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INTRODUCERE 

 

Într-o perioadă de trecere către era diagnosticului precoce în tot mai multe patologii, 

există unele lipsuri în fundamentul pe care acesta poate fi clădit în cazul unor boli reumatice. 

Spondiloartritele (SpA) sunt la mijloc în acest progres, cea axială pășind deja înainte către 

diagnosticul precoce, în timp ce subtipul periferic nu beneficiază încă de criterii de 

clasificare anterior formării leziunilor structurale. Metoda care a facilitat această trecere 

pentru SpA axiale a fost una imagistică, în acest caz de tip imagistică prin rezonanță 

magnetică (IRM). La nivel de costuri, acest lucru a fost posibil prin țintirea procesului 

diagnostic asupra unei articulații, cea sacroiliacă. SpA periferice au însă o afectare mai 

difuză, cu tipare articulare și entezeale variabile între patologiile incluse în această familie.  

Afectarea entezeală în SpA reprezintă o preocupare a comunității științifice din 

domeniu de peste două decade, rezultatele fiind materializate în includerea entezitei în 

criteriile de clasificare ASAS. Totuși, pentru cele patru tipuri de SpA periferică există încă 

un decalaj diagnostic care rezultă în leziuni structurale și deficit, cu potențial foarte scăzut 

de reversibilitate.  

De asemenea o preocupare veche, dar cu persistență în timp, fiind în continuare de 

actualitate este osteoporoza. Eforturile de cercetare și cele ale Organizației Mondiale a 

Sănătății (OMS), nu s-au transpus încă într-un program de screening populațional sau cel 

puțin pentru indivizii la risc, precum cei cu boli inflamatorii cronice.  

În acest context a fost formulată ipoteza de cercetare a studiului, de a contribui cu 

date despre pacienți cu SpA dintr-o populație mai puțin studiată, dar și de a folosi metode 

imagistice cu potențial foarte mare de a fi contributor la diagnosticul final sau ca metode de 

screening, atât pentru pacienții cu SpA, cât și pentru osteoporoza la acești pacienți și, de ce 

nu, pentru osteoporoză în general. Scopul final al cercetării de față este contribuția cu date 

locale la elaborarea europeană sau internațională a unor proceduri pentru diagnostic precoce, 

cu impact major atât individual, cât și societal asupra diminuării deficitului, scăderii 

morbidității și a mortalității, precum și a prezervării calității vieții pacienților reumatici în 

general și din România în special.  
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STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII 

 

1. Aspecte generale 

Conceptul de spondiloartrite (SpA) aduce sub aceeași umbrelă un grup de artropatii 

inflamatorii cu multiple caracteristici comune, dar și cu variate aspecte care le diferențiază. 

Acestea afectează cu preponderență scheletul axial, dar și articulațiile periferice, cu 

manifestări musculoscheletale precum entezita și dactilita, dar și cu manifestări 

extraarticulare în anumite locații specifice.[1] 

Într-o perioadă de trecere către era diagnosticului precoce în tot mai multe patologii, 

există unele lipsuri în fundamentul pe care acesta poate fi clădit în cazul unor boli reumatice. 

Spondiloartritele (SpA) sunt la mijloc în acest progres, cea axială pășind deja înainte către 

diagnosticul precoce, în timp ce subtipul periferic nu beneficiază încă de criterii de 

diagnostic anterior formării leziunilor structurale. Heterogenitatea acestei familii de SpA 

periferice poate fi unul dintre motive, cu dificultăți de standardizare între multiplele entități 

patologice implicate, dar și lipsa de consens asupra metodei imagistice de elecție pentru 

detecția de modificări care alături de tabloul clinic și biologic, să contureze diagnosticul de 

SpA periferică cu sensibilitate și specificitate rezonabile. O altă abordare ar fi adresarea 

fiecărei entități în parte cu criterii de diagnostic precoce. În SpA detecția afectării entezeale 

pare a fi cheia, însă entezele sunt structuri localizate difuz, la nivelul întregului aparat 

musculoscheletal, ceea ce face acest proces să fie foarte anevoios.[2] 

Osteoporoza este o afecțiune silențioasă, dar progresivă, care determină creșterea 

riscului de fractură și poate conduce la incapacitate, dependență și la o calitate a vieții redusă. 

În cazul pacienților care prezintă cauze de osteoporoză secundară, precum inflamația cronică 

din SpA, screening-ul pentru scăderea accelerată a DMO în raport cu vârsta ar putea evita 

complicațiile pe termen lung. Osteoporoza este frecvent întalnită în rândul pacienților cu 

SpA cu evoluție îndelungată, chiar în contextul unei osteoformări accelerate la nivelul 

locațiilor afectate de procesul inflamator în SpA. Scăderea DMO duce și la acești pacienți la 

un risc de fractură crescut, cu o prevalență a fracturilor mai mare în special la nivel vertebral, 

cu atât mai mult la pacienții cu boală în stadiu avansat, cu coloana rigidă, în variate grade de 

anchiloză.[3-5] 
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2. Epidemiologie 

Prevalența SpA la nivel mondial se situează variabil între 0,5 și 1,9%. Ponderea cea 

mai mare este deținută de SpA axiale (SA și SpA axială nonradiografică) cu până la 1,4% în 

SUA. APs afectează 0,1-0,2% din populația generală, bărbați și femei în mod egal, având o 

incidență de 0,006%, în timp ce în rândul pacienților cu psoriasis, prevalența crește până la 

30%. SpA asociată bolilor inflamatorii intestinale (BII) este prezentă în proporții variabile 

la 3-13% dintre pacienții cu colita ulcerativă sau cu boala Crohn. ARe are o prevalență 

globală estimată la doar 0,03-0,04%, având drept cauză infecțiile cu microorganisme precum 

Chlamydia, Campylobacter, Salmonella, Shigella sau Clostridium. [2,6] 

 

3. Etiologie și fiziopatologie 

Inflamația structurilor inserționale ale tendoanelor și ligamentelor pe corticala osoasă 

reprezintă aspectul fiziopatologic principal în SpA, spre deosebire de alte boli inflamatorii 

ce implică o afectare poliarticulară sau oligoarticulară, precum artrita reumatoidă (AR). 

[2,7,8] 

Predispoziția genetică este dictată în principal de terenul HLA-B27 pozitiv, deși au 

fost identificate multiple alte gene non-HLA cu implicare în patogenia SpA, precum HLA-

DR7 și HLA-DQ3, în special în APs. Există o corelație clară între prevalența HLA-B27 și 

cea a SpA în diferite populații, cu o relație mai strânsă dovedită în SA. Astfel HLA-B27 are 

o prevalență variabilă în populația generală de 7-14%, mai mare în tările nordice, dar o 

prevalență de peste 90% în SA. [9-11] Din punct de vedere al factorilor de mediu, implicarea 

acestora se referă cu preponderență în declanșarea bolii, cu accent pe expunerea sistemului 

imun la diverse microorganisme, tipul microorganismului și frecvența apariției diverselor 

infecții fiind de asemenea factori contributori sau factori poluanți. Factorul trigger poate fi 

unul major, multiple repetitive sau o combinație a acestora. [12-14] 

Multiple citokine și-au demonstrat implicarea în procesul inflamator. Una dintre 

citokinele de importanță majoră este factorul de necroză tumorală (TNF), motiv pentru care 

există o întreagă clasă de medicamente remisive biologice care o au drept țintă. Interleukina 

(IL)-17A este de asemenea implicată în procesul patogenetic, având rol în principal în 

producerea eroziunilor. În plus, un aspect fiziopatologic specific SpA este osteoproliferarea 

ce apare la locul lezat, citokina cheie în acest proces de osteoformare fiind IL-22.[15-21] 
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4. Enteza și entezita 

Enteza reprezintă zona de tranziție dintre tendon, ligament sau capsula articulară și 

os, fiind totodată ancora acestora la schelet, cu rol mecanic și funcțional de importanță 

majoră. Entezele sunt de peste o decadă în centrul atenției în reumatologie, nivelul de 

cunoaștere în privința acestora fiind tot mai detaliat. În contextul acesta, nomenclatura a 

evoluat de la enteză la organ entezeal și complex sinovio-entezeal, aspect ce reflectă 

complexitatea structurilor de la acest nivel. [1,22] 

Patologia entezelor variază de la modificări acute, active, precum entezita, până la 

modificări cronice, cu sau fără activitate, precum entezofitele sau lezarea corticalei osoase, 

cu eroziuni osoase la nivel inserțional.[2,23] 

Entezita este marca fiziopatologică în SpA, aceasta apărând nu doar periferic, ci și 

axial, la nivel vertebral. Enteza este una dintre țintele primare ale inflamației în aceasta 

familie de boli, fibrocartilajul fiind sediul principal al modificărilor imunopatogenice. [15] 

Organul entezeal este considerat a fi prima structură afectată în SpA, urmând ca sinovita să 

apară ca urmare a inflamației inserției capsulei sinoviale, aceasta fiind de asemenea, o 

enteză. De asemenea, există în literatură date ce sugerează că afectarea unghială din artrita 

psoriazică poate avea ca punct de pornire inflamația inserției unghiei, deci entezita. La nivel 

vertebral, procesul inflamator afectează inserția inelului fibros pe contururile corpilor 

vertebrali, proces ce duce la erodare marginală, cu apariția aspectului imagistic de “vertebre 

pătrate”, prin pierderea concavității corpilor vertebrali, apoi la osificarea inelului fibros 

inflamat, cu apariția sindesmofitelor. Periferic, eroziunile osoase de la nivel inserțional sunt 

urmate de un proces de osteoproliferare, ce duce la apariția de entezofite, spiculi osoși ce pot 

fi observați imagistic atât prin ultrasonografie (US), cât și radiografic, iar clinic acestea pot 

determina apariția unei simptomatologii cronice, refractară la tratament.[2,24-26] 

Inițial s-a presupus că entezita ar fi o modificare focală, dar în timp, cu ajutorul 

tehnicilor de imagistică avansată și a investigațiilor de anatomie patologică, s-a demostrat 

că în SpA entezita este de fapt un proces difuz.[27] 

Interesul sporit pentru enteze și entezită în ultimele decade a condus la elaborarea a 

multiple scoruri pentru cuantificarea entezitei, clinice sau imagistice, unele rămase încă 

nevalidate, altele foarte rar folosite, dar și unele folosite în special în studii, datorită 

numărului mare de enteze evaluate, precum MASEI. Complexitatea lor aduce informații 

prețioase din studii, însa le face dificil de aplicat în practică.[28] 
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5. Manifestări clinice 

Spectrul prezentării clinice a pacienților cu SpA variază în funcție de factori multipli, 

de la fenotipul bolii, momentul din decursul bolii în care se află pacientul, existența sau nu 

a unui tratament, prezența sau absența răspunsului la tratament, precum și existența 

comorbidităților, care pot ridica dificultăți de stabilire a diagnosticului, cât și de administrare 

a tratamentului. Durerea de spate cu caracter inflamator reprezintă primul simptom la 75% 

dintre pacienții cu SpA axială. SpA periferică se manifestă în mod tipic prin artrita periferică, 

cu durere și tumefacție de obicei cu debut acut, mai frecvent la nivelul genunchior sau al 

gleznelor, tipic cu caracter asimetric, precum și prin prezenta entezitei și a dactilitei.[2,29] 

 

6. Diagnostic  

Atât testele de laborator cât și investigațiile radiografice sunt necesare pentru 

evaluarea SpA, în funcție de starea pacientului, dacă acesta resimte durere de spate cu 

caracter inflamator sau artrită, entezită ori dactilită. Primul pas în cazul durerilor inflamatorii 

de spate îl reprezintă obținerea markerilor inflamatorii și a unei radiografii simple pentru 

articulațiile sacroiliace și pentru coloană. Imagistica este de importanță majoră în 

diagnosticul SpA, aspect confirmat de prezența brațului imagistic în criteriile ASAS de 

clasificare a SpA, cât și de susținerea cu ajutorul imagisticii prin rezonanță magnetică (IRM) 

a diagnosticului de SpA axială non radiografică.[30,31] 

 

7. Tratament 

Țintele terapeutice în SpA sunt reprezentate de scăderea până la remisia 

simptomatologiei, prevenirea leziunilor structurale și totodată reducerea limitării 

funcționale, precum și reducerea complicațiilor bolii. [20] 

Tratamentul nonfarmacologic referitor la menținerea unui nivel rezonabil de 

activitate fizică, adaptat fazei bolii, reprezintă o constantă în schemele terapeutice din SpA. 

Acesta se recomandă și se personalizează în scopul menținerii mobilității atât a coloanei, cât 

și a articulațiilor periferice, dar și a tonifierii musculatorii stabilizatoare. Exercițiul fizic 

ghidat de un kinetoterapeut specializat, însoțit de activitate fizică independentă, precum și 
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înotul contribuie la rezultate terapeutice mai bune pe termen lung, având rol de asemenea și 

în îmbunătățirea calității vieții. 

Tratamentul de bază este în continuare cel antiinflamator, de obicei în doze 

maximale. Următoarea treaptă variază în funcție de fenotipul axial sau periferic al 

bolii.[32,33] În boala axială, DMARDb sunt următoarea etapă, având ca țintă TNFα și IL-

17A, cu răspuns bun și din partea DMARDst, țintind JAK. [34-40] Boala periferică poate 

răspunde la terapie DMARDcs, precum SSZ sau MTX, reprezentând a doua linie de 

tratament în acest tip de afectare în SpA, însă fără eficacitate în afectarea axială.[41-43] În 

caz de lipsă a răspunsului la tratament sau de pierdere a acestuia, se trece la treapta a treia. 

Terapiile din treapta următoare sunt mai bine reprezentate în cazul afectării predominant 

periferice, aceasta având raspuns bun la medicația inhibitorie a TNFα, a IL-17A, a subunității 

p40 a IL-12/-23 (ustekinumab) sau p19 a IL-23 (guselkumab), cât și la inhibiția JAK 

(tofacitinib, baricitinib, peficitinib, filgotinib și upadacitinib). Uneori, se poate administra 

terapie combinată de treapta a treia, împreună cu medicație de treapta întâi sau a doua.[44,45] 
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CONTRIBUȚIA PERSONALĂ 

 

1. Motivația studiului 

Motivația alegerii temei reiese din dorința atât personală, cât și generală de a stabili 

un diagnostic cat mai precoce în fața fiecărui pacient. Acest context exista în urmă cu patru 

ani, la începutul studiilor doctorale și a rămas de actualitate în continuare, cu necesar de date 

din studii pentru stabilirea unor noi criterii și protocoale, în primul rând pentru diagnostic 

precoce și poate chiar pentru o abordare individuală a entităților cuprinse în familia SpA 

periferice. Păstrând motivația stabilirii diagnosticului precoce, indiferent de boală, în 

domeniul osteoporozei se fac de multă vreme eforturi în acest sens. Subpopulația de pacienți 

cu SpA reprezintă un grup puțin suspicionat de scăderea densității mineral-osease (DMO), 

fiind de obicei bărbați tineri, însă în evoluție acestia pot prezenta fracturi pe coloana rigidă, 

afectată atât de procesele patogenice ale SpA, cât și de osteoporoză.  

În plus, aportul de date obținute din analiza unei populații din Europa de Est devine 

cu atât mai important cu cât majoritatea datelor provin din Europa de Vest sau Centrală. 

Chiar dacă populațiile sunt similare, caucaziene, există totuși diferențe etnice și implicit 

genetice, demonstrate chiar în domeniul SpA, de variația prevalenței Ag HLA-B27 chiar 

intracontinental, între diferite arii geografice. 

 

2. Obiective 

Obiectivul principal la începutul studiului a fost cel de evaluare ultrasonografică 

(US) a acestor structuri, calcularea scorului MASEI (Madrid Sonographic Enthesitis Index), 

considerat a fi cel mai cuprinzător, precum și evaluarea în dinamică a acestuia, sub diferite 

tipuri de tratament, în lotul de studiu și control.  

Un obiectiv secundar, adăugat din primele săptămâni ale studiului este cel de 

evaluare a scorurilor de osteoporoză la acești pacienți, fiind preferată compararea directă a 

DMO pentru coloana lombară L1-L4 și pentru colul femural în fața scorurilor Z sau T, într-

un grup de pacienți relativ omogen ca vârstă, dar în jurul celei de 40-50 de ani, 

perimenopauzală pentru femei. De asemenea, a fost calculat si comparat scorul FRAX® între 

cele două loturi. Toate evaluările scorurilor de masă osoasă și risc de fractură au fost realizate 
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la includerea pacienților în studiu, apoi în dinamică, la un an. Dorința de a realiza această 

evaluare a fost susținută de existența, în ambele clinici din care au fost recrutați pacienți, a 

unor aparate de ultrasonografie cantitativă – Quantitative Ultrasonography (QUS), adăugând 

astfel plus valoare studiului, prin elementul de noutate implicat de această metodă US de 

scanare a acelorași locații evaluate prin metoda standard, DXA (Dual-energy X-ray 

Absorptiometry) și anume a vertebrelor lombare L1-L4 și a colului femural, cu potențial de 

calcul suplimentar al scorului FRAX®. 

Un nou obiectiv, rezultat din atenția la acuzele sau mai exact la lipsa acuzelor 

pacienților, a fost cel de evaluare clinică în paralel cu cea US. Astfel, pacienții evaluați în 

faza 0 erau scanați US la nivelul situsirilor entezeale prestabilite, iar replica primită de la 

fiecare dintre ei pentru cel puțin o enteză era “acolo nu ma doare” sau “acolo nu m-a durut 

niciodată”, ulterior, ecografic fiind detectate modificări structurale sau chiar inflamatorii. 

Noile obiective derivate din aceste raportări ale pacienților au fost calculul procentului de 

entezită detectată US, dar clinic asimptomatică, pe de o parte anamnestic, iar pe de altă parte 

prin examen clinic, cu digitopresiune a examinatorului asupra pielii supraiacente fiecărui 

situs entezeal. Fiind adăugat pe parcurs, după câteva luni de desfășurare a studiului, această 

analiză (capitolul 1) include mai puțini pacienți decât cei evaluați în linia principală a 

studiului (capitolul 2). Un obiectiv secundar adăugat ulterior acestei analize, rezultat de 

asemenea din atenția asupra datelor obținute, a fost de evaluare a existenței unui tipar 

entezitic în funcție de partea dominantă a pacientului, fiind observate diferențe între dreapta 

și stânga.  

 

3. Materiale și metode 

În acest scop, împreună cu doamna profesor doctor Ruxandra Ionescu, coordonator 

al tezei și cu întreaga comisie, formată doamna conferențiar doctor Andra Bălănescu, 

doamna conferențiar doctor Daniela Opriș Belinski și domnul conferențiar doctor Florian 

Berghea, am stabilit un design al studiului, având la bază afectarea entezeală a pacienților 

cu SpA. Acești pacienți au fost recrutați în ordinea prezentării în Clinica de Medicină Internă 

și Reumatologie a Spitalului Clinic “Sfânta Maria”, prin amabilitatea tuturor medicilor 

acestei clinici și din departamentul cu același nume al Spitalului Clinic “Dr. Ion 

Cantacuzino”, prin amabilitatea domnului profesor doctor Mihai Bojincă. 
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Pacienții care au îndeplinit criteriile de includere au fost evaluați la nivel entezeal din 

punct de vedere clinic, cu evaluarea durerii spontane sau provocate prin digitopresiune, US, 

cu notarea modificărilor în GS și PD, dar și cu calculul scorului MASEI, precum și al 

scorurilor de masă osoasă, cu măsurarea QUS a DMO și a FRAX®.  

În primele luni ale studiului s-a considerat necesară extinderea evaluării de la nivelul 

cotului și asupra inserțiilor tendoanelor flexorilor și extensorilor degetelor mâinii, pe lângă 

inserția tendonului triceps, inclusă în MASEI, mai frecvent afectată de stres mecanic, prin 

traumatisme sau microtraumatisme repetitive. Astfel, la cele 12 enteze evaluate de scorul 

MASEI, au fost adăugate 4 enteze, 2 de fiecare parte, rezultând 16 enteze evaluate pentru 

fiecare pacient. Acestea au fost în primul rând cele evaluate în MASEI, inserțiile tendonului 

Achilles, fasciei plantare, tendonului qvadriceps, tendonului patelar proximal, tendonului 

patelar distal și ale tendonului triceps, precum și cele două adăugate ulterior, ale tendoanelor 

flexorilor și extensorilor degetelor mâinii. 

Studiul a fost structurat în trei capitole, toate incluzand pacienți cu SpA axială sau 

periferică, inclusiv artrită psoriazica (APs), în perioada de activitate intensa a bolii, fie la 

stabilirea diagnosticului, anterior inițierii oricărei terapii, fie după lipsa sau pierderea 

răspunsului la terapiile anterioare, la inițierea unui DMARDb. Caracteristicile generale 

înregistrate pentru aceștia au fost genul, vârsta, durata bolii, tipul de SpA, axială sau 

periferică, APs fiind notată separat, prezența HLA-B27, mediul de proveniență, statusul de 

fumător, prezența sau antecedentele de uveită, de dactilită, terapiile urmate, de tip 

antiinflamator non-steroidian (AINS), glucocorticoid (GC) sau DMARDcs (convențional 

sintetic), iar în studiu, ținta DMARDb, de tip anti TNF-α sau anti IL-17A. Activitatea bolii 

a fost măsurată prin markerii inflamatori, viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) și 

proteina C-reactivă (PCR) și prin scorurile clinice, respectiv compozite BASDAI, ASDAS 

și DAPSA. Aceste scoruri au fost evaluate în fiecare fază a studiului. Toate evaluările 

entezeale, atât clinice, cât și US au fost efectuate de același evaluator. 

 

4. Rezultate 

Primul capitol a inclus evaluarea a 140 pacienți cu SpA la inițierea terapiei, fie ea de 

prima sau de a doua linie. Pentru aceștia s-a efectuat un examen clinic și o scanare US țintind 

cele 16 situsuri entezeale. Toate rezultatele au fost notate în baza de date de capitol, fiind 

urmărit ulterior raportul dintre rezultatele US pe de o parte, atât din scala gri (grey scale – 
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GS), cât și de tip power Doppler (PD) și rezultatele evaluării clinice de altă parte, atât 

anamnestice, cât și în urma examenului clinic țintit asupra entezelor. Trei sferturi dintre 

entezele evaluate s-au dovedit a fi asimptomatice în prezent sau în trecut, iar dintre aceste 

enteze clinic asimptomatice, cu ajutorul US au fost detectate modificări la 55%. Corelația 

dintre entezita clinică și US este slabă, cu concordanță mai bună pentru modificările PD. 

Toate tipurile de modificări, dar și simptomele raportate au fost mai frecvente pe partea 

dominantă. 

Al doilea capitol a presupus o evaluare standardizată a entezitei, prin calculul MASEI 

la fiecare pacient. În această parte a studiului s-au constituit două loturi, unul de studiu și 

unul control. În lotul de studiu au fost înrolați 100 pacienți cu SpA experimentați terapeutic, 

non-responderi primari sau secundari la prima linie terapeutică, respectiv la AINS, la 

DMARDcs sau la combinația celor două, dar naivi la DMARDb, în faza de inițiere a primei 

terapii biologice. Toți pacienții aveau scoruri de activitate a bolii înalte și sindrom inflamator 

de grade variabile la inițiere. Scorurile de activitate a bolii și MASEI au fost calculate în trei 

faze, la inițierea terapiei, la 6, apoi la 12 luni sub tratament. A fost urmarită dinamica acestor 

scoruri în funcție de tipul de terapie, comparând lotul de studiu cu cel control, apoi în cadrul 

lotului de studiu, în funcție de ținta DMARDb, dar și în funcție de diferite variabile legate 

de caracteristicile generale ale pacienților. Lotul control a inclus 47 pacienți cu SpA nou 

diagnosticată, fără tratament anterior administrat sistematic, înrolați în studiu la inițierea 

primei linii terapeutice pentru SpA. Scăderea scorului MASEI a fost mai importantă în lotul 

de studiu, chiar pornind de la scor mai înalt, iar între țintele terapeutice, aceasta a fost 

similară, de aproape 50%, mai accentuată în primele 6 luni și mai lentă până la 12 luni, dar 

păstrând panta descendentă. Scăderea a avut loc predominant pe baza diminuării până la 

dispariție a semnalului PD, cu remanența modificărilor de tip GS. 

Al treilea capitol a inclus o parte dintre aceiași pacienți, de această dată 50 în lotul de 

studiu și 25 în lotul control. Pe lângă evaluarea activității bolii și cea US a scorului MASEI, 

a fost evaluată DMO la nivelul coloanei lombare L1-L4 și a colului femural, folosind două 

aparate de tip QUS Echolight cu sondă convexă. Introducând datele necesare, au fost 

calculate și scorurile FRAX® pentru fractură osteoporotică majoră și pentru fractură de șold. 

Această analiză a fost de asemenea una dinamică, la inițierea terapiei, pe fond de sindrom 

inflamator intens, apoi la 12 luni sub tratament, cu control bun al bolii. DMO la pacienții cu 

SpA a fost mai mică decât datele raportate în literatura pentru pacienți de aceeași vârstă. 

DMO măsurată la nivelul colului femural și-a continuat scăderea, posibil într-un ritm mai 
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lent, în timp ce la nivelul coloanei s-a înregistrat o ușoară creștere. Ambele scoruri FRAX® 

au înregistrat o scădere mai importantă, probabil în baza ajustării stilului de viață și a 

întreruperii tratamentului cu GC, mai mult decât a evoluției masei osoase.  

 

5. Discuții 

Aceste rezultate, care sugerează pe de o parte utilitatea unei abordări individuale a 

entezitei izolate restante, în context de răspuns bun la tratament, precum și rezultatele legate 

de remisiunea entezitică parțiala sub tratament și o DMO mai mică la pacienții cu SpA 

subliniază importanța majoră a diagnosticului precoce a bolii, fie ea SpA sau osteoporoză și 

a detecției precoce a noilor afectări pe parcursul evoluției bolii, pentru a evita leziunile 

structurale dovedite încă o dată a fi puțin reversibile.  

Existența entezitei asimptomatice este un fapt cunoscut și acceptat, însă ratele 

acesteia și finalitatea instituirii unui astfel de protocol de screening sunt încă nestabilite. Ce 

este însă clar și vizibil în clinică este impactul diagnosticului tardiv, atât la nivel individual, 

cât și la nivel amplu, de scoruri de răspuns la tratament. 

Rata de detecție a entezitei folosind US în studiul de față a fost net superioară celei 

obținute prin întrebarea pacientului despre prezența durerii în punctele entezeale explicate și 

arătate, cât și celei rezultate în urma examenului clinic cu digitopresiune până la albirea 

patului unghial. Aceste rezultate au fost în oarecare măsură predictibile, având în vedere 

datele din literatură în acest sens.[46,47] 

În ceea ce privește evoluția modificărilor entezeale, dacă media nivelului markerilor 

inflamatori PCR și VSH a ajuns aproape de intervalul normal la 6 luni și în interval normal 

la 12 luni, pornind de la niveluri de 9 ori limita maximă a normalului, media scorului MASEI 

a scăzut cu mai puțin de 50% în întregul lot, reflectând o evoluție mai bună a inflamației, 

decât a modificărilor entezeale. La nivel entezeal, modificările de tip PD cuantificate în 

scorul MASEI au fost cele care s-au șters în evoluție în mod special și care au determinat 

scăderea scorului, în timp ce dintre modificările detectate în GS, doar cele de tip îngroșare a 

tendonului la nivel inserțional sau pierdere a structurii fibrilare au fost detectate mai rar. 

Modificările de tip eroziune au rămas constante iar calcificările, singurele modificări 

scorificate gradual in structura MASEI, fie au stagnat, fie au progresat.  Persistența și chiar 

progresia acestor două tipuri de modificări, eroziunile și calcificările, au determinat scăderea 
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într-o măsură mult mai mică a MASEI la 6 și la 12 luni, comparativ cu nivelul inflamației. 

[21,48,49] 

Osteoporoza reprezintă o comorbiditate în majoritatea bolilor reumatice, factori 

contributori fiind în general predominanța sexului feminin, vârsta peri- și postmenopauzală, 

consumul de medicamente care interferă cu metabolismul mineral și osos, precum GC, dar 

și expunerea la un nivel variabil de inflamație, în mod continuu sau intermitent, acestea fiind 

întocmai caracteristicile pacientului reumatic tipic.[50,51] DXA reprezintă metoda standard 

de aur pentru diagnosticul osteoporozei, însă având în vedere limitările legate în primul rând 

de accesibilitate, metode alternative, în dezvoltare, precum QUS, însă nu la nivel calcanean, 

ci cu analiza acelorași situsuri precum DXA, ar putea fi soluția pentru screening-ul 

pacienților la risc, printre care și cei cu boli inflamatorii cronice, precum cele din familia 

SpA.[52-54] Rezultatele DMO s-au dovedit a fi mai mici la pacienții cu SpA mai veche, 

ajunși în etapa de inițiere a terapiei biologice, comparativ cu cei nou diagnosticați din lotul 

control, cu sindrom inflamator de durată mai scurtă. Valorile mai mici ale DMO chiar și în 

rândul pacienților nou diagnosticați cu SpA pot releva o durată mai lungă a procesului 

patologic, însă subclinic sau poate o adresare tardivă la medic. Aceste rezultate corespund 

celor din literatură, privind o scădere a DMO mai accentuată în rândul pacienților cu SpA. 

Această accelerare a declinului DMO la acești pacienți subliniază o dată în plus importanța 

diagnosticului precoce al SpA.[55,56] 

Limitele studiului se referă în primul rând la includerea exclusivă a pacienților cu 

boala intens activă, artritele putând determina un bias  în privința durerii entezeale raportate, 

majoritatea entezelor evaluate fiind structuri periarticulare. În plus, fiind un studiu care 

implică raportări algice ale pacienților, excluderea în viitor a fibromialgiei ar putea conduce 

la rezultate mai fidele. Studiul de bază, detaliat în capitolul al doilea, a avut ca dificultate 

principală constituirea lotului control, fie prin pierderea pacienților din urmărire după 

diagnostic, fie prin lipsa de răspuns la prima linie de tratament și trecerea astfel în lotul de 

studiu. O altă provocare a apărut în contextul pandemic debutat în Romania în martie 2020, 

prin limitarea numărului de pacienți în spitale, cu circuite bine stabilite, care nu lăsau timp 

pentru alte evaluări decât cele absolut necesare în timpul stării de urgență și ulterior de alertă. 

Tot atunci, o parte dintre pacienți au fost pierduți din urmărire. Limitarea în cea de-a treia 

subanaliză a fost pe de o parte cea a aparaturii, în legătură cu evaluarea persoanelor obeze, 

dar în special durata scurtă de evaluare, în termeni de dinamică a DMO 12 luni fiind puțin.  
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6. Concluzii 

Entezita reprezintă o caracteristică cheie în SpA, având rolul de leziune primară, care 

netratată contribuie la extensia și progresia bolii. Evaluarea clinică oferă informații limitate 

și uneori nu diferențiază între durerea entezeală, articulară, iradiată, neuropată sau 

psihosomatică și nu poate detecta leziunile structurale, pentru a le evalua în dinamică.  

În cazul tuturor entezelor evaluate, US s-a dovedit superioară evaluării clinice izolate 

în diagnosticarea entezitei. Rezultatele celor două metode s-au corelat mai bine în cazul 

tendoanelor flexorilor și privind semnalul PD, în raport cu durerea spontană, cât și cu cea 

provocată prin presiune aplicată asupra entezei. Entezita a fost detectată cu o frecvență mai 

mare pe partea dominantă, indiferent de situsul entezeal, aspect care confirmă o suprapunere 

a factorilor inflamatori cu cei mecanici în patogenia acestui aspect atât de important în SpA. 

În final, capitolul 1 dovedește faptul că, dacă este suficient de bine căutată, entezita este 

nelipsită în rândul pacienților cu SpA, iar detectarea entezitei periferice poate fi abordată 

terapeutic în mod individual, fără modificarea schemei de tratament, dacă aceasta se 

dovedește a fi eficace asupra celorlalte manifestări ale bolii. 

Evoluția MASEI în acest grup de pacienți cu SpA activă a fost favorabilă sub 

tratament, însă cu remisiune doar parțială a modificărilor entezeale, de până la 50% atât 

pentru SpA în general, cât și pentru APs în particular, excepție fiind doar SpA (mai puțin 

APs) tratată cu DMARDb de tip agent anti TNF-α, care a depășit ușor pragul de 50%. 

Scăderea MASEI a fost cu 10% mai accentuată în grupul de studiu comparativ cu gupul 

control, în ciuda unor scoruri inițiale mai înalte. Această scădere a MASEI a prezentat ca 

fundament remisiunea modificărilor inflamatorii, de tip semnal PD, bursită, îngroșare sau 

destructurare, în timp ce modificările persistente sau chiar progresive au fost cele de tip 

eroziuni și calcificări entezeale, leziuni structurale cu grad mic de reversibilitate.  

În privința masei osoase la pacienții cu SpA, se confirmă valorile mai mici ale DMO 

la pacienți cu SpA activă și sindom inflamator, comparativ cu normalul vârstei raportat în 

literatură, precum și scoruri FRAX® mai înalte. Pentru sceening populațional și pentru 

evaluarea de rutină a DMO la pacienții cu factori de risc pentru o pierdere accelerată a DMO, 

precum inflamația cronică, tehnicile QUS ar putea fi mai fezabile. 

Acest studiu contribuie la afirmarea valorii US și a QUS în stabilirea unui diagnostic 

precoce de SpA, respectiv de osteoporoză, cu utilitate atât la început, cât și în evoluția SpA. 
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7. Perspective de studiu 

O continuare a evaluării acestor pacienți după 5 sau poate și după 10 ani ar fi utilă în 

scopul monitorizării dinamicii DMO, a FRAX® și a eventualei apariții a fracturilor. De pe 

urma continuării studiului pe termen mai lung, a urmăririi dinamicii MASEI și a leziunilor 

structurale entezeale constituite, precum și a comparării acestor date cu durata 

simptomatologiei, mai mult decât cu durata bolii, s-ar putea obține date suplimentare despre 

impactul decalajului diagnostic. Aceasta este de fapt direcția majoră în continuarea acestui 

studiu, cu scopul final de elaborare sau de contribuție la elaborarea unui scor US sau 

compozit cu componentă US, care să vină în sprijinul clinicianului pentru un diagnostic 

precoce, cu toate beneficiile sale. 

Majoritatea limitărilor întâlnite pot fi transformate și cel puțin o parte dintre ele vor 

fi transformate în obiective noi în continuarea acestui studiu cu un alt lot control, de indivizi 

sănătoși cu aceleași caracteristici demografice, cu prelungirea evaluării pacienților înrolați, 

precum și în perspective de noi studii, păstrând mereu atenția la pacienți și la direcțiile pe 

care studiul în sine are puterea de a le sugera. 
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