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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 terapeuti ce 
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 digesti vă este creşterea frecvenţei 
cancerului colorectal, care la bărbat, în ulti mii zece ani, 
a reuşit să crească şi astf el să depăşească 
adenocarcinomul gastric. Boala de refl ux 
gastroesofagian este un alt element dovedit în 
occident, prevesti t încă din secolul trecut de Guido 
Tytgat şi care are o frecvenţă din ce în ce mai 
importantă şi în populaţia României luând astf el locul 
ulcerului duodenal pe care îl descoperim endoscopic 
din ce în ce mai rar.

În anumite domenii ale patologiei, creşterea puterii de 
diagnosti c a aparaturii de care dispunem şi creşterea 
indicilor de bănuială la medici practi cieni, îndeosebi la 

medicii de familie, fac aceste modifi cări să fi e mai greu 
de dovedit.

Unul din aceste domenii sunt Bolile Infl amatorii Cronice 
Intesti nale, denumite şi Boli Infl amatorii Cronice 
Nespecifi ce. Boala Crohn şi rectocolita ulcero-
hemoragică sunt boli infl amatorii intesti nale cronice de 
eti ologie necunoscută. Ambele afecţiuni prezintă 
caracteristi cile histopatologice clasice ale infl amaţiei 
cronice: infi ltrarea mucoasei intesti nale cu macrofage şi 
limfocite, inclusiv un număr important de plasmocite 
(1).

Date recente sprijină conceptul că bolile infl amatorii 
intesti nale nu reprezintă o enti tate unică, ci un spectru 
larg de afecţiuni. Diagnosti cul corect este de mare 
importanţă, întrucât are implicaţii asupra 
prognosti cului şi a tratamentului. Boala Crohn (BC) şi 
rectocolita ulcero-hemoragică reprezintă sindroame 
disti ncte, cu prognosti c şi tratament diferit (1). Alte 
forme mai puţin frecvente, dar cu o incidenţă în 
creștere, sunt colitele ati pice, 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 diagnosti c clinic prezumpti v de sindrom de intesti n 
iritabil s-a identi fi cat un procent de 14,51% cu colită 
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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 ti mp ce în Europa occidentală 
și în America de Nord prevalenţa RCUH este între 
35-100 cazuri/105 locuitori, un studiu multi centric 
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, respecti v, 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 ulti mii 10 ani, cu o 
preponderenţă a formelor clinice blânde, cu extensie la 
rect și sigmoid (4).

Studiul multi centric 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, fi ind mult mai puţin semnifi cati v 
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 ati nge aproape trei sferturi din total, dar 
aceasta depinde foarte mult și de adresabilitate, deși 
literatura consemnează că bolile infl amatorii intesti nale 
ti nd 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 evoluti ve 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 

cu pusee blânde de acti vitate prezintă extensia limitată 
a afecţiunii la rect și sigmoid; puseele moderat-severe 
de acti vitate se asociază colitelor exti nse și pancolitelor, 
similar datelor prezente în literatura de specialitate 
(11). 

Complicaţiile intesti nale ale bolilor infl amatorii 
intesti nale nespecifi ce sunt: megacolonul toxic (întâlnit 
la 5% dintre cazuri), perforaţia intesti nală (apare în 
RCUH complicată cu megacolon toxic), hemoragia 
digesti vă inferioară severă (mai frecventă în RCUH 
decât în boala Crohn). Caracteristi ce pentru boala 
Crohn sunt: abcesele și fi stulele (defi nesc fenoti pul 
fi stulizant, cel mai agresiv al bolii, apar în cavitatea 
abdominală, iar fi stulele pot fi  entero-enterale, entero-
cutanate, entero-vezicale, recto-vaginale), stenozele (se 
întâlnesc rar în RCUH și necesită diagnosti c diferenţial 
cu cancerul de colon, prin biopsii multi ple) și 
manifestările perianale (fi stule și abcese) (12).

Cancerul colorectal poate apare în bolile infl amatorii 
intesti nale nespecifi ce la bolnavii cu forme exti nse 
(pancolite, colite exti nse) cu evoluţie îndelungată 
(peste 8 ani). Din acest moti v, acești a necesită 
supraveghere colonoscopică anual, cu biopsii multi ple 
etajate (din 10 în 10 cm) (10).

Displazia mucosală este o leziune ce precede apariţia 
cancerului; detectarea displaziei blânde impune 
intensifi carea supravegherii (la 3 luni), pe când displazia 
severă consti tuie 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 
acti vitate nu s-au asociat semnifi cati v cu prezenţa 
displaziei (18).

Manifestările extraintesti nale în rectocolita ulcero-
hemoragică apar mai rar decât în boala Crohn (vezi 
Tabelul 2).

Tabelul 2. Frecvenţa manifestărilor extraintesti nale în recto-
colita ulcero-hemoragică comparati v cu boala Crohn (12)

SIMPTOME RCUH BC
Musculo-scheleti ce (artrita, artralgiile periferice, 
artropati ile axiale – spondilita ankilopoeti că, 
sacroileita –, boala osoasă metabolică

7% 13%

Cutanate (pyoderma gangrenosum, eritemul 
nodos, ulceraţiile aft oide orale)

1% 6%

Oculare (episclerită, sclerită, uveită, keratopati e, 
alterarea vederii nocturne)

< 1% 5%

Colangita sclerozantă primiti vă 6% 4%
Renale și genito-urinare (fi stule în vezica urinară 
și alte structuri genitourinare, liti aza urinară)

1% 2-3%

Vasculare (tromboembolism venos sau 
tromboză arterială)

< 1% < 1%

Tabelul 1. Principalele forme de boli infl amatorii intesti nale 
nespecifi ce

Boala Crohn
Rectocolita ulcero-hemoragică
Rectocolita ulcero-hemoragică – forma acută
Colita nedeterminată
Colita colagenică
Colita limfocitară
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Într-un studiu efectuat într-un Centru terţiar de 
Gastroenterologie din România, în rândul pacienţilor 
incluși în studiu cu diagnosti cul 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, fi ind urmate de extensia ileocolonică 
(26%) și de formele ileale (18%). Această împărţire 
diferă semnifi cati v faţă de proporţia întâlnită în 
referinţele bibliografi ce: 25% extensie colonică, 40% 
ileocolonică, 30% ileală (6). 

Tratamentul bolilor infl amatorii intesti nale idiopati ce se 
individualizează în funcţie de ti pul de boală (RCUH sau 
boală Crohn), localizarea, severitatea, ti pul clinico-
evoluti v și prezenţa complicaţiilor. Disti ngem 
tratamentul episodului acut și cel de întreţinere. 

În formele moderat-severe este necesar să excludem 
complicaţiile septi ce (abcese, fi stule); acestea necesită 
tratament anti bioti c și/sau drenaj percutan/chirurgical. 
Terapia se face cu corti costeroizi 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 anti corpi anti -TNF alfa 
în perfuzie (trei administrări la 0,2 și 6 săptămâni) 
infl iximab sau subcutantat (Adalimumab). O altă 
alternati vă în caz de corti co-rezistenţă este repausul 
digesti v și nutriţia enterală cu o dietă elementală (10).

Formele cu severitate înaltă de boală Crohn sunt rar 
întâlnite în cazuisti ca unui Centru terţiar de 
gastroenterologie din România (13% comparati v cu 
20% datele din literatură) (3). Se asociază corti coterapia 
în dozele aminti te cu nutriţia totală parenterală (a cărei 
durată este în medie de 7 zile).

Formele severe necesită spitalizare. Este important să 
se sublinieze importanţa reechilibrării hidro-
electroliti ce în aceste cazuri, reechilibrarea 
hematologică la pacienţii cu hemoragie digesti vă 
inferioară și la cei cu anemie (12).

În boala Crohn perianală se administrează 
anti bioterapie cu Metronidazol și/sau Ciprofl oxacin. 
Alte medicamente efi ciente sunt Ciclosporina A 

intravenos și Infl iximab 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 (Azati oprina/6 
Mercaptopurina). Nu se recomandă ca tratament de 
întreţinere corti costeroizi. Rezultatele trialului ACCENT 
1, ce a studiat efectele uti lizării Infl iximabului ca terapie 
de menţinere a remisiunii, sugerează că acest 
medicament reduce necesitatea spitalizării și a 
intervenţiilor chirurgicale la pacienţii cu boală Crohn, 
validând Infl iximab pentru tratamentul de întreţinere în 
cazurile non-responsive la tratamentul clasic (19,20).

Tratamentul chirurgical în boala Crohn se adresează 
stenozelor, complicaţiilor supurati ve, megacolonului 
toxic, perforaţiei intesti nale 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). Aproximati v 10% nu au răspuns la 
tratament sau starea li s-a agravat, ceea ce a făcut 
necesară recurgerea la o treaptă superioară de 
tratament, consti tuită din Infl iximab sau tratament 
chirurgical. Infl iximab s-a administrat la un număr de 24 
de pacienţi în perioada 2000-2002, 16 pentru boală 
Crohn severă formă infl amatorie, 7 pentru boală Crohn 
fi stulizantă și unul cu formă infl amatorie și fi stulizantă. 
Răspunsul clinic poziti v s-a obervat la 75% dintre cei cu 
formă infl amatorie și la 71% dintre cei cu formă 
fi stulizantă. Oprirea tratamentului corti zonic a fost 
posibilă la 71,4% dintre cazuri. Reacţii adverse legate 
de administrarea Infl iximab 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 efi cienţa tratamentului de 
întreţinere cu Infl iximab 5 mg/kgc, administrat la 
interval de 8 săptămâni: toţi cei 9 pacienţi înrolaţi sunt 
în remisiune clinică, iar din acești a, 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 (procti ta și proctosigmoidita) benefi ciază de 
tratament topic local, fi e cu corti costeroizi în 
microclisme (Budenofalk) (una pe zi seara ti mp de 2-3 
săptămâni), fi e cu supozitoare sau microclisme cu 
5-ASA (Mesalazină). Dacă răspunsul clinic este 
favorabil, se conti nuă 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 corti co-refractari 
se aplică tratament imunosupresor (6 Mercaptopurină 
sau Ciclosporină oral).

RCUH exti nsă în pusee de acti vitate 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 corti zon 
20-40 mg/zi, doză care se reduce progresiv după 
obţinerea remisiunii, împreună cu iniţierea 
Salazopirinei/5-ASA în doze de întreţinere.

Pacienţii cu RCUH severă trebuie spitalizaţi. Acești a 
necesită reechilibrare hidro-electroliti că, hematologică 
și corti coterapie parenteral. Trebuie tratate prompt 
eventuale complicaţii infecţioase, cu anti bioterapie cu 
spectru larg. În caz de răspuns favorabil, se trece la 
tratament corti zonic per os, cu doze reduse progresiv la 
ati ngerea remisiunii concomitent cu introducerea 
Salazopirinei în doze de întreţinere. La pacienţii 
non-responsivi se asociază repausul enteral cu nutriţia 
totală parenterală și corti coterapia 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.

Infl iximab s-a dovedit efi cient 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 ulti ma vreme a fost avizată folosirea Adalimumab-
ului și în rectocolita ulcero-hemoragică.

În cazurile corti corefractare sau corti codependente se 
indică medicaţia imunosupresoare (6 Mercaptopurină, 
Azati oprină sau Ciclosporina A). Pentru cei non-
responsivi la imunosupresoare se recomandă 
colectomia curati vă. Durata tratamentului 
imunosupresor de întreţinere trebuie să fi e de unul 

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

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.

Tratamentul chirurgical în rectocolita ulcero- 
hemoragică are indicaţii de urgenţă și electi ve. 
Colectomia de urgenţă este recomandată în 
megacolonul toxic, colita fulminantă, hemoragia 
digesti vă severă. Intervenţia chirurgicală electi vă 
(proctocolectomia totală cu ileoanoanastomoză și 
pouch ileal) este indicată în formele non-responsive sau 
corti codependente, precum și pentru profi laxia 
malignizării, ce poate apare în pancolite cu evoluţie de 
peste 10 ani (10).

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 corti corefractaritate sau corti codependenţă 
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 efi ciente 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. Astf el Centrul 
de Gastroenterologie și Hepatologie Fundeni a demarat 
în urmă cu 2 ani un studiu cu o parti cipare a mai multor 
parteneri din Cluj și București  care își propune să 
analizeze corespondenţa genoti p fenoti p la populaţia 
de Boli Infl amatorii de la noi. La nivel naţional a fost 
creat Clubul Român de Colite și Crohn (RCCC) ca parte 
integrantă în ECCO – structură europeană de profi l. De 
asemenea, au fost înaintate către Ministerul Sănătăţii 
Publice noi demersuri pentru crearea unui Program 
Naţional de Boli Infl amatorii, precum și înscrierea 
tratamentului modern în listele de gratuităţi. 

1. Chinyu Su, Lichtenstein G.R. Ulcerati ve 
coliti s în Sleisenger Gastrointesti nal and 
Liver Disease 8 th Editi on Saunders, 2006

2. Scholmerich J. Infl ammatory bowel disease. 
Endoscopy 1998; 30: 141- 149.

3. Gheorghe C., Pascu O., Gheorghe L., 
Iacob R., Dumitru E., Tantau M., Vadan 
R., Goldis A., Balan G., Iacob S., Dobru 

D., Saft oiu A. Epidemiology of 
infl ammatory bowel disease în adults who 
refer to gastroenterology care în Romania: a 
multi centre study. Eur J Gastroenterol 
Hepatol. 2004 Nov; 16(11):1153-9

4. Turcan S., Tanase R., Barca S., Tibuleac T. 
Evoluţia indicilor epidemiologici şi clinici în 
colita ulceroasă în Republica Moldova

5. Sartor R.B., Muehlbauer M. Microbial host 
interacti ons în IBD: implicati ons for 
pathogenesis and therapy. Curr 
Gastroenterol Rep. 2007 Dec; 
9(6):497-507

6. Sands B.E. Crohn’s disease în Sleisenger 
Gastrointesti nal and Liver Disease 8 th 
Editi on Saunders, 2006

BIBLIOGRAFIE 



Vol. 6, Nr. 4, An 2013 209

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

7. Arseneau K.O., Tamagawa H., Pizarro T.T., 
Cominelli F. Innate and adapti ve immune 
responses related to IBD pathogenesis. Curr 
Gastroenterol Rep. 2007 Dec; 9(6):508-12.

8. Vermeire S. Review arti cle: geneti c 
suscepti bility and applicati on of geneti c 
testi ng în clinical management of 
infl ammatory bowel disease. Aliment 
Pharmacol Ther. 2006 Oct; 24 Suppl 
3:2-10

9. Henckaerts L., Figueroa C., Vermeire S., 
Sans M. The role of geneti cs în 
infl ammatory bowel disease. Curr Drug 
Targets. 2008 May; 9(5):361-8.

10. Gheorghe L.S., Gheorghe C. Bolile 
infl amatoare intesti nale. În Grigorescu M. 
Tratat de Gastroenterologie volumul 2. 
Editura Medicală Naţională Bucureşti , 2001.

11. Iacob R., Baceanu C., Parvulescu I., Vadan 
R., Cotruta B., Iacob S., Gheorghe L., 
Gheorghe C., Diculescu M. Modalităţile de 
prezentare fenoti pică a pacienţilor cu boli 
infl amatorii intesti nale cronice. Generarea 
registrului IBD-prospect. J Gastrointest Liver 
Dis Vol16 Suppl 1 2007 56.

12. Mircea Diculescu. Boala Crohn în practi ca 
clinică. Editura Cartea Universitară 2003.

13. Preda C.M., Vermeire S., Rutgeerts P., 
Joosens S., Diculescu M., Marica C., 
Ciocarlan M., Mirea V., Oproiu A. 
Prevalence and signifi cance of perinuclear 
anti -neutrophil anti bodies (pANCA) în 
Romanian pati ents with Crohn’s disease and 
ulcerati ve coliti s.Rom J Gastroenterol. 
2005 Dec; 14(4):357-60. 

14. Stoicescu A., Becheanu G., Dumbrava M., 
Ditescu C., Arbanas T., Greceanu I.M., 
Diculescu M. Corelaţii clinice şi 

histopatologice între colita microscopică şi 
sindromul de intesti n iritabil. J Gastrointest 
Liver Dis Vol 16 Suppl 1 2007 56.

15. Bruining D.H., Loft us E.V. Current and 
future diagnosti c approaches: from 
serologies to imaging. Curr Gastroenterol 
Rep. 2007 Dec; 9(6):489-96.

16. Quinton J.F., Sendid B., Reumaux D., 
Duthilleul P., Cortot A., Grand-basti en B. et 
al. Anti - Saccharomyces cerevisiae mannan 
anti bodies combined with anti neutrophil 
cytoplasmic anti bodies în infl ammatory 
bowel disease: prevalence and diagnosti c 
role. Gut 1998; 42: 788- 791.

17. Preda C.M., Diculescu M., Mirea V., 
Marica C., Vermeire S., Rutgeerts P., 
Oproiu A. Signifi cance of anti -sacharomices 
cerevisiae anti bodies (ASCA) în pati ents 
with infl ammatory bowel diseases în 
Romania. Rom J Gastroenterol. 2005 Mar; 
14(1):23-6. 

18. Vadan R., Gheorghe C., Becheanu G., 
Gheorghe L., Dumbrava M., Badea M., 
Diculescu M. Frecvenţa şi factorii de risc 
ai displaziei în boala Crohn. J Gastrointest 
Liver Dis Vol16 Suppl 1 2007 57.

19. Rutgeerts P., Feagan B.G., Lichtenstein 
G.R., Mayer L.F., Schreiber S., Colombel 
J.F., Rachmilewitz D., Wolf D.C., Olson A., 
Bao W., Hanauer S.B. Comparison of 
scheduled and episodic treatment 
strategies of infl iximab în Crohn’s disease. 
Gastroenterology 2004; 126:402-413.

20. Nakamura K., Honda K., Mizutani T., 
Akiho H., Harada N. Novel strategies for 
the treatment of infl ammatory bowel 
disease: Selecti ve inhibiti on of cytokines 

and adhesion molecules. World J 
Gastroenterol. 2006 Aug 7; 12(29):4628-35

21. Gheorghe L., Gheorghe C., Badea M., 
Vădan R., Pârvulescu I., Toader C., Tugui 
L., Papuc O., Ionescu R., Preda C., Călin I., 
Diculescu M. Infl iximab for Crohn’s disease 
în clinical practi ce: the experience of a 
single center în romania. Rom J 
Gastroenterol. 2003 Mar; 12(1):7-13.

22. Vădan R., Gheorghe L., Gheorghe C., 
Badea M., Călin I., Diculescu M. 
Tratamentul de întreţinere cu Infl iximab în 
boala Crohn: 18 luni de remisiune clinică. J 
Gastrointest Liver Dis Vol16 Suppl 1 2007 
57.

23. Hommes D., Baert F., Van Assche G., 
Caenepeel F., Vergauwe P., Tynman H., De 
Vos M., Van Deventer S., Sti tt  L., Rutgeerts 
P., Feagan B., D’Haens G. Management of 
recent onset Crohn’s disease: a controlled, 
randomized trial comparing step-up and 
top-down therapy. Gastroenterology 2005; 
129:371

24. Sans M., Arti eda M., Diego T., Cara C., 
Rodrigo L., Barreiro M., Arroyo M.T., 
Aceituno M, et al. IBDChip: A new strategy 
to predict clinical course and development 
of complicati ons în pati ents with 
infl ammatory bowel disease. 
Gastroenterology 2006; 130:A346.

25. Diculescu M., Ciocîrlan M., Ciocîrlan M., 
Piţigoi D., Becheanu G., Croitoru A., 
Spanache S. Folic acid and sulfasalazine for 
colorectal carcinoma chemopreventi on în 
pati ents with ulcerati ve coliti s: the old and 
new evidence. Rom J Gastroenterol. 2003 
Dec; 12(4):283-6. 


