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Rezumat: Neurosifilisul poate să afecteze toate structurile majore ale sistemului nervos: meningele, 
creierul, măduva spinării, rădăcinile nervoase, vasele cerebrale şi spinale. Manifestările clinice sunt 
polimorfe şi reprezintă o provocare diagnostică. Simptomatologia neurologică poate să se dezvolte în 
săptămâni/luni de la infecţia primară sau în unele cazuri chiar decenii. Prezentăm cazul unui bărbat în 
vârstă de 64 ani, cu factori de risc vasculari clasici, care s-a prezentat cu simptomatologia unui 
accident vascular cerebral ischemic silvian drept, dar care ulterior, în următoarele 3 luni dezvoltă 
manifestări atipice, ca durere centrală, simptomatologie psihiatrică (depresie, deteriorare cognitivă) şi 
amiotrofia membrului superior paralizat. Aceste manifestări ne-au determinat să efectuăm investigaţii 
suplimentare în vederea diagnosticului diferenţial. Pe baza examenului serologic din sânge şi lichidul 
cefalorahidian a fost stabilit diagnosticul de neurosifilis. În ciuda tratamentului adecvat, pacientul 
prezintă o progresie rapidă a simptomatologiei şi decedează. Pe baza acestui caz dorim să subliniem 
faptul că în ciuda scăderii dramatice a incidenţei neurosifilisului după secolul 20, neurologii trebuie să 
cunoască bine prezentarea clinică, diagnosticul şi tratamentul acestei boli, având în vedere că noi 
cazuri  continuă să apară. 
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Abstract: Neurosyphilis can affect all the major parts of the nervous system as the meninges, brain, 
spinal cord, nerve roots, cerebral and spinal blood vessels. The clinical manifestations are polymorphic 
and represent an important diagnostic challenge. The neurological symptomatology of syphilis may 
develop within weeks/months of the initial infection or, in some cases, it takes decades to appear. We 
present a case of a 64-year-old male patient, with classical vascular risk factors, who presented a 
typical symptomatology of right middle cerebral artery stroke, but who developed later, in the next 3 
months unusual manifestations as central pain, psychiatric symptomatology (depression and cognitive 
impairment) and amyotrophy in the paralyzed upper limb. This manifestation prompted us to perform 
additional workup for differential diagnosis. Based on the serum and cerebrospinal fluid serology 
results, the diagnosis of neurosyphilis was established. Despite the proper treatment, the evolution was 
towards rapid aggravation and death. We would like to highlight the fact that despite the dramatic 
decline in the incidence of neurosyphilis since the 20th century, the neurologist need to remain aware of 
the clinical presentation, diagnosis and treatment of this disease because new cases are still occurring. 
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INTRODUCERE 
Sifilisul derivă din cuvântul grecesc Syphos, care 

înseamnă infirm sau mutilat. A fost prima dată descris într-un 
poem Latin: “Syphilis, sive morbus gallicus”, scris de Girolano 
Fraccastro în lucrarea sa “De contagione et contagiosis morbis” 
în 1530. Este o boală cu transmitere sexuală cauzată de 
spirocheta Treponema pallidum, care a fost descrisă în martie 
1905 de zoologii Fritz Schaudinn şi Erich Hoffmann de la 
Departamentul de Dermatologie din cadrul Spitalului Berlin 
Charite dintr-o pustulă sifilitică şi un nodul limfatic.(1,2) 
 Infecţia, dacă nu este tratată, trece prin stadiile primar, 
secundar, latent şi terţiar. Cea mai frecventă formă a sifilisului 
terţiar este reprezentată de neurosifilis (NS), sifilis 
cardiovascular şi sifilis benign tardiv. NS este definit ca o 
infecţie a sistemului nervos central cauzată de penetrarea 
barierei hematoencefalice de către spirocheta Treponema 
Pallidum. Poate să apară în orice moment după infecţia iniţială. 
În cadrul NS primar, avem interesare a lichidului cefalorahidian 
(LCR), a meningelui şi a vascularizaţiei acestuia (meningita 

asimptomatică, simptomatică şi boli meningovasculare), pe când 
sifilisul tardiv afectează creierul şi măduva spinării (demenţa 
paralitică şi tabes dorsalis). Fiecare formă de NS are 
caracteristici clinice diferite, dar care se suprapun frecvent.(3) 
Amiotrofia sifilitică sau atrofia musculară de etiologie sifilitică a 
fost descrisă pentru prima dată de Ballet în 1894. Este datorată 
unei degenerări progresive a celulelor din cornul anterior al 
măduvei spinării. Sifilisul spinal este clasificat în: meningeal 
(pahimeningită, meningomielită vasculară) şi parenchimatos 
(tabes dorsal). Amiotrofia sifilitică poate apărea în oricare dintre 
aceste forme, dar este un termen rezervat pentru atrofia 
musculară cauzată de meningomielită.(4) 
 Prezentăm un caz de NS cu manifestări atipice şi rare. 
 

PREZENTARE DE CAZ 
 Un pacient de 64 de ani, cunoscut hipertensiv şi 
diabetic, cu tratament antihipertensiv şi antidiabetic respectat la 
domiciliu, dar fără tratament antiagregant plachetar, prezintă 
brusc în decembrie 2013 hemipareză stângă. Examinarea 
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generală la acest bolnav a evidenţiat doar valori crescute ale 
tensiunii arteriale, 190/90 mmHg. Examinarea neurologică la 
internare a evidenţiat pareză facială centrală stângă, hemipareză 
stângă grad 3, reflexe osteotendinoase vii în stânga, semn 
Babinski în stânga, hemihipoestezie  superficială stângă.  
 Examinările de laborator (hemoleucogramă, enzimele 
hepatice, profil lipidic, uree, creatinină, sodiu, potasiu, VSH) au 
fost normale, exceptând valori uşor crescute ale glicemiei de 
133-135 mg%.  
 Examenul computer tomografic cerebral a evidenţiat 
doar atrofie biemisferială corticală difuză. Examinarea 
ultrasonografică carotidiană a evidenţiat mici plăci 
aterosclerotice la nivelul bifurcaţiilor carotidiene, cu ecogenitate 
mixtă, fără stenoze semnificative. Arterele vertebrale au fost 
fără leziuni stenotice cu flux normal.  
 ECG-ul şi ecocardiografia efectuate au fost normale. 
 Am interpretat acest caz ca şi un atac vascular cerebral 
ischemic (AVCI) aterotrombotic în teritoriul profund de 
vascularizaţie al arterei cerebrale medii drepte. Pacientul a 
primit tratament antitrombotic corespunzător, statine, medicaţie 
hipotensoare şi antidiabetică pentru profilaxia secundară. De 
asemenea a beneficiat şi de neuroreabilitare cu evoluţie 
favorabilă. Scala Rankin modificată la externare a fost de 3 
(pacient ambulator). 
 În martie 2014 s-a prezentat la serviciul de neurologie 
cu dureri lancinante la nivelul membrelor de partea stângă, 
schimbarea personalităţii, labilitate emoţională, insomnii. 
Pacientul a afirmat că a pierdut 10 kg în ultimele 2 luni. 
Examinarea neurologică a descris pareză facială centrală stângă, 
hemipareză stângă grad 4, reflexe osteotendinoase exagerate la 
nivelul membrului inferiror stâng şi diminuate la nivel bicipital 
şi tricipital stâng, semn Babinski în stânga, hemihipoestezie 
superficială stângă, atrofia musculaturii distale a membrului 
superior stâng cu atrofierea marcată a eminenţei hipotenare, fără 
tulburări de sensibilitate vibratorie şi proprioceptivă. Pacientul a 
fost internat în cadrul secţiei de neurologie pentru investigaţii 
suplimentare.  
 Examinarea psihiatrică a evidenţiat: depresie, labilitate 
emoţională, anhedonie, micromanie, bradilalie, bradipsihie, 
lentoare în mişcări, hipomnezie de fixaţie, MMSE 27 de puncte. 
S-a stabilit diagnosticul de depresie majoră şi s-a iniţiat 
tratament cu Sertralină 100mg pe zi. 
 Imagistica cerebrală prin rezonanţă magnetică a 
evidenţiat în secvenţele T2 şi FLAIR un infarct talamic drept şi 
atrofie corticală difuză. Examenul computer tomografic al 
toracelui, abdomenului şi pelvisului, endoscopia digestivă 
superioară şi inferioară au exclus un proces neoplazic. Examenul 
imagistic al coloanei cervicale prin rezonanţă magnetică nu a 
evidenţiat modificări.  
 Examinările neurofiziologice au evidenţiat viteze de 
conducere motorii şi senzitive normale. Examenul EMG cu ac a 
demonstrat un traseu neurogen cu denervare activă şi cu 
reinervare cronică parţială în muşchii de la nivelul membrelor 
superioare şi inferioare, dar mult mai pronunţate la nivelul 
membrului superior stâng.  
 Testele de laborator au evidenţiat serologia VDRL 
pozitivă şi TPHA (testul de hemaglutinare pentru treponema 
pallidum) pozitiv. Hemoleucograma completă, VSH-ul, 
biochimia serică, nivelul de vitamină B12, FT4 şi TSH au fost 
normale. S-au obţinut rezultate negative pentru: anticorpi 
antinucleari, anticorpi anti ADN-dc, nivelul crioglobulinelor, 
celule lupice, anticorpi anti HIV-1 şi HIV-2, antigen specific 
prostatic, anticorpi anti Borellia Burgdorferi, anticorpi anti 
hepatită B și C şi antigenele serice.  
 Analiza LCR a evidenţiat un nivel crescut al 
proteinelor (601 mg/l), pleiocitoză limfocitară (19 

celule/microL, 99% limfocite), TPHA pozitiv. 
 Pe baza rezultatelor clinice şi a testelor de laborator a 
fost stabilit diagnosticul de NS. 
 Pacientul a negat să fi avut orice simptomatologie 
sugestivă pentru sifilis primar sau secundar în trecut. A 
recunoscut raporturi sexuale neprotejate de-a lungul anilor, dar 
fără a putea preciza momentul exact al infecţiei.  
 A fost iniţiat tratamentul cu doze mari de Penicilină 
(24 MU pe zi) timp de 10 zile, apoi Ampicilină datorită 
dezvoltării unei reacţii alergice la Penicilină, posibil reacţie 
Jarisch-Herxheimer (RJH).  
 Evoluţia a fost una rapidă spre agravare a 
simptomatologiei cu demenţă progresivă, psihoză şi paralizie 
generalizată. La două săptămâni după diagnostic, pacientul era 
imobilizat la pat cu dizabilitate fizică şi psihică severă, fără 
ameliorare după antibioterapie. Pacientul a murit la 3 luni de la 
stabilirea diagnosticului.  
 

DISCUŢII 
 NS era o afeţiune comună în era pre-antibiotică, 
afectând aproximativ 35% dintre pacienţii cu sifilis. Dintre 
aceştia, 30% aveau NS asimptomatic, 30% tabes dorsalis, cel 
puţin 10% pareză, 10% sifilis meningovascular, restul având alte 
forme de NS ( meningită simptomatică, pareze de nervi 
cranieni).(5,6) 
 În zilele noastre, formele precoce de sifilis sunt mai 
frecvente decât cele tardive şi apar mai des la pacienţii infectaţi 
cu HIV.(7) 
 Cazul prezentat a ilustrat faptul că, deşi incidenţa NS 
în populaţia generală este scăzută şi tablourile clinice clasice 
sunt rare, posibilitatea NS-ului nu ar trebui neglijată, chiar şi în 
cazurile în care etiologia AVCI pare clară. Uneori pacienţii nu 
sunt conştienţi de prezenţa acestei boli sau încearcă să nege 
existenţa ei în istoricul medical. Pacientul nostru avea mai mulţi 
factori de risc pentru un AVCI ca de exemplu: vârsta, sexul, 
hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, ateroscleroza.  
 Delimitarea formelor clasice de NS nu este 
întotdeauna posibilă. Cazul de faţă prezintă elemente de sifilis 
meningovascular, paralizie generalizată şi amiotrofie sifilitică, 
verosimil datorate unei meningomielite. Formele atipice de NS 
nu sunt rare în era antibiotică. Termenul acesta este utilizat 
pentru formele care nu îndeplinesc criteriile clinice pentru una 
dintre formele clasice: NS asimptomatic, meningită 
simptomatică, sifilis meningovascular, pareză generalizată şi 
tabes dorsalis.(8) 
 Sifilisul meningovascular determină o arterită 
infecţioasă care poate să afecteze orice vas în spaţiul 
subarahnoidian din jurul creierului şi al măduvei spinării, 
determinând tromboză, ischemie şi infarct. Această formă se 
poate manifesta ca un AVCI trombotic mai ales la pacienţii 
trecuţi de 60 ani. Intervalul mediu de la infecţie până la 
dezvoltarea AVCI poate varia de la câteva luni până la câţiva 
ani. Artera cerebrală medie şi ramurile ei sunt cel mai frecvent 
afectate. În această formă, în LCR apare pleiocitoză limfocitară 
(10-100 celule) şi proteinorahie patologică.(3) 
 NS-ul tardiv include paralizia generalizată și tabesul 
dorsal. Paralizia generalizată (NS paretic, demenţa paralitică) 
implică demenţă progresivă. De obicei apare după 10-25 ani de 
la infecţia primară şi determină moartea pacientului în 
aproximativ 2.5 ani. Această formă începe de obicei cu 
modificări de personalitate, deteriorare cognitivă uşoară, urmate 
de agravare progresivă până la demenţă severă. Pacienţii în 
aceste stadii pot dezvolta depresie, manie şi psihoză. 
Manifestările neurologice pot fi variate: de la un examen 
neurologic normal, la anormalităţi pupilare (pupile Argyll 
Robertson), dizartrie, hipotonie facială sau la nivelul membrelor, 
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tremor la nivelul feţei, limbii, extremităţilor şi reflexe anormale. 
În acest stadiu de boală modificările LCR sunt întotdeauna 
prezente (pleiocitoză, nivel crescut al proteinelor, VDRL 
pozitiv).  
 Tabes dorsalis este rar în era antibiotică. Implică 
afectarea cordoanelor posterioare ale măduvei spinării şi a 
rădăcinilor dorsale. Perioada de latenţă de la infecţie este cea 
mai lungă (aproximativ 20 de ani). Cele mai importante 
simptome sunt ataxia senzitivă şi durerile lancinante. 
Anormalităţile pupilare sunt frecvent întâlnite. LCR poate fi 
normal sau cu o uşoară pleiocitoză şi proteinorahie crescută. 
VDRL-ul poate fi negativ. În cazul nostru, durerile lancinante la 
nivelul membrelor stângi s-au datorat infarctului lacunar 
talamic. Termenul de amiotrofie sifilitică este rezervat de obicei 
pentru atrofia musculară care apare în cadrul meningomielitei. A 
fost pentru prima oară descrisă de Ballet în 1984 şi primul caz a 
fost publicat în 1910 de Mott. Meningomielita amiotrofică a fost 
descrisă în detaliu de Martin în 1925 pe baza datelor clinice de 
la 60 de pacienţi. Ei au descris o atrofie atonă uni sau bilaterală 
care începe la nivelul muşchilor mici ai mâinii, centurii 
scapulare sau la nivelul piciorului şi este frecvent precedată de 
durere.(9,10) Foarte puţine cazuri au fost raportate de atunci. 
 El Alaoui-Faris et al au publicat 5 cazuri de amiotrofie 
sifilitică care mimează scleroza laterală amiotrofică. Din punct 
de vedere clinic boala a afectat membrele superioare în 3 cazuri 
şi a produs parapareză în 2 cazuri. Evoluţia a fost favorabilă 
după tratament cu penicilină G în doze mari, cu ameliorarea 
deficitelor motorii în 4 cazuri, stabilizare într-un caz după o 
urmărire pe o perioadă de 5-13 ani.(10) 
 Diagnosticul diferenţial al neurosifilisului include 
afecţiuni ale plexului brahial, după vaccinări (pacientul nostru 
nu avea istoric de vaccinare), neuroborrelioza (serologie 
negativă), mielopatia cervicală, siringomielia, leziuni vasculare 
şi tumori (excluse imagistic), atrofia musculară spinală, 
polineuropatii toxice.(11) În diagnosticul neurosifilisului 
suspiciunea clinică, analiza serică şi LCR-ul sunt esenţiale. 
Testele non-treponemale (VDRL, RPR- testul rapid plasmatic la 
reagină) şi testele treponemale (FTA-ABS- testul de absorbţie al 
anticorpilor treponemali prin fluorescenţă, TPHA- 
hemaglutinare pasivă cu detecţie de anticorpi) sunt utilizate. 
Diagnosticul necesită combinarea acestor teste. Efectuarea 
VDRL din LCR este testul serologic standard, înalt specific, dar 
insensibil. Un test negativ VDRL din LCR nu exclude NS. În 
plus faţă de detectarea VDRL pozitiv din ser, diagnosticul 
necesită confirmare prin alte teste serologice reactive (TPHA) şi 
evidenţierea modificărilor LCR. FTA-ABS este mult mai 
sensibil decât VDRL din LCR, dar mai puţin specific. În 
concluzie, FTA-ABS din LCR poate fi util pentru a exclude NS. 
Testarea prin reacţia de polimerizare în lanţ are o exactitate 
mare.(12) 
  Tratamentul standard al bolii este cu doze mari de 
Penicilina G (18-24 MU/zi) pentru 10-14 zile. Antibiotice 
alternative sunt ceftriaxona, doxiciclina, amoxicilina.(13,14)  
 RJH poate complica terapia cu doze mari de penicilină 
administrată intravenos. Este rezultatul lizei masive a 
spirochetelor, cu eliberarea citokinelor inflamatorii în sânge. 
JHR de obicei apare după 1-2 ore de la iniţierea tratmentului cu 
penicilină şi constă în: febră, frisoane, mialgii, cefalee, 
hiperventilaţie, instabilitate hemodinamică şi exacerbarea 
leziunilor tegumentare.(15) 
 

CONCLUZII 
 Sifilisul este frecvent descris ca şi „marele imitator”, 
iar abilitatea noastră de a-l diagnostica corect uneori este 
limitată deoarece rar este luat în calcul diagnosticul diferenţial. 
 În ciuda declinului dramatic al incidenţei NS de la 

începutul secolului XX, clinicienii trebuie să rămână conştienţi 
de posibilitatea acestui diagnostic, deoarece cazuri noi încă apar.  
 Pacientul care prezintă factori de risc pentru boli 
venerice şi simptome neurologice sau psihiatrice subtile ar 
trebui să efectueze screening-ul serologic cu teste treponemale 
specifice, şi dacă sunt pozitive este necesară efectuarea puncţiei 
lombare pentru efectuarea VDRL din LCR şi evaluarea 
numărului de celule din LCR. 
 Amiotrofia sifilitică este în continuare o variantă în 
diagnosticul diferenţial al deficitului motor progresiv al unui 
membru cu amiotrofii. 
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