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Consumul ilicit de droguri în scop recreaţional a crescut 
în întreaga lume, ceea ce poate declanșa diferite categorii 
de complicaţii: psihiatrice, neurologice, cardiovasculare, ac-
cidente cardio-cerebrovasculare, cauzate de uti lizarea și 
abuzul de droguri ilicite, cum ar fi  LSD, crack, cocaină și ca-
nabis.

Sistemul nervos central este vulnerabil și suscepti bil la 
complicaţii acute sau cronice legate de consumul drogurilor 
menţionate mai sus. Prezenta lucrare este o minirecenzie 
adresată medicilor de familie, precum și specialiști lor, pen-
tru stabilirea rapidă a diagnosti cului clinic și iniţierea terapi-
ei adecvate în aceste probleme întâlnite în practi ca medica-
lă.

Complicaţiile declanșate de aceste xenobioti ce toxice 
constau în: paranoia, iluzii vizuale, halucinaţii, anxietate și 
euforie, psihoze, fl ashback-uri, encefalopati i. Alte complica-
ţii grave constau în convulsii, accidente vasculare cerebrale 
(ischemice sau hemoragice), defi cite cogniti ve, întreruperea 
fl uenţei verbale, diminuarea atenţiei (hipoprosexie), afecta-
rea memoriei (dismnezii). 

Canabisul a fost „considerat clasic“ ca fi ind inofensiv, dar 
riscul de a declanșa complicaţii cardio-cerebrovasculare 
acute este subesti mat. Diff usion tensor imaging (DTI), o teh-
nică neuroimagisti că sensibilă, care caracterizează parame-
trii microstructurii substanţei albe, a permis obiecti varea 
impactului asupra dezvoltării creierului de adolescent. În 
multe ţări din UE, uti lizarea canabisului în scop „medicinal“ 
este autorizată, însă aceasta nu ar trebui să devină un argu-
ment pentru consumul nesti ngherit și necontrolat, deoare-
ce ar putea consti tui „porti ţa legală“ pentru uzul ilicit, recre-
aţional.

Cuvinte cheie: cocaină, crack, LSD, canabis, tulburări ne-
urologice, medici de familie

Review of the Neurological Complicati ons Due to Illicit 
Drugs

Recreati onally use of illicit drugs has increased world-
wide, and this may trigger diff erent categories of complica-
ti ons: psychiatric, neurologic, cardiovascular (and cardio- 
cerebrovascular events) caused by the use and abuse of 
illicit drugs, such as LSD, crack, cocaine and cannabis.

The nervous system is vulnerable and suscepti ble to hy-
per-acute or chronic complicati ons, related to the consump-
ti on of the illicit drugs menti oned above.

The present paper is a mini-review addressed to the 
general practi ti oners (family doctors), as well to the special-
ists, in order to establish a bett er clinical diagnosis and ther-
apy of these problems encountered in the medical practi ce. 

Many common complicati ons triggered by these toxic 
xenobioti cs, consists in: paranoia, visual illusions, hallucina-
ti ons, anxiety and euphoria, psychosis, fl ashbacks, encepha-
lopathies. Some other serious complicati ons consist in sei-
zures, strokes (ischemic or hemorrhagic), cogniti ve defi cits, 
disrupti on of verbal fl uency, decreased att enti on span, 
memory impairment. Due to their severity, these complica-
ti ons may need emergent special treatments.

“Classically” cannabis was oft en considered innocuous, 
and the acute cerebrovascular risk is probably underesti -
mated. Diff usion tensor imaging (DTI), a sensiti ve neuroim-
aging technique that characterizes microstructural parame-
ters of the brain white matt er, emphasized cannabis impact 
on the development of adolescent brain. In many EU coun-
tries, medical use of cannabinoids is authorized, but this 
should not become an argument for unfett ered and uncon-
trolled consumpti on. Some demographic and eti opathogen-
ic studies support the idea that medicinal marijuana might 
just be a backdoor to legal recreati onal usage.

Keywords: cocaine, crack, LSD, cannabis, neurological 
disorders, family doctors
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sinteza literaturii de specialitate

Alina Băjenaru1, Ionuţ Octavian Frecea1, 
Cristi na Cîmpeanu1, Aurelian Anghelescu1,2

1Clinica de Neuroreabilitare, Spitalul Clinic de Urgenţă 
„Bagdasar-Arseni“, Bucureşti 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 

Introducere. Hematomul epidural are o dublă topogra-
fi e anatomo-patologică: craniană sau/și spinală. Eti ologia 
este complexă: postt raumati că, iatrogenă (secundar unui 
tratament inadecvat cu anti coagulante sau/și anti agregante 
plachetare), coagulopati i congenitale sau dobândite (leuce-
mii, ciroză hepati că), secundar unor manevre Valsalva (în 
ti mpul unui efort fi zic intens sau al travaliului) ori idiopati c. 
Scopul acestui arti col este de a prezenta un caz clinic de he-
matom epidural spinal (HEDS) acut, cu tablou clinic ati pic și 
realizarea unei scurte sinteze a literaturii de specialitate.

Prezentare de caz. Pacient de sex masculin, în vârstă de 
80 de ani, sever dizabilitat locomotor (picior strâmb conge-
nital bilateral), asociind comorbidităţi cardiovasculare im-
portante (fi brilaţie atrială cronică, cardiomiopati e dilatati vă 
și insufi cienţă cardiacă cronică clasa II NYHA, cu FEVS 40%), 
în tratament cronic cu anti coagulante orale (acenocumarol), 
a suferit un traumati sm vertebro-medular (TVM) prin căde-
re pe ischioane, de la același nivel, fără impact cranian, pre-
cedat de pierderea stării de conști enţă de scurtă durată, fără 
convulsii sau relaxare sfi ncteriană. Căderea a fost urmată de 
HEDS la nivel C3-T2 și fractură vertebrală C7. Intervenţia chi-
rurgicală a constat în evacuarea decompresivă a HEDS prin 
hemilaminectomie C4-T2. Pacientul a fost transferat în clini-
ca de Recuperare în stadiul de tetraplegie incompletă C7 
AIS-C, vezică și intesti ne neurogene, având plagă postopera-
torie dehiscentă (ulterior vindecată per secundam). Progra-
mul de recuperare a fost individualizat și adaptat la starea 
clinico-biologică actuală.

Discuţii. Complexitatea diagnosti cului eti opatogenic și a 
factorilor care au predispus la căderea din picioare reprezin-
tă parti cularitatea cazului. Terapia anti coagulantă (insufi ci-
ent controlată) se citează ca factor predispozant iatrogen 
pentru HEDS spontan (netraumati c), dar probabil că eti olo-
gia este traumati că, fi ind consecinţa fracturii cervicale se-
cundară impactului biomecanic de mică intensitate. Căde-
rea de la același nivel s-a realizat pe ischioane, ulterior pe 
spate, fără impact cranian cu vreun obiect contondent (pie-
să de mobilier) și a fost urmată de fractura vertebrei C7.

Vârstnicul a fost predispus la cădere din cauza:
• dismorfi smului și disfuncţionalităţii congenitale ale 

complexului neuro-mio-atro-kineti c. 
• fi brilaţiei atriale cronice, fenomenelor de hipodias-

tolie și insufi cienţă circulatorie cerebrală globală 
(sincopă cardiogenă).

Starea de pierdere a conști enţei de scurtă durată a sur-
venit în contextul unei sincope cardiogene, după traumati s-
mul cranian minor sau/și secundar unui accident vascular 
cerebral (AVC) tranzitoriu.

Prognosti cul functi onal este precar, dată fi ind suferinţa 
cardiacă severă, ce reprezintă un impediment major al pali-
erului somati c (B), cu repercusiuni severe asupra palierelor 
acti vitate (A), parti cipare (P), asupra prognosti cului recupe-
rării și, respecti v, asupra calităţii vieţii. 

Prognosti cul vital depinde de măsurile preventi ve împo-
triva complicaţiilor uzuale (infecţii urinare, probleme intes-
ti nale, escare) în contextul comorbidităţilor severe cardiace 
și neurologice. Antagonistul de vitamina K a fost înlocuit cu 
anti coagulantul modern (apixabanum), în scopul profi laxiei 
secundare și terţiare a AVC cardio-embolice.

Cuvinte cheie: hematom epidural spinal (HEDS), vârst-
nic, cădere de la același nivel, recuperare, prognosti c 

Acute spinal epidural hematoma, clinical and 
eti opathogenic diagnosti c diffi  culti es. Case 
presentati on and synthesis of the literature

Introducti on. Epidural hematoma has double anatomo-
pathological topography: intracranial and/or spinal. Its eti -
ology is complex: post-traumati c, iatrogenic (secondary to 
an inadequate anti coagulati on and/or anti platelet treat-
ment), congenital or acquired disorders of coagulati on (leu-
kemia, hepati c cirrhosis, etc.), secondary to an intense Vals-
alva maneuvers (e.g. during labor) or idiopathic. The 
purpose of this arti cle is to present a clinical case of acute 
spinal epidural hematoma (SEDH) with atypical clinical pic-
ture, and also a brief synthesis of the literature.

Case presentati on. A 80-years-old male pati ent, with lo-
comotor disability (bilateral congenital foot deformity) with 
multi ple cardiovascular comorbiditi es (chronic atrial fi brilla-
ti on, dilated cardiomyopathy and chronic heart failure (class 
II NYHA, with a left  ventricle ejecti on fracti on of 40%), 
chronically anti coagulated with a vitamin K antagonist 
(acenocumarol) suff ered a low-energy cervical fracture (C7 
vertebral injury) followed by a SEDH at C3-Th2 vertebral lev-
els. The elderly had fallen (from body level) without cranial 
trauma, event followed by a short loss of consciousness 
(without convulsions or sphincter relaxati on). 

Hemilaminectomy at the C4-Th2 levels was performed 
for decompression and evacuati on of the SEDH. The pati ent 
was then transferred in our rehabilitati on clinic with a C7 
AIS-C tetraplegia, neurogenic bladder and bowel and wound 
dehiscence (healed per secundam). The rehabilitati on pro-
gram was individualized and adapted to the current clini-
cal-biological status.

Discussion. The case parti cularity consists in the diffi  cul-
ty to accurately indicate the exact chronological chain of 
eti opathogeneti c mechanisms generati ng the acute SEDH. 
The anti coagulant therapy might be incriminated as an iat-
rogenic cause for a “spontaneous” SEDH, but most probably 
its eti ology is traumati c, consequence of the cervical spine 
fracture due the low-intensity biomechanic impact. 

The pati ent had accidentally fallen on his ischial tuberos-
iti es and then on his back, without cranial impact with the 
surrounding objects (e.g. furniture). The loss of conscious-
ness for a short period of ti me could be owed to a cardio-
genic syncope, a minor head trauma and/or a transient is-
chemic att ack.



ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY – VOLUME XVII, SUPPLEMENT, 2018 19

The complex predisposing circumstances to accidental 
fall in our elderly pati ent were due to the:

–  unstable locomotor functi on, secondary to his con-
genital clubfoot deformity/disability;

–  chronic atrial fi brillati on, hypodiastolic phenomena 
with global cerebral circulatory insuffi  ciency (cardio-
genic syncope) and/or a transient ischaemic cerebral 
att ack.

The functi onal prognosis is poor, owing to the severe 
cardiovascular pathology, which represents the major im-
pediment due to the somati c (body functi ons and structure) 
impairments. This health-related conditi on had severe re-
percussions on the subject`s acti vity (related to tasks and 
basic acti viti es of daily living) and parti cipati on, aff ecti ng 
the outcome of rehabilitati on, and his quality of life.  

The vital prognosis depends on preventi on of common 
health complicati ons (such as urinary tract infecti ons, bowel 
problems, and pressure sores), in the context of the severe 
cardiac and neurological co-morbiditi es. The vitamin K an-
tagonist was replaced with a novel anti coagulant (apixaba-
num), in order to provide secondary and terti ary prophylax-
is of cardio-embolic stroke. 

Keywords: spinal epidural hematoma, elderly, falling 
from level, rehabilitati on, prognosis
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Biopsiile combinate de nerv sural și mușchi gastrocnemian 
reprezintă proceduri cunoscute în practi ca neuropatologică co-
ti diană mondială, având tehnici specifi ce pentru obţinerea 
fragmentelor adecvate, procesarea ti sulară, metode de colora-
re și aspecte diagnosti ce patologice specifi ce pe criosecţiuni, 
ţesut incluzionat în parafi nă, secţiuni semifi ne și ultrafi ne de 
nerv incluzionat în rășini sinteti ce și analize morfometrice.  

În NP, unele dintre cele mai prevalente afecţiuni neuro-
logice, care reprezintă aspecte comune în numeroase afec-
ţiuni sistemice, biopsia de nerv poate furniza informaţii cli-
nic relevante, mai ales în NP tratabile, precum cele vas-
culiti ce, sau în NP semnifi cati ve clinic de cauză necunoscută, 
indicaţii clare pentru practi carea biopsiei nervoase. Alte ne-
uropati i specifi ce sunt cele amiloide, hipertrofi ce, tomacu-
lare, metacromati ce sau granulomatoase și chiar cele infl a-
matorii, în care biopsia de nerv poate fi  necesară înaintea 
iniţierii terapiei steroide de lungă durată. Cu toate acestea, 
în majoritatea cazurilor de NP, incluzând neuropati ile me-
tabolice (diabeti ce, uremice) sau alcoolice și în sindromul 
Guillain-Barré, testele clinice și de laborator, în special elec-
trofi ziologice, aduc sufi ciente date pentru stabilirea unui 
diagnosti c cauzal, astf el încât o biopsie de nerv este inuti lă. 
Un aspect esenţial ce trebuie avut în vedere înainte de reco-
mandarea biopsiei este faptul că, în numeroase cazuri, se 

poate diagnosti ca morfologic o neuropati e demielinizantă, 
axonală sau mixtă de severitate variabilă, dar cu aspecte 
adiţionale nespecifi ce.  

Prezentăm indicaţiile de diagnosti c ale biopsiei de nerv, 
precum și aspecte practi ce relevante pentru neurologi, ba-
zate pe experienţa proprie, prin cazuri clinice ilustrati ve. 
Scopul prezentării este sublinierea rolului incontestabil al 
corelaţiilor clinico-patologice în diagnosti cul NP, având 
drept consecinţă evitarea biopsiilor irelevante.  

The sural nerve biopsy in the actual diagnosti c 
work-up of peripheral neuropathies (PN)

Sural nerve and gastrocnemius muscle biopsies are 
well-established procedures in the everyday practi ce of 
neuropathology around the world, with specifi c techniques 
of obtaining adequate specimens, ti ssue processing, stain-
ing methods and specifi c pathological diagnosti c features 
on frozen, paraffi  n, semithin and ultrathin secti ons of nerve 
and morphometric analysis.

In PN, some of the most prevalent neurological disor-
ders and a common feature in many systemic diseases, the 
nerve biopsy may contribute with clinically relevant infor-
mati ons, parti cularly in treatable causes of PN like vasculiti s, 
or in signifi cant PN with unknown cause, these representi ng 
clear indicati ons for performing a diagnosti c biopsy. Other 
specifi c diagnosis are amyloid, hypertrophic, tomaculous, 
metachromati c or granulomatous neuropathies and even in 
infl ammatory ones, a nerve biopsy may be required before 
long-term steroid treatment is prescribed. However, in 
many PN cases including metabolic (diabeti c, uremic) or al-
coholic neuropathies and Guillain-Barre syndrome, the clin-
ical and laboratory tests, especially electrophysiology, pro-
vide suffi  cient data to establish a causati ve diagnosis and a 
nerve biopsy is unuseful. An important aspect to be consid-
ered before a biopsy is ordered is that in numerous cases a 
diagnosis of demyelinati ng, axonal or mixed neuropathy of 
variable severity can be highlighted, with only nonspecifi c 
additi onal fi ndings.

We present the diagnosti c indicati ons and sensiti vity of 
the nerve biopsy, as well as relevant practi cal issues for neu-
rologists, based on our experience and using illustrati ve clini-
cal cases. The aim of our presentati on is underlining the inval-
uable role of clinicopathological correlati ons in the fi eld of PN 
and as a consequence the avoidance of irelevant biopsies.

Accidentul vascular cerebral ischemic la adultul tânăr 
cu disecţie la nivelul arterelor cervicale
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Introducere. Accidentul vascular cerebral (AVC) la adul-
ţii ti neri a fost considerat un eveniment relati v rar, însă, în 
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prezent, incidenţa acestuia se afl ă în creștere, în ti mp ce vâr-
sta de debut este în scădere. Este obligatorie stabilirea unui 
diagnosti c eti ologic precis, întrucât accidentele vasculare 
cerebrale reprezintă o problemă importantă de sănătate 
publică, caracterizată prin valori ridicate ale morbidităţii și 
mortalităţii. Dintre eti ologiile AVC-ului la vârste ti nere, se 
numără disecţia arterelor cervicale. 

Disecţiile cervicale pot fi  clasifi cate în funcţie de siste-
mul arterial implicat (caroti dian/vertebral) și în funcţie de 
localizare (extracranian/intracranian). Mecanismul implicat 
în producerea ischemiei cerebrale este reprezentat fi e de o 
embolie distală, fi e de reducerea fl uxului sanguin cerebral. 
Cefaleea și cervicalgiile preced adesea defi citele neurologi-
ce, frecvent cu câteva ore sau zile, iar uneori pot fi  singurul 
simptom. De altf el, pacienţii pot prezenta afazie, defi cite 
motorii, paralizii de nervi cranieni sau sindrom Horner. În 
plus, faţă de mecanismul fi ziopatologic traumati c, dintre alţi 
factori de risc pentru disecţia arterelor cervicale, putem 
enumera patologiile cardiovasculare, anomaliile ţesutului 
conjuncti v, anomaliile anatomice, migrena, infecţiile, hiper-
homocisteinemia sau uti lizarea contracepti velor orale.

Prezentarea cazurilor. Vă prezentăm cazul unui bărbat 
de 42 de ani, fumător ocazional, cu antecedente medicale 
de hipertensiune diastolică izolată și cefalee intermitentă, 
ulti mul episod fi ind cu 10 zile anterior evenimentului vascu-
lar și fără traumati sme recente. Brusc, pacientul a prezentat 
hemipareză ataxică dreaptă, paralizie facială centrală dreap-
tă și dizartrie, pentru care a benefi ciat de terapie tromboli-
ti că. După 24 de ore, s-a efectuat un examen CT cerebral de 
control care nu a evidenţiat leziuni cerebrale. În evoluţie, 
simptomatologia s-a ameliorat, dar examenul angio-IRM ce-
rebral a evidenţiat o leziune ischemică cerebrală ponti nă 
stângă, cu transformare hemoragică, și un tromb la nivelul 
segmentului V4 al arterei vertebrale, cel mai probabil se-
cundar unei disecţii la acest nivel. Hemoragia ponti nă ar pu-
tea fi  o remaniere hemoragică a leziunii ischemice cerebrale 
sau un efect advers al tratamentului tromboliti c.  

Al doilea caz este al unui bărbat în vârstă de 26 de ani, 
fără antecedente medicale, care s-a prezentat în departa-
mentul nostru de urgenţă cu afazie anomică, după un efort 
fi zic susţinut (fără traumati sm), cu remiterea spontană a 
simptomatologiei în 24 de ore. De asemenea, în acest caz, la 
examinarea CT cerebral nu au fost descrise modifi cări pato-
logice, dar angiografi a prin rezonanţă magneti că a evidenţi-
at disecţia arterei caroti de interne stângi și multi ple leziuni 
ischemice fronto-parietale stângi. La momentul respecti v, 
nu au fost identi fi cate alte simptome sau semne neurologi-
ce.

Tratamentul specifi c al disecţiilor trebuie ales în funcţie 
de caracteristi cile și patologiile fi ecărui pacient. În cazul te-
rapiei medicamentoase, nu există dovezi clare între efi cien-
ţa și riscurile terapiei anti agregante sau anti coagulante. 
Pentru ambii pacienţi, noi am optat pentru tratamentul an-
ti agregant plachetar. Tratamentul endovascular ar putea fi  o 
opţiune pentru pacienţii simptomati ci, mai ales dacă, în po-
fi da unui tratament medical adecvat, există evenimente is-
chemice în curs de consti tuire.

Concluzii. Tinerii cu semne clinice de accident vascular 
cerebral acut necesită o abordare specifi că. Vârsta medie de 
apariţie a disecţiei arterelor cervicale este de aproximati v 
45 de ani, cu predominanţă la sexul masculin. Pacienţii pot 
prezenta semne necaracteristi ce, îngreunând astf el stabili-
rea diagnosti cului corect. Angiografi a prin rezonanţă mag-
neti că în secvenţă ponderată T1, cu supresie pentru grăsi-
me, este recomandată ca investi gaţie neuroimagisti că ini-
ţială la pacienţii cu suspiciune de disecţie de arteră caroti dă 
sau vertebrală. Mai mult, pacienţii cu disecţie de arteră cer-
vicală nu trebuie excluși de la administrarea tratamentului 
tromboliti c intravenos.

Ischemic stroke in young adults with cervical artery 
dissecti on

Introducti on. Stroke in young adults was considered a 
relati vely rare event but nowadays its incidence is increas-
ing meanwhile the age of onset is decreasing. Being an im-
portant burden for society due to premature disability and 
death, an accurate diagnosis is mandatory. Among the mul-
ti ple eti ologies of stroke in young age, cervical artery dissec-
ti on is highly signifi cant. 

Cervical dissecti ons can be classifi ed according to the 
involved arterial system (caroti d/vertebral) and localizati on 
(extracranial/intracranial). The brain ischemia results either 
from a distal embolisati on or from diminished cerebral 
blood fl ow (by thrombus formati on). Craniocervical pain of-
ten precedes neurological features, frequently by hours or 
days, and someti mes it may even be the only clinical symp-
tom. Pacients may present with aphasia, motor defi cits, cra-
nial nerve palsies or Horner’s syndrome. In additi on to the 
aknowledged traumati c pathophysiological mechanism, 
other risk factors for cervical artery dissecti on are repre-
sented by cardiovascular problems, connecti ve ti ssue ab-
normaliti es, anatomical abnormaliti es, migraine, infecti ons, 
hyperhomocysteinemia or oral contracepti ve use.  

Cases presentati on. We present you the case of a 
42-year-old man, occasional smoker, with a medical history 
of isolated diastolic hypertension and intermitt ent head-
ache, last episode with 10 days before the vascular event 
and no trauma involved. Unexpectedly the pacient devel-
oped right ataxic hemiparesis, right central facial palsy and 
dysarthria, so he received trombolyti c therapy. Aft er 24 
hours a brain CT was performed but it didn’t reveal any es-
tablished lesions. A few days later a brain MRA showed left  
ponti ne hemorrhagic transformati on of an ischemic stroke 
and a V4 segment thrombus of the vertebral artery, most 
likely due to a vertebral artery dissecti on. The pons hemat-
oma could be a secondary ischemic stroke transformati on  
or an adverse event aft er trombolysis.  

The second case is a 26-year-old man, without any med-
ical history, that presented in our emergency department 
with anomic aphasia aft er sustained physical eff ort (without 
any trauma), which spontaneously recovered within 24 
hours. Likewise, in this case the brain CT was clear but the 
MRA pointed out left  internal caroti d artery dissecti on with 
multi ple left  fronto-parietal ischemic lesions. At that mo-
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ment, no other neurological simptoms or signs were identi -
fi ed. 

The treatment strategy in cervical artery dissecti ons 
should be elected according to the pati ent’s specifi c fea-
tures, because there is no signifi cant evidence between an-
ti platelet agents and anti coagulants preventi ng clot forma-
ti on in these cases. For both our pacients we decided to 
prescribe anti platelet treatment. Endovascular treatment 
could also be an opti on for symptomati c pati ents, especially 
if there are ongoing ischaemic events despite the appropi-
ate medical management.

Conclusion. Young pacients with clinical signs of acute 
stroke should have more specifi c approach. The mean age 
for cervical artery dissecti on is around 45 years, predomi-
nantly in male. The diagnosis may someti mes be missed be-
cause there are few disti ncti ve signs in the clinical presenta-
ti on. MRA with fat suppressed T1 weighted sequence is 
recommended as initi al neuroimagisti c investi gati on in pa-
ti ents with suspected artery dissecti on. Moreover, pacients 
with suspected or confi rmed cervical artery dissecti on 
should not be excluded from intravenous trombolysis.

Spaţiul Virchow-Robin normal și patologic

I.M. Cojocaru
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 
București 
Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic „Colenti na“, București  

Spaţiul Virchow-Robin este un spaţiu cuprins între o ar-
teră și o venă și pia mater. Spaţiile Virchow-Robin sunt foar-
te mici (diametrul < 5 mm), acestea fi ind observate cu frec-
venţă crescândă și cu dimensiuni aparent mai mari odată cu 
avansarea în vârstă.

Există trei ti puri de spaţii Virchow-Robin dilatate: ti pul 1 
sunt localizate la nivelul arterelor lenti culostriate, care se 
proiectează în ganglionii bazali, ti pul 2 sunt localizate la ni-
velul cortexului, urmând calea arterelor bulbare, iar ti pul 3 
sunt localizate în mezencefal. 

Spaţiile Virchow-Robin apar în T2w ca enti tăţi rotunde 
sau ovale cu o intensitate a semnalului echivalentă vizual cu 
cea a LCR, nu prezintă efect de masă și sunt localizate de-a 
lungul vaselor sanguine în jurul cărora se formează.

Imaginile în rezonanţă magneti că similare celor ale spa-
ţiilor dilatate sunt observate în multe alte boli.

Mecanismele propuse ale dilatării spaţiilor Virchow-Ro-
bin sunt: traumati smul mecanic secundar pulsaţiei LCR, 
elongarea vaselor sanguine penetrante ectati ce, permeabi-
litatea vasculară anormală care determină creșterea exsu-
dării lichidiene, tulburarea căii de drenaj a lichidului intersti -
ţial secundară circulaţiei LCR în cisternă, angeita necroti că 
segmentală, demielinizarea perivasculară, torsionarea arte-
relor odată cu vârsta, permeabilitatea alterată a peretelui 
arterial și obstrucţia căii de drenaj limfati c, insufi cienta dre-
nare lichidiană și lezarea ţesutului perivascular ischemic 
care determină un efect ex-vacuo. 

Spaţiile Virchow-Robin prezintă roluri în reglarea mișcă-
rii lichidiene în SNC, ca parte integrantă a BHE și în reglarea 
imună. 

Diagnosti cul poziti v al spaţiilor Virchow-Robin este în ge-
neral simplu, aspectul fi ind ti pic, dar uneori implică investi -
gaţii suplimentare.

Normal and pathological Virchow-Robin space

The Virchow-Robin space (VRS) is a perivascular space 
between an artery and a vein and the pia mater. VRS are 
extremely small (< 5 mm), they are found with increasing 
frequency and larger apparent sizes with advancing age.

There are three types of dilated VRS: type 1 located on 
the lenti culostriate arteries projecti ng into the basal gan-
glia, type 2 located in the cortex following the path of the 
medullary arteries, type 3 located in the midbrain. 

The VRS appear in T2w as round or oval enti ti es with a 
signal intensity equivalent to that of CSF, they have no mass 
eff ect and are located along the blood vessel around which 
it forms.     

Similar MR images to those of the dilated spaces are in 
other disorders.

The proposed mechanisms of dilati on of VRS are: me-
chanical trauma due to CSF pulsati on, elongati on of ectacti c 
penetrati ng blood vessels, abnormal vascular permeability 
leading to increased fl uid exudati on, disturbance of the 
drainage route of intersti ti al fl uid due to CSF circulati on in 
the cistern, segmental necroti zing angiiti s, atrophy of sur-
rounding brain ti ssue, perivascular demyelinati on, coiling of 
the arteries as they age, altered permeability of the arterial 
wall and obstructi on of lymphati c drainage pathway, insuffi  -
cient fl uid draining and injury to ischemic perivascular ti s-
sue resulti ng in an ex vacuo eff ect.

VRS has roles in the regulati on of fl uid movement in the 
CNS, as an integral part of the BBB, in immunoregulati on.

The positi ve diagnosis of VRS is generally simple, the as-
pect is typical, but someti mes it involves supplementary in-
vesti gati ons.

Paralizia supranucleară progresivă și degenerescenţa 
corti cobazală: Un conti nuum

L. Cozma1, D. Tulbă1, B.O. Popescu1,2,3

1Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic „Colenti na“, București 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 
București 
3Laboratorul de Biologie Moleculară, Insti tutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare „Victor Babeș“, București 

Paralizia supranucleară progresivă (PSP) și degeneres-
cenţa corti cobazală (CBD) sunt sindroame parkinsoniene 
ati pice caracterizate prin agregarea la nivel cerebral de pro-
teină tau asociată microtubulilor implicând izoforme cu 4 
repeti ţii ale microtubulilor (tauopati e 4R). Descrierea iniţia-
lă nu lasă loc de confuzie între cele două boli, dar studii his-
topatologice ulterioare extensive au relevat suprapunerea 
importantă a manifestărilor clinice. Criteriile de diagnosti c 
pentru PSP ale Movement Disorder Society descriu 4 mani-
festări clinice centrale (disfuncţie de oculomotricitate, insta-
bilitate posturală, akinezie și disfuncţie cogniti vă), precum și 
criterii suporti ve clinice și imagisti ce. Combinarea acestora 
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conduce la 4 grade de certi tudine diagnosti că (boală certă, 
probabilă, posibilă, sugesti vă pentru) și opt fenoti puri: sin-
drom Richardson (PSP-RS), freezing primar al mersului (PSP-
PGF), parkinsonism (PSP-P), disfuncţie de lob frontal (PSP-F), 
disfuncţie de oculomotricitate (PSP-OM), instabilitate pos-
turală (PSP-PI), sindrom corti cobazal (PSP-CBS) și tulburare 
de vorbire/limbaj (PSP-SL). Criteriile de diagnosti c pentru 
CBD din 2013 descriu fenoti purile de CBS probabil/posibil, 
sindrom frontal comportamental și spaţial (CBS-bvFTD), afa-
zie primară progresivă varianta nonfl uentă (CBD-naPPA) și 
sindrom de paralizie supranucleară progresivă (CBD-PSPS).

În această lucrare prezentăm 15 cazuri care ilustrează 
spectrul fenoti pic al PSP și CBD începând de la PSP-RS până 
la CBS sugesti v pentru CBD, având scopul de a arăta conti n-
uumul clinic al celor două boli. Unul dintre pacienţi s-a prez-
entat cu CBS, precum și instabilitate posturală, căderi de la 
debut și limitarea privirii pe verti cală, putând fi  încadrat fi e 
ca PSP-CBS, fi e ca CBD-PSPS, relevând linia subţire a 
tauopati ilor 4R defi nite clinic. Astf el de cazuri au determinat 
MDS în noile criteriile de diagnosti c să clasifi ce PSP-CBS și 
PSP-SL ca „probabil tauopati i 4R“, recunoscând difi cultatea 
de a discrimina între PSP și CBD în absenţa examenului his-
topatologic. În concordanţă cu această observaţie, Parmera 
et al. au arătat că, dintre 156 de pacienţi cu CBS, doar 71 au 
avut CBD, 28 având PSP. Aceste două fenoti puri nu sunt sin-
gurele care împart manifestări superpozabile. PSP-F și CBD-
bvFTD asociază simptome de demenţă fronto-temporală, 
altă tauopati e care poate prezenta sindrom parkinsonian, 
crescând astf el incerti tudinea diagnosti că, precum într-unul 
dintre cazurile noastre. Chiar și fenoti puri de PSP bine defi -
nite, precum cel cu freezing primar al mersului, pot fi  primul 
simptom al unei CBD sau alt sindrom parkinsonian ati pic 
precum atrofi a multi sistem sau demenţa cu corpi Lewy. Alt 
pacient a prezentat apraxie și akinezie brahială stângă, pre-
cum și instabilitate posturală cu căderi frecvente și dis-
funcţie de lob frontal cu semnul „aplauzelor“ poziti v, ulti mul 
semn fi ind descris în special în PSP, dar întâlnindu-se și în 
CBD. Deși imagisti ca cerebrală are doar rol suporti v și nu di-
agnosti c, ea poate aduce indicii importante pentru orientar-
ea diagnosti că. Mulţi dintre pacienţii noștri au avut semne 
sugesti ve pentru PSP, precum atrofi e de mezencefal, în ti mp 
ce imagisti ca la pacienţii cu suspiciune de CBD relevă atrofi e 
parietală asimetrică.

Overlapul fenoti pic dintre PSP și CBD este doar o oglindă 
a overlapului histopatologic. PSP prezintă modifi cări struc-
turale în special la nivelul trunchiului cerebral și ganglionilor 
bazali, dar afectează și cortexul, în ti mp ce CBD conduce mai 
ales la schimbări corti cale, afectând însă și trunchiul cere-
bral, respecti v ganglionii bazali. În ciuda acestui overlap, 
ambele tauopati i 4R par să prezinte modifi cări histopatolog-
ice specifi ce, dar este încă difi cil de zis unde se termină o 
boală și începe cealaltă.

Progressive supranuclear palsy and corti cobasal 
degenerati on: A conti nuum

Progressive supranuclear palsy (PSP) and corti cobasal 
degenerati on (CBD) are atypical parkinsonian syndromes 

defi ned by aggregati on of microtubule-associated tau pro-
tein involving isoforms with four microtubule-binding re-
peats (4R-tauopathy) in diff erent regions of the brain. Their 
initi al descripti on leaves litt le room for confusion between 
the two of them, but subsequent extensive histopathologi-
cal studies showed signifi cant overlapping clinical features. 
The 2017 Movement Disorder Society Diagnosti c Criteria for 
PSP describe four clinical core features (oculomotor dys-
functi on, postural instability, akinesia and cogniti ve dys-
functi on) as well as supporti ve clinical and imaging features. 
Their combinati on leads to four degrees of diagnosti c cer-
tainty (defi nite, probable, possible and suggesti ve of) and 
eight phenotypes: Richardson’s syndrome (PSP-RS), pro-
gressive freezing of gait (PSP-PGF), parkinsonism (PSP-P), 
frontal presentati on (PSP-F), ocular motor dysfuncti on (PSP-
OM), postural instability (PSP-PI), corti cobasal syndrome 
(PSP-CBS) and speech/language disorder (PSP-SL). The 2013 
diagnosti c criteria for CBD describe the phenotypes of prob-
able/possible CBS (CBD-CBS), frontal behavioral-spati al syn-
drome (CBD-bvFTD), nonfl uent/agrammati c variant of pri-
mary progressive aphasia (CBD-naPPA) and progressive 
supranuclear palsy syndrome (CBD-PSPS). 

We present 15 cases that illustrate the phenotypical 
spectrum of PSP and CBD ranging from PSP-RS to CBS sug-
gesti ve for CBD in order to show the clinical conti nuum of 
these diseases. One pati ent presented with CBS as well as 
postural instability, early falls and verti cal gaze palsy that 
could be either PSP-CBS or CBD-PSPS, revealing the thin line 
of clinically defi ned 4R-tauopathies. Such cases determined 
the MDS to classify PSP-CBS and PSP-SL as “probable 
4R-tauopathies” in the new diagnosti c criteria, admitti  ng 
the diffi  culty to discriminate PSP from CBD in the absence of 
histopathological examinati on. In line with this observati on, 
Parmera et al. showed that out of 156 pati ents with CBS, 
only 71 had CBD and 28 had PSP. These two phenotypes are 
not the only ones sharing important overlapping features. 
PSP-F and CBD-bvFTD both show symptoms of behavioral 
variant FTD, another tauopathy that can actually present 
parkinsonian features creati ng further diagnosti c uncertain-
ty, as could be the case with one of our pati ents. Even 
well-established PSP phenotypes such as primary freezing 
of gait could be the fi rst symptom in CBD or other atypical 
parkinsonian syndromes like multi ple system atrophy or 
Lewy body dementi a. Another pati ent showed apraxia and 
left  arm akinesia, as well as early postural instability with 
frequent falls and frontal lobe dysfuncti on with positi ve “ap-
plause sign”, the latt er described mainly in PSP, but also 
found in CBD. Even though imaging studies are only sup-
porti ve and not diagnosti c features, they can provide signif-
icant insight into the underlying pathology. Many of our pa-
ti ents have suggesti ve features for PSP such as 
mesencephalic atrophy, while those with suspected CBD 
show asymmetrical parietal atrophy. 

The phenotypical overlap between PSP and CBD is mere-
ly a mirror for the histopathological overlap. PSP presents 
greater structural changes in the brainstem and basal gan-
glia but also in the cortex, whereas CBD leads mainly to cor-
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ti cal changes but also involves the brainstem and basal gan-
glia. In spite of this overlap, both 4R-tauopathies seem to 
show specifi c histopathological features, but where one 
ends and the other one begins is sti ll a matt er of debate.  

Managementul curent al glioamelor de grad înalt – 
către o dublare a speranţei de viaţă

Dr. M. Crăciun1, Dr. R.E. Berceanu-Ion2, Dr. I. Berceanu2

1Life Memorial Hospital, Bucureşti 
2Centrul de Excelenţă în Oncologie Affi  dea Fundeni, București 

Glioamele maligne sunt cele mai frecvente tumori cere-
brale primare ale adultului și, de departe, cele mai agresive. 
Deși nu reprezintă decât 2% din totalul neoplaziilor, ele sunt 
a treia cauză de mortalitate prin cancer la grupa de vârstă 
40-65 de ani.

Deși seriile din literatura de specialitate relevă un prog-
nosti c sumbru, cu un interval liber de boală (PFS) de numai 
8-12 luni și o supravieţuire globală mediană de 12-15 luni, 
progresele recente în caracterizarea biologiei moleculare a 
tumorii, precum și în mijloacele terapeuti ce lasă să se între-
vadă o speranţă pentru pacienţi. Vom trece în revistă cele 
mai importante și promiţătoare dintre acestea.

În înţelegerea comportamentului biologic al tumorilor, 
identi fi carea mutaţiilor geneti ce cheie a intrat deja în uzul 
curent al neuropatologiei. O dată cu noua clasifi care OMS a 
tumorilor cerebrale, apărută în 2016, testarea mutaţiilor ge-
nelor IDH1/2, a co-deleţiei 1p-19q și a statusului de meti lare 
MGMT permite personalizarea tratamentului oncologic în 
funcţie de profi lul geneti c al fi ecărui pacient.

În ceea ce privește tratamentul chirurgical, câști gă teren 
conceptul de rezecţie supratotală, asistată de mijloace de 
vizualizare intraoperatorie a tumorii ca acidul 5-amino levu-
linic (5-ALA), IRM și ecografi a intraoperatorii, spectroscopia 
con-focală Raman sau, pentru tumorile mici și profunde, 
tehnicile de ablaţie LASER.

În tratamentul adjuvant, pentru cazurile cu rezistenţă la 
temozolomidă, combinaţia bevacizumab – irinotecan s-a 
dovedit valoroasă. La fel și dispoziti vele bazate pe câmpuri 
electrice alternante – Tumor Treati ng Fields (TTF), intrate 
deja în prima linie de tratament în unele ghiduri naţionale.

Cuvinte cheie: gliom de grad înalt, 5-ALA, bevacizumab, 
Tumor Treati ng Fields

Current management of high-grade gliomas – 
towards doubling the life expectancy

Malignant gliomas are the most frequent primary brain 
tumors in adults and by far the most aggressive. Accounti ng 
for only 2% of all neoplasms, they are the third cause of 
death from cancer in the 40-65 age group.

Although reported series reveal a gloomy prognosis, with 
a progression free survival interval of only 8-12 months and a 
median overall survival of 12-15 months, recent advances in 
the molecular characterizati on of the tumors, as well as in the 
therapeuti c methods  allow to foresee a beacon of hope. We 
review the most important and promising of them.

In understanding the biology of these tumors, the iden-
ti fi cati on of key geneti c anomalies has already entered the 

current use of neuropathologists. Since the new 2016 WHO 
classifi cati on of brain tumors, testi ng for mutati ons in 
IDH1/2 genes, 1p-19q co-deleti on and MGMT methylati on 
status allow us to personalize the oncological treatment ac-
cording to each pati ent’s geneti c profi le.

Speaking about surgery, there is a growing momentum 
for the concept of supratotal resecti on, assisted by intraop-
erati ve visualizati on methods like 5-amino levulinic acid (5-
ALA), intraoperati ve MRI and ultrasound, Raman con-focal 
spectroscopy or, for small, deep-seated lesions, LASER abla-
ti ve techniques.

As for the adjuvant treatment, the combinati on of beva-
cizumab and irinotecan has proven its value for the te-
mozolomide resistant tumors. The same is true for alternat-
ing electric fi eld devices – Tumor Treati ng Fields (TTF), that 
has already entered in the fi rst line of treatment in some 
nati onal guidelines. 

Keywords: high-grade glioma, 5-ALA, bevacizumab, Tu-
mor Treati ng Fields

Prognosti cul unor mononeuropati i
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Nervii periferici sunt expuși unor suferinţe cronice com-
presive și de încarcerare, dar și unor leziuni acute. Sunt pre-
zentate parti cularităţi evoluti ve în mononeuropati ile de 
nervi median, ulnar, radial, fi bular și facial. Cunoașterea va-
riantelor evoluti ve prin aprecierea clinică și electromiografi -
că permite uneori alegerea între variantele conservatoare 
sau chirurgicale de tratament, stabilirea unor ţinte terapeu-
ti ce, dar și nivelul maxim esti mat de recuperare.

Nervul median este implicat cel mai frecvent în sindroa-
mele de tunel carpian. Este important să se cunoască nivelul 
de afectare și să se aprecieze momentul opti m al intervenţi-
ei chirurgicale. Din datele prezente, rezultă că benefi ciul 
maxim este la pacienţii cu nivel mediu al modifi cărilor elec-
troneurografi ce.

Neuropati a ulnară la cot are prognosti c favorabil cât 
ti mp modifi cările electrofi ziologice sunt limitate la bloc de 
conducere, cu menţinerea amplitudinii răspunsului motor. 
În cazurile operate, nu se ajunge întotdeauna la o recupera-
re foarte bună, dar în majoritatea cazurilor se stopează evo-
luţia defi citului.

Nervul radial este deseori afectat în fracturi de humerus. 
Prezenţa recrutării în mușchiul brahioradial și a răspunsului 
motor din extensorul propriu al indicelui indică un prognos-
ti c favorabil.

Nervul fi bular este deseori expus compresiilor; de multe 
ori, evoluţia este favorabilă, mai ales în ceea ce privește re-
luarea funcţiei mușchiului ti bial anterior, esenţial pentru 
dorsofl exia piciorului la mers.
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Majoritatea parezelor de nerv facial au ca substrat lezio-
nal demielinizarea, cu evoluţie favorabilă. Persistenţa răs-
punsurilor motorii în mușchii pareti ci susţine această pre-
zumţie. 

Prognosis in mononeuropathies

The peripheral nerves may be exposed to chronic com-
pression or entrapment, but also to acute lesions. We pres-
ent parti cular aspects regarding the evoluti on of some mon-
oneuropathies aff ecti ng the median, ulnar, radial, fi bular 
and facial nerves. Knowledge about the possibiliti es of evo-
luti on gathered by clinical and electromyographic evalua-
ti on allows choosing between conservati ve or surgical treat-
ment, setti  ng of a reasonable therapeuti c target, but also 
esti mati on of the expected maximal level of recovery.

The most frequent clinical conditi on aff ecti ng the medi-
an nerve is the carpal tunnel syndrome. It is important to 
know the intensity of the compression and when is the op-
ti mal ti ming for surgery. Present data suggest that the max-
imal benefi t of surgery is in pati ents with moderate electro-
myographic changes.

Ulnar neuropathy at the elbow has a favorable prognosis 
as long as the electrophysiological changes are limited to 
conducti on block, with preservati on of motor responses.

The radial nerve is frequently involved in fractures of the 
humerus or related to the surgery for the same conditi on. 
Preservati on of recruitment in the brachioradial muscle and 
of the motor response in Extensor Indicis is correlated with 
a favorable outcome.

The fi bular nerve is oft en exposed to compression at the 
fi bular head; in most situati ons the evoluti on is favorable, 
especially regarding regaining functi on of the anterior ti bial 
muscle, essenti al for dorsal fl exion of the foot in normal 
gait.

Also, most of the facial nerve palsies are due to demyeli-
nati on, and have a favorable outcome. Preservati on of mo-
tor responses in pareti c muscles support this presumpti on.

Poliradiculonevrita cronică infl amatorie 
demielinizantă – o abordare practi că
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Poliradiculonevrita cronică inflamatorie demielinizantă 
(CIDP) este o neuropatie imună, important de diagnosticat 
datorită implicaţiilor terapeutice importante. Este o formă 
de neuropatie care poate beneficia de tratament.

Este caracterizată, în forma clasică, prin deficit motor 
simetric generalizat, proximal și distal. Există numeroase 
variante clinice, atât din punct de vedere al afectării func-
ţionale – pur motorie, pur senzitivă, ataxică, cât și al afectării 
regionale – forma multifocală (sindromul Lewis Sumner), a 

membrelor superioare, paraparetică, distală. Este important 
de evaluat din cauza bolilor frecvent asociate – paraproteinemii 
în primul rând, dar și boli de ţesut conjunctiv și autoimune, 
infecţii cronice, boli sistemice, malignitate, medicamente 
etc.  Avem la dispoziţie teste de laborator și electrofiziologice 
foarte utile pentru determinarea diagnosticului și a formei 
clinice. Criteriile electrodiagnostice cele mai bune sunt cele 
ale EFNS. Ele trebuie însă aplicate corect și riguros. Corti-
coterapia, imuno-globulinele i.v. şi schimbul plasmatic re-
prezintă principalele opţiuni terapeutice iniţiale. Trata-
mentul trebuie însă mo-nitorizat și evaluat din punct de 
vedere al eficienţei, scala de dizabilitate INCAT fiind cea mai 
utilă, dar se pot folosi și metode mai simple, precum dina-
mometria. Există cazuri cu răspuns terapeutic foarte slab. 
Deseori, este nevoie de tratamentul bolii asociate. 

Chronic infl ammatory demyelinati ng 
polyradiculoneuriti s – a practi cal approach

Chronic infl ammatory demyelinati ng polyradiculoneuri-
ti s (CIDP) is an immune neuropathy, important to be identi -
fi ed due to the therapeuti c implicati ons. It is one of the 
chronic neuropathies that can benefi t from a specifi c treat-
ment. It is characterized by generalized symmetric proximal 
and distal weakness. There are numerous clinical variants, 
depending on either functi onal involvement – pure motor, 
pure sensory, ataxic, or regional involvement – multi focal 
(Lewis-Sumner syndrome), upper limbs, parapareti c, or dis-
tal form. A complete work-up is mandatory, due to frequent 
associati on of other diseases – paraproteinemias, connec-
ti ve ti ssues and autoimmune diseases, chronic infecti ons, 
systemic diseases, malignancies or drugs. Laboratory and 
electrophysiological tests are very useful for a complete and 
correct diagnosis. The best electrodiagnosti c criteria are 
those set by the EFNS. They must be applied correctly and 
rigorously. Corti costeroids, IVIg`s and plasma exchange are 
the main initi al therapeuti c opti ons, but the treatment must 
be monitored and it`s effi  cacy evaluated. INCAT disability 
scale or, at least, dynamometry should be used for this pur-
pose. There are cases with a very weak therapeuti c re-
sponse. Frequently treatment of the associated conditi ons 
is needed.

Explorare intracerebrală și terapia chirurgicală al unui 
caz rar de epilepsia parti alis conti nuă linguală

Mihai Mălâia, Ioana Mîndruţă  
Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti 

Introducere. Epilepsia parti alis conti nua linguală este o 
enti tate rară. Ea e cauzată de patologie focală, afectând 
zona rolandică inferioară și operculară sau de encefalite mai 
difuze ca Rasmussen sau cele paraneoplazice.

Metode. Vom prezenta cazul unui pacient de 38 de ani 
cu epilepsie farmacorezistentă cu debut la 34 de ani. Pacien-
tul prezintă mioclonii linguale conti nui, precum și crize mai 
importante. Semiologia sa cuprindea constricţie laringeală, 
contracţii faciale și cervicale drepte, precum și clonii mâna 
dreaptă, acompaniate de parestezii și senzaţie de căldură în 
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același teritoriu. Crizele prezintă o componentă refl exă, fi -
ind agravate sau provocate de mâncat. Nu există o pierdere 
de conști enţă sau afazie.

Examenul EEG de scalp interictal demonstrează polivâr-
furi cu o distribuţie fronto-centrală și de linie mediană bila-
teral asimetrică (stângă mai mult decât dreaptă). Electric, 
criza debutează cu o accelerare a acestor anomalii, urmată 
de o acti vitate ritmică gamma bifrontală. IRM pacientului 
este nonlezional, în ti mp ce analiza FDG-PET demonstrează 
un hipometabolism inferior precentral. 

Rezultate. În etapa invazivă, pacientul a benefi ciat de o 
implantare SEEG cu 9 electrozi de profunzime, ţinti nd lobul 
frontal, parietal și regiunea perisilviană stângă. Acti vitatea 
electrică intracraniană demonstrează acti vitate epilepti că 
conti nuă de polivârfuri și frecvenţe rapide patologice pe 
electrozii rolandici inferiori, ce coincid cu miocloniile lingua-
le. O coagulare prin radiofrecvenţă limitată a acestor con-
tacte a dus la dispariţia acestora pentru câteva săptămâni. 
Pacientul este în așteptare pentru o corti ctectomie restrân-
să a acestei zone.

Concluzii. Epilepsia parti alis conti nua a feţei și a muscu-
laturii oro-linguale are un impact clinic important, deoarece 
interferă cu alimentarea, limbajul și comportamentul social. 
Aceasta poate fi  vindecată prin tratament chirurgical, cu ris-
curi mici de defi cit neurologic permanent.

Lingual epilepsia parti alis conti nua: Intracerebral 
explorati on and surgical management

Introducti on. Lingual epilepsia parti alis conti nua is a 
rare enti ty. It is caused by focal pathology aff ecti ng the infe-
rior rolandic and opercular areas, as well as by more diff use 
encephaliti s like Rasmussen’s or paraneoplasic.   

Methods. We present a 38 y.o. pati ent with drug resist-
ant epilepsy with a seizure debut at 34 y. He experienced 
conti nuous lingual myoclonus, as well as more important 
seizures. Their semiology was composed of laryngeal con-
stricti on, right facial and cervical contracti on, right hand clo-
nias accompanied by paresthesia and warmth sensati on in 
the same territory. A refl ex component was present, as they 
were aggravated or triggered by eati ng. There was no loss of 
consciousness or aphasia. 

The preinvasive interictal EEG showed polyspikes with a 
bilateral asymmetric (left  more than right) fronto-central 
and midline distributi on. The ictal EEG displayed an increase 
in the before menti oned anomalies with a rhythmic bifron-
tal gamma acti vity. The pati ent is MRI negati ve, while the 
FDG-PET displayed an inferior precentral hypometabolism. 

Results. For the invasive phase the pati ent benefi ted 
from an SEEG monitoring with 9 depth electrodes targeti ng 
the left  frontal, parietal and perisylvian regions. The intrac-
ranial acti vity showed conti nuous epilepti c acti vity of poly-
spikes and pathologic fast frequencies on the inferior rolan-
dic electrodes, ti me-locked with the tongue myoclonus. A 
limited radio-frequency coagulati on on these contacts ren-
dered the pati ent seizure-free for several weeks. He is now 
waiti ng for a tailored cortectomy of this area. 

Conclusions. Epilepsia parti alis conti nua in the face and 
oro-lingual musculature has an important clinical impact as 
it interferes with nutriti on, language and social functi ons. It 
is amenable to surgical cure with limited expected perma-
nent neurological defi cit. 

Asociere scleroză multi plă primară cu patologii 
autoimune multi ple 

C. Nastac¹, F. Danciu¹, I.D. Cuciureanu²
¹Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu“, Iaşi
²Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“, Iaşi

Pacientă în vârstă de 40 ani, cu talasemie forma minoră, 
se prezintă pentru defi cit motor tetrapareti c debutat în urmă 
cu aproximati v 4 ani, instalat lent progresiv și cu agravare evi-
dentă din septembrie 2017, când se efectuează o explorare 
imagisti că cerebro-cervicală. Se decelează leziuni caracteristi -
ce pentru scleroză multi plă și meningiom temporal stang.

În evoluţie, survin ulceraţii digitale precedate de feno-
mene Raynaud, cu evoluţie rapidă spre necroză digitală la 
nivelul membrelor superioare și inferioare. Investi gată în 
suspiciunea unei vasculite sistemice, s-au identi fi cat ti truri 
crescute pentru anti corpi anti -nucleari și ANA-M2 + Ac M2-
3E (specifi citate de 98% pentru ciroza biliară primiti vă). Au 
fost infi rmate vasculitele sistemice din: LES, sclerodermie, 
sdr anti fosfolipidic, granulomatoza Wegener, vasculite in-
fecţioase (Borrelia, HIV, VHC, VHB), crioglobulinemie, ane-
mie hemoliti că. S-a insti tuit corti coterapie sub care fenome-
nele de acronecroză s-au stabilizat, iar tabloul neurologic 
obiecti v a rămas staţionar. Examenul neurologic obiecti v și 
examenul imagisti c (IRM cranio-cerebral 1,5 T+ civ cu proto-
col pentru scleroză multi plă + IRM spinal cervical 1,5 T+ civ) 
au fost înalt sugesti ve pentru scleroză multi plă. Benzi oligo-
clonale poziti ve.

Valorile crescute ale enzimelor hepati ce (TGO, TGP, GGT, 
fosfatază alcalină), ale Ig M și examenul gastro-hepatologic 
confi rmă coexistenţa unei colangeite biliare primiti ve/hepa-
ti te autoimune – sindrom overlap. 

Concluzii. Asocierea dintre ciroza biliară primiti vă și 
scleroza multi plă este rar citată în literatură, diagnosti carea 
corectă a acestora având implicaţii la nivel terapeuti c (efec-
tele terapiei imunomodulatoare asupra afectării hepati ce?).

Mecanismul vasculopati ei poate fi  considerat o autoi-
munitate încrucișată între celulele endoteliale vasculare și 
celulele endoteliale ale ductelor biliare, cu vasculopati e dis-
tală ocluzivă secundară. 

Cuvinte cheie: scleroză multi plă, ciroză biliară, vasculită 
necrozantă

Primary progressive multi ple sclerosis and 
autoimmunity pathogenesis in young woman

We present the case of a 40 years old female pati ent 
with minor thalassemia who was admitt ed in our neurology 
department with tetraparesis that started approximately 4 
years ago. 

The conditi on evolved slowly, progressively, with obvi-
ous aggravati on in September 2017 when fi rst neuroimag-
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ing was performed which unveiled characteristi c lesions for 
multi ple sclerosis and left  anterior temporal meningioma.

In december 2017, digital ulcerati ons preceded by Rey-
naud phenomena appeared, with a fast evoluti on towards 
digital necrosis at both superior and inferior limbs. 

Systemic vasculiti s  suspicion arose, and high levels of 
anti nuclear anti bodies (1/2560UM) and ANA-M2 + Ac M2-
3E intensely positi ve (98% specifi city for primary biliary cir-
rhosis) were identi fi ed. The following systemic vasculiti s 
were ruled out: scleroderma, anti phospholipid anti body 
syndrome, Wegener granulomatosis, Systemic lupus ery-
thematosus (SLE), infecti ous vasculiti s (Borrelia, HIV, HCV, 
HBV), cryoglobulinemia, hemolyti c anemia.

Corti cotherapy was started which led to stabilized ac-
ronecrosis phenomena, while the objecti ve neurologic signs 
remained unchanged. In the Neurology clinic, both the ob-
jecti ve neurological examinati on and neuroimaging fi ndings 
(head MRI 1,5 T + contrast with multi ple sclerosis MRI pro-
tocol and spinal MRI 1,5 T + contrast) were highly suggesti ve 
for multi ple sclerosis diagnosis.

Elevated liver enzymes (ALT, AST, GGT, ALP) and high val-
ues for IgM were found. An examinati on in gastro-enterolo-
gy department confi rmed the existence of a primary biliary   
cholangiti s/autoimmune hepati ti s – overlap syndrome.

Conclusions. The associati on between primary biliary 
cirrhosis and multi ple sclerosis is rarely found documented. 
Correctly diagnosing them has therapeuti cally implicati ons 
(imunomodulati on therapy eff ects on liver damage?).

The mechanism of vasculopathy can be considered 
cross-reacti vity between vascular endothelial cells and the 
endothelial cells of the biliary ducts with secondary occlu-
sive distal vasculopathy. 

Keywords: multi ple sclerosis, biliary cirrhosis, vasculiti s

Anevrismul cerebral gigant nerupt – ce terapie avem 
de ales?

O. Olaru, R. Badea, F. Antochi
Clinica de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgenţă, 
București 

Introducere. Poziţia și contactul cu structurile cerebrale 
adiacente fac ca tratamentul anevrismelor cerebrale gigan-
te să reprezinte adesea o provocare pentru medic.

Metode. Această prezentare de caz este un „follow-up” 
al unei paciente în vârstă de 63 de ani, diagnosti cată cu ane-
vrism gigant de arteră caroti dă internă (ACI) dreaptă – seg-
ment intracranian, tratat prin metode neuroradiologice in-
tervenţionale.

Rezultate. Pacienta s-a prezentat în clinica noastră pen-
tru tulburări vizuale (scotoame) și un episod de parestezii 
periorale, simptome care au debutat cu două săptămâni 
înainte de internare. Imagisti ca prin rezonanţă magneti că 
(IRM) cerebrală a evidenţiat un anevrism gigant la nivelul 
ACI drepte intracranian și multi ple microhemoragii localiza-
te supra și subtentorial. Angiografi a cerebrală „4 vase“ a pus 
în evidenţă anevrismul gigant de ACI cu diametrul de 20/25 
mm, cu colet îngust. Prin urmare s-a luat decizia efectuării 

tratamentului endovascular (embolizare cu spire). La con-
trolul de 6 luni post-embolizare, IRM cerebrală a arătat o 
reperfuzie de 50% a conţinutului anevrismal, o creștere în 
dimensiuni și un efect de masă important asupra peduncu-
lului cerebral drept. Caracteristi cile sale de poziţionare și 
evoluţie au condus la decizia terapeuti că de închidere a ar-
terei parentale a anevrismului repermeabilizat. După embo-
lizarea completă a lumenului ACI intracranian, pacienta a 
prezentat hemipareză stângă și afazie. S-a efectuat IRM de 
perfuzie cerebrală, care a arătat o scădere a perfuziei cere-
brale în teritoriul ACI drepte. CT cerebral la 48 de ore a ară-
tat o hipodensitate lenti culară dreaptă. Evoluţia pacientei a 
fost favorabilă sub tratament medicamentos maximal și sub 
program de recuperare neurologică.

Concluzii. Caracteristi cile structurale și de poziţionare 
ale anevrismului și comorbidităţile pacientului sunt decisive 
pentru alegerea algoritmului terapeuti c.

Unruptured giant cerebral aneurysm – which therapy 
is to choose?

Introducti on. Due to their positi oning and contact with 
important cerebral structures, treatment of giant cerebral 
aneurysms oft en represents a challenge for the clinician. 

Methods. Case presentati on of a 63-year old pati ent di-
agnosed with internal caroti d artery giant aneurysm treated 
by using interventi onal neuroradiology methods. 

Results. The pati ent presented to our clinic for visual 
disturbances (scotomas) and one episode of perioral par-
aesthesia, symptoms which started two weeks prior the ad-
mission to the hospital. Brain magneti c resonance imaging 
(MRI) revealed a giant cerebral aneurysm in the right inter-
nal caroti d artery (ICA) and multi ple microhaemorrhages in 
both hemispheres. Digital subtracti on angiography (DSA) 
revealed the giant aneurysm of 20/25 mm diameter and the 
embolizati on with coils was performed. At the 6-month con-
trol, brain MRI showed 50% reperfusion of the aneurysm, 
an increase in size and mass eff ect on the right cerebral pe-
duncle. Due to its characteristi cs, positi oning and evoluti on, 
it was decided to occlusion the parent artery of the aneu-
rysm (right ICA). Post ICA embolizati on, the pati ent present-
ed left  hemiparesis and aphasia. Cerebral perfusion MRI 
was performed which showed a decrease of cerebral perfu-
sion in the territory of right ICA. The cerebral CT scan at 48h 
showed right lenti cular hypodensity. The pati ent’s progres-
sion was favourable under maximum drug treatment and a 
neurological recovery program has started.

Conclusions. The structural and positi oning characteris-
ti cs of the aneurysm, but also the pati ent’s comorbiditi es 
oft en dictate the treatment algorithm.
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Relevanţa axei tub digesti v – creier pentru patogenia 
și tratamentul bolilor neurologice

Bogdan O. Popescu
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 
Spitalul Clinic „Colenti na“, Bucureşti 
Insti tutul Naţional de Patologie „Victor Babeș“, Bucureşti 

Impactul nutriţiei și restricţiei calorice asupra creierului 
implică mecanisme complexe și multe căi de semnalizare. În 
plus, tubul digesti v și creierul sunt masiv conectate, 90% 
dintre fi brele nervului vag fi ind aferente. Sistemul nervos 
enteric este cea mai mare componentă a sistemului nervos 
autonom, cu un număr de neuroni comparabil cu cel al mă-
duvei spinării. Transmisia retrogradă transsinapti că ar putea 
fi  implicată atât în procese infecţioase, cât și neurodegene-
rati ve. Varietatea microbiotei noastre ar putea, de aseme-
nea, consti tui un spectru de factori de risc și de protecţie 
pentru diferite afecţiuni neurologice. În cele din urmă, însă 
nu mai puţin important, absorbţia medicamentelor care ţin-
tesc sistemul nervos depinde de proprietăţile barierelor de 
la nivelul tubului digesti v.

The gut-brain axis – is it relevant for neurological 
diseases pathogeny ant treatment?

The impact of nutriti on and fasti ng on our brain involve 
many pathways and complex mechanisms. Moreover, the 
gut is connected to the brain through its massive innerva-
ti on, 90% of the vagus nerve fi bers being aff erent. The en-
teric nervous system is the largest component of our auto-
nomic nervous system, with a number of neurons 
comparable to the spinal cord. The trans-synapti c retro-
grade transmission mechanism may be involved in neuroin-
fecti ons and neurodegenerati on processes. The variety of 
our microbiota might also be a spectrum of risk to protec-
ti on factors in relati onship with diff erent neurological dis-
eases. Last, but not least, absorpti on of drugs targeti ng 
nervous system depends of gut properti es.

FollowMe – o soluţie bună pentru monitorizarea pe 
termen lung a pacienţilor cu tulburare neurocogniti vă

A.C. Ribigan, R. Badea, O. Rusu, E. Terecoasă, O. Băjenaru, 
F. Antochi
Spitalul Universitar de Urgenţă, București 

Obiecti ve. Tulburarea neurocogniti vă (TNC) reprezintă o 
problemă importantă de sănătate publică, incidenţa și pre-
valenţa TNC crescând odată cu creșterea speranţei de viaţă 
prin intensifi carea măsurilor de prevenţie a bolilor car-
dio-cerebrovasculare. Proiectul Follow Me, la care parti cipă 
parteneri din 4 ţări europene, are ca scop realizarea unui 
sistem dedicat pacienţilor cu TNC. 

Materiale și metode. În perioada decembrie 2016 – fe-
bruarie 2017, 33 de pacienţi cu TNC/aparţinători au fost în-
rolaţi în studiu în România și au răspuns la un chesti onar cu 
întrebări referitoare la funcţionalităţile pe care trebuie să le 
furnizeze sistemul.

Rezultate. 23 de pacienţi (91%) au considerat uti l un dis-
poziti v care poate anunţa momentul de administrare a medi-
caţiei. Cei mai mulţi dintre pacienţi au o viaţă acti vă (76%) și 
majoritatea acestora a considerat uti lă ghidarea prin GPS. 
91% dintre pacienţi au afi rmat că cea mai potrivită persoană 
pentru a le cunoaște localizarea este un membru al familiei. 
Cele mai importante calităţi ale sistemului sunt localizarea 
pacientului, detecţia unui comportament anormal și capaci-
tatea acestuia de a lansa o alarmă în caz de urgenţă. Persoa-
nele care au parti cipat la studiu ar dori ca sistemul să fi e îm-
bunătăţit cu buton SOS, posibilitatea de a accesa datele 
medicale (64%), iar restul au optat pentru funcţionalităţi pre-
cum îndrumarea către cel mai apropiat spital sau domiciliu.

Concluzie. Având în vedere toate cele menţionate mai 
sus, am creat o aplicaţie care funcţionează prin intermediul 
ceasurilor inteligente (pentru pacienţi) sau telefoanelor in-
teligente/tabletelor/computerelor (pentru medici/aparţină-
tori) care poate monitoriza (frecvenţă cardiacă/mișcări 
anormale/lipsa acti vităţii) și localiza rapid pacienţii cu TNC 
pentru a ști  dacă părăsesc sau pătrund într-o anumită zonă 
(domiciliu/spital/împrejurimi).

FollowMe – A Good Soluti on for Long-term 
Monitoring of Pati ents with Neurocogniti ve 
Impairment

Objecti ves. Neurocogniti ve impairment (NCI) repre-
sents an important healthcare problem, its incidence and 
prevalence raising with the increase of life expectancy due 
to intensifi cati on of cardio-/cerebrovascular diseases pre-
venti on measures. FollowMe project which involves part-
ners from four European countries aims to design a system 
for pati ents with NCI.

Materials and methods. During December 2016-Febru-
ary 2017, 33 pati ents with NCI/caregivers were enrolled in 
the study in Romania and answered to a questi onnaire 
which comprised questi ons regarding the functi onaliti es of 
the system.

Results. 23 pati ents (91%) considered useful a device 
which could alarm when administering the medicati on. 
Most of pati ents have an acti ve life (76%) and the majority 
found useful GPS guiding. 91% of the pati ents affi  rmed that 
the most appropriate person to track them is a family mem-
ber. The most important qualiti es of the system were the 
localizati on of the pati ent, the detecti on of abnormal be-
havior and the ability to send an alarm in case of emergen-
cy. The surveyed persons would like to improve the system 
with an SOS butt on, the possibility to access the medical 
data of the pati ent (64%), in the remaining cases they opted 
for functi onaliti es like guidance to the next hospital or to 
their home.

Conclusion. Taking into account all of the above we de-
signed an applicati on that could run on an independent 
smartwatch (for pati ents) or smartphones/tablets/comput-
ers (for doctors/caregivers) that could monitor (heart rate/
abnormal movements/lack of acti vity) and quickly locate 
missing pati ents with NCI in order to know if they leave or 
enter a given area (house/hospital/surroundings).
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Sindromul parkinsonian-piramidal: O serie de cazuri

D. Tulbă1, L. Cozma1, B.O. Popescu1,2,3

1Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic „Colenti na“, București 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 
București 
3Laboratorul de Biologie Moleculară, Insti tutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare „Victor Babeș“, București 

Sindromul parkinsonian-piramidal (PPS) este defi nit de 
prezenţa simultană a semnelor parkinsoniene și piramidale, 
incluzând un spectru larg de boli neurodegenerati ve cu fe-
noti puri clinice heterogene. Dată fi ind paucitatea semnelor 
clinice, biomarkerilor și leziunilor imagisti ce specifi ce, pre-
cum și lipsa disponibilităţii testelor geneti ce, diagnosti cul 
este adesea difi cil și tardiv.

Raportăm o serie de 12 pacienţi care au fost evaluaţi în 
clinica noastră în ulti mii patru ani. Parkinsonismele secun-
dare și sindroamele piramidale de eti ologie vasculară au re-
prezentat criterii de excludere. 

Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 60 și 70 de ani au 
îndeplinit criteriile MDS de diagnosti c al paraliziei supranu-
cleare progresive (PSP) din 2017 cu grade variate de certi tu-
dine. Surprinzător, niciunul dintre ei nu a prezentat sindro-
mul clasic Richardson, ci alte variante fenoti pice: PSP cu 
parkinsonism (25%), semne de lob frontal (25%) sau free-
zing progresiv al mersului (50%). Trei pacienţi au avut mani-
festări clinice adiţionale pentru diagnosti cul de PSP, în speţă 
dizartrie hipokineti că și spasti că (75%) și rezistenţă la levo-
dopa (50%), în ti mp ce doar unul a prezentat imagisti că su-
gesti vă pentru PSP – atrofi e predominant mezencefalică. 

Un bărbat de 65 de ani a bifat criteriile de diagnosti c 
pentru degenerescenţă corti co-bazală posibilă (CBD) (con-
form criteriilor Armstrong din 2013) și PSP cu sindrom corti -
co-bazal în absenţa biomarkerilor LCR (proteina tau și tau 
fosforilată, βamiloid 42 în limite normale) pentru boala Al-
zheimer (criteriu de excludere), susţinând diagnosti cul de 
tauopati e-4R probabilă. În mod similar, o pacientă de 71 de 
ani a prezentat același fenoti p, asociind festi naţia mersului 
și sindrom piramidal stâng cu sincinezii. Astf el, spectrul ma-
nifestărilor clinice ale PSP și CBD cu overlap important, pre-
cum și modifi cările histopatologice similare sugerează un 
conti nuum între PSP și CBD. 

Un alt pacient în vârstă de 73 de ani levodopa-nerespon-
siv a prezentat semne sugesti ve atât pentru akinezie pură 
(freezing al mersului, micrografi e, festi naţia vorbirii, hipofo-
nie, absenţa tremorului) și freezing primar progresiv al mer-
sului (freezing al mersului încă de la debut, reprezentând 
manifestarea cardinală a bolii, rigiditate), cât și semne ati pi-
ce (nistagmus evocat la privirea verti cală în sus și nistagmus 
orizontal asimetric la privirea orizontală). În contextul unui 
neoplasm de colon recent, am luat în calcul un sindrom ne-
urologic paraneoplazic asociat anti corpilor anti -Ma2, ce nu 
a fost confi rmat în cele din urmă.

Doi pacienţi au îndeplinit criteriile de diagnosti c ale atro-
fi ei multi sistem (MSA) din 2008, unul prezentând și criterii 
de diagnosti c adiţionale: camptocormie, stridor și antecolis 
disproporţionat. Un al treilea pacient a avut posibilă MSA cu 

parkinsonism pregnant (MSA-P) cu o caracteristi că adiţiona-
lă – instabilitate posturală încă de la debut.

O pacientă în vârstă de 30 de ani cu parkinsonism levo-
dopa-responsiv cu debut precoce asociind halucinaţii vizua-
le a dezvoltat disfagie severă ce a impus gastrostomă percu-
tană endoscopică. Tânăra are antecedente heredo-cola-
terale semnifi cati ve (frate și soră cu parkinsonism levodo-
pa-responsiv, fără sindrom piramidal) și testare geneti că ne-
gati vă pentru mutaţia PINK1. Deși patt ernul de transmitere 
pare autozomal dominant, fenoti pul ei este compati bil cu 
sindroame parkinsoniene autozomal recesive, ca de pildă 
PARK9, 14 sau 15, dar testarea geneti că suplimentară și sfa-
tul geneti c nu sunt accesibile din moti ve logisti ce. 

Ulti ma pacientă are 56 de ani și prezintă parkinsonism 
levodopa-responsiv și spasti citate marcată. A avut istoric de 
neoplasm mamar, dar bilanţul extensiv pentru boli autoi-
mune și neoplazii a fost negati v. Deși nu are antecedente 
heredo-colaterale semnifi cati ve, un parkinsonism autozo-
mal recesiv (PARK9) este, de asemenea, plauzibil.

În concluzie, sindromul parkinsonian-piramidal cuprinde 
enti tăţi complexe ce dizabilitează sever pacientul, nefi ind 
ușor de diagnosti cat, mai ales în contextul existenţei multor 
maladii geneti ce rare. Semnele piramidale ar putea fi  indicii 
clinice uti le pentru diferenţierea sindroamelor parkinsonie-
ne, facilitând un diagnosti c precoce.

Parkinsonian-pyramidal syndromes: A case series

Parkinsonian-pyramidal syndromes (PPS) are defi ned by 
concurrent parkinsonian and pyramidal signs and include a 
broad spectrum of neurodegenerati ve movement disorders 
with considerable heterogeneous phenotypes. Provided the 
paucity of specifi c clinical features, biomarkers and imaging 
clues as well as available geneti c testi ng, clinical diagnosis is 
oft en challenging and delayed. 

We report a series of twelve pati ents with PPS who were 
evaluated in our clinic in the past four years. Secondary par-
kinsonism and pyramidal syndrome of vascular eti ology 
served as exclusion criteria. 

Four male pati ents with an age range from 60 to 70 met 
the 2017 MDS Clinical Diagnosti c Criteria for Progressive Su-
pranuclear Palsy (PSP) with diff erent degrees of certainty. 
Surprisingly, neither of them presented with the classical 
Richardson’s syndrome, revealing instead three PSP pheno-
typic variants: PSP with either predominant parkinsonism 
(25%), predominant frontal presentati on (25%) or progres-
sive gait freezing (50%). Three pati ents had supporti ve clinical 
features for PSP, namely hypokineti c and spasti c dysarthria 
(75%) and levodopa resistance (50%), whereas only one of 
them had imaging clues- predominant midbrain atrophy. 

A 65-year-old man fulfi lled the clinical criteria for both 
possible corti cobasal degenerati on (CBD) (according to 
2013 Armstrong Criteria) and PSP with predominant corti -
cobasal syndrome in the absence of Alzheimer’s disease CSF 
biomarkers of tau and Aβ protein depositi on (exclusion cri-
teria), supporti ng the diagnosis of probable 4R-tauopathy. 
Similarly, a 71-year-old female shared the same pheno-
types, associati ng festi nati on of gate and left  pyramidal syn-
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drome with synkinesia. The overlapping spectrum of clinical 
manifestati ons of PSP and CBD as implied in these cases in 
additi on to similar histopathological fi ndings emphasize the 
existence of a PSP-CBD conti nuum. 

Another male pati ent aged 73 without levodopa re-
sponse had signs suggesti ve of both pure akinesia (freezing 
of gait, micrographia, festi nati ng speech, hypophonia, ab-
sence of tremor) and primary progressive freezing gait 
(freezing of gait as early and primary feature of the disease, 
rigidity), as well as apypical features (verti cal upgaze-evoked 
nystagmus and asymmetric horizontal nystagmus in lateral 
gaze). In the setti  ng of a recent colon neoplasm, an anti - 
Ma2-associated paraneoplasti c neurological syndrome was 
conceivable, but it wasn’t ulti mately confi rmed. 

Two pati ents met the 2008 Diagnosis of Multi ple System 
Atrophy (MSA) Criteria for probable MSA, one of them having 
supporti ng features, specifi cally camptocormia, inspiratory 
sighs and disproporti onate antecollis. A third pati ent had pos-
sible MSA with predominant parkinsonism (MSA-P) with an 
additi onal feature- postural instability at disease onset. 

A 30-year-old woman with early onset levodopa-respon-
sive parkinsonism associati ng visual hallucinati ons devel-
oped severe dysphagia that required percutaneous endo-
scopic gastrostomy. She had signifi cant family history 
(brother and sister with early onset levodopa- responsive 
parkinsonism without pyramidal signs) and tested negati ve 
for PINK1 gene mutati on. Although the inheritance patt ern 
seems autosomal dominant, her phenotype is compati ble 
with some autosomal recessive parkinsonian syndromes, 
parti cularly PARK9, 14 or 15, but further geneti c testi ng and 
counselling are not accessible. 

The last pati ent is a 56-year-old woman with levodo-
pa-responsive parkinsonism and marked spasti city. She had 
a history of breast cancer, but extensive workup for neuro-
logical autoimmune diseases and malignancies was nega-
ti ve. Although she didn’t have signifi cant family history, an 
autosomal recessive parkinsonism (i.e. PARK9) is plausible. 

In conclusion, PPS are complex enti ti es leading to severe 
motor disability that are not easy to recognize in clinical 
practi ce, parti cularly since many of them are rare geneti c 
diseases. Pyramidal signs might be useful clinical clues for 
diff erenti ati ng parkinsonian syndromes, providing an early 
diagnosis.  

Patologii ce simulează sau disimulează AVC

Sorin Tuţă
Insti tutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, 
Bucureşti 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 

Situaţiile clinice ce pot simula un AVC reprezintă între 14 
și 33% din prezentările cu această suspiciune. Cel mai ade-

sea, sunt produse de defi cite neurologice secundare unor 
crize epilepti ce (cea mai cunoscută fi ind pareza post criti că 
Todd), aura migrenoasă, hipoglicemie, defi cite neurologice 
funcţionale (psihogene). Totuși, pe lângă aceste patologii 
frecvente și mai familiare medicului, unele dintre acestea 
pot pune probleme diagnosti ce reale, fi ind produse de boli 
mai rare, cum ar fi  encefalopati a Hashimoto, unele forme de 
encefalite, forme minore de mielinoliză centrală ponti nă, 
purpură trombocitopenică cu manifestări neurologice, sin-
droame HaNDL, SMART și MELAS, rare cazuri de acidemie 
propionică la adultul tânăr sau episoade ”stroke-like” în ma-
ladia Sturge Webber. Recunoașterea acestor patologii ce 
pot mima un AVC ischemic este importantă mai ales pentru 
evitarea unor terapii de genul trombolizei intravenoase, 
deși riscul hemoragiilor cerebrale este foarte mic, dar nu 
zero (0-1%). Pe de altă parte, evitarea unor posibile iatroge-
nii prin recomandarea unei profi laxii secundare anti trombo-
ti ce pe termen lung este, de asemenea, de dorit, multe din-
tre aceste patologii având terapii specifi ce. Situaţia inversă 
este a unui AVC acut ce nu este recunoscut, fi ind „camufl at“ 
imagisti c sau clinic de către o altă leziune foarte vizibilă și 
eventual cunoscută, pe seama căreia se pun noile defi cite 
neurologice.

Stroke mimics and disguised stroke

Stroke mimics account for 14% up to a third of suspect-
ed strokes. The main causes are epilepti c defi cit, migraine 
aura, hypoglycemia, and functi onal disorders, but another 
small fracti on have rare diseases like Hashimoto encepha-
lopathy, some variant of encephaliti s, minor ponti ne mye-
linolysis, thrombocytopenic purpra with neurologic signs, 
HaNDL, SMART, MELAS, syndromes, Sturge–Weber with 
stroke-like episodes or rare cases of propionic acidemia in 
young adulthood. Accurate recogniti on of stroke mimics is 
important for adequate identi fi cati on of candidates for 
thrombolysis, athough the rate of symptomati c hemorrhage 
proved to be very low but not zero in thrombolysed stroke 
mimics (0 1%). The avoidance of a wrong long term preven-
ti on therapy and iatrogenesis in stroke mimics and adminis-
trati on of the correct and very specifi c medicati on is also 
desirable. The opposite situati on is of a real stroke disguised 
by another more visible lesion on cerebral imaging or previ-
ously known cerebral disease falsely assumed to be the 
cause of the new signs of neurological defi cit. 




