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Rezumat
Boala Wegener este și va rămâne întotdeauna o provocare pentru clinician. Autorii trec în revistă aspecte 
legate de epidemiologia, patogenia, clinica și liniile terapeutice ale acestei afecțiuni cu determinări 
pulmonare și renale.
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Abstract
Wegener is and will always be a challenge for the clinician. Authors review the issues related to the 
epidemiology, pathogenesis, clinical and therapeutic lines of this disease with pulmonary and renal 
measurements.
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CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Granulomatoza Wegener (GW) reprezintă o boală 
autoimună, multi sist emică, de eti ologie necunoscută, 
caracterizată prin apariţia de vasculită necrozantă la 
nivelul vaselor mici şi mijlocii şi granulomatoză peri- şi 
extravasculară. (1)

Primele referiri la această patologie au fost realizate 
către Friedrich Wegener în anul 1936, însă cazuri 
documentate au fost relatate mai târziu, când a fost 
descrisă ca o boală infl amatorie generalizată cu 
prezenţa de granuloame la nivelul tractului respirator şi 
la nivel renal. (2,3)

Lista abrevierilor
GW – granulomatoza Wegener
EUVAS – European Vasculiti s Study Group
p.o. – per oral
Atc – anti corpi
Ag – anti gen
MPO – mieloperoxidază
PR-3 – proteinaza 3

ANCA – anti corpi anti citoplasmă a neutrofi lelor
c-ANCA – anti corpi anti citoplasmă a neutrofi lelor anti -proteinaza 3
p-ANCA – anti corpi anti -citoplasmă a neutrofi lelor 
anti -mieloperoxidază
PAN – poliarterită nodoasă
ELISA – enzyme-linked-immuno-sorbent assay
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A. PREVALENŢĂ. MORTALITATE
Conform Lane S.E. et al., reprezintă o boală rară, având 
o frecvenţă de 3 cazuri din 100.000 locuitori în SUA (4) 
şi de 250 cazuri din 1.000.000 în Marea Britanie. (4,5)

În Europa incidenţa variază, fi ind raportate 0,4 cazuri la 
un milion de locuitori în anii ’70, şi 8,5 la un milion în 
anii 2000; incidenţa anuală era, în 2009, de 3-14 la 
milionul de locuitori din Europa. (3) Apare cel mai des 
între 35-55 de ani, raportul pe sexe B/F fi ind de 1,5/1, 
şi are o frecvenţă mai crescută în nordul Europei şi la 
caucazieni. (4-6)

Este o afecţiune care, netratată, duce la deces în 90% 
dintre cazuri, având o supravieţuire medie de 50 de 
ani, cu o rată de mortalitate de 82% la 1 an. Odată 
depistată, după introducerea terapiei 
imunosupresoare, supravieţuirea a fost notabil 
îmbunătăţită; conform unei metaanalize efectuate de 
către Philip et al., sub tratament supravieţuirea la 5 ani 
a fost de 74-79%. (7,8)

B. FACTORI PROGNOSTICI CU IMPLICARE ÎN 
SUPRAVIEŢUIRE 
S-a demonstrat prin numeroase studii că aproximati v 
20-60% dintre pacienţii cu implicare renală şi niveluri 
serice ale creati ninei crescute la începutul iniţierii 
terapiei imunomodulatoare au dezvoltat boală renală 
terminală, principala cauză de deces fi ind nivelul 
crescut al ureei din ser. (9)

Factorii de prognosti c negati v sunt reprezentaţi de: 
vârsta înaintată > 60 ani, creati ninemie mai mare de 
4 mg/dl, scleroză intersti ţială sau glomerulară, leziuni 
acti ve severe: proliferare extracapilară, infi ltrat 
intersti ţial şi extensia necrozei. De asemenea, un factor 
important de prognosti c negati v îl reprezintă şi 
repoziti varea sau absenţa negati vării ti trului de 
anti corpi ANCA după terapia imunosupresivă, portajul 
de S. aureus şi defi citul congenital de 
alfa-1-anti tripsină. (8,10-14)

Spectrul eti ologic este necunoscut până la ora actuală, 
însă au fost implicate numeroase cauze, documentate 
prin studii clinice. Unul din factorii implicaţi este 
reprezentat de expunerea la diverşi agenţi infecţioşi la 
nivelul arborelui respirator. Un studiu efectuat de către 
Stergeman et al. a demonstrat faptul că purtătorii de 
stafi lococ auriu asociază recăderi frecvente în cadrul 
GW, iar tratamentul cu trimetoprim sulfametoxazol ar 
reduce recăderile cu 60% (16), însă studii mai recente 
au arătat faptul că PR3 conţine pepti de omoloage cu 
ale stafi lococului auriu, fapt ce ar explica acţiunea 
favorabilă a anti bioti cului. (17) Imunitatea mediată pe 

cale umorală, şi anume anti corpii c-ANCA direcţionaţi 
împotriva anti genelor PR-3, reprezintă un mecanism 
care nu a fost pe deplin elucidat; numeroase studii s-au 
efectuat în acest sens, iar implicarea lor are în fi nal o 
valoare certă. (18)

Predispoziţia datorată unui polimorfi sm geneti c 
reprezintă un alt factor adus în discuţie. Studii au 
arătat implicarea unor alele defi citare din cadrul 
alfa-1-anti tripsinei, care favorizează producerea 
necrozei ti sulare, a celulelor T şi polimorfi smul CTLA-4, 
ce au o strânsă legătură cu mecanismul patogeneti c al 
bolii. (19,20)

Nu în ulti mul rând, s-au adus în discuţie alergiile şi 
expunerea la diverse noxe respiratorii (21), 
neconcreti zate însă prin studii certe.

C. MECANISME PATOGENETICE
În cadrul patogenezei, implicarea anti corpilor c-ANCA 
cu specifi citate pentru anti genul proteinaza 3(PR3) 
reprezintă deja un fapt demonstrat. Factori diverşi 
precum infecţiile, expunerea la factori alergenici, 
iritanţii, noxele respiratorii determină producerea de 
citokine prinfl amatorii de către neutrofi le. Acestea, la 
rândul lor, induc extravazarea unor granule din 
proteinele intracitoplasmati ce, ce servesc drept 
anti gene pentru anti corpii c-ANCA, pe de o parte PR3 
– întâlniţi în granulomatoza Wegener (85-90%), 
poliangeita microscopică (45%), sindromul Churg-
Strauss (10%), iar pe de alta MPO prezenţi în sindromul 
Churg-Strauss, poliangeita microscopică, PAN şi 
anumite forme de sclerodermie. Conformaţia 
moleculelor de adeziune ale neutrofi lelor se schimbă 
datorită interacţiunii Ag-Atc, determinând aderarea 
neutrofi lelor de celulele endoteliale de la nivelul 
vaselor de sânge. Are loc eliberare de specii reacti ve de 
oxigen, enzime proteoliti ce şi proteine acti vatoare de 
complement care lezează endoteliul, pe de o parte, iar 
pe de alta determină neutrofi lele să secrete 
suplimentar citokine proinfl amatorii care atrag 
suplimentar alte neutrofi le, procesul repetându-se. 
După lezarea peretelui vascular are loc depunere de 
fi brină datorită factorilor de coagulare din plasmă, 
consti tuindu-se astf el necroza fi brinoidă. (1,24)

S-a demonstrat strânsa legătură dintre această 
patogenie şi anti corpii c-ANCA prin prezenţa acestora 
în perioada de stare a bolii (11,17,18), prin persistenţa 
ANCA după remisie, creşterea ti trului acestora în 
perioadele de recădere (19,20), cât şi implicarea lor în 
acti vitatea celulelor neutrofi le (21-23).
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D. EXPRESII CLINICE CU VALENŢE 
DIAGNOSTICE
Din punct de vedere clinic, reprezintă o boală 
multi sistemică cu determinări multi ple, predominant 
situate la nivelul tractului respirator şi al rinichilor. 
Substratul histopatologic este reprezentat de triada: 
vasculită necrozantă, infl amaţie granulomatoasă la 
nivelul tractului respirator şi glomerulonefrită 
necrozantă. (1) Alte regiuni anatomice implicate sunt 
reprezentate de manifestări oft almologice 
(conjuncti vită, episclerită, uveită, vasculita nervului 
opti c, ocluzie a arterei reti niene, ocluzia ductului 
naso-lacrimal) (1,23), musculo-scheletale (mialgii, 
artralgii, artrită), cutanate (purpură, ulcere cutanate, 
pioderma gangrenosum), cardiace (infarct miocardic, 
moarte subită), nervoase (mononevrită, polineuropati i, 
paralizii de nervi cranieni) şi, de asemenea, de leziunile 
asociate cu tropism ureche-nas-faringe, sinuzita 
cronică fi ind o manifestare de debut cu o frecvenţă a 
apariţiei de 67% (1,25), la care se mai pot alătura 
rinita, epistaxisul, deformarea ti pică a nasului în formă 
de şa şi oti tă seroasă (1,25).

Simptomatologia la începutul bolii este dominată de 
manifestări ale tractului respirator superior, putând fi  
prezentă tusea, rinoreea cronică, dar şi dispneea şi, 
ulterior, hemopti zia. Manifestările renale apar mai 
tardiv şi sunt dominate de prezenţa hematuriei şi a 
proteinuriei cu evoluţie progresivă spre insufi cienţă 
renală.

E. INVESTIGAŢII PARACLINICE ŞI 
DIAGNOSTICE
GW este caracterizată de un sindrom infl amator 
decelabil prin prezenţa leucocitozei, anemiei 
infl amatorii şi prin creşterea markerilor de infl amaţie. 
Sindromul nefriti c se manifestă prin prezenţa 
proteinuriei şi a hematuriei. (26,27)

Radiografi a pulmonară poate evidenţia infi ltrate şi 
noduli care se pot excava. (28)

Elementul cheie al diagnosti cului este reprezentat de 
punerea în evidenţă a anti corpilor c-ANCA. (29-31). 
EUVAS recomandă realizarea testului de 
imunofl uorescenţă indirectă, pentru a pune în evidenţă 
caracterul citoplasmati c sau perinuclear şi testul ELISA. 
(29-31)

Diagnosti cul de certi tudine este reprezentat de 
examenul histopatologic, foarte uti l şi în cadrul 
cazurilor cu c-ANCA negati vi. (29-31)

Semnele histopatologice de vasculită sunt reprezentate 
de necroza fi brinoidă sau glomerulonefrita
pauci-imună. Biopsia renală pune în evidenţă necroză 
segmentară la mai mult de 85% dintre cazuri şi 
proliferare extracapilară la mai mult de 90% pacienţi. 
(32)

Conform American College of Rheumatology, 
diagnosti cul se stabilește în urma asocierii a două 
dintre următoarele caracteristi ci (33):

• infl amaţie orală/nazală prin prezenţa de ulceraţii 
bucale sau secreţie nazală sangvinolentă sau 
purulentă;

• anomalii radiologice pulmonare concreti zate prin 
vizualizarea de noduli, infi ltrate sau caverne;

• anomalii urinare materializate de prezenţa 
hematuriei microscopice şi de prezenţa de cilindri 
hemati ci;

• depistarea la examenul histopatologic a infl amaţiei 
granulomatoase.

F. LINII TERAPEUTICE
Tratamentul standard al granulomatozei Wegener este 
reprezentat de asocierea de ciclofosfamidă și 
glucocorti coizi, considerat efi cient pentru controlul 
bolii acti ve, dar și pentru prevenirea recăderilor, și 
constă în 3 etape: inducerea remisiei, menţinerea sa și 
prevenţia recăderilor. (29-31)

Legat de modul de administrare și alegerea unor 
combinaţii efi ciente, cu efecte cât mai puţin toxice și 
inducerea unei perioade de remisie favorabile s-au 
realizat numeroase studii.

Unul dintre eleeste CYCLOPS (Pulse versus daily oral 
cyclophosphamide for inducti on of remission in 
ANCA-associated vasculiti s: long-term follow-up), 
fondat de UE și efectuat în 2009, care a evaluat drept 
alternati vă în cadrul administrării orale conti nue a 
ciclofosmamidului, puls terapia. Deși reducerea 
perioadei de remisie a fost nesati sfăcătoare, cu 
recăderi mai frecvente, administrarea de 
ciclofosfamamid sub fomă de terapie-puls a consti tuit 
o alternati vă rezonabilă pentru inducerea remisiei. 
Unele din benefi cii au fost reprezentate de reducerea 
cu 50% a dozei cumulati ve, neasocierea cu mortalitate 
și morbiditate crescute pe termen lung, monitorizarea 
mai efi cientă și prezenţa unei complianţe superioare 
administrării conti nue. De notat ar fi  totuși și câteva 
puncte slabe ale cercetării, și anume durata studiului, 
de 18 luni, insufi cientă pentru determinarea unei 
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perioade opti me de terapie și a unei evaluări 
perti nente în ceea ce constau remisiile și recăderile, în 
special prin prisma cauzei recăderilor. (34)

În 1998 s-a efectuat studiul NORAM („Non renal 
wegener’s granulomatosis treated alternati vely with 
methotrexate“), realizat de către ECSYVA STRIAL, în 
încercarea de a găsi o metodă alternati vă a 
tratamentului cu ciclofosfamidă, din cauza toxicităţii 
ridicate cumulati ve a acestui medicament. S-a evaluat 
ca înlocuitor metotrexatul, uti lizat cu succes în cadrul 
mai multor boli reumatoide, care are o toxicitate mai 
redusă și cu efecte favorabile în GW. Rezultatele au 
arătat că metotrexatul reprezintă o opţiune validă la 
înlocuirea ciclofosfamidului pentru inducerea remisiei 
la pacienţii cu boală incipientă. (35)

Un alt studiu – MEPEX („Randomized Trial of Plasma 
Exchange or High-Dosage Methylprednisolone as 
Adjuncti ve Therapy for Severe Renal Vasculiti s“) a 
arătat o mai bună recuperare a pacienţilor cu boală 
renală (caracterizată de niveluri ale creati ninei 
> 500 μmol/L) prin uti lizarea de plasmafereză în 
detrimentul meti lprednisolonul, rezultat notat și de 
Pusey et al în studiul său. (36,37)

În funcţie de severitatea bolii şi de diferitele grade de 
afectare organică, s-au observat reacţii diferite de 
răspuns la terapie raportat la protocoalele de 
tratament. Astf el, EUVAS recomandă:

• în vasculitele în care există implicare renală sau 
multi organică cu manifestări exti nse Prednison p.o. 
1 mg/kg/zi, cu scăderea progresivă a dozelor până 
la ati ngerea pragului de 0,25 mg/kg/zi, asociat cu 
ciclofosfamid p.o. 2 mg/kg/zi până la obţinerea 
remisiunii;

• în cazul în care interesarea este multi organică, însă 
fără implicare renală, se recomandă Prednison p.o. 
1 mg/kg/zi asociat cu Metotrexat în doză iniţială de 
0,3 mg/kg cu creșterea dozei cu câte 
2,5 mg/săptămână până la suplinirea unei doze de 
întreţinere de 20-25 mg/săptămână;

• formele localizate pot necesita doar administrare 
de Prednison;

• în cazul insufi cienţei renale rapid progresive care 
necesită dializă se recomandă uti lizarea de bolusuri 
i.v. (0,5-1 g/zi x 3 zile consecuti v) de 
meti lprednisolon și/sau plasmafereză. (29-31)

Terapia de întreţinere a remisiunii constă în 
conti nuarea terapiei de inducţie cu reducerea 
progresivă a dozei de ciclofosfamid sau înlocuind-o cu 
azati oprină, menţinută pe o perioadă de cel puţin 24 

de luni, conform Societăţii Britanice de Reumatologie. 
De asemenea, în studiul CYCAZAREM („Randomised 
trial of cyclophosphamide versus azathioprine during 
remission in ANCA positi ve Systemic Vasculiti s“), s-a 
urmărit suplinirea tratamentului clasic cu azati oprină în 
scopul scăderii expunerii la tratamentul clasic cu 
ciclofosfamid. Rezultatele au arătat că, după inducerea 
remisiei, această substi tuţie nu a crescut rata 
recăderilor, însă durata expunerii la ciclofosfamid poate 
fi  redusă în acest context. (38)

Suplinirea cu trimetroprim-sulfametoxazol la terapia de 
menţinere a remisiei poate reduce riscul de recădere. (39)

Terapiile alternati ve de întreţinere a remisiunii sunt 
reprezentate de metotrexat, cotrimoxazol, mupirocină. 
Se recomandă profi laxia Pneumocisti s jidoveci şi 
terapia imunomodulatoare cu imunoglobuline 
intravenos. (40,41)

G. PROGNOSTIC ŞI MONITORIZARE
Prognosti cul depinde de stadiul la momentul 
diagnosti cării şi de precocitatea insti tuirii 
tratamentului. În lipsa terapiei, prognosti cul pacienţilor 
cu vasculite asociate cu ANCA este de 90% spre deces 
în mai puţin de 2 ani. Introducerea terapiei cu corti coizi 
a ameliorat şansele de supravieţuire până la 50% la 5 
ani, iar în prezent asocierea propusă de Nati onal 
Insti tute of Health, ciclofosfamidă împreună cu 
corti coizi, a devenit terapia standard, rata de 
supravieţuire pentru 5 ani urcând la 70-90%.

După iniţierea tratamentului se recomandă uti lizarea 
unei evaluări clinice structurate, întrucât implicarea 
multi organică este cronică, iar recăderile iminente. 
Astf el, la intervale de ti mp regulate, se recomandă 
monitorizarea urinei, a markerilor de infl amaţie, a 
funcţiei renale şi a hemoleucogramei pentru evaluarea 
toxicităţii medulare. O scădere a globulelor albe, 
precum si leucopenia ar putea necesita o reducere a 
medicaţiei imunosupresive. (29-31)

H. CONCLUZII
Granulomatoza Wegener reprezintă o afecţiune rară, 
ale cărei determinări principale sunt la nivel renal și 
pulmonar, cu o evoluţie rapid progresivă spre exitus în 
lipsa tratamentului. De aceea, alegerea unei strategii 
terapeuti ce compliante reprezintă un factor decisiv în 
inducerea remisiei bolii, prevenirea afectărilor 
secundare, precum și pentru creșterea calităţii vieţii. 

Tratamentul actual nu este capabil de a preveni 
recăderile, efectele secundare și o remisie efi cientă și 
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