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Rezumat
Afectarea musculară este una dintre cele mai puţin studiate şi în acelaşi timp una dintre cele mai puţin cunoscute 
entităţi dintre manifestările extraarticulare din PR.
Obiectiv. Evaluarea statusului vitaminei D la un lot de pacienţi cu poliartrită reumatoidă şi miopatie clinic prezentă 
şi stabilirea unor corelaţii cu indici clinici şi electromiografi ci de activitate musculară. 
Material. Am evaluat prospectiv un lot total de 45 de subiecţi, dintre care 25 de pacienţi cu poliartrită reumatoidă 
şi miopatie şi 20 de subiecţi sănătoşi, prezentaţi în Clinica de Medicină Internă şi Reumatologie a Spitalului Clinic 
„Sf. Maria“, în perioada septembrie 2013 – august 2014. Pacienţilor din grupul activ li s-a efectuat electromiografi a, 
precum şi la 10 subiecţi din grupul de control. Am folosit metoda cu ac concentric pentru înregistrarea PUM şi 
analiza cantitativă multi-PUM. Vitamina D a fost evaluată prin dozarea nivelului seric de 25 (OH) vitamină D. Am 
urmărit corelarea EMG cu nivelul seric al vitaminei D şi cu parametrii clinici validaţi pentru testare musculară (VAS 
pentru durere musculară, scor testing muscular, testul de 6 minute mers, testul de ridicare de pe scaun, (TUG – 
timed up and go test, TGT – tandem test), cu titrul de enzime musculare specifi ce efectuate (CK, LDH) sau cu 
reactanţii de fază acută (VSH, CRP), cu gradul de activitate/disabilitate al bolii (DAS 28/HAQ).
Rezultate. Lotul total studiat (45 de subiecţi) a avut vârsta medie de 55,40 (14,57) de ani. Se remarcă 
predominanţa sexului feminin, raportul F/M fi ind de 23:2 (92% femei şi 8% bărbaţi) în grupul activ şi 3:1 (75% 
femei şi 25% bărbaţi) în grupul control, acesta din urmă concordând cu distribuţia pe sexe cunoscută din datele 
din literatură (F/M de 2:1-4:1). Valoarea medie a nivelului seric de vitamina D la nivelul lotului activ a fost de 26,12 
(13,18) ng/ml, 28% încadrându-se în categoria de insufi cientă şi 40% în categoria de defi cientă. La nivelul lotului 
de su biecţi clinic sănătoşi, valoarea medie a nivelului seric de vitamina D a fost mai crescută, de 29,71 (23,26), 
predominând (55%) cei cu defi cienţă de vitamina D. Durata medie a bolii în grupul activ a fost de 10,16 (7,9) ani, 
iar a scorului de activitate al bolii (DAS28) de 4,1 (1,4), 66,7% dintre pacienţii cu PR având boala moderat sau 
intens activă (DAS28 > 3,2). Modifi cările EMG au fost mai bine exprimate în grupul activ, cu miopatie reumatoidă, 
faţă de grupul control, mai ales pentru parametrii studiaţi ai membrului superior (amplitudine medie, polifazism 
PUM). De asemenea, cele două grupuri sunt diferite semnifi cativ statistic (p = 0,028) în ceea ce priveşte patternul 
interferenţial (IP) la contracţie voluntară. Din lotul cu PR, 56% dintre pacienţi au avut un pattern interferenţial 
bogat (miogen) la o forţă musculară mai mică decât cea normală. În ceea ce priveşte nivelul seric de vitamina D şi 
diferiţi parametri EMG, aceştia din urmă au fost diferit distribuiţi în funcţie de apartenenţa subiecţilor la unul dintre 
subgrupurile de vitamină D (< 20 ng/mL, 20-30 ng/mL, >30 ng/mL).
Concluzii. În afectarea musculară din PR, una dintre cele mai puţin cunoscute entităţi dintre manifestările 
extraarticulare, în care defi citul de vitamina D este puternic corelat cu gradul de activitate al bolii, electromiografi a 
pare a fi  un instrument util în evaluarea miopatiei.
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Abstract
Muscle damage is one of the least studied and also one of the least known entities of extra-skeletal manifesta-
tions of RA. 
Objective. Evaluation of vitamin D status in a group of patients with RA and clinical myopathy and establish some 
correlations with clinical and electromyographic muscle activity indices. 
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Material. We prospectively evaluated a total group of 45 subjects, including 25 patients with rheumatoid arthritis 
and myopathy and 20 healthy subjects, admitted in Internal Medicine and Rheumatology Department of „St. 
Maria“ Hospital during September 2013 – August 2014; to all patients in the active group and to 10 subjects 
in the control group were performed electromyography exams. I used concentric needle method for recording 
MUP and quantitative analysis of multi-MUP. Vitamin D was assessed by dosing serum level of 25 (OH) vitamin 
D. I watched EMG correlation with serum levels of vitamin D and validated clinical parameters of muscle testing 
(muscle pain VAS score, muscle force testing, 6-minutes walking test, chair rising test, TUG-Timed up and go test, 
TGT- tandem test), with titre of specifi c muscle enzymes made (CK, LDH) or acute phase reactants (ESR, CRP), 
the degree of activity/disability disease (DAS28 /HAQ). 
Results. Overall study group (45 subjects) had a mean age of 55.40 (14.57) years. It‘s remarkable predominant 
female sex, ratio F/M was 23:2 (92% women and 8% men) in the active group and 3:1 (75% women and 25% 
men) in the control group, the latter according with known gender distribution of literature data (F/M 2:1-4:1). 
Mean serum levels of vitamin D in the active group was 26.12 (13.18) ng /ml, 28% fi ts into the category of insuf-
fi ciency and 40% in the category of defi ciency. In the group of healthy subjects, the mean serum level of vitamin 
D was increased, 29.71 (23.26), predominantly (55%) patients with defi ciency of vitamin D. The mean duration of 
disease in the active group was 10.16 (7.9) years and mean value of the disease activity score (DAS28) was 4.1 
(1.4), 66.7% of patients with RA with moderate or high active disease (DAS28 > 3.2). EMG changes were better 
expressed in the active group with rheumatoid myopathy compared to the control group and especially for the 
studied parameters of the upper limb (average amplitude, polyphazicity of MUP). Also, the two groups are signifi -
cantly different (p = 0.028) regarding to interference pattern (IP) on voluntary contraction. From the RA group, 56% 
of patients had a complete, full interference pattern (myogenic) at a lower force than in normal muscle. Regarding 
serum levels of vitamin D and various EMG parameters, the latter were differently distributed according to sub-
jects belonging to one of the subgroups of vitamin D (< 20 ng/mL, 20-30ng/mL, > 30 ng/mL).
Conclusions. In the muscle damage in PR, one of the least known entities of extra-skeletal manifestations in 
which vitamin D defi ciency is strongly correlated with the degree of disease activity, electromyography appears to 
be a useful tool in myopathy evaluation.
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INTRODUCERE
Poliartrita reumatoidă (PR) este o boală infl ama-

torie cronică, cu etiologie necunoscută şi patogenie 
autoimună, caracterizată printr-o artropatie cu evo-
luţie deformantă şi distructivă, dar şi cu manifestări 
sistemice multiple (1); boală, ce afectează predomi-
nant structurile sinoviale, se caracterizează în stadiile 
avansate prin deformări şi anchiloze, însoţite frec-
vent de atrofi i musculare, cu implicare directă asupra 
activităţilor zilnice (2), devenind astfel o cauză im-
portantă de dizabilitate şi reducere a calităţii vieţii 
pa cientului. (3)

Afectarea musculară este una dintre cele mai pu-
ţin cunoscute entităţi dintre manifestările extraarticu-
lare din PR. Clinic, miopatia este sugerată de pre-
zenţa mialgiilor, crampelor, slăbiciunii, oboselii şi 
atrofi ei. Prezenţa durerilor articulare poate îngreuna 
sarcina evaluării afectării musculare. Principala afec -
tare musculară în PR este de tip atrofi c, secundară 
infl amaţiei sinoviei articulare. (4) Defi cienţe nutri-
ţionale şi terapia medicamentoasă (în special, corti-
coterapia (5), dar şi medicamente modifi catoare de 
boală, ca antimalaricele de sinteză (6,7), sau D-peni-
cilamina (6,8,9) sau chiar medicaţia biologică, pre-
cum etanerceptul) pot induce miopatie sau o neuro-
miopatie (4, 10). De altfel, neuropatia periferică (3), 
secundară din PR (de obicei prin vasculita de vasa 
nervorum), se poate însoţi de o miopatie asociată cu 

atrofi e de fi bre musculare, necroză, regenerare şi mi-
nimă infl amaţie musculară la biopsie (11); precum şi 
miopatia însăşi, secundară atrofi ilor prin imobilizare 
(„disuse atrophy“ 11,12,13), se însoţeşte de o neuro-
patie motorie cu pierdere axonală. Poliartrita reuma-
toidă poate coexista şi cu o miopatie infl amatorie 
idiopatică fără alte semne de implicare sistemică. (4)

Totuşi muşchii pot fi  afectaţi chiar în absenţa 
manifestărilor clinice, leziunile putând fi  evidenţiate 
prin metode paraclinice (electromiografi e, biopsie 
mus culară). (14)

Miozita din PR se caracterizează prin ne croză şi 
regenerare de miofi brile, infi ltrate limfocitare focale 
sau difuze şi celule mononucleare în endo mi sium, 
perimisium şi zone perivasculare. (11,12,15) Deoa-
rece pare a fi  imposibilă deosebirea miozitei reu-
matoide de polimiozita idiopatică, acest proces ar 
putea reprezenta un „sindrom overlap“ (11). 

Afectarea vasculară este suspicionată a fi  o cheie 
a lanţului patogenetic al miozitei din PR (16,17). 
Miozita infl amatorie simptomatică cauzată de vascu-
lită este o complicaţie rară (18) şi încă nu foarte bine 
conturată clinic şi biologic în PR. 

Autorii unui studiu efectuat pe 21 de pacienţi cu 
PR, cu afectare musculară simptomatică obiectivată 
ulterior la examenul histopatologic al probelor de 
biopsie musculară, au concluzionat ca afectarea mus-
culară în PR este rară, sub 6%, majoritatea cazurilor 
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fi ind miopatii toxice care pot fi  reversibile la oprirea 
tratamentului declanşator (19).

Se pune, aşadar, întrebarea dacă afectarea muscu-
lară din PR se dezvoltă în mod primar în cadrul bolii 
sau dacă terapia medicamentoasă ar avea un rol de-
ter minant.

Cea mai frecventă miopatie indusă medicamentos 
din cadrul poliartritei reumatoide rămâne miopatia 
cortizonică, care se caracterizează prin slăbiciune 
musculară nedureroasă, predominant proximală şi la 
membrele inferioare, astenie şi amiotrofi e; nu sunt 
afectaţi muşchii bulbari. (20) Produsele fl uorinate 
(triamcinolon, dexametazona, betametazona) sunt 
cel mai probabil cauzatoare de slăbiciune, dar admi-
nistrarea tuturor GC, inclusiv prednison (la doze, de 
obicei, mai mari sau egale cu 30 mg/zi) determină 
mio patie importantă clinic în 2 săptămâni. Slăbi-
ciunea musculară poate apărea însă şi la pacienţi tra-
taţi cu doze mici de prednison, existând o mare va ria-
 bilitate în ceea ce priveşte doza şi durata tra ta mentului 
necesare dezvoltării miopatiei. Există şi o formă 
supra-acută, apărând la dozele foarte mari şi puls-
terapia cu preparate cortizonice, frecventă în unităţile 
de terapie intensivă, la pacienţi care asociază defi cite 
nutriţionale, infecţii severe sau sunt ventilaţi me-
canic. (21)

Pacienţii cu miopatie cortizonică de tip cronic au 
titru normal de enzime musculare sau uşor crescute. 
Rezultatele EMG variază în funcţie de evoluţie: Emg 
cu ac concentric este tipic normal, dar în cazurile se-
vere pot apărea anomalii miogene cu potenţial de 
unitate motorie (PUM), cu durată şi amplitudine me-
die scăzute faţă de normal, recrutate rapid şi complet 
la contracţie voluntară, dar fără activitate spontană 
în repaus. Aceste caracteristici electrofi ziologice se 
explică prin afectarea fi brelor musculare tip 2 (20). 
În ceea ce priveşte efectul benefi c cunoscut al vita-
minei D în miopatia cortizonică, explicaţia stă în 
faptul că vitamina D, hormon steroidian ce îşi exer-
cită efectul prin intermediul unor receptori nucleari 
specifi ci (VDR – vitamin D receptor) prezenţi în 
peste 30 de ţesuturi ale organismului, are tropism şi 
pentru fi bra musculară (22).

În poliartrita reumatoidă, boală infl amatorie cro-
nică autoimună, experienţa clinică şi experimentală 
arată că defi cienţa serică de vitamina D (considerată 
< 20 ng/mL sau 50 nmol/L) este factor de risc pentru 
apariţia, dar şi pentru agravarea bolii, odată instalată 
(23), aceasta fi ind explicată prin efectul defi citului 
vitaminic pe răspunsul imun Th1 mediat, care devine 
exacerbat, fi ind cheia principală în patogenia bolii şi 

determinând activarea şi proliferarea celulelor endo-
teliale şi sinoviale, recrutarea şi activarea celulelor 
pro infl amatoare, secreţia de citokine şi proteaze de 
către macrofage şi celulele sinoviale fi broblast-like, 
producţia de auto-anticorpi. (24)

Relaţia directă dintre defi cienţa de vitamină D şi 
PR pleacă de la medicina bazată pe dovezi, care 
arată că pacienţii cu PR au defi cienţă de vitamina D 
şi că atât 1,25 (OH)2D3, cât şi receptorii specifi ci 
VDR se găsesc în macrofagele, condrocitele şi sino-
viocitele articulaţiilor afectate ale acestor pacienţi.
(25) Pe de altă parte, efectele imunomodulatoare ale 
vitaminei D, explicate prin prezenţa VDR pe celulele 
implicate atât în răspunsul imun înnăscut, cât şi în 
cel dobândit (26) stau la baza coexistenţei unui nivel 
inadecvat de vitamina D cu o serie de afecţiuni 
autoimune sistemice, PR şi LES, dar şi diabetul za-
harat tip I insulino-dependent, scleroza multiplă sau 
bolile infl amatorii intestinale. (27) În lumina acestor 
evidenţe, s-a născut ideea utilizării şi efi cienţei vita-
minei D în profi laxia şi scăderea gradului de acti-
vitate/dizabilitate al acestor boli autoimune, dintre 
care şi poliartrita reumatoidă.(28)

Obiectivul studiului a fost evaluarea statusului 
vitaminei D la un lot de pacienţi cu poliartrită reu-
matoidă şi miopatie clinic prezentă (manifestată ca 
slăbiciune musculară, mialgii, crampe musculare 
sau prin evidenţa atrofi ilor musculare) şi stabilirea 
unor corelaţii cu indici clinici de activitate musculară 
(enzime musculare, teste de forţă musculară), cu 
gradul de activitate/dizabilitate al bolii şi, nu în ulti-
mul rând, cu modifi cările observate la EMG (luân-
du-se drept parametri durata, amplitudinea şi gradul 
de polifazism al potenţialului de unitate motorie – 
PUM).

MATERIAL ŞI METODĂ
Am evaluat prospectiv un lot total de 45 de su-

biecţi, dintre care 25 de pacienţi cu poliartrită reuma-
toidă şi miopatie clinic evidentă şi 20 de subiecţi cli-
nic sănătoşi, prezentaţi în Clinica de Medicină In ternă 
şi Reuma tologie a Spitalului Clinic ,,Sf. Maria“, în 
perioada septembrie 2013 – august 2014. Toţi pa-
cienţii au semnat consimţământul informat. Tuturor 
pacienţilor din grupul activ li s-a efectuat electro-
mio grafi a, pre cum şi la 10 subiecţi din grupul con-
trol; am folosit metoda cu ac concentric pentru înre-
gistrarea PUM şi analiza cantitativă multi-PUM, la 
contracţie volun tară, pentru calculul valorilor medii 
ale parametrilor PUM, necesare în aprecierea tipului 
de afecţiune (miopatie/neuropatie). Astfel, un PUM 
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cu amplitudine mică/normală şi durată mică, cu grad 
crescut de polifazism (reprezentând ,,split-uirea“ fi -
brei muscu lare, dată de necroză) reprezintă modifi -
cări întâlnite în mio patii; de reţinut însă că gradul 
crescut de poli fazism nu e specifi c, putând fi  întâlnit 
şi în neuropatii cu reinervare, prin urmare trebuie 
interpretat în con textul celorlalte modifi cări EMG, 
precum patternul interferenţial la recrutare, care în 
miopatii este bogat şi precoce. Valorile au fost in-
terpretate în raport cu vârsta şi muşchiul studiat (29) 
(am ales muşchii del toid anterior, I interosos dorsal, 
vast lateral, tibial anterior şi paravertebral C4). Am 
urmărit corelarea EMG cu nivelul seric al vitaminei 
D şi cu parametrii clinici validaţi pentru testare mus-
culară (VAS durere musculară, scor testing muscular, 
testul de 6 minute mers, TUG – timed up and go test, 
TGT – tandem test), cu titrul de enzime musculare 
specifi ce efec tuate (CK, LDH) sau cu reactanţii de 
fază acută (VSH, CRP), cu gradul de activitate/diza-
bilitate al bolii (DAS 28/HAQ).

Vitamina D a fost evaluată prin dozarea nivelului 
seric de 25 (OH) vitamina D, conform recomandă-
rilor actuale (30), considerând un nivel seric < 30 ng/
mL (75 nmol/L) ca insufi cienţă, iar cel < 20 ng/mL 
(50 nmol/L) ca defi cienţă. (30)

Analiza statistică a fost efectuată folosind pa-
chetul software SPSS 22. Variabilele cantitative au 
fost descrise prin medie şi deviaţie standard, sub 
formă: medie (DS). Variabilele calitative au fost des-
crise prin procente. Evaluarea diferenţei distribuţiei 
între grupul activ şi cel de control s-a făcut prin 
testele Mann-Whitney U şi Kruskal-Wallis. Corelaţiile 
au fost testate prin testul Pearson. S-a considerat 
sem nifi cativ statistică o valoare a p < 0,05.

REZULTATE
Caracteristici clinice şi demografi ce ale lotului 
studiat

Lotul total studiat (45 de subiecţi) a avut vârsta 
medie de 55,40 (14,57) de ani, dintre care grupul ac-
tiv, 25 de pacienţi cu poliartrită reumatoidă cu mio-
patie clinic prezentă, manifestată prin slăbiciune 
mus  cu lară şi/sau mialgii, a avut vârsta medie de 61,96 
(10,62) de ani şi grupul control (20 de subiecţi clinic 
nor mali) a avut vârsta medie de 47,2 (14,88) de ani. 
Durata medie a indicelui de masă corporală (BMI) a 
fost comparabilă, respectiv de 25,31 (4,4) în grupul 
activ vs. 23,41 (3,9) în grupul martor. Caracteristicile 
participanţilor la cele 2 grupuri sunt prezentate în 
Tabelul 1.

TABELUL 1. Caracteristici ale subiecţilor în grup activ şi 
grup control

grup activ 
(n = 25)

grup control 
(n = 20)

Medie DS Medie DS
Vârsta 61,96 10,62 47,2 14,88
IMC 25,31 4,4 23,41 3,9
Val. tot. 
25 (OH) vit. D 26,12 13,18 29,71 23,26
VSH 39,36 29,78 7 4,97
CRP 18,19 31,78 6 0
CK 88,17 77,14 89,9 40,24
LDH 328,84 238,66 230,2 51,77
DAS 4,1 1,4 0 0
HAQ 1,56 1,15 0 0

Se remarcă predominanţa sexului feminin, rapor-
tul F/M fi ind de 23:2 (92% femei şi 8% bărbaţi) în 
grupul activ şi 3:1 (75% femei şi 25% bărbaţi) în 
gru pul control, acesta din urmă concordând cu dis-
tribuţia pe sexe cunoscută din datele din literatură 
(F/M de 2:1-4:1) (1).

Valoarea medie a nivelului seric de vitamină D la 
nivelul lotului activ a fost de 26,12 (13,18) ng/ml, 
28% încadrându-se în categoria de insufi cienţă şi 
40% în categoria de defi cienţă. La nivelul lotului de 
subiecţi sănătoşi din punct de vedere clinic, valoarea 
medie a nivelului seric de vitamină D a fost uşor mai 
crescută, de 29,71 (23,26), predominând (55%) însă 
cei cu defi cienţă de vitamină D.

În ambele subgrupuri, procentul de subiecţi cu 
va lori considerate optime (> 30 ng/ml) a fost com-
parabil. La toţi subiecţii, nivelul seric al vitaminei D 
a fost semnifi cativ (p < 0,05) mai mare la subiecţii la 
care recoltarea s-a făcut vara faţă de cei la care s-a 
făcut în lunile de iarnă (36,38+/-19,13 vs. 14,71+/-
18,01). Procentul mare de defi cienţă de vitamina D 
în ambele grupuri (40% în grupul activ şi 55% în 
gru pul martor) se poate explica prin diferenţele sezo-
nale (Grafi cul 1).

O diferenţă semnifi cativă statistic (p < 0,001) s-a 
observat în funcţie de sezon la vitamina D3 din plas-
mă atât la grupul control (47,25+/-21,17 vara vs. 
12,16+/-3,20 iarna), cât şi la grupul activ (29,98+/-
14,07 vara vs. 17,91+/-5,46 iarna). Evaluarea în 
funcţie de sezo n între grupul activ şi cel de control a 
arătat o diferenţă semnifi cativă a nivelului seric de 
vitamina D3 testat vara (29,98 vs. 47,25, activ vs. 
control); în schimb, pentru subiecţii prezentaţi la 
spital iarna, nivelul se ric al vitaminei D3 nu a fost 
semnifi cativ diferit (17,91+/- 5,46 vs.12,16+/- 3,20, 
activ vs. control). Aceste ultime valori pot fi  explicate 
prin faptul că dintre cei 10 pacienţi cu PR care pri-
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meau suplimente de vitamina D în momentul intrării 
în studiu, 6 pacienţi (24%) au fost testaţi iarna.

Durata medie a bolii în grupul activ a fost de 
10,16 (7,9) ani, iar a scorului de activitate al bolii 
(DAS28) de 4,1 (1,4), 66,7% dintre pacienţii cu PR 
având boala moderat sau intens activă (DAS28 > 
3,2). În ceea ce priveşte corelaţia între nivelul de vi-
ta mină D şi activitatea bolii, demonstrată a fi  negativă 
(26), am găsit o corelaţie directă, puternic semnifi ca-
tivă statistic (p = 0,006, < 0,01) (coefi cient Pearson 
= 0,538) între nivelul optim (> 30 ng/mL) de vita-
mină D şi prezenţa tratamentului biologic de linia a 
2-a (Rituximab).
 Biologic linia a 2-a

Vitamina D
Pearson Correlation .538**

Sig. (2-tailed) .006
N 25

Caracteristici ale parametrilor EMG studiaţi

În ceea ce priveşte parametrii EMG studiaţi, am 
constatat corelaţii puternic semnifi cative din punct 
de vedere statistic (p = 0,007, < 0,01) între amplitu-
di nile medii ale PUM muşchi proximal şi distal stu-
diaţi ai membrului in fe rior, şi anume vastul lateral şi 
tibial anterior (coe fi cient Pearson = 0,450). (Grafi cul 2)

Important este ca şi amplitudinea medie a m. 
proxi mal al membrului superior se corelează pozitiv 
şi puternic semnifi cativ statistic atât cu amplitudinea 
medie a m. distal, tibial anterior (coefi cient Pearson 
= 0,444, p = 0,008), cât mai ales a m. proximal al mem-
 brului inferior, m. vast lateral (coefi cient Pearson = 
0,600, p = 0,0001). 

Pe de altă parte, evaluarea distribuţiei în grupul 
activ şi cel de control prin testul Mann-Whitney U a 

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2. Corelaţie 
amplitudine Vast Lat şi Tibial Ant

pacienţi
testaţi iarna

8

pacienţi
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arătat o distribuţie diferită semnifi cativ statistic (la 
un p < 0,05) pentru următoarele variabile: amplitu di-
nea me die a m. deltoid anterior (p = 0,31), ampli tu-
dinea medie a m. I interosos dorsal (p = 0,003) (Gra-
fi cul 3), gradul de polifazism al membrului superior 
atât proximal (p = 0,012), cât şi distal (p = 0,001), 
dar şi gradul de polifazism al membrului inferior atât 
proxi  mal (p = 0,004), cât şi distal (p = 0,001).

De asemenea, cele dou ă grupuri sunt diferite 
sem nifi cativ statistic (p = 0,028) în ceea ce priveşte 
patternul interferenţial la contracţie voluntară. Din 
lotul total cu PR, 64% (16 pacienţi) primesc cortico-
terapie sistemică, 56% (14 pacienţi) au avut un 
pattern interferenţial (IP) bogat (miogen) la con-
tracţia voluntară, 32% (8 pacienţi, dintre care 7 pa-
cienţi cu IP miogen) au prezentat activitate spontană 
infl amatoare de tip fi brilaţii şi unde pozitive ascuţite 
şi numai la 20% (5 pacienţi, care primesc cortico-
terapie în doză mică) coexistă IP miogen cu activitate 
spon   tană infl amatoare (Grafi cul 4).

Parametrii EMG nu au fost singurii diferiţi sem-
nifi cativ statistic între grupul cu miopatie reumatoidă 
şi cel cu subiecţi sănătoşi, iar durerea musculară (mă -
su  rată prin VAS durere), precum şi forţa musculară 
(măsurată prin testing-ul slăbiciunii musculare, ce 
foloseşte o scală de la 5 la 0) au fost semnifi cativ 
statistic diferite (p = 0,0001pentru durere, respectiv 
p = 0,003 pentru forţă musculară).

În ceea ce priveşte nivelul seric de vitamină D şi 
diferiţi parametri EMG studiaţi, aceştia din urmă au 
fost distribuiţi diferit, în funcţie de apartenenţa su-
biecţilor la unul dintre subgrupurile de vitamină D 
(< 20 ng/mL, 20-30 ng/mL, > 30 ng/mL). Astfel, în 
func ţie de apartenenţă la unul dintre nivelurile de 
vitamină D în ser, distribuţia polifazismului PUM al 
musculaturii proximale a membrului inferior a fost 
diferită la un p < 0,05.

Acest lucru reiese şi din distribuţia diferită din 
punct de vedere sem nifi cativ statistic (p = 0,043) între 
subgrupurile cu vitamină D (< 30 ng/mL şi > 30 ng/mL) 
în urma rezultatelor testului de ridicare de pe scaun 

GRAFICUL 3. Distribuţie diferită a amplitudinii medii a.m. interosos dorsal la grup activ şi grup de control 

GRAFICUL 4
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(chair rising test), care măsoară slăbiciunea mus-
culară a membrelor inferioare.

De remarcat distribuţia diferită a duratei PUM a 
musculaturii paravertebrale C4 în funcţie de doza de 
GC primită, la un p semnifi cativ statistic (= 0,045). 

DISCUŢII ŞI CONCLUZII
Toţi cei 25 de pacienţi cu PR din lotul activ au 

prezentat la momentul examinării afectare musculară 
simptomatică. Deşi datele diferitelor studii din litera-
tură nu sunt concordante, se admite totuşi că aproxi-
mativ o treime dintre pacienţii cu PR manifestă slă-
biciune musculară şi/sau atrofi i musculare. 

Durata medie a bolii în grupul activ a fost de 
10,16 (7,9) ani, iar a scorului de activitate al bolii 
(DAS28) de 4,1 (1,4), 66,7% dintre pacienţii cu PR 
având boală moderat sau intens activă (DAS28 > 
3,2). Privind afectarea musculară din poliartrita reu-
matoidă ca posibil indusă de procesul infl amator, am 
căutat o asociere între reactanţii de fază acută (VSH, 
proteina C reactivă) cu modifi cările de tip miopatic 
înregistrate electromiografi c; asocierile statistice nu 
au fost însă consistente. Ca şi în studiile anterioare, 
nu s-au găsit valori crescute ale enzimelor musculare 
(CK, LDH) la pacienţii cu PR. (31) 

În acest sens, prin studiul de faţă am încercat să 
venim cu informaţii în plus despre miopatia din 
poliartrita reumatoidă prin studiul electromiografi c.

Astfel, găsind corelaţii semnifi cativ statistice între 
diverşi parametri EMG studiaţi atât la nivelul mem-
brului superior, cât şi inferior, şi atât proximal, cât şi 
distal, şi ştiind din literatură că miopatia indusă de 
cortizonice, deşi nu prezintă modifi cări EMG sem-
nifi cative, e mai degrabă predominant proximală 
decât distală şi membrele inferioare, am constatat că 
miopatia din poliartrita reumatoidă pare a fi  carac-
terizată atât prin amplitudini medii mici ale mem-
bru lui inferior (fi ind probabil în acest caz determinată 
de cortico terapie), dar şi prin amplitudini medii mici 
ale mus culaturii proximale, atât a membrului supe-
rior, cât şi inferior, precum miopatia infl amatorie idio-
patică. De asemenea, modifi cările EMG au fost mai 
bine exprimate în grupul activ, cu miopatie reu ma-
toidă, faţă de grupul control şi mai ales pentru para-
metrii studiaţi ai membrului superior (amplitudine 
medie, polifazism PUM). Mai mult, la 5 dintre pa-
cienţii care primeau corticoterapie, coexistenţa IP 
miogen cu activitatea spontană infl amatoare demons-
trează că etiologia modifi cărilor EMG în PR este atât 
infl a matoare, cât şi cortizon-indusă (Grafi cul 4). 

Interesantă este şi concluzia care ar putea reieşi din 
distribuţia diferită a duratei PUM a musculaturii 

paravertebrale C4 în funcţie de doza de GC primită, la 
un p semnifi cativ statistic (p < 0,05). Ştim că în miopatia 
indusă de cortizon este afectată predominant muscu-
latura membrelor inferioare (20), deci o durată mică 
PUM a musculaturii paravertebrale nucale poate indica 
modifi cări infl amatoare în poliartrita reuma toidă.

În ceea ce priveşte nivelul seric al vitaminei D3 în 
serul pacienţilor cu PR, multiple studii au demonstrat 
că nivelul semnifi cativ redus de vitamină D este des 
întâlnit în PR, ca şi în alte boli autoimune şi că există 
o relaţie inversă între nivelul metaboliţilor de vita-
mina D şi incidenţa bolii, ca şi gradul de activitate al 
bolii/dizabilitate raportat la aceşti pacienţi. Valoarea 
medie a nivelului seric de vitamina D la nivelul 
lotului activ a fost de 26,12 (13,18) ng/ml, mai scă-
zută decât la nivelul lotului de subiecţi clinic sănă-
toşi, la care valoarea medie a nivelului seric de vita-
mină D a fost de 29,71 (23,26). La toţi subiecţii, 
nivelul seric al vitaminei D a fost semnifi cativ (p < 
0,05) mai mare la subiecţii la care recoltarea s-a 
făcut vara faţă de cei la care s-a făcut în lunile de 
iarnă (36,38+/-19,13 vs. 14,71+/-18,01). Procentul 
mare de defi cienţă de vitamină D în ambele grupuri 
(40% în grupul activ şi 55% în grupul martor) se 
poate explica prin diferenţele de sezon. Aceste ulti-
me rezultate trebuie interpretate ţinând cont că în 
grupul activ, 10 pacienţi (40%) cu PR primeau la 
momentul intrării în studiu suplimente de vitamina 
D (vitamina D3 sau alpha-calcidol); dintre subiecţii 
sănătoşi, nici unul nu avea aport suplimentar de vita-
mina D, indiferent de momentul sezonier al intrării 
în studiu (vezi Grafi cul 1).

De altfel, într-un studiu naţional de sănătate şi 
nutriţie (NHANES), din anii 2005-2006, aproximativ 
42% dintre adulţii de peste 20 de ani au avut niveluri 
serice ale 25(OH) vitaminei D sub 20 ng/mL, consi-
de rat prag al defi cienţei de vitamina D, iar între anii 
2000-2004 peste 70% dintre participanţi aveau 
nivelul seric de vitamina D < 3 2 ng/mL, prevalenţa 
nivelului scă zut de vitamina D fi ind în creştere 
globală. (32) Într-o analiză a nivelelor de vitamina D 
în diferite re giuni ale lumii, nivelul de vitamina D 
sub 30 ng/mL (75 nmol /L) a fost predominant în 
fi ecare regiune studiată.

În funcţie de apartenenţă, la unul dintre nivelurile 
de vitamina D în ser (< 20 ng/mL, 20-30 ng/mL, > 
30 ng/mL), distribuţia polifazismului PUM al 
muscula turii proximale a membrului inferior a fost 
diferită la un p < 0,05, ceea ce înseamnă că afectarea 
muscula turii proximale a membrului inferior poate fi  
un indi cator al miopatiei din PR, legată de nivelul 
vitaminei D. 
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În concluzie, coexistenţa IP miogen cu activitate 
spontană infl amatoare demonstrează că etiologia 
mo di fi cărilor EMG în PR este atât infl amatoare, cât 
şi cortizon-indusă. În cazul coexistenţei miopatiei 
cortizon-induse cu o miopatie infl amatoare per se, 
electromiografi a este salutară în ceea ce priveşte 
diag nosticul diferenţial, prezenţa fi brilaţiilor ca acti-
vitate spontană şi a PUM miopatice, cu durată scurtă 
în musculatura proximală pledând împotriva etio-
logiei primare cortizonice a miopatiei. De asemenea, 
corelaţiile între parametrii EMG din studiul de faţă 
par să arate că modifi cările exprimate la nivelul 
mem brului superior, predominant pe musculatura 
proximală şi chiar pe musculatura paravertebrală 
descriu o componentă infl amatoare a miopatiei din 
PR, pe când afectarea predominantă a musculaturii 
membrului inferior arată etiologia cortizonică. În 

ceea ce priveşte nivelul seric de vitamină D şi para-
metrii EMG studiaţi, corelaţi şi cu parametrii clinici 
precum testarea slăbiciunii musculare, afectarea 
musculaturii proximale a membrului inferior poate fi  
un indicator al miopatiei din poliartrita reumatoidă, 
legată de nivelul vitaminei D. Electromiografi a pare 
a fi  un instrument util în evaluarea miopatiei din po-
li ar trita reumatoidă.

Necesitatea continuării studiului de faţă, prin lăr-
girea lotului de studiu şi diversifi carea parametrilor 
electromiografi ci urmăriţi se impune în acest sens.

Menţiune: Această lucrare este parţial sprijinită 
de către Programul Operaţional Sectorial Dezvolta-
rea Resurselor Umane (POSDRU), fi nanţat din Fon-
dul Social European şi de către Guvernul României 
prin contractul nr. POSDRU 141531.
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