaluarea la 6 luni a 
consta tat: evoluţie favorabilă, minime artralgii intermi-
tente la nivelul gleznelor, fără sindrom infl amator, ANA 
per sistent poziti vi și negati varea Ac anti -ADNdc.

Cazul 2. Femeie de 46 de ani, diagnosti cată la 16 ani 
cu psoriazis pustulos neresponsiv la terapie topică, ceea 
ce determină iniţierea terapiei cu Humira 40 mg sub-
cutanat la 2 săptămâni. La 10 luni de la iniţierera tera-
piei, pacienta acuză artralgii cu caracter infl amator la 
nivelul arti culaţiilor mici ale mâinilor, discrete tumefacţii 
ale pumnilor bilateral. Biologic, se înregistrează: discretă 
leucopenie (3.200/mmc, fără modifi carea formulei le-
uco citare), sindrom infl amator moderat (VSH =36 mm/ 
g, CRP =23 mg/l), FR negati ve, acid uric normal, ANA 
>200 Ui/l, Ac anti -ADNdc =65Ui/l (normal <25 UI/l). La 
momentul evaluării reumatologice, se constată regresie 
completă a leziunilor cutanate. Se decide întreruperea 
terapiei cu Humira și administrare zilnică de AINS, cu 
regresia simptomatologiei arti culare după 3 luni. Evo-
luţia clinică bună a bolii atât cutanate, cât și arti culare 
nu au impus reluarea terapiei anti -TNF alfa.

Cazul 3. Femeie în vârstă de 24 de ani, diagnosti cată 
în aprilie 2013 cu rectocolită ulcerohemoragică, fără be-
nefi cii la terapia cu sulfasalazină și azati oprină, la care 
se iniţiază terapie cu adalimumab 40 mg subcutanat la 
2 săptămâni în septembrie 2013. La 6 luni de la iniţierea 
terapiei bio logice, în condiţii de deplină remisiune a bo-
lii infl amatorii intesti nale (clinică, biologică și colonosco-
pică), pacienta începe să dezvolte artrite asimetrice de 
glezne, ge nunchi, tenosinovite la nivelul fl exorilor dorsali 
ai dege telor mâinilor, tendinite ahileene. La examenul 
obiecti v se constată și un discret rash malar. Investi gaţiile 
relevă: HLA B27 negati v, absenţa imagisti că a sacroileitei, 
mi nim sindrom infl amator (VSH =30 mm/h, CRP =20 mg/l), 
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tendinţă la leucopenie (3.200/mmc) cu limfopenie (800/
mmc), ANA =120 U/L (normal <50 U/L), Ac anti -ADNdc 
=36 U/L (normal <25 U/L), anti -Ro și anti -La negati vi. S-a 
tentat întreruperea terapiei anti -TNF, însă recomandarea 
gastroenterologilor a fost de a menţine tratamentul, din 
cauza riscului mare de recădere. Se decide spaţierea 
Humira la 3 săptămâni și asocierea a 8 mg Medrol/zi, cu 
scădere până la 4 mg la 2 zile. Evaluarea la un an eviden-
ţiază: minime artralgii de glezne, pumni, intensifi cate la 
încercarea de întrerupere a corti coterapiei, Ac anti -
ADNdc negati vi, ANA =60 U/l.

Concluzie. Lupusul indus de terapia anti -TNF alfa este 
o afecţiune cu prognosti c bun, cele trei paciente având 
pre dominant afectare arti culară, cutanată și, posibil, 
he matologică. Decizia de reluare a terapiei anti -TNF 
alfa, folosind un alt agent, rămâne discutabilă.

SPONDILARTRITĂ AGRESIVĂ LA FEMEIA CU HLA-B27 
NEGATIV – O SERIE DE CAZURI CLINICE

Ana-Maria Ramazan, Amalia-Emanuella Mirotoi, 
Graţiela-Mihaela Gâdea, Maria Șuţa

Introducere. Termenul de spondilartrită se referă la 
o familie de boli ce împart anumite aspecte clinice. Cele 
mai caracteristi ce sunt infl amaţia arti culaţiilor axiale (în 
special arti culaţiile sacroiliace), oligoartrita asimetrică 
(în special la membrele inferioare), dacti lita și entezita. 
În grupul spondilartritelor sunt incluse, în mod clasic, 
spondilita anchilozantă, artropati a psoriazică, artrita re-
ac ti vă, artritele din bolile infl amatorii intesti nale și 
spondilartrita nediferenţiată, dar conform criteriilor 
ASAS spondilartritele pot fi  axiale sau periferice.

Frecvenţa pe sexe a acestor afecţiuni este de 2/1 pen-
tru sexul masculin, iar prezenţa anti genului de histocom-
pati bilitate HLA-B27 s-a regăsit cel mai frecvent (90%) la 
pacienţii cu spondilită anchilozantă. În multe studii 
clinice, se consideră că prezenţa anti genului de histo-
com pati bilitate HLA-B27 este factor de prognosti c ne-
gati v și se asociază cu manifestări extraarti culare, în 
special oculare.

Prezentarea cazurilor. Prezentăm cazul a trei pacien-
te cu spondilartrită pe teren HLA-B27 negati v, cu boală 
înalt acti vă, fără răspuns la tratamentul anti infl amator 
nesteroidian și de fond convenţional, unde s-au urmărit 
caracteristi cile evoluti ve din punct de vedere clinic și 
paraclinic.

Prima pacientă a avut un debut la vârsta de 18 ani cu 
dureri lombare joase de ti p infl amator și oligoartrită de 
membre inferioare, cu o perioadă de remisiune de un 
an, ulterior o reacti vare mai agresivă decât debutul, în-
cadrându-se ca spondilartrită nonradiografi că.

A doua pacientă, în vârstă de 48 de ani, cu debut tar-
div (după 40 de ani), dar extrem de agresiv, prezentând 
ma nifestări generale (scădere ponderală, inapetenţă, 
sub febrilitate) și durere lombară joasă de ti p infl amator, 
pacienta fi ind clasifi cată în decurs de 2 ani ca spondilită 
anchilozantă.

A treia femeie, în vârstă de 44 de ani, cu istoric fami-
lial de spondilartrită (o soră cu spondilită anchilozantă și 
psoriazis), cu debut la 40 de ani, cu oligoartrită invalidantă 
de membre inferioare, ulterior cu durere lombară joasă, 
clasifi cabilă tot ca spondilartrită nonaradiografi că.

Toate pacientele au avut răspuns parţial la anti infl a-
matoare nesteroidiene și la terapia de fond cu sulfasa-
lazină și metotrexat în doze maximale, moti v pentru ca-
re primele două primesc deja tratament biologic.

Concluzie. Spondilartrita la femeia cu HLA-B27 ne-
ga ti v poate dobândi un caracter agresiv, ceea ce ne su-
gereaza existenţa altor factori de prognosti c nefavorabil 
care trebuie studiaţi pe viitor la această categorie de 
pacienţi.
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RISCUL CARDIOVASCULAR LA PACIENŢII CU 
POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ ȘI TERAPIE ANTI TNF ALFA

Daniela Anghel, Lucian Mihai Ciobîcă, Ancuţa Coca, 
Silviu Marcel Stanciu, Bogdan Olan

Introducere. Poliartrita reumatoidă este o boală in-
fl a matorie autoimună cronică, care determină infl ama-
ţie sistemică, asociată cu risc crescut de accidente ische-
mice coronariene, cerebrale și periferice. Terapia bio -
lo gică, prin scăderea infl amaţiei sistemice, realizează, 
implicit, și diminuarea riscului cardiovascular la pacienţii 
cu poliartrită reumatoidă. Aprecierea ateromatozei ca-
roti diene la examenul ultrasonografi c Doppler poate fi  
un element uti l în diagnosti carea pacienţilor cu risc 
cardiovascular.

Scop. Am urmărit riscul cardiovascular, apreciat prin 
prezenţa și evoluţia plăcii de aterom caroti dian prin 
eco grafi e Doppler caroti diană, profi lul lipidic și hiper-
tensiunea arterială, la pacienţi cu poliartrită reumatoidă 
care au urmat tratament biologic cu anti  TNF alfa. De 
asemenea, am studiat corelarea indicelui grosime inti -
mă-medie la nivelul caroti delor cu acti vitatea bolii re-
umati ce (DAS 28, CRP, VSH) și evoluţia acestor parametri 
sub terapie biologică.

Material și metodă. Studiul nostru a inclus 37 de pa-
cienţi cu poliartrită reumatoidă în tratament cu DMARD’s 
(lotul 1) și 45 de pacienţi cu poliartrită reumatoidă în 
tratament cu terapie biologică anti  TNF alfa (etanercept, 
adalimumab, infl iximab) (lotul 2). La toţi pacienţii au 
fost evaluaţi următorii parametri: DAS 28, profi lul lipidic 
(colesterol total, LDL, HDL, TG), CRP, VSH, TA și IMT (cu 
placa caroti diană), care au fost urmăriţi la 0, 6 și 12 luni. 
Indicele grosime inti mă-medie a fost apreciat prin ultra-
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sonografi e mod B la nivelul arterei caroti de comune, 
bifurcaţiei celor două artere și la artera caroti dă externă. 
S-a considerat patologică valoarea indicelui >0,7 mm.

Rezultate. În lotul 1, după efectuarea ecografi ei 
Doppler caroti diene, dintre cei 37 de pacienţi, 21 au 
prezentat placă de aterom la nivelul caroti dei, iar în 
lotul 2, dintre cei 45 de pacienţi 29 au prezentat aceste 
modifi cări. S-a efectuat o evaluare completă (DAS 28, 
profi l lipidic, tensiune arterială, ultrasonografi e caroti -
diană) a tuturor pacienţilor la debutul studiului. La 6 
luni, markerii infl amatori și DAS 28 au prezentat o dimi-
nuare a valorilor iniţiale în ambele loturi, mai semni-
fi cati vă în lotul cu terapie biologică. Reducerea indicelui 
grosime inti mă-medie și a tensiunii arteriale a fost ob-
servată în ambele loturi, fără diferenţe semnifi cati ve. La 
12 luni, CRP și DAS 28 în lotul tratat cu DMARD’s au co-
respuns unor valori de remisie a bolii la 33 de pacienţi 
(89%), iar în lotul tratat cu terapie biologică, aceleași 
valori de remisie a bolii au fost înregistrate la 44 de 
pacienţi (97,7%). Indicele grosime inti mă-medie în lotul 
tratat cu DMARD’s a diminuat faţă de valorile obţinute 
la 6 luni. La pacienţii cu terapie biologică, reducerea in-
dicelui grosime inti mă-medie a înregistrat o scădere 
progresivă faţă de momentul evaluării anterioare.

Concluzie. Există o corelaţie directă între markerii 
de infl amaţie și evoluţia ateromatozei caroti diene la 
pacienţii cu poliartrită reumatoidă. Indicele grosime in-
ti mă-medie reprezintă un element paraclinic uti l în apre-
cierea riscului cardiovascular la pacienţii cu poliartrită 
reumatoidă.

Terapia biologică, prin controlul bolii de fond, îmbu-
nătăţește și prognosti cul cardiovascular. Tratamentul cu 
anti  TNF alfa realizează un bun control, alături de medi-
caţia hipolipemiantă și anti hipertensivă a patologiei 
cardiovasculare asociate, la pacienţii cu poliartrită re-
umatoidă.
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SPONDILARTROPATIE SERONEGATIVĂ CU DEBUT 
POSTOPERATOR

Roxana Gheorghiţoiu, Simona Caraiola, Doina Ramba, 
Anca Ilean, Răzvan Ionescu, Cristi an Băicuș

Introducere. Spondilartropati ile reprezintă un grup 
de boli care pot afecta arti culaţii periferice și centrale și 
pot avea diverse manifestări extraarti culare, putând re-
prezenta o adevărată provocare pentru clinicieni de 
diverse specialităţi, în special când debutează aparent 
postoperator.

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unui pacient 
de sex masculin, în vârstă de 27 de ani, cu hemangioame 
congenitale operate în mod repetat, care în luna sep-
tem brie 2014 a fost operat pentru un astf el de heman-
giom care determina prin compresie sindrom de tunel 
carpian stâng. La aproximati v 2 săptămâni postoperator, 
pacientul s-a prezentat în provincie pentru monoartrită 
de genunchi stâng însoţită de subfebrilitate, iar para-
clinic se remarca sindrom infl amator important. S-a 
efectuat artrocenteză exploratorie, care arăta lichid in-
fl amator, dar culturile au fost negati ve. S-a iniţiat, totuși, 
anti bioterapie cu oxacilină și gentamicină, alături de 
anti algice și anti infl amatoare nonsteroidiene (AINS). Sub 
această terapie, au apărut artrite de genunchi contra-
lateral, pumn drept, gleznă stângă, durere cu caracter 
infl amator la nivelul coloanei vertebrale cervicale și 
lom bare, dar și durere fesieră bilaterală.

Pacientul s-a internat în octombrie 2014 în clinica 
noastră cu această simptomatologie, examenul clinic 
con fi rmând artritele și evidenţiind durere la palparea 
arti culaţiilor sacroiliace bilateral, manevra Schober pozi-
ti vă la 2 cm și indice medius-sol de 40 cm. Biologic se 
evidenţiau sindrom infl amator important, anemie mo-
de rată normocromă normocitară, FAN, FR și anti corpi 
anti CCP negati vi, fracţiuni C3 și C4 ale complementului 
normale. Bilanţul de boli infecţioase a fost negati v: he-
moculturi sterile, exudat faringian și urocultură sterile, 
ecocardiografi e normală, iar plaga postoperatorie evo-
lua normal, fără semne de infecţie. Ecografi a arti culară 
arăta sinovite acti ve, iar RMN de arti culaţii sacroiliace 
arăta modifi cări infl amatorii încadrabile în diagnosti cul 
de sacroileită stadiul II-III bilateral. Anamneza amănun-
ţită a relevat că pacientul a mai avut episoade de durere 
cu caracter infl amator la nivelul coloanei vertebrale și la 
nivel fesier, pentru care nu a fost investi gat și pentru 
care se autotrata cu AINS de cel puţin 5 ani. De aseme-
nea, reţinem din antecedentele heredo-colaterale (AHC) 
o bunică și o mătușă cu lupus eritematos sistemic și o 
altă mătușă cu poliartrită reumatoidă. Evoluţia a fost 
lent favorabilă sub sulfasalazină și AINS.

Am ales să prezentăm acest caz datorită parti cula-
rităţilor lui – spondilartropati e seronegati vă cu debut 
aparent postoperator ca monoartrită (DAR anamneza 
relevă debut al bolii de cel puţin 5 ani), ceea ce a pus 
reale probleme de diagnosti c diferenţial cu artrita 
septi că, antecedente heredocolaterale de boli auto imu-
ne, antecedente personale patologice de hemangioame, 
dintre care unul a determinat sindrom de tunel carpian.

Concluzii. Literatura de specialitate descrie foarte rar 
debutul postoperator al spondilartropati ilor serone-
gati ve, ceea ce subliniază importanţa unei anamneze și 
a unui examen clinic corecte și minuţioase pentru diag-
nosti c și mai ales pentru diagnosti cul bolilor reumati s-
male.
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EVIDENŢIEREA MODIFICĂRILOR CAPILAROSCOPICE LA 
PACIENŢII CU AFECŢIUNI AUTOIMUNE ASOCIIND 
FENOMEN RAYNAUD SECUNDAR

Larisa Micu, Ancuţa Nistor, Simona Szasz, 
Horaţiu Popoviciu, Mirela Pârvu

Cuvinte cheie: fenomen Raynaud secundar, scleroză sistemică 
progresivă, lupus eritematos sistemic, capilaroscopie.

Introducere. Fenomenul Raynaud (FR) este afec-
ţiunea caracterizată prin procese vasospasti ce intense 
și recurente, ce determină modifi cări de culoare și tem-
peratură în special la nivelul degetelor mâinilor și pi-
cioarelor, dar și al altor extremităţi (nas, urechi). Feno-
menul Raynaud poate fi  primar (idiopati c) sau poate fi  
secundar, când apare în contextul unei boli de ţesut 
conjuncti v, acesta prezentând o asociere mai specifi că 
cu sclerodermia sistemică (SSP), dar nu este de neglijat 
nici cea cu lupusul eritematos sistemic (LES).

Obiecti ve. Scopul studiului a fost de a evalua modi-
fi cările capilaroscopice la pacienţii cu afecţiuni auto-
imune-SSP și LES, care asociază FR secundar.

Material și metodă. Am evaluat 58 de pacienţi inter-
naţi în Clinica Reumatologie Tîrgu-Mureș, diagnosti caţi 
conform criteriilor ACR/EULAR cu LES (27 de pacienţi) și cu 
SSP (31 de pacienţi), fenomenul Raynaud secundar asociat 
fi ind criteriu obligatoriu de includere. S-a determinat 
ti trul anti corpilor AAN, anti  ADN dublu catenar, anti  car-
diolipină IgG, anti -centromer, Scl70, anti -topoizomerază 
I, anti ARN-polimerază III prin metoda ELISA. Evaluarea 
capilaroscopică s-a efectuat cu un aparat Videocap 3.0, 
la o magnifi caţie de X200. Examinarea s-a efectuat la 
degetele II-V la ambele mâini. 

Rezultate. Vârsta medie la pacienţii examinaţi cu 
SSP a fost 48,55 ani, respecti v 42,47 ani, în cazul celor 
cu LES, cu debutul mediu al bolii de 7,03±5,6 SD (ani) 
pentru SSP și 8,7±8,67 SD (ani) pentru LES. Pacienţii cu 
SSP au prezentat modifi cări capilaroscopice specifi ce, 
defi nite ca patt ern-uri: precoce – 25,81%, acti v – 38,71%, 
tardiv – 22,58% și aspect normal capilaroscopic – 12,9%. 
Un procent de 33,33% dintre pacienţii cu LES au pre-
zentat una sau mai multe modifi cări capilaroscopice (mi-
crohemoragii, dilataţii capilare, zone avasculare), fără a 
putea fi  încadrate în patt ern-uri specifi ce. Am găsit 
ulceraţii digitale la 14 pacienţi cu SSP și modifi cări de ti p 
vasculiti c cutanat la 9 pacienţi cu LES. Titrul anti corpilor 
dictează adeseori evoluţia bolii, însă nu am găsit aso-
ciere semnifi cati vă stati sti c între ti trul anti corpilor și 
modifi cările ulcerati ve în SSP. La pacienţii cu LES, modi-
fi cările capilaroscopice sunt asociate cu prezenţa și 
ti trul crescut al anti corpilor.

Concluzii. Pacienţii cu LES prezintă modifi cări capi-
laroscopice dictate de acti vitatea bolii și, uneori, de un 
ti tru mare de anti corpi. Modifi cările capilaroscopice spe-
cifi ce prezente la pacienţii cu SSP au patt ern „precoce/
acti v/tardiv“, pacienţii care prezintă ulceraţii aparţinând, 
de obicei, patt ern-ului „acti v“ și „tardiv“.

BIBLIOGRAFIE
1. Cutolo M., Pizzorni C., Secchi M.E., Sulli A. – Capillaroscopy, Best 

Practi ce & Research Clinical Rheumatology 2008; 22(6):1093-1108
2. Bakst R., Merola J., Franks A., Sanchez M. – Raynaud‘s 

phenomenon:Pathogenesis and management. J Am Acad Dermatol 
2008; 59:633-653

3. Lambova S.V.,  Müller U. – The role of capillaroscopy in diferenti ati on 
of primary and secondary Raynaud’s phenomenon in rheumati c 
diseases:a review of the literature and two case reports. Rheumatol 
Int 29:1263–1271    

SPONDILARTRITA, INFLIXIMABUL ȘI ACTIVITATEA DE 
BOALĂ

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. Spondilartritele (SpA), forma axială sau 
periferică, pot duce la manifestări arti culare și extraarti -
culare (1). Interesarea arti culaţiilor sacroiliace poate fi  
confi rmată precoce, prin examenul de rezonanţă mag-
ne ti că (IRM) (2). Strategiile terapeuti ce actuale includ 
agenţii anti -TNF, care și-au demonstrat efi cacitatea în 
reducerea acti vităţii bolii la acești  pacienţi (2-4).

Obiecti ve. Ne-am propus evaluarea caracteristi cilor 
pacienţilor cu SpA sub tratament cu infl iximab (IFX), în 
ceea ce privește consumul suplimentar de anti infl ama-
toare non-steroidiene (AINS) și indicatorii de acti vitate 
a bolii.

Metodă. Pe o perioadă de cinci luni (ianuarie-mai 
2015), 33 de pacienţi consecuti vi cunoscuţi cu SpA, 
afl aţi în tratament biologic cu IFX, au fost incluși în lotul 
de studiu. Concomitent cu colectarea datelor demo-
grafi ce, clinice (scorurile de acti vitate ale SpA) și para-
metrilor de laborator (VSH, CRP), au fost determinate 
nivelul seric de IFX și prezenţa anti corpilor anti -IFX, uti -
lizând metoda ELISA, cu kituri Progenika. Analiza sta-
ti sti că a fost efectuată uti lizând programul SPSS versiu-
nea 20.0. Diferenţele între subgrupuri au fost evaluate 
cu ajutorul testului t Student, iar testele Spearman și 
Pearson au fost uti lizate pentru corelaţii.

Rezultate. Dintre pacienţii incluși în lotul de studiu, 
90% erau bărbaţi, iar vârsta medie a lotului a fost de 
37,8 ani (SD +/- 9,2). Toţi pacienţii aveau anti genul HLA 
B27 prezent. Durata medie a bolii a fost de 89 de luni 
(SD +/- 56). Indicele de masă corporală a fost calculat la 
26,6 kg/m2, iar statusul de fumător a fost confi rmat la 
30% dintre pacienţi. La momentul stabilirii diagnos ti -
cului, 39% dintre pacienţi au necesitat efectuarea unui 
IRM de bazin, iar acești  pacienţi au fost identi fi caţi cu un 
nivel seric mai mare de IFX (r =0,506, P =0,003). Un 
procent de 18% dintre pacienţii înrolaţi au suferit mai 
mult de un episod de uveită înainte de iniţierea trata-
mentului cu IFX și acest lucru s-a corelat poziti v cu nu-
mărul de fl acoane de IFX administrate per pacient (r = 
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0,412, P =0,017). Antecedentele de uveită s-au corelat, 
de asemenea, cu istoricul poziti v de switch al agenţilor 
anti -TNF (numărul anterior de prescripţii de agenţi anti -
TNF) (r =0,405, P = 0,019).

Anti bioterapia profi lacti că a fost administrată la 27% 
dintre pacienţii cu test Quanti feron Gold poziti v. Dintre 
pacienţii din studiu, 60% au avut nivel seric detectabil 
de IFX, în ti mp ce 48% au prezentat anti corpi anti -IFX, în 
corelaţie cu nivelul seric nedetectabil de substanţă ac-
ti vă. Administrarea de AINS, evaluată ca număr de zile 
pe săptămână, s-a corelat cu scorul BASDAI (r=0,530, 
P=0,002) și cu schema de administrare a terapiei biolo-
gice la 6 săptămâni (r =0,434, P =0,012). Consumul de 
AINS s-a corelat invers cu nivelul seric de IFX (r= -0,406, 
P =0,019) și poziti v cu prezenţa anti corpilor anti -IFX (r 
=0,449, P =0,009). Nivelul seric de IFX a fost mai scăzut 
la pacienţii cu antecedente de switch de agenţi anti -TNF 
(r= -0,357, P =0,041).

Concluzii. Diagnosti cul precoce în SpA, uti lizând exa-
menul IRM, poate duce la o iniţiere promptă a trata-
mentului și, totodată, la un nivel seric mai mare de me-
dicament. La pacienţii cu SpA, lipsa sau pierderea răs-
 punsului la terapia biologică, confi rmat prin creșterea 
scorurilor de acti vitate a bolii, prin nivelul seric nede-
tectabil de IFX și prin prezenţa anti corpilor anti -IFX, duce 
la o creștere a consumului de AINS. Infl uenţa răspunsului 
terapeuti c la un inhibitor de TNF după efectuarea unui 
switch rămâne de stabilit. 
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PROVOCĂRI DE ÎNCADRARE DIAGNOSTICĂ A 
MANIFESTĂRILOR NEUROLOGICE ÎN BOLILE 
AUTOIMUNE

C. Buzatu, S. Daia, L. Groșeanu, R. Ionescu

Introducere. Boala Behçet este o formă rară de vas-
culită de vase mici și medii, cu interesare multi sistemică 
și cu evoluţie frecvent recidivantă. Această boală apare 
cu precădere la adultul tânăr (25-35 de ani), cu prevalen-
ţă egală între sexe (complicaţii mai severe la bărbaţi). 

Tabloul clinic este polimorf, cu simptome ce pot sa 
apară la distanţă în ti mp, ceea ce duce, de multe ori, la 
un diagnosti c tardiv.

Caz clinic. Pacientă în vârstă de 51 de ani, cunoscută 
cu talasemie minoră, se internează în clinica de medicină 
internă și reumatologie a Spitalului Clinic „Sf. Maria“ 
acuzând durere lombară joasă cu caracter mixt, veche, 
accentuată în ulti mele săptămâni, și modifi cări de sen-
sibilitate (parestezii și hiperestezie) în etajul abdominal 
superior, accentuate cu 2 săptămâni anterior prezentării.

Simptomatologia a debutat în 2007 cu durere lom-
bară intensă, iradiată inghinal drept, mimând abomenul 
acut, pentru care s-a efectuat apendicectomie, fără 
ame liorare. Două săptămâni anterior prezentării în cli-
nica noastră, pacienta asociază dureri la nivelul bazi-
nului, radiografi ile de bazin și IRM evidenţiind osteocon-
densare sacroiliacă stângă, Ig G total și anti  Shigella în 
ti tru crescut, HLA B27 negati v, VSH ușor crescut. Se pu-
ne diagnosti cul de spondilartrită nediferenţiată, primind 
AINS și sulfasalazină 1 g/zi.

La internarea în clinică, asociază inconti nenţă uri-
nară și pentru materii fecale, iar examenul clinic prezintă 
aft e la nivelul cavităţii bucale, cruste la nivelul cornetelor 
nazale, cu secreţii nazale feti de cronice, puncte fi bro-
mial gice dureroase, sensibilitate cutanată ușor dimi-
nuată în etajul abdominal superior și hiperestezie la 
nivelul membrelor superioare și inferioare. Biologic se 
înregistrează: bicitopenie nou instalată (Hb 8,5 mg/dl, 
WBC 2700/ul), minim sindrom infl amator (VSH 31mm/ 
h, normal<30mm/h; PCR 6,09 mg/l, normal <5mg/l).

Apariţia paresteziilor în corset la nivelul trunchiului, 
inconti nenţa urinară și pentru materii fecale, senzaţia 
de contractură la nivelul musculaturii gambei, bazinului, 
cefaleea occipitală zilnică, EMG-ul în limite normale 
ridică suspiciunea de mielită transversă, iar IRM coloană 
cervico-dorsală confi rmă diagnosti cul.

Diagnosti cul diferenţial a luat în consideraţie sufe-
rinţa neurologică de sine-stătătoare sau secundară unor 
boli autoimune, infecţioase, hematologice. Diagnosti cul 
de lupus eritematos sistemic nu este susţinut de lipsa 
criteriilor clinice, ANA negati vi, complementul seric nor-
mal, testul Coombs direct, indirect negati v, VDRL ne-
gati v. Scleroza multi plă și boala Devic sunt infi rmate de 
aspectul normal al IRM-ului cerebral și al nervului opti c, 
cu lipsa leziunilor de demielinizare și de anti corpii anti -
Aquaporine negati vi. Aspiratul de măduvă osoasă, do-
zarea de vitamina B12, biopsia din mucoasă gastrică 
exclud patologia hematologică sau defi citul de vitamina 
B12. Absenţa sindromului infl amator, lipsa ameliorării 
sub anti bioterapie, debutul insidios nu pledează pentru 
patologia infecţioasă, iar screening-ul pentru neoplazii 
este negati v. Pacienta primește puls terapie cu solume-
drol 1g 3 zile, cu evoluţie favorabilă a simptomatologiei, 
și este transferată la neurologie unde, pe baza istoricului 
de aft e bucale recurente, a debutului insidios al bolii și 
a prezenţei HLA B51 poziti v și a testului de patergie se 
ridică suspiciunea de boală Behcet.
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Având în vedere vârsta, terenul geneti c, istoricul de 
aft e bucale recurente și manifestările neurologice, se 
pune diagnosti cul de boală Behcet cu afectare neuro-
logică și se iniţiază imunosupresia cu ciclofosfamidă 600 
mg/lună, cu evoluţie clinică bună a simptomatologiei 
neurologice.

Concluzii. Tabloul clinic în bolile autoimune se con-
tu rează deseori în ti mp, astf el încât nu sunt întotdeauna 
întrunite toate criteriile de diagnosti c la debutul afec-
ţiunii. Boala Behcet are un tabloul clinic polimorf, sem-
nele și simptomele putând să apară la intervale crescute 
de ti mp și diagnosti cul fi ind tardiv. Afectarea neurologică 
la debut se întâlnește în 5-15% dintre cazuri. Neuro-
Behçet-ul este un subti p de boală Behçet cu diagnosti c 
difi cil și evoluţie nefavorabilă (10-40%). Afectarea izo-
lată a măduvei spinării apare foarte rar în boala Behcet. 
Dintr-o serie de 200 de cazuri, doar 10 au prezentat 
afectare a MS, iar mielita este asociată cu un prognosti c 
nefavorabil.

INDICII DENSITĂŢII OSOASE LA PACIENŢII CU LUPUS 
ERITEMATOS SISTEMIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

Victoria Sadovici, Mariana Cebanu, 
Lucia Mazur-Nicorici, Virginia Salaru, Minodora Mazur

Introducere. Osteoporoza (OP) este o complicaţie 
cu noscută la pacienţii cu lupus eritematos sistemic 
(LES), a cărei prevalenţă variază de la 4% la 42%, în func-
ţie de populaţia studiată. Datele epidemiologice ce vi-
zează OP la pacienţii cu LES în ţările în curs de dezvoltare 
sunt incomplete.

Scopul studiului îl reprezintă depistarea precoce a 
osteoporozei, prin osteodensitometrie (DEXA), la paci-
enţii cu LES din Republica Moldova.

Material și metodă. Am efectuat un studiu trans-
versal pe 106 pacienţi cu LES, conform criteriilor de 
clasifi care SLICC, 2012. Subiecţii au fost investi gaţi prin 
anamneză, radiografi a coloanei vertebrale și osteo den-
sitometrie. 

Rezultate. Cercetarea a inclus 106 pacienţi cu vârsta 
medie de 41,1 (±12,6) ani, dintre care 91,5% femei, cu 
durata medie a maladiei de 90,0 (±87,2) luni. Acti vitatea 
bolii, apreciată prin SLEDAI, a fost de 13,2 (±8,2) puncte, 
indicele de lezare SLICC/ACR DI a fost egal cu unu sau 
mai multe puncte la 34,0% dintre pacienţi, înregistrând 
o valoare medie de 2,8 (±2,5) puncte. Analiza regimului 
terapeuti c a decelat faptul că 89,6% dintre pacienţi au 
primit glucocorti costeroizi, dintre care 15,1% în doze 
mari, 29,2% în doze mici și 55,6% în doze medii. Re-
zultatele osteodensitometriei au evidenţiat osteopenie 
în 39,0% dintre cazuri, respecti v osteoporoză (T-scor> 
-2,5) în 22,6% dintre cazuri. Examenul radiografi c al co-
loanei vertebrale a identi fi cat fracturi osteoporoti ce la 
6,6% dintre subiecţi. Analiza corelati vă a densităţii osoa-
se și a regimului terapeuti c (inclusiv doza de glucocorti -
costeroizi), durata maladiei și menopauza, nu a decelat 
relaţii semnifi cati ve stati sti c. 

Concluzie. Osteoporoza este o complicaţie frecventă 
la pacienţii cu lupus eritematos sistemic din Republica 
Moldova (22,6%), fi ind asociată cu fracturi vertebrale în 
6,6% dintre cazuri.

DISCUŢII DESPRE TRATAMENTUL ȘI COMORBIDITĂŢILE 
UNUI PACIENT CU ARTROPATIE PSORIAZICĂ

Raluca Malitchi

Pacient în vârstă de 56 de ani, fumător și consumator 
cronic de etanol, cu antecedente heredocolaterale de 
psoriazis și personale de psoriazis eritrodermic extensiv, 
accident vascular cerebral, epilepsie cu crize de ti p 
grand mal și hepati tă cronică cu virus B, se prezintă pen-
tru artrite IFP, IFD, MCF, RCC, la nivelul coatelor, glez-
nelor, MTF, dacti lită a degetului III de la piciorul drept și 
durere lombară joasă.

Din istoricul pacientului reţinem că leziunile de pso-
riasis au debutat în 1977, în evoluţie acesta primind 
tratamente topice, fototerapie PUVA, reti noizi, răs-
punsul fi ind unul modest, însă dezvoltând sindrom de 
hepatocitoliză. Când aceasta s-a remis, s-a încercat tra-
tamentul cu metotrexat, enzimele hepati ce ajungând la 
de 5 ori normalul, apoi sulfasalazină, cu răspuns modest, 
ciclosporină fără efi cacitate, fi ind apoi diagnosti cat cu 
ciroză hepati că de eti ologie toxic etanolică și medica-
mentoasă, iar 2 ani mai târziu cu hepati tă cronică cu 
virus B, tratat 6 luni cu entecavir până la negati varea 
ADN VHB, perioadă în care a prezentat un puseu de 
artropati e psoriazică cu afectare cutanată extensivă 
(BSA >10, PASI >10, SJC =7, TJC =22, VSH =61mm/1h, 
CRP =21,29mg/L), cu anti -CCP =150,87 u/ml (<20) și FR 
=128,5UI/ml.

S-a luat atunci în consideraţie iniţierea terapiei bio-
lo gice, dar la evaluarea pentru tuberculoză a prezentat 
Quanti feron TB Gold poziti v, radiografi a pulmonară 
fi ind cu aspect normal, moti v pentru care a urmat tra-
tament cu isoniazidă 6 luni, cu evaluare hepati că strictă, 
după care se iniţiază terapia cu infl iximab, cu răspuns 
bun ti mp de aproximati v 2 ani, cu monitorizare conti nuă 
a funcţiei hepati ce. După cei doi ani s-a observat creș-
terea transaminazelor, cu Ag HBs negati v și ADN VHB 
nedetectabil. Se deduce eti ologia etanolică, având în 
vedere contextul și se conti nuă tratamentul cu infl i-
ximab. La reevaluare, pacientul a prezentat trombocito-
penie, sindrom de colestază și de hepatocitoliză, hepa-
tosplenomegalie, varice esofagiene de grad II și gastrită 
erozivă.
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În urma evaluării la boli infecţioase, pacientul a pri-
mit acordul de a conti nua terapia biologică, însă a pre-
zentat anti corpi anti  infl iximab, considerându-se nece-
sar switch-ul pe adalimumab, avându-se în vedere su -
fe rinţa hepati că și cea cardiacă, aceasta din urmă com-
plicându-se prin episoade recurente de fi brilaţie atrială. 
Pacientul nu a urmat tratament cu preparate cumarinice, 
neputând monitoriza INR-ul, ci doar cu clopidogrel, con-
text în care a prezentat repetate AIT-uri.

PREZENŢA FACTORULUI REUMATOID, PREDICTOR ÎN 
RĂSPUNSUL TERAPEUTIC LA PACIENŢII CU 
POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ?

Roxana Cucuruzac, Mihaela Șușcă, Horaţiu Popoviciu, 
Monica Copotoiu

Obiecti v. Dorim să investi găm rolul factorului re u-
ma toid la pacienţii trataţi cu DMARD-uri biologice.

Material și metodă. A fost efectuat un studiu pros-
pecti v, neintervenţional, pentru a sublinia rolul facto ru-
lui reumatoid la pacienţii trataţi cu DMARD-uri biologice. 
Datele au fost colectate din foile de observaţie la fi ecare 
6 luni. Au fost incluși în studiu 51 de pacienţi, cărora li 
s-a monitorizat factorul reumatoid. Datele au fost ana-
lizate uti lizând GraphPad Prism 6.0.

Rezultate. Majoritatea pacienţilor din studiul nostru 
au fost femei (46 din 51 de pacienţi), cu o medie de 
vârstă de 51,33 de ani și cu o medie de debut a bolii de 
15,88 de ani, conform CDAI (10,88+/-2,668) și SDAI 
(23,69+/-5,098), cu acti vitate a bolii moderată și redusă, 
după DAS28 (3,0444+/-0,2989). Valoarea medie a VSH-
ului a fost de 26,97+/-3,002 și a CRP-ului de 13,71+/-
3282. Markerii serologici au arătat valori de: 120,8+/-
0,8190 pentru FR și de 82,68+/-24,89 pentru anti corpii 
(Ac) anti -CCP. Nouă pacienţi au fost trataţi cu metotrexat 
(MTX), 24 cu lefl unomid (LFN), 9 cu sulfasalazină (SSZ), 
10 cu Plaquenil, 1 cu infl iximab (IFX), 26 cu etanercept 
(ETN), 1 cu adalimumab (ADA) și 23 cu rituximab (RTX).

Concluzii. Rezultatele obţinute la pacienţii cu poli-
artrită reumatoidă cu valori seropoziti ve ale factorului 
reumatoid nu au demonstrat nicio îmbunătăţire a re-
zultatelor terapeuti ce la ambele ti puri de terapii bio-
logice – anti  TNF alfa și anti  celule B.

REFERINŢE
1. Babak Aberumand, Lillian Barra, Yang Cao, Nicole Le Riche, Andrew 

E. Thompson, Gina Rohekar, Sherry Rohekar, Ashley Bonner and 
Janet E. Pope – Response to Tumor Necrosis Factor Inhibitors 
in Rheumatoid Arthriti s for Functi on and Pain is Aff ected by 
Rheumatoid Factor, The Open Rheumatology Journal, 2014, 8:73-76

2. Sakthiswary R., Shaharir S.S., Mohd Said M.S., Asrul A.W., 
Shahril N.S. – IgA rheumatoid factor as a serological predictor of 
poor response to tumour necrosis factor α inhibitors in rheumatoid 
arthriti s, Int J Rheum Dis. 2014 Nov; 17(8):872-7. doi: 10.1111/1756-
185X.12443. Epub 2014 Oct 7

3. Salgado E., Maneiro J.R., Carmona L., Gómez-Reino J. – 
Rheumatoid factor and response to TNF antagonists in rheumatoid 
arthriti s: systemati c review and meta-analysis of observati onal 
studies, Joint Bone Spine. 2014 Jan; 81(1):41-50. doi: 10.1016/j.
jbspin.2013.04.004. Epub 2013 Jun 2

DIFICULTĂŢI ÎN MANAGEMENTUL UNUI CAZ DE 
VASCULITĂ PANCA POZITIVĂ

Alexandru Lungu, Cosmin Laurenţiu Constanti nescu, 
Ruxandra Ionescu

Introducere. Poliangiita microscopică este o afec-
ţiune rară, ce face parte dintre vasculitele pANCA pozi-
ti ve, cu o incidenţă esti mată de 4:1.000.000 de cazuri, 
ce pre supune, dar nu exclusiv, afectare pulmonară și 
rena lă, traduse prin hemoragie alveolară, respecti v glo-
me ru  lonefrită.

Prezentarea cazului. Am analizat cazul unui pacient 
în vârstă de 46 de ani, nefumător, fără antecedente he-
re do cola terale semnifi cati ve, care s-a prezentat iniţial la 
înce putul anului 2011 pentru rinită, dureri poliarti culare 
cu caracter infl amator, astenie fi zică, toracalgii cu ca-
racter nespecifi c, dispnee la eforturi medii, scădere pon-
derală și a fost diagnosti cat cu bronșită cronică acuti zată. 
Simp tomatologia a persistat și, la începutul anului 2012, 
pa cientul a efectuat CT pulmonar (micronoduli inter-
sti ţiali pulmonari bilateral și adenopati i mediasti nale și 
hilare, aspect normalizat la repetare), probe venti latorii 
(ob strucţie severă cu VEMS 47% din valoarea prezisă, 
CPT la limita inferioară a normalului) și lavaj bronho-
alveolar (sindrom hemoragic alveolar). În perioada mai-
decem brie 2013, pacientul a urmat 9 cure (a 1 g) de 
ciclofos famidă; s-a obţinut remiterea insufi cienţei rena-
le, dar cu menţinerea proteinuriei (1.256 mg/24 h în 
decembrie 2013) și ameliorarea sindromului obstructi v. 
În decem brie 2013 s-a iniţiat tratamentul cu Imuran, în 
vederea menţinerii remisiunii.

În marti e 2014, pacientul revine în clinica noastră 
acuzând: astenie fi zică marcată, dispnee la eforturi mo-
derate, toracalgii cu caracter nespecifi c. În cadrul re-
evaluării pneumologice la Insti tutul „Marius Nasta“ 
(marti e 2014), examenul CT evidenţiază: trombo em bo-
lism pulmonar bilateral, multi pli micronoduli pulmonari 
bilaterali, hemangiom în segmentul VII al lobului drept 
hepati c. În iulie 2014, în cursul internării la Spitalul 
Clinic „Sf. Maria“ se iniţiază ciclofosfamidă și Medrol în 
doză de 24 mg/zi o săptămână. În august 2014, doza de 
Medrol se scade la 16 mg/zi, ti mp de o săptămână, și 
apoi la 12 mg, cu disconti nuarea tratamentului la sfâr-
șitul lunii octombrie. În februarie 2015, la terminarea 
curei cu ciclofosfamidă, boala, inclusiv proteinuria sunt 
remise și se iniţiază consolidarea cu metotrexat.

În urma datelor strânse, a analizelor de laborator, a 
multi plelor investi gaţii paraclinice, a fost susţinut diag-
nosti cul de poliangiită microscopică pANCA poziti vă, cu 
afectare cutanată, musculoscheletală, pulmonară și 
renală. După o primă cură cu ciclofosfamidă și iniţierea 
tratamentului cu meti lprednisolon, se remite sindromul 
de retenţie azotată, dar cu menţinerea proteinuriei. Se 
remarcă evoluţia nesati sfăcătoare sub tratamentul cu 
azati oprină. Următoarea inducere a remisiunii prin cura 
cu ciclofosfamidă și tratamentul cu meti lprednisolon 
are ca rezultat remisia simptomatologiei și a proteinuriei, 
iar evoluţia este sati sfăcătoare până în prezent, sub 
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tratament de consolidare cu metotrexat 20 mg/săptă-
mână.

Concluzii. Medicii reumatologi joacă un rol impor-
tant în recunoașterea și tratarea vasculitelor. Simpto-
matologia ce determină prezentarea pacientului este 
reprezentată de vasculita cutanată, neuropati a vascu li-
ti că sau hemoragia alveolară, dar pot exista forme frus-
te sau subacute, ceea ce poate pune difi cultăţi în diag-
nosti carea corectă a afecţiunii. Diagnosti carea și tra -
ta mentul precoce duc la remiterea bolii în 90% dintre 
cazuri, dar aproximati v o treime dintre cei trataţi con-
venţional (ciclofosfamidă și glucocorti coizi) suferă re-
căderi. De notat este și riscul crescut de evenimente 
tromboti ce.
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BOALA PAGET POLIOSTOTICĂ, ENTITATE CLINICĂ 
RARĂ

Cristi na Pomîrleanu, Iulian Resmeriţă, 
Georgiana Strugariu, Codrina Ancuţa

Introducere. Boala Paget osoasă (osteita defor-
mantă) este o afecţiune metabolică cronică de eti ologie 
incertă, caracterizată iniţial prin creșterea resorbţiei 
osoase și, ulterior, prin formare osoasă excesivă și dez-
or ganizată, ce duce la durere, deformare osoasă, risc 
crescut de fractură și malignizare.

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unui bărbat în 
vârstă de 68 de ani, cu istoric personal de carcinom 
bazocelular cu localizări multi ple (extremitate cefalică și 
faţa anterioară a toracelui) operat, care se adresează 
serviciului nostru pentru durere lombară joasă cu carac-
ter mecanic, intermitentă, de intensitate ușoară, ce a 
debutat insidios în urmă cu 6 luni. Clinic, pacientul pre-
zenta un sindrom vertebral lombar ușor, fără sindrom 
radicular. Examenul radiologic a obiecti vat condensare 
neomogenă a corpului vertebral L3. Biologic prezenta 
un sindrom infl amator ușor și creșterea fosfatazei alca-
line serice. Scinti grafi a osoasă a relevat hiperfi xare in-
tensă la nivelul humerusului drept și corpului vertebral 
L3, iar radiografi a de humerus drept relevă leziuni 

mixte, osteocondensante și osteoliti ce. Astf el, s-a sta-
bilit diagnosti cul de boală Paget poliostoti că, pentru 
care s-a administrat acid zoledronic 5 mg, cu toleranţă 
bună.

Concluzii. Boala Paget osoasă este o cauză posibilă 
de durere lombară joasă, chiar și atunci când aceasta nu 
este clinic semnifi cati vă. Explorarea imagisti că complexă 
a permis stabilirea diagnosti cului, evaluarea exti nderii și 
severităţii bolii. Sugerăm evaluarea imagisti că pentru 
boala Paget osoasă a tuturor pacienţilor cu vârsta mai 
mare de 50 ani cu lombalgie cronică.
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EVALUAREA ECOGRAFICĂ A TENDOANELOR GLEZNEI 
LA PACIENŢII CU ARTROPATIE PSORIAZICĂ

Cristi na Pârvănescu, Florenti n Vreju, Beatrice Chisalau, 
Anca Roșu, Paulina Ciurea

Introducere. Managementul artropati ei psoriazice 
(APs) a evoluat mult în ulti mii ani, pe de o parte datorită 
noilor terapii biologice disponibile, pe de altă parte da-
torită noilor tehnici imagisti ce, ce pot identi fi ca precoce 
modifi cări la nivelul tendoanelor și arti culaţiilor.

Obiecti ve. Studiul și-a propus o evaluare ecografi că 
a tendoanelor gleznei, cu identi fi carea prevalenţei și 
ti pului de afectare, la acest nivel, în APs.

Metodă. Au fost incluși 11 pacienţi cu artropati e 
pso riazică și 10 pacienţi control, fără afecţiuni de ti p 
infl amator la nivel arti cular, cu medie de vârstă com-
parabilă. Evaluarea ecografi că a inclus comparti mentul 
anterior pentru tendoanele: ti bialis anterior, extensor al 
halucelui și tendoanele comune extensoare ale dege-
telor, medial pentru ti bialis posterior, fl exor digitorum și 
fl exor lung al halucelui, lateral pentru peronierii lung și 
scurt și posterior pentru tendonul achilean. S-au notat 
modifi cări ultrasonografi ce (US) sugesti ve pentru teno-
sinovită sau leziuni parţiale/totale. 

Rezultate. Tenosinovita la cel puţin unul dintre ten-
doanele gleznei a fost semnifi cati v mai frecventă la pa-
cienţii cu APs (72,72% versus 10%, p <0,001). Cel mai 
frecvent interesat a fost tendonul ti bialis posterior, 
urmat de tendoanele peronierilor. Leziuni parţiale sau 
complete au fost identi fi cate la 2 dintre pacienţii control 
(20%) și la 1 dintre pacienţii cu APs (9,09%).

Concluzii. Acest studiu demonstrează o frecventă 
afectare a tendoanelor gleznei la pacienţii cu artropati e 
psoriazică și poate sugera necesitatea evaluării lor de 
ruti nă la acești  pacienţi.
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UN STUDIU PILOT ASUPRA RECEPTORULUI SOLUBIL AL 
(PRO)RENINEI LA PACIENŢII CU SCLERODERMIE 
SISTEMICĂ

Marilena Gorga, Alina-Mihaela Soare, 
Ana-Maria Gherghe, Rucsandra Dobrotă, 
Cristi na Mambet, Carina Mihai

Introducere. Căile de semnalizare Wnt au fost iden-
ti fi cate recent ca un mecanism profi broti c central în 
sclerodermie (1). Receptorul pentru (pro)renină (PRR), 
iniţial caracterizat ca o componentă a sistemului renină-
angiotensină-aldosteron, este o proteină transmembra-
nară și, în același ti mp, versiunea completă a unui frag-
ment proteic (ATP6ap2) care funcţionează ca proteină 
accesorie a unei pompe vacuolare de protoni (V-ATPază), 
cu rol în menţinerea pH-ului acid intracelular. Prin in-
teracţiunea cu V-ATPaza, PRR este necesar pentru sem-
nalizarea pe căile Wnt (2,3,4). Fragmentul extracelular 
al PRR a fost identi fi cat și ca formă solubilă (sPRR), cu-
anti fi cabilă prin metoda ELISA (5,6,7).

Obiecti ve. Acest studiu pilot a investi gat o posibilă 
implicare a receptorului solubil al (pro)reninei (sPRR) în 
sclerodermie, prin determinarea concentraţiilor serice 
și identi fi carea unor corelaţii cu parametri clinici și 
paraclinici.

Material și metodă. Au fost incluși 29 de pacienţi cu 
diagnosti c clinic confi rmat de sclerodermie, parte a 
unei cohorte afl ate în evidenţa unui centru specializat. 
Determinarea serică a sPRR s-a făcut prin metoda ELISA, 
cu un test de ti p „sandwich“ (soluble (Pro)renin Receptor 
Assay Kit, IBL Internati onal GmbH, Hamburg, Germany). 
Concentraţiile corespunzătoare densităţilor opti ce au 
fost citi te la 450 nm, folosind o curbă standard. Pentru 
valorile de peste 8.000 pg/mL la determinarea iniţială, 
s-au folosit diluţii conform instrucţiunilor producătorului.

Rezultate. Valorile serice ale sPRR (între 102 și 25389 
pg/mL) s-au încadrat în limitele găsite de alţi autori și au 
fost similare la pacienţii cu formă difuză sau limitată a 
bolii (p =0,051; Mann-Whitney U-test), cu menţiunea că 
grupul studiat a inclus un număr mic de cazuri cu formă 
difuză, iar pacienţii cu un tratament anti hipertensiv având 
un impact asupra sistemului renină-angiotensină-aldo-
steron nu au fost excluși. Nivelurile serice ale sPRR s-au 
corelat cu valorile serice ale creati ninei (r =0,424, test 
Spearman), în concordanţă cu datele preexistente. Con-
centraţiile serice ale sPRR au fost semnifi cati v mai mari 
la pacienţii cu istoric de ulceraţii digitale (p=0,041, Mann- 
Whitney U-test) sau cu cicatrici digitale la examenul 
obiecti v (p =0,037, Mann-Whitney U-test).

Concluzii. Aceste rezultatele preliminare indică o 
po sibilă relevanţă a sPRR la pacienţii cu sclerodermie și 
ulceraţii digitale, dar necesită un studiu exti ns pentru 
confi rmare.
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EVALUAREA ULTRASONOGRAFICĂ A AFECTĂRII 
MUSCULOSCHELETALE ÎN SCLERODERMIA SISTEMICĂ – 
STUDIU COMPARATIV CU PATTERN-UL 
VIDEOCAPILAROSCOPIC

Denisa Elena Stanciu

Introducere. Sclerodermia sistemică (SS) este o afec-
ţiune cronică a ţesutului conjuncti v, dar, de multe ori, 
pacienţii dezvoltă și afectare arti culară. Afectarea mâi-
nilor infl uenţează acti vităţile zilnice ale pacienţilor, însă 
evaluarea musculoscheletală în SS este difi cilă din cauza 
interesării cutanate concomitente. Pe de altă parte, 
cunoaștem că afectarea microvasculară este o caracte-
risti că a bolii. Din acest moti v, videocapilaroscopia pe-
riunghială (NVC) a devenit un element important în eva-
luarea SS și are oportunitatea de a fi  folosită drept 
bio marker al bolii.

Obiecti ve. Ne-am propus evaluarea ultrasonografi că 
a afectării musculoscheletale a mâinilor la pacienţii SS 
cu patt ern NVC diferit, respecti v „early“ (CE), „acti ve“ 
(CA) sau „late“ (CL). 

Metodă. Au fost incluși 53 de pacienţi, diagnosti caţi 
cu SS conform criteriilor ACR de diagnosti c sau criteriilor 
LeRoy pentru SS precoce (1). Pacienţii au fost evaluaţi cu 
un videocapilaroscop echipat cu lenti lă de magnifi caţie 
200x și încadraţi într-unul dintre cele trei patt ern-uri 
NVC, conform metodelor prezentate anterior (2). În ceea 
ce privește ultrasonografi a, au fost evaluate următoarele 
arti culaţii: radio-cubito-carpiene (RCC), metacarpo-fa-
lan giene (MCF), inter-falangiene proximale și distale ale 
degetelor 2-5 bilateral. Evaluarea ecografi că a inclus și 
tendoanele extensoare și fl exoare de la nivelul arti cu-
laţiilor RCC. Un scor total al sinovitei, respecti v tenosino-
vitei, a fost calculat prin suma scorurilor de la fi ecare 
arti culaţie, respecti v tendon, în parte. În plus, au fost 
evaluate grosimea reti naculului extensorilor (Rext) la 
ni velul comparti mentului 4, grosimea reti naculului fl e-
xorilor (Rfl ex) la nivelul tunelului carpian, cât și grosimea 
sistemului A1 pulley (A1p), la nivelul feţei palmare a 
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arti culaţiei MCF (3). Un scor total a fost calculat pentru 
fi ecare regiune în parte.

Rezultate. Au fost evaluaţi 48 de femei și 5 bărbaţi, 
cu vârsta medie de 63 de ani (31-81) și durata medie de 
boală de 85 de luni (1-240). Dintre acești a, 43 de pa-
cienţi erau afectaţi de SS forma cutanată limitată (SSl) și 
10 aveau SS forma cutanată difuză (SSd). Conform pro-
tocolului de evaluare NVC, 16 pacienţi au fost încadraţi 
în patt ern CE, 19 erau CA, iar 18 prezentau aspect CL. 
Evaluarea ecografi că a decelat sinovită la 35 de pacienţi, 
cu un număr total de 73 de arti culaţii afectate (dintr-un 
total de 1.378 de arti culaţii examinate). Cea mai frec-
vent afectată a fost arti culaţia RCC, respecti v la 29 de 
pacienţi. S-a observat că nu au existat diferenţe sem-
nifi cati ve stati sti c între pacienţii cu CE, faţă de pacienţii 
CA. În schimb, mai mulţi pacienţi din grupul CL au pre-
zentat afectare arti culară, faţă de cei din grupul CE (p 
=0,005; r =0,53) sau CA (p =0,016; r =0,4). La 31 de pa-
cienţi s-a descoperit tenosinovită, cel mai frecvent fi ind 
implicaţi extensorii, respecti v la 24 de pacienţi. Nu s-au 
observat diferenţe între afectarea tendoanelor la paci-
enţii CA și CL, dar au existat diferenţe semnifi cati ve 
între pacienţii CE și CL (p =0,003; r =0,52).

În ceea ce privește grosimea reti naculelor, s-au des-
co perit următoarele rezultate: nicio diferenţă semnifi -
cati vă a grosimii Rext între cele 3 grupuri de pacienţi; 
diferenţă semnifi cati vă stati sti c între pacienţii CE și CL 
pentru Rfl ex (p =0,03; r =0,37); grosimea A1p a prezentat 
creștere semnifi cati vă la pacienţii CA și CL, faţă de CE (p 
=0,023 CA versus CL; p =0,032 CE versus CL). De ase-
menea, s-a observat afectare arti culară mai severă la 
pa cienţii SSd, faţă de SSl (p =0,001), cât și valori ale gro-
simii A1p și Rfl ex mai mari în grupul SSd (p =0,022, res-
pecti v 0,003).

Concluzii. Pacienţii cu SS prezintă o prevalenţă cres-
cută a afectării arti culare, iar implicarea musculosche-
letală este mai mare la cei cu afectare capilaroscopică 
mai avansată sau formă de boală mai gravă.
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CORELAŢII ÎNTRE ACTIVITATE ȘI FUNCŢIONALITATE ÎN 
SPONDILITA ANCHILOZANTĂ

Anca Cardoneanu, Elena Rezuș

Încă de la începutul anilor 1900, numeroși cercetători 
au demonstrat faptul că pacienţii cu spondilartrită (SpA) 
prezintă manifestări infl amatorii intesti nale de ti p sub-
acut (până la 75%) sau boală infl amatorie intesti nală 
(BII) clinic manifestă (boală Crohn sau colită ulcerati vă). 
HLA B27 reprezintă cea mai puternică asociere geneti că 
dintre SpA și BII, existând un mimeti sm molecular între 
anumite secvenţe ale Ag HLA B27 și anti gene bacteriene 
precum Pseudomonas aeruginosa/Klebsiella nitrogenase/ 
E. coli/Salmonella typhimurium/Chlamydia tracho mati s. 

Iniţierea infl amaţiei cronice se realizează, la nivelul 
reti culului endoplasmic, ca urmare a unei înceti niri a 
procesului de pliere și expresie a lanţului greu al Ag HLA 
B27, determinând o acumulare de lanţuri depliate, 
acti varea proteinei BiP și a factorului nuclear kB (NFkB), 
precum și acti varea VPR (endoplasmic reti culum-
unfolded response). În prezenţa Ag HLA B27 are loc un 
răspuns imun iniţial evocat de către anti genele bacte-
riene, însă acesta poate fi  susţinut a la long prin feno-
menul de reacti vitate încrucișată (cross-reacti vity) cu 
anti gene self. De asemenea, atât SpA, cât și BII se aso-
ciază cu polimorfi smul IL-23R, ce prezintă un rol impor-
tant în infl amaţia mediată prin intermediul limfocitelor 
T helper 17.

Studiile au demonstrat faptul că, în inducerea și 
men ţinerea infl amaţiei intesti nale, un rol crucial îl deţin 
IL-17A și IL-17F și faptul că o canti tate ridicată de IL-17 
s-a găsit în lichidul sinovial al pacienţilor cu SpA. De 
asemenea, trialurile au evidenţiat că mutaţia recep to-
rului pentru IL-23 s-a asociat cu o scăderea a riscului 
pentru BII și cu protecţia împotriva dezvoltării SpA. Atunci 
când infl amaţia intesti nală precede debutul SpA, putem 
vorbi despre fenomenul de homing, și anume despre 
relocarea procesului infl amator intesti nal la nivel sino-
vial prin intermediul unor celule acti vate (limfocite B, T, 
monocite, macrofage). În artrita reacti vă, anti gene bac-
teriene intesti nale au fost evidenţiate la nivelul arti cu-
laţiilor, vorbindu-se despre o similaritate între structuri 
bacteriene (de exemplu, Klebsiella nitrogenase) și Ag 
HLA B27 sau între Klebsiella pullulanase și fi brele de 
colagen ti p I, III, IV.

Artropati a psoriazică și BII prezintă un teren geneti c 
comun (CARD15(NOD2)), precum și factori de mediu 
co muni (fumat, obezitate). De asemenea, trialurile au 
evidenţiat faptul că pacienţii cu artrite periferice au o 
prevalenţă crescută pentru infl amaţia intesti nală, dar și 
cei care prezintă leziuni infl amatorii cronice la nivel in-
tes ti nal au modifi cări radiologice avansate de ti p sacroi-
liită/spondilită sau artrite periferice distructi ve. De ase-
menea, remisia infl amaţiei arti culare s-a asociat cu 
re  misia infl amaţiei intesti nale. Deoarece aceste două 
afecţiuni infl amatorii prezintă mecanisme patogenice 
comune ce includ Th17 și TNFα, prezintă și opţiuni tera-
peuti ce comune de ti pul sulfasalazinei sau terapiei bio-
lo gice anti  TNFα: infl iximab (studiul ACCENT I) sau ada-
limumab (trialul ATLAS). Concluzionând, putem afi rma 
faptul că SpA și BII reprezintă fenoti puri disti ncte ale unei 
afecţiuni infl amatorii comune imuno-mediată.
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EVALUAREA PRIN ECOGRAFIE MUSCULOSCHELETALĂ 
A MODIFICĂRILOR DE TIP DEGENERATIV DE LA 
NIVELUL GENUNCHIULUI

Beatrice Chisalau

Introducere. Gonartroza reprezintă una dintre afec-
ţiunile degenerati ve cele mai frecvent întâlnite, cu o eti o-
 logie complexă, leziunile meniscale fi ind citate ca fac tori 
cu rol important în pierderea de carti laj.

Obiecti ve. Studiul și-a propus identi fi carea, cu ajuto-
rul ecografi ei musculoscheletale, a unei posibile relaţii 
între prezenţa leziunilor și extruziei meniscale și pier-
derea de carti laj. În plus, vom studia o eventuală core-
laţie între grosimea carti lajului femural evaluat ecografi c 
și spaţiul arti cular evaluat calitati v prin radiografi e con-
venţională.

Metodă. Am înrolat 15 pacienţi consecuti vi, cu vârs-
ta medie 59,9±5,6 ani, cu durere la nivelul genunchilor, 
fără istoric de traumati sme majore, intervenţii chirur-
gicale sau afecţiuni de ti p infl amator ce pot interesa ge-
nunchiul, strati fi caţi în funcţie de prezenţa/absenţa le-
ziunilor meniscale și/sau extruziei meniscale, precum și 
de prezenţa/absenţa modifi cărilor degenerati ve radio-
lo gice. În afara informaţiilor clinice și paraclinice uzuale, 
am inclus date referitoare la un eventual tratament far-
macologic anterior. Evaluarea ultrasonografi că s-a efec-
tuat uti lizând un ecograf Esaote MyLab 25, cu o sondă 
liniară de frecvenţă înaltă. S-au notat prezenţa/absenţa 
modifi cărilor meniscale și grosimea carti lajului femural, 
având pacientul în decubit dorsal, cu genunchii în fl exie 
maximă. Evaluarea calitati vă a modifi cărilor degenera-
ti ve s-a efectuat pe radiografi e convenţională cu aceeași 
dimensiune.

Rezultate. Ecografi a musculoscheletală a identi fi cat 
semnifi cati v mai multe modifi cări degenerati ve, speci-
fi ce gonartrozei, comparati v cu radiologia convenţională 
(p <0,05). La evaluarea ecografi că, am identi fi cat semni-
fi   cati v mai multe leziuni meniscale și/sau extruzii la ni-
ve lul comparti mentului medial, comparati v cu cel late-
ral (p <0,05), acestea asociind mai frecvent modifi cări 
se vere ale carti lajului femural (p <0,001). De notat fap-
tul că pacienţii ce au primit medicaţie de ti p anti infl ama-
tor nesteroidian au prezentat modifi cări mai importante 
la nivelul carti lajului femural.

Concluzii. Severitatea gonartrozei a fost mai accen-
tuată la pacienţii cu leziuni meniscale. În același ti mp, 
administrarea de AINS, ce a permis probabil menţinerea 
acti vităţii la nivel crescut, a dus la modifi cări mai severe 

la nivelul carti lajului femural. De asemenea, ecografi a 
mus culoscheletală ar putea aduce un benefi ciu impor-
tant în diagnosti cul precoce al afecţiunilor degenerati ve.

ASOCIERI AUTOIMUNE LA PACIENŢII CU 
SCLERODERMIE SISTEMICĂ

Svetlana Agachi, Liliana Groppa, Larisa Rotaru, 
Oxana Bujor, Nadejda Ganea, Rodica Usatî i

Introducere. Studiile recente au demonstrat inci-
denţa crescută a condiţiilor autoimune asociate sclero-
der miei sistemice.

Obiecti ve. Ne-am propus studierea frecvenţei și a 
variantelor maladiilor autoimune asociate la pacienţii 
cu sclerodermie sistemică.

Metodă. În studiu au fost incluși 160 de pacienţi cu 
sclerodermie sistemică, dintre care doar 6 au fost de sex 
masculin. Vârsta medie a subiecţilor incluși în studiu a 
fost de 44,3±2,5 ani, iar durata medie a maladiei, 15,6± 
2,2 ani. Dintre pacienţi, 124 (77,5%) au prezentat SS for-
ma limitată, iar 36 (22,5%), forma difuză a bolii. Diag-
nosti cul a fost stabilit conform criteriilor ACR (American 
College of Rheumati sm) propuse în anul 1980.

Rezultate. La pacienţii incluși în studiu au fost diag-
nosti cate maladii autoimune asociate (MAA) scleroder-
miei sistemice în 46 de cazuri (28,8%), dintre care 39 
(24,4%) au prezentat o singură MAA, 5 (3,1%) – două 
MAA și 2 (1,3%) – trei MAA. Cele mai frecvent întâlnite 
MAA au fost ti roidita autoimună, diagnosti cată la 18 
pacienţi (11,3%) și sindromul Sjogren, prezent la 16 
pacienţi (10%). Alte MAA întâlnite la pacienţii din lotul 
de studiu au fost: sindrom overlap (asocierea cu poli-
mio zită, artrită reumatoidă, lupus eritematos sistemic) 
la 4 pacienţi (2,5%), afectări autoimune ale fi catului 
(ciroza biliară primiti vă la un pacient – 0,6%, hepati tă 
autoimună la un pacient – 0,6%), psoriasis vulgar, diag-
nosti cat la 2 pacienţi (1,3%), spondiloartropati i serone-
gati ve la 3 pacienţi (1,9%). La un pacient de sex masculin 
(0,6% dintre pacienţi) sclerodermia sistemică s-a dez-
voltat pe fondul glomerulonefritei autoimune preexis-
tente.

Concluzii. Maladiile autoimune asociate sunt frec-
vente la pacienţii cu sclerodermie sistemică, cele mai 
obișnuite asocieri fi ind ti roidita autoimună și sindromul 
Sjogren. Un screening pentru maladiile autoimune aso-
ciate este recomandat tuturor celor ce suferă de sclero-
dermie sistemică, pentru un management adecvat și 
complex al acestor pacienţi.
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VASCULITĂ CRIOGLOBULINEMICĂ DUPĂ 
TRATAMENTUL ANTIVIRAL ÎN HEPATITA VIRALĂ C

Iulia-Tania Andronache, Claudiu Ionescu, Cristi na Șuţa, 
Anca Calistrat, Maria Șuţa

Hepati ta cronică cu virus C poate avea drept com-
plicaţie apariţia vasculitelor sistemice. Acestea pot fi  
determinate fi e de crioglobulinemia mixtă, fi e de o vas-
culită non-crioglobulinemică, similară poliarteritei no-
dosa. De asemenea, atât boala, cât și tratamentul cu 
in terferon pot exacerba boli autoimune preexistente 
precum ti roidite, poliartrita reumatoidă, lupus erite ma-
tos sistemic și glomerulonefrite (1). Astf el, în literatură 
sunt menţionate cazuri de vasculite interferon-induse, 
neuropati a senziti vă fi ind raportată în 66% dintre cazuri 
(2,3).

Prezentăm cazul unei paciente cu crioglobulinemie 
mixtă, cu ischemie digitală severă, simptomatologie ce 
a debutat după terapia cu interferon (43 de doze) și 
ribavirină. Este de remarcat faptul că, la debutul bolii, 
viremia a fost nedetectabilă. Această asociere sugerează 
eti ologia iatrogenă a vasculitei și, implicit, o reacţie ad-
versă imunomodulatoare a terapiei cu PEG interferon. 
Evoluţia sub corti coterapie, analogi de prostaglandine și 
imunoglobuline umane a fost favorabilă, opţiunea tera-
peuti că fi ind justi fi cată de manifestările neurologice se-
vere.

Principalele probleme ridicate de acest caz au fost 
reprezentate de diferenţierea între manifestările neuro-
logice induse de crioglobulinemie (posibilă atât în con-
textul hepati tei, cât și a terapiei anti virale) și manifes-
tările neurotoxice ale interferonului.
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GUTA ȘI DETERMINAREA VITAMINEI D

Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Svetlana Agachi, 
Lia Chislari

Obiecti vele studiului le-au reprezentat determinarea 
nivelului de 25-hidroxi-vitamină D (25(OH)D) la pacienţii 
cu gută și aprecierea gradul de invaliditate al acestora. 

Metodă. Au fost examinaţi 110 pacienţi cu gută (du-
pă criteriile ACR 1987). La 83 de pacienţi s-a diagnosti cat 
gută cronică și la 27 de pacienţi gută acută. Vârsta pa-
cienţilor a fost cuprinsă între 21 și 78 de ani. Pacienţii au 
fost supravegheaţi în perioada 2007-2014. Timpul de la 
apariţia gutei a variat, la pacienţii afl aţi în studiu, de la 1 

până la 37 de ani. Toţi pacienţii au fost examinaţi folo-
sind metode de cercetare de laborator și instrumentale.

Rezultate. Nivelul seric de 25-hidroxivitamină D (25 
(OH)D) la pacienţii cu gută a fost următorul: la bolnavii 
cu vârste cuprinse între 30-39 de ani – 37-44 ng/mL, în 
ca tegoria de vârstă 40-49 de ani – 32-38 ng/mL, în cate-
goria de vârstă 50-59 de ani – 29-34 ng/mL, în categoria 
de vârstă 60-69 de ani – 22-28 ng/mL, iar la pacienţii cu 
vârsta mai mare de 70 de ani – 20-25 ng/mL. Nivelul 
seric al acidului uric a fost 417-1.025 mumol/l.

Arti culaţiile afectate au fost: arti culaţii I MTF la 102 
pacienţi (92,7%), arti culaţii tarsiene la 65 de pacienţi 
(59%), genunchi la 57 de pacienţi (51,8%), arti culaţii IFD 
la 54 de pacienţi (49%) și arti culaţia cotului la 38 de pa-
cienţi (34,5%). Factorii de risc în gută au fost reprezentaţi 
de: administrare de diureti ce – 79%, afectare renală – 
71%, hipertensiune arterială – 69%, obezitate (BMI >30 
kg/m2) – 58%, alcoolism – 43% și anamneză agravată (pre-
 zenţa maladiei la alte generaţii) –17% dintre pacienţi.

Concluzie. Nivelul de 25-hidroxivitamină D (25(OH)
D) în ser la pacienţii cu gută este diferit și depinde de 
vârsta bolnavului, durata maladiei, factorii de risc și de 
sexul bolnavului.

LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC ȘI INFERTILITATEA: 
CE ȘTIU PACIENTELE ȘI CUM AR REACŢIONA ÎN FAŢA 
DIVERSELOR SITUAŢII

Daniela Opriș, Codrina Ancuţa, Mirela Pârvu, 
Claudia Deaconu, Diana Mazilu, Manuela Neagu, 
Ioana Săulescu, Andreea Borangiu, Violeta Bojincă, 
Sânziana Daia, Ruxandra Ionescu

Introducere. Lupusul eritematos sistemic nu are, în 
sine, un impact nefavorabil asupra ferti lităţii, dar în anu-
mite condiţii parti culare se poate asocia cu inferti litate, 
dar și cu evoluţie negati vă a unei eventuale sarcini pen-
tru mamă, făt sau ambii.

Obiecti ve. Studiul își propune evaluarea cunoști n-
ţelor pacientelor cu privire la problemele sarcinii la fe-
meile lupice, precum și a opţiunilor pe care acestea le-ar 
putea avea în faţa diferitelor situaţii asociate cu prog-
nosti c negati v.

Metodă. Un număr de 92 de paciente lupice afl ate 
în perioada ferti lă (cu vârsta medie 28+/-8,56) au răs-
puns unui chesti onar de 20 de întrebări referitoare la 
cunoști nţele legate de lupus și sarcină, precum și la 
modul în care ar reacţiona în faţa unor posibile com-
plicaţii. Pacientele provin din trei centre de referinţă din 
ţară și au fost selectate în ordinea sosirii, după semnarea 
unui consimţământ informat.

Rezultate. Majoritatea pacientelor (89%) au fost in-
formate de reumatolog cu privire la posibilele compli-
caţii ale unei sarcini în lupus. Un procent important 
(84,84%) își doreau copii înainte de diagnosti c, iar acest 
procent s-a modifi cat nesemnifi cati v (a scăzut cu 21%, 
p=0,09, r=0,21) după diagnosti care. Jumătate dintre 
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paciente ar accepta o sarcină dacă riscul ar fi  numai 
pen tru mamă, în ti mp ce numai 19,69% ar accepta sar-
cina dacă aceasta ar prezenta un risc numai pentru co-
pil. 56% dintre paciente afi rmă că au pus, din proprie 
ini ţiati vă, întrebări legate de infl uenţa medicamentelor 
uti lizate asupra ferti lităţii, iar 65,15% ar accepta ciclo-
fosfamida și riscurile sale legate de capacitatea de pro-
creere, în condiţiile în care indicaţia acesteia ar fi  ma-
joră. Grupul acestora din urmă s-a asociat cu un nivel 
mai scăzut de educaţie (p<0,001). Un procent de 28,78% 
dintre paciente au rămas însărcinate după diagnosti care, 
numărul acestora corelându-se cu al celor care-și do-
reau copii înainte de apariţia LES (p<0,0001, CI 0,2814-
0,5801). Numai 12% dintre mame nu au ascultat indi-
caţiile medicului legate de momentul planifi cării sarcinii. 
93,93% și-ar dori o echipa formată din reumatolog și 
ginecolog care să le urmărească o eventuală sarcină.

Concluzie. Cele mai multe paciente lupice au fost in-
formate asupra problemelor legate de lupus și sarcină, 
dar mare parte dintre ele sunt dispuse să-și asume ris-
curi, atâta ti mp cât acestea nu afectează fătul, dorinţa 
de procreere nefi ind foarte mult infl uenţată. Nivelul 
scăzut de educaţie pare a se asocia cu o complianţă mai 
mare la tratamente asociate cu potenţial de inferti litate.

FRECVENŢA APARIŢIEI NEOPLAZIEI LA PACIENŢII 
DIAGNOSTICAŢI CU MIOZITĂ

Andreea Morar, Ileana Filipescu, Laura Damian, 
Ioana Felea, Maria Magdalena Tămaș, Laura Muntean,  
Simon Siao Pin, Simona Rednic

Introducere. Există numeroase date referitoare la 
existenţa unei legături între dermatomiozită/polimio zi-
tă și diferite neoplazii. În ţara noastră sunt puţine date 
referitoare la acest subiect.

Obiecti ve. Studiul are ca scop identi fi carea frecven-
ţei și a diferitelor ti puri de neoplazii diagnosti cate la 
pacienţii cu polimiozită (PM)/dermatomiozită (DM). 

Metodă. Studiul observaţional retrospecti v a fost re -
alizat în cadrul Clinicii de Reumatologie din Cluj-Napoca, 
în perioada 1.04.2015-18.06.2015. Au fost evaluate fo-
ile de observaţie a 130 de pacienţi cu PM și DM, di-
agnosti caţi și monitorizaţi în Clinica de Reumatologie 
Cluj-Napoca în intervalul de ti mp 2002-2015. Diag nos-
ti cul de miozită s-a formulat pe baza datelor clinice și 
paraclinice, conform criteriilor Bohan și Peter (1).

Rezultate. Majoritatea pacienţilor incluși în studiu 
au fost femei, distribuţia pe sexe fi ind de 80% femei și 
20% bărbaţi. Vârsta medie la diagnosti carea miozitei a 
fost de 54 de ani, în studiu fi ind incluși pacienţi cu vârste 
cuprinse între 19 și 79 de ani. Au fost identi fi cate 8 ne-
oplazii, reprezentând un procent de 6,15% din totalul 
de pacienţi incluși în studiu. Incidenţa neoplaziilor în 
rân dul populaţiei de sex feminin a fost de 0,047, com-
parati v cu incidenţa în rândul populaţiei de sex masculin 
care a fost de 0,015. Cazurile de neoplazie au fost 

identi fi cate la 5 pacienţi cunoscuţi cu dermatomiozită și 
la un număr de 3 pacienţi cunoscuţi cu polimiozită. La 
toţi subiecţii incluși în studiu s-a efectuat un screening 
neoplazic exti ns. Din totalul de pacienţi diagnosti caţi cu 
neoplazii, 3 au prezentat simptomatologie sugesti vă pen-
tru impregnare malignă anterior internării, iar la 5 din-
tre acești a neoplazia a fost diagnosti cată secundar in-
ves ti gaţiilor paraclinice din cadrul screening-ului neo -
pla zic. Cele mai multe ti puri de neoplazii diagnosti cate 
au fost cancerul bronhopulmonar (2 pacienţi), cancerul 
pancreati c (la un singur pacient), cancerul ovarian (o 
singură pacientă), cancerul de col uterin (un număr de 2 
paciente), cancerul suprarenalian (un număr de 2 pa-
cienţi). Majoritatea neoplaziilor au fost identi fi cate în 
primul an de la diagnosti carea miozitei. Evoluţia acestor 
pacienţi a fost una favorabilă sub tratamentul combinat 
cu chimio-/radioterapie și chirurgie. La momentul în-
che ierii studiului nu a fost înregistrat niciun caz de 
deces.

Concluzii. Conform rezultatelor studiului nostru avem 
o incidenţă mai mare a neoplaziilor în rândul femeilor 
de vârstă medie cunoscute cu miozită, cel mai frecvent 
neoplazia întâlnindu-se la pacientele suferinde de der-
ma tomiozită. Screening-ul tumoral este extrem de im-
portant la acești  pacienţi, după cum reiese și din studiul 
nostru. Majoritatea cazurilor de neoplazie au fost di-
agnosti cate întâmplător, fără a prezenta simptomatolo-
gie sugesti vă de impregnare malignă, iar diagnosti cul a 
fost pus la majoritatea pacienţilor în primul an de la 
diag nosti cul miozitei, tocmai datorită screening-ului tu-
moral exti ns. În rândul pacienţilor neoplazici din studiul 
nostru am identi fi cat o prevalenţă mai mare a cancerului 
bron hopulmonar, suprarenalian și de col uterin. Având 
în ve dere diagnosti cul precoce al neoplaziei, la toţi cei 8 
pa cienţi evoluţia a fost favorabilă, cu tratament de spe -
cia litate, fără cazuri de deces înregistrate până la în-
cheierea studiului.
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STADIALIZAREA EVOLUTIVĂ, COMPLEXITATEA 
TERAPEUTICĂ ȘI EVALUAREA DEPRESIEI LA BOLNAVII 
CU SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ

Mihai Dragoi, Adina-Octavia Duse, Ioana Oprea, 
Răzvan-Gabriel Drăgoi

Introducere. Spondilita anchilozantă (SA), boală re-
u mati smală cu evoluţie cronică autoimună, prezintă un 
potenţial ridicat de dizabilitate și handicap, prin tendinţa 
la anchiloză axială sau a arti culaţiilor periferice, dar și 
prin multi tudinea de manifestări extrascheletale. Toate 
aceste disfuncţionalităţi și limitări funcţionale pot avea 
repercusiuni asupra psihicului acestor bolnavi, în princi-
pal prin instalarea depresiei, retragerea din viaţa socio-
profesională și izolarea de familie, situaţii care scad su-
pli mentar calitatea vieţii acestor bolnavi. SA benefi ciază 
în ulti mul deceniu de terapii complexe, moderne, mer-
gând până la aplicarea de anti corpi monoclonali anti -
TNF, având ca obiecti ve terapeuti ce evitarea anchilozelor 
complete, a distrucţiilor arti culare, a insufi cienţelor de 
organ compensate.

Obiecti ve. Ne-am propus evaluarea calităţii vieţii și 
a evoluţiei depresiei, odată cu înţelegerea de către bol-
nav a patologiei sale și a limitărilor determinate de boală.

Metodă. Au fost incluși în studiu, în anii 2014-2015, 
un număr de 76 de bolnavi care îndeplineau criteriile de 
SA. Acești a au fost evaluaţi clinic, imagisti c (Rx, RMN de 
SI), funcţional (BASDAI), printr-un chesti onar de depre-
sie și prin indicele de calitate a vieţii. Toţi pacienţii erau 
angajaţi, pentru a elimina depresia din cauza șomajului.

Lotul I a fost format din 17 bolnavi, cu vârste cuprinse 
între 25-40 de ani, cu SA stadiu I, defi cit funcţional <20%, 
afl aţi în tratament cu AINS, DMARD și KT. Dintre acești a, 
sufereau de depresie 4 bolnavi (23,4%), QUAL fi ind de 
75 de puncte (maximum 100 de puncte).

Lotul II includea 22 de pacienţi cu SA stadiu II, cu vârs-
te între 40-55 de ani, defi cit funcţional 40-45%, în trata-
ment cu AINS și DMARD, dintre care 9 pacienţi primeau 
și terapie biologică și KT. Depresia a fost înregistrată la 
11 bolnavi, dintre care unul primea terapie biologică 
(4,3%), iar QUAL a fost 62 puncte (cu biologic fără res-
tric ţie).

Lotul III a cuprins 21 de pacienţi cu SA stadiu III, cu 
vârste cuprinse între 50-65 ani, defi cit funcţional 55%, 
afl aţi în terapie cu AINS și DMARD, dintre care 14 paci en-
ţi primeau și terapie biologică și KT. Sufereau de depresie 
5 bolnavi (24,1%) cu terapie biologică și 4 bolnavi care 
primeau numai DMARD (19,1%). QUAL cu tratament 
bio logic a fost 65 de puncte, iar cu DMARD 53 de puncte.

Lotul IV a inclus 16 pacienţi cu SA stadiu IV, cu defi cit 
funcţional cuprins între 53-68%, care primeau terapie 
cu AINS, dintre care 9 primeau și terapie biologică și KT. 
Dintre acești a, sufereau de depresie 56%, iar QUAL a 
fost de 48 de puncte.

Rezultate:
Lot Vârstă Stadiu 

SA
BASDAI 
media

AINS Terapie
DMARD

MAB Fără 
biologic

Depresie
cu 

biologic

Fără QUAL
cu

Lotul I 
(17 
pacienţi)

25-40 I 18,7% 17 17 - 23,4% - 78 
pct

-

Lotul II
(22 
pacienţi)

40-55 II 42,5% 13 22 9 11
50%

1
4,3%

62 
pct

90 pct

Lotul III 
(21 
pacienţi)

50-65 III 55% 21 21 14 4
19,1%

5
24,1%

53 
pct

65 pct

Lotul IV 
(16 
pacienţi)

>53 IV 68% 16 16 9 58% 54% 50 
pct

46 pct

Concluzii. Sub terapie complexă, conform ghidului, 
bolnavii în stadiul I nu prezintă depresie în proporţie 
mare, iar QUAL e bună, pe când în stadiul II expectanţele 
introducerii Mab sunt mari pe termen scurt, dar pa-
cienţii realizează, totodată, că boala nu trece. Astf el, se 
înmulţesc problemele de depresie și scade QUAL. În SA 
stadiu III, bolnavii au experienţa bolii cronice, scade 
numărul problemelor de depresie, dar scade și QUAL. În 
stadiul IV, deși QUAL e slab în 50% dintre cazuri, depresia 
o regăsim la jumătate dintre pacienţi.
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MONOTERAPIA BIOLOGICĂ ÎN 2015

Ioan Ancuţa

Monoterapia biologică trebuie să fi e excepţia, aso-
cierea unui DMARD fi ind obligatorie pentru orice clasă 
de terapie biologică. În lipsa acestui DMARD, efi cienţa 
terapeuti că a biologicului se pierde în ti mp. Switch-ul 
poate duce la lipsa de răspuns ulterior, mai ales că ten-
taţia de a schimba clasa sau cycling-ul sunt strict em-
pirice în practi ca curentă. Monoterapia biologică tre-
buie să fi e rezervată strict cazurilor care nu pot asocia 
oricare din DMARD uti lizate.

Monoterapia biologică reală aparţine strict SIUI și nu 
RRBR. În RRBR, mulţi completează că există tratament 
de conti nuare la DMARD când, de fapt, pacientul nu și-l 
ia. Discuţia cu cumpărarea direct din farmacie este iar o 
excepţie. Majoritatea bolnavilor nu vor să-și cumpere, 
având în vedere compensarea integrală.

Datele de MONO pe PR sunt următoarele: rituximab – 
33,66%, etanercept – 27,48%, adalimumab – 23,79%. În 
total, monoterapia biologică este folosită în 25,84% 
dintre cazuri. În acest moment, toate cazurile în MONO 
sunt identi fi cate ca pacient și medic curant. În plus, 
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dosarele în COMBO vin mai frecvent la o nouă aprobare 
faţă de cele în MONO, dovedind că, la cei în MONO, nici 
monitorizarea nu decurge conform regulilor de frec ven-
ţă.

Cauzele sunt lipsa de comunicare între medic și bol-
nav. Nu se explică importanţa DMARD asociat terapiei 
biologice. În plus, acest lucru este chiar încurajat de o 
parte dintre medicii curanţi sau este și iniţiati va bolna-
vului care începe să se simtă bine sub terapia biologică.

Concluzie. Monoterapia biologică trebuie să fi e ex-
cepţia, iar 25,84% este un număr nejusti fi cat de mare 
de bolnavi. Conform protocolului, aceste cazuri trebuie 
respinse.
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POLIARTRITĂ FEBRILĂ LA UN PACIENT TÂNĂR

L.M. Ciobîcă, Daniela Anghel, G.D. Stoicescu, 
Iolanda Sîrbu, Ana Maria Dumitru, Mihaela Iordache, 
Coca Ancuţa, Aida Andreea Fanică

Introducere. Deși bolile autoimune afectează în ge-
neral sexul feminin, nu sunt puţine situaţiile în care 
sexul masculin este cel afectat, uneori cu tablou clinic, 
biologic și imunologic ati pic.

Material și metodă. În cazul nostru discutăm despre 
un bărbat în vârstă de 51 de ani, cu artrite la nivelul ar-
ti culaţiilor mari ale membrelor inferioare asimetric, cu 
sindrom febril intermitent. Din tabloul biologic se re-
mar  că: sindrom infl amator marcat, FR ușor poziti v, an-
ti corpi anti  CCP negati vi, anti corpi anti  AND dublu ca-
tenar ușor poziti vi, c-ANCA, p-ANCA negati vi, anti gen 
HBS poziti v, HLAB27 absent.

Cazul a fost interpretat iniţial ca PR și s-a iniţiat te ra-
pia cu sulfasalazină. Reevaluarea la 2 luni arată pancito-
penie semnifi cati vă, febră 39-40 grade Celsius, test la 
procalcitonină ușor poziti v. În acest context a fost eva-
luat hematologic, pulmonar, cardiologic, cu eliminarea 
succesivă a unor multi ple posibilităţi de diagnosti c di-
ferenţial. În fi nal, cazul a fost eti chetat ca o posibilă boa-
la Sti ll, pacientul devenind afebril cu tratament cu AINS, 
iar modifi cările hematologice corectându-se după între-
ru perea sulfasalazinei și administrarea de acid folic.

SAFETY AND EFFICACY OF BARICITINIB THROUGH 128 
WEEKS IN AN OPEN-LABEL, LONG-TERM EXTENSION 
STUDY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Edward Keystone, Peter Taylor, Mark C. Genovese, 
Douglas E. Schlichti ng, Inmaculada de la Torre, 
Scott  D. Beatti  e, Terence Rooney, 
Andrei Petru Ghizdăvescu

Background. Bariciti nib is an oral inhibitor of JAK1/
JAK2, being investi gated as a treatment for rheumatoid 

arthriti s. In a phase 2b study, bariciti nib treatment re-
sulted in signifi cant clinical improvements over 24 wee-
ks (1).

Objecti ves. The safety and effi  cacy fi ndings of bari-
citi nib treatment in rheumatoid arthriti s pati ents up to 
128 weeks are reported.

Methods. Pati ents were randomized to placebo or 
1, 2, 4 or 8 mg bariciti nib QD for 12 weeks (Part A). Pati -
ents assigned to 2, 4 or 8 mg conti nued assigned treat-
ment and pati ents assigned to placebo or 1 mg were 
reassigned to 4 mg QD or 2 mg BID for an additi onal 12 
weeks of blinded treatment (Part B). Pati ents comple-
ti ng Part B were eligible to enter a 52 week open-label 
extension (OLE; weeks 24-76, Part C), where pati ents in 
the 8 mg group conti nued to receive 8 mg QD and all 
other pati ents received 4 mg QD. During Part C, doses 
could be escalated to 8 mg QD at 28 or 32 weeks at the 
investi gator’s discreti on when ≥6 tender and ≥6 swollen 
joints were present. Pati ents completi ng Part C were 
eligible to enter an additi onal 52 weeks OLE (weeks 76-
128, Part D) where pati ents received 4 mg QD regar-
dless of previous dose. 

Results. Of 204 pati ents at sites parti cipati ng in Part 
C, 201 (99%) were treated and 169 (84%) completed 52 
weeks. Among pati ents who remained on 4 mg (N=108) 
in Part C, TEAEs occurred in 63%, SAEs in 16%, infecti -
ons in 35%, and serious infecti ons in 5%. Among pati -
ents who received 8 mg at any ti me (N=93) in Part C, 
TEAEs occurred in 68%, SAEs in 13%, infecti ons in 40%, 
and serious infecti ons in 3%. Of 150 pati ents at sites 
parti cipati ng in Part D, 144 (96%) were treated and 133 
(92%) completed an additi onal 52 weeks. Among pati -
ents who remained on 4 mg (N=79) in Part D, TEAEs oc-
curred in 53%, SAEs in 6%, infecti ons in 32%, and seri-
ous infecti ons in 3%. Among pati ents who were 
decreased to 4 mg (N=65) in Part D, TEAEs occurred in 
55%, SAEs in 6%, infecti ons in 28%, and serious infecti -
ons in 3%.

The exposure-adjusted incidence rates for adverse 
events for all bariciti nib groups in Part D were similar to 
or lower than the rates observed in Part C (Table 1). No 
opportunisti c infecti ons, tuberculosis cases, or lympho-
mas were observed through 128 weeks. One death due 
to myocardial infarcti on occurred in the 8 mg group in 
Part C. Among all pati ents combined, the proporti ons of 
pati ents achieving ACR20 or disease improvement at 
week 24 were similar or increased at weeks 76 and 128.

TABLE 1. Safety Summary
Weeks 24-76 (Part C) Weeks 76-128 (Part D)

4 mg 
(N=108)

8 mg*

(N=93)
All groups
(N=201)

Remained 
on 4 mg 
(N=79)

Decreased 
to 4 mg 
(N=65)

All groups 
(N=144)

n (%) IR† n (%) IR†

TEAEs 68 (63) 63 (68) 73.4 42 (53) 36 (55) 57.6
SAEs 17 (16) 12 (13) 16.2 5 (6) 3 (6) 5.9
Infecti ons 38 (35) 37 (40) 42.6 25 (32) 18 (28) 31.8
Serious 
Infecti ons

5 (5) 3 (3) 4.9 2 (3) 2 (3) 3.0
*Randomized to 8 mg (Part A) or escalated to 8 mg at weeks 28 or 32 (Part C). Data aft er 
commencing 8 mg; †Incidence rate =number of events per 100 pati ent-years of exposure 
to treatment
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Conclusions. Among pati ents completi ng 128 weeks 
of a phase 2b study, clinical improvements observed at 
week 24 were maintained or improved through week 
128. In additi on, safety data collected during the OLE 
were consistent with previous bariciti nib fi ndings˝(1).
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MONITORIZAREA INDICILOR DE ACTIVITATE ÎN 
DERMATOMIOZITĂ, DISCUŢII PE MARGINEA UNUI CAZ 
CLINIC

Andrea Kozma, Claudia Suciu, Anna-Julianna Biró, 
Horaţiu Popoviciu

Introducere. Bolile infl amatorii musculare sunt boli 
relati v rare, heterogene, dar deosebit de grave prin dez-
voltarea diferitelor manifestări extramusculare (cardia-
ce, pulmonare, gastrointesti nale), prezente la 10-50% 
din tre pacienţi, ducând la morbiditate și mortalitate 
ridicate. Un tratament adecvat și o monitorizare strictă 
a pacienţilor sunt obligatorii. Prezentăm evoluţia clinică 
a unei paciente cu dermatomiozită, arătând uti litatea 
indicilor de acti vitate în monitorizarea pacienţilor cu 
dermatomiozită.

Prezentarea cazului. Pacientă în vârstă de 44 de ani 
este diagnosti cată cu dermatomiozită, întrunind crite-
riile de diagnosti c Bohan și Peter: a) creșterea acti vităţii 
serice a enzimelor musculare (CPK, LDH, GOT); b) EMG 
– patt ern miogen; c) biopsia musculară – modifi cări der-
mice, infi ltrat infl amator perivascular, leziuni ale fi brelor 
musculare; d) rash cutanat caracteristi c – rash heliotrop, 
papule Gott ron. După diagnosti c s-a iniţiat corti coterapia 
cu 3 perfuzii intravenoase de meti lprednisolon 125 mg/
zi, ulterior per os prednison 0,75mg kgc/zi, asociat cu 
Aspacardin, IPP și tratament anti osteoporoti c profi lacti c. 
Pacienta a fost evaluată iniţial, ulterior lunar. S-au ur-
mărit evaluarea globală a acti vităţii de către medic, 
evaluarea globală a acti vităţii de către pacient, testi ngul 
muscular manual (MMT8), evaluarea funcţională (HAQ), 
nivelul enzimelor musculare serice și evaluarea extra-
musculară (MDAAT).

După 4 săptămâni de tratament s-a constatat ame-
lio rarea semnifi cati vă a tuturor parametrilor de acti vi-
tate, cea mai importantă fi ind cea funcţională, pacienta 
ajungând de la HAQ iniţial de 1,9 la un HAQ de 0,1 (îm-
bunătăţire 94,7%), și reducerea marcată, până la nor-
malizare, a valorii serice a creati nkinazei – de la 521 U/l 
la 35 U/l (îmbunătăţire 93,2%). Testi ngul muscular a fost 
singurul parametru care nu a arătat o îmbunătăţire 
spectaculoasă (MMT8 iniţial 71 din scorul total de 80, 
iar la o lună 75 – îmbunătăţire 5,6%), însă trebuie men-
ţionat că pacienta prezenta iniţial doar o minimă scă-
dere a forţei musculare, manifestările musculare fi ind 
dominate de mialgii. Între a doua (V2) și a treia evaluare 
(V3), respecti v la o lună și la două luni, nu s-a decelat o 
îmbunătăţire semnifi cati vă, dar se remarcă, totuși, ame-

liorarea în conti nuare a indicilor de monitorizare a acti -
vităţii bolii, ceea ce demonstrează un răspuns terapeuti c 
foarte bun și o evoluţie favorabilă. Conform noilor cri-
terii de cuanti fi care a îmbunătăţirii în miozite (EULAR 
2015), se constată o îmbunătăţire majoră (≥60).

TABELUL 1. Evoluţia indicilor de acti vitate a bolii
13.05.2015 
V1

16.06.2015
V2

Îmbună-
tăţire
V1-V2

13.07.2015
V3

Îmbună-
tăţire
V2-V3

Evaluare globală 
a acti vităţii de 
către medic 
(VAS)

70 20 71,4% 10 50%

Evaluare globală 
a acti vităţii de 
către pacient 
(VAS)

80 20 75% 20 0

Testi ng 
muscular (MMT 
8 – scor total 
80)

71 75 5,6% 79 5,6%

Evaluare 
funcţională 
(HAQ)

1,9 0,1 94,7% 0,1 0

Nivelul 
enzimelor 
musculare 
serice:

CPK 
(25-140 U/l)
LDH 
(135-214 U/l)
GOT 
(5-32 U/l)

521 U/l
377 U/l
28 U/l

35 U/l
232 U/l
17 U/l

93,2%
11,14%
55,2%

18 U/l
210 U/l
12,8 U/l

48,5%
9,4%

24,7%

Evaluare 
extramusculară-
MDAAT

MYOACT (scor 
total 60)
MITAX (scor 
total 63)

21
28

7
7

66,6%
75%

5
5

28,5%
28,5%

Concluzii. Evaluarea indicilor de acti vitate își dove-
dește uti litatea în monitorizarea obiecti vă a acti vităţii 
bolii la pacienţii cu dermatomiozită.
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CAZ NEOBIȘNUIT – HIPEROSTOZA IDIOPATICĂ 
SCHELETALĂ DIFUZĂ, PROBLEME DE DIAGNOSTIC 
POZITIV ȘI DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL

Mihaela Lavinia Popescu, Cosmin Laurenţiu 
Constanti nescu, Ruxandra Ionescu

Introducere. Hiperostoza idiopati că scheletală difuză 
(DISH), cunoscută și ca hiperostoză anchilozantă sau 
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boala Foresti er, reprezintă o boală noninfl amatorie, le-
gată de vârstă, ce are ca principală manifestare formarea 
de os nou, în special calcifi carea și osifi carea ligamentelor 
spinale și a entezelor. Se consideră că formarea de os 
nou ce caracterizează DISH rezultă din diferenţierea și 
acti vitatea anormală osteoblasti că la nivelul entezelor. 
De asemenea, factorii de creștere (în mod parti cular in-
sulina) sunt implicaţi în patogenie, fi ind cunoscut faptul 
că există asocieri cu obezitatea, diabetul zaharat de ti p 
II, guta, dislipidemia, hipertensiunea, hiperinsulinemia 
și alte manifestări ale sindromului metabolic.

Caz clinic. Prezentăm cazul unei femei în vârstă de 
74 de ani, hipertensivă, coronariană, hiperti roidiană, cu 
multi ple intervenţii chirurgicale la nivelul regiunii ab-
dominale (colecistectomie, 2 nașteri prin cezariană, his-
terectomie pentru fi brom uterin), care este trimisă cu 
suspiciunea de poliartrită reumatoidă, acuzând artralgii 
cu caracter infl amator la nivelul arti culaţiilor mici ale 
mâinilor și artralgii cu caracter mecanic la nivelul coloa-
nei vertebrale cervico-toraco-lombare, simptomatologie 
cronică, cu exacerbări periodice. La examenul clinic se 
decelează contractură musculară paravertebrală lom-
bară, mână cu deformare „în spate de cămilă“, noduli 
Heberden și Bouchard.

Biologic, se constată: absenţa sindromului infl ama-
tor, hiperglicemie, FR în ti tru mare, anti corpi anti  CCP ne-
gati vi. Ecografi a musculoscheletală evidenţiază: hi per-
trofi e sinovială de carp bilateral, fără semnal Doppler, 
osteofi te IFP și IFD fără sinovită, chist sinovial la nivelul 
IFP 4 drepte, cu conţinut strict lichidian. Aspectul radio-
logic (numeroase producţii osoase la nivelul carpului, 
genunchiului, punţi osoase intervertebrale multi ple, 
osteofi toză calcaneană gigantă), în contextul absenţei 
sindromului infl amator și al valorilor persistent crescute 
ale glicemiei (la reluarea istoricului, încă din 2007), este 
sugesti v pentru diagnosti cul de hiperostoză idiopati că 
scheletală difuză, deși nu se poate exclude cu certi tudine 
și boala prin depunere de pirofosfat de calciu dihidrat.

Concluzii. Cazul de faţă subliniază importanţa diag-
nos ti cului diferenţal și problemele pe care le poate ri-
dica un caz de DISH (prezentarea clinică și ti trul crescut 
de FR sugerau iniţial diagnosti cul de poliartrită reuma-
toidă), individualizându-se și prin faptul că diagnosti cul 
s-a stabilit la vârsta de 74 de ani.
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EFICACITATEA PE TERMEN LUNG A INHIBITORILOR DE 
TNF ȘI PERSISTENŢA PE TERAPIE BIOLOGICĂ ÎN 
ARTROPATIA PSORIAZICĂ

Codrina Ancuţa, Codruţa Belibou, Raluca Maxim, 
Ionela Horgot, Cristi na Pomîrleanu, Luiza Petrariu, 
Georgiana Strugariu, Rodica Chirieac

Introducere. Progresele realizate în înţelegerea me-
ca nismelor patobiologice și introducerea agenţilor bio-
logici anti -TNF (a-TNF) în arsenalul terapeuti c al artro-
pati ei psoriazice (APso) au modifi cat radical evoluţia și 
prognosti cul afecţiunii. Rămân, însă, în atenţie pacienţii 
care se dovedesc a fi  non-responderi (primar, secundar), 
cu persistenţa bulversării clinice și/sau progresiei radio-
logice, și cei ce dezvoltă efecte adverse, necesitând o 
abordare terapeuti că disti nctă.

Obiecti ve. Ne-am propus evaluarea efi cacităţii pe ter-
men lung și a persistenţei pe terapie anti -TNF la pacienţi 
cu forme acti ve de artropati e psoriazică.

Metodă. Am desfășurat un studiu retrospecti v ob-
ser vaţional, pe o cohortă de 74 de pacienţi consecuti vi 
(55,40%, 41 de bărbaţi), diagnosti caţi cu forme poliarti -
cu  lare acti ve de APso, cu un răspuns subopti mal la te-
rapia remisivă sinteti că clasică, cărora li s-a iniţiat tera-
pie biologică anti -TNF (infl iximab – IFX, adalimumab – 
ADL, etanercept – ETN) în intervalul iunie 2006 – ianua-
rie 2015.

Toţi pacienţii au fost evaluaţi la intervale de 6 luni, 
conform unui protocol predefi nit ce a luat în atenţie pa-
rametrii individuali raportaţi de pacient (pati ent repor-
ted outcomes measures – PROMs), respecti v numărul 
de arti culaţii dureroase și tumefi ate (NAD68, NAT66), 
durerea, oboseala, evaluarea globală a pacientului, acti -
vitatea bolii (DAS28, CDAI) și statusul funcţional (M- 
HAQ). Analiza stati sti că a fost efectuată pe întreg grupul 
și pe subgrupuri (bio-naivi, bio-experimentaţi), uti lizând 
programul SPSS, considerându-se semnifi cati ve stati sti c 
valorile p <0,05.

Rezultate. Un procent de 62,16% dintre pacienţi (49 
de pacienţi) au primit un singur inhibitor de TNF (46,93%, 
23 ADL; 38,77%, 19 ETN), 22,94% pacienţi (17) fi ind tre-
cuţi pe un al doilea agent anti -TNF (13 non-responderi 
secundari, 4 reacţii paradoxale – exacerbarea leziunii 
cutanate preexistente), în ti mp ce, la un număr limitat 
de cazuri (4,05%, 3), clasifi cate ca non-responderi se-
cun  dar, a fost identi fi cat un parcurs terapeuti c ce a însu-
mat administrarea celor trei anti -TNF.

În general, supravieţuirea pe medicaţie a fost sem-
nifi cati v mai mare în grupul de bio-naivi comparati v cu 
cei bio-experimentaţi (Kaplan-Meyer; p<0,05), cu un in-
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terval mediu de administrare de 32,5, 26,4, respecti v 12 
luni pentru primul, al doilea respecti v al treilea a-TNF.

Ameliorare semnifi cati vă stati sti c a fost raportată 
pen tru parametrii individuali și scorurile compozite (p< 
0,05) comparati v cu momentul iniţial (NAD: 12 versus 4; 
NAT: 9 versus 3; evaluarea globală: 78 versus 38; dure-
rea: 85 versus 36 mm; oboseala: 65 versus 52 mm; DAS 
28: 5,6 versus 2,6; CDAI: 18 versus 7,2; M-HAQ: 1,21 
ver sus 0,57); efi cacitatea a fost superioară la pacienţii 
bio-naivi comparati v cu cei bio-experimentaţi (p <0,05). 
Nu au fost înregistrate evenimente adverse parti culare.

Concluzii. Analiza real-life a efi cacităţii pe termen 
lung a demonstrat un control superior al APSo (PROMs, 
acti vitate, dizabilitate), fără diferenţe între agenţii anti -
TNF administraţi în subgrupul de bio-naivi comparati v cu 
pacienţii bio-experimentaţi. De asemenea, persistenţa 
pe terapie biologică a fost semnifi cati v mai mare în con-
diţiile unui prim inhibitor de TNF pe cohorta de APSo 
studiată.
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MODIFICĂRI ÎN PATTERN-UL DE PREZENTARE AL 
PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE SISTEMICĂ – 
UN SEMN AL CREȘTERII VIGILENŢEI

Alina Soare, Ana Maria Gherghe, Rucsandra Dobrotă, 
Raida Oneaţă, Alexandra Radu, Marilena Gorga, 
Mariana Sasu, Mihaela Milicescu, Ioan Ancuţa, 
Victor Stoica, Mihai Bojincă, Carina Mihai

Introducere. Sclerodermia sistemică (ScS) este o 
afec ţiune cronică autoimună, heterogenă, cu evoluţie 
variabilă și mortalitate ridicată. În ulti mii ani s-au depus 
eforturi importante pentru sensibilizarea medicilor și a 
pacienţilor în legătură cu această boală și, în consecinţă, 
diagnosti carea precoce a ScS. Scopul acestui studiu este 
de a compara caracteristi cile de la prima vizită ale paci-
enţilor cu ScS înrolaţi în cohorta centrului EULAR Scle-
roderma Trials and Research 100 (EUSTAR), înainte și 
după ianuarie 2009.

Materiale și metodă. Au fost evaluate caracteristi cile 
de referinţă ale pacienţilor cu ScS (conform criteriilor de 

clasifi care ACR 1980 sau ACR/EULAR 2013) care au fost 
înrolaţi între ianuarie 2004 și mai 2015. Cohorta a fost 
împărţită în funcţie de data înrolării (înainte versus 
după 1 ianuarie 2009) și au fost comparate manifestările 
clinice și investi gaţiile de laborator pentru prima vizită 
(inclusiv electrocardiograma, probele funcţionale pul-
mo nare, capacitatea pulmonară de difuziune a mono-
xidului de carbon – DLCO) ale celor două grupuri. Anali-
za stati sti că a fost efectuată uti lizând testul Pearson 
chi-pătrat.

Rezultate. Au fost incluși în studiu 152 de pacienţi cu 
ScS (67,2% subset cu afectare cutanată limitată – ScScl, 
88,8% sex feminin), dintre care 75 au fost înrolaţi înainte 
de ianuarie 2009, iar 77 după această dată. Caracteristi cile 
demografi ce la înrolare au fost similare între cele două 
grupuri: sex feminin – 84% versus 93%, vârsta la inclu-
dere (ani, media ± deviaţia standard) – 51,3±12,6 versus 
52,7±13,2 ani, dar cu o durată mai scurtă a bolii în cazul 
pacienţilor înrolaţi după ianuarie 2009 – 5,24±6,87 ver-
sus 3,65±5,42 ani. De asemenea, pacienţii care s-au 
pre zentat după ianuarie 2009 aparţin mai frecvent ScScl 
(OR [95% CI] =3,3 [1,5-6,9], p =0,001) și prezintă mai 
puţin frecvent fati gabilitate (OR [CI 95%] =5,07 [2,0-
12,8], p =0,001), contracturi ale mâinii (OR [CI 95%] 
=12,0 [2,7-55,3], p <0,001), calcinoză (OR [CI 95%] =0,4 
[0,1-0,9], p =0,024), scor Rodan cutanat modifi cat mai 
mic de 14 (OR [CI95%] =0,09 [0,03-0,24], p <0,001, tuse 
seacă (OR [CI 95%] =12,1 [1,5-97], p=0,004) și DLCO 
<50% (OR [CI 95%] =3,06 [1,0-9,1], p =0,038).

Concluzii. Am observat o modifi care în patt ern-ul de 
prezentare al pacienţilor cu ScS în centrul EUSTAR 100 
prin scăderea duratei bolii la prima vizită și a afectării de 
organ. Acest lucru refl ectă creșterea sensibilizării medi-
cilor și a pacienţilor cu privire la această boală.

PERIOSTITĂ SIFILITICĂ LA PACIENT CU HIV

Blanca Szolga, Simona Șenilă, Corina Itu

Introducere. Sifi lisul este o infecţie cu transmitere 
se xuală care, netratată, se caracterizează prin perioade 
de acti vitate care alternează cu perioade de latenţă. Co-
infecţia HIV-sifi lis are prevalenţă crescută, din moment 
ce ambele boli au transmitere similară, iar infecţia sifi -
liti că crește posibilitatea transmiterii HIV. Studiile su-
gerează că infecţia HIV modulează clinica sifi lisului, de-
ter minând cazuri ati pice (overlap între stadiile bolii). 
Prezentăm un caz de periosti tă sifi liti că la un pacient cu 
infecţie HIV.

Prezentarea cazului. Bărbat în vârstă de 35 de ani, 
MSM, diagnosti cat cu infecţie HIV stadiul B2 în marti e 
2014, cu tratament anti retroviral (Kivexa și Kaletra) ini-
ţiat la o lună după luarea în evidenţă, cu teste VDRL re-
petat negati ve în antecedente, se internează în serviciul 
boli infecţioase pentru durere osoasă la nivelul gam-
belor și antebraţelor, debutată insidios de 2 săptămâni. 
Asociază erupţie cutanată, afi rmati v intermitentă. La 
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examenul obiecti v se constată: sensibilitate la palparea 
crestei ti biale și a radiusului bilateral, limfadenopati e 
generalizată, erupţie cutanată maculo-papulară difuză. 
Biologic, se înregistrează: eritrocitoză, biochimie (in clu-
siv fosfataza alcalină) normală. Imunologic, prezintă: 
CD4 420/mmc, viremie HIV <45 copii/mL.

Radiografi a de gambă dreaptă, unde durerea era 
mai intensă conduce la suspiciunea de osteom osteoid, 
in fi rmat ulterior de tomografi a computerizată de gam-
bă. Persistenţa durerilor osoase cu localizări multi ple, în 
absenţa modifi cărilor imagisti ce, examinările paraclinice 
uzuale normale, cu evoluţie imunovirusologică sati sfă-
cătoare au determinat referirea pacientului la reuma-
tolog. Reluarea anamnezei, a contextului epidemiologic 
și diagnosti cul clinic de periosti tă conduc la suspi ciunea 
de infecţie sifi liti că. Testul VDRL, surprinzător, de data 
aceasta este poziti v, confi rmându-se sifi lisul secun dar în 
clinica de dermatologie. Anamnesti c și clinic nu există 
evidenţe de sifi lis primar (șancru). Pentru docu mentarea 
imagisti că a periosti tei ar fi  fost necesară exa minare 
prin rezonanţă magneti că nucleară/scinti grafi e  neefec-
tu ate și din moti ve fi nanciare, în prezenţa diag nosti cului 
serologic. Se administrează trei doze de mol damin 2,4 
MUI la interval de 7 zile. Este în monitorizare pentru 
eva luarea răspunsului terapeuti c și necesitatea exclu-
de rii neurosifi lisului.

Discuţii. Deși afectarea osoasă este frecventă în 
sifi lisul congenital și terţiar (Treponema având afi nitate 
crescută pentru ţesutul osos), periosti ta și osteita sunt 
rar descrise în sifi lisul secundar. Astf el de cazuri sunt 
descrise mai ales la pacienţii cu coinfecţie HIV-sifi lis. 
Afectarea osoasă începe la nivelul vaselor periosteale, 
determinând infi ltrat infl amator perivascular, cu for-
mare ulterioară de ţesut de granulaţie.

Infecţia HIV modulează clinica sifi lisului, crește trans-
miterea, determină cazuri ati pice și progresie mai ra-
pidă spre neurosifi lis. De asemenea, sifi lisul poate avea 
impact negati v asupra statusului imunovirologic al 
infecţiei HIV. În ulti mii ani s-a înregistrat creșterea inci-
denţei sifi lisului, mai ales la pacienţii infectaţi cu HIV și 
la MSM. La MSM cu sifi lis primar/secundar sunt descrise 
rate de coinfecţie HIV de până la 86% (SUA).

Concluzii. Cazul prezentat subliniază importanţa 
sus piciunii de sifi lis ca și cauză de simptome scheletale, 
mai ales la pacienţii cu infecţie HIV sau cei cu compor-
tament la risc, chiar în prezenţa unor teste anterioare 
serologice negati ve.

Pacientul a consimţit implicarea în studiul ști inţifi c.
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POLIMIOZITĂ CU DEBUT ATIPIC ȘI COMPLICAŢII 
VASCULARE IATROGENE

Claudiu Ionescu, Cristi na Șuţa, Iulia Andronache, 
Maria Șuţa

Introducere. Polimiozita și dermatomiozita sunt în-
ca drate în grupul miopati ilor infl amatorii idiopati ce 
(MII), o clasă heterogenă de afecţiuni sistemice reuma-
ti s male, caracterizate prin slăbiciune musculară deter-
minată de un proces infl amator nesupurati v cronic lo ca-
lizat în mușchiul scheleti c, asociate sau nu cu ma ni festări 
cutanate specifi ce (1). Incidenţa acestor afecţiuni (încă 
subesti mată, deoarece lipsesc raportările exacte) va ri-
ază între 2 și 10 cazuri noi la un milion de persoane/an 
(2). Debutul poate surveni la orice vârstă, deși cu noaș te 
două peak-uri de apariţie – în copilărie și în jurul vârstei 
de 50 de ani, mai rar la ti neri și adolescenţi, cu o dis tri-
buţie femei/bărbaţi de aproximati v 2,5/1 (3). Deși ma-
nifestările iniţiale predominante sunt slăbiciunea/fati -
ga bilitatea musculară proximală, debutată insidios și 
uneori mialgiile, există patt ernuri de debut ati pic, cu 
simptome și tablouri paraclinice nespecifi ce polimiozitei, 
care pot să întârzie diagnosti cul și explorările suplimen-
tare de confi rmare a unei MII.

Prezentarea cazului. Raportăm cazul unui pacient în 
vârstă de 23 de ani, fără antecedente personale patolo-
gice semnifi cati ve, internat în noiembrie 2011 pentru 
poliartrită acută cu distribuţie reumatoidă. Este fumător 
(4 pachete-ani), neagă consumul de alcool și droguri 
medicamentoase sau non-medicamentoase. Paraclinic 
asociază sindrom biologic infl amator, hepatocitoliză sem-
nifi cati vă în absenţa icterului, FR poziti v în ti tru mare, 
anti corpi anti CCP negati vi și hepatomegalie de consis-
tenţă elasti că, cu structură ecografi că micronodulară. 
Valorile crescute ale transaminazelor și hepatomegalia 
decelată clinic și imagisti c au ridicat suspiciunea unei 
hepati te acute cu manifestări arti culare. Investi gaţiile 
efectuate exclud eti ologia toxică și virală; s-a propus 
puncţia-biopsie hepati că, în vederea elucidării diagnos-
ti cului.

La o lună de la debut, apare slăbiciune musculară la 
membrele inferioare proximal (coapse). Se suspicio-
nează o miopati e infl amatorie ca moti v de creștere a tes-
telor de citoliză hepati că, ulterior confi rmată de creș-
terea creati nkinazei (78,5 x valoarea normală), pozi -
ti  varea autoanti corpilor (ANA, anti Jo1 – 23 x valoarea 
nor mală și anti Ro – 40 x valoarea normală) și de modi-
fi cările IRM – modifi cări infl amatorii musculare difuze la 
nivelul coapselor bilateral, cu aspect evocator pentru 
miozită (fi gura nr. 1). S-a recomandat biopsie musculară 
pentru confi rmarea diagnosti cului, investi gaţie refuzată, 
însă, de pacient. Electromiografi a (EMG) a exclus o 
cauză neurologică a afectării musculare. Examenul clinic 
și paraclinic au exclus alte afectări de organ. S-a insti tuit 
tratament cu glucocorti costeroid oral, conform ghidu-
rilor (prednison 1 mg/kg/zi, cu scădere progresivă), cu 
răspuns excelent la 2 luni (pacient asimptomati c, testi ng 
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muscular normal, normalizarea enzimelor musculare). 
Absenţa criteriilor de severitate, răspunsul excelent la 
tratament și suspiciunea de afectare hepati că au mo-
ti vat monoterapia cu glucosteroizi. 

La un an de la iniţierea corti coterapiei (doză minimă 
efi cace de 10 mg/zi în ulti mele 3 luni), pacientul dezvoltă 
osteonecroză asepti că de cap femural bilaterală, con-
fi rmată prin IRM și tratată chirurgical prin foraje decom-
presive bilaterale. În luna mai 2014, este internat din 
nou, prezentând slăbiciune musculară la nivelul mem-
brelor superioare, sindrom infl amator intens și valori 
crescute ale CK și transaminazelor, tablou interpretat 
drept recădere a bolii după sistarea corti coterapiei 
post-intervenţie. S-a iniţiat terapie combinată cu me to-
trexat 10 mg/săptămână și prednison în doză mică, 
tratament bine tolerat și cu răspuns clinic net favorabil, 
care a permis întreruperea corti coterapiei. 

 

FIGURA. 1. Arii infl amatorii difuze la nivelul mușchilor coapselor – 
aspect IRM (STIR) 

Discuţii. Remarcăm, în cazul de faţă, un debut ati pic 
pentru polimiozitele infl amatorii, caracterizat prin ab-
senţa manifestărilor musculare – creșterea enzimelor 
de citoliză este atribuită unei hepati te acute cu manifes-
tări extrahepati ce. Sunt cunoscute afectările arti culare 
în cazul hepati telor de eti ologie virală, principalul diag nos-
ti c diferenţial de exclus în cazul pacientului nostru (4).

Deși nu înlocuiește EMG și biopsia musculară pentru 
stabilirea diagnosti cului, rezonanţa magneti că poate 
aprecia ti pul, gradul și localizarea leziunilor musculare 
(edem, infl amaţie, fi broză, degenerescenţă grăsoasă, 
cal cifi cări) în fazele incipiente, dar și în cele cronice. Ast-
fel, se poate evalua acti vitatea și severitatea afectării 
musculare și se poate alege convenabil zona de biopsiat. 
Prezintă, în plus, avantajul tehnicii non-invazive, eva-
luând arii înti nse de ţesut muscular, cu posibilitatea re-
petării investi gaţiei în evoluţie (5,6). Unii autori au 
propus includerea IRM printre instrumentele diagnos-

ti ce pentru miopati ile infl amatorii și pentru monitori-
zarea răspunsului la tratament (7,8).

Complicaţia iatrogenă redutabilă, necroza avasculară 
osoasă, apărută la doar un an de tratament corti zonic, a 
fost probabil favorizată și de conti nuarea fumatului du-
pă iniţierea tratamentului (9). Astf el, în cazurile ce pre-
zintă risc de reacţie adversă la corti costeroizi, remisivele 
sinteti ce (corti costeroid-sparing agents) pot fi  folosite 
cu succes pentru a scădea dozele cumulati ve de cor-
ti zon (10).

Concluzii. Polimiozita conti nuă să reprezinte o pro-
vocare diagnosti că, în parte din cauza rarităţii afecţiunii 
și absenţei unor criterii de diagnosti c de mare specifi ci-
tate, dar și din cauza polimorfi smului simptomelor și 
sem  nelor de debut, care nu se încadrează întotdeauna 
în ti parele cunoscute. În cazuri cum este cel prezentat, 
creșterea transaminazelor trebuie investi gată pentru o 
posibilă afectare musculară, în vederea diagnosti cului 
precoce.
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RHUPUS SAU SINDROM OVERLAP DE LUPUS 
ERITEMATOS SISTEMIC CU POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ

Anca Ilean, Simona Caraiola, Doina Ramba, 
Roxana Gheorghiţoiu, Răzvan Ionescu, Cristi an Băicuș

Introducere. Sindromul Rhupus poate fi  defi nit ca 
poliartrită simetrică, erozivă, care afectează arti culaţiile 
mici și mari, asociată cu elemente clinice ti pice pentru 
lupusul eritematos sistemic (LES), dar cu serologie ti pică 
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pentru LES (anti corpi anti -ADNdc sau anti Sm) și pentru 
poliartrita reumatoidă (anti corpi anti -CCP).

Metodă. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 
58 de ani, care a fost diagnosti cată în 2005 cu LES, având 
afectare cutanată (fotosensibilitate, rash malar) și arti -
culară (artrite simetrice neerozive la nivelul arti culaţiilor 
mici ale mâinilor), cu anti corpi anti -ADNdc poziti vi (de 3 
ori valoarea normală) și FAN poziti vi (de 5 ori valoarea 
normală). Evoluţia a fost favorabilă până în anul 2014, 
sub tratament corti zonic (iniţial în doză mică, ulterior 
sistat după scădere treptată) și cu anti malarice de sin-
teză.

La începutul anului 2014, pacienta se internează cu 
artrite simetrice la nivelul arti culaţiilor mici ale mâinii și 
picioarelor, însoţite de astenie fi zică și scădere pon-
derală involuntară (4 kg în 2 luni). Bilanţul biologic evi-
den ţia sindrom infl amator important, C3 și C4 cu valori 
normale, FAN și anti corpi anti -ADNdc negati vi. Anti corpii 
anti -U1RNP au fost negati vi (s-a exclus boala mixtă de 
ţesut conjuncti v), iar FR și anti corpii anti -CCP au fost 
intens poziti vi (de 50 de ori, respecti v de 10 ori valoarea 
normală). Radiografi a de mână bilaterală era normală, 
iar ecografi a arti culară arăta sinovită acti vă, dar și hi-
pertrofi e sinovială și eroziuni osoase. S-a iniţiat terapie 
cu metotrexat 15 mg/săptămână și corti zon în doză mi-
că, rapid descrescătoare, sub care evoluţia a fost fa-
vorabilă. 

Discuţii. Rhupus-ul este considerat de unii autori ca 
o formă parti culară rară de afectare arti culară în cadrul 
LES – poliartrită erozivă radiologic. În cazul prezentat, 
radiografi a arti culară era normală, deoarece debutul 
episodului actual de artrită era recent, iar ecografi a ar-
ti culară arăta deja eroziuni. Această discrepanţă între 
aspectul ecografi c și cel radiologic subliniază, o dată în 
plus, necesitatea unei defi niţii cât mai corecte și exacte 
a Rhupus-ului, deoarece prezenţa eroziunilor și a sero-
logiei intens poziti ve în poliartrita reumatoidă sunt fac-
tori de prognosti c prost pentru evoluţia ulterioară.

Literatura de specialitate arată că la pacienţii cu Rhupus 
există mai puţine afectări severe de organ, comparati v 
cu ceilalţi pacienţi cu LES, ceea ce se remarcă și în cazul 
prezentat. Una dintre parti cularităţile cazului este aceea 
că, la momentul apariţiei artritei erozive, boala lupică 
pă rea inacti vă clinic și serologic, cu excepţia afectării 
arti culare, ceea ce ridică, o dată în plus, suspiciunea de 
sindrom overlap de PR-LES și nu Rhupus.

Concluzii. Rhupus-ul pare a fi  defi nit deja în literatura 
de specialitate, dar în practi că poate reprezenta o pro-
vocare atât în ceea ce privește diagnosti cul și trata men-
tul, cât și abordarea ulterioară a pacientului.

UTILITATEA DETERMINĂRII NIVELULUI SERIC DE 
AGENT ANTI-TNF 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. Spondilartritele (SpA) sunt un grup he-
terogen de afecţiuni infl amatorii cronice, cu ţinte simi-
lare de ati ngere viscerală și arti culară, având aceeași 
ati  tudine terapeuti că în privinţa terapiei biologice (1). 
Agenţii anti -TNF și-au demonstrat efi cacitatea în redu-
cerea acti vităţii bolii (2). Totuși, un număr de pacienţi 
care răspund iniţial la terapie devin non-responderi, iar 
această pierdere a răspunsului terapeuti c la un inhibitor 
TNF poate fi  cauzată de nivelul nedetectabil de medica-
ment (3-5). Determinarea nivelului seric de infl iximab 
(IFX) la pacienţii cu SpA și ajustarea dozei sau a interva-
lului de administrare într-o manieră personalizată pot 
duce la un control mai bun al bolii (4). 

Obiecti ve. Ne-am propus evaluarea uti lităţii deter-
minării nivelului seric de IFX în urmărirea acti vităţii bolii 
la pacienţii cu SpA și în managementul pacienţilor non-
responderi secundari.

Metodă. Pe o perioadă de șase luni (ianuarie-iunie 
2015), au fost incluși în studiu 45 de pacienţi cunoscuţi 
cu SpA și afl aţi în tratament cu IFX. Din lotul total au fost 
excluși 12 pacienţi care au întârziat infuzia cu agent 
anti -TNF din proprie iniţiati vă sau care au prezentat o 
infecţie concomitentă cu momentul administrării. Au 
fost colectate date clinice și paraclinice (markerii de in-
fl amaţie – VSH, CRP), iar dozarea nivelului de IFX s-a re-
alizat prin metoda ELISA, folosind kituri Progenika (Pro-
monitor-IFX). Pentru analiza stati sti că s-a folosit pro -
gra mul SPSS, versiunea 20.0, cu valoarea p standard la 
0,05. Diferenţele dintre grupuri au fost înregistrate cu 
ajutorul testului t Student, iar pentru corelaţii au fost 
uti lizate testele Pearson și Spearman.

Rezultate. Dintre cei 33 de pacienţi înrolaţi în lotul 
de studiu, 90% au fost bărbaţi și 10% femei, cu o vârstă 
medie de 37,8 ani. Toţi pacienţii prezentau anti genul 
HLA B27 poziti v. Durata medie a bolii a fost de 89 luni 
(SD +/- 56). 60% dintre pacienţi prezentau nivel seric 
detectabil de IFX, iar 40% (13 pacienţi) aveau nivel ne-
de tectabil de drog. Cei din urmă prezentau valori sem-
nifi cati v crescute ale scorurilor de acti vitate BASDAI (me-
die 3,01, P = 0,023), ASDAS-VSH (medie 2,77, P <0,001) 
și ASDAS-CRP (medie 2,48, P=0,001), în comparaţie cu 
pacienţii cu nivel seric detectabil de medicament (1,52, 
1,39, respecti v 1,34). Markerii de infl amaţie recoltaţi în 
ti mpul aceleiași reevaluări au arătat valori crescute ale 
VSH și CRP la pacienţii negati vi pentru IFX (VSH mediu 
37 versus 9,5, cu limite de laborator între 2-20 mm/h, 
P<0,001; CRP mediu 25 versus 4, cu valori normale între 
0 și 5 mg/L, P=0,032).
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Nivelul seric detectabil de IFX s-a corelat cu scorul 
ASDAS (r = -0,583, P <0,001 pentru ASDAS-VSH; r = 
-0,512, P = 0,002 pentru ASDAS-CRP) și cu markerii de 
infl amaţie (r = -0,607, P <0,001 pentru VSH; r = -0,573, P 
<0,001 pentru CRP).

În grupul pacienţilor poziti vi pentru IFX, persistenţa 
pe tratament a fost de 64 de luni (SD +/-32,5) și mai 
scăzută în grupul pacienţilor IFX-negati vi (45 luni, SD +/- 
21,7, P = 0,066), acest interval de ti mp fi ind corelat pozi-
ti v cu detectarea drogului (r = 0,352, P = 0,045). Persis-
tenţa pe tratament s-a corelat, de asemenea, cu durata 
bolii (r = 0,719, P <0,001).

Schema de dozare a tratamentului nu a avut dife-
renţe semnifi cati ve între cele două subgrupuri (5,11 
mg/kg în grupul pacienţilor cu nivel nedetectabil de IFX, 
faţă de 5 mg/kg pentru cel de-al doilea grup), iar inter-
valul de administrare, la 6 sau la 8 săptămâni, s-a corelat 
cu nivelul seric de IFX, măsurat canti tati v.

Concluzii. În studiul de faţă, nivelul seric de IFX s-a 
corelat cu acti vitatea de boală la pacienţii cu SpA, 
evaluată prin scorul ASDAS. În plus, corelaţia acestuia 
cu testele de infl amaţie sugerează importanţa acestei 
determinări în cursul vizitelor de follow-up. Monitori-
zarea nivelului seric de IFX poate reprezenta un instru-
ment uti l în urmărirea evoluţiei pacienţilor.
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EFICIENŢA TRATAMENTULUI RECUPERATOR ÎN 
GONARTROZA PRIMARĂ COMPARATIV CU 
GONARTROZA SECUNDARĂ

Valerica Creangă Zărnescu

Obiecti ve. Prin acest studiu ne-am propus să anali-
zam impactul recuperator asupra simptomatologiei 
clinice și a calităţii vieţii pacienţilor cu gonartroză pri-
mară, comparati v cu cea a pacienţilor cu gonartroză se-
cundară tulburării de aliniament (Genu Varum).

Metodă de studiu. Studiul a fost realizat în Spitalul 
Judeţean de Urgenţă, Brăila, secţia de recuperare medi-
cală, în perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015. Din 
totalul pacienţilor internaţi, am selectat un număr de 
210 pacienţi cu gonartroză, ce au fost grupaţi în două 
loturi: lotul A de 162 de pacienţi cu gonartroză primară 
și comorbidităţi asociate și lotul B cu gonartroză secun-
dară, pe tulburări de aliniament.

Subiecţii incluși în studiu au reprezentat 22,85% din 
totalul pacienţilor cu gonartroză internaţi, având vârste 
cuprinse între 57 și 89 de ani; dintre acești a 81,25% au 
fost femei, 18,75% bărbaţi, prezentând următoarele 
comorbidităţi: 60,41% – obezitate, 47,91% – tulburări tro-
fi ce, 58,33% – cardiopati e ischemică cronică și 70,83% 
– hipertensiune arterială.

Toţi pacienţii au fost evaluaţi clinic, uti lizând scala de 
evaluare a durerii VAS (visual analog scale), WOMAC 
pentru durere, Indexul funcţional al lui LEQUESNE la 
intrarea în studiu, la 10 zile de tratament, la o lună și la 
3 luni, fi ind monitorizată permanent tensiunea arterială, 
alura ventriculară și simptomatologia principalelor co-
morbidităţi.

Toţi pacienţii cuprinși în studiu au benefi ciat de ur-
mă torul tratament: local, compresă rece la 10-15 grade, 
15 minute, la 2 ore, și topic local la 12 ore, tratament 
anti algic sistemic în funcţie de intensitatea durerii, anti -
infl amator administrat intramuscular la 2 zile, tratament 
fi zioterapic cu laser, US, UL, MDF și kinetoterapie în 
programe adecvate.

Rezultate. După aplicarea protocolului de tratament, 
am obţinut următoarele rezultate în lotul A versus lotul 
B: durerea, conform scalei VAS, s-a redus după prima 
eva luare la 27% versus 16%, după a doua evaluare la 
45% versus 21% și după a treia evaluare la 67,5% versus 
42%; indexul WOMAC a fost îmbunătăţit cu 31,2%, faţă 
de 26,4%, la prima evaluare, cu 38,8%, faţă de 29,7%, la 
a doua evaluare și în procent de 52,9%, faţă 44,1%, du-
pă a treia evaluare; indexul funcţional Lequesne s-a 
îmbunătăţit în procent de 87,5% în lotul A faţă de 61% 
lotul B. Este de remarcat faptul că un procent de 25% 
dintre pacienţi au primit indicaţie de tratament orto-
pedico-chirurgical.

Concluzii. Studiul de faţă confi rmă sti pularea în lite-
ratura de specialitate că tratamentul recuperator aso-
ciat tratamentului alopat are rezultate semnifi cati v mai 
bune în gonartrozele primare faţă de cele secundare, iar 
monitorizarea simptomatologiei și a funcţionalităţii tre-
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buie să aibă caracter de permanenţă (cel puţin o cură 
trimestrială, rezolvând, în același ti mp, și igiena ortope-
dică a genunchiului, recomandare valabilă pentru toate 
fazele de evoluţie a artrozei).

AGREGAREA FAMILIALĂ LA PACIENŢII CU BOLI 
AUTOIMUNE

Mădălina Dună, Laura Groșeanu, Ruxandra Ionescu

Introducere. Afecţiunile autoimune reumati smale 
au un determinism multi factorial, fi ind cauzate de di-
verși factori ambientali ce acţionează pe suscibilitatea 
geneti că a individului, destabilizând sistemele de re-
glare a răspunsului imun. Studiile epidemiologice și in-
vesti gaţiile geneti ce sunt de foarte mare importanţă 
pentru a demonstra contribuţia factorului geneti c la 
dezvoltarea acestor boli autoimune. Contribuţia facto-
rilor geneti ci în producerea afecţiunilor autoimune a 
fost demonstrată de agregarea familială. Mai mult, a 
fost și cuanti fi cată prin determinarea heritabilităţii, ce 
exprimă proporţia factorilor geneti ci în eti ologia bolii.

Obiecti ve. Scopul lucrării este acela de a evalua 
aspectele de agregare familială a bolilor autoimune reu-
mati smale, la un lot de pacienţi diagnosti caţi cu poliar-
trită reumatoidă, spondilită anchilozantă, lupus erite-
matos sistemic, sclerodermie sistemică, polimiozită, ar-
  tropati e psoriazică și boală mixtă de ţesut conjuncti v.

Metodă. Lucrarea de faţă reprezintă un studiu retro-
specti v realizat pe 72 de pacienţi diagnosti caţi cu poli-
artrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, lupus erite-
matos sistemic, sclerodermie sistemică, polimiozită, ar -
tro pati e psoriazică și boală mixtă de ţesut conjuncti v. 
Lotul a cuprins pacienţii internaţi în perioada 1 ianuarie 
2015 – 31 iunie 2015 în cadrul clinicii de medicină in-
ternă și reumatologie a Spitalului Clinic „Sf. Maria“ din 
București , datele fi ind colectate din arhiva spitalului, 
analizându-se foile de observaţie ale pacienţilor. Pentru 
fi ecare pacient am urmărit: variabilele demografi ce (vârs-
tă, sex), anul de debut al bolii autoimune, gradul ru de-
niei și agregarea familială. Am inclus în studiu și membrii 
familiilor pacienţilor cu afecţiuni autoimune. Am uti lizat 
chesti onare pentru a obţine date referitoare la istoricul 
medical personal și familial, precum și consimţământul 
informat al fi ecărui pacient.

Rezultate. Dintre cei 72 de pacienţi cu boli autoimu-
ne analizaţi, 37,52% au fost femei, cu grupa de vârstă 
majoritară între 50-69 de ani. Rudele cele mai afectate 
au fost rudele de gradul I, în număr de 38. Din numărul 
pacienţilor diagnosti caţi cu poliartrită reumatoidă, 22 
de pacienţi au rude cu poliartrită reumatoidă, iar dintre 
acestea 11 sunt rude de gradul I. În rândul pacienţilor cu 
spondilită anchilozantă, am găsit 15 rude cunoscute cu 
aceeași afecţiune, 9 dintre ele fi ind rude de gradul I. În 
ceea ce privește lupusul eritematos sistemic, dintre cei 
8 pacienţi, 4 au rude cunoscute cu lupus eritematos 
sistemic, dar nicio rudă de gradul I, aspect discordant cu 

datele din literatură care susţin că frecvenţă mai mare 
se întâlnește la rudele de gradul I și că 5% dintre rudele 
lupicilor fac boala, iar 10% fac o altă boală autoimună. 
În numărul de pacienţi cu artropati e psoriazică au 
predominat rudele cu psoriazis vulgar, și nu cu artropati e 
psoriazică, lucru ce ar putea fi  interpretat ca o subdiag-
nosti care a acestor pacienţi. Pacienţii cu sclerodermie 
sistemică nu au avut rude cu aceeași afecţiune în fami-
lie, iar în cazul pacienţilor cu boală mixtă de ţesut con-
juncti v, rudele erau cunoscute cu poliartrită reumatoidă 
și lupus eritematos sistemic.

Concluzii. Studiul genelor implicate în răspunsul imun, 
în prezentarea de anti gene, în formarea de autoanti corpi, 
reprezintă direcţii de urmărit în viitor. Studiile de ge-
neti că își vor găsi uti litatea și în întocmirea anchetelor 
familiale și în studiile populaţionale asupra bolilor auto-
imune reumati smale. Coexistenţa în aceeași familie, ca 
în cazul lucrării noastre, a mai multor boli autoimune 
diferite susţine ipoteza că anumite gene pot induce 
predispoziţia către mai multe boli autoimune.
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GONALGIE BILATERALĂ INVALIDANTĂ, MODALITATE 
DE PREZENTARE ÎN CADRUL UNEI OSTEOARTROPATII 
HIPERTROFICE

Adina Mocanu, Gabriela Udrea

Introducere. Gonalgia bilaterală, ca formă de pre-
zentare la medic, poate avea o multi tudine de cauze, nu 
neapărat reumatologice. Ne-am propus să demonstrăm 
importanţa unei simple radiografi i și a examenului fi zic 
atent în diagnosti cul diferenţial al gonalgiei și orientarea 
diagnosti cului spre un sindrom paraneoplazic.

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unui pacient 
în vârstă de 56 de ani, fost mare fumător, care se pre-
zintă pentru gonalgii bilaterale cu caracter mecanic și 
suspiciune de gonartroză bilaterală emisă de ortoped. 
La o reevaluare atentă a radiografi ilor efectuate în ser-
viciul de ortopedie se observă o îngroșare periostală 
distală, la nivelul ti biilor, bilateral.

Avand în vedere aspectul radiografi c și aspectul de-
for mărilor mâinii „în deget de toboșar“, se ridică suspi-
ciunea de osteoartropati e hipertrofi că. Ţinând cont de 
istoricul de mare fumător al pacientului, se decide con-
ti nuarea investi gaţiilor pe linie pulmonară. La radiografi a 
pulmonară se observă prezenţa unei opacităţi neomo-
gene, microcavitare și difuz delimitate în segmentul pos-
terior al LSD, cu bronhie de drenaj și adenopati e hilară. 
Mai multe date și orientarea diagnosti cului spre tumoră 
pulmonară dreaptă stadiu T2NxMx vor fi  aduse de 
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bronhoscopia cu lavaj bronhoalveolar și examenul com-
putertomografi c toracic nati v.

Concluzii. Osteoartropati a hipertrofi că secundară 
(sindromul Pierre Marie Bamberger) este o enti tate cli-
nică destul de rară, care poate fi  ușor trecută cu vederea. 
Afectările arti culare, în cazul nostru gonalgiile, nu răs-
pund la tratamentul clasic, ci vor dispărea doar odată cu 
rezecţia tumorii primare, putând reapărea în cazul re-
cidivelor sau al metastazării.

REFERINŢE
1. Armstrong D., McCausland E. et al. – Hypertrophic pulmonary 

osteoartrophaty(Pierre Marie-Bamberger syndrome):two cases 
presenti ng as acute infl ammatory arthriti s.Descripti on and review of 
the literature. Rheumatol Int 2007, 27:399-402

2. Popa S. et al. – Osteoartropati a hipertrofi ca secundara Arta Medica 
2006, 3(18):50

3. Vandemergel X., Decaux G. – Review on hypertrophic 
osteoarthropaty and digital clubbing. Rev Med Brux 2003, 24:88-94

MANIFESTĂRI CARDIACE ÎN LUPUSUL ERITEMATOS 
SISTEMIC LA DEBUT

Cătălina-Elena Ionescu, Maria Magdalena Negru, 
Ruxandra Ionescu

Introducere. Lupusul eritematos sistemic este o boa-
lă infl amatorie autoimună cronică, cu manifestări ce im-
plică toate aparatele și sistemele, cu evoluţie ondulantă, 
care afectează în 90% dintre cazuri sexul feminin. Mani-
festările cardiace sunt frecvente în lupusul eritematos 
sistemic, cu o contribuţie importantă la morbiditate și 
mortalitate. Cele mai întâlnite afecţiuni cardiace sunt 
pericardita, cu o incidenţă de 20-30%, miocardita, care 
poate determina insufi cienţă cardiacă, arti mii și chiar 
moarte subită, endocardita Libman-Sacks, hiperten-
siunea pulmonară, trombozele arteriale și venoase și 
boala coronariană ischemică accelerată.

Ne-am propus să prezentăm două cazuri clinice de 
lupus eritematos sistemic cu manifestări cardiace la 
debut. Datele au fost colectate din foile de observaţie 
clinică ale pacientelor, din cadrul Spitalului Clinic „Sfânta 
Maria“, secţia de medicină internă și reumatologie și, de 
asemenea, s-a obţinut consimţământul informat al 
acestora pentru publicarea raportului.

Prezentarea cazurilor. Prezentăm cazurile a două pa-
ciente ti nere cu LES, internate în Clinica „Sfânta Maria“ 
în 2015, a căror simptomatologie a debutat cu manifes-
tări cardiace, respecti v hipertensiune pulmonară severă 
și pleuro-pericardită. Prima pacientă prezenta astenie 
fi zică severă și leziuni eritemato-scuamoase în placarde 
pe zonele de expunere la soare, iar examinările biologice 
relevau trombocitopenie severă și serologie poziti vă 
pentru LES (anti corpi anti  ADN dc poziti vi), dar cu nor-
mo complementemie. Pacienta era cunoscută cu HTP 
din 2011, cu severitate disproporţionată faţă de defectul 
septal atrial de ti p OS cu șunt stânga-dreapta, operat în 
2013, sub tratament cu sildenafi l și bosentan, sistat re-
cent din cauza trombocitopeniei severe (valoare minimă 

32.000). De menţionat din istoricul bolii episoade repe-
tate de sindrom infl amator biologic, croșete febrile și un 
episod de pleuro-pericardită.

Cea de-a doua pacientă s-a prezentat în clinica noas-
tră acuzând astenie marcată, dispnee inspiratorie, tora-
calgii sub formă de junghi, artrite la nivelul arti culaţiilor 
mici ale mâinilor, genunchilor și alopecie difuză. În 2008, 
pacienta a prezentat un episod de pleuro-pericardită de 
eti ologie neprecizată. Examinările paraclinice au decelat 
sindrom infl amator, pe seama VSH-ului, normocom ple-
mentemie și un sindrom important de colestază hepa-
ti că, cu creștere spectaculoasă a fosfatazei alcaline și, 
de asemenea, serologie poziti vă pentru LES, cu ti tru 
crescut de anti corpi anti  ADN dc. Ecografi a de cord a 
evidenţiat o cardiomiopati e hipertrofi că asimetrică, 
care explică simptomatologia cardio-respiratorie. Am-
be le paciente au întrunit criteriile SLICC din 2012 pentru 
LES și, astf el, s-a putut susţine diagnosti cul de LES cu 
manifestări cutanate, pulmonare, cardiace, hematolo-
gice și imunologice în cazul primei paciente, respecti v 
LES cu manifestări osteoarti culare, cardiace, cutanate, 
hepati ce și imunologice în cazul celei de a doua.

Concluzii. De cele mai multe ori, lupusul eritematos 
sistemic debutează cu manifestări cutanate și arti culare. 
Parti cularitatea ambelor cazuri a fost debutul ati pic prin 
afectare cardiacă, durata lungă de ti mp până la contu-
rarea celorlalte elemente de LES, în medie peste 3 ani, 
și normocomplementemia.
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SOLUŢII TERAPEUTICE ÎNTR-UN CAZ SEVER DE 
GRANULOMATOZĂ CU POLIANGEITĂ

Mădălina Dobrin, Andra Bălănescu, Ruxandra Ionescu

Abordarea terapeuti că în vasculitele ANCA poziti ve, 
îndeosebi în cazul granulomatozei cu poliangeită, poate 
fi  difi cilă, mai ales în cazul recăderilor și a nonresposivităţii 
la terapia remisivă clasică. În literatura de specialitate 
au fost publicate mai multe studii care evidenţiază rolul 
anti corpilor anti -CD 20 (rituximab) atât ca terapie de in-
duc ţie în cazul bolii acti ve sau a recăderilor, dar și ca 
terapie de menţinere a remisiunii la pacienţii cu granu-
lomatoză cu poliangeită (1-3).

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 55 de ani, 
fără antecedente personale patologice, care relatează 
debutul bolii în iunie 2013, când prezintă artralgii cu 
caracter infl amator la nivelul arti culaţiilor mici ale mâi-
nilor bilateral și gleznelor bilateral, sindrom biologic in-
fl amator, FR poziti v, fi ind catalogată iniţial ca poliartrită 
reumatoidă. La acel moment, radiografi a pulmonară ară-
ta, în jumătatea inferioară a hemitoracelui drept, 
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reducerea transparenţei pulmonare, iar la CT-ul pulmo-
nar se evidenţiază atelectazie de lob mediu și adenopati i 
laterobronșice și laterotraheale, lavajul bronhoalveolar 
indenti fi când polimorfonucleare în proporţie de peste 
83%.

În următoarele luni starea generală a pacientei se al-
terează, la simptomatologia iniţială adăugându-se fe-
bră, tuse cu expectoraţie serohemoragică, fati gabi litate 
și purpură palpabilă. CT-ul pulmonar efectuat în dina-
mică arată macronoduli pulmonari bilaterali excavaţi, 
iar paraclinic se remarcă sindrom biologic infl amator in-
tens, ușoară citoliză hepati că, cANCA poziti vi. Se stabi-
lește astf el diagnosti cul de granulomatoză cu poliangeită 
(sept 2013) și se iniţiază tratamentul cu ciclofosfamidă, 
iniţial pe cale intraveanoasă, ulterior per os și corti zon 
în doze mari, cu scădere progresivă ulterioară, evoluţia 
fi ind favorabilă, însă cu reacţie adversă semnifi cati vă la 
corti zon (sindrom Cushing important).

La evaluările ulterioare se constată un sindrom de 
colestază și de citoliză hepati că important, dar și gastrită 
erozivă hemoragică, ceea ce impune întreruperea trata-
mentului de fond pentru aproximati v 3 luni. În contextul 
reintensifi cării simptomatologiei clinice, dar și a acti vi-
tăţii biologice, se reiniţiază tratamentul cu ciclofosfamidă 
intravenoasă. După aproximati v 4 cure nu se constată o 
îmbunătăţire semnifi cati vă ci, din contră, o acuti zare a 
tabloului clinic, cu hemopti zii în canti tate mare, durere 
toracică intensă, poliartralgii cu caracter infl amator, per-
sistenţa sindromului biologic infl amator, cANCA ușor 
poziti vi. Se consideră pacienta nonresponder secundar 
la terapia cu ciclofosfamidă și se consideră că pacienta 
are indicaţie pentru tratamentul cu rituximab, care a 
fost administrat în schemă de 500 mg/săptămână, pe 
cale intravenoasă, ti mp de 4 săptămâni. După 3 luni de 
la administrarea rituximabului, simptomatologia clinică 
a fost mult ameliorată, fără sindrom infl amator biologic, 
cu remiterea semnifi cati vă a colestazei și citolizei he-
pati ce, cu evoluţie favorabilă a leziunilor evidenţiate la 
CT pulmonar.

În ceea ce privește parti cularitatea cazului, se evi-
denţiază debutul ati pic, afectarea pulmonară – forma 
cavitară, multi tudinea complicaţiilor cauzate, mai de-
grabă, de tratament decât de boala în sine, ce au deter-
minat difi cultăţi în alegerea conduitei terapeuti ce, prog-
nosti cul nefavorabil din cauza nonresposivităţii la tra-
 ta mentul iniţial și nu a complicaţiilor vasculitei, dar și 
evoluţia favorabilă sub terapia biologică.
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ARTROPATIA PSORIAZICĂ, DIAGNOSTIC PRECOCE ȘI 
ASOCIERE CU CONDROCALCINOZA

Mihaela Lavinia Popescu, Violeta Maria Vlad, 
Denisa Predeţeanu, Ruxandra Ionescu

Introducere. Artropati a psoriazică a fost considerată 
iniţial o variantă a poliartritei reumatoide, ulterior dife-
renţiindu-se ca enti tate clinică disti nctă. Aceasta repre-
zintă o boală cronică infl amatorie care afectează în prin-
cipal arti culaţiile, dar poate fi  însoţită și de manifestări 
clinice extraarti culare (cum sunt entezita, dacti lita, uve-
ita). Dintre manifestările arti culare polimorfe se disti ng 
5 subti puri, care pot face uneori difi cilă stabilirea diag-
nos ti cului: oligoartrita asimetrică, poliartrita simetrică, 
afectarea arti culaţiilor interfalangiene distale, afectarea 
axială și artrita muti lantă.

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unei femei în 
vârstă de 64 de ani, hipertensivă, cu histerectomie to-
tală (pentru fi brom uterin și eventraţie posthiste rec-
tomie), care se prezintă la camera de gardă pentru tu-
mefacţii și artralgii cu caracter infl amator la nivelul ar-
 ti  culaţiilor mici ale mâinilor, simptomatologie debutată 
cu 3 săptămâni anterior prezentării, fără ameliorare la 
tratamentul cu AINS. La examenul clinic s-au observat 
erupţii eritemato-scuamoase la nivel ombilical și retro-
auricular bilateral, dacti lită la nivelul degetelor 1 și 4 ale 
mâinii stângi și 2 și 3 ale mâinii drepte. În urma evaluării 
clinice (suspiciunea de psoriazis, dacti lită), biologice 
(prezenţa sindromului infl amator, FR negati v, anti corpi 
anti  CCP negati vi), ecografi ce (tenosinovită cu semnal 
Doppler grad III) și radiologice (periosti tă, artroza arti cu-
laţiilor interfalangiene distale, prezenţa de calcifi cări 
intraarti culare), se stabilesc diagnosti cele de artropati e 
psoriazică, psoriazis vulgar și condrocalcinoză.

Concluzii. Cazul de faţă se individualizează prin aso-
cierea neobișnuită între artropati a psoriazică și condro-
calcinoză, dar și prin faptul că diagnosti cul de artropati e 
psoriazică a putut fi  stabilit la doar 3 săptămâni de la 
debutul simptomatologiei.
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PROTEINA C REACTIVĂ, BIOMARKER AL SEVERITĂŢII 
ARTROZEI DE GENUNCHI?

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

Introducere. O serie de studii din literatura de spe-
cialitate au abordat relaţia artroză – infl amaţie, su gerând 
implicarea procesului infl amator atât în dezvoltarea, cât 
și în progresia patologiei arti culare degenerati ve. Rămâ-
ne, însă, controversată uti litatea reactanţilor de fază acu-
tă, în mod parti cular a proteinei C reacti ve (CRP), în iden-
ti fi carea pacienţilor cu risc de progresie a artrozei.

Obiecti ve. Ne-am propus evaluarea relaţiei dintre 
nivelul seric al CRP și severitatea artrozei de genunchi.

Metodă. Într-un studiu observaţional prospecti v, 
desfășurat în perioada  februarie 2015 – iunie 2015, au 
fost incluși 68 de pacienţi cu artroză de genunchi pri mi-
ti vă și 50 de subiecţi sănătoși. Pacienţii au fost evaluaţi 
conform unui protocol ce a inclus atât parametrii demo-
grafi ci (sex, vârstă, indice de masă corporală, status fu-
mător), cât și pe cei legaţi de boală: durata bolii, durerea 
evaluată de pacient pe scala vizual analogă 0-10, durata 
redorii mati nale, afectarea funcţională prin indicele Knee 
Lequesne, severitatea conform scorului Kellgren – 
Lawrence, nivelul CRP prin high sensiti vity method (hs-
CRP).

Rezultate. Dintre pacienţii incluși în studiu, 55,8% 
erau de sex feminin, cu vârsta medie de 58,7±2,3 ani, 
75% erau supraponderali și durata medie a bolii era de 
2,4 ani. Media durerii evaluată pe scala vizual analogă 
0-10 a fost de 7,41±0,6, 30,8% dintre pacienţi având du-
rere moderată (4-6), iar 69,1% durere severă (7-10). Un 
procent semnifi cati v de pacienţi prezentau afectare 
funcţională moderată (44,1%), severă (16,1%) și foarte 
severă (36,7%). Conform scorului Kellgren – Lawrence, 
26,4% dintre pacienţi prezentau distrucţie arti culară 
moderată și 27,9% severă. La pacienţii cu artroză de ge-
nunchi, media nivelului seric al hs-CRP a fost de 4,77±0,7 
mg/l, nivel seric crescut semnifi cati v stati sti c comparati v 
cu lotul de control. Nivelul seric crescut al hs-CRP s-a 
aso ciat semnifi cati v stati sti c cu severitatea durerii și afec-
tarea funcţională. Nu s-a identi fi cat nicio asociere sem-
nifi cati vă cu distrucţia arti culară obiecti vată radiologic.

Concluzii. Identi fi carea sistemati că a unui nivel seric 
crescut al hs-CRP la pacienţii cu artroză de genunchi 
susţine rolul infl amaţiei sistemice în patogenia patolo-
giei degenerati ve, cu relevanţă parti culară în expresia 
clinică a bolii.
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AFECTAREA NEURO-PSIHIATRICĂ ÎN LUPUSUL 
ERITEMATOS SISTEMIC

Ileana Filipescu, Anca Stanomirescu, Cristi na Pamfi l, 
Laura Damian, Ioana Felea, Andreea Morar, 
Simona Rednic

Introducere. Lupusul neuro-psihiatric este o cauză 
importantă de morbiditate și mortalitate la pacienţii cu 
lu pus eritematos sitemic (LES). Tabloul clinic este ex-
trem de variat și greu de separat de cel al bolii de bază 
sau de efectele secundare ale medicaţiei (în special ale 
corti co terapiei). Orice segment al sistemului nervos 
poate fi  afectat.

Obiecti ve. Studiul are ca scop identi fi carea ti parului 
manifestărilor neuro-psihiatrice la pacienţii cu LES și 
mo nitorizarea evoluţiei acestora după 6 luni de tra-
tament. 

Metodă. Studiul observaţional retrospecti v a inclus 
26 de pacienţi cu afectare neuro-psihiatrică în cadrul 
LES, afl aţi în evidenţa Clinicii de Reumatologie din Cluj-
Napoca, între anii 2000-2015. Criteriile de includere în 
studiu au fost: diagnosti cul de LES, stabilit pe baza 
examinărilor clinice, paraclinice și criteriilor ACR/SLICC, 
existenţa afectării neurologice sau psihiatrice stabilită 
pe baza examinărilor clinice, paraclinice și a consulturilor 
de specialitate și existenţa cel puţin a unui episod de 
afectare neurologică sau psihiatrică apărut cu certi tu-
dine în cadrul bolii de bază, după ce s-au exclus alte 
posibile cauze. Pacienţilor li s-a întocmit o fi șă cu date 
demografi ce, clinice și paraclinice și au fost monitorizaţi 
la 6 luni pe baza scorului SELENA-SLEDAI.

Rezultate. Majoritatea pacienţilor incluși în studiu 
au fost femei (84,62%) din mediul urban (61,54%). Vârs-
ta medie la care pacienţii studiaţi au fost diagnosti caţi 
cu LES a fost de 39,34 ani. Cele mai multe cazuri (n =9) 
de neurolupus (NL) au fost diagnosti cate în intervalul de 
vârstă 50-59 de ani. În 57,69% dintre cazuri, manifestările 
neuro-psihiatrice au apărut ca simptome inaugurale. La 
50% dintre pacienţi a apărut cel puţin o acuză legată de 
SNC, iar la 30,77% dintre subiecţi au coexistat afectarea 
stemului nervos central (SNC) și a celui periferic (SNP). 
Spectrul manifestărilor a fost foarte diferit, cele mai 
mul te cazuri (n =7) prezentând cefalee, polineuropati e 
și disfuncţie cogniti vă, cele mai puţine (n =1) fi ind cazu-
rile de psihoză și convulsii. Majoritatea pacienţilor (76,92%) 
au avut asociat sindromul anti fosfolipidic. Prezenţa an-
ti corpilor anti nucleari (96,15%) și hipocomplementemia 
(61,54%) au fost principalele modifi cări paraclinice re-
găsite în momentul diagnosti cului de NL. La debutul NL, 
61,54% dintre subiecţi aveau un scor de acti vitate foarte 
ridicat, după 6 luni de tratament majoritatea (38,46%) 
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aveau o acti vitate moderată, iar 23,07% erau în remi-
siune.

Concluzii. Cel mai frecvent, simptomele neurologice 
sau psihiatrice au apărut la debutul bolii lupice. Sistemul 
nervos central a fost cel mai frecvent afectat. Stabilirea 
diagnosti cului cert de NL a fost difi cilă, din cauza hete-
rogenităţii tabloului clinic și a simptomatologiei nespe-
cifi ce, judecata medicală fi ind foarte importantă în 
aceste cazuri. Investi gaţiile paraclince, deși au sensibili-
tate mare pentru diagnosti carea leziunilor, nu au speci-
fi citate pentru leziunile de NL.

FORMAŢIUNE MAMARĂ, TUMORĂ PRIMITIVĂ SAU 
LOCALIZARE NEOBIȘNUITĂ A UNEI BOLI SISTEMICE?

Iulia-Tania Andronache, Cristi na Șuţa, Claudiu Ionescu, 
Anca Calistrat, Maria Șuţa

Vasculitele sistemice determină, ocazional, apariţia 
unor mase tumorale cu diverse localizări, care pot fi  
manifestarea iniţială a bolii, se pot asocia sau pot pre-
cede alte manifestări sistemice. În toate situaţiile, aces-
tea pot temporiza diagnosti cul corect și, implicit, terapia 
adecvată. Afectarea sânului este rar întâlnită, fi ind 
descrisă la 2,3% dintre pacienţii cu granulomatoză cu 
poliangeită.

Prezentăm cazul unei femei în vârstă de 58 de ani, cu 
diagnosti cul de granulomatoză cu poliangeită conform 
criteriilor ACR 1990. Debutul bolii s-a manifestat cu 
simptome rino-sinusale și apariţia concomitentă a unor 
formaţiuni tumorale mamare, pentru care s-a practi cat 
sectorectomie bilaterală, cu suspiciunea de carcinom 
ductal. Aspectul histopatologic al formaţiunilor tum rale 
mamare de infl amaţie granulomatoasă a orientat spre 
diagnosti cul de granulomatoză cu poliangeită. Bilanţul 
clinic și biologic au stabilit forma de boală (forma siste-
mică precoce ANCA-poziti vă) și conduita terapeuti că 
(corti coterapie și tratament imunosupresor cu ciclo fos-
famidă).

Deși afectarea mamară în granulomatoza cu polian-
geită este rară (s-au descris 28 de cazuri până în 2009), 
includerea vasculitei sistemice în tabloul diagnosti cului 
diferenţial al tumorilor mamare asigură o conduită tera-
peuti că corectă, prevenind complicaţiile și evitând in-
ter venţiile chirurgicale inuti le.

MIELOMUL MULTIPLU ÎN PRACTICA MEDICULUI 
REUMATOLOG – CAPCANE ÎN DIAGNOSTIC

Ancuţa Nicoleta Nistor, Adelina Moţei, 
Bogdana Dorcioman, Sanda Petruţiu, Mirela Pârvu

Introducere. Mielomul multi plu (MM) face parte din 
sfera gamapati ilor monoclonale și reprezintă un plasmo-
citom intraosos multi diseminat în măduva osoasă he-
matogenă, în urma căruia apar leziuni distructi ve osoa-
se, insufi cienţă medulară, prezenţa unei paraproteine 

omogene cu hiper și disproteinemie marcate. Prezen-
tăm, în conti nuare, cazul unui pacient cu MM, la care 
diagnosti cul a fost întârziat din cauza durerilor ati pice și 
examinărilor clinice neconcludente la debut.

Prezentarea cazului. Pacient în vârstă de 62 de ani, din 
mediul rural, cunoscut cu hipertensiune arterială esen-
ţială stadiul II (1989), hernie de disc L4-L5 operată (2010), 
psoriazis vulgar (2013) prezintă de aproximati v 4 luni 
dorsolombalgii de ti p mixt, sindrom infl amator serologic 
cu anemie de ti p infl amator, RMN cu modifi cări de ti p 
degenerati v și osteodiscită vertebrală, cu ameliorare 
par ţială la tratamentul anti infl amator și anti bioti c. S-a 
exclus un sindrom paraneoplazic și/sau infecţios acut. 
În februarie 2015 se prezintă în Clinica de Reumatologie 
Tîrgu Mureș, acuzând rahialgii difuze accentuate la nivel 
dorsal și lombar, cu iradiere la nivelul toracelui anterior, 
caracter mixt, predominant infl amator, parestezii la ni-
velul membrelor inferioare, impotenţă funcţională mar-
cată, mers parapareti c, dureri abdominale difuze, mete-
orism accentuat, în contextul unei stări generale al te-
  rate (astenie, scăderea toleranţei la efort). Analizele de 
laborator evidenţiază sindrom infl amator (VSH – 78 
mm/h), anemie normocromă normocitară formă ușoară 
(HgB – 10,3 g/dl; HCT – 30,4), hipercalcemie (calciu total 
– 2,37 mmol/l), valori crescute ale proteinelor serice 
(8,81 – g/dl). Medulograma relevă infl itratul plasmocitar 
(plasmocite 30-35%), electroforeza proteinelor serice 
constată gradient M în gama 2 de aproximati v 32,7%, iar 
imunofi xarea pune în evidenţă prezenţa unei imuno-
globuline A, de ti p kappa. Examinarea radiologică a co-
loanei dorso-lombare evidenţiază demineralizare difuză 
și osteofi toză marginală. RMN și angio CT au evidenţiat, 
la nivelul corpului vertebral D5, proces expansiv cu as-
pect de osteoliză multi loculară, leziune osteoliti că cu 
caracter expansiv la nivelul arcului posterior al coastei X 
drepte, leziune osteoliti că similară la nivelul corpului 
vertebral D12.

Pe baza datelor clinico-biologice și anamnesti ce, acu-
zele pacientului au fost încadrate în contextul unei ga-
mapati i monoclonale – mielom multi plu IgA kappa se-
cretor, cu afectare osteoliti că dorsală și la nivelul arcului 
posterior al coastei X, pacientul fi ind transferat într-un 
serviciu hematologic în vederea insti tuirii tratamentului 
de fond.

Concluzii. Având în vedere tabloul clinic polimorf pe 
care îl pot prezenta pacienţii diagnosti caţi ulterior cu 
mielom multi plu, este esenţială diagnosti carea cât mai 
precoce pentru o abordare terapeuti că efi cientă.
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SINDROM DE ACTIVARE MACROFAGICĂ, CA DEBUT 
AL LUPUSULUI ERITEMATOS SISTEMIC

Laura Groșeanu, Ștefan Filipoiu, Cătălin Ciupan, 
Ovidiu Lazăr

Introducere. Sindromul de acti vare macrofagică este 
o afecţiune potenţial fatală, ce poate fi  o complicaţie 
rară a unor afecţiuni autoimune.

Prezentare de caz. Tânăr în vârstă de de 19 ani, cu re-
tard psihic moderat, relatează istoricul afecţiunii debu-
ta te în septembrie 2013 cu artrite simetrice ale arti culaţiilor 
mici ale mâinilor și gleznelor, parţial remise la adminis-
tra rea de AINS. În marti e 2014 este spitalizat pentru 
degradarea progresivă a stării generale, febră (39,5°), 
dispnee la eforturi moderate, tuse minim producti vă, re-
apariţia fenomenelor infl amatorii arti culare. Examenul 
obiecti v pune în evidenţă: artrite simetrice MCF, IFP II-V 
bilate rale, edeme gambiere moi pufoase, alopecia area-
tă, ma ti tate de ti p lichidian jumătatea inferioară a hemi-
to racelui drept. Biologic la internare se înregistrează: 
Hb =7,2 g/dl cu indici eritrocitari la limita inferioară a 
normalului, leucocite =2.400/mmc, cu limfocite =560/
mmc, trombocite =112.000/mmc, VSH =60 mm/h, CRP 
=72 mg/l, fi brinogen =212 mg/dl, ușoară hiponatermie 
(130 mmoli/l), importantă citoliză hepati că, cu discretă 
colestază (TGP =528 U/l, TGP =460 U/L, FAL =312 U/l, 
GGT =220 U/l), TG =600 mg/dl, LDH =1.200 U/l.

Consultul reumatologic ridică suspiciunea de lupus 
eritematos sistemic, indicând o serie de investi gaţii (so-
si te ulterior pe parcursul spitalizării): C3 =43 mg/dl, pro-
teinuria pe 24 de ore =1,6 g, anti corpii (Ac) anti nucleari 
>200 U/l, Ac anti -ADNdc =80 U/L (normal<50), anti -Ro 
și anti -La >200 U/L, p-ANCA și c-ANCA negati vi, anti -
coagulant lupic poziti v, Ac anti cardiolipină și anti -beta-
2glicoproteină 1 negati vi. Se recomandă dexametazonă 
1 f/zi, 5 zile. Starea pacientului se degradează rapid, 
acesta prezentând obnubilare, desaturare importantă 
ce a necesitat transfer în secţia de terapie intensivă și 
intubare orotraheală temporară de necesitate, fără co-
rec tarea tabloului hematologic, persistenţa febrei. Pro-
fi lul de investi gaţii este completat cu Ag HBs, Ac anti -
VHC, HIV negati vi, test Coombs direct și indirect negati v, 
Ac anti eritrocitari negati vi, sideremie= 36 microg/dl, 
feriti na =1.200 microg/dl (normsl <400 microg/dl), Ac 
anti -mitocondriali, anti -LKM negati vi. Tomografi a com-
pu terizată toracoabdominală descrie revărsat pleral 
drept în canti tate mare, revărsat pericardic moderat, 
mi crocondensări alveolare diseminate difuz, iar pucţia 
medulară pune în evidenţă celule hemafagociti ce. Se 
decide pulsterapie cu Solumedrol 1 g/zi, 3 zile, ciclo-
fosfamidă 600 mg, terapie de susţinere a funcţiilor vi-
tale, reechilibrare hidrolectroliti că, hepatoprotectoare, 
anti bioterapie cu spectru larg plus anti micoti c. Evoluţia 
a fost favorabilă, cu corectarea tabloului hematologic și 
dispariţia revărsatelor seroase.

Asocierea artritelor simetrice, alopeciei, poliserozi-
tei, proteinuriei de rang nefriti c, leucopeniei cu limfo-

penie și trombopenie, hipocomplementemiei, Ac anti -
ADNdc, anti -Ro și anti -La poziti vi susţin diagnosti cul de 
LES cu afectare cutanată, arti culară, hematologică, se-
roasă și renală. Hepatocitoliza, hiponatremia, feriti na 
crescută și aspectul puncţiei sternale susţin diagnosti cul 
de sindrom de acti vare macrofagică.

Concluzie. Sindromul de acti vare macrofagică (SAM) 
și lupusul sistemic cu afectare multi organică au multe 
trăsături clinice și paraclinice comune, ceea ce consti tuie 
o provocare diagnosti că. Asocierea acestora este citată 
în 0,9-4,6% dintre cazuri, debutul LES cu SAM fi ind foar-
te rar, de regulă acesta fi ind precipitat de factori infec-
ţiosi sau medicamentoși.

APRECIEREA INFLUENŢEI TRATAMENTULUI DE FOND 
ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII PACIENŢILOR CU ARTRITĂ 
REUMATOIDĂ

Liliana Groppa, Oxana Bujor, Rodica Usatî i, 
Svetlana Agachi

Introducere. Artrita reumatoidă (AR) este o patolo-
gie sistemică infl amatorie cronică, de eti ologie necunos-
cută, caracterizată prin poliartrită simetrică persistentă 
(sinovită), cu implicarea arti culaţiilor mici ale mâinilor și 
picioarelor, deși orice arti culaţie căptușită cu membrană 
sinovială poate fi  implicată. Artrita reumatoidă repre-
zintă o patologie reumati că, ce afectează aproximati v 
1% din populaţia generală. Netratată sau tratată neco-
res punzător, are de obicei o evoluţie severă și progresivă, 
generând durere și infl amaţie arti culară, distrucţii os-
teo-carti laginoase și handicap funcţional. Fiind o con-
diţie cronică, această patologie afectează profund cali-
ta tea vieţii și este o cauză majoră de dizabilitate. Peste 
50% dintre pacienţi își încetează acti vitatea profesională 
în primii 5 ani de boală, iar la 10% dintre cazuri apare o 
invaliditate gravă în primii 2 ani de evoluţie.

Scopul studiului. Ne-am propus aprecierea infl u en-
ţei tratamentului de fond asupra calităţii vieţii pacien-
ţilor cu artrită reumatoidă.

Materiale și metodă. În studiu au fost incluși 90 de 
pacienţi diagnosti caţi cu artrită reumatoidă, reparti zaţi 
în trei grupuri: grupul I a inclus 30 de pacienţi care au 
primit tratament de fond cu metotrexat, grupul II a in-
clus 30 de pacienţi ce au primit ca tratament de fond 
combinat cu metotrexat și sulfasalazină și grupul III a 
fost format din 30 de pacienţi care au primit tratament 
de fond cu tocilizumab.

Criteriile de includere a pacienţilor în studiu au fost:
• Vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani;
• Diagnosti cul de artrită reumatoidă, cu acti vitate mo-

derată a bolii (DAS 28 3,2-5,1);
• Durata bolii până la 5 ani;
• Durata tratamentului de fond curent până la 2 ani;
• Acordul pacientului și colaborarea pe parcursul stu-

diului.
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În ti mpul studiului s-au colectat anamneza pacientului 
și istoricul bolii, s-au efectuat examenele de laborator și 
instrumentale. Calitatea vieti i a fost apreciată după 
Chesti onarul HAQ.

Rezultatele studiului. Dintre cei 30 de pacienţi din 
grupul I, care au primit tratament de fond cu metotrexat, 
scorul total conform chesti onarului HAQ cuprins între 0 
și 1 punct (0 fără alterarea calităţii vieţii și 3 alterarea 
severă a calităţii vieţii) au avut 15 pacienţi, între 1 și 2 
puncte au avut 9 pacienţi și între 2 și 3 puncte au avut 4 
pacienţi. În grupul II, dintre cei 30 de pacienţi trataţi cu 
metotrexat și sulfasalazină, 14 pacienţi au înregistrat 0 
sau 1 punct, 13 pacienţi au avut între 1 și 2 puncte și 3 
pacienţi au avut între 2 și 3 puncte. În grupul III, pacienţi 
trataţi cu tocilizumab, 21 pacienţi au avut 0-1 puncte, 8 
pacienţi au avut între 1 și 2 puncte și un pacient a avut 
între 2 și 3 puncte.

Concluzii. Conform rezultatelor studiului nostru, cea 
mai alterată calitate a vieţii a fost apreciată în grupul I 
de pacienţi trataţi cu metotrexat și cel mai puţin alterată 
în grupul III de pacienţi, trataţi cu tocilizumab. Astf el, 
calitatea vieţii pacienţilor cu AR este semnifi cati v alte ra-
tă atât de boală, aceasta având un impact asupra par-
ti cipării sociale, dizabilităţii, scăderii capacităţii de a 
munci, cât și de dependenţa de tratamentul de fond 
aplicat, calitatea vieţii fi ind cel mai puţin alterată în 
grupul pacienţilor trataţi cu preparate biologice.
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EFICIENŢA TERAPIEI ANTI TNF LA PACIENŢII CU 
POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ ȘI ANTICORPI ANTI RO 
POZITIVI

Daniela Anghel, Ancuţa Coca, Mihai Lucian Ciobîcă, 
Nicolae Cristi an Anghel

Introducere. Poliartrita reumatoidă este o boală in-
fl amatorie cronică care prezintă un panel larg de anti -
corpi, printre care și anti corpii anti  Ro. Acești  anti corpi 
sunt asociaţi destul de frecvent cu sindromul Sjogren, 
reprezentând un factor de prognosti c nefavorabil în 
evo  luţia bolii. Efi cienţa terapiei anti  TNF alfa la pacienţii 
cu poliartrita reumatoidă și anti corpi anti  Ro prezenţi 
este mai scăzută, comparati v cu cei care nu prezintă 
acești  anti corpi.

Obiecti ve. Studiul nostru a urmărit răspunsul la te-
rapia anti  TNF (etanercept, adalimumab, infl iximab) a 
pacienţilor cu poliartrită reumatoidă care prezintă anti -
corpi anti  Ro poziti vi.

Material și metodă. Lotul studiat a inclus 52 de pa-
cienţi diagnosti caţi cu poliartrită reumatoidă conform 
criteriilor EULAR/ACR 2010. Determinarea anti corpilor 
anti  Ro și anti  CCP s-a realizat prin metoda ELISA. Răs-
punsul clinic a fost evaluat prin DAS 28 și markeri infl a-
matori (CRP, VSH) la 0, 6 și 12 luni. Factorii de răspuns 
slab la terapia anti  TNF alfa au fost reprezentaţi de pre-
zenţa anti corpilor anti  Ro, ti tru crescut de anti corpi anti  
CCP, DAS 28 crescut și prezenţa sindromului Sjogren, 
evaluate la debutul studiului, la 6 și 12 luni.

Rezultate. Pacienţii cu poliartrită reumatoidă din lo-
tul studiat au fost trataţi cu etanercept (25), adalimumab 
(20) și infl iximab (7), ca prim biologic. Anti corpii anti  Ro 
au fost detectaţi la 18 pacienţi (34%), iar 7 pacienţi 
(13%) au prezentat sindrom Sjogren. Frecvenţa pre zen-
ţei anti corpilor anti  Ro a fost comparabilă în cele 3 loturi 
(etanercept -11%, adalimumab -9%, infl iximab -13%). 
Anti corpii anti  CCP au fost prezenţi la 48 dintre pacienţii 
(92%) luaţi în studiu, în grupul cu anti corpi anti  Ro po-
ziti vi fi ind prezenţi în procent de 100%. Pacienţii cu an-
ti corpi anti  Ro poziti vi trataţi cu infl iximab și adalimumab 
au avut o efi cacitate mai scăzută a terapiei, apreciată 
prin DAS 28, CRP, VSH, comparati v cu pacienţii ce au 
primit etanercept.

Concluzii. Prezenţa anti corpilor anti  Ro la pacienţii 
cu poliartrită reumatoidă se asociază cu o efi cienţă mai 
redusă a tratamentului biologic anti  TNF alfa. Dintre 
agenţii biologici anti  TNF alfa se pare că etanerceptul se 
asociază cu o efi cacitate mai mare la pacienţii cu poli-
artrită reumatoidă și anti corpi anti  Ro prezenţi, care pot 
asocia sau nu sindrom Sjogren.
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HIPERIMUNOGLOBULINEMIE E IDIOPATICĂ ȘI 
SINDROM MIOPATIC ASOCIAT

Mădălina Dobrin, Laura Groșeanu, Ruxandra Ionescu

Sindromul de hipergamaglobulinemie IgE face parte 
din categoria imunodefi cienţelor primare, fi ind o patologie 
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rar întâlnită, mai ales la vârsta adultă, care se caracte-
rizează prin infecţii recurente la nivelul pielii sau pul-
monare, cu eozinofi lie periferică și IgE crescut >2000 
mg/dl. Sunt descrise mai multe mutaţii geneti ce impli-
cate în patogenia bolii, însă nu sunt identi fi caţi factorii 
de prognosti c ai evoluţiei acesteia (1). Prezentăm cazul 
unui pacient în vârstă de 61 de ani, fost mare fumător, a 
cărui simptomatologie a debutat în urmă cu 10 ani cu 
formaţiuni tumorale, dureroase, la nivelul membrelor 
inferioare, cu caracter migrator, afi rmati v remise după 
administrarea de eritromicină. Simptomele au reapărut 
în octombrie 2013, cu prezenţa unei formaţiuni tume-
fi ate și dureroase la nivelul coapsei stângi în jumătatea 
distală faţa externă, ulterior în jumătatea medie faţa 
anterioară a coapsei drepte, jumătatea distală faţa an-
terioară a coapsei stângi, remise și cu migrarea simpto-
matologiei la nivelul braţelor.

În iunie 2014 pacientul s-a prezentat pentru prima 
dată în clinica noastră, acuzând formaţiuni dureroase la 
nivelul coapselor și braţelor, apărute în urmă cu apro-
ximati v 8 luni (decembrie 2013) și mialgii la nivelul 
mem brelor, însoţite de stare febrilă, scădere ponderală 
și tuse seacă persistentă. Biologic prezenta anemie nor-
mocitară normocromă, ușoară trombocitoză și le u co-
citoză cu neutrofi lie și sindrom biologic infl amator (VSH 
115 mm/h, CRP 70 mg/l), enzime musculare normale, 
anti corpi (Ac) anti  trichinella, Ac anti  toxocara-negati vi, 
strongiloides stercoralis din materii fecale negati v. S-a 
ridicat suspiciunea unei miozite, însă nu s-au evidenţiat 
modifi cări EMG, radiologic la nivelul segmentelor infe-
rioare fără modifi cări, ecografi a de genunchi și coapse 
evidenţiază edem subcutanat pe faţa posterioară a 
coapsei stângi, infi ltrare difuză a mușchiului, hipere co-
genă, vascularizaţie intensă la acest nivel. Puncţia biop-
sie stabilește diagnosti cul de miozită focală a coapselor/
gambelor cu aspect parti cular, tranzitoriu și migratoriu, 
cu minime semne sugerând intervenţia unui factor ne-
urogen, cu prezenţa unui infi ltrat infl amator fascial. 
Screeningul pentru neoplazii (ACE, PSA, fPSA, CEA, AFP) 
este normal, însă cu IgE în ti tru crescut 1.417mg/dl (nor-
mal <100). Se ia în diagnosti cul diferenţial sarcoidoza, 
infecţia cu Mycobacterium tuberculosis sau sindromul 
Melkensson-Rosenthal, însă angiotensin convertaza este 
în limite normale și CT pulmonar arată modifi cări inter-
sti ţiale pulmoare, cu micronoduli cu aspect de ti p cen-
trolobular diseminaţi, lavajul bronhoalveolar fi ind nor-
mal și quanti feronul negati v.

S-au efectuat o serie de investi gaţii pentru elucidarea 
eti ologiei hiperimunoglobulinemiei E asociată sindro-
mului miopati c, atât alergologice, imunologice (cANCA, 
pANCA-n, ANA-limita superioară a N), hematologice 
(froti u de sânge periferic – fără modifi cări patologice, 
punc ţia biopsie sternală fi ind refuzată de pacient), elec-
troforeza cu imunofi xare, electroforeza proteinelor seri-
ce, proteinele Bence Jones urinare, triptaza, cât și exa-
men neurologic, însă fără elemente patologice su -
ges ti ve. Negăsindu-se o cauză evidentă a IgE crescut se 

inţiază pulsterapie cu Solumedrol, 6 pulsuri lunare (1,5g), 
cu corti zon în doze mici între pulsuri la domiciliu, cu evo-
luţie favorabilă, remiterea simptomatologiei clinice, per-
sistând însă, sindromul infl amator, iar ti trurile de IgE 
serice fi ind în scădere (06.2014 – peste 2.000 ui/ml, 
08.2014 – 1.120 ui/ml, 10.2014 – 715 ui/ml, 12.2014 – 
633 ui/ml, 01.2015 – 426 ui/ml).

Cazul de hiperimunoglobulinemie E este parti cular 
prin debutul ati pic la vârsta adultă, implicarea ţesutului 
muscular și afectarea pulmonară de ti p intersti ţial, însă 
cu răspuns bun la corti costeroizi. A fost catalogat ca hi-
perimunoglobulinemie E idiopati că, care necesită in-
vesti gaţii suplimentare hematologice și, cel mai pro ba-
bil, geneti ce, pentru o eventuală elucidare a eti ologiei.

REFERINŢE
1.  Buckley R.H. – The hyper-IgE syndrome. Clin Rev Allergy Immunol 

20:139-154, 2001.

BOALA BEHCET, O PROVOCARE DIAGNOSTICĂ ȘI 
TERAPEUTICĂ

L.M. Ciobîcă, Daniela Anghel, G.D. Stoicescu, 
Iolanda Sîrbu, Ana Maria Dumitru, Mihaela Iordache, 
Ancuţa Coca

Introducere. Boala Behcet este o afecţiune rară, cu 
o evoluţie ondulantă, ce poate interesa aproape toate 
organele și sistemele, determinând simptome polimor-
fe, de severitate variabilă. Medicul practi cian are la dis-
poziţie o diversitate de opţiuni terapeuti ce, dar în acest 
moment nu putem discuta despre protocoale tera-
peuti ce fundamentate. Abordarea terapeuti că a cazu-
rilor individuale rămâne încă dependentă de experienţa 
personală a medicului curant sau a clinicii ce monito-
rizează astf el de cazuri.

Prezentarea cazului. În cazul nostru discutăm despre 
o pacientă tânără, în vârstă de 33 de ani, fără antece-
dente personale patologice cunoscute, dar la care 
reţinem din antecedentele heredocolaterale multi ple 
ac ci dente vasculare cerebrale la tată și ti roidită auto-
imună la soră. Simptomatologia debutează în 2013 cu 
sindrom sicca, febră persistentă (39-40 grade Celsius) și 
sindrom cefalalgic. Boala evoluează progresiv, cu ulce-
raţii la nivelul mucoasei bucale, odinofagie, hipotonie 
musculară cu atrofi e musculară și cecitate la nivelul 
ochiului stâng.

Din tabloul biologic reţinem: hipocomplementemie 
C4, hipergammaglobulinemie de ti p monoclonal (kappa), 
anti corpi anti  centromer negati vi, anti corpi anti  Ro ne-
gati vi, U1 RNP negati vi, anti corpi anti  DC negati vi, HLA 
B51 negati v, anti coagulant lupic poziti v, anti corpi anti  
B2GPI poziti vi.

Se administrează 4 cicluri de ciclofosfamidă 200 mg, 
cu evoluţie favorabilă. Menţionăm evoluţia difi cilă, gre-
vată de complicaţii (hemoragie digesti vă superioară, cu 
Hb ajungând la 2,5g/dl, cu stop cardio-respirator resus-
citat).
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Concluzii. Pentru a putea discuta despre medicină 
bazată pe dovezi în managementul bolii Behcet sunt 
necesare studii clinice suplimentare, cu design riguros și 
număr mai mare de pacienţi, capabile să furnizeze me-
dicului curant fundamentarea necesară unor decizii te-
rapeuti ce cu potenţial impact major asupra pacientului.

RISCUL CARDIOVASCULAR LA PACIENŢII CU 
POLIMIOZITĂ/DERMATOMIOZITĂ

Andreea Radu, Florenti n Vreju, Cristi na Criveanu, 
Cristi na Pârvulescu, Simona Covei, Paulina Ciurea

Introducere. Dislipidemia (DL) reprezintă una dintre 
cauzele majore ale aterosclerozei și, astf el, unul dintre 
factorii de risc cardiovascular la pacienţii cu polimiozită/
dermatomiozită. 

Obiecti vele studiului le-au reprezentat evaluarea 
lipidogramei la pacienţii cu PM/DM și identi fi carea unei 
posibile relaţii între dislipidemie și enzimele musculare, 
la acești  pacienţi.

Metodă. Un număr de 16 pacienţi cu PM/DM, fără o 
afecţiune cardiovasculară documentată anterior, au fost 
incluși în studiu (vârsta medie ± deviaţia standard 46,68 
±12,84 ani). De asemenea, 20 de pacienţi fără afecţiuni 
caracterizate prin infl amaţia și distrugerea fi brelor mus-
culare striate, cu o medie de vârstă similară, au fost 
evaluaţi ca și subiecţi control (vârsta medie 45,08±13,37). 
Acti vitatea de boală a fost exprimată la pacienţii cu PM/
DM folosind criteriile de diagnosti c pentru DM/PM Bohan 
și Peter (slăbiciune musculară simetrică, biopsie muscu-
lară, creșterea enzimelor serice musculare CK, GOT, 
LDH, modifi cări EMG și manifestări dermatologice, VSH 
și proteina C reacti vă – CRP). Valoarea colesterolului to-
tal (CT), al trigliceridelor (TG), tensiunea arterială au 
fost reţinute.

Rezultate. Valoarea CT a fost crescută la pacienţii cu 
PM/DM, comparati v cu subiecţii control (203,32±41,36 
versus 178,17±35,41 mg/dl, p <0,05). De asemenea, 
valoarea TG la pacienţii cu PM/DM a fost semnifi cati v 
stati sti c mai mare comparati v cu grupul control (149,68 
versus 113,15mg/dl; p <0,05). Am găsit o corelaţie 
semnifi cati vă stati sti c atât între TG și CK (r=0,90), cât și 
între LDH și TG (r=0,70). În același ti mp, studiile stati sti ce 
au demonstrat doar o tendinţă la corelaţie între valoarea 
colesterolului seric și LDH (r=0,30), aceste date putând 
sugera că expunerea pe o perioadă îndelungată la infl a-
maţie poate duce la un risc cardiovascular crescut.

Concluzii. DL este mai frecventă la pacienţii cu PM/
DM comparati v cu grupul control, acești a prezentând 
valori crescute ale CT și TG.

Această lucrare este efectuată în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POSDRU), fi nanţat din Fondul Social European 
și Guvernul României prin contractul nr. POSDRU/187/ 
1.5/S/156040.

SINDROMUL SAPHO, ENTITATE CLINICĂ DISTINCTĂ

Cristi na Pomîrleanu, Iulian Resmeriţă, Oana Arhire, 
Codrina Ancuţa

Introducere. Sindromul SAPHO (sinovită, acnee, pus-
tuloză, hiperostoză și osteită) consti tuie o enti tate cli-
nică disti nctă, caracterizată prin manifestări osteoarti -
culare ce însumează hiperostoză (predominant la ni -
ve lul ariilor arti culare și oaselor de la nivelul peretelui 
anterior toracic), sinovită și osteomielită asepti că multi -
focală, la care se asociază leziuni cutanate polimorfe 
(pso riazis pustulos palmo-plantar, acnee severă și hidra-
denită supurati vă).

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unui pacient 
în vârstă de 56 de ani, care s-a adresat pentru un sin-
drom algo-funcţional de ti p infl amator la nivelul arti cu-
laţiilor sterno-claviculare, la care asocia leziuni ti pice de 
psoriazis pustulos palmo-plantar. Testele de laborator 
au arătat prezenţa unui sindrom infl amator moderat și 
absenţa sindromului imunologic. Evaluarea imagisti că 
complexă (radiografi e, ultrasonografi e, tomografi e com-
puterizată) a obiecti vat artrită erozivă sternoclaviculară 
bilaterală și la nivelul primei arti culaţii sterno-costale 
stângi, precum și leziuni mixte liti co-condensante cu 
hiperostoză la nivelul claviculei stângi. Astf el s-a stabilit 
diagnosti cul de sindrom SAPHO (sinovită, psoriazis pus-
tu los, hiperostoză, osteită). Ati tudinea terapeuti că a 
constat în administrarea de anti infl amator nesteroidian, 
imunosupresoare (metotrexat și sulfasalazină), cu tole-
ranţă bună și ameliorarea netă a leziunilor cutanate și 
osteoarti culare.

Concluzie. Diagnosti cul sindromului SAPHO este, în 
mod esenţial, bazat pe o evaluare exhausti vă, ce per-
mite interpretarea polimorfi smului clinic în context 
imagisti c. Iniţierea precoce a terapiei remisive sinteti ce 
este mandatorie, guvernând evoluţia și prognosti cul 
acestei afecţiuni.
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1.  Hayem G. – Valuable lessons from SAPHO syndrome. Joint Bone 

Spine. 2007; 74:123-126.
2.  Carneiro S., Sampaio-Barros P.D. – SAPHO syndrome. Rheum Dis Clin 

North Am. 2013 May; 39(2):401-18.
3.  Magrey M., Khan M.A. – New insights into synoviti s, acne, 

pustulosis, hyperostosis, and osteiti s (SAPHO) syndrome. Curr 
Rheumatol Rep. 2009 Oct; 11(5):329-33.

4.  Khanna L., El-Khoury G.Y. – SAPHO syndrome – a pictorial assay. 
Iowa Orthop J. 2012; 32:189-95.

PANEL EXTINS DE ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDE – 
DETERMINARE LA PACIENŢI CU LUPUS ERITEMATOS 
SISTEMIC

Alina Dima, Simona Caraiola, Ciprian Jurcuţ, 
Eugenia Bălănescu, Paul Bălănescu, Doina Ramba, 
Camelia Badea, Valer Pompilian, Răzvan Ionescu, 
Anda Băicuș, Cristi an Băicuș, Gheorghe Andrei Dan

Introducere. Sindromul anti fosfolipidic (SAFL) este 
cea mai frecventă afecţiune autoimună asociată lupusului 
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eritematos sistemic (LES), iar mecanismele patogenice 
ale celor două boli par a fi  intricate.

Scop. Obiecti vul studiului a fost determinarea sem-
nifi caţiei anti corpilor anti fosfolipide (aFL), „diagnos ti ci“ 
și „non-diagnosti ci“ pentru diagnosti cul de SAFL secun-
dar LES, precum și a relaţiei acestora cu markeri biologici 
uzuali în LES.

Metodă. Un număr de 65 de pacienţi ce întruneau 
criteriile de diagnosti c LES SLICC 2012 au fost incluși în 
studiu. Diagnosti cul de SAFL a fost susţinut conform 
criteriilor de diagnosti c Sydney 2006. Trei grupe de 
pacienţi au fost defi nite: prima – pacienţi cu LES și SAFL 
secundar, a doua – pacienţi cu LES, istoric de aFL poziti vi, 
dar fără antecedente de evenimente clinice specifi ce 
SAFL, a treia – pacienţi cu LES cu istoric de determinări 
negati ve pentru aFL și fără antecedente clinice specifi ce 
SAFL. Un panel exti ns de anti corpi anti fosfolipide a fost 
determinat în toate cazurile.

Rezultate. Au fost identi fi caţi 28 de pacienţi cu LES și 
SAFL secundar, 8 pacienţi cu LES și istoric de aFL poziti vi, 
respecti v 29 de pacienţi cu LES și fără trăsături SAFL. 
Numai ti trul anti corpilor anti -beta 2 glicoproteină I 
(aβ2GPI), seroti p IgM și IgG, a fost semnifi cati v mai ma-
re la pa cienţii cu LES și SAFL secundar, comparati v cu cei 
cu LES fără SAFL (cu sau fără istoric de aFL poziti vi): 
mediu (valoarea inferioară, superioară) 7,0 (0,0-300,0) 
versus 1,0 (0,0-28,0) versus 1,0 (0,0-12,0), respecti v 3,0 
(0,0-79,0) versus 1,0 (0,0-3,0) versus 1,0 (0,0-12,0). În 
mo dele de regresie logisti că, numai aβ2GPI IgM și IgG 
au fost asociate cu prezenţa SAFL secundar la pacienţii 
LES: OR (95% CI) 5,9 (2,2-15,7), respecti v 1,3 (1,1-1,5). 
În ceea ce privește relaţia cu markeri uzuali în LES (aFL 
„non-diagnosti ci“, seroti p IgG, anti fosfati diletanola mi-
nă – aPE, anti fosfati dilserină – aPS și anti protrombină – 
aPT), acești a s-au corelat poziti v cu ti trul Ac. anti -ADNdc, 
iar ti trul seroti pului IgM (aPE, aPS și aPT) s-a corelat ne-
gati v cu nivelul complementului C3.

Concluzii. Prezenţa aβ2GPI de ti p IgG la pacienţii cu 
LES se asociază cu o creștere de aproximati v 6 ori a ris-
cului de diagnosti c de SAFL secundar. Din contră, aFL 
„non-dianosti ci“ nu se asociază cu prezenţa diagnos-
ti cului de SAFL secundar LES.

Menţiune: Acest proiect a fost susţinut de programul 
SOP HRD, contract număr POSDRU/159/1.5/S/137390. 
Parte a acestui proiect a fost prezentată la congresul 
CORA 2015, Sorrento, Italia.

DENSITATEA MINERALĂ OSOASĂ ȘI RISCUL DE 
FRACTURĂ ÎN SCLERODERMIA SISTEMICĂ – 
EXPERIENŢA UNUI CENTRU EUSTAR

Codrina Ancuţa, Codruţa Belibou, Raluca Maxim, 
Ana Ecaterina Petrea, Cristi na Pomîrleanu, 
Rodica Chirieac

Introducere. Impactul sclerodermiei sistemice (SSc) 
asupra densităţii minerale osoase (DMO) rămâne, în 

conti nuare, un subiect de interes, cu relevanţă parti cu-
lară atât din perspecti va bulversării imune, cât și în 
contextul defi cienţei vitaminei D, raportată la afectarea 
digesti vă caracteristi că afecţiunii.

Obiecti ve. Ne-am propus evaluarea DMO, a facto-
rilor de risc pentru scăderea DMO, precum și a riscului 
de fractură, la paciente cu diferite subti puri de SSc.

Metodă. Am realizat un studiu prospecti v pe o co-
hortă de 35 de paciente consecuti ve, diagnosti cate cu 
SSc (criteriile ACR 1980), dintre care 18 cu formă cuta-
nată difuză, în cadrul centrului EUSTAR 162, în perioada 
2012-2015, urmărind clarifi carea problemei osteoporozei 
(OP) secundare. Grupul control a fost reprezentat de 35 
de femei sănătoase, consecuti ve, cu aceleași grupe de 
vârstă ca și grupul de studiu, adresate în ambulatoriul 
de specialitate de către medicul generalist cu suspiciu-
nea de OP.

Factorii clasici de risc pentru DMO joasă și fractură 
(incluzând menopauza precoce, istoricul familial și per-
sonal de fractură de fragilitate, aportul de calciu și vita-
mina D, fumatul, indicele de masă osoasă) au fost eva-
luaţi în ambele grupuri, iar date legate de afectarea vis  -
cerală, acti vitatea și severitatea bolii, alături de con-
centraţia serică a PTH și 25(OH)D3, în grupul SSc. DMO 
a fost sistemati c cuanti fi cată la nivel lombar (L1-L4) și la 
nivelul șoldului (total, col femural), prin absorbţiometrie 
duală cu raze X (DXA) (Medix 90).

Analiza stati sti că a fost efectuată în programul SPSS, 
considerând ca semnifi cati ve stati sti c valorile p <0,05.

Rezultate. Una din trei paciente cu SSc a prezentat 
valori joase ale DMO (în interval de osteopenie sau os-
teoporoză) (31,4%, 11 paciente) și una din cinci SSc, 
fracturi de fragilitate (vertebrale și non-vertebrale) (20%, 7 
paciente), cu o predilecţie pentru subti pul SSc cu afec-
tare cutanată difuză (p <0,05). Valoarea medie a DMO la 
nivel lombar a fost de 0,697±0,152 g/cm2, la nivelul co-
lului femural, de 0,654±0,125 g/cm2 și șold total, de 
0,751±0,132 g/cm2, cu diferenţe semnifi cati ve între for-
ma difuză și cea cutanat limitată (p <0,05) și semnifi cati v 
stati sti c scăzute comparati v cu valorile medii pe regiu-
nile corespondente în grupul control (p <0,05). Analiza 
multi variată (ANOVA) a identi fi cat o serie de predictori 
pentru scăderea DMO în grupul SSc (p <0,05), între 
care: istoricul familial de OP, vârsta, statusul menopausal, 
subti pul SSc difuză, afectarea viscerală de ti p gastro-
intesti nal, nivelele joase de vitamină D.

Concluzii. Datele obţinute confi rmă scăderea DMO 
și riscul ridicat de fractură în contextul SSc comparati v 
cu populaţia sănătoasă, în special în prezenţa unui 
cumul de factori de risc de ti pul vârstei și a defi cienţei 
de vitamină D.

REFERINŢE
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DISFUNCŢIE MULTIPLĂ DE ORGANE INDUSĂ DE 
VASAPROSTAN LA O PACIENTĂ DIAGNOSTICATĂ 
CU SCLEROZĂ SISTEMICĂ PROGRESIVĂ

Ioana-Violeta Oltean, Ancuţa Cozos, Monica Copotoiu

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 46 de 
ani, nefumătoare, alergică la venin de albine, cu consum 
de anti concepţionale orale ti mp de 3 luni și cu vaccinul 
anti gripal contra gripei porcine efectuat în primăvara 
anului 2010, care se prezintă în octombrie 2010 în Cli-
nica de Reumatologie Tîrgu-Mureș acuzând durere și 
tumefi ere la nivelul extremităţilor, modifi cări tegumen-
tare la același nivel, însoţite de tulburări vasomotorii la 
rece. După aspectul clinic al tegumentelor, ti pic pentru 
sclerodermie, analizele de laborator care evidenţiază un 
sindrom infl amator mezenchimal nespecifi c, anti corpi 
anti nucleari (AAN) și anti corpi anti -topoizomerază I (Ac 
anti  Scl70) în ti tru crescut (45,2 UI/ml, respecti v 39,5 
UI/ml) și după aspectul radiografi ei care a evidenţiat 
resorbţie incipientă de falangă distală la degetul IV 
mâna dreaptă, se stabilește diagnosti cul de sclerodermie 
sistemică progresivă și se iniţiază tratament de fond cu 
metotrexat 20 mg/săptămână. Însă, după 2 luni, boala 
evoluează rapid, cu vasculită necrozantă și afectare pul-
monară (fi broză intersti ţială difuză, hipertensiune pul-
mo nară), astf el că se iniţiază tratamentul cu ciclo fos-
famidă 600 mg în PEV, cu evoluţie favorabilă până în 
octombrie 2011, când este sistat din cauza unei sus pi-
ciuni de cisti tă hemoragică și când reapar leziunile 
ischemice periferice și se decide introducerea în schema 
de tratament a azati oprinei, dar cu rezultate modeste, 
reluându-se tratamentul cu ciclofosfamidă în mai 2012, 
la care s-a asociat vasaprostan, iar din februarie 2013 se 
introduce metotrexatul.

În ianuarie 2014, după administrarea tratamentului 
cu vasaprostan, pacienta acuză brusc frisoane, subfe-
brilitate, dureri musculare, fără modifi cări stetacusti ce 
pulmonar, zgomote cardiace aritmice, cu modifi cări is-
chemice de fază terminală pe electrocardiogramă, ri-
dicându-se suspiciunea unui sindrom coronarian acut, 
dar care s-a infi rmat în urma consultului cardiologic. 
Ulterior, după 2 zile, pacienta prezintă vărsături în „zaţ 
de cafea“ pentru care s-a efectuat endoscopie digesti vă 
superioară în urgenţă, care însă nu a pus în evidenţă 
sursa de sângerare acti vă. Având în vedere alterarea 
progresivă hemodinamică, pacienta este transferată în 
clinica de gastroenterologie, unde se stabilește diagnos-
ti cul de ulcer gastric acut exteriorizat prin hemoragie 
digesti vă superioară. După 2 săptămâni, pacienta se 
pre zintă în serviciul de urgenţă cu stare generală altera-
tă, cu modifi cări necroti ce la nivelul degetelor, fi ind in-
ter nată pe secţia de terapie intensivă, prezentând sin-
drom infl amator, anemie marcată, funcţie hepati că și 
renală prăbușită, revărsat lichidian pleural, cu diagnosti c 
citopatologic de celule ati pice și suspiciune de proces 
neoplazic, având o evoluţie rapid progresivă spre deces.

Parti cularitatea cazului este dată de evoluţia rapid 
progresivă spre deces a unei paciente cu scleroză siste-
mică progresivă după administrarea de vasaprostan.

COMPLICAŢIILE LUPUSULUI ERITEMATOS SISTEMIC LA 
O PACIENTĂ TÂNĂRĂ

Cristi na Radu, Andra-Rodica Bălănescu, 
Ruxandra Ionescu

Introducere. Lupusul eritematos sistemic (LES) este 
o boală infl amatorie cronică, cu eti ologie neprecizată și 
patogenie autoimună, caracterizată prin producerea de 
autoanti corpi, dintre care cei anti nucleari sunt cei mai 
reprezentati vi, și manifestări clinice extrem de variate. 
Este cunoscută predilecţia bolii pentru femeile ti nere, în 
special pentru grupa de vârstă 15-45 de ani. 

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unei paciente 
în vârstă de  41 de ani, fumătoare, obeză, hipertensivă, 
dislipidemică, diabeti că, cunoscută cu LES din 2005, 
care se prezintă pentru stare generală alterată, dispnee 
la eforturi mici, fati gabilitate, mialgii. Boala a debutat în 
mai 2005 cu erupţie ti pică la nivelul feţei și palmelor, 
artrită la nivelul arti culaţiilor mici ale mâinilor, fotosensi-
bilitate, livedo reti cularis, alopecie, fati gabilitate, creș-
teri tensionale marcate și serologie poziti vă pentru LES 
(ANA, Ac anti -ADNdc poziti vi, hipocomplementemie).

De-a lungul celor 10 ani de evoluţie, pacienta a 
prezentat o multi tudine de complicaţii atât ale bolii, cât 
și ale tratamentului (afectare renală cu sindrom nefroti c, 
sindrom anti fosfolipidic secundar, afectare neurologică, 
ti roidită autoimună, endocardită Libman-Sacks cu insu-
fi cienţă cardiacă, osteoporoză și glaucom postcor ti -
zonice, gangrenă umedă cu amputaţie) și a urmat nu-
me roase scheme terapeuti ce (corti coterapie în diferite 
doze, ciclofosfamidă, hidroxiclorochină, precum și beli-
mumab pentru câteva luni).

În ulti mele 6 luni, pacienta a suferit două infarcte 
miocardice, la interval de o săptămână, revascularizate, 
urmate de decompensare hemodinamică severă și sin-
drom de citoliză hepati că. Acest caz complex ne ridică 
mai multe probleme legate de diagnosti cul compli ca-
ţiilor, conduita terapeuti că și prognosti cul pacientei, 
care vor fi  amplu discutate.  

Concluzii. Evoluţia LES este extrem de variată, com-
plexă și neprevăzută, punând practi cianul în faţa unor 
situaţii clinice difi cile, ale căror soluţii corecte sunt 
uneori greu de găsit. Ulti mul deceniu a cunoscut o creș-
tere entuziasmantă în dezvoltarea terapiei pentru LES. 
Totuși, aceste progrese în terapia biologică a LES au fost 
temperate de factori ce includ heterogenitatea bolii, 
determinante rasiale și socio-economice ale răspunsului 
biologic. Pe de altă parte, cu toate că aceste medica-
men te nu sunt „gloanţe magice“, ele ne oferă promi si-
unea de a îmbunătăţi simţitor calitatea vieţii, de a re-
duce daunele și morbiditatea în rândul pacienţilor la 
care medicamentele cel mai des uti lizate, glucocorti coizii, 
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sunt, de asemenea, vinovate de producerea unor daune 
importante pe termen lung și de creșterea mortalităţii.
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SINDROM ANTISINTETAZIC, PANICULITĂ 
MEZENTERICĂ ȘI MIOZITĂ TUBERCULOASĂ – 
O ASOCIERE RARĂ

Mara Sărăcuţ, Ioana Felea, Melania Andrei, 
Oana Dobrotă, Simona Manole, Daniela Fodor, 
Simona Rednic

Introducere. Paniculita mezenterică este o afecţiune 
infl amatorie rară, care se caracterizează prin infl amaţia 
cronică nespecifi că a ţesutului adipos mezenteric, fi ind 
raportate până în 200 de cazuri în literatură. Miozita 
tuberculoasă este, de asemenea, rar descrisă în litera-
tură, fi ind considerată o provocare diagnosti că din ca-
uza multi plelor patologii pe care aceasta le mimează.

Prezentarea cazului. Raportăm cazul unei paciente 
în vârstă de 64 de ani, care s-a prezentat în serviciul 
nostru acuzând astenie musculară severă, predominant 
la nivelul centurii scapulare, schiţă de ochelari dermato-
mioziti ci, mână de mașinist, fenomen Raynaud, artrite 
la nivelul arti culaţiilor mici ale mâinilor, precum și dis-
pnee la eforturi mici, tuse seacă, ascensiuni febrile și 
episoade de dureri abdominale însoţite de emisia a câte 
4-5 scaune diareice/zi. Biologic s-au evidenţiat enzimele 
de liză musculară reacţionate, sindrom de hepatocitoliză, 
anti corpi anti -Jo poziti vi și anti corpi anti -Ro poziti vi. S-a 
stabilit, așadar, diagnosti cul de polimiozită, efectuându-se 
un screening neoplazic extensiv, care a fost, însă, ne-
gati v. Pentru completarea bilanţului s-a efectuat CT to-
raco-abdominal care a evidenţiat afectare pulmonară 
(aspect de sti clă mată) precum și paniculită mezenterică. 
Ca urmare a afectării pulmonare s-a decis iniţierea pul-
surilor de ciclofosfamidă și Solu Medrol, fără ameliorare 
semnifi cati vă clinică și biologică a sindromului muscular, 
dar cu remisiunea dispneei și a acuzelor abdominale.

În acest context, s-a decis schimbarea medicaţiei 
imu nosupresive, administrându-se metotrexat 15 mg/
săptămână, alături de corti coterapia de fond (25 mg 
prednison/zi, în doze progresiv descrescătoare). Sub 
această terapie s-a obţinut un răspuns semnifi cati v cli-
nic și biologic.

După șase luni, pacienta a revenit la control acuzând 
dureri cvasipermanente, însoţite de tumefi ere, eritem 
și impotenţă funcţională marcată la nivelul cotului și 
umărului stâng, simptomatologie trenantă și agravată 
progresiv de aproximati v două luni. Examenul ecografi c 
al regiunii a decelat colecţie gleno-humerală în canti tate 

mare și tendinită importantă la nivelul inserţiei distale a 
bicepsului. La examinarea RMN de braţ și antebraţ stâng 
s-a ridicat suspiciunea unei miozite infecţioase. S-a efec-
tuat puncţie în scop diagnosti c, extrăgându-se o can-
ti tate mică de lichid a cărui analiză a fost poziti vă pentru 
BK (microscopie – coloraţie Ziehl Nilsen, confi r mată prin 
cultură). Radiografi a pulmonară nu prezenta semne de 
TBC și pacienta nu prezenta tuse cu expec toraţie. S-a 
stabilit diagnosti cul de miozită TBC și s-a iniţiat terapia 
specifi că, totodată s-a decis și sistarea me totrexatului, cu 
menţinerea unei doze mici de corti co terapie pentru 
prevenirea recidivelor. Evoluţia pacientei a fost lent fa-
vorabilă, actualmente fi ind fără simptome din partea 
sindromului anti sintetazic, a paniculitei sau a miozitei 
specifi ce.

Concluzii. Provocarea diagnosti că apare adeseori ne -
așteptat, la un tablou clinic și biologic clasic putându-se 
adăuga, în dinamică, elemente de o raritate general 
recunoscută.
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EVALUAREA RIGIDITĂŢII HEPATICE LA PACIENŢI CU 
BOLI COLAGEN-VASCULARE PRIN UTILIZAREA 
ELASTOGRAFIEI HEPATICE

Doina Ramba

Introducere. Ficatul poate fi  afectat în colagenoze, 
cel mai adesea în LES, sclerodermie sistemică, poliartrită 
reumatoidă, sindrom Sjogren. Cauzele alterării funcţio-
nale hepati ce sunt apariţia determinărilor autoimune la 
acest nivel și/sau toxicitatea medicamentoasă și/sau 
coexistenţa unei hepati te virale (de novo sau reacti vată).

Obiecti ve. Standardul de aur al diagnosti cării unei 
suferinţe a fi catului este biopsia hepati că, procedură 
invazivă, greu acceptată de pacienţi și care poate avea 
contraindicaţii. În lipsa unor biomarkeri uti li în identi fi -
carea, la pacienţii cu colagenoze, a subgrupului cu risc 
crescut de dezvoltare a afectării hepati ce autoimune și/
sau secundară toxicităţii medicamentoase, am putea 
con sidera analiza elastografi că a fi catului ca fi ind un in-
strument uti l în monitorizarea acestor bolnavi, deoarece 
permite cuanti fi carea fi brozei, prin măsurarea rigidităţii 
parenchimului la trecerea fasciculelor de ultrasunete.

Metodă. Lotul de studiu alcătuit din 57 de subiecţi 
(55 de femei, 2 bărbaţi), cu vârsta medie de 55±20 de 
ani, a cuprins pacienţi cu poliartrită reumatoidă/spon-
dilită anchilozantă (31,6%), sindrom Sjogren (24,6%), 
LES (22,8%), dermato/polimiozită (5,2%), sclerodermie 
(8,8%), vasculite (7%), la care s-a evaluat interrelaţia 
din tre ri giditatea hepati că (cuanti fi cată elastografi c în 
kPa) și următorii parametri bioumorali: TGP, TGO, GGT, 
VSH, PCR, complement C3 și C4, anti corpi anti nucleari, 
nu măr de trombocite.
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Rezultate. Au fost urmăriţi pacienţi cu boli colagen-
vasculare. Gradul de fi broză hepati că s-a corelat semni-
fi cati v stati sti c cu ti trul transaminazelor. Rezultatele 
concordă cu cele ale puţinelor studii efectuate pe hepa-
to pati i autoimune. S-a jalonat o strategie de diagnosti c 
și de monitorizare a afectării hepati ce subclinice și a 
hepatotoxicităţii indusă de medicaţia imunomodu la-
toare, datele obţinute permiţând atât reconsiderarea 
acti vităţii bolii (aparent stabilă/în remisiune), cât și mo-
dularea terapiei remisive și imunosupresoare.

Concluzii. Elastografi a hepati că poate fi  o metodă 
de diagnosti c și monitorizare a suferinţei fi catului la 
pacienţii cu boli colagen-vasculare.
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APRECIEREA CAPACITĂŢII DE MUNCĂ ȘI A CALITĂŢII 
VIEŢII LA PACIENŢII CU SPONDILOARTRITĂ 
ANCHILOZANTĂ

Liliana Groppa, Oxana Sârbu, Larisa Rotaru

Introducere. Spondilita anchilozantă (SA) este o 
boa lă infl amatorie cronică, cu afectare preponderentă a 
arti culaţiilor sacroiliace și a scheletului axial, fi ind aso-
ciată cu manifestări extrascheleti ce ce determină, în 
mod frecvent, invaliditate și retragerea prematură din 
viaţa profesională.

Obiecti vul studiului îl reprezintă stabilirea impac-
tului pe care spondilita anchilozantă (SA) îl are asupra 
capacităţii de muncă și calităţii vieţii pacienţilor. De 
asemenea, ne-am propus stabilirea gradului de infl uenţă 
al duratei, severităţii și acti vităţii bolii asupra calităţii 
vieţii și identi fi carea factorilor predicti vi pentru pensio-
narea precoce la pacienţii cu spondiloartrită anchilozan-
tă.

Material și metodă. În acest studiu clinic observa-
ţional transversal au fost incluși 80 de pacienţi cu SA 
primară, cu vârsta cuprinsă între 21-60 de ani, care au 
fost urmăriţi la Clinica Medicală nr. 5, cu sediul în Spi-
talul Clinic Municipal „Sfânta Treime“ și Spitalul Clinic 
Republican, în perioada 2009-2014. Au fost evaluate 
caracteristi cile radiologice, clinice și biologice, statusul 
capacităţii de muncă, ocupaţia și nivelul de educaţie. 
Impactul SA asupra calităţii vieţii a fost stabilit pe baza 
chesti onarului generic Short Form 36 (SF-36), fi ind cal-
culate suma componentelor fi zice și suma compo nen-
telor psihice. Rezultatele au fost interpretate în raport 

cu valorile din grupul de control corespunzătoare ca 
vârstă și sex. Toţi pacienţi incluși în studiu au completat 
chesti onarele BASDAI și BASFI, care evaluează acti vitatea 
bolii și capacitatea funcţională.

Rezultate. La pacienţii cu spondiloartrită anchilo-
zantă, valorile medii ale scorurilor celor 8 domenii din 
chesti onarul SF-36 au fost semnifi cati v scăzute, ceea ce 
indică deteriorarea calităţii vieţii. Cele mai scăzute va-
lori s-au înregistrat la scala problemelor cauzate de stări 
emoţionale și cea de funcţionalitate socială. Doar 20% 
dintre pacienţi erau acti vi profesional, 80% fi ind pen-
sionaţi medical sau șomeri, după o durată medie a bolii 
de 17 ani. Valorile medii ale BASDAI și BASFI au fost 
semnifi cati v mai mari în subgrupul pacienţilor cu spon-
diloartrită anchilozantă cu durata bolii mai mare de 10 
ani, comparati v cu cei la care boala a evoluat mai puţin 
de 10 ani. S-a observat și o afectare semnifi cati vă a 
scalelor de funcţionalitate fi zică și de durere, la pacienţii 
cu durata bolii mai mare de 10 ani. Cu toate acestea, nu 
au existat diferenţe semnifi cati ve stati sti c ale valorilor 
celor două componente globale, fi zice și psihice, din 
chesti onarul SF-36 între cele două subgrupuri. Indica-
torii de acti vitate și severitate a bolii nu au infl uenţat 
semnifi cati v niciunul dintre domeniile cuprinse în ches-
ti onarul SF-36. S-a observat scăderea semnifi cati vă a 
vîrstei de pensionare în condiţiile de pregăti re profe sio-
nală mai redusă, ocupaţii predominant manuale, ce 
presupun efort fi zic intens, implicarea coloanei cervicale 
afectată de prezenţa coxitei și scăderea mobilităţii (BASMI). 
Analiza corelaţională a demonstrat legătura strânsă 
între vârsta de pensionare și următorii parametri: vârs-
tă, suprasolicitare fi zică, implicarea coloanei cervicale, 
coxita.

Concluzii. Majoritatea pacienţilor cu SA își pierd ca-
pacitatea de muncă, după o durată a bolii de peste 10 
ani. Calitatea vieţii femeilor cu spondiloartrită anchilo-
zantă, măsurată prin SF-36, este semnifi cati v redusă, în 
toate domeniile investi gate. Această scădere este mai 
pronunţată în domeniile psihosociale, comparati v cu 
cele fi zice. Vârsta, ocupaţia și gradul de mobilitate sunt 
factori predicti vi pentru pensionarea precoce a pacien-
ţilor cu spondiloartrită anchilozantă.
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COLAJ ÎN CADRUL BOLII MIXTE DE ŢESUT 
CONJUNCTIV

Ioana Hotea, Laura Damian, Eliza Nechita, 
Simona Rednic

Introducere. Boala mixtă de ţesut cojuncti v (BMTC) 
este defi nită ca fi ind o patologie cu semne și simptome 
clinice diverse, având ca marker serologic prezenţa în 
ti tru înalt a anti corpilor anti  U1 RNP (1). Pacienţii diag-
nosti caţi cu BMTC prezintă caracteristi ci clinice supra-
puse altor colagenoze: lupus eritematos sistemic, scle-
rodermie sistemică, polimiozită și poliartrită reu ma-
 toidă. O caracteristi că a acestei boli este faptul că, în 
ti mp, pacienţii, pot valida criterii de diagnosti c sufi ciente 
pentru a fi  încadraţi într-una dintre colagenozele enu-
merate. 

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unei paciente 
în vârsta de 38 de ani, afl ată în evidenţa clinicii de apro-
ximati v 10 ani, având diagnosti cul de BMTC. La mo men-
tul diagnosti cului, pacienta prezenta sindrom asteno-
adinamic marcat, scădere ponderală, fenomen Rayanud 
și artralgii cu caracter infl amator generalizate. Imunolo-
gic se decelează anti corpi anti  U1 RNP în ti tru crescut 
(158 U/ml), ANA 1/640, crioglobuline poziti ve, FR ne-
gati v, anti corpi anti -ADN dc negati vi. La momentul res-
pecti v s-a iniţiat terapie imunosupresoare cu azati o-
prină, corti coterapie și terapie de susţinere.

Pacienta prezintă complianţă redusă la tratament și 
revine la control peste 2 ani, acuzând dureri cu caracter 
arteriopat la nivelul membrelor inferioare. Examenul 
obiecti v a decelat, în plus faţă de ulti ma prezentare, 
lipsa pulsului la artera pedioasă dreaptă și ulceraţii di-
gitale acti ve la nivelul mâinilor. Se investi ghează supli-
mentar, arteriografi a evidenţiind stenoze cu multi ple 
sedii la nivelul membrului inferior drept, fără posibilităţi 
de revascularizare chirurgicală. Menţionăm faptul că 
pacienta prezintă hipercolesterolemie și hiperhomocis-
teinemie, fapt care a restricţionat administrarea de pro-
staciclină iv (pe durata administrării, pacienta a prezen-
tat angină pectorală de repaus și monitorizarea EKG a 
evidenţiat unde T aplati zate în teritoriul anterolateral).

În evoluţie, pacienta acuză dureri abdominale in-
tense, tulburări de tranzit și sindrom infl amator marcat, 
astf el încât se ridică suspiciunea de vasculită mezenterică 
în cadrul prezenţei unei vasculite secundare de vase 
medii/mari, aspect susţinut de examinarea prin angioCT. 
La o vizită ulterioară, pacienta prezenta leziuni cutanate 
malare, iar aspectul histopatologic era sugesti v pentru 
lupus eritematos. La momentul actual pacienta menţine 
o evoluţie staţionară, fi ind sub urmărire și terapie cu 
ciclosporină A, corti coterapie în doză medie, acid folic, 
stati ne și anti agregant plachetar.

Concluzie. Chiar dacă, la momentul actual, încă exis-
tă dezbateri pe tema existenţei ca enti tate disti nctă a 
BMTC sau ca o fază premergătoare unei alte colage noze 
(2), pacienţii încadraţi în această categorie necesită 
monitorizare riguroasă și strategii terapeuti ce atent 

selecţionate. Sub această ipoteză este și cazul prezentat, 
rămânând deschisă discuţia dacă pacienta va face vira-
jul spre un lupus eritematos sistemic sau va menţine 
aspectul de BMTC. În unele cazuri, necomplianţa pa-
cien ţilor sau prezenţa anumitor comorbidităţi pot limita 
opţiunile terapeuti ce de primă intenţie, uneori cu re-
percusiuni asupra evoluţiei cazului (3).
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TABLOU CLINIC PARTICULAR LA UN PACIENT CU 
VASCULITĂ ANCA POZITIVĂ ȘI SPONDILITĂ 
ANCHILOZANTĂ

Andreea Lungu, Laura Muntean, Laura Damian, 
Elena Chirilă, Simona Rednic

Introducere. Asocierea vasculită sistemică ANCA po-
ziti vă – spondilită anchilozantă nu este una obișnuită. În 
literatură sunt descrise doar câteva cazuri de vasculită 
cu afectare cutanată în cadrul spondilartritelor. Afec-
tarea scrotală este, totodată, o manifestare rară a vas-
cu litelor.

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unui pacient 
de 37 de ani, cunoscut cu spondilită anchilozantă, care 
s-a prezentat în ianuarie 2015 pentru purpură la nivelul 
membrelor inferioare și o leziune de ti p pyoderma gan-
grenosum – like situată pe gamba dreaptă. Asocia artri-
te periferice, parestezii și defi cit motor. În decursul a 3 
săptămâni de internare vasculita s-a exti ns, deter mi-
nând afectare scrotală severă, a dezvoltat angină ulce-
ronecroti că amigdaliană unilaterală și tromboză venoa-
să profundă de membru inferior drept. În urma mul ti  plelor 
investi gaţii s-a stabilit diagnosti cul de vascu lită c-ANCA 
poziti vă, cu afectare multi organică (cuta nată, ORL, ne-
urologică, renală și arti culară). Strategia terapeuti că a 
necesitat implicarea unei echipe multi dis ciplinare (in-
clusiv specialist chirurg și urolog).

Discuţii. Cazul de faţă ilustrează diversitatea mani-
festărilor din cadrul vasculitelor sistemice ANCA pozi-
ti ve, parti culară fi ind afectarea scrotală. În mod evident, 
asocierea neobișnuită cu spondilartritele indică un sta-
tus imunologic alterat.

Concluzii. Difi cultatea clasifi cării vasculitelor de ti p 
ANCA indică mecanisme imunologice a căror cunoaștere 
este încă limitată.



91ROMANIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY – VOLUME XXIV, SUPPLEMENT 2, 2015

PREVALENŢA ARTRITEI ENTEROPATICE ÎN 
NEOPLASMUL COLORECTAL

Cristi na Deliu, Daniela Neagoe, Amelia Genunche, 
Cristi na Beznă, Simona Bănicioiu-Covei, Camelia Palici, 
Paulina Ciurea

Introducere. Istoricul personal de boală infl amatorie 
intesti nală, de ti pul rectocolitei ulcerati ve sau bolii Crohn, 
reprezintă un factor de risc crescut pentru cancerul 
colorectal.

Obiecti ve. Scopul acestui studiu a fost de a analiza 
incidenţa bolilor infl amatorii intesti nale la pacienţii diag-
nosti caţi cu neoplasm colorectal.

Metodă. În studiu au fost incluși pacienţi diagnos-
ti caţi cu cancer colorectal. Foile de observaţie ale pa-
cienţilor au fost analizate determinând: vârsta la care au 
fost diagnosti caţi, sexul, domiciliul, grading-ul, stadiul, 
bolile asociate.

Rezultate. Studiul a fost efectuat pe un număr total 
de 118 cazuri de neoplasm colorectal, dintre care 19 
pacienţi în stadiul I A, 37 în stadiul II, 39 de pacienţi în 
stadiul III și 23 de pacienţi în stadiul IV. Majoritatea ca-
zurilor cu patologia studiată se regăsesc în decadele de 
vârstă 30-40 de ani (aproape 40%), respecti v 40-50 de 
ani (peste 30%), mai puţin de un sfert dintre pacienţi 
având vârste sub 30 de ani. Nu s-au putut observa, însă, 
diferenţe semnifi cati ve în ceea ce privește distribuţia 
vârstelor în funcţie de sex (test t Student, P =0,17). Re-
parti ţia după mediul de provenienţă a evidenţiat pre-
dominanţa bolii în mediul urban (67 de pacienţi) faţă de 
mediul rural (51 de pacienţi).

Un procent de 9,44% din lotul studiat prezentau ca și 
boală asociată artrita enteropati că (rectocolita ulcera-
ti vă și boala Crohn). Aproximati v 85% dintre pacienţi 
prezentau un istoric de boală infl amatorie intesti nală de 
cel puţin 10 ani, iar două treimi istoric familial de cancer 
colorectal. 60% dintre pacienţi au prezentat artralgii la 
nivelul arti culaţiilor mici ale mâinilor, iar 55% dintre 
aceș ti  pacienţi au prezentat artrite migratorii. 75% din-
tre pacienţi au prezentat afecţiuni infl amatorii ale ochiu-
lui, fi ind reprezentate cel mai frecvent de irită, urmată 
de uveită și conjuncti vită.

Concluzii. Factorii care cresc riscul de apariţie a can-
cerului colorectal la pacienţii cu artrită enteropati că 
sunt: durata lungă a bolii, istoricul familial de cancer 
colorectal și debutul bolii infl amatorii la vârstă mică.

AFECTAREA MACROVASCULARĂ ÎN SCLERODERMIE – 
INFLUENŢA FENOTIPULUI BOLII ȘI A FACTORILOR DE 
RISC CLASICI

Neveen Ayoub Farag, Seham Ali Mitawee, 
Eman Mahmoud EL Serogy, Claudiu Popescu, 
Ruxandra Ionescu

Introducere. Boala vasculară din scleroza sistemică 
(SS) este declanșată de afectarea endotelială, care apa-
re precoce în cursul bolii (1). Fibroza caracteristi că bolii 

este mai pronunţată în SS difuză (SSD) comparati v cu SS 
limitată (SSL), pe când afectarea microvasculară este 
mai pronunţată în SSL (2).

Obiecti ve. Studiul își propune să testeze ipoteza 
conform căreia pacienţii cu SSL prezintă o incidenţă mai 
mare a afectării macrovasculare comparati v cu pacienţii 
cu SSD, precum și să evalueze infl uenţa factorilor de risc 
cardiovascular (RCV) clasici.

Metodă. Au fost incluși în studiu pacienţi cu SS, 
internaţi în 2013 în două centre reumatologice (Cairo 
University Hospitals Rheumatology Department and 
Research Center of the Pathology and Treatment of 
Systemic Rheumati c Diseases, Bucharest). Cu consim-
ţământul informat al pacienţilor și aprobarea comisiilor 
locale de eti că, au fost evaluaţi factorii de RCV și s-au 
efectuat teste vasculare noninvazive: grosimea inti mă-
medie caroti diană (GIMc) folosind ultrasonografi e Doppler, 
prezenţa sau absenţa plăcilor ateroscleroti ce și indicele 
braţ-gleznă (IBG).

Rezultate. Studiul a inclus 59 de pacienţi cu SS, cu o 
vârstă medie de 47 de ani. Grupul de SSL și cel de SSD 
nu difereau semnifi cati v după vârstă, sex, durata bolii 
(tabelul 1). În schimb, 83,3% (25/30) dintre pacienţii 
egipteni aveau SSL, pe când 48,3% (14/29) dintre pa-
cienţii români aveau SSL (p =0,004). În general, pacienţii 
cu SSL prezentau valori semnifi cati v mai mari ale vitezei 
de sedimentare a hemati ilor (VSH), alanin-aminotrans-
ferazei, GIMc stâng, precum și valori semnifi cati v mai 
mici ale HDL. Nu au existat diferenţe ale IBG între sub-
grupurile divizate după factorii de RCV (sex, boală car-
diacă ischemică, glucocorti coizi, anti hipertensive; p >0,3) 
și nici după afectarea vasculară a bolii (ulcere digitale, 
acroosteoliză, teleangiectazii; p >0,1). GIMc s-a corelat 
semnifi cati v cu factorii de RCV (vârstă, presiune arte-
rială, VSH, glicemie, lipide serice), dar și cu variabilele 
bolii (scorurile Rodnan și Medsger), fără a prezenta 
diferenţe semnifi cati ve între subgrupurile divizate după 
factorii de RCV (inclusiv fumatul; p >0,2), după afectarea 
vasculară din cadrul bolii (p >0,2). Pacienţii cu plăci 
ateroscleroti ce caroti diene prezentau o durată mai lun-
gă a bolii și un profi l cardiovascular alterat, fără diferenţe 
semnifi cati ve între subgrupurile menţionate anterior.

TABELUL 1. Comparaţie între SSD și SSL
SSL (n=39) SSD (n=20) p

VSH (mm/h) 42 37 0,047
ALT (U/L) 21,7 17,5 0,020
GIMc stângă (mm) 0,64 0,53 0,028
HDL (mg/dL) 53 59 0,002
tenosinovită 10,3% 35% 0,033
acro-osteoliză 17,9% 45% 0,027
teleangiectazie 35,9% 65% 0,034
dispnee 33,3% 80% 0,001
reti culaţii pulmonare 30,8% 65% 0,012
fi broză pulmonară 24,1% 62,5% 0,011
sicca 12,8% 45% 0,010
neuropati e compresivă 5,1% 25% 0,038
glucocorti coizi 71,8% 40% 0,018
hidroxiclorochină 35,9% 5% 0,010
Notă: valorile p reprezintă semnifi caţia testelor Mann Whitney (variabile conti nue) 
respecti v χ2 (variabile categoriale).
Abrevieri: ALT – alanin-aminotransferaza; GIMc – grosimea inti mă-medie caroti diană; 
HDL – high density lipoproteins; SSL/D – scleroză sistemică limitată/difuză; VSH – 
viteza de sedimentare a hemati ilor
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Concluzii. Fenoti pul SSL se asociază cu un profi l car-
diovascular advers în comparaţie cu SSD. Potenţialul 
translaţional al acestei observaţii poate fi  aplicat strate-
giilor terapeuti ce care ar necesita un control mai strâns 
al bolii pentru reducerea infl amaţiei sistemice și o stra-
tegie preventi vă cardiovasculară mai agresivă la paci-
enţii cu SSL.
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