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Rezumat 

Incidența bolilor infl amatorii intestinale în ță-
rile în curs de dezvoltare este într-o continuă creștere. 
Boala Crohn este caracterizată prin infl amație trans-
murală ce poate afecta tractul digestiv la orice nivel 
și poate prezenta numeroase manifestari extraintes-
tinale, ce afectează calitatea vieții pacientului. Vom 
prezenta cazul unui pacient cu B. Crohn cu afectare 
pancolonică, tratat prin escaladarea progresivă a opți-

unilor terapeutice, până la administrarea de tratament 
biologic. În timpul administrării de anticorpi mono-
clonali umani recombinați, în doze clasice, pacientul 
a prezentat un control incomplet al bolii intestinale 
și a dezvoltat psoriazis, o condiție care este încă in-
complet elucidată printe experți din punct de vedere 
al managementului.

Cuvinte cheie: boală Crohn, tânăr, manifes-
tări extraintestinale
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Management of the extraintestinal manifestations 
in Crohn disease

Abstract

In developing countries the incidence of in-
fl ammatory bowel disease is increasing. Crohn’s di-
sease is characterized by transmural infl ammation 
that can affect the digestive tract at any level and may 
have numerous extraintestinal manifestations that 
affect the quality of life of the patient. We will pre-
sent a patient with pancolonic Crohn’s disease treated 

by progressive escalation of therapeutic options until 
administration of biological treatment. During the-
rapy with recombinant human monoclonal antibodies 
in classical doses, the patient presented incomplete 
control of the bowel disease and developed psoriasis, 
a condition whose management is still incompletely 
elucidated by experts.

Keywords: Crohn’s disease, young, extrain-
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Date teoretice

Boala Crohn este o afecțiune cu etiologie ne-
cunoscută, caracterizată prin infl amația transmurală a 
tractului gastrointestinal, ce poate afecta toate sau doar 
anumite regiuni de la nivel oral pana la nivel perianal, 
deși frecvent se observă leziuni la nivelul ileonului 

terminal sau în regiunea perianală. Infl amația trans-
murală poate determina frecvent fi brozarea țesutului, 
stenoze și traiecte sinuoase, ce pot penetra seroasa, 
dând naștere la perforații și fi stule, afectând funcți-
onarea intestinală și să necesite intervenții chirurgi-
cale, care pot crește morbiditatea și pierderea funcției 
intestinale. Din punct de vedere colonoscopic, lezi-

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol V, Nr. 4, octombrie 2018



24

Revista de medicină școlară și universitară

uniile sunt caracterizate printr-un aspect discontinuu 
și ulcerații profunde, spre deosebire de leziunile din 
rectocolita ulcero-hemoragică, care este caracterizată 
de leziunii continue [1,2,3].

Incidența bolii Crohn este crescută în America 
de Nord și în țările din nord-vestul Europei, dar ten-
dința actuală este de stabilizare în aceste zone, spre 
deosebire de țările în care incidența era redusă, din 
zonele în curs de dezvoltare, precum sudul Europei 
și Asia, în care se observă o creștere a incidenței în 
ultimii ani [4].

Prezentarea clinică este în general caracterizată 
de prezența diareei cronice sau a durerilor abdominale, 
frecvent localizate la nivelul fosei iliace drepte, ce se 
agravează post-prandial, și astenie. Multiple studii 
de cohortă au evidențiat că o mare parte din pacienți 
(56-81%) prezintă la debut leziuni de tip infl amator, 
în timp ce sub 25% au afectare stenozantă sau pene-
trantă [5]. Pe parcursul evoluției, în afară de compli-
cațiile la nivelul tractului gastro-intestinal, există de 
asemenea și o crește a riscului de fracturi (30-40% 
mai mare față de populația standard), trombembolism 
pulmonar (de 3 ori mai mare) și o serie de manifestări 
extraintestinale precum colangita sclerozantă, spondi-
lită ankilopoetică, uveită, pioderma gangrenosum și 
eritem nodos [6].

Prezentarea cazului 

Vă prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 22 
ani, fumător (15 PA), neconsumator de etanol, fără an-
tecedente personale patologice sau heredo-colaterale 
semnifi cative, internat în Compartimentul de Gastro-
enterologie al Spitalului Sf. Maria, București, în mar-
tie 2016, pentru scădere ponderală (5-6 kg în 7 luni), 
4-5 scaune diareice cu sânge roșu și mucus și dureri la 
nivelul fosei iliace drepte și la nivel hipogastric. 

Examenul clinic la internare a evidențiat un 
pacient cu stare generală bună, normoponderal (IMC 
18,8 kg/m²), cu discretă paloare cutaneo-mucosă, 
echilibrat cardio-pulmonar, cu abdomen suplu, mobil 
cu respirația, sensibil la palpare în fl ancul și fosa ili-
acă dreaptă. 

La internare testele paraclinice au demonstrat 
prezența de minimă anemie normocromă, normocitară 
(Hb= 12,1 g/dl, Hct: 38%), sindrom infl amator (leu-
cocitoză 10340 /mm³, trombocitoză reactivă 517000/
mm³, Fbg= 690mg/dl, CRP:56 mg/dl), colestază și ci-

toliză hepatică( ALT x 3ULN, AST x 1,2 ULN, GGT 
x4 ULN, bilirubină normală), hipo-albuminemie (3,2 
g/dl), markeri virali pentru infecțiile cu virus B, C, 
HIV negativi, cu prezența anticorpilor anti HBs, pa-
cientul fi ind vaccinat, intra-dermo-reacţia la PPD 
negativă, din punct de vedere imunologic ASCA IgA 
pozitiv și pANCA negativă, markerul tumoral ACE 
(Antigen Carcino-Embrionar) a fost de asemenea ne-
gativ și probele infecțioase din materiile fecale au fost 
pozitive pentru Giardia și Candida albicans. 

Ultrasonografi a abdominală – fără 
particularități deosebite

Luând în considerare simptomatologia și mo-
difi cările paraclinice, în ciuda probelor parazitologice 
pozitive, s-a considerat că acestea nu pot fi  singurele 
responsabile de sindromul infl amator important și s-a 
decis realizarea explorărilor endoscopice. Evaluarea 
tractului digestiv superior descrie prezența ulcerații-
lor profunde la nivelul bulbului duodenal „în piatră 
de pavaj“ și ulcerații superfi ciale, aftoide, la nivelul 
duodenului distal. La examenul colonoscopic s-au ob-
servat de asemenea leziuni susceptibile de boală infl a-
matorie instestinală, precum orifi ciu fi stulos perianal, 
ulcerații de la nivelul canalului anal până la nivelul 
cecului, superfi ciale și profunde, serpinginoase, valvă 
tracționată, ulcerații la nivelul ileonului terminal și 
stenoză infl amatorie la 3-4 cm de la valva ileo-cecală, 
ce nu a putut fi  depașită cu colonoscopul diagnostic, 
cu diametru de 12mm. Modifi cările observate au im-
pus prelevarea de multiple biopsii de la nivelul zone-
lor afectate, a căror examinare histopatologică a fost 
sugestivă pentru Boala Crohn : mucoasă cu ulceraţii 
profunde, ţesut de granulaţie, infi ltrat infl amator po-
limorf (limfocite, plasmocite, dar şi neutrofi le), arii de 
necroză și distorsiunea criptelor, dar fără a se identi-
fi ca granuloame sau modifi cări tumorale în fragmen-
tele examinate.

Avand în vedere citoliza și colestaza hepatică, 
diagnosticul clinic confi rmat și histologic, dar cu 
probe hepatice alterate, s-a luat în considerare posibi-
litatea unei afectări extraintestinale hepatice și s-a de-
cis realizarea unei examinări colangio RMN de abdo-
men și RMN pelvis, dar aceasta a infi rmat leziuni ale 
căilor biliare și a evidențiat doar modifi cări infl amato-
rii a ultimei anse ileale și a cecului, adenopatii periile-
ocecale de maxim 11 mm, mică fi stulă oarbă peri-anal 
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stângă, leziuni de continuitate la ora 18-19 cu 2 fi stule 
antero-posterioare, fără orifi ciu cutanat clar.

Coroborând datele clinico-biologice s-a confi r-
mat diagnosticul de Boală Crohn cu afectare a tractu-
lui digestiv superior, ileonului terminal și colonului, 
cu fenotip penetrant (fi stula perianală, stenoză ileală), 
cu activitate moderată.

Având în vedere severitatea afecțiunii s-a decis 
inițierea corticoterapiei cu Prednison 1mg/kgc – pen-
tru 14 zile, cu scăderea ulterioară progresivă a cor-
ticoterapiei, Azatioprină (2,5 mg / kgc), Inhibitor de 
pompă de protroni, suplimente cu Fe, antibioterapie 
(Metronidazol 250 mg x3/zi și Ciprofl oxacin 500 mg 
x2/zi), și antifungic (Difl ucan 100 mg / zi, 7 zile) și 
terapie nutrițională cu Modulden IBD.

Evoluția a fost favorabilă, cu remisia sindro-
mului coprologic, a sindromului infl amator și norma-
lizarea funcției hepatice, dar cu reapariția sindromului 
coprologic la scăderea dozelor de corticosteroizi, în 
ciuda terapiei de întreținere cu Azatioprină. Astfel, 
pacientul revine la aproximativ 12 săptamâni de la 
momentul diagnosticului cu sindromului coprologic, 
4-5 scaune moi cu sânge și dureri abdominale difuze 
și paraclinic cu sindrom infl amator important (Fbg = 
658 mg / dl, CRP = 28,8 mg / dl; PLT= 435 000/mm³). 
Având în vedere că România este o țară cu o incidență 
ridicată și care ocupă locul 6 în Europa din punct de 
vedere al mortalității prin tuberculoză [7] , și eventu-
ala necesitate de escaladare a terapiei, s-a realizat din 
nou testarea pentru decelarea unui posibil TBC (Qu-
antiferon) dar care și de această dată a fost negativ.

S-a repetat examenul colonoscopic: rect și ca-
nal anal cu ulcerații, edem și posibil traiect fi stulos, 
ulcerații aftoide rare pe sigmoid, transvers, ascendent 
și cec cu cicatrici, ileon terminal cu leziuni infl amato-
rii circumferențiale severe .

Din cauza prezenței sindromului coprologic, a 
leziunilor observate colonoscopic și a sindromului in-
fl amator, în ciuda tratamentului cu imunomodulator, 
se decide administrarea de tratament biologic cu anti-
corpi monoclonali umani recombinați (Adalimumab), 
cu doza de inducere de 160 mg – 80 mg și ulterior 
întreținere cu 40 mg la fi ecare 2 săptămâni. 

Evoluția a fost cu minim sindrom infl amator 
(Fbg 443 mg/dl, CRP 5,16), și remiterea simptoma-
tologiei clinice. La 7 luni de la inițierea terapiei cu 
anticorpi monoclonali pacientul se prezintă cu câștig 
ponderal, acuzând dureri abdominale intermitente, 

fără sindrom coprologic dar cu apariția unor leziuni 
cutanate eritemato-scuamoase la nivelul palmelor, tăl-
pilor și alopecie, asemănătoare psoriazisului. Biologic 
cu reapariția sindromului infl amator ( CRP = 27 mg / 
l, fără citoliza hepatică, iar colonoscopic cu eroziuni 
și ulcerații ale canalului anal, cicatrici la nivelul colo-
nului ascendent, valva ileo-cecala stenozată cu ulce-
rații, fără a se putea intuba ileonul terminal, de unde 
s-a prelevat biopsie.

Astfel se decide că afecțiunea este sub control 
insufi cient terapeutic și se decide optimizarea terapiei 
biologice cu scăderea intervalului între administrări la 
40 mg s.c. în fi ecare săptămână (plus azatioprină), și 
tratamentul leziuniilor cutanate cu steroizi topici. 

Evoluția ulterioară a fost cu remisia completă 
a simptomatologiei digestive și a leziuniilor cutanate 
la 12 săptămâni de tratament și menținerea ulterioară 
a remisiunii clinico-biologice și endoscopice până în 
prezent (pentru o perioada de 12 luni). 

Particularitatea cazului 

Boala Crohn este o boala infl amatorie în care 
simptomatologia nu se corelează frecvent cu datele 
clinice și endoscopice. Pacientul din cazul de față a 
prezentat simptomatologie moderată ce sugera afec-
tare colonică, și a fost decelat colonoscopic cu leziuni 
severe, stenoze și fi stule. Totodată ghidurile nu reco-
mandă realizarea endoscopiei digestive superioara de 
rutină la pacienții cu boală infl amatorie intestinală, 
care nu prezintă simptomatologie cu apartenență di-
gestivă superioară [8]. Totuși în acest caz, deși paci-
entul nu prezenta epigastralgii, endoscopic s-au ob-
servat numeroase ulcere profunde la nivel duodenal, 
fără a se evidenția particularități notabile din punct 
de vedere imagistic, astfel poate pentru o mai bună 
caracterizare a extinsiei leziunilor ar fi  utilă la dia-
gnostic includerea acestei manevre diagnostice. Din 
punct de vedere terapeutic, numeroase studii au de-
scris efi ciența în cazul unei afecțiuni severe sau mo-
derate, în ameliorarea simptomatologiei unui episod 
acut a corticoterapiei orale sau intravenoase. Cu toate 
acestea, chiar și utilizarea pe termen scurt poate fi  în-
soțită de evenimente adverse importante, osteopenie, 
insomnie, hipertensiune arterială, creșterea glicemiei, 
glaucom cu unghi îngust, acnee, creșterea în greutate, 
hipoadrenalism și alte consecințe importante. Dozele 
echivalente de prednison adecvate utilizate pentru 
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tratamentul pacienților cu boala Crohn activă sunt la 
doze cuprinse între 40 și 60 mg pe zi [9,10], deși, se 
pot adminstra și doze de 1 mg / kg greutate corporală 
pe zi de prednisolon. Aceste doze sunt în mod obișnuit 
menținute timp de 1-2 săptămâni ulterior cu reducerea 
treptată. În ciuda efi cacității lor în reducerea semnelor 
și simptomelor de boala Crohn activă, aproape 1 din 5 
pacienți este refractar la steroid, și o treime suplimen-
tară va deveni dependentă de steroizi. Aceste limitări 
pot fi  rezultatul efi cacității reduse asupra vindecării 
mucosale, chiar și în cazul unei remisiuni clinice. La 
pacienții cu BC moderată până la severă, care rămân 
simptomatici, în ciuda tratamentului cu corticoste-
roizi, sau pentru a reduce necesarul de corticoterapie 
pot fi  utilizați analogii de tiopurină (6-mercaptopurină 
și azatioprină), pentru a reduce necesarul de cortico-
teropie la pacienții cu boli infl amatorii, dar au o efi -
ciență limitată pentru inducerea remisiunii pe termen 
scurt în boala activă, simptomatică, datorită perioadei 
necesare pana la ajungerea potențialul terapeutic ma-
ximal, care este între 8 și 12 săptămâni, de la ințiere. 
Totuși există studii care evidențiază benefi cii în cazul 
episoadelor de acutizare la administrarea de Azati-
oprina la doze maxime. Acești agenți pot fi  utilizați 
ca terapie adjuvantă pentru reducerea imunogenității 
înaintea inițierii terapiei biologice [11,12]. Astfel, în 
acest caz inițierea terapiei s-a făcut cu corticoterapie 
și azatioprină în doza maximală, dar pacientul s-a 
dovedit a fi  corticodependent, astfel că în momentul 
reducerii a prezentat reapariția simptomatologiei ne-
cesitând administrarea terapiei biologice prin care s-a 
redus simptomatologia o perioadă, ulterior apărând o 
ușoară simptomatologie clinică, cu leziuni active co-
lonoscopic, dar și cu niște leziuni cutanate psoriazis 
like. Psoriazisul este o afecțiune care se poate asocia 
frecvent cu bolile infl amatorii intestinale [13], dar tot 
odată leziuniile psoriazis-like pot fi  induse și de tera-
pia anti TNF în mod paradoxal, la aproximativ 5 % 
din pacienții cu terapie biologică, mai frecvent în ca-
drul terapiei cu infl iximab [14,15], uneori necesitând 
schimbarea agentului anti TNF sau doar tratament to-
pic. În cazul de față s-a optat pentru creșterea dozei de 
anti TNF inițial, având în vedere și controlul incom-
plet al afecțiunii intestinale, considerandu-se mai mult 
că leziuniile sunt asociate mai mult bolii Crohn decât 
terapiei biologice, și tratament topic local pentru le-
ziunile cutanate, cu evoluție favorabilă. Astfel leziu-
nile psoriazice în timpul unui tratament cu anti-TNF 

a unei boli infl amatorii, nu necesită neaparat schim-
barea acestuia sau oprirea, dar sunt necesare studii în 
vederea stabilirii unei conduite terapeutice.
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