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Rezumat: Prezentăm cazul unui pacient cu spondilartrită seronegativă periferică asociată cu boală 
Crohn. La debutul afecţiunii articulare, simultan cu o formaţiune pericolonică şi ulcer duodenal 
hemoragic, problemele de diagnostic şi tratament au fost complexe. Am reluat câteva discuții din 
literatura de dată recentă pe marginea acestui caz. 
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Abstract: This a case report of a male patient with peripheral seronegative spondyloarthritis associated 
with pseudotumoral Crohn’s disease. Difficult diagnosis and therapy problems occurred at the disease 
onset, shortly after the surgery for haemmorhagic duodenal ulcer and together with an abdominal 
pericolonic mass. We reviewed the literature data on these particular issues. 
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INTRODUCERE 
Prezentăm cazul unui pacient cu sindrom poliartritic 

de dată recentă, cu debut în circumstanţe particulare, a cărui 
încadrare nosologică şi tratament au ridicat numeroase probleme 
şi care a necesitat o abordare interdisciplinară în mai multe 
servicii medicale.  
 

PREZENTARE DE CAZ 
Pacientul G.I., 44 ani, se internează de urgenţă pentru 

hemoragie digestivă superioară exteriorizată prin melenă şi 
anemie secundară severă (Hb – 7,6 g/dl, mai probabil pe fondul 
unor sângerări digestive oculte mai vechi, neidentificate).  

A utilizat de mai multe luni  antiinflamatoare 
nesteroidiene (AINS)  pentru lombalgii de tip mecanic, agravate 
de peste un an şi recent diagnosticate RMN ca degenerări 
vertebrale şi discale cu multiple contacte radiculare L3-S1. În 
urgenţă s-a efectuat endoscopie digestivă superioară (EDS), s-a 
identificat nişă bulbară mare cu cheag aderent şi s-a iniţiat 
tratamentul local, sondă nazo-gastrică, spălături cu ser fiziologic 
şi soluţie bicarbonat, intravenos hemostatice şi inhibitor de 
pompă de protoni (pantoprazol). Evoluţia nu este satisfăcătoare 
şi la 7 zile prezintă masivă hematochezie cu şoc hipovolemic. Se 
intervine chirurgical în urgenţă, evidenţiindu-se bulb duodenal 
de consistenţă crescută, calos, cu aderenţa epiploonului şi ulcer 
bulbar postero-inferior penetrant în pediculul hepatic, cu fistulă 
vasculară cu sângerare activă. S-a efectuat hemostază, 
piloroplastie, vagotomie tronculară bilaterală, multiplu drenaj 
peritoneal,  cu evoluţie postoperatorie lent favorabilă. 

LA 10 zile postoperator se solicită consult 
reumatologic pentru poliartralgii cvasipermanente ce au apărut 
progresiv pe parcursul internării, atât axial cât şi periferic, la 
articulaţii mari (genunchi, glezne, umeri) şi mici (metacarpo-
falangiene, interfalangiene proximale) ale mâinilor. S-a 
interpretat ca artrită precoce nediferenţiată, probabil debut 
spondilartrită periferică sau artrită reumatoidă şi s-a recomandat 
pe de o parte completarea investigaţiilor (probe inflamatorii, 
factor reumatoid (FR), anticorpi anti-peptid citric citrulinat AC-
CCP, radiografie de mâini) şi pe de altă parte tratament 

simptomatic cu Tramadol, Paracetamol şi la nevoie Celebrex, cu 
protecţie de Pantoprazol iv, tratament substitutiv cu fier iv al 
anemiei, precum şi reevaluare la 5-7 zile.  

Pacientul se externează vindecat chirurgical, dar 
revine după două săptămâni la Reumatologie cu poliartralgii 
inflamatorii agravate şi imposibilitatea mobilizării şi a mersului, 
constatându-se şi o scădere ponderală de cca 10 kg într-o lună. 
Examenul clinic relevă edeme generalizate severe, hipoproteice 
(proteine totale serice 5,6 g/dl), paloare (anemie cu Hb=7,9 g/dl, 
trombocitoză reactivă, fără sângerări oculte digestive – reacţia 
Adler repetat negativă), articulaţii dureroase (8) şi  articulaţii 
tumefiate (2), aspectul de mâini fiind de tip reumatoid (edeme 
de părţi moi).  

În faţa artritei precoce / nediferenţiată (sindrom 
poliartritic de 4 săptămâni) cu importantă scădere în greutate în 
perioada postoperatorie s-a pus problema unui debut de boală 
inflamatorie articulară cu afectare sistemică, precum şi a unui 
posibil sindrom de impregnare neoplazică. De asemenea s-a luat 
în discuţie sindromul RS3PE (Remmissive Seronegative 
Symmetric Synovitis with Pitting Edema), datorită aspectului 
clinic sugestiv, dar puţin probabil la vârsta pacientului nostru. 

 Anamneza exclude antecedente familiale de 
neoplazii, spondilită şi antecedente personale sau familiale de 
manifestări spondilartritice, respectiv lombalgie inflamatorie, 
dactilită, enthesită, conjunctivită sau uveită, diaree, psoriazis, 
precum şi acuze digestive (exceptând inapetenţa neselectivă). 

Biologic se constată importantă inflamaţie nespecifică 
(VSH repetat peste 100 mm/1h, PCR =364 mg/dl, FR neg, Ac-
anti CCP neg, C3=VN, AAN=neg).  

Radiografiile articulare exclud modificări la nivelul 
articulaţiilor mâinilor, radiocarpiene, genunchilor, articulaţiilor 
coxo-femurale şi sacro-iliace. 

S-au continuat investigaţiile pentru aparatul digestiv, 
suspiciunea majoră fiind de boală inflamatorie (mai probabil 
Crohn în absenţa sindromului recto-sigmoidian) sau neoplazică. 
Ecografia depistează steatofibroză gr. 1 (fără aport diagnostic). 
EDS relevă persistenţa unor modificări (stomac cu leziuni 
eritematoase liniare convergente piloric, duoden restant cu pliuri 
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îngroșate aglutinate) fără sângerare. Colonoscopia efectuată a 
infirmat suspiciunea unor modificări inflamatorii (fără 
modificări la nivelul mucoasei şi peretelui până la nivelul 
cecului). S-a recurs şi la CT abdominal, unde se depistează o 
formaţiune pericolonică ceco-ascendent interpretată ca tumoră 
invadantă parietal. Investigaţia laparoscopică nu a fost acceptată 
la reluarea consultului chirurgical. S-a pus problema 
diagnosticului diferenţial al formaţiunii, între tuberculoză 
intestinală (localizare predilectă, posibilă peritonită localizată, 
semne de impregnare prezente, dar IDR negativ, test 
Quantiferon temporizat din motive financiare), formaţiune 
infecţioasă localizată tip abces, probabilă postoperator (secvenţa 
postoperatorie, inflamaţia sistemică, evoluţia torpidă), boala 
Crohn pseudotumorală (rară incidenţă, fără elemente 
anamnestice înaintea internării pacientului, fără argumente 
endoscopice macroscopic sau histopatologic), altă tumoră 
abdominală (fără specificitate la ex. CT, iar RMN-ul propus dar 
indisponibil).  

Între modificările decelate a fost şi colestaza, însoţită 
şi de uşoară citoliză tranzitorie, fiind interpretate ca secundare 
bolii ulceroase complicate, dar a cărei persistenţă a ridicat 
suspiciunea sindromului hiper-IgG4 (colangită + formaţiune 
pericolonică). 

A urmat tratament simptomatic (AINS cox-2 selectivi 
cu protecţie de inhibitor de pompă de protoni, antibioterapie 
asociată, substituţie cu fier, aminoacizi, hepatoprotectoare, 
antialgice) cu evoluţie clinic satisfăcătoare (ameliorarea 
edemelor, a anemiei, a durerilor şi redorii matinale, reluarea 
mersului). Totuşi, formaţiunea pericolonică s-a menţinut 
nemodificată la cca o lună, nefiind însoţită de modificări 
colonoscopice (CT  şi colonoscopie repetate). 

Investigaţiile au fost reluate şi continuate în alt 
serviciu. La o lună după iniţierea Sulfasalazinei, prezenta 
sindrom reumatoid clinic net ameliorat şi la laborator 
hiperuricemie (10,4 mg/dL), GGT izolat crescut (69 U/L), 
anemie uşoară macrocitară (Hb=11,8 mg/dL), inflamaţie 
diminuată (VSH=30 mm/1h). Investigaţiile suplimentare 
efectuate au vizat diagnosticele probabile de tumoră digestivă 
(CA 19-9=VN), colangită autoimună (Ac anti p-ANCA=neg), 
sindromul hiper IgG4 (IgG4=VN), inflamaţia intestinală 
(Calprotectina crescută). Ecografia abdominală a fost fără 
modificări patologice semnificative, exceptând minimă 
îngroşare parietală şi distensie a colonului ceco-ascendent, cu 
grosimea colonului<7mm (flexura hepatică). Totuşi, 
colonoscopia reluată a arătat uşoară ileită terminală (fără 
tumoră), cu aspect histopatologic de mucoasă ileală cu 
modificări reactive uşoare, colită cronică superficială, fiind 
interpretată în contextul clinic ca boală Crohn. S-a continuat 
tratamentul cu Sulfasalazină, medicaţie de elecţie pentru 
spondilartrita asociată cu boală inflamatorie intestinală, iar 
după alte două luni s-a asociat şi Colchicină (se menţinuse 
hiperuricemia), evoluţia fiind favorabilă clinic şi paraclinic, atât 
la nivel articular cât şi general, astfel că după 6 luni pacientul a 
revenit la greutatea dinaintea debutului lombalgiei, fără 
tumefieri sau dureri articulare, fără manifestări digestive sau 
modificări biologice, activ profesional. 

La acest caz clinic am întâmpinat câteva probleme în 
interpretarea diagnostică: 
1. Interpretarea acuzelor articulare, respectiv artrita precoce, 

artrita nediferenţiată. La debut, simptomele au fost 
intricate, atât ca tip de durere (mecanică şi inflamatorie), 
cât şi ca distribuţie (axială şi periferică, articulaţii mari şi 
mici, membrele superioare şi inferioare). Cel mai frecvent 
ne gândim la artrita reumatoidă (pentru care nu erau 
întrunite criteriile de diagnostic la momentul prezentării), la 
spondilartrita seronegativă nediferenţiată, dar şi la artrita cu 

cristale (mai rar cu manifestări atât de extinse), artropatiile 
infecţioase (puţin probabile la un pacient afebril). Artrita 
periferică asociată cu bolile inflamatorii intestinale, mai 
frecvent cu boala Crohn decât cu rectocolita ulcero-
hemoragică, este cea mai comună expresie  a afectării 
extraintestinale din aceste boli. La pacientul nostru 
identificăm forma erozivă, poliartritică, simetrică, cu 
localizare la articulaţiile mici şi mari, cu evoluţie 
independentă de afectarea intestinală, formă ce este 
asociată adesea cu uveite (absente în acest caz) şi cu 
antigenul HLA B44 (nu s-a putut determina la pacientul 
nostru). Criteriile actuale de diagnostic al 
spondilartropatiilor seronegative periferice nu au fost destul 
de utile în acest caz pentru o încadrare nosologică certă de 
la debut. 

2. Potenţiala legătură între hemoragia digestivă superioară şi 
boala inflamatorie intestinală – simplă coincidenţă?  Putea 
fi vorba despre boala Crohn cu localizare gastro-duodenală 
şi debut clinic prin complicaţii (hemoragie, perforaţie 
acoperită)? Formaţiunea pericolonică este o complicaţie a 
bolii ulceroase sau a bolii inflamatorii intestinale?     

3. Contextul debutului artritei; este vreo legătură cu 
intervenţia chirurgicală sau este o simplă coincidenţă? Este 
artrita revelatoare pentru prezenţa bolii Crohn? Dar pentru 
o neoplazie (artrită paraneoplazică)? În acest context 
(hipoproteinemie cu edeme importante generalizate), 
evaluarea clinică este dificilă şi înşelătoare; evaluarea 
ecografică a sinovitei ar fi putut fi mai utilă, mai sensibilă 
şi mai obiectivă, cu atât mai mult cu cât putea furniza date 
despre afectarea enthesitică şi ar fi putut ghida un tratament 
local.  

4. Dificultatea susţinerii (argumentării) diagnosticului de 
boală Crohn în absenţa elementelor de certitudine 
(histopatologie). 

 O altă problemă la acest caz a fost cea a 
tratamentului. Cel remisiv, care ar trebui să fie început cât mai 
precoce, dar care a fost temporizat – fără a depăşi fereastra de 
oportunitate terapeutică – datorită suspiciunii infecţiei, a 
neoplaziei cât şi datorită coincidenţei cu sângerarea digestivă 
masivă. De asemenea, terapia simptomatică a durerii (cu 
antiinflamatoare ne-/steroidiene) în acest context a ridicat 
probleme de siguranţă. 
 

DISCUŢII 
 În faţa acestor provocări diagnostice am căutat în 
literatură câteva date privind sindromul hiper IgG4 şi boala 
Crohn. 
 Astfel, forma pseudotumorală a bolii Crohn, pare 
foarte rar răspândită ca modalitate de prezentare de debut, cu 
prevalenţa de 2% (1), fără specificitate a simptomelor 
preoperator şi chiar fără modificări colonoscopice la peste 
jumătate dintre cazurile operate cu confirmare histologică.(2) 
 Deşi semnele clinice musculoscheletale caracteristice 
spondilartritei seronegative sunt adesea prezente la pacienţii cu 
boli inflamatorii intestinale, mulţi nu sunt examinaţi de un 
reumatolog, astfel că gastroenterologii au un rol cheie în 
îndrumarea precoce a acestor pacienţi cu boală potenţial 
invalidantă.(3) 
 Un procent important dintre pacienţii cu boli 
inflamatorii intestinale nu au semne clinice de spondilartrită, dar 
au modificări paraclinice comparabile cu cele ale pacienţilor cu 
spondilartrită (ca o formă incompletă sau „amputată” a acesteia). 
Pentru astfel de cazuri, evaluarea ecografică (scor enthesitic) 
este foarte utilă în diagnosticul acurat şi precoce al 
spondilartritei.(8) 
 Întrucât simptomele clinice sunt slab corelate cu 
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activitatea inflamatorie a bolii Crohn, se încearcă găsirea unor 
biomarkeri serici specifici şi a unor metode paraclinice care să 
crească posibilitatea diagnosticului corect şi precoce. 
Combinarea calprotectinei fecale, MMP9 (matrix-metalo-
proteinaza) şi IL22 are cea mai puternică asociere cu inflamaţia 
din boala Crohn evidenţiată imagistic (enterografia CT) sau 
endoscopic (ileocolonoscopie).(4) 
 Ca metode paraclinice de diagnostic pentru boala 
Crohn performante şi de perspectivă, se discută despre 
enterografia RMN pentru diagnosticul de boală, extensie, 
activitate, complicaţii, răspunsul la tratament şi asumarea în 
consecinţă a deciziilor clinice.(5) Se sugerează şi folosirea 
ultrasonografiei, mai ales pentru selectarea pacienţilor pentru 
RMN.(6) Enteroscopia asistată (Device-assisted enteroscopy), 
endoscopia intestinului subţire cu capsulă video (Small-bowel 
capsule endoscopy), cromoendoscopia cu variantele ei (Dye-
based chromoendoscopy, Magnification chromoendoscopy, 
Dye-less chromoendoscopy), endocistoscopia şi alte tehnici 
speciale (Narrow band imaging and i-scan, Confocal laser 
endomicroscopy CLE, CLE-based molecular imaging) sunt puse 
la punct şi promit un aport diagnostic în perspectivă.(7)   
 Pentru diagnosticul histopatologic al biopsiilor în boli 
inflamatorii intestinale, British Society of Gastroenterology a 
actualizat la finele lui 2013 un ghid pentru optimizarea calităţii 
şi consecvenţei în raportarea rezultatelor, care trebuie  corelate 
cu caracteristicile clinice şi endoscopice şi sintetizate sub 
acronimul PAID (Pattern, Activity, Interpretation, Dysplasia).(9) 
 Sindromul hiper IgG4, având numeroase denumiri ce 
îi reflectă manifestările, se caracterizează prin infiltrare limfo-
plasmocitară (predominant plasmocite IgG4 şi limfocite T) a 
ţesuturilor, însoţită de regulă de fibroză, flebită obliterantă, şi la 
mulţi pacienţi şi de nivele serice crescut de IgG4. Beneficiază de 
răspuns bun la corticoterapie, mai ales în etapa 
prefibrotică.(10,11,12) Are 4 tipuri, respectiv tipul I -
Multicentric Castleman disease-like, tipul II - hiperplazia 
foliculară, tipul III - expansiune interfoliculară, tipul IV -
transformare progresivă a centrului germinal, tipul V - 
inflamaţie nodală pseudotumorală. Este mai frecvent la bărbaţi 
de vârstă medie. Patogeneza este prin mecanism autoimun şi 
alergic sau paraneoplazic. 

Caracteristică este şi apariţia unor formaţiuni 
pseudotumorale cu diverse localizări, ca şi limfadenopatii, dând 
uneori aspecte specifice ca pancreatita autoimună, colangita 
sclerozantă, boala Miculicz şi sialadenita sclerozantă (tumora 
Kuttner), pseudotumora inflamatorie orbitară, dacrioadenita 
cronică sclerozantă, aortita şi periaortita cronică sclerozantă, 
tiroidita Riedel, pneumonita interstiţială şi pseudotumori 
pulmonare, nefrita tubulo-interstiţială. 
 

CONCLUZII 
 Artrita precoce este de cele mai multe ori o provocare 
diagnostică, necesitând un control strâns. Boala Crohn poate 
avea manifestări polimorfe, uneori greu de încadrat nosologic. 
Asocierea ei cu spondilartrita poate fi greu de susţinut pentru 
formele subclinice sau mai rare (cum este cea pseudotumorală). 
 Diagnosticul artritei precoce și al altor afecţiuni 
reumatologice necesită colaborare interdisciplinară. 

 Notă: 
 Mulţumiri adresate dr. Simona Grad (Clinica 
Medicală II Cluj-Napoca), prof. dr. I. Sabău (Clinica Chirurgie 
I Sibiu) şi dr. Laura Damian (Clinica Reumatologie Cluj-
Napoca) care au furnizat date relevante despre caz. Dr. Damian 
a ajutat şi la verificarea documentului înaintea publicării. 
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