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Munca de echipă interdisciplinară în medicină este
esenţială. Anumite boli însă necesită o colaborare mult
mai strânsă între medic şi farmacist în condiţiile
creşterii extraordinare a numărului soluţiior terapeutice
în boli până nu demult rare, dar care, din păcate, ne
afectează din ce în ce mai mult viaţa.

DE CE O GRIJĂ PARTICULARĂ PENTRU
BOLILE INFLAMATORII INTESTINALE ÎN
ROMÂNIA?
Occidentalizarea modului de viaţă românesc are
consecinţe imprevizibile atât pe plan social, cât şi, din
nefericire, pe planul patologiei. Cel mai pregnant fapt
dovedit în patologia digestivă este creşterea frecvenţei
cancerului colorectal, care la bărbat, în ultimii zece ani,
a reuşit să crească şi astfel să depăşească
adenocarcinomul gastric. Boala de reflux
gastroesofagian este un alt element dovedit în
occident, prevestit încă din secolul trecut de Guido
Tytgat şi care are o frecvenţă din ce în ce mai
importantă şi în populaţia României luând astfel locul
ulcerului duodenal pe care îl descoperim endoscopic
din ce în ce mai rar.
În anumite domenii ale patologiei, creşterea puterii de
diagnostic a aparaturii de care dispunem şi creşterea
indicilor de bănuială la medici practicieni, îndeosebi la

medicii de familie, fac aceste modificări să fie mai greu
de dovedit.
Unul din aceste domenii sunt Bolile Inflamatorii Cronice
Intestinale, denumite şi Boli Inflamatorii Cronice
Nespecifice. Boala Crohn şi rectocolita ulcerohemoragică sunt boli inflamatorii intestinale cronice de
etiologie necunoscută. Ambele afecţiuni prezintă
caracteristicile histopatologice clasice ale inflamaţiei
cronice: infiltrarea mucoasei intestinale cu macrofage şi
limfocite, inclusiv un număr important de plasmocite
(1).
Date recente sprijină conceptul că bolile inflamatorii
intestinale nu reprezintă o entitate unică, ci un spectru
larg de afecţiuni. Diagnosticul corect este de mare
importanţă, întrucât are implicaţii asupra
prognosticului şi a tratamentului. Boala Crohn (BC) şi
rectocolita ulcero-hemoragică reprezintă sindroame
distincte, cu prognostic şi tratament diferit (1). Alte
forme mai puţin frecvente, dar cu o incidenţă în
creștere, sunt colitele atipice, microscopice: colita
colagenă și colita limfocitară (Tabelul 1).
Într-un studiu desfășurat în România ce a inclus
pacienţi internaţi într-un Centru de Gastroenterologie
cu diagnostic clinic prezumptiv de sindrom de intestin
iritabil s-a identificat un procent de 14,51% cu colită
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Tabelul 1. Principalele forme de boli inflamatorii intestinale
nespecifice
Boala Crohn
Rectocolita ulcero-hemoragică
Rectocolita ulcero-hemoragică – forma acută
Colita nedeterminată
Colita colagenică
Colita limfocitară

microscopică, cu o proporţie colită colagenă/colită
limfocitară de 2/1, și femei/bărbaţi 2/1 (14).
Ţara noastră se situează într-o zonă de prevalenţă
redusă a acestor boli. În timp ce în Europa occidentală
și în America de Nord prevalenţa RCUH este între
35-100 cazuri/105 locuitori, un studiu multicentric
efectuat recent în România raportează 2,42 cazuri/105
locuitori. În boala Crohn diferenţa este de la 10-100
cazuri/105 locuitori în vest la 1,51 cazuri/105 locuitori.
Ratele de incidenţă raportate recent în România au fost
0,97/100.000 și 0,50/100.000 pentru RCUH și boala
Crohn, respectiv, adică mai puţin de jumătate faţă de
incidenţa raportată în literatură (3). Indicatorii
epidemiologici raportaţi într-o ţară vecină (Republica
Moldova) sunt similari; se constată, de asemenea, că
incidenţa este staţionară în ultimii 10 ani, cu o
preponderenţă a formelor clinice blânde, cu extensie la
rect și sigmoid (4).
Studiul multicentric efectuat în România a găsit un
raport femei/bărbaţi ușor favorabil bărbaţilor în special
în boala Crohn. Ambele boli înregistrează un vârf de
incidenţă în decada a patra de viaţă, al doilea vârf, cel
din decadele 6-7, fiind mult mai puţin semnificativ
decât cel găsit în literatură (3).
Într-un studiu efectuat într-un Centru terţiar de
Gastroenterologie din România, s-a constatat o
proporţie crescută a pacienţilor proveniţi din mediul
urban, ce atinge aproape trei sferturi din total, dar
aceasta depinde foarte mult și de adresabilitate, deși
literatura consemnează că bolile inflamatorii intestinale
tind să afecteze grupurile sociale cu status
socioeconomic înalt, educate, persoanele sedentare.
La subiecţii cu RCUH, predomină formele ușoare și
moderate de boală, ce reprezintă împreună aproape
90% din total, iar ca forme evolutive predomină
formele cronice remitente, întâlnite la circa 90% din
bolnavi, ceea ce este concordant cu datele din
literatura provenită din ariile de incidenţă crescută a
acestei afecţiuni.
Severitatea clinică concordă cu cea endoscopică, în
RCUH: în cadrul lotului studiat majoritatea pacienţilor
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cu pusee blânde de activitate prezintă extensia limitată
a afecţiunii la rect și sigmoid; puseele moderat-severe
de activitate se asociază colitelor extinse și pancolitelor,
similar datelor prezente în literatura de specialitate
(11).
Complicaţiile intestinale ale bolilor inflamatorii
intestinale nespecifice sunt: megacolonul toxic (întâlnit
la 5% dintre cazuri), perforaţia intestinală (apare în
RCUH complicată cu megacolon toxic), hemoragia
digestivă inferioară severă (mai frecventă în RCUH
decât în boala Crohn). Caracteristice pentru boala
Crohn sunt: abcesele și fistulele (definesc fenotipul
fistulizant, cel mai agresiv al bolii, apar în cavitatea
abdominală, iar fistulele pot fi entero-enterale, enterocutanate, entero-vezicale, recto-vaginale), stenozele (se
întâlnesc rar în RCUH și necesită diagnostic diferenţial
cu cancerul de colon, prin biopsii multiple) și
manifestările perianale (fistule și abcese) (12).
Cancerul colorectal poate apare în bolile inflamatorii
intestinale nespecifice la bolnavii cu forme extinse
(pancolite, colite extinse) cu evoluţie îndelungată
(peste 8 ani). Din acest motiv, aceștia necesită
supraveghere colonoscopică anual, cu biopsii multiple
etajate (din 10 în 10 cm) (10).
Displazia mucosală este o leziune ce precede apariţia
cancerului; detectarea displaziei blânde impune
intensificarea supravegherii (la 3 luni), pe când displazia
severă constituie indicaţie de colectomie. Un studiu
românesc efectuat în 2007 raportează displazie la 9%
din pacienţii cu boală Crohn, iar adenocarcinom la 2%;
durata de evoluţie a bolii sau severitatea puseelor de
activitate nu s-au asociat semnificativ cu prezenţa
displaziei (18).
Manifestările extraintestinale în rectocolita ulcerohemoragică apar mai rar decât în boala Crohn (vezi
Tabelul 2).
Tabelul 2. Frecvenţa manifestărilor extraintestinale în rectocolita ulcero-hemoragică comparativ cu boala Crohn (12)
SIMPTOME
RCUH BC
Musculo-scheletice (artrita, artralgiile periferice, 7% 13%
artropatiile axiale – spondilita ankilopoetică,
sacroileita –, boala osoasă metabolică
Cutanate (pyoderma gangrenosum, eritemul
1%
6%
nodos, ulceraţiile aftoide orale)
Oculare (episclerită, sclerită, uveită, keratopatie, < 1% 5%
alterarea vederii nocturne)
Colangita sclerozantă primitivă
6%
4%
Renale și genito-urinare (fistule în vezica urinară
1% 2-3%
și alte structuri genitourinare, litiaza urinară)
Vasculare (tromboembolism venos sau
< 1% < 1%
tromboză arterială)

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Într-un studiu efectuat într-un Centru terţiar de
Gastroenterologie din România, în rândul pacienţilor
incluși în studiu cu diagnosticul de boală Crohn,
predomină formele ușoare și formele de remisiune a
bolii, ce reprezintă în total 50% dintre cazuri, urmate de
formele moderate (37% dintre pacienţi), iar formele
severe sunt reprezentate de numai 13% din total (13).
Majoritatea cazurilor (peste două treimi) sunt
reprezentate de pacienţi la care boala a debutat la
vârstă tânără (sub 40 de ani), numai 32,5% dintre
bolnavii cu boală Crohn au prezentat debutul bolii
peste 40 de ani (13). Formele colonice reprezintă 53%
dintre cazuri, fiind urmate de extensia ileocolonică
(26%) și de formele ileale (18%). Această împărţire
diferă semnificativ faţă de proporţia întâlnită în
referinţele bibliografice: 25% extensie colonică, 40%
ileocolonică, 30% ileală (6).
Tratamentul bolilor inflamatorii intestinale idiopatice se
individualizează în funcţie de tipul de boală (RCUH sau
boală Crohn), localizarea, severitatea, tipul clinicoevolutiv și prezenţa complicaţiilor. Distingem
tratamentul episodului acut și cel de întreţinere.
În formele moderat-severe este necesar să excludem
complicaţiile septice (abcese, fistule); acestea necesită
tratament antibiotic și/sau drenaj percutan/chirurgical.
Terapia se face cu corticosteroizi per os sau injectabil în
doze de 40-60 mg pe zi. Durata tratamentului de atac
este de 1-4 săptămâni (până la obţinerea remisiunii
clinice). În cazul lipsei de răspuns, se recurge la
următoarea treaptă de tratament (terapia step-up),
care constă în administrarea de anticorpi anti-TNF alfa
în perfuzie (trei administrări la 0,2 și 6 săptămâni)
infliximab sau subcutantat (Adalimumab). O altă
alternativă în caz de cortico-rezistenţă este repausul
digestiv și nutriţia enterală cu o dietă elementală (10).
Formele cu severitate înaltă de boală Crohn sunt rar
întâlnite în cazuistica unui Centru terţiar de
gastroenterologie din România (13% comparativ cu
20% datele din literatură) (3). Se asociază corticoterapia
în dozele amintite cu nutriţia totală parenterală (a cărei
durată este în medie de 7 zile).
Formele severe necesită spitalizare. Este important să
se sublinieze importanţa reechilibrării hidroelectrolitice în aceste cazuri, reechilibrarea
hematologică la pacienţii cu hemoragie digestivă
inferioară și la cei cu anemie (12).
În boala Crohn perianală se administrează
antibioterapie cu Metronidazol și/sau Ciprofloxacin.
Alte medicamente eficiente sunt Ciclosporina A

intravenos și Infliximab în doza de 5 mg/kgc (ţinându-se
cont de reacţiile adverse posibile și de contraindicaţii)
(12).
Tratamentul de întreţinere se efectuează cu preparate
de 5-ASA și cu agenţi imunomodulatori (Azatioprina/6
Mercaptopurina). Nu se recomandă ca tratament de
întreţinere corticosteroizi. Rezultatele trialului ACCENT
1, ce a studiat efectele utilizării Infliximabului ca terapie
de menţinere a remisiunii, sugerează că acest
medicament reduce necesitatea spitalizării și a
intervenţiilor chirurgicale la pacienţii cu boală Crohn,
validând Infliximab pentru tratamentul de întreţinere în
cazurile non-responsive la tratamentul clasic (19,20).
Tratamentul chirurgical în boala Crohn se adresează
stenozelor, complicaţiilor supurative, megacolonului
toxic, perforaţiei intestinale și bolii refractare la
tratamentul medicamentos.
În experienţa unui Centru terţiar de gastroenterologie
din România, răspunsul clinic la tratamentul clasic a
fost bun și foarte bun la majoritatea bolnavilor (65%
remisiune clinică). Aproximativ 10% nu au răspuns la
tratament sau starea li s-a agravat, ceea ce a făcut
necesară recurgerea la o treaptă superioară de
tratament, constituită din Infliximab sau tratament
chirurgical. Infliximab s-a administrat la un număr de 24
de pacienţi în perioada 2000-2002, 16 pentru boală
Crohn severă formă inflamatorie, 7 pentru boală Crohn
fistulizantă și unul cu formă inflamatorie și fistulizantă.
Răspunsul clinic pozitiv s-a obervat la 75% dintre cei cu
formă inflamatorie și la 71% dintre cei cu formă
fistulizantă. Oprirea tratamentului cortizonic a fost
posibilă la 71,4% dintre cazuri. Reacţii adverse legate
de administrarea Infliximab s-au observat la 16,6%
dintre bolnavi, în 2 cazuri (8,3%) au fost severe, din
care un deces prin sepsis și coagulare intravasculară
diseminată. Aceste date sunt concordante cu literatura.
(21)
Aceeași echipă raportează și eficienţa tratamentului de
întreţinere cu Infliximab 5 mg/kgc, administrat la
interval de 8 săptămâni: toţi cei 9 pacienţi înrolaţi sunt
în remisiune clinică, iar din aceștia, 6 s-au menţinut și
în remisiune endoscopică; tratamentul a fost bine
tolerat, fără reacţii adverse notabile (22).
Rectocolita ulcero-hemoragică cu localizare la rect și
sigmoid (proctita și proctosigmoidita) beneficiază de
tratament topic local, fie cu corticosteroizi în
microclisme (Budenofalk) (una pe zi seara timp de 2-3
săptămâni), fie cu supozitoare sau microclisme cu
5-ASA (Mesalazină). Dacă răspunsul clinic este
favorabil, se continuă cu microclisme sau supozitoare
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unul la două zile pentru încă 2-3 săptămâni. Altă
variantă este Salazopirina p os 3-4 g/zi sau Mesalazina
p os 2,4- 4,8 g/zi. În caz de lipsă de răspuns se recurge
la Prednison 30-40 mg/zi. La pacienţii cortico-refractari
se aplică tratament imunosupresor (6 Mercaptopurină
sau Ciclosporină oral).

până la maximum 3 ani, din cauza riscului de cancere
(limfoame, cancer colorectal).

RCUH extinsă în pusee de activitate ușoară-moderată
se tratează cu Salazopirină sau preparate de 5-ASA în
doză de atac pentru 3-4 săptămâni. În caz de lipsă de
răspuns în această perioadă, se administrează cortizon
20-40 mg/zi, doză care se reduce progresiv după
obţinerea remisiunii, împreună cu iniţierea
Salazopirinei/5-ASA în doze de întreţinere.

Tratamentul chirurgical în rectocolita ulcerohemoragică are indicaţii de urgenţă și elective.
Colectomia de urgenţă este recomandată în
megacolonul toxic, colita fulminantă, hemoragia
digestivă severă. Intervenţia chirurgicală electivă
(proctocolectomia totală cu ileoanoanastomoză și
pouch ileal) este indicată în formele non-responsive sau
corticodependente, precum și pentru profilaxia
malignizării, ce poate apare în pancolite cu evoluţie de
peste 10 ani (10).

Pacienţii cu RCUH severă trebuie spitalizaţi. Aceștia
necesită reechilibrare hidro-electrolitică, hematologică
și corticoterapie parenteral. Trebuie tratate prompt
eventuale complicaţii infecţioase, cu antibioterapie cu
spectru larg. În caz de răspuns favorabil, se trece la
tratament cortizonic per os, cu doze reduse progresiv la
atingerea remisiunii concomitent cu introducerea
Salazopirinei în doze de întreţinere. La pacienţii
non-responsivi se asociază repausul enteral cu nutriţia
totală parenterală și corticoterapia parenteral 7-10 zile;
în caz de lipsă de răspuns se administrează Ciclosporina
A intravenos 4 mg/kgc 7 zile. La pacienţii refractari se
recomandă colectomia.
Infliximab s-a dovedit eficient și în RCUH, atât în
inducţia, cât și în menţinerea remisiunii, precum și ca
un tratament de salvare pentru a evita colectomia, în
cazurile severe sau moderat-severe refractare la
mijloacele convenţionale de tratament (20).
În ultima vreme a fost avizată folosirea Adalimumabului și în rectocolita ulcero-hemoragică.
În cazurile corticorefractare sau corticodependente se
indică medicaţia imunosupresoare (6 Mercaptopurină,
Azatioprină sau Ciclosporina A). Pentru cei nonresponsivi la imunosupresoare se recomandă
colectomia curativă. Durata tratamentului
imunosupresor de întreţinere trebuie să fie de unul

Tratamentul de întreţinere în RCUH se recomandă pe
toată durata vieţii. Doza de Salazopirină/preparate de
5-ASA este de 1,5-2 g/zi.

Într-un studiu efectuat într-un Centru terţiar de
gastroenterologie din România, răspunsul la tratament
în RCUH a fost bun la 89,23% dintre pacienţi. S-a
constatat corticorefractaritate sau corticodependenţă
la 10,8% dintre cazuri.
O metaanaliză publicată recent în România, ce a inclus
3 trialuri clinice, a demonstrat că atât tratamentul cu
acid folic, cât și terapia de menţinere cu Sulfasalazină
reprezintă modalităţi eficiente de chemoprevenţie a
carcinomului colorectal la bolnavii cu rectocolită
ulcero-hemoragică (25).
Toate aceste elemente au determinat măsuri la nivel
local, cât și demersuri la nivel naţional. Astfel Centrul
de Gastroenterologie și Hepatologie Fundeni a demarat
în urmă cu 2 ani un studiu cu o participare a mai multor
parteneri din Cluj și București care își propune să
analizeze corespondenţa genotip fenotip la populaţia
de Boli Inflamatorii de la noi. La nivel naţional a fost
creat Clubul Român de Colite și Crohn (RCCC) ca parte
integrantă în ECCO – structură europeană de profil. De
asemenea, au fost înaintate către Ministerul Sănătăţii
Publice noi demersuri pentru crearea unui Program
Naţional de Boli Inflamatorii, precum și înscrierea
tratamentului modern în listele de gratuităţi.
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