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Rezumat
Melorheostosis este o displazie osoasă sclerozantă mixtă nefamilială rară, de cauză neprecizată (OMIM: 155950). 
Diagnosticul se bazează pe modifi cările radiologice care evidenţiază o hiperostoză corticală asimetrică, realizând 
aspectul de „fl owing wax“ (scurgeri de ceară) considerat patognomonic. Autorii prezintă un caz de o complexitate 
deosebită prin asocierea de la naştere a unei afecţiuni scleroderma-like cu semne clinice şi radiologice de dis-
plazie osoasă. Prezenţa de la naştere a unor manifestări cutanate sclerodermatoase, a contracturilor articulare şi 
a atrofi ilor musculare a provocat reale difi cultăţi de interpretare, diagnosticul fi nal incluzându-le în tabloul clinic al 
unei singure boli, melorheostosis, confi rmată de analiza moleculară (mutaţia LEMD3).
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Abstract
Melorheostosis is a rare mixed, non-familial sclerosing bony dysplasia, with uncertain etiology (OMIM:155950). 
Diagnosis is based on asymmetrical radiographic pathognomonic sign of “fl owing wax” hyperostosis of the cortex 
of tubular bones. The authors present a complex clinical case with congenital scleroderma-like disease associated 
with clinical and radiographic manifestations unilateral bones dysplasia. The congenital presence of scleredema-
tous skin lesions, joint contractures and muscle atrophy raised many questions concerning their appartenance 
to the stiff skin syndrome or to the adjacent skin and soft tissue abnormalities accompanying melorheostosis. 
Molecular analyse confi rmes this diagnosis (LEMD3 mutation).
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INTRODUCERE
Melorheostosis este o displazie osoasă sclero-

zantă mixtă nefamilială rară, de cauză neprecizată 
(OMIM: 155950). Diagnosticul se bazează pe modi-
fi  cările radiologice care evidenţiază o hiperostoză 
cor ticală asimetrică realizând aspectul de „fl owing 
wax“ (scurgeri de ceară pe lumânare) considerat pa-
to gnomonic. Un caz clinic de o complexitate deose-
bită prin asocierea insolită a unei afecţiuni sclero-
der ma-like (pseudosclerodermie) cu o displazie 
osoasă sclerozantă (melorheostosis), ambele conge-

nitale, oferă ocazia expunerii unor consideraţii teore-
tice şi practice utile pentru aprofundarea domeniului 
bolilor rare.

PREZENTARE DE CAZ
ZDM, 5a, sex feminin, a fost internată în compar-

timentul de reumatologie al IOMC Bucureşti pentru 
precizare de diagnostic între 04 şi 10 ianuarie 2013. 
Din antecedente reţinem că este primul copil al 
familiei, cu părinţi sănătoşi, nonconsangvini, născut 
la termen, cu greutate şi lungime normale, cu scor 
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Apgar 9, hrănit la sân, cu creştere normală în greutate 
şi lungime şi dezvoltare psihică în limitele vârstei. 
Nu există cazuri similare în familie. Încă de la naş-
tere au fost vizibile: zone tegumentare dure pe hemi-
abdo menul inferior drept şi pe fese; camptodactilie 
deget III mâna dreaptă (deget descris de mamă ca 
„anormal de mic, lipit în palmă“) pentru care s-a re-
curs la o in tervenţie chirurgicală corectivă la vârsta 
de 13 luni, urmată de recidiva parţială. În primii trei 
ani de viaţă s-a constatat extinderea rapidă a îndura-
ţiilor tegumentare la nivelul membrului inferior drept, 
bra ţului, umărului şi axilei de aceeaşi parte. Devine 
evidentă asimetria corporală de ansamblu ca  uzată de 
scurtarea membrului inferior drept cu mers digitigrad 
(tiptoe) şi a membrului superior drept cu poziţii vi-
cioase ale degetelor mâinii (Fig. 1A; Fig. 4). Aspectul 
scleroderma-like devine frapant cu tegu  mente dure 
(Fig. 1B), contracturi şi retracţii periarti culare cau-
zând „anchiloze“ ale articulaţiilor subia cente: pum-
nul şi cotul drept, genunchiul şi glezna dreaptă.

ţesutul lipomatos la nivel subcutanat în regiunea fe-
selor, peretelui abdominal inferior şi lombelor; în-
gro şarea dermului în zona pelvină şi abdominală 
dreaptă“. 

Examenul histopatologic (tegumente fesiere): 
fas cicule de colagen de diferite grosimi, orientate 
pa ralel cu tegumentul în dermul mijlociu, spre de-
osebire de dermul profund în care orientarea este 
per pendiculară, septând lobulii adipoşi. Unele vase 
de sânge prezintă un discret proces de endotelită. 
Frag mentul de ţesut muscular fesier, infi ltrat de ţesut 
adipos sugestiv pentru lipomatoza intramusculară, 
prezintă, de asemenea, benzi fi broconjunctive dense 
sclerotice şi benzi fi bro-adipoase. Concluzie: aspect 
histopatologic „scleroderma-like“ (Fig. 3).

FIGURA 1. A. Asimetrie corporală de ansamblu cauzată 
de scurtarea membrelor inferior şi superior drept. 
B. Aspect clinic de sclerodermielocalizată

A B

FIGURA 2. Ex. radiologic: benziasimetrice de scleroză 
neregulată, realizând imagini caracteristice de „ceară 
topită scursă pe marginea lumânării“

Ex. radiologic: Fig. 2.

Examinarea RMN (Dr. Mariana Coman, RPS 
„Regina Maria“) evidenţiază: „infi ltrarea lipoma-
toasă a marelui fesier; imagini liniare multiple, re-
trac  tile, întretăiate în sensuri multiple, care septează 

FIGURA 3. Ex. histopatologic. Tegument cu fascicule 
groase, scleroase de colagen, orientate predominant 
paralel în dermul profound şi ţesutul celular subcutanat“, 
Col. HE, Ob. 10 X.

Examen imunohistochimic (Prof. Dr. Carmen Ar-
deleanu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale 
„Victor Babeş“). „Beta Catenina: negativ; ACT: po-
zitiv (în vase); Desm: pozitiv (în ţesutul muscular 
striat)“.

Laborator: hemogramă, teste funcţionale hepatice 
şi renale, VSH, CRP, C3, C4, electroforeza proteine-
lor serice, imunoglobulinele serice (IgG, IgA, IgM şi 
IgE), bilanţul hormonal tiroidian, examenul sumar 
de urină au fost normale. Testele pentru autoimuni-
tate au fost negative: ANA, anti-ADNdc, FR, anti-
Scl-70, anti-centromer, anti-U1RNP.

Studiu genetic (Prof. Dr. R. Arndt, Centogene 
AG. Rostock/Germany): LEMD3-heterozygous mu-
 tation in exon 7 (c.1963 > Tp.Arg655*).

Diagnosticul de melorheostosis, confi rmat ulte-
rior prin analiza moleculară, a fost stabilit pe baza 
ca racteristicilor clinice ale displaziei osoase (dis tri-



218 REVISTA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE – VOL. XXIII NR. 4, AN 2014

buţie, localizare) şi modifi cărilor radiologice pato-
gno monice (fl owing wax), iar cel de scleroderma-
like (stiff skin syndrome) cu ajutorul manifestărilor 
clinice, histopatologice şi RMN. În serviciul de reu-
matologie pediatrică, tratamentul s-a adresat com-
ponentei scleroderma-like. Pulsterapia i.v. cu Dexa-
methasone 40 mg/mp/zi în serii de câte trei zile/lună, 
timp de 6 luni, în asociere cu MTX 15 mg/săptămână 
i.m. (programat pentru o durată de 2 ani), aplicată în 
cazul nostru, a condus la o ameliorare remarcabilă a 
induraţiei cutanate şi la restrângerea ariilor afectate. 
Alte măsuri terapeutice: piascledine per os, calci-
potriena (local), kinetoterapie. Din punct de vedere 
ortopedic, după naştere s-a efectuat o intervenţie de 
corecţie a camptodactiliei mediale drepte (Prof. Dr. 
Gh. Burnei). Preoperator, suprafaţa volară a acestuia 
era placată pe faţa palmară, iar mobilitatea articulaţiei 
metacarpofalangiene era complet abolită. Recidivă 
parţială a camptodactiliei permite totuşi îngrijirea 
mâinii drepte şi un confort acceptabil al prehensiunii 
(Fig. 4). În astfel de cazuri cu leziuni întinse de pseu-
dosclerodermie, se impun intervenţii operatorii se-
riate, aşa încât la încheierea perioadei de creştere, 
dar mai ales în momentul stabilizării procesului de 

fi broscleroză, poziţia segmentelor afectate să permită 
statica, locomoţia şi prehensiunea în limite accep-
tabile. Reintervenţia va avea ca obiectiv poziţionarea 
degetului cu falanga proximală în extensie şi a arti-
culaţiilor interfalangiene proximale şi distale în fl exie 
de 30, respectiv 20 de grade, pentru a asigura un ma-
ximum de prehensiune cu un deget rigid. În prezent, 
pa cienta este supusă, de asemenea, intervenţiei de 
co recţie a piciorului ecvin.

DISCUŢII
Iniţial, după evaluarea clinică şi histopatologică a 

manifestărilor cutanate, diagnosticul a fost de Stiff 
Skin Syndrome (SSS). Afectarea osoasă este însă ab-
sentă în SSS (3), ceea ce a sugerat fi e o parti cu laritate 
de asociere a acesteia, fi e probabilitatea unei alte 
entităţi, cunoscută ca melorheostosis [melos (gr): 
membru; rheos (gr): curge], care întruneşte ambele 
tipuri de manifestări, cutanate şi osoase, descrise de 
Leri şi Joanny în 1922. Aceasta reprezintă o displazie 
osoasă sclerozantă mixtă rară (cu perturbarea am-
belor tipuri de osifi care, encondrală şi membranoasă, 
cu predominanţa ultimei), inclusă în acelaşi spectru 
de disostoze împreună cu pycnodysostosis şi osteo-
poikilosis (1,2). Melorheostosis (MEL) poate apărea 
uneori în cadrul sindromului Buschke-Ollendorff 
(BOS: 166700 OMIM, afecţiune rară, benignă, a ţe-
su tului conjunctiv: nevi hamartomatoşi, osteopoiki-
loză) cauzată de mutaţia genei LEMD3 localizată la 
nivelul 12q14.3 (3). Mutaţia LEMD3 prezentă în ca-
zul nostru este asociată cu melorheostosis, deşi mai 
multe studii (Hellemans et al, Mumm et al, Zhang et 
al) citate de V.K. Jain (2) nu au putut proba că această 
mutaţie ar fi  cauza MEL (OMIM: 155950) (2,4). 
MEL are o incidenţă redusă (0,9 la 1 milion), cu o 
repartiţie egală pe sexe. Manifestări clinice: con-
tracturi articulare şi ale părţilor moi, nedureroase la 
copii, asimetrice, însoţite de scurtarea şi defor ma rea 
membrelor cu debut înaintea vârstei de 6 ani; re dori, 
limitarea mobilităţii, tumefacţii, dureri (la adulţi), 
parestezii, sindrom de tunel carpian, tumori desmoide 
de ţesuturi moi ale mâinii; tegumente în groşate des-
tinse, eritematoase şi lucioase; pigmen taţie anormală, 
induraţie şi edeme ale ţesutului sub cutanat, fi broză 
periarticulară, slăbiciune şi atrofi i musculare, fi broză 
perivasculară cu obliterarea va selor de sânge şi 
sclerodermie liniară (1,2). Masele patologice întâl-
nite în ţesuturile moi nemineralizate pot conţine 
com ponente osoase, condroide, fi bro-lipo  matoase şi 
vasculare. Contracturile părţilor moi pot conduce la 

FIGURA 4. Preoperator, suprafaţa volară a mediusului 
drept era placată pe faţa palmară, iar mobilitatea 
articulaţiei metacarpofalangiene III era complet abolită. 
Recidiva parţială a clinicampto dactiliei degetului III 
permite îngrijirea mâinii drepte şi un confort acceptabil al 
prehensiunii 
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dezvoltarea în timp a unei hiperostoze liniare care 
apare de regulă la nivelul membrelor (pre dominant 
inferioare) încrucişând articulaţiile si noviale, adesea 
cu osifi cări locale (2). Alte mani fes tări: mase în ţesu-
turile moi, fără contiguitate cu cor ticala hiperostotică, 
putând preceda anomaliile osoase; contracturi arti-
culare la nivelul şoldurilor, genunchilor, gleznelor şi 
degetelor; deformări osoase (genu valgum); con trac-
turi ale tendonului Achile, picior valg sau var, luxaţia 
rotulei, inegalitatea mem brelor provocate de scur ta-
rea segmentelor afectate (1,2,3,4). Semne radiolo-
gice: hiperostoză corticală cu îngroşări neregulate 
similare cu „ceară topită scursă pe marginea lu-
mânării“ („dripping candle wax“), aspect considerat 
foarte caracteristic, prezent şi în cazul nostru (idem) 
(Fig. 2A şi 2B). Canalele medulare pot fi  uneori com-
promise din cauza hi per ostozei. În oasele melorheos-
totice sunt prezente nu meroase celule imunopozitive 
pentru citokinele TGF β şi bFGF, ambele osteogenice 
şi angiogenice (2). Există forme monoostotice cu 
implicarea unui singur membru (mai frecvente) şi 
poliostotice (1,2). Au fost comunicate şi cazuri de 
afec tare a mai multor mem bre, a coastelor şi verte-
brelor, dar chiar şi cazuri spo radice de afectare cranio-
facială (5). Manifestările cu   ta nate au fost frecvent 
încadrate ca sclerodermie liniară pe baza similitu di-
nilor clinice şi histo pato logice. Cauza modifi cărilor 
sclerodermatoase nu este însă sclerodermia liniară, 
majoritatea autorilor atribundu-le melorheostozei 
(7-14). Infi ltratele mus culare fi brolipomatoase prez-
ente în cazul descris de noi (Fig. 3) pledează tot pen-
tru melorheostosis (15). În acelaşi sens ar putea fi  
interpretată şi existenţa unui discret proces de en-
dotelită în vasele de sânge la examenul histo pa to-
logic. Anomaliile de laborator întâlnite în melorhe-
ostosis interesează factorul-2 osteoblastic specifi c 
(osf-2), osteonectina, fi bro nec tina, transforming 
growth factor-β (TGF-β) şi fi bro blast growth 
factor-23 (FGF-23) (2,19). Diagnosticul diferenţial 
al MEL se face aproape întotdeauna ra diologic, ne-
fi ind necesară biopsia (4). Este necesară excluderea 
osteomielitei, osteopetrozei, osteo poiki lozei şi/sau 
osteopathia striată şi a hiperostozei cor ticale in-
fantile. Oricum, în prezenţa manifestărilor cu  tanate 
şi a formelor poliostotice nu se iau în con sideraţie 
osteosarcomul parosteal, osteomul şi scle ro dermia 
focală. În cazurile cu calcifi cări în ţesuturile moi 
trebuie excluse hematoamele calcifi cate şi myo sitis 
ossifi cans posttraumatică. În cazul nostru, diag-
nosticul diferenţial al manifestărilor cutanate s-a im-
pus în primul rând cu Stiff Skin Syndrome, o variantă 

de scleroderma-like congenitală, deoarece unele ar-
gu mente clinice şi histopatologice păreau să sus ţină 
acest diagnostic. SSS este o formă autozomal do-
minantă de sclerodermie congenitală caracterizată 
prin tegumente indurate în absenţa afectării viscerale 
sau musculo-scheletice, a anomaliilor imunologice 
şi a hiperreactivităţii vasculare (16,17,18). SSS apare 
din cauza unei mutaţii în regiunea de codifi care a 
secvenţei Arg-Gly-Asp (RGD) a genei care codifi că 
fi brilina-1, o citokină profi brotică responsabilă de 
excesul de colagen prezentă în concentraţii mari în 
dermul pacienţilor cu SSS (18,19). Interesant este 
faptul că în MEL, ca şi în SSS, se întâlnesc con cen-
traţii crescute ale TGF-beta (2,16,18). Faptul că mo-
difi cări similare se constată şi în sclerodermia sis-
temică sugerează o relevanţă patogenică mai largă 
(21,22). De regulă, diagnosticul se stabileşte prin 
excludere, atât datele clinice cât şi cele de laborator 
nefi ind patognomonice (18). Alte manifestări cu ta-
nate care trebuie excluse: sclerodermia sistemică 
(ne întâlnită la naştere); scleredemul (debut abrupt, 
induraţii cutanate difuze); mixedemul congenital 
(ma nifestări caracteristice de hipotiroidie); morphea 
localizată (debut tardiv, leziuni mult mai restrânse şi 
asimetrice); sclerodermatomiozita (afectare mus cu-
lară caracteristică, creşterea enzimelor musculare, 
ano   malii electromiografi ce, prezenţa de auto anti corpi).

TRATAMENT
Nu există un tratament specifi c pentru melor he-

ostosis, recomandările vizând în principal o medi ca-
ţie simptomatică bazată pe analgezice şi recuperarea 
motilităţii (fi zioterapie, kinetoterapie, bandaje, or teze, 
etc. Inegalitatea membrelor, deformările osoase, con-
tracturile şi redorile articulare pot fi  abordate orto pe-
dic: capsulotomii, fasciotomii şi alungiri de tendoane, 
osteotomii corective, alungiri osoase, epifi ziodeze, 
artroplastii, artrodeze, excizii de zone hiperostotice, 
amputări. În cazul inegalităţilor de lungime a mem -
brelor, în formele uşoare fără afectarea struc turilor 
musculare, se recomandă alungirea de mem bre. Este 
preferabilă epifi ziodeza numai după eva luarea ei 
pre- şi postoperatorie prin scanografi e. După inter-
venţiile chirurgicale sunt posibile recidive (2, 4, 23, 
24). În astfel de cazuri, reintervenţiile opera torii au 
în vedere poziţionarea segmentului afectat, fi e într-o 
poziţie cu o mobilitate limitată, fi e într-una rigidă 
care să nu împieteze mobilitatea articulaţiilor supra- 
şi subiacente. Prognosticul MEL este variabil în 
funcţie de întinderea leziunilor, de localizare şi de 
afectarea tegumentelor şi ţesuturilor moi. Speranţa 
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de viaţă nu este afectată, dar morbiditatea este con-
siderabilă. Boala are o evoluţie cronică, lentă, cu 
exa  cerbări şi perioade de acalmie.

CONCLUZII
Melorheostosis asociată cu manifestări sclero der-

matoase masive şi extinse reprezintă o boală rară, cu 
o bază genetică încă incertă (mutaţia LEMD3?), 
difi cil de diagnosticat, cu potenţial infi rmizant re-
marcabil prin limitarea motilităţii şi prejudicii es-
tetice evidente. Componenta cutanată scleroderma-
like în cazul prezentat pare să fi  benefi ciat de terapia 
combinată cu corticoizi i.v. şi MTX i.m. Singurele 

măsuri terapeutice efi ciente pentru componenta di-
sos totică sunt evident cele ortopedice şi se adre sează 
cu precădere deformaţiilor osoase, inegalităţii de 
lun  gime a membrelor, contracturilor şi redorilor arti-
culare. Până la această dată nu deţinem informaţii 
despre alte cazuri publicate în ţara noastră. 

Mulţumiri: Doamnei Prof. Dr. Carmen Arde-
leanu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor 
Babeş“, pentru examenul imunohistochimic. Doamnei 
Dr. Mariana Coman, RPS „Regina Maria“, pentru 
exa  menul RMN.
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