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INTRODUCERE 
 

Sclerodermia sistemică este o boală autoimună rară care demonstrează un risc de 
mortalitate de circa 3 ori mai înalt comparativ cu populaţia generală. Severitatea 
acestei patologii derivă cu predilecţie din atingerea pluriviscerală caracteristică. De la 
inflamaţia cronică şi interesarea întregului tub digestiv în evoluţie, la dieta 
dezechilibrată şi absenţa unor recomandări standardizate de screening şi management 
al declinului nutriţional, aceşti pacienţi prezintă numeroşi factori de risc pentru 
malnutriţie şi caşexie. Un număr mic de cercetări publicate până în prezent tratează 
problema alterării statusului nutriţional în sclerodermie, cu toate că asocierea dintre 
malnutriţie şi augmentarea importantă a riscului de mortalitate a fost demonstrată în 
această patologie. 

Smptomatologia digestivă este prezentă la circa 90% din pacienţi, putând afişa 
relaţii importante cu dieta şi modificările compoziţiei corporale. În cazul altor tipuri 
de anomalii clinico-paraclinice identificabile la pacienţii cu sclerodermie, legătura cu 
scăderea ponderală sau riscul de malnutriţie a fost mai rar descris în literatura de 
specialitate. 

Evaluarea pacienţilor cu sclerodermie prin prisma declinului nutriţional reprezintă 
un subiect de cercetare mai rar abordat, oferind oportunitatea reliefării interrelaţiilor 
status nutriţional - simptomatologie digestivă/atingere viscerală - pierderi 
ponderale/risc de malnutriţie. 

Cercetarea de faţă şi-a propus investigarea pacienţilor cu sclerodermie din 
perspectiva statusului nutriţional, în acest context dorindu-se elucidarea relaţiilor 
dintre: 1. dietă şi compoziţia corporală/riscul de malnutriţie; 2. dietă şi 
simptomatologia digestivă; 3. afectarea de organ şi compoziţia corporală/riscul de 
malnutriţie; 4. compoziţia corporală/pierderile ponderale/riscul de malnutriţie şi 
particularităţile obiectivabile paraclinic în loturile analizate. 

 
PARTEA PERSONALĂ 

Capitolul 3. Status nutriţional şi caracteristici clinico-paraclinice în 
sclerodermia sistemică: studiu prospectiv (lotul A) 

 
3.1. Motivaţia şi obiectivele studiului 
Sclerodermia sistemică (SS) se asociază deseori cu declinul compoziţiei corporale 

şi un risc ridicat de malnutriţie. Printre factorii care contribuie la scăderea ponderală a 
acestor pacienţi se numără interesarea digestivă (frecventă şi potenţial severă) şi 
complicaţiile bolii, dieta şi comportamentul alimentar având actualmente un rol 
incert.  

Obiectivul principal al cercetării a fost identificarea şi descrierea factorilor de risc 
(atât modificabili cât şi nemodificabili) pentru malnutriţie, pierderi ponderale sau 
alterarea compoziţiei corporale la pacienţii cu sclerodermie sistemică. 

3.2. Material şi metodă 



2 
 

Am realizat un studiu observaţional prospectiv în care am inclus 42 pacienţicu 
sclerodermie sistemică (SS) aflaţi în evidenţa Clinicii de Reumatologie I a Spitalului 
Clinic de Recuperare Iaşi. În vederea efectuării studiului, am obţinut acordul Comisiei 
de Etică a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" şi al Comisiei de 
Etică a Spitalului Clinic de Recuperare.  

Criteriile de includere au fost următoarele: vârsta peste 18 ani, îndeplinirea 
criteriilor de diagnostic ACR 1980 sau de clasificare ACR/EULAR 2013, respectiv 
acordul de participare la toate etapele studiului. Am exclus persoanele cu vârste sub 
18 ani, pacienţii care nu au îndeplinit criteriile de diagnostic sau clasificare, 
persoanele inapte intelectual şi pacienţii care au refuzat participarea la oricare din 
etapele studiului. 

Datele generale culese au inclus genul pacienţilor, vârsta şi forma clinică (cutanat 
difuză - SScd, respectiv cutanat limitată - SScl). Evaluarea clinică a presupus calculul 
scorului Rodnan modificat (mRSS) şi notarea ulceraţiilor digitale la nivelul pulpei 
degetelor (prezent/absent). 

Evaluarea antropometrică a permis analiza următorilor parametri: talia (T): notată 
în cm, masa corporală/greutatea (G): notată în kg, circumferinţa abdominală (CA): 
notată în cm, circumferinţa şoldurilor (CS): notată în cm. 

Indicii antropometrici derivaţi din parametrii sus-mentionaţi au fost următorii: 

 Indicele de masă corporală (IMC); 

 Raportul talie/şolduri sau Indicele abdomino-fesier (IAF); 

 Indicele de masă adipoasă relativă (MAR) calculat după formulele: 
Femei: MARf =76 - (20 X T / CA) (obezitate definită ca MAR ≥ 33,9); 

Bărbaţi: MARb =64 - (20 X T / CA) (obezitate definită ca MAR ≥ 22,8); 
sau 

MAR = 64 - (20 X T / CA) + (12 X gen) (unde 0 corespunde genului masculin, iar 1 
genului feminin). 

Am realizat analiza dietei pacienţilor incluşi cu ajutorul unei variante traduse, 
adaptate şi validate printr-un studiu-pilot a chestionarului de frecvenţă alimentară 
EPIC-Norfolk. Chestionarul a inclus 130 itemi (alimente, băuturi alcoolice şi non-
alcoolice) şi a evaluat dieta pacienţilor pe o perioadă de 12 luni (anul anterior 
desfăşurării studiului). Informaţiile au fost incluse într-o bază de date Microsoft Excel 
şi prelucrate ulterior cu ajutorul programului FETA versiunea 2.53. 

Necesarul energetic (aportul zilnic mediu recomandat pentru fiecare pacient în 
kcal/zi) a fost calculat în maniera următoare: 

Femei: Aport energetic recomandat (kcal/zi) = 2403 - 7 X (vârsta - 19); 
Bărbaţi: Aport energetic recomandat (kcal/zi) = 3067 - 10 X (vârsta - 19). 
Am comparat aportul de ergocalciferol din dieta pacienţilor cu necesarul 

recomandat de 5 mcg/zi pentru persoanele între 19-50 ani, 10 mcg/zi pentru 
persoanele între 51-70 ani, respectiv 10 mcg/zi pentru pacienţii cu vârste peste 70 ani. 

Am prelevat probe biologice (sânge venos) în vederea evaluării titrului vitaminei D 
(ng/ml) prin ENzyme-Linked ImmunnoAssay (25OH Vitamin D Total ELISA 90’, 
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DIAsource ®ImmunoAssays, Nivelles, Belgia; valori optime ≥ 30 ng/ml, insuficienţă 
10 - 30 ng/ml; deficienţă ≤ 10 ng/ml) şi abuminei serice prin metoda 
spectrofotometrică (Albumin Bromocresol Green, BioSystems®, Barcelona, Spania; 
valori normale: 34 mg/l pentru pacienţii peste 60 ani, respectiv 35 mg/l la cei sub 60 
ani). 

Am estimat riscul de malnutriţie cu ajutorul Malnutrition Universal Screening Tool 
(MUST). 

Prelucrarea statistică a datelor a fost realizată cu ajutorul programului IBM SPSS 
Statistics versiunea 20 pentru Microsoft Windows. 

3.3.Rezultate 
3.3.1. Caracteristici generale ale lotului de studiu 
Grupul a fost compus din pacienţi cu vârste între 25 şi 83 ani. Conform clasificării 

LeRoy, 24 pacienţi (57,1%) au prezentat forma cutanat limitată a bolii, în timp ce 18 
(42,9%) au fost diagnosticaţi cu forma difuză de sclerodermie sistemică. 

3.3.2. Scorul Rodnan modificat şi ulceraţiile digitale 
Procentul pacienţilor cu Rodnan ≥ 20 în grupul cu SScd a fost semnificativ mai 

crescut comparativ cu SScl (test exact Fisher, p=0,002). Prezenţa ulceraţiilor digitale 
a fost notată în 15 cazuri (35,7% din pacienţi).  

3.3.3. Simptomatologia digestivă 
Persoanele cu SScd au declarat mai frecvent prezenţa simptomatologiei digestive 

(test exact Fisher, p=0,007). Pacienţii cu saţietate precoce au demonstrat valori mai 
înalte ale mRSS (Mann-Whitney, p=0,003). 

3.3.4. Parametrii antropometrici 
Pacienţii cu mRSS ≥ 20 au prezentat valori semnificativ mai reduse ale IMC şi 

masei corporale (Mann-Whitney, p=0,005, repectiv p=0,042). Persoanele cu saţietate 
precoce au demonstrat o masă corporală semnificativ mai mică în comparaţie cu 
restul grupului (Mann-Whitney, p=0,011). 

Întregul grup a raportat o greutate maximă pe perioada vieţii de adult superioară 
valorii măsurate la examinarea prezentă. Presupunând că talia s-a menţinut constantă 
între momentul înregistrării Gmax şi cel actual, distribuţia cazuisticii conform IMCmax 
a relevat o pondere mai mare a obezităţii, cu absenţa categoriei de pacienţi clasificaţi 
ca subponderali. 

3.3.5. Pierderile ponderale şi comportamentul alimentar 
Testul exact Fisher a relevat o frecvenţă semnificativ mai înaltă a pierderilor 

ponderale recente în rândul persoanelor cu scor Rodnan peste 20 comparativ cu restul 
grupului (p=0,019). Într-un model univariat de regresie liniară, scorul Rodnan s-a 
dovedit a fi un bun predictor al scăderii ponderale, cu F(1,40)=7,062 (p=0,011).  

Persoanele cu saţietate precoce au demonstrat o frecvenţă mai înaltă a pierderilor în 
greutate de peste 10% (test exact Fisher, p=0,026). 

3.3.6. Chestionarul de frecvenţă alimentară EPIC-Norfolk 
Per total, consumul caloric zilnic a fost mai mic în lotul de studiu comparativ cu 

necesarul recomandat (t-student, p=0,024). Pacienţii pre-obezi şi obezi conform IMC 
au declarat un consum mai redus de proteine (t-student, procent din aportul caloric 
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zilnic: p=0,046). În plus, această subcategorie a demonstrat un consum mai înalt de 
sucroză (t-student, p=0,031) şi total de zaharuri (t-student, p=0,041). 

Pacienţii cu disfagie au demonstrat un consum mai mare de dulciuri şi alimente 
conservate comparativ cu persoanele care nu au declarat prezenţa acestui simptom (t-
student, p=0,014). De asemenea, pacienţii cu pirozis au prezentat un aport mai mare 
de grăsimi (t-student, p=0,045). 

Consumul mediu de etanol a fost mai mare în populaţia de gen masculin (Mann-
Whitney, p=0,041) şi la pacienţii cu exces ponderal conform CA (t-student, p=0,041) 
şi MAR (t-student, p=0,048). De asemenea, pacienţii cu IAF superior valorii normale 
au demonstrat un consum mai înalt de etanol (Mann-Whitney, p=0,036). 

Consumul mediu zilnic de vitamina D s-a corelat cu cel de carne şi produse din 
carne (Pearson, R=0,746, p<0,001), lactate (Pearson, R=0,435, p=0,004), peşte 
(Pearson, R=0,481, p=0,001) şi grăsimi (Pearson, R=0,585, p=0,001), nu şi cu cel de 
ouă (Pearson, R=0,070, p=0,662). 

Pacienţii cu pierderi ponderale au declarat un aport mai înalt de sodiu şi clor 
comparativ cu restul grupului (t-student, p=0,035, respectiv p=0,041). 

3.3.7. Markerii biochimici 
Majoritatea participanţilor au prezentat valori ale vitaminei D sub 30 ng/ml (40 

persoane, 95,2%), 27 persoane demonstrând titruri serice sub 10 ng/ml (64,3% 
înîntregul lot, 66,7% pentru femei). Menţionăm că toţi pacienţii (40 persoane) cu 
valori circulante sub 30 ng/ml au prezentat titruri sub 20 ng/ml ale vitaminei D. 

Valorile serice ale vitaminei D s-au corelat cu mRSS (Spearman, R=-0,338, 
p=0,028). Aportul zilnic de vitamina D din dietă şi suplimente alimentare nu a 
demonstrat o influenţă notabilă asupra titrului vitaminei D în lotul de studiu.  

Prevalenţa hipoalbuminemiei în lotul nostru a fost de 9,5%. Comparativ cu restul 
categoriilor IMC, persoanele cu exces ponderal (supraponderali şi obezi) au 
demonstrat titruri semnificativ mai înalte ale albuminei (t-student, p=0,028). Pacienţii 
care au demonstrat pierderi ponderale neintenţionate peste 10% din masa corporală 
iniţială au prezentat valori mai reduse ale albuminei serice (Mann-Whitney, p=0,011). 

3.3.8. Riscul de malnutriţie 
Persoanele cu risc redus de malnutriţie au prezentat valori semnificativ mai mici ale 

scorului Rodnan (t-student, p=0,020) comparativ cu restul grupului. Consumul zilnic 
de energie şi macronutrienţi nu a demonstrat diferenţe importante între cele trei grupe 
de risc MUST (Kruskal-Wallis, p>0,05).  

Pacienţii cu risc scăzut de malnutriţie au declarat un aport mai mare de glucide 
(procent din consumul caloric zilnic mediu), rezultatele apropiindu-se de pragul de 
semnificaţie statistică (p=0,051). Valorile minime ale albuminei serice au fost 
decelate la pacienţii cu risc înalt de malnutriţie (Kruskal-Wallis, p=0,006). Saţietatea 
precoce a fost acompaniată mai des de un risc înalt de malnutriţie (60% faţă de 8,1%; 
test exact Fisher, p=0,015). 

3.3.9. Relaţii între parametri 
Dintre parametrii analizaţi, scorul Rodnan modificat a prezentat cele mai 

numeroase relaţii semnificative cu alte variabile (Figura 3.31.). 
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Figura 3.31. Reprezentare grafică a relaţiilor semnificative statistic obţinute în lotul de 

studiu: prezentare generală (Alb. = albuminemie; C. etanol = consum de etanol; CA = 
circumferinţa abdominală; Comp. alim. = comportament alimentar; P. pond. = pierderi 

ponderale; S. dig. = simptomatologie digestivă (total); S. precoce = saţietate precoce; Vit. D = 
vitamina D). 

 
Am identificat asocieri notabile între scorul cutanat şi simptomatologia digestivă 

(disfagie, saţietate precoce), pierderile ponderale şi riscul de malnutriţie. 
3.4. Discuţii 
Semnificaţia declinului nutriţional al pacienţilor cu sclerodermie sistemică rămâne 

un subiect de dezbatere. Dovezile din literatură sunt puţin numeroase, loturile 
evaluate sunt deseori mici (dată fiind raritatea bolii), iar protocoalele de cercetare 
adoptate şi rezultatele obţinute diferă semnificativ de la un studiu la altul. 

Disfagia a prezentat o relaţie notabilă cu riscul de malnutriţie în lotul analizat. 
Asocierea dintre disfagie şi malnutriţie a fost demonstrată, cele două entităţi 
prezentând o serie de caracteristici comune precum frecvenţa înaltă şi consecinţele 
potenţial severe. 

Spre deosebire de un studiu desfăşurat în România utilizând acelaşi kit ELISA 
pentru evaluarea titrului vitaminei D la pacienţii cu sclerodermie, rezultatele cercetării 
noastre au evidenţiat o relaţie semnificativă statistic cu scorul Rodnan. De asemenea, 
prevalenţa deficienţei de vitamina D (sub 10 ng/ml) a fost mai ridicată în lotul nostru 
(64,3% faţă de 9,8%). Relaţia dintre vitamina D şi fibroza cutanată ar putea fi 
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explicată prin impactul asupra căii de semnalizare a TGFβ (citokină cu rol central în 
patogenia bolii). 

Conform datelor din literatură, vârsta înaintată nu are un rol decisiv în creşterea 
riscului de malnutriţie în cazul pacienţilor cu sclerodermie sistemică. Rezultatele 
obţinute în studiul de faţă infirmă, de asemenea, relaţia dintre vârstă şi riscul de 
malnutriţie. 

Saţietatea precoce a demonstrat o asociere notabilă cu pierderile ponderale peste 
10% în rândul populaţiei studiate, pacienţii prezentând valori mai reduse ale masei 
corporale şi un risc mai înalt de malnutriţie. Datele publicate până în prezent susţin 
relaţia dintre saţietatea precoce şi pierderile neintenţionate în greutate, respectiv riscul 
de malnutriţie. 

Numărul de mese consumate zilnic a fost redus la pacienţii cu saţietate precoce, 
această categorie declarând mai des o singură masă pe zi. Totuşi, aportul de alimente 
în cantităţi mici consumate sub forma unor mese sau gustări frecvente (6-10 
mese/gustări pe zi) ar putea aduce beneficii notabile pacienţilor cu saţietate precoce 
sau anorexie. 

Persoanele cu disfagie au consumat dulciuri mai frecvent decât restul lotului. Un 
studiu publicat în 2018 vizând dieta vârstnicilor cu tulburări de deglutiţie a arătat 
preferinţa pacienţilor pentru gustările cu un conţinut înalt de grăsimi şi zahăr, cu 
predilecţie de consistenţă semisolidă (îngheţată, panna cotta, parfait). Actualmente, 
problema modificării consistenţei alimentelor consumate în funcţie de severitatea 
disfagiei reprezintă un subiect activ de cercetare, dorindu-se optimizarea aportului 
nutriţional al pacienţilor care prezintă acest simptom. Cu toate acestea, datele 
referitoare la potenţialele beneficii ale acestor strategii aplicate la pacienţii cu disfagie 
în cadrul SS lipsesc din literatură. 

Prevalenţa hipoalbuminemiei în lotul nostru a fost de 9,5%. Valorile IMC sub 18,5 
kg/m2 reprezintă un indicator important al malnutriţiei proteo-calorice, în timp ce 
albuminemia se poate menţine la valori normale chiar în contextul marasmului. 
Fenomenul poate fi explicat prin apariţia unor modificări adaptative în cazurile în care 
statusul nutriţional este alterat pe termen lung. În cohorta evaluată, hipoalbuminemia 
a fost mai frecventă decât subponderea însă a demonstrat o relaţie notabilă cu MUST. 
Aşadar, nu putem presupune că pacienţii subponderali nu au fost malnutriţi. De 
asemenea, nu se poate considera că principalul mecanism de apariţie a 
hipoalbuminemiei a fost malnutriţia. Totuşi, asocierea dintre MUST şi 
hipoalbuminemie, respectiv între scăderea ponderală şi titrul circulant al proteinei 
sugerează că statusul nutriţional s-a aflat în curs de declin pentru o parte din pacienţi. 
Mai mult, este posibil ca valorile normale ale albuminei serice la persoanele cu IMC 
sub 18 kg/m2 să reprezinte una din consecinţele menţinerii unei compoziţii corporale 
anormale pe o perioadă îndelungată. Un argument în acest sens ar putea fi faptul că 
analiza IMCmax în grupul de studiu a relevat dispariţia categoriei de persoane 
subponderale. 

3.5. Concluzii 
• Pacienţii cu SS prezintă numeroşi factori de risc pentru declinul nutriţional. 
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• Alături de interesarea digestivă specifică şi caracterul invalidant al acestei patologii, 
comportamentul alimentar anormal şi dieta dezechilibrată pot promova apariţia 
şi/sau accelera evoluţia modificărilor compoziţiei corporale. 

• Riscul de malnutriţie a demonstrat asocieri semnificative cu dieta pacienţilor şi 
simptomatologia digestivă (saţietatea precoce şi disfagia). 

• De asemenea, MUST a afişat o relaţie inversă (semnificativă statistic) cu 
albuminemia. 

• Scăderea ponderală neintenţionată a prezentat relaţii notabile cu albuminemia şi 
simptomatologia digestivă (saţietatea precoce). 

• Prezenţa pirozisului în lotul de studiu s-a corelat cu un aport mai ridicat de grăsimi. 
• Persoanele cu saţietate precoce au declarat mai frecvent o singură masă pe zi. Este 

cunoscut faptul că aportul alimentar fracţionat (mese şi gustări dese pe parcursul 
zilei) ar putea preveni declinul nutriţional al pacienţilor cu saţietate precoce, acest 
aspect reprezentând un valoros argument în favoarea consilierii nutriţionale. 

• Consumul de sare a fost semnificativ mai ridicat în subgrupul cu pierderi ponderale. 
Astfel, scăderea în greutate a pacienţilor nu poate fi pusă pe seama pierderilor de 
apă. 

• Scorul Rodnan modificat a demonstrat numeroase relaţii semnificative statistic cu 
alţi parametri analizaţi (disfagie, saţietate precoce scăderea ponderală, MUST). 

• MAR reprezintă un indicator sensibil al adipozităţii centrale, în cohorta prezentă 
corelându-se cu greutatea pacienţilor, vârsta înaintată şi consumul de etanol. 

• Inflamaţia sistemică a prezentat relaţii notabile cu obezitatea de tip central. 
• Principalele surse alimentare de vitamina D au fost carnea, lactatele, peştele şi 

grăsimile. Similar altor studii pe această temă, titrul vitaminei D s-a corelat cu 
scorul Rodnan, nu şi cu aportul de ergocalciferol sau cel de suplimente alimentare 
cu vitamina D. 

• Rezultatele obţinute subliniază necesitatea demarării unor intervenţii nutriţionale în 
cazul pacienţilor cu SS. 

 
Capitolul 4. Compoziţie corporală, risc de malnutriţie şi corelaţii clinico-

paraclinice în sclerodermie: studiu retrospectiv (lotul B) 
 

4.1. Motivaţia şi obiectivele studiului 
Pacienţii cu SS prezintă un risc de mortalitate de 3 ori mai înalt comparativ cu 

restul populaţiei. Acest fapt se datorează în mare parte interesării viscerale importante 
şi arsenalului terapeutic limitat. S-a stipulat că progresia afectării de organ (cu 
predilecţie din sfera digestivă) se asociază cu scăderi ponderale şi/sau compoziţie 
corporală anormală în SS. De asemenea, forma clinică ar putea dicta riscul de alterare 
a statusului nutriţional la aceşti pacienţi. Alături de relaţia dintre compoziţia corporală 
si modificările imunologice şi capilaroscopice, respectiv cea dintre terapie şi 
anomaliile biochimice sau hematologice reprezintă în continuare subiecte de 
dezbatere. Studiul de faţă şi-a propus evidenţierea legăturilor intricate dintre factorii 
sus-menţionaţi, propunând o evaluare exhaustivă a cazurilor de SS. 
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Obiectivul principal al cercetării prezente a fost identificarea particularităţilor 
clinice, hematologice, biochimice, imunologice şi capilaroscopice ale pacienţilor 
subponderali, cu pierderi neintenţionate în greutate şi/sau risc de malnutriţie dintr-un 
lot cu sclerodermie sistemică. 

4.2. Material şi metodă 
Am realizat un studiu observaţional retrospectiv în care am inclus 67 pacienţi 

diagnosticaţi cu sclerodermie sistemică (SS) aflaţi în evidenţa Clinicii de 
Reumatologie I a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi. În vederea efectuării studiului, 
am obţinut acordul Comisiei de Etică a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
"Grigore T. Popa" şi al Comisiei de Etică a Spitalului Clinic de Recuperare. Am 
extras datele relevante din fişele de observaţie ale pacienţilor, respectiv din baza de 
date electronică a Clinicii I Reumatologie. 

Criteriile de includere au fost următoarele: vârsta peste 18 ani, îndeplinirea 
criteriilor de diagnostic ACR 1980 sau de clasificare ACR/EULAR 2013, respectiv 
disponibilitatea datelor clinice, biologice, imagistice (capilaroscopie) şi imunologice. 
Am exclus persoanele cu vârste sub 18 ani şi pacienţii cu date incomplete. 

Am evaluat compoziţia corporală a pacienţilor cu ajutorul IMC, încadrând pacienţii 
în cele 4 clase conform recomandărilor OMS. Scăderea ponderală a fost prezentată ca 
procent din masa corporală iniţială şi clasificată conform scalei de severitate Medsger 
(309). Am notat cu 0 scăderea ponderală suferită în cazul pacienţilor aflaţi la prima 
vizită şi /sau fără menţiunea pierderilor ponderale. 

Riscul de malnutriţie în lotul de studiu a fost estimat cu ajutorul Malnutrition 
Universal Screening Tool (MUST), cu încadrarea consecutivă a pacienţilor în cele 3 
categorii de risc (redus, moderat, respectiv înalt). 

Am evaluat hemoleucograma completă, viteza de sedimentare a hematiilor (VSH), 
proteina C-reactivă (PCR), şi diverşi markeri biohimici (TGO, TGP, colesterol total, 
trigliceride, glicemie, acid uric, uree, creatinină).  

Parametrii imunologici analizaţi au fost anticorpii anti-topoizomeraza I (Scl70), 
centromer, SSA, SSB, RNP/Sm şi nucleosom prin metoda Enzyme-Linked-
ImmunoAssay (ELISA), analiza fiind efectuată la acelaşi laborator independent 
pentru întregul lot. Am comparat rezultatele obţinute în lotul nostru cu alte 3 grupuri 
de câte 67 persoane (de acelaşi gen şi vârste apropiate) cu lupus eritematos sistemic 
(LES), poliartrită reumatoidă (PR), respectiv un grup de control format din pacienţi 
fără patologii autoimune (control sănătos, CS). 

Am utilizat un microscop digital FEDMED Digitale Dino-Lite model 100N (AnMo 
Electronics Corporation, New Taipei, Taiwan) cu rezoluţie 1,3 Megapixel pentru 
efectuarea capilaroscopiilor. Captarea (la magnificaţie 200X), prelucrarea şi analiza 
imaginilor s-a realizat cu ajutorul programului DinoCapture 2.0 asigurat de 
producătorul microscopului digital. Am înregistrat câte 4 imagini/deget (minim) 
pentru degetele mâinilor (cu excepţia policelui). În urma analizei imaginilor, am notat 
modificările morfologice şi densitatea capilară (minimă - Dmin, medie - Dmed, respectiv 
maximă - Dmax), cu stabilirea consecutivă a apartenenţei la pattern-urlie specifice 
pentru sclerodermia sistemică (incipient, activ sau tardiv).  



9 
 

Datele pacienţilor incluşi în studiu au fost introduse într-o bază de date SPSS 
versiunea 20 pentru Microsoft Windows (program utilizat în prelucrarea statistică). 

4.3. Rezultate 
4.3.1. Caracteristicile generale ale lotului de studiu 
Lotul de studiu a fost compus din 67 pacienţi cu vârste cuprinse între 33-80 ani 

(56,5 ± 23,5 ani), cu o valoare medie de 51,51 ani (DS=15,24 ani). Pacienţii cu forma 
cutanat difuză a bolii (SScd) au constituit 47,8% din grup (32 persoane), în timp ce 35 
persoane au fost clasificate ca SScl (52,2%). 

Fibroza interstiţială pulmonară s-a asociat cu HTAP în16,7% din cazuri (faţă de 
2,3% cu fibroză interstiţială pulmonară în absenţa HTAP), rezultatele apropiindu-se 
de pragul de semnificaţie (test exact Fisher, p=0,052). 

Bărbaţii au prezentat un risc crescut de ulceraţii digitale (RR=1,939, 95% IC:1.182-
3,182), în timp ce femeile au demonstrat o scădere a riscului cu 48,4% (RR=0,516, 
95% IC: 0,314-0,846).  

În cazul fibrozei interstiţiale pulmonare, atât vârsta pacienţilor în momentul 
evaluării (t-student, p=0,003) cât şi vârsta la debut (t-student, p=0,006) au fost mai 
înaintate în rândul pacienţilor care au prezentat modificări radiologice sugestive. De 
asemenea, pacienţii cu HTAP au prezentat o vârstă mai înaintată atât la debutul bolii, 
cât şi în momentul evaluării (Mann-Whitney, p=0,003). Persoanele cu vârste ≥60 ani 
la debut au prezentat semnificativ mai frecvent tulburări de ritm/conducere (50% faţă 
de 10,5%; Fisher, p=0,008), fibroză pulmonară (70% faţă de 29,8%; Fisher, p=0,028) 
şi HTAP (30% faţă de 3,5%; Fisher, p=0,021). 

4.3.2. Pierderile ponderale 
Pacienţii cu SScd au fost majoritari în grupul în care s-au înregistrat pierderi 

ponderale (10 persoane, 31,2%, versus 4 persoane cu SScl, 11,4%), testul chi2 oferind 
confirmarea statistică a diferenţei dintre SScd şi SScl (p=0,046). Persoanele cu 
interesare digestivă au prezentat o probabilitate mai înaltă de pierderi ponderale peste 
5% (26,1% faţă de 4,8%, test exact Fisher, p=0,049). De asemenea, pacienţii cu 
tulburări de ritm şi/sau conducere sau fibroză pulmonară au prezentat semnificativ 
mai des scăderi ponderale peste 5% din masa corporală iniţială (45,5% faţă de 14,3%, 
respectiv 37,5% faţă de 9,3%), testul exact Fisher oferind confirmarea statistică în 
acest sens (p=0,031, respectiv p=0,009). 

Prezenţa saţietăţii precoce a fost însoţită de un risc înalt de scădere ponderală peste 
5% din masa corporală (RR=6,400; 95% IC: 3,622-11,309). Acelaşi simptom a 
prezentat o asociere notabilă cu pierderea în greutate mai mare de10%(RR=16,000; 
95% IC: 6,195-41,324). Anorexia a fost însoţită de creşterea riscului de pierderi 
ponderale peste 5% din greutatea iniţială (RR=5,357, 95% IC: 2,414-11,890). 

4.3.3. Compoziţia corporală şi riscul de malnutriţie 
Nu am remarcat o frecvenţă semnificativ diferită a deficitului ponderal în raport cu 

genul pacienţilor (test exact Fisher, p=1,000), spre deosebire de forma clinică, 
persoanele cu SScd fiind majoritare (test exact Fisher, p=0,021). De asemenea, 
pacienţii cu SScd au fost încadraţi mai frecvent în categoria de risc înalt de 
malnutriţie comparativ cu SScl (test exact Fisher, p=0,039).  
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Conform testului exact Fisher, pacienţii cu interesare digestivă, HTAP, fibroză 
interstiţială pulmonară sau tulburări de ritm/conducere nu au demonstrat o prevalenţă 
semnificativ mai ridicată a riscului înalt MUST (p=0,153, p=0,566, p=0,476, 
respectiv p=0,051). Cu toate acestea, persoanele cu fibroză interstiţială pulmonară au 
prezentat o asociere cu riscul de malnutriţie. În acest sens, pacienţii cu fibroză 
pulmonară s-au încadrat mai des în categoriile de risc moderat şi înalt (37,5% versus 
14%, test chi2, p=0,027). 

4.3.4. Parametrii hematologici, biochimici şi markerii inflamatori 
Analiza markerilor hematologici şi inflamatori a evidenţiat discrepanţe 

semnificative în raport cu forma de boală, pacienţii cu SScd prezentând valori mai 
reduse ale limfocitelor circulante (p=0,010) şi titruri mai înalte ale PCR (p=0,048), 
restul parametrilor având o distribuţie similară în cele două subgrupuri. Persoanele cu 
pierderi ponderale recente au demonstrat valori mai reduse ale hemoglobinei (t-
student, p=0,001) şi hematocritului (t-student, p<0,001), respectiv o VSH mai 
accelerată (t-student, p<0,001) comparativ cu restul lotului. De asemenea, pacienţii 
subponderali au demonstrat valori mai reduse ale hemoglobinei şi hematocritului 
comparativ cu restul grupului (Mann-Whitney, p=0,030, respectiv p=0,015). 

Pacienţii cu risc moderat de malnutriţie au prezentat valori mediane mai reduse ale 
hematocritului (Kruskal-Wallis, p=0,016) şi hemoglobinei (Kruskal-Wallis, p=0,009) 
în comparaţie cu persoanele cu risc scăzut sau înalt, respectiv o VSH mai accelerată 
(p=0,005). 

Persoanele aflate sub terapie cu Metotrexat au demonstrat mai des hipoglicemie a 
jeun (19,2% faţă de 2,4% în restul lotului; test exact Fisher, p=0,029). Ştiind că 
vârstnicii din lotul de faţă au prezentat o  prevalenţă mai înaltă a hipoglicemiei, am 
analizat diferenţele de vârstă dintre pacienţii aflaţi sub terapie cu Metotrexat şi restul 
lotului, testul t-student evidenţiind absenţa unei discrepanţe notabile între cele două 
subgrupuri (p=0,406). Subgrupul aflat sub terapie cu Azatioprină a prezentat un 
număr mai redus al eritrocitelor (Mann-Whitney, p=0,044). De asemenea, unicul 
pacient cu neutropenie s-a aflat sub tratament cu Azatioprină. Pacienţii trataţi cu 
Ciclosporină A au prezentat titruri mai înalte ale trigliceridelor (t-student, p=0,044). 

4.3.5. Markerii imunologici 
Am identificat titruri mai înalte ale anticorpilor anti-nucleosom la persoanele cu 

HTAP, în timp ce restul autoanticorpilor au demonstrat valori similare cu subgrupul 
fără HTAP obiectivată ecografic. De asemenea, am remarcat o prevalenţă 
semnificativ mai mare a HTAP în subgrupurile cu valori ridicate ale anticorpilor anti-
nucleosom (16,1% faţă de 0%, test exact Fisher, p=0,018) şi RNP/Sm (50% faţă de 
4,8%, test exact Fisher, p=0,025). 

Comparativ cu alte 3 grupuri de pacienţi cu Poliartrită Reumatoidă (PR, 67 
persoane), Lupus Eritematos Sistemic (LES, 67 persoane) şi persoane sănătoase (CS, 
67 persoane) identice ca distribuţie după gen şi similare ca vârstă, persoanele cu 
sclerodermie au demonstrat valori semnificativ mai înalte ale anticorpilor anti-Scl70 
şi centromer (p<0,001). Cu excepţia anticorpilor anti-centromer şi anti-Scl70, 
frecvenţa de pozitivare a markerilor imunologici studiaţi a fost mai mare la pacienţii 
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cu LES comparativ cu SS, însă prevalenţa anticorpilor anti-nucleosom în SS a fost 
comparabilă cu cea din LES. Alături de anticorpii anti-Scl70 şi centromer (prezenţi 
doar în SS), frecvenţa de pozitivare a anticorpilor anti-nucleosom a fost semnificativ 
mai înaltă în rândul pacienţilor cu sclerodermie comparativ cu PR (test chi2, p<0,001). 

4.3.6. Examenul capilaroscopic 
Am remarcat discrepanţe notabile cu privire la durata bolii în raport cu cele 3 tipare 

capilaroscopice, valorile maxime înregistrându-se la pacienţii cu pattern tardiv 
(p=0,002). Am identificat capilare gigante în 59 cazuri (88,1%), microhemoragii în 52 
cazuri (77,6%), arii avasculare în 11 cazuri (16,4%), respectiv capilare ramificate 
şi/sau în candelabru la 24 pacienţi (35,8%) (Figura 4.23.). 

 

 

 

 
Figura 4.23. Examen capilaroscopic (magnificaţie 200X): A - Aspect normal, capilare în 

agrafă de păr, densitate păstrată; B - Capilare gigante, densitate redusă; C - Capilare tortuoase, 
încrucişate, ectaziate, hemoragii şi depozite de hemosiderină, capilar gigant, densitate redusă; 

D - Scădere marcată a densităţii, capilare ramificate, în candelabru, hemoragii, reţea 
dezorganizată, densitate important redusă; E - Pacient inclus în studiu: imagine completă 

(reconstruită) a modificărilor capilaroscopice identificate la nivelul degetului III, mâna dreaptă 
(în dreapta imaginii - hemoragie veche, depozite de hemosiderină în context post-traumatic). 
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Am identificat o relaţie inversă între Dmin, respectiv Dmed şi scorul Medsger 
corespunzător impactului asupra stării generale de sănătate (Spearman, R=-0,278, 
p=0,023, respectiv R=0,280, p=0,022). 

Cu toate că densitatea capilară nu a diferit semnificativ în funcţie de IMC, pacienţii 
subponderali au prezentat mai frecvent tiparul capilaroscopic tardiv (40% faţă de 21% 
în restul lotului). Referitor la densitatea capilară, nu am remarcat diferenţe notabile 
între cele 3 categorii de risc MUST, însă tiparul capilaroscopic tardiv a fost mai 
frecvent descris în subgrupul cu risc înalt de malnutriţie (30% faţă de 14%). 

Interesarea viscerală (indiferent de tipul afectării) a fost acompaniată de valori 
semnificativ mai reduse ale Dmin şi de o frecvenţă mai mare a microhemoragiilor 
(85,2%  faţă de 46,2%; test exact Fisher, p=0,006). De asemenea, am remarcat un 
procent mai mare de pacienţi cu drop-out capilar în subgrupul cu afectare de organ 
(74,1% faţă de 38,5%; test exact Fisher, p=0,022). 

Persoanele care au demostrat pozitivarea anticorpilor anti-centromer au prezentat 
valori semnificativ mai înalte ale Dmed şi Dmax (Mann-Whitney: p=0,032, respectiv 
p=0,045), nu şi Dmin (Mann-Whitney, p=0,102). De asemenea, Dmin, Dmed şi Dmax au 
luat valori mai reduse în grupul anti-Scl70 pozitiv, însă fără semnificaţie statistică 
(Mann-Whitney, p>0,05). 

4.4. Discuţii 
Malnutriţia reprezintă un factor de risc independent asociat cu riscul de mortalitate 

al pacienţilor cu sclerodermie. Cruz-Dominguez et al. au utilizat metoda Chang în 
analiza statusului nutriţional, obiectivând malnutriţia severă la 15% din persoanele 
evaluate. Mai mult, peste jumătate din pacienţii care au decedat pe perioada 
desfăşurării studiului prezentau această caracteristică. În lotul nostru am notat o 
prevalenţă de 14,9% pentru riscul înalt de malnutriţie (conform MUST), aproape 
identică celei descrise de Cruz-Dominguez et al.. 

Deşi literatura de specialitate asociază vârsta înaintată cu un risc mai mare de 
malnutriţie în populaţia generală, vârstnicii din lotul nostru nu au prezentat modificări 
mai severe în această arie. 

Persoanele cu interesare digestivă au prezentat o probabilitate mai înaltă de pierderi 
ponderale peste 5%. Atingerea tractului digestiv superior a fost remarcată la 90% din 
persoanele cu risc înalt de malnutriţie conform MUST, relaţia strânsă dintre 
interesarea digestivă şi declinul nutriţional fiind cunoscută. Mai mult, Baron et al. 
recomandă investigarea complicaţiilor din sfera digestivă în paralel cu riscul de 
malnutriţie la pacienţii cu sclerodermie. 

Persoanele cu fibroză interstiţială pulmonară au prezentat o asociere semnificativă 
cu riscul de malnutriţie. În acest sens, pacienţii cu fibroză pulmonară s-au încadrat 
mai des în categoriile de risc moderat/înalt, rezultatele fiind confirmate statistic. Deşi 
nu au utilizat aceleaşi metode de evaluare a statusului nutriţional, Jouneau et al. au 
identificat o prevalenţă a malnutriţiei de circa o treime în rândul pacienţilor cu fibroză 
pulmonară idiopatică. 

Conform numeroaselor dovezi din literatură, un IMC ridicat (incriminat deseori în 
apariţia bolilor cardiovasculare) indică şanse sporite de supravieţuire în insuficienţa 
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cardiacă cronică, fenomenul constituind un veritabil paradox (paradoxul obezităţii). În 
studiul desfăşurat de Marini et al., pacienţii obezi cu SS şi insuficienţă cardiacă 
cronică în contextul HTAP au demonstrat un prognostic vital mai bun la 24 luni (şi 
apropiat de pragul de semnificaţie la 72 luni), autorii considerând că o masă corporală 
mai ridicată ar putea avea un efect protector. Totuşi, numărul de pacienţi recrutaţi a 
fost redus (49 subiecţi), iar perioada de urmărire nu a depăşit 72 luni. Nu am remarcat 
o prevalenţă semnificativ mai înaltă a excesului ponderal sau a subponderii în 
subgrupul cu HTAP. Totuşi, pierderile ponderale peste 5% au fost de circa 2 ori mai 
frecvente în rândul persoanelor cu HTAP comparativ cu restul lotului, indicând 
tendinţa către declinul nutriţional. Prin natura cercetării de faţă (studiu observaţional 
retrospectiv), nu putem estima semnificaţia prognostică a valorilor IMC şi a 
pierderilor ponderale la pacienţii cu HTAP din cohorta prezentă, însă acest subiect ar 
putea constitui o perspectivă de cercetare. 

Saţietatea precoce a fost însoţită de un risc înalt de scădere ponderală peste 5% din 
masa corporală. Acelaşi simptom a prezentat o asociere notabilă cu pierderea în 
greutate mai mare de 10%, în timp ce anorexia a fost acompaniată de augmentarea 
notabilă a riscului de pierderi ponderale peste 5% din greutatea iniţială. Riscul înalt de 
malnutriţie a fost acompaniat de prezenţa saţietăţii precoce şi anorexiei. Mai mult, am 
identificat o probabilitate înaltă ca pacienţii încadraţi în această categorie de risc să 
prezinte fatigabilitate. Alte cercetări publicate până la momentul actual raportează 
rezutate similare. 

Deşi densitatea capilară nu a diferit semnificativ în funcţie de IMC, pacienţii 
subponderali au prezentat mai des tiparul capilaroscopic tardiv. Mai mult, persoanele 
cu exces ponderal au prezentat mai rar modificări capilaroscopice proprii acestui 
pattern. De asemenea, tiparul capilaroscopic tardiv a fost mai frecvent descris în 
subgrupul cu risc înalt de malnutriţie conform MUST. Literatura de specialitate nu 
menţionează o legătură directă între alterarea statusului nutriţional şi dezorganizarea 
arhitecturii reţelei capilare în sclerodermie. Totuşi, aceste anomalii (dezorganizarea 
microarhitecturii capilare, respectiv creşterea riscului de malnutriţie) constituie 
(împreună şi/sau separat) mărci ale severităţii şi evoluţiei bolii. 

Dacă Herrick et al. au identificat o asociere semnificativă statistic între modificările 
capilaroscopice şi pozitivarea antiorpilor anti-centromer, acest fenomen nu a fost 
obiectivat în cercetarea de faţă. Totuşi, parametrul utilizat de Herrick et al. a fost 
distanţa intercapilară (inter-apicală) în timp ce studiul prezent a descris densitatea/mm 
liniar. Mai mult, pacienţii care au prezentat pozitivarea anticorpilor anti-centromer au 
asociat Dmed şi Dmax discret mai ridicate. În acest sens, rezultatele noastre (deşi 
neconfirmate statistic) se apropie mai mult de cele obţinute de colectivele Sato et al. 
şi Bredemeier et al., densitatea capilară fiind mai redusă în grupul anti-Scl70 pozitiv. 

  
Un review sistematic axat pe determinarea prevalenţei manifestărilor severe proprii 

bolii a descris regula celor 15 procente în sclerodermie. În lotul B, prevalenţa 
tulburărilor de ritm şi/sau conducere s-a apropiat de 15% (16,4%), iar fibroza 
interstiţială pulmonară s-a asociat cu HTAP în proporţie de 16,7%. Mai mult, riscul 
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înalt de malnutriţie (MUST) a fost notat la 14,9% din lotul B, respectiv la 14,28% din 
lotul A. Muangchan et al. nu menţionează aplicabilitatea acestei reguli în cazul 
riscului de malnutriţie, cu toate că această variabilă a fost luată în considerare ca 
manifestare severă la momentul selecţiei resurselor bibliografice relevante. Întrucât 
cercetarea de faţă nu a presupus evaluarea pacienţilor în dinamică, nu putem confirma 
legatura dintre manifestările clinice sau malnutriţie şi riscul de morbiditate şi/sau 
mortalitate. Totuşi, regula celor 15 procente în sclerodermie rămâne o ipoteză demnă 
de analiză în contextul unor studii longitudinale ulterioare. 

Având în vedere asocierile semnificative dintre declinul nutriţional şi afectarea 
cutanată şi/sau viscerală obiectivate în loturile de faţă, alături de recomandările de 
management enunţate de colectivele de experţi, opiniem pentru monitorizarea 
frecventă a modificărilor compoziţiei corporale, cu identificarea precoce a factorilor 
de risc pentru malnutriţie şi promovarea unei alimentaţii echilibrate (implicând cel 
puţin aderenţa la normele stabilite pentru populaţia sănătoasă). 

4.5. Concluzii 
 Dacă pentru alte tipuri de afectare viscerală (HTAP, tulburări de ritm/conducere) nu 

am identificat un risc MUST mai ridicat, persoanele cu fibroză interstiţială 
pulmonară au prezentat o asociere semnificativă cu riscul de malnutriţie. De 
asemenea, pacienţii cu tulburări de ritm şi/sau conducere sau fibroză pulmonară au 
prezentat semnificativ mai des scăderi ponderale peste 5% din masa corporală 
iniţială. 

 Pacienţii cu interesare viscerală (indiferent de tipul afectării) au demonstrat pierderi 
ponderale neintenţionate în peste un sfert din cazuri, diferenţele faţă de restul 
grupului apropiindu-se de pragul de semnificaţie. Asocierea dintre afectarea de 
organ proprie SS şi scăderea ponderală ar putea indica un prognostic vital negativ la 
aceşti pacienţi. 

 Am identificat o relaţie semnificativă statistic între modificările capilaroscopice şi 
scorul Medsger corespunzător impactului asupra stării generale de sănătate 
(pierderi ponderale, hemoglobină şi hematocrit). 

 Deşi densitatea capilară nu a diferit semnificativ în funcţie de IMC, pacienţii 
subponderali au prezentat mai des tiparul capilaroscopic tardiv. Mai mult, tiparul 
capilaroscopic tardiv a fost mai frecvent descris în subgrupul cu risc înalt de 
malnutriţie conform MUST. Aceste anomalii (dezorganizarea microarhitecturii 
reţelei capilare, respectiv creşterea riscului de malnutriţie) constituie (împreună şi 
separat) mărci ale severităţii şi evoluţiei bolii. 

 Densitatea capilară nu diferă în raport cu genul pacienţilor, însă bărbaţii prezintă un 
risc mai mare de dezvoltare a ulceraţiilor digitale. 

 Durata bolii a avut o contribuţie notabilă la progresia anomaliilor capilaroscopice. 
 Am identificat o frecvenţă înaltă de pozitivare a anticorpilor anti-nucleosom, 

apropiată de cea din lotul cu LES. De asemenea, aceşti autoanticorpi au demonstrat 
o legătură notabilă cu HTAP. 
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Capitolul 5. Concluzii generale 
 

Cu toate că am formulat concluzii atât pentru lotul A, cât şi pentru lotul B, 
considerăm oportună şi necesară enunţarea unor concluzii generale ale cercetării 
doctorale. 

 Natura progresivă şi potenţial severă a interesării pluriorganice din sclerodermie 
predispune la un risc ridicat de alterare a statusului nutriţional. Atingerea digestivă 
demonstrează o prevalenţă înaltă şi sporeşte semnificativ riscul de scădere 
ponderală şi/sau malnutriţie în cazul acestor pacienţi. 

 Interesarea cutanată extinsă (forma cutanat difuză a bolii, respectiv un scor Rodnan 
ce depăşeşte 20 puncte) se asociază cu manifestări clinice deseori mai severe, 
deficit ponderal, pierderi în greutate şi/sau risc mai înalt de malnutriţie. 

 Declinul nutriţional poate însoţi instalarea şi/sau progresia interesării viscerale, 
modificările biochimice şi/sau capilaroscopice. Contrar rezultatelor obţinute în 
populaţia generală, vârstnicii cu sclerodermie nu prezintă un risc mai înalt de 
malnutriţie. 

 Regula celor 15 procente în sclerodermie este aplicabilă pentru riscul înalt de 
malnutriţie (estimat cu ajutorul MUST; prevalenţe apropiate de 15% în cele două 
loturi analizate). 

 Am obţinut semnificaţie statistică pentru legătura dintre modificările 
capilaroscopice şi scorul Medsger corespunzător impactului asupra stării generale 
de sănătate (pierderi ponderale, hemoglobină şi hematocrit) în lotul B. 

 Prevalenţa hipovitaminozei D rămâne ridicată în sclerodermie, anumiţi autori 
ridicând problema implicării sa în patogenia bolii. De asemenea, aportul de 
vitamina D din alimentaţie sau suplimente (per os) nu influenţează semnificativ 
titrul seric. 

 În lotul A, principalele surse alimentare de vitamina D au fost carnea, lactatele, 
peştele şi grăsimile. Totuşi, nivelul seric al vitaminei D nu a demonstrat asocieri 
notabile cu alimentele consumate. 

 Cu toate că studiile raportează rezultate discrepante referitor la corelaţia dintre 
scorul Rodnan şi tritrul seric al vitaminei D, rezultatele obţinute în lotul A au 
atribuit semnificaţie statistică acestei legături. 

 În lotul A, consumul de sare a fost semnificativ mai ridicat în subgrupul cu pierderi 
ponderale. Astfel, scăderea în greutate a pacienţilor nu poate fi pusă pe seama 
pierderilor de apă. 

 Genul masculin reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea leziunilor trofice la 
nivelul pulpei degetelor. 

 Titrul anticorpilor anti-nucleosom pot fi ridicate la pacienţii cu sclerodermie, în 
lotul B frecvenţa de pozitivare fiind similară cu cea din LES. De asemenea, aceşti 
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autoanticorpi pot demonstra relaţii semnificative cu atingerea cardiopulmonară 
specifică bolii. 

  
Capitolul 6.  Elemente de originalitate şi perspective ale cercetării 

 
O direcţie emergentă de cercetare este reprezentată de corelarea statusului 

nutriţional cu diverse manifestări specifice sclerodermiei sistemice. Studiul de faţă are 
avantajul de a fi primul desfăşurat pe această temă în România. 

Dintre aspectele care conferă un plus de originalitate analizei lotului A menţionăm 
utilizarea chestionarului EPIC-Norfolk şi a indicelul de masă adipoasă relativă la 
persoanele cu sclerodermie. De asemenea, deşi investigarea riscului de malnutriţie 
conform MUST nu reprezintă o premieră absolută, scorul nu a mai fost utilizat la 
pacienţii cu sclerodermie din ţara noastră.  

Instrumentele de evaluare alese au permis evidenţierea unor interrelaţii importante 
între statusul nutriţional (compoziţia corporală, respectiv dieta) şi simptomatologia 
digestivă, sugerând posibilitatea introducerii unui algoritm de tratament non-
farmacologic cost-eficient (cu o potenţială reducere a frecvenţei spitalizărilor datorate 
exacerbărilor simptomatologiei digestive şi scăderea consumului de inhibitori ai 
pompei de protoni sau prokinetice). 

În cazul persoanelor cu saţietate precoce din lotul A (simptom care a afişat relaţii 
semnificative cu pierderile ponderale şi riscul de malnutriţie) am remarcat o frecvenţă 
redusă a meselor, în timp ce pacienţii cu pirozis au declarat un aport mai mare de 
grăsimi comparativ cu restul grupului de studiu. Rezultatele obţinute subliniază 
necesitatea elaborării unor recomandări nutriţionale centrate pe asigurarea unui aport 
optim caloric şi de macro/micronutrienţi şi pe ameliorarea simptomatologiei digestive 
la pacienţii cu sclerodermie. 

În lotul B am identificat o legătură între declinul compoziţiei corporale şi alterarea 
microarhitecturii reţelei capilare. Deşi în acest sens rezultatele nu au depăşit pragul de 
semnificaţie statistică, asocierea a fost mai rar descrisă în literatură. De asemenea, atât 
modificările capilaroscopice cât şi scăderea ponderală sau creşterea riscului de 
malnutriţie însoţesc progresia bolii. 

Analiza lotului B aduce în materie problema investigării valorilor extreme ale 
uricemiei (atât hiper-, cât şi hipouricemia) în relaţie cu dezorganizarea reţelei capilare 
din sclerodermie. Evaluarea valorilor serice scăzute ale aidului uric în raport cu 
anomaliile capilaroscopice conferă unicitate studiului prezent, literatura de 
specialitate menţionând mai frecvent hiperuricemia ca factor de risc. 

Cu toate că demonstrează asocieri notabile cu morbiditatea şi mortalitatea, 
malnutriţia rămâne frecvent subdiagnosticată atât în bolile cu mecanism autoimun,  
cât şi în populaţia generală. Totuşi, pacienţii cu sclerodermie sistemică prezintă un 
risc semnificativ mai înalt de alterare a compoziţiei corporale prin natura şi 
severitatea atingerii viscerale. 

Cercetarea realizată în lotul A oferă oportunitatea urmăririi în evoluţie a pacienţilor, 
cu introducerea unor noi parametri (prognostic funcţional, risc de mortalitate, analiza 
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unui număr mai mare de simptome digestive, utilizarea GSS şi a frecvenţei de apariţie 
a simptomatologiei digestive în raport cu dieta sau modificările compoziţiei 
corporale). De asemenea, o perspectivă importantă este reprezentată de extinderea 
lotului în scopul conferirii unui plus de robusteţe dovezilor aduse în prezenta lucrare. 
Referitor la particularităţile clinice (inclusiv riscul de malnutriţie) şi biochimice, 
introducerea unor grupuri de control (similare ca distribuţie după gen şi vârstă şi 
formate din persoane aparent sănătoase) reprezintă o opţiune viabilă pentru 
continuarea explorărilor în ambele loturi. 

Pentru particularităţile capilaroscopice din cohorta B, o posibilă direcţie viitoare de 
cercetare este compararea rezultatelor obţinute cu cele din loturi omoloage constituite 
din pacienţi cu alte patologii imuno-inflamatorii. Mai mult, reanaliza imaginilor va 
permite investigarea şi valorificarea altor parametri (aria perivasculară, distanţa 
intercapilară, CSURI). 

Studiul nostru este reproductibil şi rămâne deschis, oferind argumente importante în 
favoarea investigării exhaustive a statusului nutriţional în relaţie cu particularităţile 
clinico-paraclinice din sclerodermia sistemică. 
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