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PREZENTARE DE CAZ

VINDECAREA/REPARAREA LEZIUNILOR 
ARTICULARE ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ – 

DISCUŢII PE MARGINEA UNUI CAZ CLINIC
Repair of articular bone damage in rheumatoid arthritis: discussion on a 

clinical case

Anna Julianna Biró, Horaţiu Popoviciu
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Rezumat
În poliartrita reumatoidă (PR), vindecarea leziunilor articulare este rar înregistrată. Noile terapii biologice pot stopa 
progresia structurală şi pot chiar repara/vindeca leziunile articulare la un anumit procent de pacienţi. Prezentăm 
cazul unei paciente cu PR care a atins remisia clinică, funcţională, structurală şi la care am observat tendinţa spre 
vindecare a leziunilor articulare.
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Abstract
Reports on healing of erosions in rheumatoid arthritis (RA) are rare. Biological disease modifying antirheumatic 
drugs can halt the structural progression and even introduce the repair of damaged joints in a portion of patients 
with RA. 
We present a case of RA patient who achieved clinical, functional, structural remission and presented repair of 
damaged joints.
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INTRODUCERE
Poliartrita reumatoidă (PR) este o afecţiune auto-

imună sistemică, care are ca punct central sinovita 
exudativ-proliferativă cronică, responsabilă de dis-
trucţiile osteo-cartilaginoase, cu potenţial invalidant 
demonstrat şi alterarea calităţii vieţii (1). Eroziunile 
osoase au fost în general considerate ca fi ind mo-
difi cări end state ireversibile în PR. Utilizarea pe 
scară largă a remisivelor (DMARDs), în special bio-
logice, prin rezultatele terapeutice clinico-structurale 
obţinute au dus la schimbarea paradigmei „once an 
erosion, always an erosion“ şi au introdus termenul 
de vindecare/reparare a leziunilor articulare. (2)

Prezentăm cazul unei paciente cu PR care a atins 
remisia clinică, funcţională, structurală şi la care am 
observat tendinţa spre vindecare a leziunilor articulare.

PREZENTAREA CAZULUI
Prezentăm cazul pacientei B.E., în vârstă de 33 de 

ani, din mediul rural, fără antecedente heredo-cola te-
rale sau per so nale patologice deosebite, la care PR a 
debutat şi a fost diagnosticată în 2007. La acel mo-
ment pacienta prezenta sindrom poliarticular de tip 
infl amator, cu interesarea articulaţiilor mici ale mâinii 
şi picioarelor, genunchi, redoare matinală de lungă 
du rată, sindrom infl amator mezenchimal nespecifi c 
exprimat, anti corpi antiCCP 156 U/ml (VN: 0-20), 
factor reumatoid pozitiv, anticorpi antinucleari 10UI/
ml (VN: 0-23), fără modifi cări radiologice distructive 
– scor Sharp modifi cat de van der Hejide (SmVdH) 
zero. În pe rioada 2007-2009 urmează tratament cu 
sulfasalazină 3 luni (inefi cient), metotrexat (MTX) 
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7,5 mg/săptă mână (hepatotoxicitate), lefl unomid 
(ine fi cient), hi dro xiclorochină + MTX (inefi cient).

La reevaluarea din aprilie 2009, pacienta prezenta 
NAD (număr de articulaţii dureroase) 17, NAT (nu-
măr de articulaţii tumefi ate) 11, VAS: 68, redoare ma-
tinală (RM) 90 min, VSH: 95 mm/h, PCR: 78 mg%. 
Scorul DAS28 a fost 7,38, HAQ-DI: 2,625, antigen 
HBs negativ, anticorpi anti HCV negativ. Pacienta a 
prezentat hiperergie tuberculinică (IDR-2UPPD: 18 
mm) pentru care a urmat tratament chimioprofi lactic 
cu hidrazida 400 mg 7/7. În iunie 2009 se iniţiază 
tra tamentul cu etanercept 50 mg/săptămână sc în aso-
ciere cu metotrexat. 

După 6 luni tratamentul este întrerupt datorită 
ine fi cienţei, pacienta prezentând NAD: 12, NAT: 7, 
VAS: 80, RM: 120 de minute, VSH: 70 mm/h, PCR: 
57 mg%, anticorpi anti CCP: 188,7 U/ml (VN: 0-20), 
factor reumatoid pozitiv, AAN: 6,1 UI/ml (VN: 
0-23). Scorul DAS28 a fost 6,77, HAQ-DI: 1,8, iar 
scorul radiologic SmvdH: 87. Se întocmeşte dosarul 
de switch pentru rituximab (RTX) 2 x 1g PEV, primul 
ciclu fi ind administrat în februarie 2010 în asociere 
cu MTX 10 mg/săptămână.

După trei luni (mai 2010) de la iniţiere, indicii 
cli nici de activitate prezentau tendinţă la ameliorare 
(NAD: 9, NAT: 4, VAS: 30, RM: 15 min), VSH: 48 
mm/h, PCR: 28 mg%, HAQ-DI 1,4, însă boala era în 
continuare extrem de activă DAS28: 5,37 cu pro gre-
sie radiologică (scor SmvdH: 127). Se continuă ad-
ministrarea RTX şi se creşte doza de MTX la 20 mg/
săptămână. 

La un an de la iniţierea terapiei cu RTX (februarie 
2011) pacienta prezenta NAD:3, NAT: 2, VAS: 15, 
RM: 5 min, VSH: 18 mm/h, PCR: 10 mg%. Scorul 
DAS28 încadra pacienta la boală cu activitate mo-
derată (DAS28: 3,6), cu ameliorare funcţională 
(HAQ-DI: 1) şi radiologică evidentă (scor SmvdH: 
124). Examinarea atentă a radiografi ilor a evidenţiat 
tendinţa de umplere a eroziunilor la articulaţiile MCF I, 
II şi III şi creşterea spaţiului articular la nivel MCF I 
mână dreaptă (Fig. 1, 2).

În mai 2012 pacienta avea 2 articulaţii dureroase, 
niciuna tumefi ată, VAS 5 şi redoare matinală zero. 
Din analizele de laborator reţinem VSH: 17 mm/h, 
PCR: 5 mg%. Scorul compozit DAS28: 2,85 încadra 
pacienta la boală cu activitate joasă (LDA), iar va-
loarea HAQ-DI de 0,3 în remisie funcţională. La 
eva luarea radiografi ilor comparative de mâini şi pi-
cioare nu am găsit progresie structurală radiologică, 
continuând într-o mică măsură repararea distrucţiilor 
articulare (Fig. 3).

La trei ani de la iniţierea tratamentului cu RTX, 
pacienta este în remisie EULAR – DAS28: 2,55 
(NAD: 1, NAT: 0, VAS: 10, RM: 0 min), fără sindrom 
infl amator mezenchimal nespecifi c (VSH: 9 mm/h, 
PCR: 3 mg%), remisie funcţională (HAQ-DI: 0,3) 
fără modifi carea scorului radiologic faţă de ultima 
evaluare (Fig. 4).

FIGURA 1. Radiografi e MCF I-III mâna dreaptă 
(mai 2010)

FIGURA 2. Radiografi e MCF I-III mâna dreaptă 
(februarie 2011)

FIGURA 3. Radiografi e MCF I-III mâna dreaptă 
(mai 2012)
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Pacienta continuă tratamentul cu RTX 2 x 1g/6 
luni + MTX 10 mg/săptămână.

corticalei distruse, umplerea parţială sau totală a ero-
ziunilor sau scleroza osului subcondral în asociere 
cu formarea de osteofi te (artroză secundară) sunt con-
siderate ca posibile vindecări/reparări. Acestea în ma-
 joritatea cazurilor se asociază cu stingerea procesului 
infl amator în articulaţia respectivă şi scăderea acti vi-
tăţii bolii, situaţie regăsită şi la pacienta noastră (4).

Considerate iniţial erori de interpretare a radio-
gra fi ilor datorate incidenţei şi expunerii diferite res-
pectiv subiectivismului uman, repararea/vindecarea 
dis trucţiilor au devenit certitudine şi realitate (5). 
Încă din 1982, McCarty şi Carrera au raportat refa-
ce rea corticalei la 9 şi umplerea eroziunilor la 3 din 
17 pacienţi cu PR seropozitivă, extrem de activă în 
ciuda tratamentului convenţional, la care s-a admi-
nistrat ciclofosfamidă în combinaţie cu azatioprină 
şi hidroxiclorochină (6).

Rau şi Harborn descriu 5 cazuri de vindecare a 
ero ziunilor, constând din coexistenţa recorticalizării 
eroziunilor cu modifi cări de artroză secundară. Ter-
menul de „artroză secundară“ este utilizat de decenii 
în literatura europeană şi se referă la modifi cările 
degenerative (scleroză subcondrală şi osteofi te) apă-
rute secundar după stingerea procesului infl amator 
local. McQueen şi colaboratorii, respectiv Sokka şi 
Hannonen descriu, de asemenea, cazuri de pacienţi 
cu vindecarea/repararea eroziunilor (5,6). Ideguchi 
şi co laboratorii demonstrează existenţa acestui pro-
ces la aproximativ 10% dintre pacienţii trataţi cu 
DMARDs convenţionale (4). O dată cu introducerea 
noilor te ra  pii care oferă un control mai bun asupra 
infl amaţiei sinoviale şi utilizarea unor tehnici imagis-
tice mai sensibile (microCT), se confi rmă existenţa 
procesului de reparare a eroziunilor care începe de la 
baza le zi unilor. Repararea porneşte din osul endo-
steal, mai puţin din cel periosteal cu implicarea pro-
babil a mă duvei osoase (7). CT este mult mai sensibil 
în detec tarea eroziunilor comparativ cu IRM sau 
radiografi a, fi ind tehnica imagistică optimă pentru 
evaluarea re parării, recorticalizarea şi umplerea ero-
ziunilor cu ţesut calcifi cat fi ind mult mai evidentă pe 
CT. Nu mărul mic de articulaţii evaluabile, datorită 
expunerii la radiaţii ionizante, limitează utilizarea pe 
scară largă a CT (8). 

În PR, infl amaţia prin activarea osteoclastelor şi 
inhibarea osteoblastelor duce la pierdere de os şi sca-
de capacitatea de reparare a eroziunilor. TNF-alfa este 
implicat direct în dezvoltarea eroziunilor prin creş te-
rea expresiei RANKL (factor cheie în dife ren ţierea 
osteoclastelor), inhibarea expresiei runt-related 
trans cription factor 2 cu suprimarea maturării osteo-

FIGURA 4. Radiografi e MCF I-III mâna dreaptă 
(aprilie 2013)

DISCUŢII
Radiografi a este metoda standard de monitorizare 

a distrucţiilor articulare (eroziuni şi îngustarea spa-
ţiilor articulare) în PR. Ea refl ectă istoria patologiei 
articulare, modifi cările în lipsa tratamentului fi ind ire-
  versibile, progresive. De asemenea, permite sto ca rea 
imaginilor, evaluări randomizate, blinded şi ur mă-
rirea în evoluţie a modifi cărilor structurale osteo-
car tilaginoase (2). Există numeroase metode, scoruri 
radiologice, cum ar fi : Steinbroker, Larsen, Sharp, 
Sharp modifi cat de van der Heijde. Cea din urmă uti-
lizată şi de noi include evaluarea articulaţiilor inter-
falangiene proximale, metacarpofalangiene, meta-
tar s o falangiene şi părţi ale carpului. Conform reco-
  mandărilor EULAR 2013, radiografi a convenţională 
de mâini şi picioare rămâne tehnica imagistică de pri-
mă alegere în detectarea şi monitorizarea distrucţiei. 
Dacă radiografi a convenţională nu detectează mo di-
fi cări se va apela la examenul ecografi c şi RM, mai 
ales la pacienţii cu PR precoce (3). 

Deşi este un proces normal comparabil cu vin de-
carea fracturilor, vindecarea/repararea distrucţiilor 
ar  ticulare la pacienţii cu PR a fost rar evidenţiată şi 
raportată. O posibilă explicaţie ar fi  lipsa monitorizării 
radiologice, cel puţin în trecut, al pacienţilor afl aţi în 
remisie clinico-biologică, pacienţi la care s-ar fi  pu-
tut evidenţia acest proces. De asemenea, majo ri tatea 
studiilor clinice au inclus pacienţi cu boală dis truc-
tivă, extrem de activă, la care repararea este mai greu 
evidenţiabilă, în plus intervalul de moni torizare este 
în general prea scurt pentru identifi carea vin de cării, 
respectiv metodele de scorizare Sharp şi Larsen nu 
sunt potrivite pentru evaluarea reparării. Refa cerea 
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blastelor, acţionează pe fi broblaşti şi in duce expresia 
Dickkopf-1 (inhibitor al căii Wnt, esenţială în dife ren-
ţierea osteoblastelor) (9). Administrarea de blo canţi 
TNF-alfa reduce profunzimea eroziunilor (microCT), 
proces care nu a fost evidenţiat la cei afl aţi sub MTX. 
(7) Rezultate similare sunt raportate de Smolen şi 
colaboratorii, care demonstrează că sub terapia cu 
MTX progresia radiologică continuă chiar în cazul 
unei boli cu activitate scăzută (LDA), com binaţia in-
fl iximab + MTX inhibând progresia indi ferent de 
gradul de activitate a bolii. (10) La pacienţii cu boală 
moderat activă sub MTX, asocierea etan erceptului 
inhibă, de asemenea, progresia radiologică. (11) Ada-
limu mabul stopează pierderea de masă osoa să, ob ţi-
nându-se chiar vindecarea eroziunilor în anu mite ca-
zuri (8). 

Abataceptul, acţionând pe limfocitul T, reduce 
pro gresia leziunilor structurale cu 50% după un an 
de administrare, modifi când atât scorurile de ero zi-
une cât şi de îngustare a spaţiilor articulare (12). To-
cilizumabul (inhibitor de IL-6R) în monoterapie 
(SAMURAI) se dovedeşte superior DMARDs cla-
sice în controlarea distrucţiei articulare (13). În stu-
diul IMAGE, după 2 ani de tratament cu 2x1 g 
RTX+MTX, 57% dintre pacienţi nu prezentau pro-
gresie radiologică faţă de MTX în monoterapie, 
unde procentul a fost de 37% (14). Rezultate similare 
au fost obţinute şi la administrarea de RTX+MTX la 
pa  cienţii nonresponderi la blocanţi TNF-alfa (15). 
Lukas şi colaboratorii au obţinut chiar vindecarea le-
 ziunilor osoase, vindecare care s-a produs exclusiv 
în articulaţiile unde s-a obţinut ameliorarea/remiterea 
tu mefacţiei (16). Vindecarea leziunilor survine într-un 
procent de 7,2% dintre pacienţi, în articulaţiile inac-
tive clinic 2 ani (17). S-a observat tendinţa la vinde-
care a eroziunilor (IRM) şi sub tratamentul cu RTX 
(18).

Infl amaţia este considerată, în general, precondiţie 
şi cauză principală a distrucţiei articulare. Însă 15% 
dintre pacienţii afl aţi în remisie persistentă dezvoltă 
eroziuni în articulaţii indemne anterior (4). Lafeber 
arată că activitatea sinovială locală poate acţiona au-
tonom şi poate media distrucţia cartilajului şi al osu-
lui, mai mult sau mai puţin independent de infl amaţia 
sinovială generală (activitatea bolii). Invazia fi bro-
blaştilor sinoviali mediată de IL-1 este precedată de 
alterarea structurii normale a cartilajului şi producţia 
autocrină de IL-1 în condrocite. Lipsa IL-1 nu mo-
difi că aspectul infl amator al sinoviei, dar previne de-
gradarea cartilajului şi reduce distrucţia osului (19). 

De asemenea, la pacienţii cu boală insufi cient con-
tro lată din punct de vedere clinic, afl aţi sub tratament 
cu remisive biologice s-a observat stoparea distrucţiei 
osteo-cartilaginoase. Lipsa de corelaţie dintre pro-
gresia radiologică şi activitatea bolii ar putea fi  ex-
pli cată prin efectul inhibitor al agenţilor antiTNF-
alfa asupra progresiei distrucţiei articulare, chiar în 
absenţa unui răspuns clinic, prin creşterea expresiei 
osteoprotegerinei sinoviale, nemodifi carea RANKL 
şi creşterea raportului OPG/RANKL. Acelaşi efect îl 
exercită şi RTX prin scăderea sRANKL (20). S-a de-
monstrat că blocanţii TNF-alfa şi tocilizumabul în 
combinaţie cu MTX pot opri progresia radiologică 
chiar la pacienţii cu boală în continuare activă (tu-
mefacţie şi durere locală), explicat prin faptul că ac-
tivarea osteoclastelor necesită un efect TNF-alfa mai 
puternic decât cel necesar expresiei simptomelor şi 
semnelor clinice de infl amaţie. La fel ca TNF-alfa, 
IL-6 activează cascada infl amatoare şi amplifi că direct 
osteoclastogeneza (21).

Tratamentul combinat etanercept (antiresorbtiv) 
şi teriparatide (osteoformator) nu oferă rezultate su-
pe rioare (IRM) din punct de vedere al vindecării/re-
parării eroziunilor faţă de etanercept în monoterapie. 
O posibilă explicaţie pentru lipsa de efi cienţă ar fi  
aso cierea prematură a analogului de parathormon, 
înaintea stingerii procesului infl amator, respectiv 
efec  tul diferit al acestuia în articulaţiile portante şi 
non-portante, efectul anabolic principal al parathor-
mo nului fi ind pe osul trabecular vertebral (22).

Denosumabul, anticorp monoclonal uman anti-
RANKL, administrat de două ori pe an în doză de 
60 mg reduce semnifi cativ pierderea de os cortical la 
pacienţii cu PR şi suprimă progresia eroziunilor fără 
să infl uenţeze procesul infl amator sau distrucţia car-
tilajului (23).

Deoarece procesul de vindecare/reparare al erozi-
unilor a fost observat la un număr important de pa-
cienţi, evaluarea acestui proces ar trebui încorporat 
în monitorizarea imagistică a PR, cu stabilirea în 
viitorul apropiat a unei metode efi ciente de scorizare 
şi defi nirea factorilor predictivi ai vindecării/repa rării. 

PARTICULARITATEA CAZULUI este reprezentată 
de tendinţa la vindecare a lezi unilor articulare, pe 
lângă obţinerea remisiei clinico-biologice, func ţio-
nale şi structurale sub tratamentul cu rituximab în 
aso ciere cu metotrexat, la o pacientă nonresponder 
la terapia antiTNF-alfa iniţială.
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