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BOLILE CEREBROVASCULARE
CEREBROVASCULAR DISEASES

Infarctul cerebral în braţul posterior al capsulei 
interne, prima manifestare clinică a lupusului 
eritematos sistemic – prezentare de caz 

S. Andone1, Z. Bajko1,2, A. Romaniuc1, A. Moţăţăianu1,2,
A. Stoian1, S. Maier1,2, L. Bărcuţean1,2, R. Bălașa1,2

1Clinica de Neurologie I, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,
Tg. Mureș
2Disciplina de Neurologie, Universitatea de Medicină și
Farmacie, Tg. Mureș

Teritoriul vascular al arterei coroidiene anterioare pre-
zintă variaţii interindividuale mari, include braţul posterior 
al capsulei interne, tractul opti c, corpul geniculat lateral, 
porţiunea medială a lobului temporal. Există puţine date 
despre incidenţa infarctului în acest teritoriu, unele date ba-
zate pe IRM de difuzie indicând o incidenţă de aproape 10%.

Prezentăm cazul unei paciente de 28 de ani, fără factori 
de risc vasculari în afară de tratament cu anti concepţionale 
orale, care prezintă defi cit motor brusc instalat la nivelul 
membrelor stângi, adusă în serviciul de urgenţă la 2 ore de 
la debut. La examenul neurologic se evidenţiază hemipareză 
stângă grad 0 membru superior, grad 2 membru inferior, pa-
reză facială centrală stângă, hemihipoestezie stângă și ușoa-
ră dizartrie, NIHSS 11 puncte. 

Examenul CT cerebral nati v și angio-CT arterial nu evi-
denţează modifi cări patologice. Analizele de laborator de 
urgenţă, TA și ECG au fost în limite normale. 

Se decide iniţierea trombolizei cu rtPA, la 3 ore de la de-
butul simptomatologiei, fără ameliorare. Examenul IRM ce-
rebral, secvenţa DWI, evidenţiază o leziune ischemică în 
braţul posterior al capsulei interne drepte. 

Ultrasonografi a caroti diană și transcraniană, ecocardio-
grafi a, panelul de hipercoagulabilitate primară, HIV, VDRL 
au fost fără modifi cări. Probele autoimune evidenţiază va-
lori crescute de AAN și anti corpi anti -ADNdc. Consultul reu-
matologic a stabilit diagnosti cul de LES și recomandă trata-
ment imunomodulator.

Concluzii. Infarctul în teritoriul arterei coroidiene anteri-
oare este o enti tate rar diagnosti cată fără uti lizarea IRM-ului 
cu difuzie. Lupusul este o eti ologie foarte rar descrisă în 

* în ordinea alfabeti că a primilor autori / in the alphabeti cal order of the fi rst authors

această patologie. Prognosti cul funcţional în caz de infarct 
exti ns în braţul posterior al capsulei interne este nefavora-
bil.

Cerebral infarcti on in the posterior limb of the internal 
capsule, the fi rst clinical manifestati on of systemic 
lupus erythematosus – case presentati on

The vascular territory of anterior choroidal artery (AChA) 
presents a wide individual variability including the posterior 
limb of the internal capsule, the opti c tract, the lateral 
geniculate body, the medial temporal lobe. Litt le data re-
garding the incidence of infarcti on in this territory exists, 
some being based on diff usion MRI show an incidence of 
10%.

We present the case of a 28 years old pati ent, without 
any vascular risk factors except use of oral contracepti ves, 
presenti ng sudden motor defi cit on the left  side, brought in 
the Emergency Department 2 hours from the onset of 
symptoms. Neurological exam shows left  sided hemiparesis 
0/5 MRC upper limb, grade 2/5 MRC lower limb, left  sided 
facial palsy, left  hemihypoesthesia and mild dysarthria, NI-
HSS 11 points. 

CT scan and cerebral angiography didn’t show patholog-
ical changes. Emergency laboratory tests, blood pressure 
and ECG were normal. 

Thrombolythic treatment with rtPA is initi ated, at 3 
hours since the onset, without conditi on improvement. Cer-
ebral MRI shows an ischemic lesion in the posterior limb of 
the right internal capsule visible in DWI.

Caroti d, transcranial and cardiac ultrasonography, pri-
mary hypercoagulability panel, HIV, VDRL were within nor-
mal range. Autoimmune markers show elevated values for 
anti -dsDNA anti bodies and ANA. The rheumatologist estab-
lished the diagnosis of SLE and recommended imunomodu-
latory treatment. 

Conclusions. Infarcti on in the territory of AChA is a rare-
ly diagnosed enti ty without the use of diff usion MRI. SLE is 
a rare eti ology described in this patology. Functi onal prog-
nosis in an extended infarcti on in the posterior limb of the 
internal capsule is poor. 

Ref:Ro J Neurol. 2018;XVII(Suppl) 
DOI: 10.37897/RJN.2018.S.2

The 16th Na  onal Congress 
of the Romanian Society of Neurology 

PROCEEDINGS

POSTER PRESENTATION* – ABSTRACTS



ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY – VOLUME XVII, SUPPLEMENT, 2018 31

Terapie tromboliti că în AVC embolic sever într-un caz 
de proteză cardiacă trombozată obstructi v

A. Comanescu1,2, C. Dudas2, D. Corbu1,2, D. Roman2

1Facultatea de Medicină, Universitatea din Oradea 
2Spitalul de Urgenţă, Oradea

Introducere. Terapia tromboliti că a AVC impune decizii 
rapide și complexe, iar uneori debutul în spital ridică difi cul-
tăţi suplimentare din cauza comorbidităţilor. 

Prezentare de caz. Pacient de 56 ani, internat în secţia 
de Cardiologie, dezvoltă AVC embolic sever (NIHSS = 24 
puncte) în ti mpul perfuziei conti nue cu heparină pentru tro-
mboza obstructi vă a protezei mecanice de valvă mitrală. Se 
întrerupe imediat perfuzia de heparină, se așteaptă norma-
lizarea APTT, aceasta se produce încă în fereastră de trom-
boliză și, fi ind îndeplinite și celelelalte criterii, se adminis-
trează Actylise i.v. după protocolul de tromboliză al AVC 
ischemic. Defi citul neurologic devine stabil și apoi regresiv; 
în egală măsură, se obţine liza trombului intracardiac; starea 
generală a pacientului a permis ulterior trimiterea lui în sec-
ţia de Recuperare Neurologie. Evoluţia la 3 luni – pacientul 
este capabil să meargă cu sprijin în cadru. 

Concluzii. Debutul AVC în spital în ti mpul tratatamentu-
lui anti coagulant bine condus, riscul unei noi embolii prin 
fragmentarea trombului și, mai ales, situaţia controversată 
privind conduita imediată de după tromboliză în care cerin-
ţele cardiologice și neurologice erau diferite au creat un 
context care nu putea fi  regăsit cu stricteţe în protocolul te-
rapeuti c. Gândirea clinică adaptată la parti cularităţile cazu-
lui, fără neglijarea însă a protocolului terapeuti c, a dus la 
decizia corectă și evoluţia favorabilă în acest caz special. 

Thrombolyti c therapy in a case of acute obstructi ve 
valve thrombosis and severe stroke

Introducti on. Thrombolyti c therapy requires complex 
and quick decisions and inpati ent onset creates supplimen-
tal diffi  culti es due to comorbiti es someti mes.

Case presentati on. A 56 year old pati ent with acute ob-
structi ve thrombosis of prostheti c mitral valve develops se-
vere stroke (NIHSS=24 points) during conti nuous infusion of 
Heparine in the Cardiology Dpt. The heparine infusion was 
immediately stopped and APTT dropped to normal values 
while sti ll in the therapeuti c window. Actylise iv was admin-
istered following the Thrombolysis protocol in stroke. The 
pati ent became stable and then improved neurologically 
and no more evidence of the mitral thrombus was found 
thereaft er.The pati ent was sent to the Neurorehabilitati on 
Unit as he was in a good clinical conditi on. His gait was pos-
sible with a walker at 3 months follow-up.

Conclusions. Inpati ent onset of stroke while under prop-
erly controlled anti coagulati on, the risk of subsequent 
reembolizati on by thrombus fragmentati on and especially 
the contradictory indicati ons regarding the ti ming of anti co-
agulati on aft er thrombolysis by the cardiologic/neurologic 
points of view consisted a complex situati on which could be 
solved by both following and adapti ng the protocol to the 
parti culariti es of the case. The decision was good as con-
fi rmed by the favourable evoluti on of the case.

Tratamentul de revascularizare în accidentul vascular 
cerebral ischemic acut cauzat de disecţia arterei 
caroti de interne. Prezentare de caz

I. Gherman1, A. Moţăţăianu1,2, Z. Bajko1,2, N. Tohănean1, 
A. Condrea1, R. Bălaşa1,2

1Clinica de Neurologie 1, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 
Tg. Mureş
2Catedra de Neurologie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie, Tg. Mureş

Vă prezentăm cazul unui bărbat de 47 de ani, fără factori 
de risc cardiovasculari cunoscuţi, cu disecţie spontană de 
arteră caroti dă internă stângă, manifestată prin hemiplegie 
dreaptă și tulburări de vorbire brusc instalate. Pacientul este 
evaluat neurologic în serviciul de urgenţă la o oră și 40 de 
minute de la debutul simptomatologiei, ridicându-se suspi-
ciunea unui accident vascular cerebral acut. Se efectuează 
examen CT cerebral nati v, care este fără leziuni heterodense 
acute și CT de perfuzie cu CBV și CBF reduse, respecti v TTP 
și MTT crescute silvian stâng. Examenul angio-CT de artere 
cerebrale pune în evidenţă absenţa opacifi erii arterei caroti -
de interne stângi. Se tentează tromboliza cu Alteplază 0,9 
mg/kgc, fără ameliorare clinică, moti v pentru care se decide 
iniţierea procedurii de tratament endovascular. La angiogra-
fi e se observă ocluzia arterei caroti de interne stângi, cu re-
canalizare distală la nivelul arterei oft almice. Se extrag câţi-
va trombi prin aspirare, dar fără recanalizare. Navigarea cu 
microcateter până în segmentul cavernos al arterei caroti de 
interne stângi și injectarea substanţei de contrast pun în evi-
denţă o imagine sugesti vă angiografi c pentru disecţie arteri-
ală. Tratamentul de revascularizare a fost urmat de trata-
ment anti coagulant cu LMWH, kinetoterapie și logopedie, 
cu evoluţie favorabilă, NIHSS 4 puncte la externare. 

Disecţia arterelor caroti de reprezintă o cauză de acci-
dent vascular cerebral la pacienţii ti neri care nu trebuie 
omisă din diagnosti cul diferenţial, chiar și în absenţa trau-
mati smelor cervicale sau a durerii la acest nivel. În cazul de 
faţă, s-au tentat tromboliza și trombectomia, fără recanali-
zare, urmate de tratament medicamentos, cu ameliorarea 
semnifi cati vă a defi citelor neurologice.

Revascularizati on treatment in acute ischemic stroke 
due to dissecti on of the internal caroti d artery. 
Case presentati on

We present the case of a 47-year-old man with unknown 
cardiovascular risk factors, with spontaneous dissecti on of 
the left  internal caroti d artery manifested by right hemiple-
gia and speech disorders with sudden onset. The pati ent is 
evaluated neurologically in the emergency department at 
one hour and 40 minutes aft er the onset, raising suspicion 
of an acute stroke. The nati ve cerebral CT scan is without 
acute heterodense lesions and the perfusion-CT with re-
duced CBV and CBF, respecti vely TTP and MTT increased in 
left  MCA territory. The angio-CT examinati on of the cerebral 
arteries reveals the absence of opacifi cati on of the left  in-
ternal caroti d artery. Att empts to thrombolysis with 0.9 mg/ 
kg of Alteplase is without clinical improvement, which is 
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why it is decided to initi ate the endovascular treatment pro-
cedure. Angiography shows occlusion of the left  internal 
caroti d artery with distal recanalizati on in the ophthalmic 
artery. Several thrombi are extracted by aspirati on, but 
without recanalizati on. Navigati ng with microcatheter to 
the cavernous segment of the left  internal caroti d artery 
and injecti ng the contrast substance reveals a suggesti ve 
angiographic image for arterial dissecti on. The revasculari-
zati on treatment was followed by anti coagulant treatment 
with LMWH, kinetotherapy and speech therapy, with fa-
vorable evoluti on, NIHSS 4 points on discharge.

Dissecti on of caroti d arteries is a cause of stroke in 
young pati ents who should not be omitt ed from diff erenti al 
diagnosis, even in the absence of cervical trauma or pain. In 
the present case, thrombolysis and thrombectomy were at-
tempted without recanalizati on, followed by drug treat-
ment, with signifi cant improvement in neurological defi cits.

Sindrom de hiperperfuzie cerebrală postangioplasti e 
caroti diană manifestat prin status epilepti cus 
nonconvulsivant

Octavian Costi n Ioghen, Diana Popescu, 
Raluca Ştefania Badea, Athena Ribigan, 
Florina Anca Antochi, Ovidiu Băjenaru
Clinica de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgenţă, 
Bucureşti 

Angioplasti a percutană cu stent reprezintă o metodă mi-
nimum invazivă de tratament a pacienţilor cu stenoze caro-
ti diene semnifi cati ve hemodinamic, simptomati ce. Una din-
tre complicaţiile postangioplasti e este sindromul de hiper-
perfuzie cerebrală. 

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 68 de ani, cu 
accident vascular cerebral ischemic în teritoriul arterei caro-
ti de interne (ACI) drepte cu 6 luni anterior internării în clini-
ca noastră de neurologie, manifestat la acel moment prin 
hemipareză stângă, remisă ulterior, la care examenul 
Doppler de vase cervico-cerebrale a pus în evidenţă stenoză 
de 90% a ACI drepte. 

S-a efectuat angiografi e cerebrală „4 vase“, care a confi r-
mat stenoza segmentară de 90% și s-a decis montarea unui 
stent autoexpandabil. La trei ore de la intervenţie, pacienta 
a prezentat hemicranie dreaptă intensă, hemineglijenţă și 
hemipareză stângă, devierea globilor oculari spre dreapta, 
starea pacientei alterându-se progresiv, devenind treptat 
somnolentă și slab responsivă la sti muli verbali. Ecografi a 
Doppler a evidenţiat permeabilitatea stentului și a infi rmat 
prezenţa vaso-spasmului cerebral. Tomografi a cerebrală 
efectuată la 24 de ore de la montarea stentului caroti dian a 
evidenţiat consti tuirea unei hipodensităţi subcorti cale la ni-
velul întregului emisfer cerebral drept. Electroencefalogra-
fi a cerebrală a pus în evidenţă complexe vârf-undă la nivel 
fronto-temporo-parieto-occipital de partea dreaptă. S-a in-
sti tuit tratament anti convulsivant (diazepam intravenos și 
leveti racetam per os), starea pacientei ameliorându-se pro-
gresiv. La o săptămână de la montarea stentului caroti dian 
drept, pacienta era asimptomati că, iar examenul EEG se 
normalizase. 

Prin cazul prezentat subliniem importanţa includerii sta-
tusului epilepti cus nonconvulsivant în diagnosti cul diferen-
ţial al stărilor de confuzie și al defi citelor neurologice brusc 
instalate postangioplasti e percutană cu stent caroti dian. 

Cerebral hyperperfusion syndrome manifested by 
non-convulsive status epilepti cus subsequent to 
caroti d artery stenti ng

Caroti d artery stenti ng is a minimally invasive treatment 
method for pati ents with symptomati c and haemodynami-
cally signifi cant caroti d stenosis. One of the post-angioplas-
ty complicati ons is cerebral hyperperfusion syndrome.

We present the case of a 68-year-old pati ent with is-
chemic stroke on the right caroti d artery territory 6 months 
prior to admission to our neurology clinic. The main mani-
festati on consisted of left  hemiparesis which eventually re-
mitt ed. The cervico-cerebral vascular Doppler examinati on 
revealed 90% stenosis of the right ACI.

“Four-vessel” cerebral angiography was performed, 
which confi rmed 90% segmental stenosis and caroti d artery 
stenti ng was performed. Three hours aft er the interventi on, 
the pati ent presented intense right hemicrania, left  hemine-
glect and left  hemiparesis, deviati on of the eyes to the right. 
The conditi on of the pati ent progressively worsened, she 
gradually became somnolent and poorly responsive to ver-
bal sti muli. Doppler ultrasound highlighted the permeability 
of the stent and infi rmed the presence of cerebral vasos-
pasm. Cerebral tomography performed 24 hours aft er the 
caroti d stent was mounted revealed the formati on of a sub-
corti cal hypodensity in the enti re right brain hemisphere. 
Cerebral electroencephalography highlighted right fron-
to-temporo-parieto-occipital spike-and-wave complexes. 
Anti -convulsant therapy (intravenous diazepam and oral le-
veti racetam) was started and the pati ent’s conditi on pro-
gressively improved. A week aft er the right caroti d stent 
was mounted, the pati ent was asymptomati c and the EEG 
normalized.

In the presented case, we highlight the importance of 
including non-convulsive status epilepti cus in the diff eren-
ti al diagnosis of confusional states and suddenly installed 
neurological defi cits subsequent to percutaneous angio-
plasty with caroti d stenti ng.

Hemieritropsie homonimă paroxisti că ipsilaterală unui 
AVC ischemic la debut – prezentare de caz

Radu-Gabriel Ionescu, Consuela Ion, 
Aida-Mihaela Partoaca
Departamentul de Neurologie, Insti tutul Naţional de 
Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti 

Autorii relatează cazul unui pacient în vârstă de 56 de 
ani, hipertensiv, diagnosti cat recent cu DZ, care prezintă fe-
nomene paroxisti ce de hemieritropsie homonimă urmată 
de defi cit hemianopsic precum și hemihipoestezic, hemiata-
xie și clonii facio-brahiale ipsilaterale tranzitorii. 

Se trec în revistă datele clinice (de istoric, anamneză și 
examenul obiecti v) ale cazului și prezentate aspectele ima-
gisti ce, biologice și de laborator. 
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În fi nal, se discută această asociere mai puţin obișnuit a 
fi  întâlnită în practi ca neurologică, făcându-se referire și la 
datele din literatura de specialitate.

Paroxysmal homonymous stroke erythropia ipsilateral 
to an acute ischemic – case report

The authors present the case of a hypertensive 50 years 
old male pacient, recently diagnosed with diabetes mellitus, 
who present paroxysmal homonymous erythropia, succed-
ed by hemianopsia and hemihypoesthesia, hemiataxia and 
faciobrahial myoclonus.

The clinical data (historical records from anamnsesis and 
objecti ve examinati on) together with imagisti cal, biological 
and laboratory items are presented.

Finally we discuss this unusual semiological connecti on 
with references to the specifi c literature. 

Managementul terapeuti c în cazul unei paciente cu 
accident vascular cerebral ischemic acut secundar  
emboliei arterio-arteriale secundare modifi cărilor 
ateromatoase ale arcului aorti c

O. Lăcătuș, O. Obrișcă, R. Badea, V. Tiu, A. Ene
Clinica de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgenţă, 
București 

Introducere. Ateromatoza segmentelor proximale ale 
aortei se numără printre eti ologiile mai puţin frecvente ale 
accidentului vascular cerebral (AVC) ischemic, fi ind însă 
dovedită ca factor de risc independent pentru acesta. Obiec-
ti varea acestor modifi cări prin ecografi e transesofagiană 
(ETE), cât și a potenţialului lor emboligen prin ecografi a 
Doppler transcranian (EDT) stabileşte cauzalitatea între ace-
stea și infarctul cerebral și ghidează măsurile de prevenţie 
secundară.

Prezentarea cazului. Pacientă în vârstă de 46 de ani, 
obeză, hipertensivă, cu AVC ischemic sechelar, se internează 
în clinica noastră resimţind frust defi cit motor și parestezii la 
nivelul hemicorpului drept, cu debut brusc, cu două ore an-
terior prezentării. Întrucât simptomatologia se ameliorează 
la scurt ti mp după internare, nu se efectuează tromboliza. 
Tomografi a computerizată cerebrală iniţială exclude modifi -
cări ischemice recente, iar angiografi a-CT a trunchiurilor su-
praaorti ce evidenţiază tromb la nivelul aortei ascendente. 
Ecografi a vaselor cervico-cerebrale decelează ateromatoză 
caroti diană moderată, fără stenoze sau ocluzii. Ecocardio-
grafi a transesofagiană indică posibilitatea unei disecţii arte-
riale subiacente trombului, însă tomografi a computerizată a 
toracelui nu o confi rmă, ci identi fi că placa de aterom ulcera-
tă cu tromb suprapus, la nivelul aortei ascendente.

Prevenţia secundară iniţială a constat în dubla anti agre-
gare (acid aceti lsalicilic și clopidogrel) asociată stati nei. Însă 
monitorizarea fl uxul arterei cerebrale medii prin EDT dece-
lează multi ple semnale bilaterale sugesti ve pentru microe-
mboli. Obiecti varea instabilităţii trombului decide insti tui-
rea terapiei anti coagulante (anti vitamina K), în combinaţie 
cu acid aceti lsalicilic.

Discuţii. Investi gati ile exti nse privind eti ologia infarcte-
lor cerebrale este esenţială, ghidând fundamental conduita 
terapeuti că ulterioară. Opţiunea pentru terapia anti agre-
gantă sau anti coagulantă trebuie parti cularizată în funcţie 
de caracteristi cile plăcii de aterom și comorbidităţile pacien-
tului.

Cuvinte cheie: ateromatoză, aortă, microemboli

Challenging therapeuti c management in a pati ent 
with embolic stroke secondary to atheromatous 
plaque of proximal aorta

Introducti on. Proximal aorti c atheromatosis is a less fre-
quent eti ology of stroke, but it has been established as an 
independent stroke risk factor. Ascending aorti c atheroma-
tous plaques are best described by transesophageal echog-
raphy (TEE) and their potenti al for embolism, by transcrani-
al Doppler echography (TCD). These two fi ndings can 
demostrate the causality between atheromatosis and stroke 
and guide secondary preventi on. 

Case presentati on. A 46-year old, obese female pati ent, 
with a history of hypertension and stroke sequelae, pre-
sents to our clinic for right mild hemiparesis and paresthe-
sias, with sudden onset, 2 hours previously to the admis-
sion. Since the symptomatology markedly ameliorated 
shortly aft er admission, revascularisati on procedures are 
not performed. The initi al CT scan shows no signs of recent 
ischemic changes and the CT angiography of supraaorti c ar-
teries reveals unstable thrombus in the ascending aorta. 
Cerebrovascular ultrasonography shows moderate caroti d 
atheromathosis, no stenosis or occlusion. Transesophageal 
echocardiography suggests the posibility of an arterial dis-
secti on underlying the unstable atherothromboti c plaque, 
but the thoracic CT scan only describes an ulcerated ather-
omatous plaque on the posterior wall of the ascending aor-
ta. 

The initi al secondary preventi on consisted of dual anti -
plathelet therapy (acetylsalicylic acid and clopidogrel) and 
stati n. Aft er monitoring the blood fl ow in the medium cere-
bral artery with TCD, we identi fi ed multi ple microembolic 
signals, thus demonstrati ng the instability of the atheroma-
tosis in the supraaorti c arteries. Given that, we decided to 
set up anti coagulati on (vitamin K antagonists) associated 
with acetylsalicylic acid.

Discussions. Extended diagnosti c assessment in pati ents 
with stroke is essenti al, mostly for a bett er secondary pre-
venti on. The opti on for anti coagulant or anti plathelet ther-
apy must be individualised, based on the plaque morpholo-
gy and comorbiditi es, weighing risks and benefi ts. 

Keywords: atheromatosis, aorta, microemboli

AVC ischemic în patologia anevrismală

Diana Mariesan, C. Cosma, A. Petrus, V.T. Stanciu 
Neurologie II, Spitalul Clinic Judeţean, Cluj-Napoca

Introducere. Anevrismele parti al trombozate pot consti -
tui cauza principală a AVC ischemic, prin embolizare.
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Prezentarea cazului. Pacient J.N. de 55 ani, de lateralita-
te stângă, cunoscut cu HTAE, se prezintă pentru defi cit mo-
tor la nivelul hemicorpului stâng și asimetrie facială, simto-
matologie debutată în urmă cu 3 zile anterior internării. La 
examenul general: pacient în ritm sinusal, se observă un 
sindrom piramidal stâng (FMS-0/5 la nivelul membrului 
stâng superior și 1/5 la nivelul membrului inferior stâng), 
hipotonie și hemihipoestezie la nivelul hemicorpului stâng, 
semnul Babinski prezent în stânga, pacient imobilizat la pat. 

Discuţii. CT cerebral din urgenţă relevă o arie spontan 
hipodensă FTP dreaptă de 91/56/64 mm, sugesti vă pentru 
un eveniment ischemic cerebral. Consultul psihologic arată 
o deteriorare cogniti vă ușoară. Angio-CT cerebral efectuat 
ulterior evidenţiază două dilataţii anevrismale la nivelul 
ACM drepte și una pe ACM stângă. Consultul neurochirurgi-
cal a indicat intervenţia chirurgicală. 

Concluzie. Anevrismele cerebrale intacte, ce prezintă 
evenimente ischemice prin embolizare din sacul anevris-
mal, consti tuie o cauză posibilă de AVC, iar riscul pe termen 
lung al recurenţelor, la acești  pacienţi, pare să fi e redus prin 
corecţie chirurgicală. 

Cuvinte cheie: anevrism, acident vascular cerebral is-
chemic, trombembolism

Ischemic stroke in aneurysmal pathology

Introducti on. Parti al thromboti c aneurysms may be the 
main cause of ischemic stroke in aneurismal pathology with 
embolizati on.

Case presentati on. 55 years old JN pati ent, known for 
hypertension, presents for motor defi cit in the left  hemicor-
pus and facial asymmetry, a symtomatologhy that occurred 
2 - 3 days before. In the general examinati on: pati ent with 
sinus rhythm, a left  pyramidal syndrome (FMS-0/5 in the left  
upper limb and 1/5 in the left  lower limb), hypotonia and 
hemihipoesthesia in the left  hemicorpus, Babinski sign its 
present in left , pati ent immobilized in bed. Discussions: Cer-
ebral-CT from urgency reveals a spontaneous hypodensity 
FTP to 91/56/64 mm, suggesti ve of a cerebral ischemic 
event. The psychological consultati on shows a slight cogni-
ti ve impairment. Cerebral Angio-CT reveals two aneuvrys-
mal dilati on at the right sylvian artery and one left . The neu-
rosurgical consultati on indicated surgery.

Conclusion. Intact cerebral aneurysms, which show is-
chemic events by embolizati on from the aneurysm, are a 
possible cause of stroke, and long-term risk of recurrences 
in the pati ents appears to be reduced by surgical correcti on.

Keywords: aneurysm, ischemic stroke, thrombembo-
lism

Tromboza venoasă cerebrală – complicaţie rară a 
rectocolitei hemoragice

J. Marton1, A.D. Stan1-3, F.D. Mureşanu1-3

1Clinica de Neurologie II, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 
Cluj-Napoca
2Departamentul de Neuroști inţe, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca
3Insti tutul de Cercetare și Diagnosti c al Bolilor Neurologice 
„RoNeuro“, Cluj-Napoca

Pacientă în vârstă de 28 de ani, fumătoare, fără antece-
dente personale patologice cunoscute, se prezintă pentru 
crize focale motorii la nivelul hemicorpului stâng cu genera-
lizare secundară, debutate brusc în contextul unui sindrom 
diareic, apărut anterior cu trei zile. Imagisti ca cerebrală 
pune în evidenţă tromboză de sinus longitudinal superior, 
sinus transvers și sigmoid drepte, responsabile de infarcte 
hemoragice parietal drept și frontal bilateral și două infarcte 
ischemice temporal drept. Se efectuează screening de trom-
bofi lie, infl amator, infecţios, neoplazic, fără a se decela 
eti ologia trombozei venoase. Având în vedere scaunele dia-
reice care au precedat instalarea simptomatologiei, se efec-
tuează endoscopie digesti vă superioară și inferioară care 
decelează modifi cări de pancolită ulcerati vă moderată și 
gastrită antrală. Se iniţiază tratament specifi c cu evoluţie ul-
terioară favorabilă, fără apariţia altor pusee. Se interpretea-
ză tromboza venoasă cerebrală (TVC) în contextul bolii infl a-
matorii intesti nale.

Bolile infl amatorii intesti nale (BII) cresc riscul dezvoltării 
trombozelor venoase din cauza statusului hipercoagulant 
pe care îl provoacă, în special în perioadele de acti vitate. 
TVC este una dintre complicaţiile rare, dar cu potenţial letal 
al BII, de aceea trebuie avută în vedere în cazul oricărui pa-
cient cunoscut cu această patologie care dezvoltă semne 
sau simptome neurologice.

Cerebral venous thrombosis – a rare complicati on of 
ulcerati ve coliti s

A 28-years-old female pati ent, smoker, without any 
known pathological history, presented for focal motor sei-
zures on the left  side, with secondary generalizati on. Symp-
toms had a sudden onset in the context of a diarrheic syn-
drome, installed 3 days ago. Cerebral imaging revealed 
upper longitudinal sinus, transverse sinus and right sigmoid 
sinus thrombosis, responsible for right parietal and bilateral 
frontal hemorrhagic infarcts and two right temporal ischem-
ic infarcts. Thrombophilic, infl ammatory, infecti ous, neo-
plasti c screening was performed without fi nding any eti olo-
gy to explain the thrombosis. Considering the diarrheic 
syndrome that preceded the installati on of the symptoma-
tology, upper and lower gastrointesti nal endoscopy was 
performed which detects changes of moderate ulcerati ve 
pancoliti s and antral gastriti s. Specifi c treatment was initi at-
ed, with favorable evoluti on and no further relapses. The 
cerebral venous thrombosis (CVT) was interpreted in the 
context of the infl ammatory bowel disease.
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Infl ammatory bowel diseases (IBD) increase the risk of 
developing venous thrombosis due to the hypercoagulable 
status, especially during periods of acti vity. CVT is one of the 
rare but fatal complicati ons of IBD, therefore it should be 
considered in any pati ent known to have this pathology who 
develops neurological signs or symptoms.

Managementul unui tromb mobil la originea arterei 
caroti de interne la o pacientă cu patologie autoimună 
multi plă

A.M. Niculescu, A. Grigore, E.O. Terecoasă, A. Bobouţanu, 
C. Tiu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 
Departamentul de Neurologie, Spitalul Universitar de 
Urgenţă, Bucureşti 

Introducere. Prezenţa unui tromb fl otant la nivelul arte-
rei caroti de este o patologie cu frecvenţă redusă. Vă prezen-
tăm cazul unei femei de 42 de ani cu accidente vasculare 
ischemice tranzitorii în contextul unui tromb mobil la nivelul 
arterei caroti de interne. 

Metode. O femeie de 42 de ani cu antecedente persona-
le patologice de ti roidită Hashimoto se prezintă pentru trei 
episoade de scădere a forţei musculare și parestezii la nive-
lul membrelor drepte, cu durată între 20 de minute și 2 ore. 

Rezultate. Examenul clinic și imagisti că cerebrală efectu-
ate la internare au fost în limite normale, dar examenul 
Doppler de vase cervico-cerebrale a evidenţiat o formaţiune 
mobilă hipo/izo-ecogenă la originea arterei caroti de interne 
stângi. S-a iniţiat dublă terapie anti agregantă și rosuvastati -
nă în doză maximă și a fost programată la endarterectomie 
pentru ziua următoare. 20 de ore mai târziu, preoperator, se 
efectuează reevaluare Doppler vase cervico-cerebrale, care 
evidenţiază liza completă a trombului. Se efectuează exa-
men IRM cerebral cu rezultat în limite normale, pacienta 
rămânând asimptomati că. Testele serologice au evidenţiat 
anemie moderată, macrocitoză, defi cit sever de vitamină 
B12, factor anti -intrinsec și anti corpi anti -celulă parietală 
prezenţi și hiperhomocisteinemie. Carprotecti na fecală este 
crescută și examenul colonoscopic evidenţiază leziuni su-
gesti ve pentru o patologie infl amatorie intesti nală. Pacienta 
a primit tratament la externare cu clopidogrel, cobalamină, 
acid folic și sulfasalazină, fără să prezinte evenimente trom-
bo-embolice pe parcursul următorului an. 

Concluzie. Trombul fl otant la nivelul arterei caroti de in-
terne apare la pacienţii ti neri frecvent în contextul status 
protromboti c indus adesea de coexistenţa unor patologii 
autoimune. O cercetare amănunţită este necesară în vede-
rea stabilirii unei strategii de prevenţie secundară la acești  
pacienţi.

Rapidly dissoluti ng free-fl oati ng internal caroti d 
artery thrombus in a pati ent with several 
autoimmune diseases

Introducti on. Free-fl oati ng caroti d artery thrombi are a 
very rare enti ty. We present the case of a 42-year old wom-

an with recurrent transient ischemic att acks due to a rapidly 
dissoluti ng internal caroti d artery free-fl oati ng thrombus.

Methods. A 42-year-old woman with a past medical his-
tory of Hashimoto’s thyroiditi s was admitt ed for three epi-
sodes of right-sided hemiparesis and numbness, each last-
ing between twenty minutes and two hours, which occurred 
during the same day. 

Results. Clinical examinati on and brain CT scan at admis-
sion were normal but caroti d duplex ultrasonography 
showed a hypo/iso-echogenic fl oati ng thrombus moving in 
cyclical moti on with the cardiac cycles at the origin of the 
left  internal caroti d artery. She was given dual anti platelet 
therapy and high-dose rosuvastati n and was scheduled for 
endarterectomy. A new caroti d duplex ultrasonography per-
formed 20 hours later showed complete disappearance of 
the thrombus. The pati ent remained asymptomati c and the 
brain MRI performed several hours later was normal. Blood 
analysis revealed moderate anemia, macrocytosis, severe 
B12 defi ciency, positi ve anti -intrinsec factor and anti -pari-
etal cell anti bodies and elevated homocysteine (19.5 micro-
mol/L). Fecal calprotecti n was elevated and she had colono-
scopic fi ndings suggesti ve for infl ammatory bowel disease. 
She was discharged with clopidogrel together with cobala-
min, folic acid and sulfasalazine and the pati ent did not de-
velop any other thromboembolic events during the follow-
ing year.

Conclusion. Free-fl oati ng caroti d artery thrombi in 
young pati ents are usually the consequence of prothrom-
boti c states induced by diff erent and someti mes coexisti ng 
autoimmune diseases. Extensive work-up is recommended 
in order to establish the most appropriate secondary pre-
venti on strategy.

Reacţii anafi lacti ce şi angioedem secundare 
tratamentului cu alteplază în infarctul cerebral 
ischemic acut – prezentare de caz

O. Obrisca, A. Radu, V. Tiu, C. Nica
Departamentul de Neurologie, Spitalul Universitar de 
Urgenţă, Bucureşti 

Introducere. Tromboliza intravenoasă cu alteplază în in-
farctul cerebral ischemic acut reprezintă un tratament sigur, 
cu efi cienţă dovedită, însă în cazuri rare intervin complicaţii, 
fi e hemoragice (hemoragie intracerebrală simptomati că, 
hemoragii sistemice), fi e alergice (angioedem, hipotensiu-
ne, anafi laxie). 

Prezentarea cazului. Ilustrăm cazul unei paciente în vâr-
stă de 64 de ani, hipertensivă, care este admisă pentru defi -
cit motor brusc instalat cu 1,5 h anterior prezentării, însoţit 
de hemihipoestezie stângă. Scorul iniţial NIHSS este 6 punc-
te, iar tomografi a computerizată cerebrală nu evidenţiază 
modifi cări ischemice precoce (scor ASPECTS 10 puncte). 
Electrocardiograma relevă ritm sinusal, iar valorile tensiunii 
arteriale iniţiale sunt > 210/100 mmHg, pacienta primind 
enalapril în serviciul de urgenţă. Întrucât îndeplinește crite-
riile pentru tratament intravenos cu alteplază, se începe ad-
ministrarea tromboliti cului, însă, la sfârșitul procedurii, pa-
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cienta dezvoltă edem hemilingual stâng. În ciuda ad-
ministrării rapide de hidrocorti zon, pacienta prezintă scăde-
rea tensiunii arteriale < 60 mmHg, simptomatologia neuro-
logică agravându-se, sugerând șoc anafi lacti c asociat cu al-
teplază. Se efectuează tratament cu norepinefrină, cu evo-
luţie favorabilă ulterioară.

IRM-ul cerebral confi rmă infarctul ischemic acut în teri-
toriul profund al arterei cerebrale medii (ACM) drepte. Bi-
lanţul investi gaţional nu decelează posibile surse cardioem-
bolice, iar ecografi a Doppler cervico-cerebrală evidenţiază 
ateromatoză caroti diană, fără semnifi caţie hemodinamică și 
fl ux turbulent la nivelul ACM drepte.

Concluzii. Angioedemul orolingual asociat administrării 
de alteplază în infarctul cerebral ischemic acut reprezintă 
una dintre complicaţiile importante ale trombolizei, core-
lându-se cu administrarea de inhibitori ai angiotensin-con-
vertazei, cu infarctele insulare și cu tendinţă mai mare pen-
tru hemoragia intracerebrală simptomati că.

Cuvinte cheie: alteplază, tromboliză, infarct cerebral is-
chemic, anafi laxie, edem orolingual

Anaphylactoid reacti ons and angioedema secondary 
to alteplase treatment of acute ischemic stroke – 
a case report

Introducti on. Intravenous thrombolysis with alteplase 
in acute ischemic stroke is a proven eff ecti ve and safe ther-
apy, but in rare case is associated with complicati ons, either 
bleeding-related events (symptomati c intracerebral hem-
morhage – ICH –, systemic bleedings) or allergic reacti ons 
(angioedema, hypotension, anaphylaxis).

Case presentati on. We present the case of a 64-year old 
woman, hypertensive admitt ed in our clinic for weakness in 
her left  limbs, left  hemihypoesthesia with sudden onset, 1.5 
hours before presentati on. The initi al NIHSS score was 6 
points and the initi al cerebral-CT scan showed no early is-
chemic changes (ASPECTS score 10 points). The electrocar-
diogram displayed sinus rhythm and the systolic blood pres-
sure was above 210 mmHg, so she received enalapril in the 
Emergency Room. Since the pati ent met the criteria for in-
travenous thrombolysis, we proceeded with alteplase ad-
ministrati on; at the end of the procedure, she developed 
left  hemilingual edema. We rapidly administered hydrocor-
ti sone, but the blood pressure dropped under 60 mmHg, 
suggesti ng alteplase-related anaphylaxis. The cerebral hy-
poperfusion led to clinical deteriorati on, so we adminis-
tered epinephrine, followed by a good clinical reponse.

The brain MRI confi rmed the MCA-stroke (middle cere-
bral artery) with right posterior lenti cular infarct, extending 
to posterior internal capsule. The following investi gati ons 
showed no signs suggesti ve of cardioembolic sources and 
the cerebrovascular ultrasonography revealed caroti d ath-
eromatosis with no hemodynamic consequences and a tur-
bulent fl ow on right MCA. 

Conclusion. Orolingual angioedema related to alteplase 
administrati on in acute ischemic stroke represents a serious 
complicati on of thrombolysis and seems to be associated 
with angiotensin-converti ng-enzyme inhibitors, with insular 

infarcts, and with a tendency to more frequent symtomati c 
ICH.

Keywords: alteplase, ischemic stroke, angioedem, ana-
phylaxis

Mortalitatea și dizabilitatea restantă în concomitenţa 
de accident vascular cerebral ischemic acut și sindrom 
coronarian acut în unităţile de urgenţe neurologice şi 
coronariene

Simona Petrescu, Maria M. Martoiu, Andreea Bănică, 
Liviu Popa, Raluca S. Gurgu, Nicolae Munjev, 
Cristi na A. Panea
Clinica de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“, 
Bucureşti 

Introducere. Coexistenţa între accidentul vascular cere-
bral (AVC) ischemic acut și infarctul miocardic acut reprezin-
tă o cauză majoră de mortalitate și dizabilitate în întreaga 
lume, asocierea dintre cele două fi ind frecvent întâlnită în 
practi ca clinică.

Factorii de risc vascular sunt comuni pentru ambele pa-
tologii, dar și patologia organică cardiacă poate conduce la 
diferite situaţii clinice, astf el, AVC poate precede, coexista 
sau urma infarctului miocardic acut.

Obiecti ve. Prezentul studiu își propune să analizeze 
mortalitatea și dizabilitatea restantă în concomitenţa de 
AVC acut ischemic și sindrom coronarian acut. 

Material și metode. În cadrul studiului, au fost incluși pa-
cienţi cu concomitenţă de AVC ischemic acut și sindrom coro-
narian acut, internaţi în SUU „Elias“ – Secţii de terapie acută 
neurologică și cardiologică într-o perioadă de 24 de luni.

Cunoscând factorii de risc vascular și patologia de organ 
preexistentă, prin evaluarea clinică și paraclinică (calculul 
scorurilor vascular NIHSS și de dizabilitate RANKIN), s-au re-
alizat corelaţii stati sti ce în vederea identi fi cării principalilor 
predictori ai mortalităţii și dizabilităţii restante.

Rezultate. Studiul a inclus 35 de pacienţi, dintre care 23 
de pacienţi de sex feminin (65,7%) și 12 pacienţi de sex mas-
culin (34,3%). Dintre acești a, 24 de pacienţi au prezentat 
SCA de ti p N-STEMI (68,5%) și 11 pacienţi au prezentat SCA 
de ti p STEMI (31,5%). Rata mortalităţii înregistrată a fost ri-
dicată 77,2% (27 de pacienţi decedaţi, cu RANKIN la exter-
nare = 6 puncte).

Concluzii și discuţii. Rata mortalităti i în concomitenţa de 
AVC acut ischemic și sindrom coronarian acut este extrem 
de ridicată. Principalii predictori ai mortalităţii sunt vârsta 
înaintată, recurenţa de evenimente vasculare cerebrale și 
miocardice, factorii de risc vascular precum HTA, diabetul 
zaharat și dislipidemia, asocierea de tulburări de ritm cardi-
ac – FiA, scorul vascular NIHSS ridicat și disfuncţia sistolică 
de VS.

Mortality and disability in concomitance of acute 
ischemic stroke and acute coronary syndrome in 
neurological and coronary emergency units

Introducti on. The coexistence between acute ischemic 
stroke (AIS) and acute myocardial infarcti on is a major cause 
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of mortality and disability around the world, the associati on 
between the two being frequently found in clinical practi ce.

Vascular risk factors are common to both pathologies, 
but cardiac pathology can lead to various clinical situati ons, 
thus stroke may precede, coexist or follow acute myocardial 
infarcti on.

Objecti ves. The present study aims to analyze mortality 
and remaining disability in concomitance of acute ischemic 
stroke and acute coronary syndrome.

Methods. The study included pati ents with acute is-
chemic stroke and acute coronary syndrome, hospitalized in 
SUU Elias – Acute Neurology and Cardiology Departments 
for a 24-months period.

Knowing vascular risk factors and preexisti ng organ pa-
thology, through clinical and paraclinical evaluati on (using 
NIHSS vascular and RANKIN disability scores), a series of sta-
ti sti cal correlati ons were made to identi fy the main predic-
tors of mortality and disability.

Results. The study included 37 pati ents, 24 female pa-
ti ents (64.8%) and 13 male pati ents (35.2%). Among these, 
26 pati ents suff ered N-STEMI acute coronary syndrome 
(70.2%) and 11 pati ents presented with STEMI acute coro-
nary syndrome (29.8%). The mortality rate was 75.6% (28 
dead pati ents, with RANKIN score = 6 points).

Conclusions and discussions. The mortality rate in con-
comitance of acute ischemic stroke and acute coronary syn-
drome is extremely high. The main predictors of mortality 
are advanced age, recurrent stroke and myocardial events, 
vascular risk factors such as arterial hypertension, diabetes 
mellitus and dyslipidemia, the associati on of cardiac rhythm 
disorders – atrial fi brillati on, high vascular score NIHSS and 
left  ventricular systolic dysfuncti on. 

Disecţia bilaterală postt raumati că a arterelor caroti de –
Prezentare de caz. Difi cultăţi în diagnosti cul și 
tratamentul unei leziuni ameninţătoare de viaţă

Diana Popescu1, A. Ribigan1, R. Badea1, F. Antochi1, 
O. Băjenaru1,2

1Clinica de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgenţă, 
București 
2Departamentul de Neuroști inţe clinice, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, București 

Introducere. Disecţia bilaterală postt raumati că a artere-
lor caroti de reprezintă o leziune ameninţătoare de viaţă, 
adesea nedepistată în ti mp uti l. Chiar dacă majoritatea di-
secţiilor arterelor caroti de apar spontan, un procent redus 
dintre acestea se asociază unui eveniment traumati c sever. 
În general, diagnosti cul și tratamentul disecţiilor postt rau-
mati ce ale arterelor caroti de sunt difi cile, din cauza leziuni-
lor coexistente apărute după o traumă severă, dar și din ca-
uza unei simptomatologii minime determinate de o astf el 
de patologie. 

Prezentare de caz. O pacientă în vârstă de 43 de ani, 
care a suferit un politraumati sm în contextul unui accident 
ruti er, în cadrul căruia au fost înregistrate 2 decese, a fost 
transferată în Unitatea Primiri Urgenţe. Angiografi a CT și 

examenul Doppler al arterelor cervico-cerebrale au relevat 
existenţa unei disecţii postt raumati ce la nivelul arterei caro-
ti de interne drepte, a unei disecţii postt raumati ce a arterei 
caroti de interne stângi cu pseudoanevrism la nivel C2, dar și 
a unui accident vascular ischemic în teritoriul arterei caroti -
de interne drepte. S-a realizat angioplasti e cu stent la nivelul 
arterei caroti de interne stângi după efectuarea unei angio-
grafi i cerebrale diagnosti ce, cu rezultat opti m post-angio-
plasti e. 

Concluzii. Identi fi carea prezenţei disecti ei postt raumati -
ce la nivelul arterelor caroti de, înainte de instalarea tablou-
lui clinic neurologic este o provocare. Pentru a evita depista-
rea tardivă a acestei patologii, se recomandă realizarea unei 
angiografi i CT la nivel cervical, când un anumit mecanism 
traumati c se consideră a fi  un potenti al factor declanșator al 
unei leziuni arteriale, la acest nivel. 

Traumati c bilateral caroti d artery dissecti on: A case 
report on the diffi  culti es in diagnosis and therapy of a 
life-threatening injury

Background. Traumati c caroti d artery dissecti ons are 
life-threatening injuries, oft en overlooked. Even though 
most of the caroti d artery dissecti ons occur spontaneously, 
a very small percentage of the dissecti ons are related to se-
vere trauma. Generally, the diagnosis and treatment of 
traumati c dissecti ons are diffi  cult due to coexisti ng injuries 
aft er severe trauma and due to minimal symptoms, that can 
be determined by this pathology. 

Case presentati on. We report on a 43-year-old female 
major trauma pati ent who was involved in a high-speed mo-
tor vehicle collision which resulted in two fataliti es in the 
same vehicle. She was primarily transferred to a trauma 
center. Aft er initi al assessment and operati ve management, 
the following diagnosti cs were established: left  maxillary si-
nus fracture involving the orbital fl oor, spleen rupture 
(treated by embolizati on), L1 vertebral fracture. Subsequent 
CT angiography and extracranial duplex sonography re-
vealed post traumati c right internal caroti d dissecti on, left  
internal caroti d dissecti on with pseudoaneurysm at C2 level 
and an ischemic stroke in the right internal caroti d territory. 
Four months later, a stent angioplasty has been made aft er 
a diagnosti c cerebral angiography. 

Conclusion. This case report is a reminder of caroti d dis-
secti on as an uncommon, but serious complicati on of high-
speed motor vehicle accident. To avoid overlooking a carot-
id artery dissecti on it’s recommended to include a CT 
angiography of the neck region into the CT whole body scan, 
when a certain trauma mechanism shows the possible coex-
istence of an artery dissecti on.
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Sindromul Sneddon – un tablou clinic neobişnuit

O. Repede1, D.F. Mureşanu1,2, O. Verişezan Roşu1, 
A. Stan1,2

1Clinica de Neurologie II, Spitalul Clinic Judeţean, Cluj-Napoca
2Departamentul de Neuroşti inţe, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca

Sindromul Sneddon, o cauză rară de accident vascular 
cerebral ischemic, este caracterizat prin livedo racemosa și 
multi ple leziuni ischemice cerebrale, în absenţa unei patolo-
gii sistemice subiacente. Această patologie este de obicei 
întâlnită la pacienţii ti neri, fără factori de risc vascular. Pre-
zenţa semnelor de focar neurologic, modifi cările prezente 
pe examinarea IRM cerebrală și biopsia cutanată susţin dia-
gnosti cul poziti v al sindromului Sneddon.

Prezentăm cazul unei paciente de 47 de ani cu tulburare 
cogniti vă progresivă, tulburări de comportament, cefalee 
difuză, peste care survin episoade de hemicranie pulsati lă 
alternantă, fără alte semne de focar neurologic. Asociat, pa-
cienta prezintă leziuni cutanate bine delimitate, cu aspect 
marmorat la nivelul trunchiului și tetramelic. Examinarea 
IRM cerebrală a evidenţiat multi ple leziuni ischemice corti -
co-subcorti cale, în teritoriul caroti dian bilateral și fl ux san-
guin redus la nivelul arterelor caroti de bilateral și la nivelul 
arterei bazilare. Biopsia cutanată a evidenţiat leziuni cu as-
pect ti pic pentru livedo racemosa.

Stabilirea diagnosti cului de sindrom Sneddon a repre-
zentat o provocare datorită faptului că este o patologie rar 
întâlnită, iar în cazul nostru tabloul clinic a fost dominat de 
disfuncţia cogniti vă progresivă și tulburările de comporta-
ment, fără alte semne evidente de focar neurologic. 

Unusual presentati on of Sneddon’s syndrome

Sneddon syndrome (SS) is rare stroke syndrome that 
consists of ischemic strokes and generalized livedo racemo-
sa in the absence of other systemic diseases. This syndrome 
is oft en found in young pati ents without known risk factors 
for stroke. Diagnosis of SS is mainly based on skin biopsy 
and abnormal fi ndings in neurological examinati on and/or 
MRI.

We present a case of a 47-year-old female pati ent with 
progressive cogniti ve impairment, behavior problems, dif-
fuse headaches with superimposed alternati ng hemicrani-
as, without motor defi cit. She also presented an irregular, 
net-like patt ern of bluish skin discolorati on surrounding are-
as of normal-appearing skin at the level of arms, legs and 
trunk. Cerebral MRI showed multi ple corti cal and subcorti -
cal ischemic lesions in the bilateral caroti d territories and a 
decrease in both bilateral caroti d and basilar blood-fl ow. 
Skin biopsy revealed typical aspects for SS.

This case represents not only a challenging diagnosis 
due to rarity of syndrome, paucity of clinical signs, predom-
inance of cogniti ve dysfuncti on and behavior impairment 
but also a possible associati on of SS and decrease blood 
fl ow in the large vessels, which in turn represents a risk fac-
tor for thrombosis and stroke.

Creșterea sensibilităţii imageriei prin rezonanţă 
magneti că la pacienţii cu accident vascular ischemic; 
2 prezentări de caz şi discuţii în jurul unor tehnici 
speciale de IRM

C. Rociu1,2, C. Rotaru1,2, L. Moraru3

1IRM Diagnosti ca, Sibiu 
2GH70 Haute Saone, France
3CHT Jura Sud, France

În lucrarea de faţă, prezentăm două cazuri ale unor paci-
enţi cu accident vascular ischemic cu un tablou clinic și ima-
gerie ati pice la care am uti lizat tehnici speciale pentru a 
crește sensibilitatea imaginilor. Primul caz este un pacient 
de 63 ani care prezintă un zgomot brutal în urechea stângă, 
precum și lipsa controlului membrului inferior stâng. Simp-
tomele regresează în mai puţin de un minut. Examenul neu-
rologic obiecti vează o diplopie ușoară la privirea în jos. Un 
IRM cerebral standard efectuat în mai puţin de o oră de la 
debutul simptomelor e normal. O nouă secvenţă de difuzie 
e înregistrată cu calculul coefi cientului de difuzie după 6 di-
recţii care pune în evidenţă un AVC milimetric cerebelos. Al 
doilea caz este cel al unei femei care prezintă o paralizie fa-
cială periferică stângă combinată cu o paralizie de nerv VI 
stâng. IRM-ul cerebral standard nu a fost concludent, iar o 
nouă secvenţă de difuzie este înregistrată schimbând valoa-
rea coefi cientului B; un AVC latero-ponti n e pus în evidenţă.

Discutăm apoi câteva mijloace prin care se poate crește 
sensibilitatea imageriei prin rezonanţă magneti că: creșterea 
coefi cientului „B“, creșterea numărului de direcţii după care 
se calculează coefi cientul de difuzie, folosirea tehnicilor de 
perfuzie, folosirea FLAIR, TOF, T2*.

Rising reliability of MRI in stroke pati ents; two case 
report and discussions on special MRI technics

We presented two case report of pati ent with stroke 
with an atypical clinical presentati on and unclear MRI in 
which we used special MRI setti  ngs to rise reliability of im-
ages. First case is a man, 63 years old, that presented a sud-
den noise in left  ear and lack of control of left  leg. The symp-
toms regressed in less than a minute; physical examinati on 
shows a slight diplopia at downward regard. A standard MRI 
exam performed less than an hour was normal. A second 
DWI image is taken with 6 directi on water diff usion calcula-
ti on that revealed a millimetric cerebellar stroke. The sec-
ond case is a woman that presented suddenly a peripheric 
left  facial palsy combined with a sixth left  cranial nerf palsy. 
Standard cerebral MRI was not concluding and a second 
DWI image is taken changing B value; a lateral ponti ne 
stroke is revealed.

We discuss then some of means of rising reliability of 
MRI in stroke such as increasing B value, increasing number 
of directi on of water diff usion calculati on, using perfusion 
technics, using FLAIR, TOF and T2*.
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Disecţie bilaterală de arteră caroti dă internă cu 
ocluzie unilaterală – Prezentare de caz

V.I. Suciu1, C.I. Scorobeţ1, C.C. Mutu2,3

1Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu
2Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
3Clinica de Neurologie, Centrul CVASIC, Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Introducere. Disecţia de arteră caroti dă internă (ACI) 
este o situaţie rară și apare la pacienţii ti neri de gen mascu-
lin (30-40 de ani), în condiţii de traumati sm cervical sau ac-
ti vitate fi zică intensă.

Prezentare de caz. Pacient în vârstă de 46 de ani, sporti v, 
mare fumător, se prezintă acuzând cefalalgie temporală 
stângă, tulburări de vorbire ușoare și bradipsihie. Simpto-
mele sunt observate dimineaţa, la trezire. Suplimentar, paci-
entul ne relatează despre o scurtă cervicalgie stângă, apăru-
tă în urmă cu o săptămână în ti mpul somnului. Evaluarea 
clinică relevă o anizocorie minimă cu mioză stângă, o ușoară 
dizartrie și scorul NIHS de 1 punct. Examenul Doppler arteri-
al arată ocluzia ACI stângi cu viteze crescute în ACI dreaptă și 
artera vertebrală stângă. Examenul angio-RM relevă ocluzia 
segmentară a ACI stângi și o stenoză de 50% în segmentul 
extracranian distal al ACI drepte. Rezultatele coroborate cli-
nico-imagisti c au dus la concluzia existenţei unei disecţii de 
ACI bilaterală. Dubla terapie anti agregantă asociată cu 
HGMM reduce scala NIHS la 0 puncte după 24 ore și duce la 
dispariţia anizocoriei după câteva zile. Controlul Doppler, la 
21 de zile, evidenţiază repermeabilizarea ACI stângi, cu vite-
ze și fl ux sanguin fi ziologic în toate arterele cervicale.

Concluzii. Existenţa unei disecţii arteriale caroti diene 
trebuie luată în considerare la pacienţii ti neri cu defi cite ne-
urologice minime, cervicalgie și sindrom Horner, chiar și în 
prezenţa factorilor de risc cardiovasculari și în absenţa trau-
mati smului cervical.

Cuvinte cheie: disecţie ACI bilaterală, ocluzie ACI, sin-
drom Horner unilateral

Spontaneous bilateral internal caroti d artery 
dissecti on with unilateral occlusion – Case report

Introducti on. Internal caroti d artery (ICA) dissecti on is a 
rare conditi on usually seen in younger male pati ents (thir-
ty-forty years old) following a cervical trauma or intense 
physical acti vity.

Case report. We will discuss the case of a 46 year-old 
acti ve male pati ent, intense smoker, who presented himself 
in our clinic with left  temporal headache, slight speech diffi  -
culti es and slowed thinking. The symptoms were observed 
in the morning on awakening. In additi on, the pati ent re-
ported having felt, one week earlier, a short-lived pain in the 
left  side of the neck while turning on one side during sleep. 
Our clinical evaluati on revealed a slight anisocoria with left  
miosis (incomplete Horner syndrome), slight dysarthria, a 
NIHS score of 1 point and no other signs. The cervical Dop-
pler examinati on showed left  ICA occlusion with higher ve-
lociti es in the right ICA and left  vertebral artery. The an-
gio-MR scan revealed a segmental occlusion of the left  ICA 

and a distal extracranial stenosis (50%) in the right ICA, both 
interpreted in the clinical context as being bilateral dissec-
ti ons. Dual anti platelet therapy combined with LMWH was 
initi ated. The NIHS score decreased to 0 points aft er 24 h 
and the anisocoria disappeared a few days later. At three-
week follow-up, the cervical Doppler exam revealed a pat-
ent left  ICA with normal velociti es in the other cervical ar-
teries.

Conclusions. One should keep in mind the possibility of 
artery dissecti on in younger pati ents when faced with neu-
rologic defi cits, cervical pain and unilateral Horner syn-
drome even in the presence of atheroscleroti c risk factors 
and the absence of cervical trauma, as in this case report.

Keywords: bilateral ICA dissecti on, ICA occlusion, unilat-
eral Horner syndrome
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Epilepsie farmacorezistentă secundară heterotopiei 
nodulare periventriculare bilaterale – prezentare de 
caz clinic

R.I. Carcalici1, C. Roman-Filip2,1

1Departmentul de Neurologie, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă, Sibiu
2Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu

Heterotopia nodulară bilaterală se numără printre cele 
mai frecvente malformaţii de dezvoltare corti cală și se aso-
ciază cu epilepsia farmacorezistentă. Această malformaţie 
este consti tuită din neuroni și celule gliale, cu sau fără orga-
nizare periventriculară, localizată în apropierea matricei 
germinale periventriculare.

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 18 ani, drep-
tace, diagnosti cată cu epilepsie de la vârsta de 16 ani, cu 
manifestări psihiatrice (tulburare depresivă, tulburări de 
comportament), care se prezintă pentru crize epilepti ce re-
curente, manifestate prin senzaţie epigastrică, halucinaţii 
vizuale, asociate cu fenomene de déjà vu și automati sme 
orale. În ciuda asocierii a două medicamente anti epilepti ce 
(leveti racetam 2.000 mg/zi și carbamazepină 800 mg/zi), 
frecvenţa crizelor este de 1-2/săptămână. Pacienta a fost 
monitorizată video-EEG, care a detectat numeroase ele-
mente epilepti forme interictale, de ti pul undelor ascuţite, 
complexelor vârf-undă, polivârf-undă, în derivaţiile tempo-
rale posterioare și temporo-bazale, cu contrast de fază la T6. 
IRM cu rezoluţie înaltă a pus în evidenţă heterotopie nodu-
lară periventriculară bilaterală, adiacentă coarnelor tempo-
ro-occipitale ale ventriculului lateral. PET-CT-ul a evidenţiat 
hipometabolism la nivelul lobului temporal mezial stâng. 
Pacienta a fost îndrumată spre un centru de epilepsie în ve-
derea stabilirii oportunităţii intervenţiei neurochirurgicale. 
EEG-ul ictal a evidenţiat un ritm teta de amplitudine joasă in 
FB1 și ulterior în T3 și T5. 
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Corelându-se aspectul semiologic al crizelor epilepti ce, 
anomaliile EEG și modifi cările imagisti ce IRM și PET-CT, s-a 
optat pentru un tratament conservator, medicamentos, din 
cauza riscului mare de recurenţă a crizelor post-operator.

Parti cularitatea cazului este dată de debutul afecţiunii 
cu tulburări psihiatrice și tendinţa de acti vare a cortexului 
temporal stâng, în ciuda heterotopiei bilaterale.

Drug resistant epilepsy due to bilateral periventricular 
nodular heterotopia – case report

Periventricular nodular heterotopia (PNH). is among the 
most frequent malformati ons of corti cal development and 
is associated with intractable epilepsy. PNH contains normal 
neurons and glial cells with no laminar organizati on, located 
close to the periventricular germinal matrix.

We present a case of 18-years old pati ent, right-handed, 
diagnosed with epilepsy from the age of 16, with history of 
depressive and behavioral disorder, admitt ed in our depart-
ment for recurrent seizures manifested with rising epigas-
tric sensati on, visual hallucinati ons, associated with cogni-
ti ve seizures such as déjà vu and oral automati sms. Despite 
the associati on of two anti epilepti c drugs (Leveti racetam 
2,000 mg/day and Carbamazepine 800 mg/day), the fre-
quency of seizures remains high (1-2 seizures/week). The 
pati ent underwent prolonged video-EEG monitoring that 
detected interictal epilepti form discharges, such as sharp 
waves, spike-wave complexes and polispike-waves in left  
posterior temporal and basal-temporal region, with phase 
reversing over T6. The MRI with high resoluti on revealed bi-
lateral periventricular nodular heterotopia, adjacent to the 
temporo-occipital horn of the lateral ventricle. PET-CT scan 
showed left  mesial temporal lobe hypometabolism. The pa-
ti ent was referred to a epilepsy center in order to establish 
the opportunity for epilepsy surgery. Ictal EEG showed theta 
rhythmic discharge in FB1, T3 and T5 electrodes with rapid 
patt ern of bilateralizati on. 

Correlati ng the semiological aspect of seizures, EEG ab-
normaliti es and MRI/PET-CT modifi cati ons, was adopted a 
conservatory treatment due to the higher risk of seizure re-
currence aft er surgery.

The peculiarity of this case is the onset of disease with 
psychiatric manifestati ons and the tendency of recruitment 
of the left  temporal cortex, despite the bilateral heteroto-
pia.

Epilepsia – comorbidităţi, crize parti culare

E. Furdu Lunguţ1, A.F. Drugea1, F. Guran1, 
Alexei Corlateanu1, Iusti nian Furdu1,2

1Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic CF2, Bucureşti 
2Centrul Medical Diagnosis, Bucureşti 

Introducere. Epilepsia este un ansamblu de tulburări ne-
urologice, o suferinţă cronică cerebrală, caracterizată prin 
episoade paroxisti ce, recurente, determinate de anomalii 
ale acti vităţii cerebrale, urmare a acti vării bruște, neprovo-
cate, a unei populaţii neuronale. Episoadele neurologice se 
numesc crize, repetarea crizelor defi nește boala. 

Obiecti ve. Ne-am propus să evaluăm pacienţi cu forme 
parti culare de crize convulsive, pacienţi care prezintă co-
morbidităţi ce pot infl uenţa frecvenţa și gravitatea crizelor 
convulsive, precum și terapeuti ca adoptată. 

Metodă. Vă supunem atenţiei trei cazuri clinice care au 
prezentat parti cularităţi prin contextul debutului, patologiei 
asociate, evoluţiei sub tratament. 

Cazul 1. Pacientă D.M., 43 de ani, cu patologie multi plă: 
diabet zaharat ti p II în tratament cu ADO, HTAE std II JNC7, 
obezitate, tulburare depresivă recurentă-episod sever, fu-
mătoare, consumatoare de cafea (6-7 cafele/zi). În evoluţie, 
pacienta a prezentat și crize gelasti ce, ameliorate din punct 
de vedere al frecvenţei, de tratamentul specifi c anti epilep-
ti c, asociat cu tratamentul psihiatric și al factorilor de risc. 

Cazul 2. Pacientă P.E., 69 de ani, dependentă de benzo-
diazepine de aproximati v 20 de ani, în prezent Alprazolam 
3 mg/zi, internată în secţia Ortopedie pentru fractură post-
traumati că gambă stângă. Întreruperea bruscă a tratamen-
tului cu Alprazolam a determinat apariţia crizelor convulsi-
ve, frecvente (sevraj) fără a există leziuni organice cerebrale; 
crizele s-au redus ca frecvenţă până la dispariţie, la reintro-
ducerea tratamentului anxioliti c supravegheat și în doze mai 
reduse. 

Cazul 3. Pacient A.G., 15 ani, sex masculin, patologie di-
gesti va de fond (ocluzie intesti nală operată la 3 luni, 5 ani, 
9 ani, de eti ologie neprecizată) cu hipervitaminoză B6 (1.226 
micrograme/dl), hipovitaminoză D și crize convulsive gene-
ralizate cu debut de circa 6-7 luni (în total 3 crize). Examenul 
IRM ax cerebral și EEG fără modifi cări patologice semnifi ca-
ti ve. 

Discuţii. Tratamentul specifi c anti convulsivant, combi-
nat cu tratamentul patologiilor asociate, a determinat scă-
derea frecvenţei crizelor (într-un caz) și controlul total al 
crizelor în celelalte două cazuri. Parti cularitatea cazurilor 
prezentate constă în contextul de apariţie și răspunsul la tra-
tament.

Concluzii. Abordarea terapeuti că a formelor parti culare 
de crize convulsive se realizează în funcţie de contextul în 
care debutează aceste crize, iar succesul terapeuti c este, 
fără îndoială, cel așteptat numai dacă se ia în considerare și 
tratamentul constant, specifi c al afecţiunilor concomitente. 

Epilepsy – comorbiditi es, parti cular crises

Introducti on. Epilepsy is a set of neurological disorders, 
a chronic brain injury characterized by recurrent paroxysmal 
episodes, caused by brain acti vity abnormaliti es, resulti ng 
from the sudden, unprovoked acti vati on of a neuronal pop-
ulati on. Neurological episodes are called crises; recurrence 
of seizures defi nes the disease.

Objecti ves. We designed to evaluate pati ents with par-
ti cular forms of seizures, pati ents who experience comor-
biditi es that can infl uence the frequency and severity of 
seizures, and the adopted therapies. 

Method. We will draw att enti on to three clinical cases 
that showed parti culariti es through context of onset, asso-
ciated pathology, evoluti on under treatment.
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Case I. Pati ent D.M. 43 years with multi ple pathology: 
type II diabetes in ADO treatment, HTAE std II JNC7, obesity, 
severe recurrent depressive disorder, smoker, coff ee-con-
suming (6-7 coff ees/day). In evoluti on, the pati ent also ex-
perienced frequent improvement of the specifi c anti epilep-
ti c treatment associated with psychiatric treatment and risk 
factors.

Case II. Pati ent P.E. 69 years old benzodiazepine-de-
pendent for about 20 years, presently Alprazolam 3 mg/ 
day, hospitalized in the Orthopedics secti on for left  leg, 
postt raumati c fracture. Abrupt disconti nuati on of Alpra-
zolam treatment caused seizures, frequent (sevraj) without 
cerebral organic lesions; crises decreased as frequency to 
exti ncti on aft er reintroducti on of anxiolyti c treatment mon-
itored and lower doses.

Case III. Pati ent A.G. 15 years, male gender, background 
digesti ve pathology (intesti nal occlusion operated at 3 
months, 5 years, 9 years, of undetermined eti ology) with 
hypervitaminosis B6 (1,226 IU), hypovitaminosis D, and gen-
eralized convulsive seizures with onset of 6-7 months (in 
total 3 crises). MRI brain and EEG examinati on without sig-
nifi cant pathological changes.

Discussions. Specifi c anti convulsant treatment com-
bined with the treatment of associated pathologies has led 
to a decrease in the incidence of seizures (in one case) and 
total crises control in the other two cases. The parti cularity 
of the cases presented is in the context of appearance and 
response to treatment. 

Conclusions. The therapeuti c approach to parti cular 
forms of convulsive seizures is made depending on the con-
text in which these seizures originate, and the therapeuti c 
success is undoubtedly the only one expected if the con-
stant and specifi c treatment of concomitant conditi ons is 
also considered.

Angiom venos cerebral – cauză posibilă de crize 
epilepti ce?

N. Ioniţă1, E.S. Moise1, C. Dumitrescu1, L. Dumitrescu1,2, 
A. Mujdaba-Elmi1, B.O. Popescu2,1

1Clinica de Neurologie, Secţia Neurologie 2, Spitalul Clinic 
„Colenti na“, Bucureşti 
2Departamentul de Neuroști inţe Clinice, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti , 

Angioamele venoase cerebrale, traiecte aberante ale va-
selor cerebrale, sunt cel mai frecvent diagnosti cate inciden-
tal prin neuroimagisti că. Totuși, se pot asocia cu crize epi-
lepti ce sau cu manifestări clinice secundare complicaţiilor 
(hemoragie, infarct prin tromboză venoasă sau transforma-
re cavernomatoasă).

Prezentăm cazul unei femei în vârstă de 57 de ani, non-
consumatoare de etanol, care prezintă crize focale fără alte-
rarea stării de conști enţă, cu debut în urmă cu 15 ani, în 
absenţa altor modifi cări bioumorale și toxice și a trau-
mati smului cranio-cerebral, neinvesti gată imagisti c, cu doze 
subopti male de anti epilepti c, care se internează pentru 
creșterea frecvenţei crizelor constând în automati sme oro- 
linguale și gestuale la nivelul hemicorpului drept.

Atât traseul EEG de repaus intercriti c, cât și cel cu privare 
de somn, care surprinde criza temporală clinic și electric de-
celează traseu de fond alpha cu unde ascuţite temporo-pa-
rietal bilateral.

IRM cerebral cu substanţă de contrast evidenţiază angi-
om venos ramifi cat la nivelul cortexului temporo-parietal de 
partea dreaptă cu proiecţie corti cală.

Sub 1.000 mg/zi valproat de sodiu, pacienta nu mai re-
petă crizele. Intervenţia neurochirurgicală nu este oportună 
la pacienta controlată terapeuti c. 

Modifi cările EEG temporo-parietale bilaterale nu sunt 
sugesti ve, dar, în absenţa altor cauze decelabile, acest as-
pect nu face mai puţin probabilă asocierea dintre crizele 
epilepti ce și angiomul venos.

Crizele epilepti ce ca manifestare a angiomului venos ce-
rebral corti cal (de altf el, un subiect controversat în literatura 
de specialitate) consti tuie una dintre parti cularităţile cazului 
prezentat.

Cuvinte cheie: crize parţiale complexe, angiom venos, 
automati sme motorii

Cerebral venous angioma – possible cause of seizures? 

Cerebral venous angiomas, aberrant trajectories of the 
cerebral vessels, are most frequently diagnosed incidental-
ly, during neuroimaging examinati ons. However, they can 
also associate seizures or clinical manifestati ons of their 
most common complicati ons: hemorrhage, venous throm-
boti c infarcti on and cavernoma. 

Further, we present the case of a 57 year old female, 
with no history of alcoholism, with complex parti al seizures 
with onset 15 years ago, having no biological or toxic imbal-
ances, with no history of craniocerebral trauma, without 
neuroimaging examinati ons, with subopti mal dosage of an-
ti epilepti c medicati on, who is hospitalized for increasingly 
frequent epilepti c seizures which consist in orolingual au-
tomati sms and gestural automati sms of the left  limbs. 

Both intercriti cal EEG study and sleep-deprived EEG test 
(during which the pati ent suff ered a complex parti al seizure, 
also revealed on the EEG) show background alpha rhythm 
with bilateral temporo-parietal sharp waves.

Contrast MRI reveals a branched venous angioma on the 
right side of the temporo-parietal cortex with corti cal pro-
jecti on.

Sodium valproate was advised with the target dose of 
1,000 mg with which the pati ent was seizure free. There-
fore, neurosurgical treatment is not the standard course of 
acti on in this case. 

Even if the bilateral temporo-parietal EEG changes are 
not suggesti ve, in the absence of other causes, this aspect 
does not make less probable the associati on between the 
epilepti c seizures and the venous angioma.

The epilepti c seizures as a manifestati on of a venous an-
gioma, a controversial subject in the literature, is one of the 
parti culariti es of this case.

Keywords: angioma, epilepsy, complex parti al seizures, 
automati sms 
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Pahigirie manifestându-se prin crize focale 
non-motorii la o pacientă de 28 de ani
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Introducere. Pahigiria reprezintă îngroșare corti cală 
adesea asociată cu tulburări de migrare neuronală. Simpto-
mele includ întârziere mentală, convulsii și tonus muscular 
diminuat, unii pacienţi prezentând și trăsături faciale parti -
culare. Prognosti cul variază în funcţie de cauza subiacentă, 
iar tratamentul include medicaţie simptomati că și/sau tera-
pie fi zică/logopedie.

Prezentare de caz. O pacientă de 28 de ani, nefumătoa-
re, neconsumatoare de etanol, a prezentat episoade recu-
rente cu parestezii la nivelul hemicorpului drept, asociate cu 
perioade scurte de pierdere a conști enţei. Examenul neuro-
logic a relevat hemihipoestezie dreaptă și hipoacuzie bilate-
rală. Evaluarea iniţială a inclus EEG și CT cerebral, amândouă 
în limite normale, precum și analize de laborator, care au 
indicat anemie hipocromă microcitară. Cauzele cardiovas-
culare ale sincopei au fost excluse în urmă evaluării cardio-
logice. IRM cerebral a fost apoi efectuat, depistând pahigirie 
fronto-insulo-parietală stângă, cu absenţa parţială a septului 
pellucid. S-a iniţiat tratament cu Lamotrigina 50 mg bid, însă 
pacienta a negat luarea tratamentului. Pacienta a fost reeva-
luată peste 3 ani prin examen neurologic, depistându-se în 
plus frustă pareză brahială dreaptă, refl exe Babinski și pal-
mo-mentonier bilaterale și dislalie, în ti mp ce examenul IRM 
cerebral a fost staţionar. S-ai Leveti racetam 500 mg bid, cu 
accent pe respectarea complianţei la tratament.

Discuţii. Am prezentat cazul unei paciente cu malforma-
ţie congenitală, ce a dezvoltat convulsii la vârsta adultă. În 
ciuda unui prognosti c favorabil, nerespectarea tratamentu-
lui a dus la ușoara agravare neurologică după 3 ani.

Pachygyria manifesti ng as focal non-motor seizures in 
a 28 years-old female 

Introducti on. Pachygyria refers to corti cal thickening 
most oft en associated with neuronal migrati on disorders. 
Symptoms usually include developmental delay, seizures 
and poor muscle tone, some pati ents also having parti cular 
facial features. Prognosis varies with underlying cause, 
while treatment includes symptomati c medicati on and/or 
physical and speech therapies. 

Case report. A 28 yo female, non-smoker, non-alcohol 
consumer, presented recurrent episodes of right-sided par-
esthesias accompanied by brief periods of loss of conscious-
ness. Neurological exam revealed right-sided hypoesthesia 
and bilateral hearing loss. Initi al evaluati on included EEG 
and brain CT, both within normal limits, and laboratory 
workup, which indicated microcyti c hypochromic anemia. 
Cardiovascular causes of syncope were excluded by cardiac 

evaluati on. Brain MRI was then performed, revealing left  
frontal-insular-parietal pachygyria with parti al absence of 
septum pellucidum. The pati ent was started on Lamotrigine 
50 mg bid, however she denied taking the medicati on. She 
was reexamined 3 years later through neurological exam, 
additi onally presenti ng slight right upper limb palsy, bilater-
al Babinski and palmo-mental refl exes and dyslalia, while 
brain MRI was stati onary. Leveti racetam 500 mg bid was in-
troduced, with emphasis on pati ent compliance. 

Discussions. We presented the case of a pati ent with 
congenital brain malformati on, with seizure development in 
adulthood. Despite having a favorable prognosis, not taking 
the recommended medicati on resulted in slight neurologic 
worsening aft er 3 years. 

Evaluarea sti mulării vagale la pacienţii adulţi cu 
epilepsie rezistentă la tratament

N. Tohănean, C. Pînzaru, O. Parpalea, L. Perju-Dumbravă
Departamentul de Neuroşti inţe, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca

Introducere. Epilepsia poate implica o calitate a vieţii 
scăzută pentru pacienţii care nu își pot controla simptomele 
prin metode convenţionale. Sti mularea nervului vag (VNS) 
consti tuie o altervati vă pentru epilepsia refractară la trata-
mentul medicamentos sau chirurgical, prin care vagul stâng 
este sti mulat intermitent cu scopul de a induce modifi cări 
ale unor neurotransmiţători. Obiecti vul acestui studiu este 
de a determina infl uenţa VNS asupra frecvenţei crizelor epi-
lepti ce și calităţii vieţii pacienţilor.

Material și metode. În acest studiu prospecti v au fost 
incluși pacienţii adulţi urmăriţi în cadrul clinicii cel puţin 6 
luni după implantarea sti mulatorului vagal. Pentru cei 28 de 
pacienţi, dintre care 15 bărbaţi și 13 femei, cu vârsta medie 
de 32 de ani, s-au modifi cat periodic parametrii de sti mula-
re și au fost înregistrate numărul de crize și efectele adverse. 
Din totalul pacienţilor, 16 au completat chesti onarul de eva-
luare a calităţii vieţii în epilepsie QOLIE-31.

Rezultate. După sti mularea vagală, 18 pacienţi (64%) au 
fost responsivi, cu o reducere a frecvenţei crizelor de peste 
50%. Conform clasifi cării McHugh a procentului de reducere 
a crizelor, 36% se încadrează în clasa I (80-100% reducere), 
29% clasa II (reducere de 50-79%), 21% clasa III (reducere 
sub 50%), 7% clasa IV (uti lizarea magnetului), 7% în clasa V 
(fără benefi ciu). Efectele adverse de ti pul disfonie, fati gabili-
tate, tuse au fost raportate la 8 pacienţi. Pentru analiza cali-
tăţii vieţii, s-a determinat o corelaţie slab poziti vă între nota 
acordată de pacienţi și reducerea frecvenţei crizelor, una 
puternic poziti vă între calitatea vieţii și starea de sănătate, 
dar o relaţie nesemnifi cati vă stati sti c între procentul de re-
ducere a crizelor și scorul T care evaluează global rezultatul 
celor 31 de întrebări. Calitatea vieţii a fost modifi cată favo-
rabil la 68% dintre pacienţi.

Concluzii. VNS poate fi  luat în considerare la pacienţii cu 
epilepsie refractară la tratament, în numeroase situaţii scă-
zând numărul de crize și îmbunătăţind în ti mp calitatea vieţii.

Cuvinte cheie: epilepsie, sti mulare vagală, calitatea vie-
ţii
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Assessment of the eff ects of vagal sti mulati on in adult 
pati ents with refractary epilepsy

Introducti on. Epilepsy can lead to a low life quality for 
pati ents which cannot control their symptoms by regular 
treatment. Vagal nerve sti mulati on (VNS) is an alternati ve 
for medically or surgically refractory epilepsy, in which the 
vagal branch is intermitt ently sti mulated in order to change 
neurotransmitt ers. The aim of this study is to outline the 
change in seizure reducti on and life quality in VNS pati ents.

Material and methods. In this prospecti ve study we in-
cluded adult pati ents followed-up by our centre for at least 
6 months aft er VNS implantati on. For the total of 28 pa-
ti ents, 15 men and 13 women, with the medium age of 32 
years old, we regularly changed the sti mulati on parameters 
and recorded the number of seizures and adverse eff ects. 
The quality of life in epilepsy questi onnaire QOLIE-31 was 
completed by 16 pati ents.

Results. Due to VNS, 18 pati ents (64%) were declared 
responders with more than 50% seizure reducti on. Accord-
ing to McHugh classifi cati on, 36% pati ents are in class I (80-
100% seizure reducti on), 29% class II (50-79% reducti on), 
21% class III (less than 50% reducti on), 7% class IV (magnet 
benefi t only) and 7% class V (no improvement). Adverse ef-
fects such as hoarseness, fati gue, and cough were found in 
8 pati ents. In the life quality analysis, the correlati on be-
tween the life quality evaluated by pati ents and seizure re-
ducti on is mild positi ve, a strong positi ve correlati on be-
tween life quality and health and no signifi cant correlati on 
between seizure reducti on and T score which relates to all 
31 questi ons. Life quality was favourably modifi ed for 68% 
pati ents.

Conclusions. VNS is a method to consider in pati ents 
with refractory epilepsy, which for a great number of pa-
ti ents reduces seizure frequency and enhances their quality 
of life over ti me.

Keywords: epilepsy, vagal nerve sti mulati on, quality of 
life 

NEUROPATII PERIFERICE
PERIPHERAL NEUROPATHY

Neuropati ile cronice demielinizante dobândite (CADP) 
asociate cu alte patologii

G.M. Balea1,2, L. Livinţ Popa1,2, N.C. Drăghici1,2, 
T.D. Lupescu2,3, D.F. Mureșanu1,2

1Insti tutul „RoNeuro“, Centrul de Cercetare și Diagnosti c al 
Bolilor Neurologice, Cluj-Napoca
2Departamentul de Neuroști inţe, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca
3Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, 
București 

Introducere. CADP consti tuie un grup de boli autoimune 
în care un răspuns imun aberant provoacă demielinizare și 

leziuni axonale secundare în nervii periferici, însă mecanis-
mele exacte care stau la baza dezvoltării imunopatologiei 
rămân neclare. În cadrul acestor afecţiuni, variaţiile imuno-
geneti ce determină diferenţe fenoti pice individuale.

Următoarele neuropati i prezintă caracteristi ci comune 
precum demielinizarea, infl amaţia mediată imun și cronici-
tatea: poliradiculoneuropati a demielinizantă cronică infl a-
matorie (CIDP), neuropati a motorie multi focală (MMN), ne-
uropati a senziti vo-motorie demielinizantă multi focală 
(MADSAM), neuropati a demielinizantă simetrică distală do-
bândită (DADS), polineuropati a demielinizantă asociată cu 
tulburări sistemice și alte variante mai puţin frecvente.

Prezentare de caz. Prezentăm cazul unui bărbat în vârstă 
de 67 de ani, cunoscut cu DZ ti p 2 de circa 15 ani, care acuză 
de câţiva ani scăderea forţei musculare în membrul inferior 
drept, tulburări de coordonare și dureri de intensitate me-
die la nivelul membrelor superioare. Examenul electroneu-
romiografi c a evidenţiat multi ple blocuri de conducere în 
nervii membrelor superioare și alte criterii de demielinizare 
(latenţe distale prelungite, dispersie temporală, scăderea 
vitezelor de conducere și unde F întârziate sau absente), 
precum și aspecte de pierdere axonală secundară la exami-
narea cu ac (EMG). Distribuţia asimetrică a semnelor și 
simptomelor a permis stabilirea diagnosti cului de MADSAM 
(sindrom Lewis-Sumner). Analiza LCR a relevat hiperprotei-
nemie. Simptomatologia s-a remis după imunoterapie cu 
imunoglobuline i.v. 

Concluzie. Sindromul Lewis-Sumner este o variantă de 
CADP care se poate asocia cu o boală sistemică (diabetul 
zaharat). Aportul EMG este esenţial în realizarea diagnosti -
cului diferenţial dintre polineuropati a diabeti că și alte ti puri 
de afectare a nervilor periferici.

Chronic acquired demyelinati ng neuropathies (CADP) –
a spectrum of related conditi ons

Introducti on. CADP are an important group of autoim-
mune disorders in which an aberrant immune response is 
directed towards components of the peripheral nerve caus-
ing demyelinati on and axonal loss, but the exact mecha-
nisms underlying the development of immunopathology 
remain to be defi ned. CADP are a spectrum of related con-
diti ons in which immunogeneti c variati ons drive individual 
phenotypic diff erences.

The following neuropathies all have chronicity, demyeli-
nati on, infl ammati on or immune-mediati on in common: 
Chronic infl ammatory demyelinati ng polyradiculoneuropa-
thy (CIDP), Multi focal motor neuropathy (MMN), Multi focal 
acquired demyelinati ng sensory and motor neuropathy 
(MADSAM), Distal acquired demyelinati ng symmetric (DADS), 
Demyelinati ng polyneuropathy associated with systemic 
disorders and less common variants. 

Case presentati on. We present a case of a 67-year-old 
man, diabeti c for about 15 years, complained of several 
years of an weak, uncoordinated right lower limb, more pro-
nounced proximal, and mild pain in arms. His electrodiag-
nosti c study revealed multi ple upper limbs motor conduc-
ti on blocks and other demyelinati ng features (prolonged 
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distal latencies, temporal dispersion, slow conducti on ve-
locity, and delayed or absent F-waves on motor NCS) with 
features of secondary axonal damage on needle EMG. The 
asymmetric distributi on of symptoms and signs led to the 
diagnosis of MADSAM (Lewis-Sumner syndrome). Protein 
level in CSF was increased. His neuropathy responded to im-
munotherapy with intravenous immunoglobulins. 

Conclusion. Lewis-Sumner syndrome is a variant of 
CADP that can be associated with systemic disease (diabe-
tes mellitus). The contributi on of EMG is essenti al in making 
the diff erenti al diagnosis between diabeti c polyneuropathy 
and other forms of peripheral nerve damage.

Polineuropati e axonală și miopati e oculo-facială 
mitocondrială – caz clinic

M.M. Manea1,3, A.M. Dobri1, D. Antonescu-Ghelmez1,3, 
F. Antonescu1,3, E. Manole2, A.E. Basti an2,3, S. Tuţă1,3

1Insti tutul Naţional de Neurologie și Boli Neurovasculare, 
București 
2Spitalul Clinic „Colenti na“, București 
3Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 
București 

Metode. Descriem cazul unei paciente în vârstă de 19 
ani, cu afectare oculo-facială cu aspect miopatoid (ptoză 
palpebrală bilaterală fără pierderea sinergismului oculopal-
pebral, fără oft almopareză, semnul genelor prezent, zâmbet 
transversal), instalată în urmă cu 10 ani, lent evoluti vă. De 
aproximati v 6 luni, dezvoltă posturi pseudoatetozice la nive-
lul mâinilor, cu frust defi cit motor segmentar la fl exia și ex-
tensia antebraţului bilateral și extensia halucelui bilateral, 
refl exe osteotendinoase sever diminuate global.

Rezultate. Examenul IRM cerebral nu a evidenţiat leziuni 
demielinizante sau atrofi i focale la nivelul trunchiului cere-
bral. Aspectul clinic pleda pentru o miopati e oculo-facială 
cu afectare polineuropati că posibil de cauză mitocondrială, 
efectuându-se examen electroneurografi c care a relevat as-
pect compati bil cu polineuropati e axonală mixtă, iar exame-
nul histopatologic de nerv sural și mușchi gastrocnemian a 
decelat modifi cări musculare neurogene cu elemente de 
reacţie pseudomiopati că, dar și cu aspecte morfologice su-
gerând o mitocondriopati e. Testarea geneti că a evidenţiat 
mutaţia genică MT RAR1.

Discuţii și concluzii. Bolile mitocondriale pot fi  uneori 
încadrate în sindroame clasice, existând totuși o mare varia-
bilitate fenoti pică. Deși, în unele cazuri, diagnosti cul poate fi  
efectuat prin identi fi carea mutaţiei moleculare a ADN/ARN-
mt, uneori este necesară testarea suplimentară de secvenţe 
de exoni ale unor variante de gene mutante nucleare. Muta-
ţia MT RAR1 este incertă, aceasta asociindu-se clinic cu sur-
ditate neurosenzorială, manifestare clinică absentă în acest 
caz. Totuși, există în literatură cazuri de miopati e mitocon-
drală cu alte mutaţii genice (A750G, T1189C, A1438G) core-
late cu surditatea neurosenzorială care au fost descrise la 
pacienţi fără hipoacuzie asociată, fi ind necesară stabilirea 
patogenică a acestor variante genice și corelaţia certă cu 
surditatea neurosenzorială. 

Mitochondrial oculofacial myopathy and axonal 
polyneuropathy – case report

Methods. We describe the case of a 19-year-old pati ent 
with myopathic oculofacial disorder (bilateral ptosis with-
out loss of oculopalpebral synergism or ophtalmoparesis, 
drooping lower lip) slowly evolving for the past 10 years. Six 
months before her admission to hospital she started to have 
pseudoathetoti c hand postures and minor motor defi cit ob-
served at bilateral fl exion and extension of the forearm and 
extension of both toes, with severely diminshed osteotendi-
nous refl exes.

Results. The cerebral MRI did not reveal demyelinati ng 
lesions or focal atrophy in the brainstem. The neurological 
exam was suggesti ve for oculo-facial miopathy with associ-
ated polyneuropathy, and we suspected a mithochondriop-
athy. The electroneurography found compati ble features 
with a mixed axonal polyneuropathy. Histopathological ex-
aminati on of the sural nerve and gastrocnemius muscle re-
vealed neurogenic muscle changes with pseudomyopath-
icelements, but also with morphological aspects suggesti ve 
of mitochondriopathy. Geneti c testi ng unveiled MT RAR1 
gene mutati on.

Discussions and conclusion. Mitochondrial diseases can 
someti mes be organised as classical syndromes, but there is 
a high phenotypic variability. Although some pati ents can 
be diagnosed by identi fying the mtDNA/RNA molecular mu-
tati on, someti mes it may be necessary to test for exon se-
quences of the nuclear mutant gene.

The MT RAR1 mutati on is questi onable because it is usu-
ally correlated with sensorineural deafness, this manifesta-
ti on being absent in our case. However, cases of other gene 
mutati ons (A750G, T1189C, A1438G) correlated with senso-
rineural hearing loss has been described in pati ents with 
mitochondrial myopathy without associated deafness. 
Therefore the necessity of establishing the pathogenicity of 
these mutati ons and the defi nite correlati on with sensori-
neural deafness.

Expresia claudinelor 1 şi 19 în bariera 
hemato-nervoasă la şoarecele cu neuropati e 
periferică diabeti că. Date preliminare

E. Manole1,3, A. Basti an2,5, B.O. Popescu1,2,4

1Insti tutul Naţional de Patologie „Victor Babeș“, Bucureşti 
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Bucureşti 
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Introducere. Expresia și rolul claudinei-1 și claudinei-19 
din joncţiunile strânse (JS) ale barierei hemato-nervoase din 
nervul periferic la șoarece au fost foarte puţin studiate și 
există puţine date despre acest subiect în literatură de spe-
cialitate. Modifi cările patologice ale expresiei celor două 
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claudine în nervul periferic au fost observate într-un model 
murin de neuropati e periferică diabeti că. 

Materiale și metode. Modelul animal a fost obţinut prin 
injectarea unei singure doze de Streptozotocin. Modifi cările 
patologice ale nervului sciati c au fost analizate pe secţiuni 
ultrafi ne la microscopul electronic și pe secţiuni semifi ne 
colorate cu albastru de toluidină. Expresia fenoti pică a celor 
două claudine a fost identi fi cată prin Western Blot. 

Rezultate și discuţii. Modifi cările patologice apărute în 
nervul periferic, observate în secţiunile semifi ne și ultrafi ne, 
au fost: unele teci de mielină mai subţiri decât cele normale, 
spaţii între axon și teacă Schwann etc. Analiza Western Blot 
a arătat o variaţie a expresiei claudinelor, mai ales a claudi-
nei-19, în funcţie de gradul de afectare a nervului periferic. 
Claudina-19 este prezentă doar în sistemul nervos periferic 
și este cea mai abundentă claudină din mielină. Se pare că 
joacă un rol important în transmiterea infl uxului nervos. 
Claudina-1 este o componenţa de bază a JS, prezentă mai 
ales în perinerv, dar și în mielină. Anterior, am comunicat o 
variaţie a expresiei ei în neuropati ile demielinizante umane. 

Concluzii. Expresia fenoti pică a claudinelor 1 și 19 suferă 
modifi cări semnifi cati ve în patologia nervului periferic, 
aceste rezultate fi ind punctul de pornire al unor studii vii-
toare privind mecanismele moleculare care stau la baza 
acestor modifi cări. 

Studiul a fost fi nanţat de Ministerul Cercetării și Inovării 
prin Programul Nucleu, PN 16.22.02.01.2016, „Alterarea ba-
rierei hemato-nervoase în diferite ti puri de neuropati i peri-
ferice: modifi carea expresiei proteinelor joncţiunilor strân-
se ca marker diagnosti c“.

The expression of claudins 1 and 19 in the blood-nerve 
barrier of mice with diabeti c peripheral neuropaty. 
Preliminary data

Introducti on. Expression and role of claudin-1 and clau-
din-19 in ti ght juncti ons of the blood-nerve barrier in the 
mouse peripheral nerve were very litt le studied and there is 
only few data in the literature on this subject. The patholog-
ical changes of claudins-1 and 19 expression in peripheral 
nerves were observed in a murine model of diabeti c periph-
eral neuropathy. 

Materials and methods. The murine model was ob-
tained by Streptozotocin single injecti on. The sciati c nerve 
pathology was analyzed in electron microscopy and on 
semithin secti ons stained with toluidine blue. The Western 
Blot technique highlighted the presence of the two clau-
dins. 

Results and discussions. On semithin and ultrathin sec-
ti ons, some pathological changes appeared in the peripher-
al nerve, especially in the myelin sheath: some myelin 
sheaths thinner than normal, spaces between the axon and 
the myelin layer etc. Western Blot analysis revealed a varia-
ti on in the claudins expression, mainly claudin-19, depend-
ing on the degree of peripheral nerve damage. Claudin-19 is 
present only in peripheral nervous system and is the most 
abundant claudin in myelin. It is allowed to play an impor-
tant role in transmitti  ng the nervous infl ux. Claudin-1 is a 

basic component of ti ght juncti ons, present mainly in peri-
neurium but also in myelin. We reported a variati on in its 
expression in human demyelinati ng neuropathies.

Conclusions. The phenotypic expression of claudins 1 
and 19 undergo obvious changes in peripheral nerve pa-
thology, and the results of our study will be a valuable re-
source for future studies on the molecular mechanisms 
which underlie these changes.

The study was funded by MCI from the Project “Nucleu” 
PN 16.22.02.01.2016, “Alterati on of the blood-nerve barrier 
in diff erent types of peripheral neuropathies: Modifi cati on 
of the ti ght juncti ons protein expression as a diagnosti c 
marker”.

Aspecte ale afectării sistemului nervos periferic la 
pacienţii cu boala Parkinson

O. Parpalea1, A. Bibirigea1, C. Buști han1, A. Diţ-Filipaș1, 
L. Grosu2, L. Perju-Dumbravă1,2

1Secţia de Neurologie I, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Cluj, Cluj-Napoca
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și Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca

Introducere. Studiile din ulti mii ani au indicat asocierea 
bolii Parkinson cu afectarea sistemului nervos periferic, cu 
impact negati v asupra performanţelor motorii și a calităţii 
vieţii. Astf el, a apărut necesitatea evidenţierii posibilelor eti -
ologii sau factori agravanţi în vederea implementării unui 
screening și, ulterior, a măsurilor terapeuti ce adecvate.

Obiecti v. Evaluarea prevalenţei și a caracteristi cilor afec-
tării sistemului nervos periferic în boala Parkinson.

Material și metodă. Studiul a fost retrospecti v, pe un 
eșanti on de 100 de pacienţi consecuti vi cu boală Parkinson, 
internaţi pe secţia Neurologie 1 a Spitalului Clinic Judetean 
de Urgenţă Cluj, începând din 1 ianuarie 2017. S-a evaluat 
prezenţa afectării sistemului nervos perifi eric atât clinic, 
prin prezenţa simptomelor specifi ce (parestezii, durere la 
nivelul membrelor, tulburări micţionale), a semnelor obiec-
ti ve (sindrom polineuropat, hipotensiune ortostati că), cât și 
paraclinic, prin examen electroneurografi c și teste vegetati -
ve electrofi ziologice. S-au urmărit, de asemenea, comorbi-
dităţile care pot cauza sau contribui la afectarea sistemului 
nervos periferic.

Rezultate. S-a decelat prezenţa polineuropati ei la 46% 
dintre pacienţi, majoritatea prezentând forma axonală 
(82,6%), senziti vo-motorie (67,39%). La examenul obiecti v, 
sindromul polineuropat a fost descris la 65% dintre pacienţi, 
dar simptome subiecti ve au fost menţionate doar la 34% 
dintre pacienţi. La 60,86% dintre pacienţii cu polineuropati e 
a existat cel puţin o comorbiditate ca potenţială cauză a po-
lineuropati ei. Polineuropati a a fost prezentă în procente 
asemănătoare la pacienţii cu diferite clase de tratament an-
ti parkinsonian. Durata medie a bolii Parkinson a fost mai 
mare în cazul pacienţilor care au asociat și polineuropati e 
(8,27 vs. 6,51 ani). 

Concluzii. Afectarea sistemului nervos periferic este 
frecventă la pacienţii cu boală Parkinson, acești  pacienţi 
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asociind, de asemenea, comorbidităţi cu potenţial cauzator 
sau de agravare a acesteia, pe lângă aportul intrinsec al bolii 
Parkinson și cel potenţial al medicaţiei dopaminergice.

Cuvinte cheie: sistem nervos periferic, boala Parkinson

Characteristi cs of peripheral nervous system 
involvement in pati ents with Parkinson`s disease 

Introducti on. Studies from the past years revealed the 
involvement of the peripheral nervous system in Parkin-
son`s disease (PD), with a negati ve impact on motor perfor-
mances and quality of life. Consequently, it became neces-
sary to search for possible eti ologies and contributi ng 
factors in order to implement adequate screening and ther-
apeuti c measures.

Objecti ve. The evaluati on of prevalence and character-
isti cs of the peripheral nervous system pathology associated 
with PD.

Methods. The study was retrospecti ve, on a sample of 
100 consecuti ve pati ents with PD, admitt ed to the First Neu-
rological Clinic of Cluj County Emergency Clinical Hospital, 
from the 1st of January 2017. We evaluated the presence of 
peripheral nervous system pathology clinically by specifi c 
symptoms (paresthesia, pain in limbs, urinary troubles), ob-
jecti ve signs (polyneuropathy syndrome, orthostati c hypo-
tension), as well as paraclinically by electrophysiological 
testi ng. We also considered the comorbiditi es that could 
cause or contribute to the impairment of the peripheral 
nervous system.

Results. The polyneuropathy was present in 46% of the 
pati ents, the majority being of axonal (82,6%), sensory-mo-
tor (67,39%) type. At the clinical examinati on the polyneu-
ropathy syndrome was described in 65% of the pati ents, but 
subjecti ve symptoms were menti oned only in 34% of the 
pati ents. There was at least one comorbidity as a possible 
cause for polyneuropathy in 60,86% of the pati ents. The 
polyneuropathy was found in similar percentages in pa-
ti ents with diff erent dopaminergic treatments. The mean 
disease durati on of PD was higher in the pati ents with asso-
ciated polyneuropathy (8.27 vs 6.51 years).

Conclusions. Peripheral nervous system disorder is fre-
quent in pati ents with PD. Diff erent comorbiditi es with a 
potenti al role in causing or aggravati ng it are also commonly 
found, apart from it being a possible intrinsic part of the 
disease and a potenti al result of the dopaminergic treat-
ment.

Keywords: peripheral nervous system, Parkinson`s dis-
ease

Polineuropati a axonală senziti vo-motorie distală 
progresivă de eti ologie probabil vasculiti că la un 
pacient cu hepati tă cronică virală B

Anamaria Pașcalău1, Bianca Moscu1, Corina Roman-Filip1,2

1Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu
2Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu

Polineuropati a senziti vo-motorie cronică se caracteri-
zează prin tulburări de sensibilitate, scăderea forţei muscu-

lare, atrofi i musculare și abolirea refl exelor osteotendinoa-
se, semne care evoluează pe parcursul mai multor luni sau 
ani. Se poate împărţi în două categorii: prima, cu evoluţie 
mai rapidă, de câteva luni până la 2 ani, și care cuprinde în 
principal neuropati ile dobândite (metabolice, mediate imun, 
paraneoplazice sau lepromatoase), și a doua categorie, care 
evoluează insidios pe parcursul mai multor ani, fi ind de cau-
ză heredo-degenerati vă. Polineuropati a simetrică distală 
este cea mai frecventă formă de neuropati e. Evaluarea 
acestei patologii nu este încă standardizată, pentru diagnos-
ti cul ei fi ind importante testele autonome, biopsia nervoasă 
sau biopsia pielii.

Prezentăm cazul pacientei G.C., sex F, 57 de ani, ce se 
adresează secţiei de Neurologie în mai 2014, acuzând pro-
gresiv, din februarie 2014, parestezii sub formă de arsură la 
nivelul picioarelor, bilateral, mai accentuat vesperal. Exame-
nul neurologic evidenţiază modifi cat doar refl exul achilian 
abolit bilateral și parestezii la nivelul picioarelor.

În noiembrie 2017, la examenul neurologic, găsim modi-
fi cat mers difi cil pe vârfuri și călcâie, refl ex achilian abolit 
bilateral, rotulian diminuat bilateral, hipoestezie profundă 
„în șosete“ și „mănuși“, parestezii simetrice la nivelul mâini-
lor, coapselor, gambelor, picioarelor. Electroneurografi a în 
dinamică evidenţiază degenerescenţă axonală senziti vo- 
motorie, moderat-severă a nervilor membrelor inferioare și 
superioare. Biologic, prezintă AgHBs, anti corpi anti  ANA – 
screening AC IgG, anti corpi anti -ADN dublucatenari (scree-
ning), factor reumatoid, Waler Rosse poziti vi.

În urma investi gaţiilor, se pune diagnosti cul poziti v de 
neuropati e axonală senziti vo-motorie distală progresivă de 
eti ologie probabil vasculiti că la un pacient cu hepati tă croni-
că virală B.

Axonal progressive sensory – motor distal neuropathy 
of probable vasculiti s eti ology in a pati ent with 
chronic hepati ti s B

Sensory-motor polyneuropathy is characterized by sen-
siti ve disorders, decreasing muscle strength, muscle atro-
phy and aboliti on of osteotendinos refl exes, signs that have 
evolved over several months or years. It can be divided into 
two categories: the fi rst, with a faster evoluti on, from a few 
months to 2 years, and which mainly comprises acquired 
neuropathies (metabolic, immune mediated, paraneoplas-
ti c or leprosy), and the second category, that has evolved 
insidious over many years of the heredo-degenerati ve 
cause. Symmetrical distal polyneuropathy is the most com-
mon form of neuropathy. The evaluati on of this pathology is 
not yet staged for its diagnosis being important autono-
mous tests, nerve or skin biopsy. 

We present the case of the pati ent G.C., 57 years old. 
She addresses to neurology department in May 2014 accus-
ing progressive, begining with february 2014, burning par-
esthesia in the bilateral legs, more pronounced vesperal. 
The neurological examinati on reveals only the bilaterally 
abolished Achilles refl ex, paresthesia in the legs. 

In November 2017 at the neurological exam we fi nd dif-
fi cult walking on peaks, on the heel, abolishing the bilateral 
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Achilles refl ex, rotulian refl ex diminished bilaterally, deep 
hypoesthesia “in sock and gloves”, symmetrical paresthesia 
in the hands, thighs and legs. Electroneurography in dynam-
ics reveals moderate – severe axonal degenerati on of lower 
and upper limbs nerves. Biologically shows positi ve HbsAg, 
anti -ANA – screening, anti -DNA (screening), rheumatoid 
factor, Waler Rosse.

Following the investi gati on, she is diagnosed with axonal 
neuropathic progressive distal sensory – motor neuropathy 
of probable vasculiti s eti ology in a pati ent with chronic hep-
ati ti s B.

Variante terapeuti ce şi factori de prognosti c în 
polineuropati a infl amatorie cronică demielinizantă

C. Vilciu1,2, O. Mihalache2, M. Marian1,2, M. Drăghici2, 
A. Comănescu2, B. Istrate3, A. Dulămea1,2

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 
2Clinica de Neurologie, Insti tutul Clinic „Fundeni“, Bucureşti 
3Department of Cardiovascular Diseases, Katholieke 
University, Leuven, Belgium

Patologia sistemului nervos periferic este complexă atât 
din punct de vedere al eti ologiei, cât și al mecanismelor de 
producere și al topografi ei lezionale. 

Polineuropati a infl amatorie cronică demielinizantă 
(CIDP) este un important grup al afectării sistemului nervos 
periferic, o boală infl amatorie cronică a rădăcinilor și nervi-
lor periferici, mediată autoimun, cu incidenţă în creștere, 
care afectează toate grupele de vârstă și care poate deter-
mina o dizabilitate neurofuncţională importantă pe termen 
lung. 

Este caracterizată clinic prin defi cit motor, cu evoluţie 
progresivă de cel puţin 8 săptămâni sau cu perioade de re-
misiune și recăderi, asociată cu tulburări de sensibilitate, de 
obicei cu distribuţie simetrică și cu afectare predominant 
proximală în formele clasice. CIDP-ul benefi ciază de un tra-
tament complex care cuprinde corti coterapie, singură sau 
combinată cu tratament imunosupresor, precum și terapii 
complexe ca plasmafereza și imunoglobulinele. 

Obiecti vele studiului sunt de a evalua ti purile de debut, 
distribuţia simptomatologiei, bolile asociate, caracteristi cile 
electrofi ziologice și răspunsul la tratament. 

Am analizat retrospecti v 30 de cazuri de CIDP, afl ate în 
evidenţa Clinicii Neurologie I.C. Fundeni, pentru a evalua 
factorii de prognosti c și răspunsul la tratament al acestor 
pacienţi. 

S-au analizat datele clinice – manifestările la debut, evo-
luţia simptomelor în ti mp, rata recăderilor, factorii declanșa-
tori și dizabilităţile pe termen lung –, precum și cele paracli-
nice, analizele de laborator, studiul electrofi ziologic și alte 
investi gaţii specifi ce, care au ajutat la diagnosti cul bolii și de 
urmărire în ti mp a evoluţiei. 

Subliniem importanţa formelor clinice care defi nesc răs-
punsul la tratament și factorii de prognosti c pentru o evolu-
ţie favorabilă în CIDP. 

 

Therapeuti c variants and prognosis factors in chronic 
infl ammatory demyelinati ng polyneuropathy

The pathology of the peripheral nervous system is a 
complex one, both on account of eti ology, as well as on the 
producti on mechanism and on the lesion topography.

The chronic infl ammatory demyelinati ng polyneuropa-
thy (CIDP) an important group of the peripheral nervous 
system diseases, is a chronic infl ammatory disease of the 
roots and peripheral nerves, immune-mediated, with in-
creasing incidence, aff ecti ng all age groups and determining 
an important neuro functi onal disability in long term.

It is clinically characterized by motor impairment with a 
progressive evoluti on of at least 8 weeks or with remission 
and relapsing periods, associated by sensory symptoms, 
usually with a symmetric distributi on and a predominantly 
proximal impact, in the classical forms. Treatment for CIDP 
includes corti costeroids, which may be prescribed alone or 
in combinati on with immunosuppressant drugs, as well as 
complex treatment as plasmapheresis (plasma exchange) 
and intravenous immunoglobulin (IVIg) therapy. 

The objecti ves of this study are the evaluati on of types 
of debut, the distributi on of the symptomatology, the asso-
ciated disorders, electrophysiology study and responsive-
ness to treatment.

We performed a retrospecti ve analyses on 34 pati ents 
with CIDP, enlisted on the Neurological Clinic records of the 
Clinical Insti tute Fundeni for the evaluati on of the prognosis 
factors and the treatment responsiveness of these pati ents. 

The clinical data have been analyzed – onset manifesta-
ti ons, evoluti ons of the symptoms in ti me, the relapse rate, 
the triggering factors, long term impairment –, as well as 
the paraclinical investi gati ons: laboratory analysis, electro-
physiology studies and other specifi c investi gati ons that 
help to diagnose and study the evoluti on of the disease.

We emphasize the importance of the clinical forms 
which defi ne the response to treatment and prognosti c in-
dicator for a positi ve evoluti on.

VARIA
VARIA

Modifi cări EMG tardive la un pacient cu scleroză 
laterală amiotrofi că

C. Albu1,2, V. Tudorică1,2, D. Pîrșcoveanu1,2, F. Trifan1,2, 
A.M. Bumbea1,3, R.D. Mălin1,2, O. Pîrvulescu2, D. Pappa2, 
A. Poenaru2, E.A. Târtea1,2, M. Berceanu1, O.A. Florescu2

1Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova
2Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, 
Craiova
3Clinica de Recuperare Neurologică, Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie, Craiova

Scleroza laterală amiotrofi că (SLA) aparţine unui grup de 
boli degenerati ve progresive ale neuronilor motori, care 
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controlează mișcările voluntare, din măduva spinării, trun-
chiul cerebral și cortexul motor. Pacienţii prezintă slăbiciune 
musculară atrofi că a mâinilor și antebraţelor, fasciculaţii și 
ușoară spasti citate a membrelor superioare sau inferioare 
cu hiperrefl exie generalizată. Electromiografi a cu studiu de 
conducere nervoasă este esenţială pentru diagnosti c în 
ti mp ce rezonanţa magneti că nucleară este, de obicei, nor-
mală la pacienţii cu stadii incipiente de SLA. Testele de labo-
rator (serice și urinare) sunt folosite pentru excluderea altor 
afecţiuni.

A fost demonstrat ca agentul anti glutamat riluzol (rilu-
tek) înceti nește progresia SLA, în ti mp ce edaravone (radica-
va), un produs nou cu efect neuroprotector, acţionează prin 
eliminarea radicalilor liberi din sistemul nervos.

Material și metodă. Prezentăm cazul unei paciente în 
vârstă de 44 de ani, care s-a prezentat în urmă cu 6 luni, în 
Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova, pentru slăbiciune mus-
culară la nivelul membrelor inferioare, prevalent distal și 
tulburare de mers, observată iniţial ca o împiedicare neobiș-
nuită, senzaţie de cădere a piciorului la ati ngerea solului cu 
debut în luna aprilie 2017; ulterior apărând slăbiciune mus-
culară la nivelul membrelor superioare, atrofi i la nivelul 
mușchilor interosoși ai mâinilor și centurilor scapulo-hume-
rale, însoţite de fasciculaţii la nivelul tuturor membrelor, to-
racelui posterior și la nivel lingual. 

În urma investi gaţiilor biologice, imagisti ce, electrofi zio-
logice, nu s-a putut stabili cu certi tudine diagnosti cul de 
boală de neuron motor, simptomatologia pacientei fi ind în-
cadrată într-un sindrom SLA, rezultatul electromiografi c 
având criterii insufi ciente pentru a susţine diagnosti cul (mo-
difi cări în 2 regiuni, fără acti vitate de repaus); după 5 luni, 
acesta a arătat prezenţa acti vităţii spontane de denervare în 
cel puţin 3 teritorii, astf el fi ind susţinut diagnosti cul de boa-
lă de neuron motor. 

Concluzii. Examinarea EMG joacă un rol important în di-
agnosti cul SLA; parti cularitatea cazului este reprezentată de 
modifi cările EMG care apar tardiv în cursul evoluţiei simpto-
matologiei, deși în literatura de specialitate acestea sunt ci-
tate încă de la debutul clinic. 

Late EMG changes in a pati ent with amyotrophic 
lateral sclerosis

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) belongs to a group of 
progressive degenerati ve diseases of the motor neurons, 
responsible of controlling voluntary movements, from the 
spinal cord, cerebral trunk and cerebral cortex. Pati ents 
present atrophic muscular weakness of the hands and fore-
arms, fasciculati ons and mild upper and lower limb spasti c-
ity with generalized hyperrefl exia. Electromyography with 
the nervous-conducti on study is essenti al to the diagnosis, 
while nuclear-magneti c-resonance is usually normal in pa-
ti ents with early stages of ALS. Biological tests (serum and 
urine tests) are used for excluding other diseases.

It was demonstrated that the anti -glutamate riluzole 
agent (rilutek) slows down the progression of ALS, while 
endaravone (redicava), a new product with a neuroprotec-
ti ve eff ect, removes free radicals from the nervous system.

Material and method. We present the case of a 44-year-
old pati ent, who came, 6 months ago, to the Neuropsychia-
try Hospital of Craiova, for distal muscular weakness of the 
lower limb and walking disorder, initi ally observed as an un-
usual hindrance, feeling the foot fall when touching the 
ground, with the onset in April 2017; subsequent, muscular 
weakness of the distal upper limb, atrophies of the dorsal 
interossei muscles of the hand and scapulo-humeral belts, 
accompanied by fasciculati ons of all limbs, of the posterior 
thorax, and at the lingual level appeared.

Aft er biologic, imagisti c and electrophysiological investi -
gati ons were performed, the diagnosis of the motor neuron 
disease could not be established with certainty, the symp-
tomatology was considered as ALS syndrome, the electro-
myographic results having insuffi  cient criteria to support 
the diagnosis (changes in 2 regions without resti ng acti vity); 
aft er 5 months, it showed spontaneous denervati on acti vity 
in at least three territories; so the diagnosis of the motor 
neuron disease is sustained.

Conclusions. The EMG examinati on plays an important 
role in ALS diagnosis; the parti cularity of the case,is repre-
sented by EMG changes that appeared lately in the evolu-
ti on of the disease, although in literature they are present 
from the clinical onset.

Studiu privind depresia ca patologie ce complică 
accidentul vascular cerebral

C. Albu1,2, V. Tudorică1,2, D. Pîrșcoveanu1,2, O. Alexandru1, 
L. Ene1,2, C. Popa1, I. Pirici1,2, O. Taisescu1,2, M. Buse1, 
A. Poenaru2, E.A. Târtea1,2, O.A. Florescu2, 
Bogdan Cătălin3, O. Pîrvulescu2

1Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova
2Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, 
Craiova
3Clinica de Neurologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă, Craiova

Depresia reprezintă o complicaţie cu impact redutabil 
asupra recuperării funcţionale și asupra calităţii vieţii paci-
entului care a suferit un AVC.

Materiale și metode. Studiul de ti p prospecti v s-a desfă-
șurat pe un lot de 52 de pacienţi cu vârsta cuprinsă între 45 
și 86 de ani, care au îndeplinit următoarele criterii de inclu-
dere: pacienţi afl aţi la primul AVC ischemic, fără tulburări de 
limbaj, cu cel puţin 8 ani de studii, fără antecedente de boli 
psihiatrice. Pentru depistarea depresiei s-a uti lizat scala 
Hamilton (HDRS). Pacienţii au fost evaluaţi la un interval de 
1-3 luni de la producerea AVC și au fost urmăriţi pe o perioa-
da de 6 luni. Rezultatele obţinute au fost comparate cu cele 
ale unui lot martor compus din 56 de subiecţi fără AVC, dar 
cu caracteristi ci demografi ce comparabile cu cele ale lotului 
de studiu. 

Rezultate. În cadrul lotului de studiu, depresia severă 
apare iniţial la 40% dintre pacienţi, respecti v la 44% la 6 luni, 
faţă de lotul martor în care predomină pacienţii fără depre-
sie sau cu depresie slabă,. La iniţierea studiului, media punc-
tajului HDRS în cadrul lotului de studiu este semnifi cati v mai 
mare faţă de cea a lotului martor: 21,7 vs. 10,23 (p<0,05) iar 
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la fi nalul studiului se remarca o creștere mai importantă a 
acestei medii în lotul de studiu faţă de lotul martor: 26,48 vs 
12,36 (p<0,05). În ambele loturi s-a constatat o incidenţă 
mai mare a depresiei în intervalul de vârsta de 70-79 ani și la 
sexul masculin. Mai mult de o treime dintre pacienţii cu AVC 
ischemic au prezentat depresie severă (34%), incidenţa cea 
mai mare din punct de vedere al localizării revenind AVC 
caroti dian stâng, cu o medie corespunzătoare a HDRS mai 
mare faţă de AVC caroti dian drept și faţă de cel vertebro-ba-
zilar (p<0,05).

Concluzii. Din analiza celor două loturi incluse în studiu 
rezultă că incidenţa depresiei la pacienţii afl aţi în perioada 
precoce post-AVC este semnifi cati v mai mare faţă de subiec-
ţii fără AVC.

Study of depression as a stroke complicati on

Depression represents a complicati on with signifi cant 
impact on the functi onal recovery and the quality of life of 
the pati ents who suff ered a stroke.

Materials and method. This is a prospecti ve study which 
was conducted on a group of 52 pati ents, in the age group 
of 45-86 years, who fulfi lled predefi ned criteria: fi rst is-
chemic stroke, no language disability, with at least 8 years of 
school educati on and no medical history of pshychiatric dis-
ease. For the screening of depression we used the Hamilton 
Scale (HDRS). The pati ents were evaluated between 1 and 3 
months aft er the stroke, with follow-up 6 months later. The 
results were compared to those obtained from a control 
group of 56 subjects without stroke, with sociodemographic 
characteristi cs similar to the study group. 

Results. In the study group, the prevalence of major de-
pression was 40% in the acute phase, and increased to 44% 
at 6 months follow-up assessment. In the control group the 
majority was represented by pati ents with no depression or 
with mild depression. At the fi rst evaluati on, the mean 
HDRS score was greater in the study group compared to the 
control group (21.7 vs 10.23, p<0.05), with a greater in-
crease at 6 months follow-up in the study group (26.48 vs 
12.36, p<0.05). In both groups depression was most pre-
dominant in the age group 70-79 years and in male subjects. 
More than one third of the pati ents with ischemic stroke 
were diagnosed with major depression (34%) which was 
mainly identi fi ed in pacients with left  caroti d stroke. The 
mean Hamilton score obtained for pacients with stroke in 
left  caroti d cerebral territory was greater than stroke in oth-
er vascular territories (right caroti d or vertebrobasilar).

Conclusions. The analysis of the two groups included in 
this study shows that depression is more prevalent in pa-
ti ents with ischemic stroke than in subjects without stroke.

VEGFR ţintă pentru radiosensibilizarea glioamelor de 
grad înalt

O. Alexandru¹, L.G. Tătăranu², J. Castro³, L. Ene¹, A. Dricu¹
¹Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova
²Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 
³Karolinska Insti tutet, Stockholm, Suedia

Heterogenicitatea și înaltul potenţial invaziv al glioame-
lor de grad înalt sunt considerate drept cauze ale evoluţiei 
lor rapide precum și ale rezistenţei la tratament. Un număr 
limitat de pacienţi care sunt operaţi se vindecă, dar majori-
tatea tumorilor sunt inoperabile. Pentru tratamentul unor 
cazuri, radioterapia este folosită singură sau în combinaţie 
cu chimioterapia.

Scopul acestui studiu a fost îmbunătăţirea răspunsului 
celulelor de gliom de grad înalt la radioterapie prin combi-
narea radioterapiei cu inhibitorul SU1498, un inhibitor al 
VEGFR2.

Am observat că SU1498 a avut un efect citotoxic mode-
rat în 2 linii radiorezistente de gliom de grad înalt care expri-
mau VEGFR2. În cazul liniei 11, tratamentul combinat radio-
terapie și SU1498 s-a dovedit a avea efect sinergic în 40% 
dintre combinaţii, aditi v în 6,6% dintre combinaţii și subadi-
ti v în 53,3% dintre combinaţii la 3 zile după tratament, în 
ti mp ce, la 7 zile, tratamentul combinat a avut efect sinergic 
în 40% dintre cazuri și subaditi v în 60% dintre cazuri. În cazul 
liniei 15, la 3 zile după tratamentul combinat, niciuna dintre 
combinaţiile studiate nu s-a dovedit a fi  sinergică sau aditi -
vă, dar tratamentul prelungit până la 7 zile a avut efect si-
nergic în 66,6% dintre combinaţii, 6,6% dintre combinaţii au 
fost aditi ve și 26,6% subaditi ve. Cu toate că ambele linii ce-
lulare au fost radiorezistente, au răspuns similar la trata-
mentul cu SU1498. Efectul tratamentului combinat a fost 
diferit, sugerând posibilitatea unor terapii personalizate. 

Targeti ng VEGFR for high grade glioma 
radiosensiti zati on

High grade gliomas (HGG) heterogenity and their high 
invasive potenti al are thought to contribute to disease rapid 
progression and resistance to treatment. A very limited 
number of pati ents who go through surgical resecti on are 
cured and several tumous are inoperable. In several brain 
tumour cases radiati on therapy (RT) is used with or without 
concomitant chemotherapy. 

The aim of this study was to improve HGG cells response 
to ionizing radiati on by combining it with SU1498, a VEGFR2 
inhibitor. 

Here, we found that SU1498 induced moderate cytotox-
icity in two radioresistant HGG cell lines, expressing VEG-
FR-2 at the cell surface. In the 11 HGG cell line, combined 
treatment with SU1498 and ionizing radiati on proved to be 
synergisti c in 40% of the combinati ons, additi ve in 6.6% and 
subadditi ve in 53.3, 3% days aft er treatment, while 7days 
combined treatment proved synergic in 40% of the cases 
and subadditi ve in 60% of the cases recorded in the 11 HGG 
cell line. In the 15 HGG cell line, 3 days aft er treatment with 
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combined treatment, none of the combinati ons used in our 
experiment proved to be synergic or additi ve but prolonged 
treatment to 7 days induced synergisti c eff ect in 66.6% of 
the combinati ons, 6.6% of the combinati ons were additi ve 
and 26.6% were subadditi ve. Although both cell lines were 
radioresistante, responded in the same way to the treat-
ment with SU1498. The eff ect of the combined treatment 
with gamma radiati on and SU1498 was diff erent, suggesti ng 
possibility of personalized treatments.

„Puzzle“ de xenobioti ce incriminate în patogeneza 
accidentului vascular cerebral la un tânăr cu tabagism 
și consum cronic de canabis, purtător al unei variante 
cerebro-vasculare asimptomati ce – prezentare de caz

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

Introducere. Termenul xenobioti c derivă din limba grea-
că ξένος (xenos) străin, βίος (bios) viaţă, plus sufi xul adjecti -
velor - τικός (ti c).

Moda tatuajelor poate coexista cu alţi factori de risc ai 
sti lului de viaţă (canabis, tabagism, alcool) și reprezintă o 
tendinţă comportamentală actuală în unele grupuri de ado-
lescenţi și adulţi ti neri.

Cernelurile pentru tatuaj pot avea o compoziţie variabi-
lă, necunoscută și pot conţine numeroase ingrediente peri-
culoase potenţial alergene și chiar cancerigene, bacterii, vi-
ruși, specii fungice.

Canabisul, unul dintre cele mai frecvente droguri ilicite 
uti lizate în scop recreati v, este considerat un factor de risc 
pentru accidente cerebrovasculare severe la pacienţii pre-
dispuși. Canabisul este asociat patogenezei bolilor car-
dio-cerebrovasculare la toxicomanii ti neri, fi ind incriminată 
o rată de mortalitate de 25,6%.

Produsele rezultate din combusti a tutunului reprezintă 
un risc cardiovascular bine documentat și pot induce intoxi-
caţii celulare cronice.

Prezentarea cazului. Bărbat în vârstă de 37 de ani cu 
multi pli factori de risc (canabis „la greu“ și tabagism cronic) 
a suferit un accident vascular cerebral talamo-mezencefalic, 
precipitat printr-o reacţie infl amatorie locală și generalizată, 
secundară manevrelor laborioase și exti nse de tatuare (cu 
cerneală conservată nesteril, cumpărată online de pe un 
website american).

Programul de recuperare neurologică a condus la îmbu-
nătăţirea semnifi cati vă a defi citelor neuro-psihologice, fără 
recurenţă vasculară după un an de absti nenţă totală la dro-
gurile exogene.

Discuţie. Parti cularitatea cazului este reprezentată de 
contextul fi ziopatologic disti nct, asociind un sti l de viaţă cro-
nic nesănătos, cu o variantă neurovasculară asimptomati că. 

Odată cu răspândirea legalizării canabisului la nivel mon-
dial, comunitatea medicală (medici de familie, neurologi și 

cardiologi) trebuie să implementeze acti v intervenţii susţi-
nute de educaţie sanitară. 

Cuvinte cheie: canabis, tutun, tatuaj, infl amaţie, acci-
dent vascular cerebral, prognosti c

“Puzzle” of xenobioti cs (cannabis, tatt ooing ink, 
tobacco) incriminated in stroke pathogenesis in a 
young man, chronic cannabis abuser and heavy 
smoker, with a peculiar vascular cerebral variant – 
case presentati on

Introducti on. The term xenobioti c is derived from the 
Greek words ξένος (xenos) stranger, βίος (bios) life, plus the 
suffi  x for adjecti ves – τικός (ti c).

Extensive tatt ooing co-occurring with other lifestyle risk 
factors (cannabis and tobacco smoking) represents a behav-
ioral trend in some groups of teenagers and young adults. 

Tatt oo inks may have an unknown, highly variable com-
positi on and may contain numerous potenti ally allergenic, 
carcinogenic ingredients, bacteria, viruses, fungal species, 
and even hazardous chemicals.

Cannabis, one of the most commonly used recreati onal 
illicit drugs worldwide, is considered a risk factor for severe 
cerebrovascular events in predisposed pati ents. Increasing 
evidence now links cannabis to the pathogenesis of car-
dio-cerebrovascular diseases in young adults, with a record-
ed 25.6% death rate. 

Tobacco combusti on products represent a well-docu-
mented cardiovascular risk and can induce chronic cellular 
intoxicati on.

Case presentati on. We report a case of cannabis-related 
stroke in a 37-year-old man with multi ple lifestyle risk fac-
tors, associated with two “silent” neuro-vascular congenital 
variants.

He suff ered a thalamo-mesencephalon stroke. The cere-
brovascular event was precipitated by a local and general-
ized infl ammatory reacti on, secondary to laborious and ex-
tensive tatt ooing manoeuvres, using ink purchased online 
from an American website.

The rehabilitati on program led to signifi cant improve-
ment in the neurologic defi cits, with no vascular recurrence 
aft er one year of total drugs absti nence. 

Discussion. The peculiarity of the case is the disti nct 
pathophysiological context, associated with a chronic un-
healthy lifestyle and an asymptomati c neurovascular predis-
posing conditi on. 

With the spreading cannabis legalisati on worldwide, the 
medical community (general physicians, neurologists, and 
cardiologists) must implement sustained healthcare inter-
venti ons.

Keywords: cannabis, tobacco, tatt oo, infl ammati on, 
stroke, outcome 
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Evoluţie escaladantă a unui caz compati bil cu angeită 
primară a sistemului nervos central (APSNC) cu 
afectare vasculară mixtă cerebrală și medulară

D.S. Buzoianu1, A.M. Vladila1, C. Mitu1, B.O. Popescu1,2, 
R. Tănăsescu1,2,3

1Spitalul Clinic „Colenti na“, Bucureşti 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti  
3Department of Neurology, Queen’s Medical Centre, 
Nott hingham University Hospital, UK

Introducere. APSNC este o enti tate rară (2,4 per 
1.000.000 persoane/an) și incomplet elucidată, defi nită ca 
infl amaţie a pereţilor vaselor, limitată la sistemul nervos 
central, în lipsa implicării sistemice.

Rezultate. Prezentăm cazul unei paciente de 53 de ani, 
cu manifestări neurologice polimorfe pe parcursul a doi ani. 
Iniţial, episoade relati v minore de dizartrie și parestezii ale 
membrelor stângi, corelate unor leziuni cerebrale hiperin-
tense FLAIR și T2 pe imagisti ca prin rezonanţă magneti că 
(IRM), au fost urmate de evenimente majore medulare și 
cerebrale seriate: sindrom medular toracic și două episoade 
disti ncte de hemoragie cerebrală și cerebeloasă, unul asoci-
ind afazie, al doilea hemiplegie stângă, sindrom cerebelos și 
crize convulsive.

Deși angiografi ile cu substracţie digitală au fost iniţial 
normale, angioRMN-urile au arătat în dinamică îngustare 
arterială și venoasă. Bilanţul biologic uzual, screeningul vas-
cular și neoplazic, serologia pentru infecţii și boli mediate 
imun, inclusiv vasculite sistemice primare și secundare, au 
fost în limite normale. Examenul lichidului cefalorahidian a 
arătat hiperproteinorahie, benzi oligoclonale prezente și 
pleocitoză limfociti că, fără clone maligne. Simptomatologia 
s-a ameliorat sub tratament imunosupresiv agresiv, con-
stând din corti coterapie și ciclofosfamidă. 

Diagnosti cul s-a bazat pe implicarea exclusivă SNC, cu 
leziuni imagisti ce vasculare ischemice și hemoragice, în pre-
zenţa edemului vasogenic, printr-un mecanism mediat 
imun, susţinut de evoluţia clinică, excluderea unor cauze 
infecţioase și neoplazice și răspunsul la tratament; biopsia 
este luată în considerare.

Concluzii. Este o prezentare multi fazică compati bilă cu 
APSNC; leziunile vasculare mediate imun au variat de la is-
chemic până la hemoragic și au implicat vasele de calibru 
mic și mare de la nivel cerebral și medular.

Escalati ng evoluti on of a case consistent with primary 
angiiti s of the central nervous system (PACNS) 
showing mixed vascular brain and spinal cord 
involvement

Introducti on. PACNS is a rare (2.4 per 1,000,000 per-
son-years) and poorly understood enti ty, defi ned by infl am-
mati on of vessel walls limited to central nervous system, 
without associated systemic involvement.

Results. A 53-year-old woman presented with polymor-
phous neurological manifestati ons over the course of two 
years. Initi al relati vely minor episodes of dysarthria and 

left -sided numbness, correlated to hyperintense FLAIR and 
T2 parenchymal lesions on cerebral magneti c resonance im-
aging (MRI), were followed by major cerebral and spinal 
cord events: lower thoracic spinal cord syndrome and two 
disti nct episodes of cerebral and cerebellar hemorrhages, 
one associati ng aphasia, the second hemiplegia, cerebellar 
syndrome and seizures.

Early digital subtracti on angiographies were unreveal-
ing, yet follow-up MRI angiography showed arterial and ve-
nous narrowing. Routi ne blood chemistry, vascular and ne-
oplasti c screening, infecti ous and immune-mediated 
diseases, including primary and secondary systemic vascu-
liti des serological assays were unremarkable. Cerebrospinal 
fl uid analysis showed mildly elevated protein content, posi-
ti ve oligoclonal bands and modest lymphocyti c pleocytosis 
with no malignant clonality.

The symptomatology improved with highly acti ve immu-
nosuppressive treatment comprising of corti cotherapy and 
cyclophosphamide. 

The diagnosis was based on isolated CNS vascular in-
volvement with MRI fi ndings of ischemic and hemorrhagic 
lesions in the presence of vasogenic edema, with underlying 
immune-mediated mechanism, suggested by clinical evolu-
ti on, exclusion of alternati ve infecti ous and neoplasti c diag-
noses and response to treatment; biopsy being yet to be 
performed.

Conclusion. This is a multi phasic presentati on consist-
ent with PACNS; the vascular lesions with immune-mediat-
ed mechanism ranged from ischemic to hemorrhagic and 
involved both small and large vessels within the brain and 
spinal cord. 

Sindromul Collet-Sicard la o pacientă cu tumoră 
oro-faringiană – prezentare de caz

Maria-Gabriela Catană1, Liliana Cristi na Cuibus1, 
Corina Roman-Filip1,2

1Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 
Sibiu
2Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu

Sindromul Collet-Sicard este caracterizat prin pareza 
unilaterală a nervilor IX-XII. Cel mai frecvent, a fost asociat 
cu malignitate, dar și cu leziuni vasculare, cum ar fi  trombo-
za de venă jugulară internă datorată trombofi liei sau trau-
mei iatrogenice după cateterizare. 

În cele mai multe cazuri, sindromul dezvoltă simptoma-
tologia gradual, acesta fi ind moti vul pentru care, frecvent, 
diagnosti cul este pus tardiv.

Între 1915 și 2012, în literatură au fost publicate, con-
form PubMed, 51 de cazuri cu diagnosti cul de sindrom 
Collet-Sicard, dintre care majoritatea au avut ca eti ologie 
metastazele și doar 3 cazuri au avut ca eti ologie o tumoră 
primară la nivelul bazei craniului.

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 62 de ani, 
fără antecedente personale patologice importante, care se 
internează în clinica noastră pentru tulburări de vorbire de 
ti p dizartric, tulburări de degluti ţie pentru alimente solide și 
lichide și cefalee, simptomatologie debutată insidios în 
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urmă cu aproximati v doi ani și agravată progresiv în ulti mele 
două săptămâni. 

Examenul neurologic a evidenţiat: relieful mușchiului 
sternocleidomastoidian șters în stânga, fosa supraclavicula-
ră stângă mult adâncită, limba la protruzie deviată spre 
stânga, vârful limbii deviat spre dreapta în cavitatea bucală, 
semnul corti nei (Vernet), sensibilitate gustati vă afectată, di-
zartrie. 

Din examinările paraclinice reţinem IRM cervical, care a 
evidenţiat o formaţiune tumorală la nivelul oro-faringelui 
(biologic, ECD caroti de, mamografi e, ecografi e ti roidiană, 
ecografi e abdominală, radiografi e toraco-pulmonară, CT ce-
rebral cu substanţă de contrast, IRM cerebral – în limite nor-
male).

Se stabilește diagnosti cul de sindrom Collet-Sicard gene-
rat de tumora oro-faringiană și pacienta este îndrumată 
spre medicul de specialitate otorinolaringologie.

Collet Sicard syndrome in a pati ent with 
oro-pharyngeal tumour – case presentati on

Collet Sicard Syndrome is defi ned as unilateral palsy of 
nerves IX, X, XI, and XII. Most frequently it has been associ-
ated with malignancy but also with vascular lesions such as 
internal jugular vein thrombosis due to thrombophilia or 
iatrogenic trauma derived from jugular venous catheteriza-
ti on. 

In most cases, the syndrome develops the symptoma-
thology gradually, which is why someti mes the diagnosis is 
late.

A search for the literature on CSS available in PubMed 
yielded a total of 51 cases published between 1915 and 
2012, the most frequent eti ology being metastasis and only 
3 cases having as eti ology a primary tumour at the base of 
the skull.

We present the case of a 63 years old pati ent, without 
any signifi cant personal pathological antecedents, that was 
admitt ed to our hospital for dysarthria, degluti ti on prob-
lems and headaches, simptomathology that has debuted 
insidiously two years previously and that was progressively 
worsened in the last two weeks.

Neurological exam at admitt ance revealed: the relief of 
left  sternocleidomastoid muscle erase, steeped left  supra-
clavicular fosa, the tongue deviated to left  at protrusion, the 
peak of the tongue deviated to right when being in the oral 
cavity, Vernet sign present, left  tongue hemyatrophy, aff ect-
ed sensiti vity, dysarthria.

From the paraclinical examinati ons the we want to high-
light the cervical MRI that revealed an oro-pharyngeal tu-
mour (biological, ecography of caroti ds, mamography, ty-
roidian ecography, abdominal ecography, thoracic radio-
graphy, cerebral CT, cerebral MRI – normal fi ndings).

It is established the diagnosis: Collet Sicard syndrome 
determined by an oro-pharyngeal tumour, the pati ent being 
guided to an otorhynolaryngology doctor. 

Meningită tuberculoasă și AVC ischemic acut de nuclei 
bazali – Prezentare de caz

A.C. Cioablă1, A. Hâncu1, Dr. R. Cernat2

1Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, 
Constanţa
2Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Constanţa

În lucrarea de faţă dorim să prezentăm cazul unei paci-
ente în vârstă de 73 de ani, care se internează în secţia de 
Neurologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos-
tol Andrei“ din Constanţa pentru defi cit motor membre 
stângi, cu debut brusc. 

Examenul CT cerebral la internare evidenţiază leziune 
ischemică acută în teritoriul ACM drept. Din antecedentele 
pacientei, reţinem neoplasm mamar stâng în urmă cu 11 ani 
(mastectomie) și demenţă. În următoarele 48 de ore de la 
internare, starea se agravează, pacienta prezentând altera-
rea stării de conști enţă și redoare de ceafă. De reţinut afe-
brilitatea pe toată perioada internării. Se repetă CT cerebral, 
care evidenţiază leziune ischemică subacută ACM drept. Pe 
radiografi a pulmonară se observă reducerea transparenţei 
lobului superior drept.

Se efectuează puncţie lombară – examenul LCR: valori 
crescute pentru albumină (960 mg/dl), 274 de elemente 
(81,8% mononucleate, 18,2% polimorfonucleare). Fără fl oră 
bacteriană pe mediile de cultură. ADA (adenosine deamina-
za) LCR – negati vă. IRM cerebral ridică suspiciunea de me-
ningită TBC, ventriculită și leziuni ischemice subacute de 
nuclei bazali. 

Pacienta este transferată la Boli Infecţioase. În colabora-
re cu medicul pneumolog, se insti tuie tratament tubercu-
lostati c, cu evoluţie clinică favorabilă. 

Parti cularitatea cazului este reprezentată de cele două 
patologii care coexistă: infecţioasă și vasculară.

Tuberculous meningiti s and acute ischemic stroke in 
the basal ganglia – Case presentati on

In this paper we present the case of a 73 year old female 
pati ent admitt ed in the Neurology Department of Constanta 
Emmergency Clinical Hospital for left  hemiparesis with 
acute onset. Cerebral CT scan at admission revealed acute 
infarcti on of the right MCA. The clinical history of the pa-
ti ent is marked by left  breast cancer 11 years before (mas-
tectomy) and dementi a. 

In the following 48 hours the clinical status of the pa-
ti ent worsens, she has altered consciousness and develops 
nuchal rigidity. A new CT scan is performed, showing suba-
cute infarcti on of the right MCA. The body temperature was 
normal the whole ti me. Chest X-ray shows low transparency 
of the superior right lobe. 

A lumbar puncture is also performed and CSF analysis 
indicates high valuefor albumin (960 mg/dl), 274 elements 
(81.8% mononuclear cells-18.2% polymorphonuclera cells). 
No bacterial growth in CSF culture. ADA (adenosine deami-
nase in CSF) negati ve. Cerebral MRI was performed also in 
the next 24 hours, and the images were suggesti ve for tu-
berculous meningiti s, ventriculiti s, and subacute infarcti on 
of the basal ganglia. 
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The pati ent is transferred to Infecti ous disease depart-
ment. Together with the pneumologist specifi c anti tubercu-
lous treatment is established with good clinical evoluti on. 

The parti cular aspect of the case is represented by the 
two important pathologies, infecti ous and vascular. 

Provocări multi ple în managementul unui pacient 
non-HIV cu leucoencefalopati e multi focală progresivă

Z. Cofoian-Amet, C.E. Mitu, B.O. Popescu
Departamentul de Neurologie, Spitalul Clinic „Colenti na“, 
Bucureşti  

Leucoencefalopati a multi focală progresivă (PML) repre-
zintă o boală demielinizantă a sistemului nervos central, de-
terminată de reacti varea virusului JC latent. Indivizii cu boli 
hematologice maligne prezintă un risc scăzut (0,07%) să 
dezvolte PML. 

Raportăm un caz în vârstă de 26 de ani, sex masculin, ce 
dezvoltă subacut, în octombrie 2017, tulburare de limbaj, 
alexie și acalculie, simptomatologie precedată de o infecţie 
cu herpes zoster. 

Prezintă un istoric semnifi cati v pentru purpură trombo-
citopenică idiopati că cu splenectomie terapeuti că în 2005, 
limfom non-Hodgkin difuz cu celulă mare ti p B stadiul IV în 
2009, hepati tă B și pansinuzită. A urmat tratament cu Ritu-
ximab între 2009 și 2011, fără tratament imunomodulator 
ulterior, actual fi ind în remisiune completă. 

Rezonanţa magneti că cerebrală (RMN) relevă leziuni de-
mielinizante de substanţă albă nongadolinofi le.

Pacientul a fost diagnosti cat cu PML în urma dozării viru-
sului JC din lichidul cefalo-rahidian, prin PCR. Raportul seric 
CD4/CD8 a fost crescut cu nivel normal de CD 4. 

Pe parcursul internării, pacientul a dezvoltat tromboză de 
sinus sagital superior, cel mai probabil din cauza pansinuzitei; 
s-au administrat terapie anti coagulantă și anti bioterapie. 

S-a iniţiat tratament off -label cu Mefl oquine, observân-
du-se o ameliorare semnifi cati vă din punct de vedere clinic 
și radiologic, la 3 luni de la debutul simptomatologiei.

Notăm prezenţa de PML la un pacient splenectomizat cu 
istoric de suferinţă hematologică malignă, la șase ani de la 
ulti ma administrare de Rituximab, în absenţa unei recuren-
ţe. Splenectomia poate fi  un factor de risc suplimentar, prin-
tr-un răspuns imun anti viral defi citar via comparti mentul de 
celule B.

Multi ple challenges in a non-HIV related progressive 
multi focal leukoencephalopathy pati ent

Progressive multi focal leukoencephalopathy (PML), an 
uncommon demyelinati ng disease of the central nervous 
system, is caused by latent JC virus reacti vati on. Individuals 
with hematologic malignancies have a low risk of 0.07% to 
develop PML.

We report the case of a 26-years old male who devel-
oped in October 2017 subacute language disorder, alexia 
and acalculia. A week prior to the neurological clinical onset 
he had a herpes zoster infecti on.

He has a signifi cant medical history for a therapeuti c 
splenectomy in 2005 for idiopathic trombocytopenic purpu-

ra, a non-Hodgkin lymphoma with diff use large B cells stage 
IV in 2009, as well as hepati ti s B and pansynusiti s.

The pati ent underwent Rituximab therapy between 
2009 and 2011, followed by immediate remission, without 
subsequent immunosuppressive treatment.

Brain Magneti c Resonance Imaging (MRI) revealed 
non-enhancing white matt er demyelinati ng lesions. 

PML was confi rmed aft er performing a polymerase 
chain reacti on on DNA JC virus in cerebro-spinal fl uid. Se-
rum CD4/CD8 rati o was increased with normal CD4 level.

Aft er admission in our department, we concluded that 
the pati ent developed upper sagitt al sinus thrombosis, 
probably as a complicati on of pansynusiti s; he received an-
ti coagulant and anti bioti c therapy.

Off -label treatment with Mefl oquine was initi ated; sig-
nifi cant clinical and radiological improvement was noti ced 
at the three month follow-up. 

We highlight the occurrence of PML in a splenectomized 
pati ent with a history of hematological malignancy and no 
evidence of recurrence, six years aft er last Rituximab ad-
ministrati on.

Splenectomy may be an additi onal risk factor for PML 
development, by aff ecti ng the anti viral immune response 
via B cell compartment.

Importanţa ti pului de manifestări clinice la debutul 
sclerozei multi ple pentru precizarea diagnosti cului

L.C. Codrea¹, A. Diţ-Filipaș¹, R. Homorodean¹, 
L. Perju-Dumbravă1,2

1Secţia de Neurologie I, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Cluj, Cluj-Napoca
2Departamentul de Neuroști inţe, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca

Introducere. Semnele și simptomele întâlnite în scleroza 
multi plă sunt foarte variabile. Studiul de faţă își propune să 
evalueze dacă simptomatologia prezentă la debut infl uen-
ţează intervalul de ti mp până la cel de-al doilea puseu, re-
specti v până la diagnosti c. 

Material și metodă. Studiul a fost retrospecti v, descrip-
ti v, pe un eșanti on de 32 pacienţi diagnosti caţi cu scleroză 
multi plă, în evidenţa secţiei Neurologie I, Cluj-Napoca, eva-
luaţi în intervalul 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017. Au 
fost selectaţi pacienţii la care au fost disponibile date despre 
simptomatologia prezentă la debutul bolii, urmând ca apoi 
să fi e împărţiţi în funcţie de debutul mono sau polisimpto-
mati c. Pentru cei cu debut monosimptomati c, s-a luat în 
considerare debutul prin: defi cit motor, parestezii, verti j, 
nervrită opti că și afectare de alţi nervi cranieni. S-a evaluat 
intervalul de ti mp de la debut la diagnosti c și intervalul între 
primul și al doilea puseu pentru toate grupele de pacienţi. 

Rezultate. Din totalul de 32 de pacienţi, 4 au prezentat 
un debut polisimptomati c. Dintre cei cu debut monosimp-
tomati c, la 36% boala a debutat prin parestezii, la 21% prin 
defi cit motor, la 18% prin nevrită opti că, la 11% prin afecta-
re de alţi nervi cranieni și la 14% prin verti j. Intervalul de 
ti mp de la debut la diagnosti c a fost mai scurt pentru cei cu 
debut polisimptomati c sau cu afecatre senziti vă (medie de 
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14,25 și, respecti v 14,3 luni), iar cel mai lung a fost pentru 
cei cu verti j (medie de 135 luni). Intervalul dintre primul și al 
doilea puseu a fost în medie de 34,92 luni (maximul fi ind la 
cei cu verti j – 96 luni și minim pentru cei cu parestezii – 13,6 
luni).

Concluzii. Studiul nostru a arătat faptul că, pentru lotul 
de pacienţi ales, simptomatologia prezentă la debut consti -
tuie un factor important, care ar putea infl uenţa intervalul 
de ti mp până la diagnosti c și cel dintre primele două pusee. 

Cuvinte cheie: scleroză multi plă, simptomatologie, de-
but

The importance of the type of clinical features at the 
onset of multi ple sclerosis for the diagnosis

Introducti on. Signs and symptoms of multi ple sclerosis 
are very variable. The present study aims to assess whether 
the symptoms at onset aff ect the ti me to the second neuro-
logical episode, respecti vely, the ti me to the diagnosis.

Method. The study was retrospecti ve, descripti ve, on a 
sample of 32 pati ents diagnosed with multi ple sclerosis 
from the Neurology I Cluj-Napoca Department, evaluated 
between 1st of January 2016 and 31th of December 2017. 
We excluded the pati ents for whom there was no available 
data regarding the symptoms at onset. The pati ents were 
divided according to the mono- or polysimptomati c onset. 
For those with a monosimptomati c onset we formed the 
following groups: onset with motor defi cit, sensory symp-
toms, verti go, opti c nervriti s and signs of other cranial 
nerves. The ti me from onset to diagnosis and the interval 
between fi rst and second neurological events for all pati ent 
groups was evaluated.

Results. Out of a total of 32 pati ents, 4 had a polysimp-
tomati c onset. Of those with a monosimptomati c onset for 
36% the disease began with sensory symptoms, for 21% 
with motor defi cit, for 18% with opti c neuriti s, for 11% with 
signs other cranial nerves and for 14% with verti go. The 
ti me from onset to diagnosis was shorter for those with pol-
ysimptomati c or sensory symtomps at onset (mean of 14.25 
and 14.3 months respecti vely), and the longest was for 
those with verti go (mean of 135 months). The interval be-
tween the fi rst and second neurological episode was 34.92 
months on average (maximum being for those with verti go 
– 96 months and the minimum for those with sensory symp-
toms – 13.6 months).

Conclusion. Our study showed that, for the selected pa-
ti ent group, the type of clinical features at onset is an im-
portant factor that could infl uence the ti me to diagnosis 
and the ti me between the fi rst two neurological episodes.

Keywords: multi ple sclerosis, symptoms, onset

Distonie focală primară cu debut la adult: Un studiu 
descripti v pe 47 de pacienţi
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L. Dumitrescu1,2, A. Oprisan1,2, B.O. Popescu1,2,3
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Introducere. Distonia este a treia cea mai comună tulbu-
rare de mișcare. Eti opatogenia ei este puţin cunoscută, iar 
opţiunile terapeuti ce sunt limitate la intervenţii simptomati -
ce.

Metode. Am realizat un studiu descripti v transversal pe 
pacienţi cu distonie focală idiopati că care au primit trata-
ment cu toxină botulinică (BoNT) la Spitalul Clinic „Colenti -
na“ în perioada noiembrie 2014 – februarie 2016, aplicând 
un chesti onar telefonic prin care s-au adunat informaţii cu 
privire la elemente demografi ce, caracteristi ci ale bolii și 
răspunsul la tratament.

Rezultate. Am identi fi cat 47 de pacienţi (31 de femei, 16 
bărbaţi), cu vârstă medie de debut de 49 ani și durată medie 
de boală de 7,6 ani. La debut, 27 de pacienţi prezentau ble-
farospasm, 17 distonie cervicală și 3 distonie focală de 
membru superior. Ulterior, aproape jumătate (n=21) au pre-
zentat modifi cări fenoti pice, fi e prin răspândire segmentară 
de la blefarospasm la hemispasm facial (n=7) sau sindrom 
Meige (n=3) sau de la un ti p de distonie cervicală la alta. 32 
de pacienţi au raportat ameliorare după ulti ma injectare de 
BoNT, doi afi rmând remisie completă. Răspunsul la BoNT nu 
a variat semnifi cati v cu vârsta, sexul sau fenoti pul, dar din-
tre 9 pacienţi fără ameliorare, 4 erau fumători, aproape ju-
mătate din numărul întreg de 11 fumători. Șase pacienţi au 
antecedente heredo-colaterale de distonie, trei răspunzând 
insufi cient la ulti ma administrare de BoNT.

Concluzii. Am identi fi cat un răspuns insufi cient la BoNT 
la pacienţii fumători, respecti v cu antecedente heredo-cola-
terale de distonie, observaţii care necesită validare ulterioa-
ră. Deși majoritatea studiilor raportează distonia cervicală 
drept fenoti p principal, blefarospasmul a fost majoritar în 
lotul nostru. 

Adult-onset idiopathic isolated focal dystonia: 
A service based descripti ve study of 47 pati ents

Introducti on. Dystonia is the third most common move-
ment disorder. Its eti opathogenesis is poorly understood 
and therapeuti c opti ons are limited to symptomati c inter-
venti ons.

Methods. We performed a transversal descripti ve study 
on pati ents with adult onset idiopathic isolated focal dysto-
nia who underwent botulinum toxin (BoNT) treatment in 
Colenti na Clinical Hospital between November 2014 and 
February 2016. A phone questi onnaire was performed and 
data regarding demographics, disease characteristi cs and 
response to treatment were collected. 
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Results. Forty-seven pati ents were identi fi ed, 31 wom-
en and 16 men. The mean age of onset was 49 years and 
disease durati on was 7.6 years. At onset, 27 pati ents had 
blepharospasm, 17 had cervical dystonia and 3 had focal up-
per limb dystonia. Subsequently almost half of them (n=21) 
presented changes in phenotype, with either segmental 
spread from blepharospasm to hemifacial spasm (n=7) or 
Meige syndrome (n=3) or from a type of cervical dystonia to 
another. Thirty-two pati ents had a signifi cant response to 
last BoNT administrati on, two of them reporti ng complete 
remission. Response to BoNT didn’t vary signifi cantly with 
age, sex or phenotype, but of the 9 non-responders, 4 were 
smokers, almost half of the total number of 11 smokers. Six 
had a family history of dystonia, 3 of them with poor re-
sponse to last BoNT administrati on. 

Conclusion. We found a poor response to BoNT in smok-
ers and those with a family history of dystonia. Nevertheless, 
this requires further investi gati on. As opposed to other stud-
ies reporti ng cervical dystonia as the prevailing phenotype, 
blepharospasm was the main presentati on in our study. 

Paralizia periodică hipokaliemică în boala 
Basedow-Graves

I.M. Dobra1, P. Roșu1, I.R. Ilie2, A.V. Blesneag3,4, 
D.F. Mureșanu1,3,4
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Un pacient în vârstă de 25 de ani, fără antecedente pato-
logice, se prezintă în Clinica de Neurologie pentru scăderea 
globală a forţei musculare, mai importantă la nivelul mem-
brelor inferioare, simptomatologie brusc instalată cu 12 ore 
anterior prezentării. Afi rmati v, în ziua debutului, pacientul a 
efectuat efort fi zic susţinut, urmat de greaţă și episoade repe-
tate de vărsătură. La examenul obiecti v, se evidenţiază o te-
trapareză fl ască cu FMS 3/5 la nivelul membrelor superioare 
și 1/5 la nivelul membrelor inferioare, hipertensiune arteria-
lă, tahicardie, hiperpigmentare tegumentară, mai accentuată 
la nivelul ochilor, hipersudoraţie, ti roida crescută în volum. 
Probele biologice au evidenţiat hipopotasemie severă (1,8 
mmol/l), sindrom de rabdomioliză, hiperuricemie și leucoci-
toză ușoară. CT-ul cerebral nati v efectuat nu a relevat leziuni 
acute consti tuite, doar sinuzită etmoidală și sfenoidală bilate-
ral (posibil fungică). În colaborare cu secţia de ATI, s-a corec-
tat nivelul potasiului seric cu ameliorarea netă a defi citului 
motor (FMS 5/5), însă cu menţinerea hipersudoraţiei și a tahi-
cardiei. Se iniţiază tratament cu propranolol, cu scăderea 
frecvenţei cardiace. În evoluţie, examenul biologic relevă nor-
malizarea nivelului potasiului seric, accentuarea sindromului 
de rabdomioliză și hiperti roidism. În colaborare cu medicul 
endocrinolog, simptomatologia și probele biologice au fost 

interpretate în contextul unei paralizii periodice hipokaliemi-
ce în cadrul bolii Basedow-Graves, pacientul fi ind transferat 
pe secţia de Endocrinologie pentru completarea investi gaţii-
lor și a schemei de tratament.

Paralizia periodică hipokaliemică asociată hiperti roidis-
mului este rar întâlnită la populaţia caucaziană, însă ea tre-
buie avută în vedere la toţi pacienţii care se prezintă pentru 
slăbiciune musculară brusc instalată și valori scăzute ale po-
tasiului seric. 

Hypokalemic periodic paralysis due to 
Basedow-Graves disease

A 25-year-old man, without any medical history, pre-
sented to the Neurology Clinic with a 12 hours history of 
sudden onset of bilateral upper and lower limb weakness, 
more signifi cant in the lower limbs, aft er sustained physical 
eff ort. Associated, several episodes of nausea and vomiti ng 
during the day. Clinical examinati on revealed tetraparesis 
(muscle strength 3/5 in the upper limbs and 1/5 in the lower 
limbs), hypertension, tachycardia, hyperpigmentati on, 
more signifi cant periorbital, hyperhidrosis and increased 
thyroid volume. Blood tests showed severe hypokalemia 
(1.8 mmol/l), rhabdomyolysis, hyperuricemia, leukocytosis. 
Brain computed tomography revealed no acute lesions, only 
ethmoid and sphenoid sinusiti s (fungal eti ology most likely). 
In collaborati on with the ICU the potassium level was 
brought to normal value, with improvement of the muscle 
strength (5/5), but the pati ent remained tachycardic and hy-
pertensive. Under treatment with propranolol, the heart 
rate normalized. Further blood tests revealed normal potas-
sium levels, rhabdomyolysis and hyperthyroidism. In agree-
ment with an endocrinologist the pati ents’ symptoms and 
blood tests alterati ons were interpreted as hypokalemic pe-
riodic paralysis due to Basedow-Graves disease. The pati ent 
was transferred to the Endocrinology Department where he 
received further specifi c treatment.

Hypokalemic periodic paralysis as a complicati on of hy-
perthyroidism, although rare in Caucasian men, should be 
considered in every pati ent that presents with acute muscle 
weakness and hypokalemia.

Potenţialele evocate vizuale, posibil biomarker în 
cuanti fi carea degenerării axonale la pacienţii cu 
scleroză multi plă

N.C. Drăghici1,2,3, R. Georgescu1, C. Bîrle2, V. Vitalie3, 
T.D. Lupescu2,3,4, D.F. Mureşanu1,2,3

1Centrul de Studii Avansate de Cercetare, Insti tutul 
„IMOGEN“, Cluj-Napoca
2Centrul de Studii Neurologice şi Diagnosti c, Insti tutul 
„RoNeuro“, Cluj-Napoca
3Departamentul de Neuroşti inţe Clinice, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca
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Introducere. Scleroza multi plă (SM) este una dintre cele 
mai frecvente boli infl amatorii care afectează sistemul ner-
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vos central. Nevrita opti că (NO) este un simptom frecvent, 
prezent la aproximati v 95 % dintre pacienţi. Obiecti vul prin-
cipal al studiului este de a demonstra uti litatea potenţiale-
lor evocate vizuale (PEV) în cuanti fi carea degenerării ner-
voase axonale la pacienţii cu SM.

Metode. Am inclus în studiu 24 de pacienţi diagnosti caţi 
cu SM conform criteriilor McDonald revizuite în 2010 (2). 
Lotul de pacienţi a fost împărţit în funcţie de numărul de 
pusee în două grupuri: Cazuri (> 2 pusee) și Control (≤ 2 pu-
see). Nu au fost diferenţe semnifi cati ve stati sti c între cele 
două grupuri în ceea ce privește media vârstei (31,1 ani vs. 
34,5 ani, p = 0,3) și sexul pacienţilor (M/F = 8:4, p = 1). Fie-
cărui pacient i s-au realizat PEV uti lizând metoda Patt ern 
Reversal. În plus, am calculat scorul EDSS și am aplicat teste-
le PASAT (Paced Auditory Serial Additi on Test) și SMDT (Sym-
bol Digits Modaliti es Test). 

Rezultate. Media amplitudinii undei P100 este mai mică 
pentru grupul Cazuri, faţă de grupul Control (5,20 vs. 8,69, 
p= 0,001), însă, în ceea ce privește media latenţei undei 
P100, nu au fost diferenţe semnifi cati ve stati sti c (p = 0,28). 
De asemenea, scăderea amplitudinii undei P100 este core-
lată cu scorul EDSS, însă nu am găsit diferenţe între cele 
două grupuri în ceea ce privește rezultatele testelor Pasat și 
SMDT. 

Concluzii. Scăderea amplitudini undei P100 este corela-
tă cu numărul de pusee și scorul EDSS, putând fi  uti lizată 
probabil ca biomarker în evaluarea severităţii bolii. 

Can visual evoked potenti als be used in quanti fi ng the 
axonal damage in pati ents with multi ple sclerosis?

Introducti on. Multi ple sclerosis (MS) is one of the most 
frequent infl ammatory disorders aff ecti ng the central nerv-
ous system and opti c neuriti s (NO) is present in 95% of the 
cases. The main objecti ve of our study was to demostrate 
the uti lity of visual evoked potenti als (VEPs) in quanti fi ng 
the axonal damage in pati ents with MS. 

Methods. We have included in the study 24 pacients 
who were diagnosed with MS using 2010 McDonald criteria. 
The pati ents were divided into two groups depending on 
the number of relapses: Cases (> 2 relapses) and Control (≤ 
2 relapses). We did not fi nd any stati sti cal diff erence be-
tween the two groups regarding the pati ents’ age (31.1 
years vs 34.5 years, p=0.3) and sex (M/F=8:4, p=1). We ac-
quired VEPs for every pati ent using Patt ern Reversal meth-
od. In additi on, we calculated the EDSS score and we ap-
plied the PASAT Test (Paced Auditory Serial Additi on Test) 
and the SMDT Test (Symbol Digits Modaliti es Test). 

Results. The average amplitude of the P100 wave was 
lower in the Cases group than in the Control group (5.20 vs 
8.69, p=0.001). Regarding the latency average of the P100 
wave, no signifi cant stati sti cal diff erence between the two 
groups (p=0.28) was found. Furthermore, the decrease of 
the P100 wave amplitude was corelated with the EDSS 
score, but we did not fi nd any diff erence between the two 
groups concerning the results of the Pasat Test and the 
SMDT. 

Conclusion. The decrease of the P100 wave amplitude is 
corelated with the number of relapses and the EDSS score, 
implying that this parameter could probably be used as a 
biomarker to evaluate the severity of the disease. 

Evaluarea ecografi că a raportului pumn – antebraţ al 
ariei de secţiune transversală a nervului median la 
pacienţii diabeti ci

N.C. Drăghici1,2,3, M.M. Tămaș4, D.C. Leucuţa5, M. Balea2, 
T.D. Lupescu2,3,6, S. Rednic4, D.F. Mureşanu1,2,3
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Introducere. Sindromul de tunel carpian (STC) reprezin-
tă compresia nervului median la nivelul arti culaţiei pumnu-
lui. Standardul de aur în diagnosti cul STC este suspiciunea 
clinică confi rmată electroneurografi c (ENG). În populaţia 
generală, raportul pumn – antebraţ (RPA) al ariei de secţiu-
ne transversală (AST) a nervului median este mai sensibil în 
diagnosti cul STC, în comparaţie cu AST a nervului median, 
măsurată doar la nivelul pumnului. De asemenea, acurate-
ţea ultrasonografi ei (US) crește atunci când se uti lizează di-
ferenţa AST a nervului median între pumn și antebraţ (DPA). 
Scopul acestui studiu este de a determina valoarea diagnos-
ti că a RPA, respecti v a DPA, și în ce mod aceste măsurători 
pot fi  uti lizate în diagnosti cul STC la pacienţii diabeti ci.

Materiale și metode. Au fost incluși în studiu 43 de paci-
enţi cu STC, cu sau fără diabet zaharat ti p II (DZ), împărţiţi în 
3 grupe: Grupul 1 (pacienţi fără DZ), Grupul 2 (pacienţi cu 
DZ, fără polineuropati e), Grupul 3 (pacienţi cu DZ și polineu-
ropati e). În total au fost analizate ENG și US, 68 de arti culaţii 
radio-carpiene.

Rezultate. În ceea ce privește RPA, Grupul 1 are valori 
mai mari decât Grupul 2, respecti v acesta are valori mai 
mari faţă de Grupul 3. Diferenţa între primul și al treilea 
grup este stati sti c semnifi cati vă (0,003). De asemenea, s-a 
obţinut o diferenţă semnifi cati vă stati sti c (0,001) privind 
DPA între grupul 1 și 3. 

Concluzii. Determinarea RPA și a DPA la pacienţii diabe-
ti ci este insufi cientă în diagnosti cul STC, probabil din cauza 
unei lărgiri difuze a AST a nervilor periferici la acești  subiecţi. 
Scăderea RPA poate fi  uti lizată probabil în diagnosti cul eco-
grafi c al PNP diabeti ce, însă această observaţie necesită noi 
studii.
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Ultrasound evaluati on of the wrist-to-forearm rati o of 
the cross-secti onal area of the median nerve in 
diabeti c pati ents

Introducti on. Carpal tunnel syndrome (CTS) represents 
the compression of the median nerve at the level of the 
wrist joint. The gold standard in the CTS diagnosis is clinical 
suspicion confi rmed through electroneurography (ENG). In 
the general populati on, the wrist-to-forearm rati o (WFR) of 
the cross-secti onal area (CSA) of the median nerve is more 
accurate in the CTS diagnosis compared to the CSA of the 
median nerve measured only at the level of the wrist. Also, 
the ultrasonography (US) accuracy increases when using the 
median nerve CSA between the wrist and the forearm 
(WFD). The purpose of this study is to determine the diag-
nosti c value of the WFR, respecti vely WFD and how these 
measurements can be used in the diagnosis of CTS in diabet-
ic pati ents.

Materials and methods. 43 pati ents with CTS, with or 
without type II diabetes mellitus (DM), were divided into 
three groups: Group 1 (pati ents without DM), Group 2 (pa-
ti ents with DM, without polyneuropathy), Group 3 (pati ents 
with DM and polyneuropathy). In total, 68 radiocarpal joints 
were analysed through ENG and US.

Results. Group 1 has higher values than Group 2, and it 
has higher values than Group 3 for the WFR. The diff erence 
between the fi rst and the third group is stati sti cally signifi -
cant (0.003). Concerning WFD a stati sti cally signifi cant dif-
ference (0.001) between group 1 and 3 was obtained.

Conclusion. In diabeti c pati ents, determining the WFR 
and the WFD is insuffi  cient in the CTS diagnosis, probably 
due to a diff use enlargement of the CSA of the peripheral 
nerves in these subjects. The decrease in the WFR may 
probably be used in the ultrasound diagnosis of diabeti c 
PNP. This observati on, however, requires new studies. 

Dolicoectazia arterială intracraniană: O nouă 
complicaţie a sindromului Shprintzen-Goldberg. 
Caz clinic

L.M. Frincu1,2, V. Quenardelle2, V. Wolff 2

1Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu
2Unité neuro-vasculaire, Service de Neurologie, Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, France

Introducere. Sindromul Shprintzen-Goldberg (SSG) este 
o boală foarte rară a ţesutului conjuncti v (mai puţin de 66 
de cazuri descrise în literatură) înrudită cu sindromul Mar-
fan și Loeys-Dietz. SSG este caracterizat prin prezenţa unor 
anomalii cranio-faciale (craniosinostoza) și scheleti ce, un 
habitus marfanoid, retard mintal, anomalii cardiace și neu-
rologice. 

Prezentarea cazului. Raportăm cazul clinic al unui paci-
ent de 54 de ani cu sindrom Shprintzen-Goldberg, adresat în 
Unitatea de Primiri Urgenţe CHU Strasbourg pentru o tetra-
plegie. Examenul clinic neurologic a evidenţiat: dizartrie se-
veră, paralizia hemilimbii și a palatului moale de partea 
stângă, asociate cu tulburări de degluti ţie, defi cit motor la 

nivelul membrelor superioare, ataxie la nivelul membrelor 
inferioare, fără defi cit senziti v asociat (Scor NIHSS 6).

La examenul clinic general, remarcăm un aspect mar-
fanoid, arahnodacti lie și camptodacti lie, anomalii ale picioa-
relor, pectus excavatum, scolioză marcată, hipertelorism cu 
exoft almie și prezenţa unui ţesut adipos subcutanat slab 
reprezentat cu un desen venos accentuat. 

Examenul CT realizat fără substanţă de contrast pune în 
evidenţă mai multe chisturi arahnoidiene de mari dimensi-
uni, o craniosinostoză, sinusuri lărgite (pneumosinus dila-
tans) și un aspect hiperdens al trunchiului basilar. RM cere-
brală+ TOF confi rmă diagnosti cul de AVC ischemic ponti c 
bilateral și tromboza unui anevrism gigant (2 cm) de trunchi 
bazilar. 

La internare, pacientul prezintă un sindrom febril asociat 
unui sindrom infl amator biologic, moti v pentru care se rea-
lizează un CT toracic, unde putem observa o cuti e toracică 
deformată și o scolioză importantă. 

Diagnosti cul fi nal în cazul pacientului nostru este cel de 
AVC ischemic ponti c bilateral secundar unei dolicoectazii ar-
teriale intracraniene, complicată de ocluzia unui anevrism 
de trunchi bazilar la un pacient afectat de un sindrom gene-
ti c plurimalformati v.

Dolicoectaziile arteriale intracraniene (DEAI) sunt defi ni-
te prin creșterea diametrului arterial și un traiect lung și si-
nuos al arterei. DEAI pot fi  asimptomati ce sau simptomati -
ce, responsabile de leziuni cerebrale ischemice, hemoragice 
sau compresiuni la nivelul structurilor cerebrale învecinate. 
Din punct de vedere histologic, DEAI sunt caracterizate prin 
dispariţia laminei elasti ce interne și atrofi a laminei muscula-
re a peretelui arterial.

Mecanismul fi ziopatologic al dolicoectaziilor arteriale 
rămâne necunoscut, dar mai multe cazuri au fost descrise în 
diverse boli geneti ce precum boala polichisti că renală cu 
transmitere autozomal dominantă, sindromul de tortuozita-
te arterială, boala Fabry, sindromul Marfan sau boala Pom-
pe. Leziunile cerebrale ischemice în prezenţa DEAI se pro-
duc fi e prin obstrucţia progresivă a arterelor perforante ce 
provin din artera afectată, fi e prin trombozarea arterei doli-
ectazice și embolism la distanţă. 

Managementul în cazul DEAI rămâne o reală provocare 
din cauza riscului ischemic și hemoragic accentuat. Trata-
mentul chirurgical poate fi  discutat în caz de hemoragii 
subarahnoidiene sau compresie la nivelul nervilor cranieni. 
Câteva cazuri de abordare endovasculara au fost descrise, 
dar momentan rămâne un tratament controversat. Trata-
mentul medical are ca obiecti v prevenţia secundară a acci-
dentului vascular cerebral ischemic prin controlul factorilor 
de risc și uti lizarea unui tratament anti agregant plachetar 
sau anti coagulant, fără a scăpa din vedere riscul de apariţie 
a complicaţiilor hemoragice. 

În cazul nostru, nu a fost reţinută indicaţia unui gest en-
dovascular, iar un tratament anti agregant plachetar a fost 
introdus în asociere cu diverse tehnici de reabilitare neuro-
logică, permiţând o evoluţie clinică favorabilă.

Concluzie. Raportăm primul caz de dolicoectazie arteri-
ală intracraniană complicată de tromboza unui anevrism de 
trunchi bazilar în sindromul Shprintzen-Goldberg. 
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Intracranial arterial dolichoechtasia: A new 
complicati on of the Shprintzen-Goldberg syndrome. 
Case report

Introducti on. The Shprintzen-Goldberg syndrome (SGS) 
is a very rare geneti c disorder of the connecti ve ti ssue (less 
than 66 cases were reported), similar to Marfan and Lo-
eys-Dietz syndrome. SGS is characterized by craniosynosto-
sis, craniofacial and skeletal abnormaliti es, marfanoid habi-
tus, cardiac and neurological abnormaliti es, and intellectual 
disability. 

Case presentati on. We report the clinical case of a 
54-year-old pati ent, aff ected by Shprintzen-Goldberg ad-
dressed to the emergency room for a tetraplegia. The neu-
rological examinati on fi nd a severe dysarthria, a paralysis of 
the left  hemi tongue and the left  soft  palate, responsible for 
a severe dysphagia, weakness of both upper limbs, ataxia of 
both lower limbs, without any sensory abnormaliti es (NIHSS 
6).

On the other hand, we note a marfanoide habitus, an 
arachnodactyly with a camptodactyly fl at feet, a sunken 
chest (pectus excavatum), a severe scoliosis, hypertelorism 
and exoft almos and a loss of the subcutaneous fat. 

A non- contrast CT scan is done, fi nding several volumi-
nous arachnoid cysts, a cranial deformati on with a cranio-
synostosis, pneumosinus dilatans and a hyperdense basilar 
artery. The MRI with ARM-TOF shows an acute bilateral is-
chaemic ponti ne infarcti on and an occlusion of a basilar ar-
tery aneurysme of 2 cm length. 

Also the pati ent was presenti ng an infl ammatory biolog-
ical syndrome with fever, so a thorax CT scan was practi ced, 
which is highlighti ng a major deformati on of the rib cage 
with a very important scoliosis.

The fi nal diagnosis of our pati ent is an acute bilateral is-
chaemic ponti ne infarcti on secondary to a intracranial arte-
rial dolichoectasia complicated by a giant occluded aneu-
rysm of the basilar inartery in a pati ent aff ected of a geneti c 
plurimalformati ve syndrome.

The intracranial arterial dolichoectasia (IADE) is defi ned 
by an increased diameter (ectasis) and/or long and tortuous 
course (dolichosis) of at least one cerebral artery. IADE 
could be detected incidentally or may give rise to an array of 
neurological complicati ons including ischemic stroke, in-
tracranial haemorrhage, or compression of surrounding 
neural structures. Histological studies support the hypothe-
sis that degenerati on of the internal elasti c lamina and thin-
ning of the media secondary to smooth muscle atrophy is at 
the basis of this pathology. 

The physiopathology is unknown, but several cases of 
IADE were described in the following geneti c diseases: auto-
somal dominant polycysti c kidney disease, the arterial tor-
tuosity syndrome, the Fabry disease, the Marfan disease 
and the Pump disease.

The mechanisms involved in a cerebral ischaemia, in the 
presence of a IADE, are a progressive obstructi on or a dis-
torti on of the perforati ng arteries arising from the aff ected 
basilar artery, the embolism from the dolichoectati c vessel 
in another artery and occlusion by thrombosis of the the 
dolichoectati c artery.

The management represents a real challenge because of 
the ischemic and haemorrhagic risk in the same ti me. A sur-
gical treatment can be proposed in case of sub-arachnoid 
bleeding or in case of compression of the cranial nerves. 
Some cases of treatment by endovascular therapy were de-
scribed, but the safety and the effi  ciency of these tech-
niques are not esti mated. The medical treatment objecti ve 
is the secondary preventi on of a cerebral ischaemia, using 
an anti platelet therapy or anti coagulant therapy, by taking 
into account the additi onal risk for haemorrhagic complica-
ti ons.

In our case, a endovascular therapy was not indicated 
and an anti platelet therapy was introduced associated to an 
intensive neurological rehabilitati on, permitti  ng a good clin-
ical evoluti on.

Conclusion. To our knowledge, we report the fi rst case 
of intracranial arterial dolichoectasia complicated by a giant 
occluded aneurysm of the basilar artery in Shprintzen-Gold-
berg syndrome. 

Valoarea diagnosti că a tehnicii MLPA 
(Multi plex Ligati on-dependent Probe Amplifi cati on) 
în distrofi i musculare

Gisela Gaina1,2, Emilia Manole2, Elena Ionica1

1Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară, 
Universitatea Bucureşti  
2Insti tutul Naţional de Patologie „Victor Babeş“, Bucureşti 

Introducere. Distrofi ile musculare reprezintă un grup 
heterogen de tulburări geneti ce, caracterizate prin slăbiciu-
ne și pierderea masei musculare, prezentând caracteristi ci 
clinice, morfologice și moleculare diferite. În ciuda progre-
selor remarcabile în specifi citatea și sensibilitatea metode-
lor de analiză, unii pacienţi cu distrofi e musculară Duchen-
ne/Becker (D/BMD) și distrofi e musculară forma centurilor 
2A (DMFC2A), cele mai întâlnite ti puri de distrofi i musculare 
din ţara noastră, nu prezintă o corelaţie între genoti p și ma-
nifestările clinice.

Scopul studiului a fost evaluarea valorii de diagnosti c a 
tehnicii MLPA în D/BMD și DMFC2A.

Materiale și metode. Studiul a fost efectuat pe 40 de 
cazuri D/BMD cu defi cit de distrofi nă identi fi cat prin imuno-
fl uorescenţă (IF) și Western Blot (WB) și 20 de pacienţi cu 
diagnosti c clinic DMFC2A. Analiza moleculară a genelor 
DMD și CAPN3 a fost efectuată prin tehnica MLPA.

Rezultate. Pe baza expresiei distrofi nei prin metode cali-
tati ve și canti tati ve, au fost identi fi caţi 30 de cazuri DMD și 
10 cazuri BMD. Analiza patt ern-ului mutaţional al genei 
DMD a permis identi fi carea a 23 de pacienţi DMD și 10 paci-
enţi DMB. Conform teoriei schimbării cadrului și a datelor 
proteice, au fost identi fi caţi 23 de pacienţi DMD și 10 paci-
enţi DMB diferiţi. Dintre cele 10 cazuri identi fi cate cu muta-
ţii în genă CAPN3, 5 cazuri au prezentat o expresie normală 
a semnalului pentru calpaină la 94 kDa prin WB.

Concluzii. Rezultatele noastre demonstrează rolul anali-
zei geneti ce pentru un diagnosti c precis în DMFC2A, luând 
în considerare rezultatele fals poziti ve obţinute prin WB. În 
cazul D/BMD, doar corelaţia între datele moleculare și pro-
teice poate stabili cu exacti tate fenoti pul și severitatea bolii.



ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY – VOLUME XVII, SUPPLEMENT, 2018 59

The value of MLPA (Multi plex Ligati on-dependent 
Probe Amplifi cati on) assay in muscular dystrophy 
diagnosti c

Introducti on. Muscular dystrophies are a large hetero-
geneous group of geneti cally inherited disorders character-
ized by weakness and wasti ng of skeletal muscle with very 
diverse clinical, morphological and molecular characteris-
ti cs. Despite of remarkable advances in specifi city and sen-
siti vity of methods for analysis, some pati ents with 
Duchenne/Becker muscular dystrophy (D/BMD) and limb 
girdle muscular dystrophy 2A (LGMD2A), most prevalent 
type of muscular dystrophy in our country, present no cor-
relati on between genotype and clinical fi ndings. 

Aim of the study was to assess the diagnosti c and prog-
nosti c uti lity of geneti c analysis in D/BMD and LGMD2A.

Material and methods. The study was conducted in 40 
D/BMD identi fi ed with a defi ciency of dystrophin by IF and 
WB and 20 pati ents with clinical diagnosis of LGMD 2A. For 
molecular analysis of DMD and CAPN3 gene, MLPA method 
was performed.

Results. Based on patt ern expression of dystrophin by 
qualitati ve and quanti tati ve methods, 30 DMD and 10 BMD 
subjects were identi fi ed. Based on mutati onal patt ern of 
DMD gene 23 DMD and 10 BMD pati ents were identi fi ed. 
According to the frame shift  theory and protein results oth-
er 23 DMD cases and 10 BMD cases were diagnosed. Out of 
10 samples identi fi ed with mutati ons in CAPN3 gene, 5 cas-
es present a normal 94-kDa calpain3 specifi c band on west-
ern blot.

Conclusions. Our results clearly demonstrate the impor-
tant role of geneti c analysis for a precise diagnosis in LGM-
D2A taken in considerati on false positi ve results on WB. In 
D/BMD only correlati ons between molecular and protein 
data could establish with accuracy the phenotype and dis-
ease severity.

Encefalita cu anti corpi anti -receptor NMDA – o cauză 
rară a alterării statusului mental? Prezentare de caz

O. Galceava1,2, D. Stanca1,2, R. Latea2, L. Giurgiulescu2, 
D. Glavan1,3, S. Bondari1,4, D. Gheonea1,5, A. Mita1,6, 
V. Tudorică1,2

1Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova
2Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, 
Craiova
3Clinica de Psihiatrie, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, 
Craiova
4Radiologie și Imagisti că Medicală, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă, Craiova
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Introducere. Encefalita autoimună, descrisă în ulti mii 
zece ani în literatura de specialitate, este o nouă categorie 
de boală mediată imun ce implică sistemul nervos central. 
Deși a fost considerată iniţial o boală rară, aceasta este res-
ponsabilă de alterarea statusului mental, multe dintre aces-
te cazuri fi ind considerate anterior idiopati ce. Diagnosti ca-

rea precoce a bolii poate reduce perioada de recuperare, 
handicapul și recăderile.

Prezentarea cazului. Prezentăm cazul unui bărbat în vâr-
stă de 42 de ani, diagnosti cat anterior cu hepati tă virală de 
ti p C, ce a fost internat la Clinica de Neurologie din Craiova 
în noiembrie 2017, cu confuzie, agitaţie, tulburări de memo-
rie pe termen scurt, diskinezie oro-facială.

Examenul neurologic, testele sanguine, examenul CT și 
IRM cerebral au fost normale; examinarea CT toraco-abdo-
mino-pelvină nu a evidenţiat formaţiuni tumorale. Examina-
rea EEG a înregistrat un traseu microvoltat difuz.

A fost efectuată puncţie lombară și LCR-ul a fost trimis 
pentru identi fi carea anti corpilor anti -receptor NMDA. În 
urma rezultatului poziti v obţinut, a fost iniţiată corti cotera-
pia în doză mare. După 3 săptămâni, pacientul a fost exter-
nat cu ameliorarea statusului mental.

Acest caz prezintă forma clasică a encefalitei cu anti corpi 
anti -receptor NMDA. Identi fi carea anti corpilor a avut un rol 
crucial în confi rmarea diagnosti cului și iniţierea terapiei 
adecvate.

Anti  NMDA-R encephaliti s – a rare cause of altered 
mental status? Case report

Introducti on. Autoimmune encephaliti s is a new catego-
ry of immune-modulated disease that involves the central 
nervous system and was only over the past ten years begun 
to be recognized in the literature. Although it was thought 
to be rare, this category of disease is responsible for altered 
mental status previously considered to be idiopathic. An 
early recogniti on of the disease can lead to a faster recov-
ery, reduces disability and decreases relapses.

Case presentati on. We want to present a 42 years old 
man previously diagnosed with viral hepati ti s type C who 
was admitt ed in Clinic of Neurology Craiova in November 
2017 with confusion, agitati on, short term memory dys-
functi on, oro-facial dyskinesias.

Neurological examinati on, blood tests, brain CT and MRI 
were normal; chest, abdominal and pelvis CT didn`t reveal 
tumors. EEG showed diff use slowing.

A lumbar puncture was preformed and CSF was sent for 
anti  NMDA-R anti bodies. This test was positi ve and high 
dose corti costeroids was initi ated. Aft er 3 weeks he was dis-
charged home with total improvement in mental status.

This case describes the classic presentati on of anti  
NMDA-R encephaliti s. Autoanti body testi ng had a crucial 
role in confi rming the diagnosis and starti ng the appropriate 
treatment.

Difi cultăţi de diagnosti c la un caz de sindrom SMART

Dr. Ileana Geana¹, Dr. Alina Popescu¹, Dr. A. Sirbu2, 
Dr. Ana Gheorghiu1, Dr. V. Marin¹,
1Insti tutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, 
Bucureşti 
2Centrul de Diagnosti c Imagisti c Medinst, Bucureşti 

Obiecti v. Prezentăm un pacient de 46 ani cu anteceden-
te de tumoră cerebeloasă radiotratată în 2003, care se inter-
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nează în urgenţă pentru cefalee atroce temporo-occipitală 
stânga, afazie și hemianopsie dreaptă homonimă, episoade 
repetate stereoti p cu durată de 4-5 zile.

Material și metodă. În urmă cu 14 ani, pacientul a fost 
radiotratat „whole brain“ pentru tumoră cerebeloasă, cu 
dispariţia postradioterapie a tumorii, dar cu dezvoltarea 
unei encefalopati i postradice. De 5 ani, prezintă episoade 
stereoti pe cu durată de 4-5 zile de hemicranie stângă seve-
ră, asociind fotofobie, afazie mixtă, hemianopsie homonimă 
dreaptă și, intermitent, parestezii și mișcări involuntare ale 
braţului drept, apreciate drept crize epilepti ce senziti vo-mo-
torii. CT cerebral a exclus hemoragia intracraniană, evidenţi-
ind hiperdensităţi calcare girale la nivel occipital bilateral. 
IRM cerebral arată hipersemnal T2 și FLAIR cu minim edem 
giral parietal, occipital și temporal de partea stângă, cu priză 
de contrast la acest nivel și modifi cări de leucoencefalopati e 
postradioterapie. Simptomatologia algică a cedat doar la 
tratament cu derivaţi opioizi, context în care se ameliorează 
și defi citele neurologice focale.

Concluzii. Pacientul întrunește criteriile clinice și imagis-
ti ce de diagnosti c propuse pentru sindromul SMART (Stroke 
like Migraine Att acks aft er Radiati on Therapy), enti tate neu-
rologică rar diagnosti cată, cu prima raportare în literatură în 
1995.

Diagnosti c diffi  culti es in a case of SMART syndrome

Objecti ve. We present the case of a 46 year old male 
pati ent with a past medical history consisti ng of a cerebellar 
tumor who underwent radiati on therapy in the year 2003, 
admitt ed to our hospital for severe left  temporal and occip-
ital headache, aphasia and right homonymous hemianopia, 
episodes recurring stereotypically and lasti ng up to 4-5 
days.

Material and methods. The pati ent underwent ‘’whole-
brain” radiati on therapy 14 years ago for a cerebellar tu-
mour which remitt ed aft er the procedure, however fol-
lowed by the development of a post-radiati on ence-
phalopathy. The stereotypical episodes of left  hemicrania, 
photophobia, mixed aphasia, right hemianopia, intermit-
tently accompanied by paresthesias and involuntary move-
ments of the right arm, interpreted as sensory-motor sei-
zures, started 5 years ago. A cerebral CT scan excluded an 
intracranial hemorrhage and revealed bilateral occipital gy-
ral hyperdense aspect. The cerebral MRI shows left  tempo-
ro-occipital T2 and FLAIR signaI hyperintensiti es with mini-
mal associated gyral edema and contrast enhancement at 
this level and also fi ndings suggesti ve of post-radiati on en-
cephalopathy. The headache remitt ed only upon treatment 
with opiod-class analgesics, followed by the improvement 
of the aforementi oned focal neurological defi cits.

Conclusions. The pati ent meets the recently proposed 
clinical and radiological diagnosti c criteria for SMART (Stroke 
like Migraine Att acks aft er Radiati on Therapy) syndrome, a 
rare neurological enti ty fi rst reported in the year 1995.

Trombofi lia şi evenimentele tromboti ce arteriale 
cerebrale şi coronariene

T. Genes, D. Şalaru, A. Dimache, C. Corbu, R. Liţu, 
A. Ciapă, D. Baltag
1Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iaşi
2Insti tutul de Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. I.M. Georgescu“, 
Iaşi
3Centrul Medical Nicolina, Iaşi

Evenimentele tromboti ce se numără printre principalele 
cauze de morbiditate și mortalitate în lume. O mare parte 
dintre aceste cauze poate fi  atribuită patologiilor tromboti -
ce arteriale acute precum infarctul miocardic și accidentul 
vascular cerebral ischemic. Incidenţa ambelor patologii 
crește semnifi cati v odată cu vârsta, în principal din cauza 
factorilor de risc legaţi de vârstă precum hipertensiunea sau 
ateroscleroza. Atât infarctul miocardic, cât și accidentul vas-
cular cerebral ischemic sunt boli pluricauzale cu un meca-
nism similar de formare a trombului în arterele ce irigă fi e 
cordul, fi e creierul. 

Trombofi liile sunt condiţii geneti ce sau dobândite care 
predispun pacienţii la tromboză. Trombofi lia induce starea 
de hipercoagulabilitate, care, alături de alţi factori de risc 
cardiovasculari, poate declanșa tromboza arterială la vârste 
ti nere.

Prezentăm o serie de 7 pacienţi, evaluaţi atât din punct 
de vedere neurologic, cât și cardiologic, care au prezentat 
un eveniment tromboti c arterial acut, fi e infarct miocardic, 
fi e accident vascular cerebral sau ambele, care au fost des-
coperiţi în urma investi gaţiilor extensive și cu o trombofi lie. 
Pacienţii prezentau în majoritatea cazurilor multi ple mutaţii 
care determinau starea de hipercoagulabilitate, cele mai 
frecvente fi ind mutaţia factorului V Leiden și hiperhomocis-
teinemia.

O mai bună întelegere a mecanismului fi ziopatologic, un 
diagnosti c opti m și protocoale de screening adecvate pot 
reduce morbiditatea, mortalitatea și dizabilitatea la acești  
pacienţi relati v ti neri diagnosti caţi cu o trombofi lie eredita-
ră sau dobândită.

Cuvinte cheie: trombofi lie, accident vascular cerebral 
ischemic, infarct miocardic, hiperhomocisteinemie

Thrombophilia linked to cerebral and coronary arterial 
thrombosis

Thromboti c diseases are among the leading causes of 
morbidity and mortality in the world. A large proporti on of 
this burden can be ascribed to acute arterial thromboti c dis-
eases, such as myocardial infarcti on (MI) and ischemic 
stroke (IS). The incidence of both these diseases rises sharp-
ly with age, largely due to age-related risk factors such as 
hypertension and atherosclerosis. Both MI and IS are multi -
causal diseases, with a similar underlying mechanism of 
thrombus formati on in the arteries supplying oxygen to ei-
ther the heart or the brain. 

Thrombophilias are hereditary and/or acquired condi-
ti ons that predispose pati ents to thrombosis. Thrombophil-
ia leads to a hypercoagulability state which, in associati on 
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with other cardiovascular risk factors may determine arteri-
al thrombosis among young pati ents.

We present a series of seven pati ents evaluated both 
neurologically and cardiovascularly, presenti ng acute arteri-
al thrombosis, either myocardial infarcti on, or ischemic 
stroke, or both, which were discovered to have a thrombo-
philia aft er performing extensive investi gati ons. Most of the 
pati ents presented multi ple geneti c mutati ons that deter-
mined the hypercoagulability state, the most common of 
them being factor V Leiden mutati on and hyperhomocyst-
einemia.

A bett er understanding of the pathogenesis, the accurate 
diagnosis and adequate screening tests may reduce morbid-
ity, mortality and disability at these relati vely young pati ents 
diagnosed with a hereditary or acquired thrombophilia.

Keywords: thrombophilia, ischemic stroke, myocardial 
infarcti on, hyperhomocystenimia

Prevalenţa componentelor sindromului metabolic la 
pacienţii cu scleroză multi plă cu dizabilitate minimă și 
moderată

A. Grigore, L. Tatu, C. Găvan, E.O. Terecoasă, 
O.A. Băjenaru, C. Tiu
Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă, București 

Introducere. Factorii de risc cardiovasculari sunt adesea 
omiși la pacienţii cu scleroză multi plă (SM). Scopul nostru a 
fost evaluarea prevalenţei sindromului metabolic la pacien-
ţii cu SM cu dizabilitate minimă și moderată.

Metode. Tensiunea arterială, greutatea, înălţimea, circ-
umferinţa taliei, valoarea glicemiei, trigliceridele și lipopro-
teinele cu densitate mare (HDL-c) au fost măsurate la 104 
dintre pacienţii cu SM cu scor EDSS < 6, afl aţi sub tratament 
imunomodulator în centrul SM din spitalul nostru. 

Rezultate. Vârsta mediană a pacienţilor a fost 38 de ani 
(25-75 IQR=30-45,5) și 66,4% erau femei. EDSS median a 
fost 2 puncte (25-75 IQR=1,5-2,5) și durata mediană a bolii a 
fost 9,7 ani (25-75 IQR=5,3-13,6). 7,7% dintre pacienţi erau 
obezi și 37,5% aveau circumferinţa taliei crescută. 12,5% 
dintre pacienţi au prezentat valori ale tensiunii arteriale 
peste 130/80 mmHg, 25,9% au avut glicemie à jeun >/= 100 
mg/dL, 33,6% au avut valori scăzute ale HDL-c și 12,2% au 
avut valori ale trigliceridelor >/= 150 mg/dL. 13,6% dintre 
pacienţi au îndeplinit criteriile IDF 2006 pentru sindromul 
metabolic. 

Concluzii. Pacienţii cu SM cu dizabilitate minimă și mo-
derată au o prevalenţă neașteptat de crescută a componen-
telor sindromului metabolic. Identi fi carea precoce și trata-
mentul adecvat al factorilor de risc vasculari coexistenţi ar 
putea scădea riscul unor alte comorbidităţi și îmbunătăţi 
calitatea vieţii la pacienţii cu SM. 

Prevalence of metabolic syndrome components in 
multi ple sclerosis pati ents with minimal and 
moderate disability

Introducti on. Risk factors for cardiovascular disease are 
oft en overlooked in pati ents with multi ple sclerosis (MS). 

Our aim was to assess the prevalence of metabolic syn-
drome among MS pati ents with minimal and moderate dis-
ability.

Methods. Blood pressure, weight, height, waist circum-
ference, levels of plasma glucose, triglycerides and high 
density lipoprotein cholesterol (HDL-c) were obtained from 
104 MS pati ents with EDSS scores < 6 treated with immuno-
modulatory drugs in the MS centre of our hospital.

Results. Median age of the pati ents was 38 years (25-75 
IQR=30-45.5) and 66.4% were females. Median EDSS was 2 
points (25-75 IQR=1.5-2.5) and median disease durati on 
was 9.7 years (25-75 IQR=5.3-13.6). 7.7% of pati ents were 
obese and 37.5% had an increased waist circumference. 
12.5% of pati ents had blood pressure values above 130/80 
mmHg, 25.9% had fasti ng glucose levels >/= 100 mg/dL, 
33.6% had low HDL-c levels and 12.2% had triglycerides lev-
els >/= 150 mg/dL. 13.6% of the pati ents met the IDF 2006 
criteria for metabolic syndrome.

Conclusion. MS pati ents with minimal and moderate 
disability have an unexpectedly high prevalence of compo-
nents of metabolic syndrome. Early identi fi cati on and ade-
quate management of coexistent vascular risk factors may 
reduce the risk of other comorbiditi es and improve quality 
of life in pati ents with MS. 

Poate dieta cetogenică favoriza progresia sclerozei 
laterale amiotrofi ce?

V. Gudumac1, F.D. Mureşanu1-3, A.V. Blesneag1-3, 
M.G. Balea3, T.D. Lupescu4
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Cluj-Napoca
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Introducere. Infometarea a devenit populară după ce 
studiile pe animale au demonstrat că favorizează creșterea 
longevităţii. Un regim alimentar foarte hipocaloric poate 
atrage efecte adverse: de la diselectrolitemii până la cardio-
pati a dilatati vă și deces. S-a încercat asocierea SLA cu multi -
ple patologii: diabetul zaharat, hipermetabolismul, factorii 
de mediu, statutul nutriţional etc. Identi fi carea factorilor de 
risc pentru SLA ar putea ajuta la amânarea instalării bolii și 
la creșterea speranţei de viaţă.

Materiale și metode. Pacientă de 66 ani se prezintă pen-
tru scăderea forţei musculare, debutată după o dietă foarte 
hipocalorică (-20 kg în 2 luni), ulterior la simptome asociin-
du-se incapacitatea de a urca scările și fasciculaţii la nivelul 
membrelor inferioare. S-a efectuat examenul EMG cu ac, 
screeningul autoimun, tumoral, endocrin, analizele uzuale 
de laborator, precum și IRM cerebral și spinal.

Rezultate. Examenul EMG cu ac efectuat la 3,5 luni de la 
debutul simptomelor a evidenţiat denervare cronică in 3 re-
giuni, fără ati ngere senziti vă, care, împreună cu manifestări-
le clinice (tetrapareză, refl exe vii, disfonie, dizartrie), au per-
mis punerea diagnosti cului de SLA. IRM cerebral a evidenţiat 
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o tumoră etmoidală (papilom inverti t?). Probele biologice 
au evidenţiat o dislipidemie mixtă, defi cit de acid folic și hi-
pogamaglobulinemie. 

Discuţii. Prezintă oare pacienţii cu SLA un fenoti p me-
tabolic parti cular, cu efecte detrimentale și intoleranţă faţă 
de dieta cetogenică, care a dus la compromiterea neuroni-
lor motori? O analiză mai detaliată a profi lului metabolic al 
pacienţilor cu SLA ar putea contribui la identi fi carea unor 
factori de risc adiţionali pentru SLA.

Concluzii. Există o corelaţie dintre dieta hipocalorică și 
SLA?

Can ketogenic diet promote ALS progression?

Introducti on. Intermitt ent fasti ng has become popular 
aft er animal studies have shown that it may prolong life ex-
pectancy, while a very hypocaloric diet can lead to complica-
ti ons ranging from electrolyte imbalance, to dilated cardio-
myopathy and death. Studies, tried to link ALS with diff erent 
conditi ons: diabetes increased metabolic rates environmen-
tal factors, nutriti onal status etc. The identi fi cati on of ALS 
risk factors could help delay or prevent its onset, increasing 
pati ents’ survival.

Materials and methods. A 66-year old, prior healthy fe-
male, presents with muscular weakness which had had the 
onset aft er a severely hypocaloric diet, having led to a 20 kg 
weight loss in 2 months, aft er which the pati ent has mani-
fested diffi  culti es in stair climbing and lower limb fascicula-
ti ons. Needle EMG, autoimmune, tumor, and humoral 
screening were performed, together with brain and spine 
MRI, and routi ne laboratory tests.

Results. EMG performed at 3,5 months aft er symptoms’ 
onset, showed chronic denervati on in 3 regions, with no 
sensory nerve injury which together with clinical manifesta-
ti ons (quadriparesis, brisk refl exes, dysphonia, dysarthria), 
led to the diagnosis of Amyothrophic Lateral Sclerosis. The 
head MRI showed an ethmoidal tumor suspicious of an in-
verted papilloma. Laboratory tests showed dyslipidemia, 
folate defi ciency, and slight hypogammaglobulinemia. 

Discussion. Do pati ents who develop ALS have a pecu-
liar metabolic phenotype with deleterious eff ects and intol-
erance to ketogenic diet that lead to lower motor neuron 
wasti ng? A bett er descripti on of metabolic profi le in ALS 
pati ents could possibly help researchers widen the ALS risk 
factors’ range. 

Conclusion. Is there a scienti fi c correlati on between hy-
pocaloric diet and ALS?

Difi cultăţi de diagnosti c diferenţial al unei leziuni 
frontale exti nse în cazul unei paciente recent 
diagnosti cate cu scleroză multi plă

I.A. Ionescu1, O. Rujan1, A-M. Enachi1, V. Bucica1, C. 
Baetu1, I. Buraga2

1Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă, București 
2Spitalul Clinic „Colenti na“, București 

Introducere și obiecti v. Obiecti vul nostru este descrierea 
difi cultăţii diagnosti cului diferenţial al unei leziuni frontale ex-
ti nse, nou apărute, la o pacientă recent diagnosti cată cu SM.

Prezentarea cazului. Pacienta, în vârstă de 53 ani, dia-
gnosti cată cu scleroză multi plă formă recurent remisivă cu 4 
luni anterior prezentării. La momentul respecti v, a efectuat 
IRM cerebral cu substanţă de contrast, care a evidenţiat le-
ziuni infl amatorii demielinizante care îndeplineau criteriile 
imagisti ce pentru SM. Examenul neurologic a evidenţiat dis-
metrie membre superioare, sindrom bipiramidal cu defi cit 
motor MS drept. Considerându-se îndeplinite criteriile dia-
gnosti ce, a primit terapie imunomodulatoare cu terifl uno-
midă, cu evoluţie favorabilă. La 4 luni de la diagnosti c, a pre-
zentat 3 crize tonico-clonice generalizate și numeroase 
mioclonii MS drept. IRM-ul cerebral a evidenţiat, pe lângă 
leziunile preexistente, o leziune corti co-subcorti cală fronta-
lă stângă, cu dimensiuni maxime 34/64/43 mm, hipersem-
nal T2 și FLAIR, hiposemnal T1 pe fondul căreia se observă o 
arie cu dimensiuni maxime 6/8 mm cu semnal T2 discret 
mai mic, cu aspect de inele concentrice, cu priză de contrast 
având, de asemenea, aspect de inele concentrice. Ipotezele 
diagnosti ce luate în considerare au fost formă pseudotumo-
rală de SM, scleroză concentrică Balo, tumoră malignă și 
LEMP. Testele de laborator au infi rmat LEMP. Biopsia cere-
brală a stabilit diagnosti cul de certi tudine de glioblastom al 
leziunii frontale stângi.

Concluzie. Parti cularitatea cazului reiese din difi cultatea 
diagnosti cului diferenţial al noii leziuni apărute, între SM, 
LEMP și tumoră primară. 

Diagnosti c pitf alls of a new extended lesion in a 
pati ent with multi ple sclerosis

Background and aims. Our case will present the diag-
nosti c diffi  culti es implied by an extended frontal lesion in a 
newly diagnosed multi ple sclerosis (MS) pati ent.

Case descripti on. Our pati ent is a 53 year old female, 
diagnosed with recurring-relapsing MS four months ago. 
Her fi rst symptoms debuted the same year with fati gue and 
paresthesies on her left  limbs. Her neurological tableau con-
sisted in: bipiramidal syndrome, right monobrachial paresis, 
limb ataxia. The MRI and CSF examinati ons were consistent 
with a diagnosis of MS and terifl unomide treatment was in-
iti ated with a good response. Four months later she pre-
sented 3 generalized tonic-clonic seizures and numerous 
myoclonies on her right limb. A new MRI was performed 
which showed a new hyperintense lesion in T2 weighted 
and FLAIR sequences (34/64/43 mm) in the left  frontal re-
gion with a less intense central area of 6/8 mm, with con-
trast enhancement (concentric circles). At this point we con-
sidered the following diagnosis: a pseudotumoral form of 
MS, Balo concentric sclerosis, malign tumor and LEMP. A 
series of tests were performed and we infi rmed LEMP. The 
brain biopsy established the glioblastoma diagnosis.

Conclusion. The parti cularity of this case was the diffi  -
culty of establishing if the new lesion was part of the MS 
spectrum or we were facing a case of LEMP or a primary 
brain tumor.
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Formă ati pică de leucoencefalopati e multi focală 
progresivă de fosă posterioară în context de infecţie 
HIV – prezentare de caz

Dr. Radu-Gabriel Ionescu, Dr. Consuela Ion, 
Dr. Aida-Mihaela Partoaca
Departamentul de Neurologie, Insti tutul Naţional de 
Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti 

Autorii prezintă cazul unei paciente în vârstă de 47 de 
ani, care acuză tulburări de degluti ţie, de arti culare a cuvin-
telor și inabilitate a membrului superior drept, cu debut in-
sidios. 

Se trec în revistă datele clinice – istoric, anamneză și exa-
men obiecti v – ale cazului și sunt prezentate aspectele ima-
gisti ce, biologice și de laborator, care concluzionează PML 
de fosă posterioară în context de infecţie HIV necunoscută. 

În fi nal, se comentează cazul de faţă referitor la datele 
actuale din literatura de specialitate. 

HIV related atypical PML – case report

The authors present the case of a 47 years old woman 
pati ent with insidious onset dysphagia, dysarthria and clum-
psy-hand syndrome.

The clinical data – biological records from anamnesis 
and the objecti ve examinati on –, together with imagisti cal, 
biological and laboratory items are presented, concluding 
HIV related posterior fossa PML.

Finally we discuss this case report in connecti on with ac-
tual data from medical literature.

Degenerarea hipertrofi că olivară – o complicaţie 
tardivă rară și dizabilitantă a hemoragiei 
mezencefalice

L.M. Ioniţă1, R.A. Radu1,2, A. Grigore1, E.O. Terecoasă1,2, 
C. Tiu1,2

1Clinica de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgenţă, 
București 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
București 

Introducere. Degenerarea hipertrofi că olivară (DHO) re-
prezintă o consecinţă rară a afectării căii dento-rubro-oliva-
re. Cea mai frecventă cauză a acestei afecţiuni este conside-
rată hemoragia de trunchi cerebral determinată de caver-
noamele ponti ne.

Metode. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 47 
de ani, internat pentru tremor postural și intenţional al 
membrelor drepte și ataxia mersului. Pacientul era cunoscut 
cu hipertensiune arterială și hemoragie mezencefalică în 
urmă cu 18 luni.

Rezultate. Deși pacientul a prezentat iniţial o evoluţie 
favorabilă după hemoragia mezencefalică (scor Rankin 2 
puncte la 6 luni post AVC), a dezvoltat progresiv tulburare 
de mers și tulburare de echilibru. Examinarea neurologică a 
evidenţiat ataxie tronculară severă, ataxia tuturor membre-
lor, astazo-abazie, nistagmus la privirea pe verti cală, dizar-
trie cerebeloasă severă, mioclonus al palatului, tremor Hol-

mes. Examinarea IRM a relevat, pe lângă leziunea sechelară 
hemoragiei mezencefalice, hipersemnal T2 și FLAIR și hiper-
trofi e a nucleului olivar stâng sugesti ve pentru DHO secun-
dară unei leziuni în triunghiul Guillain-Mollaret. S-a admini-
strat succesiv tratament cu levodopa, lamotrigină și clo-
nazepam fără o ameliorare semnifi cati vă a simptomatologi-
ei, astf el încât pacientul are în prezent un scor Rankin de 4 
puncte.

Concluzie. DHO ar trebui luată în considerare la pacienţii 
care dezoltă tremor și semne cerebeloase inexplicabile 
după o hemoragie de trunchi cerebral cu evoluţie iniţială 
favorabilă. Sunt necesare studii suplimentare pentru identi -
fi carea unor terapii efi ciente pentru această afecţiune.

Hypertrophic olivary degenerati on as a rare and 
disabling late-complicati on of mesencephalic 
hemorrhage

Introducti on. Hypertrophic olivary degenerati on (HOD) 
is a rare consequence of a lesion involving the dentato-ru-
bro-olivary pathway. Brainstem hemorrhage from ponti ne 
cavernomas is described in the literature as one of the most 
common causes of secondary olivary degenerati on.

Methods. We report the case of a 47-year-old male who 
was admitt ed for postural and intenti on tremor of the right 
limbs and gait ataxia. He had a history of arterial hyperten-
sion and a mesencephalic hemorrhage 18 months before.

Results. Although the pati ent initi ally recovered well af-
ter the mesencephalic hemorrhage, having a Rankin score 
of 2 at 6 months, the pati ent developed progressive deteri-
orati on of his walking ability due to tremor and loss of bal-
ance during the last few months. Neurological examinati on 
revealed severe truncal ataxia, astasia-abasia, tetra-ataxia, 
rotatory nystagmus on verti cal gaze, severe cerebellar dys-
arthria, palatal myoclonus, Holmes tremor, subtle left -sided 
peripheral facial palsy and right-sided hypoesthesia. Since 
the MRI scan showed increased FLAIR and T2 signal and hy-
pertrophy of the left  olivary nucleus besides the sequela of 
the mesencephalic hemorrhage, a diagnosis of secondary 
olivary degenerati on due to a lesion in the Guillain–Mollaret 
triangle was established. Treatment with levodopa, lamo-
trigine and clonazepam was subsequently tried but was in-
eff ecti ve so that the pati ent achieved a Rankin score of 4 
three months later.

Conclusion. HOD should be considered in pati ents who 
present with progressively worsening tremor and cerebellar 
signs following brainstem hemorrhages with initi ally recov-
ering signs. Further studies are needed in order to improve 
the understanding of the pathophysiology and fi nd eff ecti ve 
therapies.
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Managementul hipertensiunii intracraniene idiopati ce 
(HII) în ti mpul sarcinii

O.C. Isip1,2, V. Gudumac1, N. Asaft i1, L.D. Mako1, 
L. Livinţ Popa1,2

1Departmentul de Neuroști inţe, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca
2Insti tutul „RoNeuro“, Centrul de Cercetare și Diagnosti c al 
Bolilor Neurologice, Cluj-Napoca

Hipertensiunea intracraniană idiopati că (HII) este un sin-
drom determinat de creșterea presiunii intracraniene în ab-
senţa hidrocefaliei sau a unui proces expansiv intracranian, 
cu creșterea presiunii lichidului cefalo-rahidian (LCR), dar cu 
compoziţie LCR normală (criteriile modifi cate Dandy). În ge-
neral, apare la femeile obeze afl ate la vârstă ferti lă și, ocazi-
onal, este raportată în ti mpul sarcinii. Cele mai comune 
simptome sunt cefaleea (peste 90% dintre pacienţi) și tulbu-
rări de vedere (până la 70% dintre pacienţi).

Principalele obiecti ve în managementul HII în ti mpul 
sarcinii sunt: prevenirea pierderii vederii, rezoluţia simpto-
melor și, nu în ulti mul rând, evitarea afectării evoluţiei sarci-
nii.

Pacientă în vârstă de 32 de ani, sarcină săptămâna 19, 
primipară, se prezintă pentru cefalee și tulburări de vedere 
debutate în urmă cu trei săptămâni. Pacienta ușor supra-
ponderală (BMI=25,6), normotensivă, prezintă edem papi-
lar bilateral, fără defi cite neurologice. IRM cerebral cu TOF 
venos evidenţiază hipoplazia sinusului transvers stâng, cu 
predominenţa sinusului transvers drept, fără semnifi caţie 
patologică (parti cularitate anatomică). LCR este detectat cu 
presiune crescută (400 mm H2O), cu examen citologic și bi-
ochimic normal. Fiind o sarcină mult dorită, pacienta refuză 
tratamentul cu acetazolamidă. În ti mp ce specialistul oft al-
molog averti zează că pacienta este la risc să își piardă vede-
rea, opţiunile de tratament sunt limitate la puncţia lombară 
și modifi carea dietei, celelalte metode chirurgicale de trata-
ment fi ind indisponibile sau nerecomandate – fenestraţia 
nervului opti c, respecti v șuntul lomboperitoneal. De aseme-
nea, împreună cu obstetricianul, este necesar a se decide și 
metoda nașterii.

Management of idiopathic intracranial hypertension 
(IIH) during pregnancy

Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is a syndrome 
of increased intracranial pressure without hydrocephalus or 
mass lesion, with elevated cerebrospinal fl uid (CSF) pres-
sure but otherwise normal CSF compositi on (modifi ed Dan-
dy’s criteria). It generally occurs in obese women of child-
bearing age and is reported only occasionally during 
pregnancy. The most common symptoms are headache (in 
more than 90% of pati ents) and visual disturbances (up to 
70% of pati ents). 

The major goals in the management of IIH in pregnancy 
are: preservati on of vision, symptom resoluti on and, not the 
last, to not adversely aff ect the pregnancy. 

A 32-year-old primigravida, reported at 19 weeks with 
headache and visual obscurati ons for three weeks. She was 

slightly overweighted (BMI 25.6), normotensive, and had 
bilateral papilledema without any neurologic defi cit. Ve-
nous TOF MR of the brain showed left  transverse sinus hy-
poplasia with compensatory dominant right transverse si-
nus, without pathological signifi cance (anatomical parti -
cularity). CSF pressure was elevated to 400 mm of water, 
with normal cytologic and biochemical examinati on. Being a 
very much wanted pregnancy, the pati ent refused to follow 
acetazolamide therapy. While the ophthalmologist special-
ist warned about the visual loss risk, the only other treat-
ment opti ons were limited to lumbar puncture and dietary 
modifi cati on, the other surgical opti ons being unavailable 
or not recomended – opti c nerve sheath fenestrati on, and 
CSF diversion procedures respecti vely. Also, the mode of de-
livery will be decided together with the obstetrician.

Posibila implicare a anomaliei septale ,,left  atrial 
pouch“ în determinarea unor evenimente vasculare 
repetate

J. Jurj1, C. Praja1, M. Sabău1,2

1Spitalul Judeţean de Urgenţă, Oradea
2Facultatea de Medicină, Universitatea Oradea

Introducere. Krishnan și Salazar au descris în 2010 ,,left  
atrial pouch“ (LASP), o variantă anatomică a septului inte-
ratrial, afi rmând că poate avea un potenţial embolic. Posibi-
litatea ca LASP să reprezinte cauza unor AVC este deocam-
dată controversată.

Prezentare de caz. Prezentăm cazul unei paciente cu 
AVC ischemice repetate în teritoriul ACM stângi. Primul eve-
niment vascular a fost în 2009, cu hemipareză dreaptă și 
afazie. Investi gaţiile au arătat hipercolesterolemie și hiper-
tensiune arterială. A primit tratament anti agregant, stati ne 
și hipotensoare. Evoluţia fi ind favorabilă, defi citul neurolo-
gic s-a remis în mare parte și, după câteva luni, pacienta a 
reluat acti vitatea profesională. 

Al doilea eveniment vascular a fost în 2012, cu aceeași 
localizare și simptomatologie cu un scor ASPECTS de 10 
puncte, scorul NIHSS a fost 13 puncte, pacienta fi ind trom-
bolizată. La 24 ore de la efectuarea trombolizei, scorul NIHSS 
a scăzut la 2 puncte. Examinarea Doppler a arterelor cervi-
cale a arătat doar ateromatoză incipientă. S-au făcut exa-
men cardiologic, ecocardiografi e, monitorizare Holter ECG, 
toate fără modifi cări. A fost identi fi cată mutaţia homozigotă 
MTHFR A1298. A efectuat ecografi e transesofagiană care 
arată LASP. Repetă AVC ischemic în 2014, pentru care pri-
mește în acut anti coagulant, face transformare hemoragică 
și hemoragie intraparenchimatoasă stângă. Recuperarea 
este favorabilă, dar persistă hemipareza stângă și apar disto-
nii. Tratamentul anti coagulant este reluat și, de patru ani, nu 
a mai prezentat evenimente vasculare.

Discuţie. Deși toate evenimentele au fost în teritoriul 
caroti dian stâng, sugerăm că, la această pacientă, LASP a 
fost cauza evenimentelor vasculare.
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The possible implicati on of the, „left  atrial pouch“ in 
the determinati on of certain repeated vascular events

Introducti on. Krishnan and Salazar described in 2010 
left  atrial pouch (LASP) as an anatomical variant of the inter-
atrial pouch, claiming that it may have an embolic potenti al. 

Case presentati on. We are presenti ng the case of a pa-
ti ent with repeated ischemic strokes in the left  MCA. The 
fi rst vascular event was in 2009 with right sided hemiparesis 
and aphasia. Investi gati ons revealed hypercholesterolemia 
and arterial hypertension. She received anti aggregant med-
icati on, stati ns, and hypo tensors. The evoluti on being fa-
vorable, the neurological defi cit mostly remitt ed.

The second vascular event was in 2012 with the same 
localizati on and symptomatology, with an ASPECTS score of 
10 points, NIHSS 13 points, and the pati ent undergoing 
thrombolysis. 24 hours aft er the thrombolysis was per-
formed, NIHSS dropped to 2 points. The Doppler examina-
ti on revealed just an incipient atheromatosis. There were 
performed: cardiac examinati on, echocardiography, Holter 
ECG motorizati on, all without modifi cati ons. MTHFR A1298 
mutati on was identi fi ed. She performed a transesophageal 
echography which revealed LASP.

She repeats the ischemic stroke in 2014, she receives 
acute anti coagulant, and she has hemorrhagic transforma-
ti on and left  intracerebral hemorrhage.

The recovery is favorable, but the left  hemiparesis re-
mains and dystonia appear. The anti coagulant treatment is 
resumed and for four years she hasn’t have any vascular 
events.

Discussion. Although all events took place in the left  ca-
roti d area, we share the opinion that in the case of this pa-
ti ent LASP was the cause of vascular events.

Neuroinfecţii recurente la un pacient cu telangiectazie 
hemoragică ereditară – prezentare de caz

A. Left er1, I. Orban1, A. Florea1, C. Predoiu1, M. Selescu2, 
I. Gobej3, I. Tănase4, A. Mujdaba-Elmi1, A. Nicolau5, 
C. Stănescu6, L. Dumitrescu7,1,8, B.O. Popescu7,1, 
R. Tănăsescu7,1,9

1Secţia de Neurologie 2, Spitalul Clinic „Colenti na“, Bucureşti 
2Secţia de Neurologie 1, Spitalul Clinic „Colenti na“, Bucureşti 
3Secţia de Neurochirurgie, Spitalul Clinic „Colenti na“, Bucureşti 
4Centrul de Imagisti că Medicală „Hiperdia“, Spitalul Clinic 
„Colenti na“, Bucureşti 
5Secţia de Medicină Internă 1, Spitalul Clinic „Colenti na“, Bucureşti 
6Secţia de Cardiologie, Spitalul Clinic „Colenti na“, Bucureşti 
7Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti 
8Departamentul 6 – Neuroşti inţe Clinice, Disciplina 
Neurologie, Spitalul Clinic „Colenti na“, Bucureşti 
9Departamentul de Neurologie Clinică, Universitatea din 
Notti  ngham, Queen`s Medical Centre, Notti  ngham, Regatul 
Unit

Telangiectazia hemoragică ereditară (boala Osler-We-
ber-Rendu) este o afecţiune vasculară autozomal dominan-
tă cu o prevalenţă de cel puţin 1/5.000, complicată adesea 

prin malformaţii vasculare la nivel pulmonar, hepati c, gas-
trointesti nal și cerebral. Malformaţiile arterio-venoase pul-
monare apar în 15-50% dintre cazuri și pot fi  responsabile 
de complicaţii neurologice severe precum abcesele cerebra-
le, care survin în până la 10% dintre pacienţii cu șunt pulmo-
nar dreapta-stânga.

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 57 de ani cu 
telangiectazie hemoragică ereditară și neuroinfecţii recurente 
– meningo-encefalită la vârsta de 47 ani și 2 abcese cerebra-
le frontale stângi la 53 de ani, respecti v 54 de ani, vindecate 
fără defi cite reziduale. Bilanţul realizat, ce a inclus angioto-
mografi e computerizată, Doppler cu monitorizare de sem-
nale microembolice cerebrale, nu a obiecti vat embolii cere-
brale sau șunt pulmonar dreapta-stânga, dar acesta din 
urmă rămâne ipoteza cea mai plauzibilă pentru eti opatoge-
nia neuroinfecţiilor. Plecând de la caz, sunt discutate parti -
cularităţile și provocările de diagnosti c și tratament, un ac-
cent parti cular punându-se asupra posibilităţilor de apre-
ciere a riscului de recidivă și a măsurilor profi lacti ce.

Recurrent neuroinfecti ons in a pati ent with hereditary 
haemorrhagic telangiectasia – case presentati on

Hereditary haemorrhagic telangiectasia (Osler-We-
ber-Rendu syndrome) is an autosomal dominant vascular 
disorder with an esti mated prevalence of al least 1/5,000, 
which can frequently be complicated by pulmonary, hepat-
ic, gastrointesti nal and cerebral vascular malformati ons. 
Pulmonary arteriovenous malformati ons arise in 15-50% of 
cases and may account for severe neurological complica-
ti ons such as cerebral abcesses, that occur in up to 10% of 
pati ents with right-to-left  pulmonary shunt.

We report the case of a 57-year old man with hereditary 
haemorrhagic telangiectasia and recurrent neuroinfecti ons – 
meningoencephaliti s at the age of 47, and 2 left  frontal cer-
ebral abcesses at 53 and 54 years of age, respecti vely, cured 
without residual defi cits. Although the comprehensive 
workup, which included cerebral angio-computed tomogra-
phy and cerebral Doppler with microemboli detecti on, did 
not ascertain the existence of a right-to-left  pulmonary 
shunt, this is nevertheless the most likely cause for the neu-
roinfecti ons. This case is a starti ng point for discussion on 
the parti culariti es and challenges of diagnosis and treat-
ment, with special emphasis on the means to appraise the 
risk of recurrence and on prophylacti c measures.

Hemoragie intracerebrală sau puseu de scleroză 
multi plă?

I.C. Lupescu1, I.G. Lupescu2,3, A.O. Dulămea1,3

1Departamentul de Neurologie, Insti tutul Clinic „Fundeni“, 
Bucureşti 
1Departamentul de Radiologie şi Imagisti că Medicală, 
Insti tutul Clinic „Fundeni“, Bucureşti 
3Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 

Introducere. Există raportate cazuri cu hemoragie intra-
cerebrală spontană, apărută la pacienţi cu scleroză multi plă 
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(SM), de obicei afl aţi în tratament cu natalizumab sau inter-
feron beta. În altă ordine de idei, fi erul începe să fi e recu-
noscut în componenţa plăcilor cronice, existând studii care 
au analizat depunerile de fi er ca marker pentru evaluarea 
statusului pacienţilor cu SM.

Prezentare de caz. O pacientă de 38 ani, fără anteceden-
te semnifi cati ve, a dezvoltat în 2006 cefalee și pareză brahi-
ală stângă. IRM cerebral efectuat în 2007 a evidenţiat multi -
ple leziuni demielinizante compati bile cu diagnosti cul de SM 
(dintre care una ocupă baza girului postcentral stâng), însă 
cu benzi oligoclonale negati ve. Un al doilea posibil puseu a 
avut loc în 2011, manifestat prin parapareză, însă cu durată 
sub 24 ore. Pacienta a dezvoltat ulterior în 2013 hemipareză 
dreaptă, cu ameliorare parţială și defi cit rezidual (4/5 MRC 
în 2017). IRM cerebral repetat în 2017 a decelat leziuni sta-
ţionare numeric și dimensional, cu o leziune acti vă la nivelul 
lobului temporal stâng și posibilă hemoragie cerebrală ve-
che ocupând în întregime girul postcentral stâng (hipersem-
nal T2 cu margine hemosiderinică în hiposemnal). Analizele 
de laborator au fost reluate, însă toţi markerii autoimuni, 
infecţioși și de coagulare au fost negati vi. S-a efectuat 
puls-terapie cu Meti lprednisolon 1 g qd ti mp de 5 zile, iar 
pacienta urmează să înceapă tratament imunomodulator.

Discuţii. Este neclar dacă leziunea este hemoragică sau 
demielinizantă. Întrucât diagnosti cul de SM a fost stabilit 
deja, determinarea naturii leziunii ar putea identi fi ca o altă 
patologie concomitentă și ar putea infl uenţa tratamentul și 
prognosti cul.

Intracerebral hemorrhage or multi ple sclerosis 
relapse?

Introducti on. There have been reports of spontaneous 
intracerebral hemorrhage occurring in multi ple sclerosis 
(MS) pati ents, usually in those receiving immunomodulato-
ry treatment with natalizumab or interferon beta. In anoth-
er train of thoughts, iron is increasingly becoming recog-
nized as a component of chronic plaques, with some studies 
analyzing iron deposits as a potenti al marker for assessing 
MS pati ent’s status. 

Case presentati on. A 38 yo female, without signifi cant 
medical history, developed in 2006 headache and left  upper 
limb paresis. Brain MRI performed in 2007 revealed multi -
ple demyelinati ng lesions compati ble with MS diagnosis 
(with one occupying the base of the left  postcentral gyrus), 
however oligoclonal bands were negati ve. A second possi-
ble relapse was noted in 2011, manifested as paraparesis, 
but with < 24 hours durati on. The pati ent then developed in 
2013 right hemiparesis, with parti al improvement and re-
sidual defi cit (4/5 MRC in 2017). Brain MRI repeated in 2017 
revealed stati onary lesions (both numerically and dimen-
sionally), with an acti ve lesion in the left  temporal lobe and 
possible chronic intracerebral hemorrhage occupying the 
enti re postcentral gyrus (T2 hyperintensity with hypoin-
tense peripheral rim of hemosiderin deposits). Laboratory 
workup was resumed, with autoimmune, infecti ous and co-
agulati on markers all negati ve. Pulse-therapy with Methyl-
prednisolone 1 g qd for 5 days was performed and the pa-
ti ent will be initi ated on immunomodulatory treatment. 

Discussions. It is unclear if the lesion is hemorrhagic or 
demyelinati ng. As MS diagnosis has been already estab-
lished, determining the true nature of the lesion might re-
veal another concurrent conditi on, as well as infl uence 
treatment and prognosis. 

Tablou clinic ati pic în distrofi a miotonică ti p 1

O.M. Măluţan1, N. Drăghici2-4, A. Cătană3, 
A.V. Blesneag1,3,4, F.D. Mureșanu1,3,4

1Clinica de Neurologie II, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 
Cluj-Napoca
2Centrul de Cercetare IMOGEN, Cluj-Napoca 
3Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu“, 
Cluj-Napoca 
4Centrul de Cercetare și Diagnosti c al Bolilor Neurologice 
„RoNeuro“, Cluj-Napoca 

Distrofi a miotonică ti p 1 este o patologie geneti că rară 
caracterizată de distrofi e musculară distală, facială și a ţesu-
turilor non-musculare – cardiac, glande endocrine, cristalin 
și posibil cerebral. Sunt descrise 3 forme: ușoară, clasică (cu 
debut la adult) și congenitală.

O pacientă în vârstă de 72 ani se prezintă pentru fati ga-
bilitate și tulburări de vorbire de ti p dizartric, accentuate 
progresiv în ulti mii 2 ani. Afi rmă existenţa patologiei cardia-
ce și de moarte subită pe linia maternă. Nu a avut nicio sar-
cină, cu toate că a urmat tratament de sti mulare ovariană. 
Este cunoscută cu cardiomiopati e ischemică, histerectomie 
totală cu anexectomie bilaterală, ti roidectomie parţială, ca-
taractă bilaterală. Examenul neurologic evidenţiază pseu-
do-pareză facială periferică bilaterală, diminuarea refl exelor 
de fund de gât, defi cit motor predominant distal, miotonie 
discretă, hipotonie musculară generalizată, refl exe osteo-
tendinoase diminuate global. Se recoltează probe biologice 
uzuale, imunologice, markeri infecţioși și tumorali, se efec-
tuează ecografi e abdomino-pelvină, radiografi e pulmonară, 
cu rezultate normale, exceptând creșterea creati nkinazei. 
Explorarea IRM cerebrală și cervicală descrie modifi cări de 
substanţă albă. Examenul electroneuromiografi c evidenţia-
ză un traseu miogen cu salve miotonice predominant distal. 
Contextul clinic și paraclinic este sugesti v pentru distrofi a 
miotonică ti p I. Testarea geneti că decelează > 80 repeti ţii 
CTG în gena DMPK și confi rmă diagnosti cul.

Tabloul clinic este ati pic prin paucitatea acuzelor rapor-
tat la modifi cările neurologice semnifi cati ve. Diagnosti cul a 
fost stabilit tardiv faţă de vârsta așteptată de debut a simp-
tomatologiei prin fenomenul de anti cipaţie.

Este importantă identi fi carea unei patologii geneti ce, 
chiar și la vârstă avansată, în special pentru sfatul geneti c.

Atypical clinical presentati on of myotonic dystrophy 
type 1

Myotonic dystrophy type 1 is a rare geneti c pathology 
characterized by distal and facial muscular dystrophy and 
also dystrophic change in non-muscular ti ssue – the heart, 
endocrine glands, lens and possible the brain. It describes 
mild, classic (adult-onset) and congenital form.
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72-year-old woman presents for fati gability and speech 
disturbance with progressive worsening for 2 years. She im-
plies cardiac pathology and sudden death on maternal line. 
She had no pregnancy, despite of following ovarian sti mula-
ti on therapy. She has ischemic cardiomyopathy, total hyster-
ectomy with bilateral oophorectomy, parti al thyroidectomy 
and bilateral cataracts. Neurological evaluati on reveals bi-
lateral facial nerve pseudo-paresis, diminished pharyngeal 
refl exes, distal muscular weakness, discreet myotonia, gen-
eralized muscular hypotonia and globally diminished ten-
don refl exes. Routi ne laboratory tests, immunology, infec-
ti ous and tumor markers, abdominopelvic ultrasound and 
thoracic radiography were performed with normal results, 
except for high creati ne kinase. Cerebral and cervical spine 
MRI describes white matt er changes. Nerve conducti on 
study and electromyography show distal myogenic change 
with myotonic discharge. Clinical and paraclinical presenta-
ti on suggests myotonic dystrophy type 1. Geneti c testi ng 
reveals >80 CTG repeti ti ons in DMPK gene supporti ng the 
diagnosis.

The paucity of symptoms in regard to the signifi cant 
neurological disturbances make the clinical presentati on 
atypical. The diagnosis is made later as expected by the an-
ti cipati on phenomena.

It is important to identi fy a geneti c pathology even at 
advanced age especially for the geneti c counsel.

Displazia septo-opti că – prezentare de caz

O.M. Măluţan1, L.D. Mako1, I. Opincariu2, A.V. Blesneag1,2

1Clinica de Neurologie II, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Cluj-Napoca 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu“, 
Cluj-Napoca 

Displazia septo-opti că (sindromul de Morsier) este o 
afecţiune congenitală rară defi nită de trei caracteristi ci prin-
cipale: hipoplazie de nerv opti c, anomalii de formare a 
structurilor liniei mediane cerebrale și hipopituitarism, 
două dintre ele fi ind sufi ciente pentru diagnosti c.

Se prezintă în serviciul nostru un pacient în vârstă de 20 
de ani, fără antecedente personale patologice și fără mani-
festări subiecti ve, cu paloare papilară bilaterală obiecti vată 
la consultul oft almologic efectuat pentru obţinerea permi-
sului auto. Menţionează un unchi cu spina bifi da, decedat la 
vârsta de 3 luni și mama cu ti roidită autoimună. Examenul 
general pune în evidenţă ușor dismorfi sm facial, hipertelo-
rism, tulburări trofi ce în treimea distală a membrelor supe-
rioare și anomalii digitale. Examenul neurologic evidenţiază 
scăderea bilaterală a acuităţii vizuale și nistagmus orizontal 
bidirecţional. Evaluarea IRM cerebrală și de orbită descrie 
hipoplazia bilaterală a nervilor opti ci, absenţa septului pelu-
cid, agenezia completă de corp calos și colpocefalie secun-
dară. S-au prelevat probe biologice uzuale și dozări hor-
monale, afl ate în limite normale. Consultul endocrinologic 
identi fi că o talie mai redusă decât cea așteptată în raport cu 
progenitorii și precizează dezvoltarea pubertară corespun-
zătoare. Radiografi a de coloană cervicală evidenţiază pre-
zenţa de coastă cervicală bilaterală, iar radiografi ile de 

pumn, mână non-dominantă și genunchi bilateral descriu 
închiderea carti lajului de creștere. Studiul conducerii ner-
voase demonstrează relaţii normale ale nervilor median, 
ulnar și radial bilateral. Electroencefalograma arată un tra-
seu hipovolat, fără grafoelemente patologice. Examenul psi-
hologic pune în evidenţă disfuncţie cogniti vă ușoară.

Tabloul clinic este parti cular prin asocierea malformaţii-
lor congenitale și ridică problema infl uenţei patologiei en-
docrinologice materne în dezvoltarea displaziei septo-opti ce.

Septo-opti c dysplasia – a case report

Septo-opti c dysplasia (de Morsier syndrome) is a con-
genital pathology characterized by three main features: op-
ti c nerve hypoplasia, abnormal formati on of structures 
along the midline of the brain and hypopituitarism, but the 
diagnosis can be based on only two features.

20-year-old boy with no medical history or any symp-
toms presents in our clinic with bilateral pallor of the opti c 
nerve following a routi ne ophthalmological evaluati on for 
the driver’s license. He menti ons having an uncle with spina 
bifi da who died at 3 months and the mother with autoim-
mune thyroiditi s. General evaluati on fi nds facial dysmor-
phism, hypertelorism, distal trophic change in the upper 
limbs and digital abnormaliti es. Neurological evaluati on re-
veals reduced bilateral visual acuity and bidirecti onal hori-
zontal nystagmus. Cerebral and orbital MRI describes bilat-
eral opti c nerve hypoplasia, absence of the septum 
pellucidum, agenesis of the corpus callosum and secondary 
colpocephaly. Routi ne laboratory tests and hormones were 
normal. The endocrine evaluati on stated short stature com-
paring to the expected values regarding the parents and 
normal pubertal development. Cervical spine x-ray high-
lights bilateral cervical rib and the wrist, non-dominant 
hand and bilateral knees x-rays fi nd epiphyseal plate clo-
sure. Nerve conducti on study shows normal parameters for 
the bilateral median, ulnar and radial nerves. The electroen-
cephalogram is hypovoltated with no paroxysmal acti vity. 
On psychological evaluati on he was found with mild cogni-
ti ve dysfuncti on.

The associati on of the congenital malformati ons makes 
the clinical presentati on parti cular and questi ons the infl u-
ence of the maternal endocrine pathology in developing 
septo-opti c dysplasia.

Scleroza multi plă – forma cu debut spinal la o 
pacientă în vârstă de 19 ani (caz clinic)

C. Mărgărit, A. Bobouţanu, D.M. Moroșanu
Secţia Clinică de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgenţă, 
București 

Introducere. Debutul spinal în scleroza multi plă (SM) 
este mai puţin frecvent și poate pune probleme în diagnos-
ti cul pacienţilor. Este prezentat cazul unei paciente de 19 ani 
cu parestezii cu caracter de amorţeala la membrele inferioa-
re bilateral apărute cu 5 zile anterior internării. În ulti mul 
an, a avut multi ple astf el de episoade.
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Metode. Examenul clinic relevă defi cit motor la mem-
brul inferior drept, parestezii și hipoestezie lateroabdominal 
stâng T6-T10. Imagisti ca prin rezonanţă magneti că (IRM) 
evidenţiază în hipersemnal T2/FLAIR leziuni multi ple cervi-
cal și toracal, dintre care unele cu contrast. De asemenea, 
potenţialele evocate vizuale erau alungite bilateral.

Rezultate. Puncţia lombară a evidenţiat benzi oligoclo-
nale prezente și index IgG crescut. Dozările din lichidul cefa-
lorahidian pentru Toxoplasma, Borrelia, angiotensin-con-
vertaza, Mycoplasma pneumoniae, virus Herpes simplex au 
fost în limite normale, cu anti corpi IgG anti -virus Epstein 
Barr ușor crescuţi. Probele serologice au infi rmat prezenţa 
unei vasculite sau unei boli de colagen. Astf el, pacienta a 
fost diagnosti cată cu mielită și a primit tratament imunosu-
presor. În următorul an a fost monitorizată cu atenţie. IRM 
repetat a decelat leziuni noi periventriculare, de aceea s-a 
reconsiderat cazul și s-a pus diagnosti cul de SM.

Concluzii. Parti cularitatea acestui caz a fost debutul ati -
pic doar cu manifestări date de localizarea medulară. S-au 
făcut toate diagnosti cele diferenţiale, iar în ti mp s-au dece-
lat și leziunile cerebrale. De asemenea, indexul IgG și benzile 
oligoclonale au fost markeri predictori pentru evoluţia spre 
SM. În consecinţă, este extrem de important să se monitori-
zeze pacienţii atunci când datele clinice nu sunt clare pentru 
un diagnosti c.

The case of a 19 year old pati ent with spinal debut 
multi ple sclerosis

Background and aims. The spinal debut is a less com-
mon form of Multi ple Sclerosis (MS) and can create diffi  cul-
ti es in diagnosing a pati ent. We present the case of a 19 
year old pati ent admitt ed for paresthesia involving her low-
er half which started 5 days ago. During the last year she 
states having several such episodes.

Methods. Clinically she has monoparesis of her right 
lower limb and left  abdominal hypoesthesia. Cerebral and 
spinal magneti c resonance imaging (MRI) shows T2/fl uid at-
tenuated inversion recovery hyperintense multi ple small 
cervical and thoracic lesions, some with contrast enhance-
ment. Moreover, visual evoked potenti als were prolonged.

Results. The lumbar puncture revealed positi ve oligo-
clonal bands and increased immunoglobulins index. The 
test results for Toxoplasma, Borrelia, angiotensin-conver-
tase, Mycoplasma Pneumoniae, Herpes Simplex virus, colla-
gen diseases or vasculiti s were negati ve. Accordingly, the 
pati ent was diagnosed with myeliti s and started immuno-
suppressive treatment. She was closely monitored during 
the following year. Repeated MRI revealed new periven-
tricular lesions. Therefore, immediate reassessment of the 
case was made and the pati ent was diagnosed with MS.

Conclusions. The atypical debut with manifestati ons 
only given by medular lesions made this case interesti ng. 
The other diff erenti al diagnosis was made but then in ti me 
the cerebral lesions appeared. Besides, the immunoglobu-
lins index and oligoclonal bands were markers that predict-
ed the evoluti on to MS. Consequently, it is very important to 
closely monitor the pati ent when the clinical picture is sug-
gesti ve of something more.

Encefalita herpeti că – prezentarea unui caz clinic

D. Mariaş, A.M. Vulcan, I. Rahovan, V. Văcăras
Secţia de Neurologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 
Cluj-Napoca

Introducere. Encefalita herpeti că este o afecţiune cu 
evoluţie acută sau subacută, care reprezintă cea mai frec-
ventă și severă formă de encefalită virală, cu morbiditate și 
mortalitate importantă.

Obiecti ve, metode și rezultate. Prezentăm cazul unui 
pacient de sex masculin in vârstă de 56 de ani, cunoscut cu 
patologie hepato-renală și cardiacă, diabet zaharat ti p 2 tra-
tat cu anti diabeti ce orale, transferat pe Secţia de Neurologie 
Cluj-Napoca, de la Spitalul Municipal Onești , unde s-a pre-
zentat pentru crize comiţiale subintrante mixte grand-mal și 
jacksoniene motorii la nivelul membrului superior stâng și 
stări de subfebrilitate. Examenul obiecti v la preluare eviden-
ţiază pacient conști ent, fără semne de iritaţie meningeană, 
proba Romberg poziti vă nesistemati zată, probe de pareză 
poziti ve la nivelul membrului superior stâng, FMS/MAS=4/5 
puncte. Examenul IRM efectuat la 4 zile de la internare ridi-
că suspiciunea de ischemie acută în teritoriul ACM dreapta. 
Având în vedere evoluţia nefavorabilă a pacientului sub tra-
tament, se decide repetarea examenului IRM, care evidenţi-
ază leziuni fronto-parietale în dreapta, ce ridică problema 
unei arii de encefalită. Pe parcursul internării, pacientul a 
urmat tratament cu anti epilepti ce, anti hipertensive, anti a-
gregant plachetar, nerutope, anti bioti c și anti viral (Acyclovir 
4 g/zi per os, 7 zile), cu evoluţie nefavorabilă. Având în vede-
re datele clinice și paraclinice, se decide transferul pacientu-
lui pe secţia de boli infecţioase, în vederea începerii terapiei 
anti virale parenterale.

Discuţii. Parti cularitatea cazului este dată de agravarea 
clinică sub tratament anti viral (Aciclovir) administrat per os.

Herpeti c encephaliti s – clinical case presentati on

Introducti on. Herpeti c encephaliti s is an acute or suba-
cute disease, representi ng the most frequent and severe 
form of viral encephaliti s, with an important mortality and 
morbidity rate.

Objecti ves, methods and results. We will be presenti ng 
the case of a 56-year-old male pati ent, with type II diabetes 
treated with metf ormin, hepatorenal and cardiac pathology. 
The pati ent was transferred to the Neurology Department 
in Cluj-Napoca form the Onesti  Municipal Hospital, where 
he was admitt ed for tonic-clonic seizures and jacksonian 
seizures located in the left  arm associated with febrile 
illness. At the medical examinati on the pati ent didn’t show 
any meningeal signs, positi ve Romberg’s test, decreased 
muscle strength in the left  arm with a rati ng of 4 out of 5 
points on the muscle strength scale. The MRI examinati on 
done 4 days aft er hospitalizati on showed signs of a middle 
cerebral artery stroke. Taking into account the pati ent’s un-
favorable development under specifi c treatment, a second 
MRI was requested, this ti me showing clear signs of fronto-
parietal encephaliti s. During hospitalizati on the pati ent was 
under anti epilepti c, hypotensive, anti platelet, neurolepti c, 
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anti bioti c and anti viral (Acyclovir 4 g/day, 7 days) treatment, 
with permanent deteriorati on of his health. Taking into con-
siderati on the clinical and paraclinical data, the pati ents 
transfer to the infecti ous disease department was decided.

Discussions. We found the case parti cularly interesti ng 
due to the fact that under oral use of Aciclovir the clinical 
status of the pati ent was unfavorable.

Encefalopati e posterioară reversibilă la pacientă cu 
porfi rie acută intermitentă – prezentare de caz

Maria Melania Martoiu1, Carmen Ragan1, 
Andreea Banică1, Cezar Dumitrache1, 
Cristi na Aura Panea1,2

1Departamentul de Neurologie, Spitalul Universitar de 
Urgenţă „Elias“, Bucureşti  
2Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 

Introducere. Porfi ria acută intermitentă este o patologie 
autozomal dominantă caracterizată printr-un defi cit parţial 
de porfobilinogen dezaminaza – enzimă implicată în proce-
sul de sinteză a hemului. Clinic, se poate prezenţa sub formă 
de atacuri cu dureri abdominale severe, greaţă, vărsături, 
tahicardie și salturi hipertensive. Poate afecta sistemul ner-
vos central, periferic și autonom.

Encefalopati a posterioară reversibilă reprezintă o enti ta-
te clinico-radiologică, caracterizată clinic prin cefalee, crize 
epilepti ce, alterarea stării de conști enţă și halucinaţii vizua-
le, iar din punct de vedere neuroradiologic cu anomalii de 
substanţă albă localizate în lobii parieto-occipitali. 

Metode. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 48 
de ani, hipertensivă, în tratament de substi tuţie hormonală 
progesteronică, ce se prezintă pentru stare confuzională, 
halucinaţii vizuale și dureri abdominale însoţite de dureri 
musculare. Obiecti v, la internare, prezintă HTA necontrola-
tă. Neurologic, pacienta era vigilă, dezorientată tempo-
ro-spaţial și asupra propriei persoane, fără defi cite motorii.

Rezultate. IRM cerebral efectuat la aproximati v 2 zile 
evidenţiază anomalii de substanţă albă occipital bilateral 
corti co-subcorti cal, zone în hipersemnal T2 și FLAIR și izo-
semnal T1. 

CT abdominal nu evidenţiază semne de pancreati tă, per-
foraţie digesti vă sau ocluzie intesti nală. Evaluarea Holter TA, 
ecografi e de artere renale și dozare metanefrine urinare în 
limite normale. 

Biologic, prezenta hiposodemie moderat severă, sumar 
de urină cu glicozurie, bilirubină și corpi cetonici, ti tru cres-
cut al porfi rinelor totale, urinare și normal al coproporfi ri-
nei. 

Concluzii. Coroborând tabloul clinic cu cel paraclinic, s-a 
ridicat suspiciunea de porfi rie acută intermitenţă. Simpto-
matologia iniţială reprezentată de episodul confuzional a 
fost interpretată în contextul encefalopati ei posterioare re-
versibile și al hiponatremiei, explicate de dereglarea de sin-
teză a hemului și de valorile tensionale crescute.

Posterior reversible encephalopathy syndrome at a 
pati ent with acute intermitt ent porphyria – a clinical 
case

Introducti on. Acute intermitt ent porphyria is an autoso-
mal dominant disorder characterized by a parti al defi ciency 
of the porphobilinogen deaminase, an enzyme involved in 
the hems synthesis. It can present clinically with att acks, 
with severe abdominal pain, nausea, vomiti ng, tachycardia 
and hypertension. It can aff ect the central, peripheral and 
autonomic nervous system.

Posterior reversible encephalopathy syndrome is a clini-
cal-radiological syndrome, characterized by headache, epi-
lepti c seizures, altered consciousness and visual hallucina-
ti ons, associated with white matt er abnormaliti es localized 
in the parieto-occipital lobes.

Methods. We present the case of an woman aged 48, 
hypertensive, with progesterone substi tuti on home thera-
py, who presented for confusional state, visual hallucina-
ti ons and abdominal and muscle pain. At admission she had 
uncontrolled high blood pressure. The neurological exami-
nati on revealed a confused pati ent, temporo-spati ally diso-
rientated, without motor defi cits.

Results. The cerebral MRI showed bilateral corti co-sub-
corti cal white matt er abnormaliti es in the occipital area, T2 
and FLAIR hyperintense areas with T1 isointense areas.

Abdominal CT did not reveal signs of pancreati ti s, diges-
ti ve perforati on or intesti nal occlusion. Blood pressure mon-
itoring, renal arteries ultrasound and urinary metanephrine 
dosing, were in normal range.

Biologically there were severe-moderate hyposodemia, 
urine summary with glycosuria, bilirubin and ketone bodies, 
high total and urinary porphyrins and normal coproporphyrin.

Conclusions. Taking into account the clinical and para-
clinic evaluati on, the suspicion of acute intermitt ent por-
phyria was made. The initi al symptomatology of confusional 
state had been explained by the posterior reversible en-
cephalopathy syndrome and hyponatremia, by the hem 
synthesis disorder and high blood pressure values.

Diagnosti cul diferenţial al proceselor expansive 
intracraniene la un pacient cu artrită reumatoidă 
seropoziti vă

A. Mîţă¹, I. Davidescu¹,²
¹Departamentul de Neurologie II, Spitalul Clinic „Colenti na“, 
Bucureşti 
²Universitatea de Medicină şi Famarcie „Carol Davila“, 
Bucureşti 

Va prezentăm cazul unei paciente de 62 de ani, mare fu-
mătoare, diagnosti cată cu poliartrită reumatoidă din 2010, 
complicată cu noduli pulmonari (2012), pentru care a urmat 
multi ple investi gaţii, provenienţa acestora fi ind considerată 
de cauză reumatoidă (circa 10% dintre cazuri); pacientei i 
s-a propus biopsia pulmonară, dar aceasta a refuzat în mod 
sistemati c. În august 2017, examenul bronhoscopic a avut 
rezultat incert. 

În februarie 2016, pacienta a suferit un accident vascular 
cerebral în teritoriul arterei cerebrale medii drepte, când s-a 
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evidenţiat stenoza 50% a arterei caroti de interne, cu hemi-
pareză stângă remisă. În noiembrie 2017, a fost reinternată 
pentru hemipareză dreaptă și cefalee persistentă, cu evolu-
ţie progresivă în ulti mele două săptămâni. 

Examinarea neurologică a evidenţiat hemipareză dreap-
tă și pareză facială de ti p central. 

Examinarea tomografi că cerebrală a evidenţiat două tu-
mori intracerebrale fronto-parietal stâng cu un diametru 
maxim de 2/2 cm, cu priză de contrast și edem înconjurător 
cu efect de masă asupra structurilor înconjurătoare. 

Examinarea IRM a evidenţiat patru micronoduli cerebe-
loși bilaterali, cu diametru maxim de 5 mm și alţi doi noduli 
localizaţi în lobul frontal anterior stâng (18/20 mm) și para- 
sagital (16/19 mm). 

Având în vedere evoluţia leziunilor pulmonare, a fost ne-
cesar diagnosti cul diferenţial între determinări secundare 
ale unui posibil neoplasm pulmonar și posibili noduli reu-
matoizi cerebrali. 

O nouă tomografi e pulmonară a decelat multi ple leziuni 
pulmonare, iar pacienta a acceptat biopsia pulmonară a 
unuia dintre noduli, care a relevat adenocarcinom pulmo-
nar nediferenţiat, moti v pentru care tumorile cerebrale au 
fost încadrate că metastaze cerebrale. Pacienta a urmat trei 
ședinţe de radioterapie cerebrală. 

Diff erenti al diagnosis of intracranial expansive 
processes in a pati ent with serum-positi ve 
rheumatoid arthriti s

B.M. is a 62 years old woman, heavy smoker, known 
with serum-positi ve rheumatoid polyarthriti s since 2010, 
and complicated with pulmonary nodules since 2012, for 
which she has performed various examinati ons, being con-
sidered that these nodules may be rheumatoid ones (fre-
quency of 10%); she was proposed for a lung biopsy but she 
refused systemati cally. In august 2017she performed a 
bronchoscopy with an uncertain result.

In February 2016 pati ent had a stroke in the right medi-
an cerebral artery, with 50% stenosis of right caroti d and 
remitt ed slight left  hemiparesis. In november 2017 she was 
admitt ed again for right hemiparesis and permanent head-
ache, with a progressive evoluti on in previous two weeks; 
she also reported a 20 kg weight loss in the last three 
months.

Neurological examinati on discovered right hemiparesis 
and central facial paresis.

A CT brain examinati on revealed two intra-cerebral tum-
ors in left  fronto-parietal lobe with maximum diameter of 
2/2 cm, with contrast intake and surrounding edema with-
out mass eff ect.

A MRI showed four bilateral micro-nodules in the cere-
bellum, with maximum diameter of 5 mm and two bigger 
ones in left  anterior frontal lobe (18/20 mm) and para-sagi-
tal (16/19 mm).

Considering the evoluti on of pulmonary lesions, we dis-
cussed diff erenti al diagnosis between secondary determi-
nati ons (from a possibly pulmonary neoplasm) and cerebral 
rheumatoid nodules.

A new pulmonary CT scan revealed multi ple lesions and 
pati ent fi nally accepted lung biopsy of one of the nodules 
which revealed pulmonary undiff erenti ated adenocarcino-
ma, so that cerebral tumors were considered brain metasta-
sis; she had three brain radiotherapy sessions.

Sindromul POEMS asociat cu AVC şi neurinom 
radicular lombar – Prezentare de caz

C.C. Mutu1,2, C. I. Scorobeţ3, V.I. Suciu3

1Clinica de Neurologie, Centrul CVASIC, Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă, Sibiu
2Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
3Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Introducere. Sindromul POEMS este un acronim pentru 
asocierea: polineuropati e, organomegalie, endocrinopati e, 
proteine monoclonale și leziuni tegumentare. Această boală 
hematologică foarte rară afectează inclusiv sistemul nervos 
la nivel central și periferic.

Prezentare de caz. Pacient în vârstă de 58 de ani, cunos-
cut cu multi pli factori de risc cardiovasculari, a prezentat în 
2016 un AVC ischemic caroti dian stâng confi rmat prin IRM 
cerebral și manifestat prin hemipareză dreaptă ataxică. Pa-
cientul avea trombocitoză și acrocianoză intensă prin expu-
nere la frig, fapt pentru care a fost îndrumat către serviciul 
de hematologie. După un an, pacientul se prezintă cu tetra-
pareză, atrofi i musculare generalizate, predominant distale 
și scădere ponderală. Examenul electrofi ziologic de condu-
cere nervoasă relevă o polineuropati e severă, cronică, de-
mielinizantă la toate membrele. Examenul CT whole-body 
arată organomegalie, multi ple leziuni osteoscleroti ce și o 
formaţiune spinală lombară, confi rmată ca fi ind un neuri-
nom după excizie și examen histopatologic. Diagnosti cul sin-
dromului POEMS este susţinut pe baza criteriilor majore, 
revizuite de către Dispenzieri în 2017: polineuropati e 
CIDP-like, nivel crescut de IgA seric cu lanţuri ușoare kappa 
(rar întâlnite), leziuni osteoscleroti ce și nivel VEGF crescut. 
Pe lângă acestea, au existat și criterii minore suplimentare: 
organomegalia, leziunile tegumentare, trombocitoza, dia-
betul zaharat (endocrinopati a), scăderea ponderală semnifi -
cati vă, mai târziu apărând diareea cronică și edemele gene-
ralizate persistente.

Concluzii. În toate cazurile de polineuropati e asemănă-
toare cu CIDP ar trebui cercetată prezenţa gamapati ei mo-
noclonale, mai ales atunci când există și tulburări hematolo-
gice asociate. Evidenţierea unei leziuni, ce explică parţial 
simptomatologia, nu trebuie să oprească o investi gare amă-
nunţită pentru clarifi carea eti ologiei și evoluţiei întregului 
tablou clinic.

Cuvinte cheie: POEMS, stroke, neurinom, polineuropa-
ti e cronică demielinizantă, trombocitoză

POEMS syndrome associated with stroke and lumbar 
schwannoma – Case report

Introducti on. POEMS syndrome is an acronym which 
stands for polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, 
M-protein and skin lesions. This very rare hematological dis-
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order also aff ects the nervous system both at the central 
and peripheral level.

Case report. We discuss the case of a 58 year-old male 
pati ent, known with multi ple cardiovascular risk factors, 
who presents himself in 2016 with an ischemic stroke (con-
fi rmed by MRI) manifested with motor defi cits of the right 
limbs. He had persistent thrombocytosis and intense acro-
cyanosis on cold exposure for which he was referred to the 
hematological department. At one year follow-up, he had 
generalized muscle atrophy, quadriparesis and under-
weight. The nerve conducti on studies revealed signs of a 
chronic, severe, demyelinati ng neuropathy (CIDP) in all 
limbs. A whole body CT scan showed enlarged organs, mul-
ti ple disseminated osteoscleroti c lesions and an intraspinal 
lumbar mass, which was confi rmed as a schwannoma aft er 
excision and pathological examinati on. Diagnosis of POEMS 
syndrome was based on the criteria revised by Dispenzieri 
in her 2017 update report: CIDP-like neuropathy, increased 
IgA with kappa light chains (very rare fi nding), scleroti c bone 
lesions and increased VEGF levels. Beside these, there were 
also minor criteria present: organomegaly, skin lesions, 
thrombocytosis, diabetes mellitus (endocrinopathy), weight 
loss and later diarrhea and persistent edema.

Conclusions. Every challenging neuropathy case resem-
bling CIDP should be screened also for gamma protein, es-
pecially when it is associated with hematological disorders. 
The fi nding of a lesion, which parti ally explains the symp-
toms, should not stop the search for the underlying cause 
that could explain all the progressive signs.

Keywords: POEMS, stroke, schwannoma, neuropathy, 
thrombocytosis 

Meningiom ati pic cu fenoti p mixt glio-epitelial – 
prezentare de caz

G.C. Nicola1, O. Mărgăritescu2, M.C. Pătruleasa3, 
C. Simionescu4, L. Mogoanta5, D. Pirici1

1Departamentul de Metodologia Cercetării Şti inţifi ce, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova
2Departamentul de Neurochirurgie, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie, Craiova
3Departamentul de Neurochirurgie, Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă, Craiova
4Departamentul de Anatomie Patologică, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie, Craiova
5Departamentul de Histologie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie, Craiova

Meningiomul ati pic este o tumoră rară a sistemului ner-
vos central care a fost asociată cu rate de recurenţă crescute 
chiar și după o rezecţie largă.

Se prezintă un caz al unei femei de 62 de ani, admisă cu 
defi cit motor în ulti mele 4 luni, cu cefalee și vărsături în ulti -
mele 24 de ore. Pacienta a avut în antecedente o intervenţie 
chirurgicală cerebrală la vârsta de 6 ani, dar fără date dia-
gnosti ce. La examinarea clinică s-a observat hemipareză 
stângă, hipotonie musculară, dizartrie cerebeloasă, tremor 
intenţional, dismetrie cu hipermetrie pentru membrele 
drepte și semne de hipertensiune intracraniană. Imaginile 

CT și IRM au arătat o tumoră de 48,7x38,4x41,9 mm în emi-
sferul drept cerebelos, cu hipersemnal neomogen în T2 și 
hiposemnal neomogen în T1, cu intensă gadofi lie și necroză. 
Tumora a fost aderentă de cortul cerebelului și au existat 
cicatrici postchirurgicale chisti ce în emisfera cerebeloasă 
stângă. Pacienta a decedat câteva ore mai târziu, după un 
eveniment ischemic la nivelul trunchiului cerebral. 

Analiza histopatologică a descris o tumoră malignă for-
mată din mase compacte de celule cu caracter epitelial/me-
ningeal, înconjurate de mase de necroză și hemoragie. Imu-
nohistochimia a confi rmat celule poziti ve variabil pentru 
EMA, cu marcare intensă pentru vimenti nă, negati ve pentru 
EGFR și cu un index ki-67 de aproximati v 50%. În afară de 
glioză asociată, un studiu de imunohistochimie dublă a ară-
tat că 10-20% dintre celulele tumorale coexprimă EMA și 
GFAP. 

Acest studiu relevă astf el o tumoră meningeală rară, 
care prezintă un profi l mixt, dublu epitelial și glial, aparent 
recurentă, ridicând un semn de întrebare asupra fenoti pului 
apărut iniţial în ti mpul patogenezei și asupra modului în 
care a evoluat agresivitatea sa. 

Atypical meningioma with a mixt glio-epithelial 
phenotype – a case report

Atypical meningioma is a rare central nervous system 
tumor that has been associated with high recurrence rates 
even aft er large resecti on.

This case was a 62-year-old woman, admitt ed with mo-
tor defi cit during the last 4 months, with headache and 
vomiti ng during the last 24 hours. The pati ent had suff ered 
a previous cerebral surgical interventi on at the age of 6, but 
without any diagnosti c data. Clinical examinati on revealed 
left  hemiparesis, muscle weakness, cerebellar dysarthria, 
intenti onal tremor, dysmetria with hypermetria for the right 
arm and foot, and signs of intracranial hypertension. CT and 
MRI imaging revealed a tumor of 48,7x38,4x41,9 mm in the 
right cerebellar hemisphere, with enhanced non-homoge-
nous T2 signaling and reduced non-homogenous T1 signal-
ing, with intense gadophylia, and necrosis. The tumor was 
adherent to the tentorium cerebelli, and there were cysti c 
post-surgical scars in the left  cerebellar hemisphere. She 
died a few hours later following an ischemic event at the 
level of the brainstem. 

Histopathological analysis described a malignant tumor 
formed of compact areas of epithelial/meningeal cells, sur-
rounding areas of necrosis and hemorrhages. Immunohisto-
chemistry confi rmed variable EMA-positi vity of the tumor 
cells, with intense vimenti n staining, negati vity for EGFR, 
and a Ki-67 index of approximati vely 50%. Beside associated 
gliosis, a double immunohistochemistry study revealed that 
10- 20% of the tumor cells co-expressed EMA and GFAP.

This study reveals thus a rare meningeal tumor showing 
a mixt double epithelial and glial profi le, apparently recur-
rent, raising the questi on of which patt ern emerged fi rst 
during its pathogenesis and which one aggravated its be-
havior.
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Sindromul neurolepti c malign secundar 
anti psihoti celor ati pice – opţiuni terapeuti ce limitate 
într-un caz parti cular de boală Parkinson avansată

O. Obrisca1, A. Ene1, Ovidiu A. Băjenaru1,2

1Departamentul de Neurologie, Spitalul Universitar de 
Urgenţă, Bucureşti 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 

Introducere. Boala Parkinson (BP) avansată reprezintă 
stadiul în care controlul simptomatologiei motorii și non- 
motorii (psihoză, demenţă, disautonomie) devine proble-
mati c. Simptomele psihoti ce apar relati v frecvent la acești  
pacienţi, corelându-se cu deteriorarea cogniti vă și demenţa.

Prezentarea cazului. Vom ilustra cazul unui bărbat în 
vârstă de 56 de ani cu BP avansată, afl at în evidenţa clinicii 
noastre, la care s-a stabilit diagnosti cul de BP în urmă cu 6 
ani, pacientul prezentând forma akineti că-rigidă. În ciuda 
răspunsului motor iniţial favorabil, acesta dezvoltă compli-
caţii motorii în ulti mul an (variabilitatea scorului UPDRS-III 
de 41% între “best on” și “worst off ”) și halucinaţii vizuale. 
Evaluarea neurocogniti vă confi rmă deteriorarea neurocog-
niti vă moderată (MMSE=20 pct), iar polisomnografi a obiec-
ti vează modifi cările comportamentale asociate somnului 
REM. Se decide tratamentul adiţional cu clonazepam și clo-
zapina, scăderea dozelor agonistului dopaminergic și plani-
fi carea tratamentului intervenţional cu gel intesti nal levo-
dopa-carbidopa.

În ciuda terapiei anti psihoti ce insti tuite, pacientul dez-
voltă la scurt ti mp un episod psihoti c acut, cu comporta-
ment violent, agitaţie psiho-motorie și ideaţie persecutorie. 
Întrucât introducerea queti apinei nu a controlat halucinaţii-
le vizuale, se reia clozapina, ajungând la doza de 50 mg/zi. 
Reintroducerea clozapinei este urmată de stare stuporoasă, 
febră, tahicardie, HTA, asociind creșterea creati nkinazei se-
rice. După excluderea unei cauze infecţioase/metabolice, se 
ridică suspiciunea de sindrom neurolepti c malign. Trata-
mentul cu bromocripti nă și oprirea anti psihoti celor a dus la 
remiterea simptomatologiei. 

Concluzii. Sindromul neurolepti c malign reprezintă o 
complicaţie rară, gravă, asociată în mod excepţional anti psi-
hoti celor ati pice. Cazul prezentat anterior evidenţiază limi-
tarea opţiunilor terapeuti ce privind controlul fenomenele 
psihoti ce în BP.

Neurolepti c malignant syndrome secondary to 
atypical anti psychoti cs – limited therapeuti cal opti ons 
in a parti cular case of advanced Parkinson’s disease

Introducti on. Advanced Parkinson’s disease (PD) repre-
sents a challenging stage of disease, mainly due to poorer 
control of the motor symptoms and non-motor manifesta-
ti ons, such as psychosis, dementi a or dysautonomic fea-
tures. Psychosis is relati vely frequent in PD pati ents and cor-
relates with cogniti ve impairment and dementi a. 

Case presentati on. We present the case of a 56-year-old 
male pati ent with advanced PD, who came to our clinic for 
evaluati on regarding interventi onal therapy. He was diag-

nosed with PD six years ago, with akineti c-rigid form and 
responded well to levodopa, but lately he presented impor-
tant motor fl uctuati ons (41% variability between “best on” 
and “worst off ” of UPDRS – part III), frequent visual halluci-
nati ons. The neuropsychological evaluati on confi rmed mod-
erate cogniti ve impairment (MMSE test 20 points) and pol-
ysomnography revealed REM sleep behaviour disorder 
(RBD). We added to the treatment clonazepam and clozap-
ine, tapered off  dopamine agonists and planned to initi ate 
levodopa infusional therapy. 

Despite the anti psychoti c treatment, the pati ent pre-
sented acute psychosis the following month, with violent 
behaviour, agitati on and persecutory ideati on. There was no 
improvement in hallucinati ons control with queti apine, so 
we reintroduced clozapine, while tapering off  queti apine. 
There was a signifi cant clinical improvement on 50mg/day 
of clozapine, but the pati ent became stuporous, febrile, hy-
pertensive, tachycardic, with elevated creati n kinase level. 
Aft er excluding infecti ous, metabolic causes, neurolepti c 
malignant syndrome (NMS) explained the clinical picture 
best. The pati ent received bromocripti ne and came off  clo-
zapine. Since NMS developed aft er reintroducing clozapine 
and the pati ent showed no response to queti apine, we end-
ed up with very few therapeuti c opti ons for his psychiatric 
symptomatology. 

Conclusions. NMS is a very rare and life-threatening re-
acti on, especially in case of atypical anti psychoti cs and 
when appears in PD pati ents, the control of psychoti c symp-
toms becomes problemati c. 

Când fumatul face tot răul pe care l-a promis – 
patologie vasculară cerebrală complexă și patologie 
neoplazică la o pacientă de 63 de ani

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

Introducere. Fumatul rămâne unul dintre factorii de risc 
majori pentru cele mai multe dintre patologii.

Metode. Lucrarea de faţă descrie cazul unei paciente în 
vârstă de 63 de ani care, în doi ani, a parcurs mai multe pa-
tologii, cele mai multe fi ind favorizate de fumat.

Rezultate. Pacienta a fost internată în clinica noastră 
pentru cefalee și vărsături, simptome care au debutat cu 8 
zile înaintea prezentării. Tomografi a computerizată (CT) ce-
rebrală a arătat o hemoragie subarahnoidiană. Angiografi a 
cerebrală „4 vase“ a pus în evidenţă un anevrism de arteră 
comunicantă anterioară rupt. Anevrismul a fost exclus din 
circulaţie prin tratament endovascular (embolizarea cu spi-
re). Au fost efectuate controale angiografi ce repetate la 6 și 
12 luni, care au arătat că anevrismul a rămas complet exclus 
din circulaţie. Testele de laborator au evidenţiat un sindrom 
infl amator persistent, dar nu a putut fi  demonstrată o sursă 
infecţioasă. La un an de la evenimentul cerebrovascular, pa-
cienta a fost diagnosti cată cu adenocarcinom pulmonar și a 
fost iniţiată chimioterapia. Un an mai târziu, pacienta a fost 
adusă la camera de gardă prezentând hemipareză dreaptă și 
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afazie. CT cerebral la internare a evidenţiat o hipodensitate 
la graniţa dintre artera cerebrală medie și artera cerebrală 
posterioară stângă. Angio-CT de trunchiuri supraaorti ce a 
evidenţiat o stenoză segmentară severă la originea arterei 
caroti de interne stângi. CT toraco-abdomino-pelvin a pus în 
evidenţă metastaze viscerale și limfati ce multi ple, dar și pre-
zenţa unui tromb intracardiac. A fost iniţiat tratamentul an-
ti coagulant și evoluţia pacientei a fost favorabilă. 

Concluzii. Această prezentare de caz ilustrează necesita-
tea prevenţiei primare în populaţia generală.

When smoking does all of the bad things it promised – 
complex cerebral vascular pathology and neoplasic 
pathology in a 63 year-old pati ent

Introducti on. Smoking remains one of the greatest risk 
factor for several pathologies, including cerebral and cardi-
ovascular diseases, neoplasms and other lung diseases. 

Methods. Case presentati on of a 63 year old pati ent 
which, over the period of two years suff ered several pathol-
ogies, most of them favorited by smoking.

Results. The pati ent was admitt ed to our clinic for head-
ache and vomiti ng, symptoms that began 8 days before 
presentati on. Cerebral computed tomography (CT) scan re-
vealed subarachnoid hemorrhage. Digital subtracti on angi-
ography (DSA) showed a ruptured anterior communicati ng 
artery aneurysm. The aneurysm was excluded from circula-
ti on through embolizati on with coils. Repeated controls 
were performed at 6 and 12 months, which showed that the 
aneurysm remained impermeable. Laboratory tests re-
vealed persistent infl ammatory syndrome, but no source of 
infecti on could be demonstrated. One year away from the 
cerebrovascular event the pati ent was diagnosed with pul-
monary adenocarcinoma and chemotherapy was initi ated. 
Another year later, the pati ent was brought to the emergen-
cy room presenti ng right hemiparesis and aphasia. Cerebral 
CT scan revealed watershed hypodensity, corresponding be-
tween the areas supplied by the left  middle cerebral artery 
and left  posterior cerebral artery. Angio-CT scan revealed 
severe stenosis of the left  caroti d artery. Thorax-abdo-
men-pelvis CT scan showed multi ple visceral and lymphati c 
metastasis, but also cardiac thrombosis. The pati ent was 
started on anti coagulati on medicati on without repeati ng 
other vascular events.

Conclusions. Even by early detecti on and treatment of 
smoking-related diseases, the quality and expectancy of life 
of this group of pati ents remains poor, which emphasizes 
the need of more primary preventi on of cardio- and cere-
brovascular diseases through educati on.

Sindromul Lance-Adams. Prezentare de caz

I. Pălti neanu1, L. Popescu1, G.C. Gaciu1, L. Iliescu2, 
A. Badea2, R.D. Mihăilescu1, B.O. Popescu1,3

1Departamentul de Neurologie, Spitalul Clinic „Colenti na“, 
Bucureşti 
2Departamentul de Anestezie şi Terapie Intensivă, Spitalul 
Clinic „Colenti na“, Bucureşti 
3Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti 

Mioclonusul posthipoxic cronic (sindromul Lance- 
Adams) apare la zile-săptămâni de la hipoxia cerebrală, 
după recăpătarea stării de conști enţă. Caracteristi ca princi-
pală a acestuia este apariţia sau accentuarea miocloniilor la 
mobilizarea acti vă, interferând cu acti vităţile zilnice și scă-
zând calitatea vieţii. 

Prezentăm cazul unui bărbat de 48 de ani, cu factori de 
risc vascular (hipertensiune arterială, obezitate) și cu tulbu-
rare anxioasă autotratată cu benzodiazepine, care, la 12 ore 
după intervenţie chirurgicală pentru discectomie (C6-C7) 
prin abord cervical anterior și fuziune vertebrală cervicală, 
dezvoltă disfuncţie venti latorie, ulterior instalându-se ap-
nee (5 minute) prin compresie traheală printr–un hematom 
cervical postoperator, fi ind intubat orotraheal și reintervin-
du-se chirurgical pentru evacuarea hematomului. După tre-
zire, pacientul este neresponsiv, ulterior prezentând mișcări 
involuntare ale membrelor, rămânând intubat și fi ind sedat 
cu doze mari de midazolam. La scăderea midazolamului, 
deschide inconstant ochii și dezvoltă mișcări involuntare ge-
neralizate. Se ridică suspiciunea de status epilepti c (encefa-
lopati e anoxică ± tromboză cerebrală) și se iniţiază trata-
ment cu leveti racetam. Pacientul efectuează CT cerebral, 
angioCT cerebral și EEG, care nu decelează modifi cari. La 
desedarea completă, pacientul este responsiv, cu scor GCS 
de 12 puncte, deschide ochii la sti muli verbali, execută ordi-
ne simple și prezintă mișcări involuntare, cu aspect de mio-
clonii, la mobilizarea acti vă a membrelor. Se pune diagnosti -
cul de mioclonus kinesigenic posthipoxic, probabil sindrom 
Lance-Adams. Se adaugă la tratament clonazepam și levo-
dopa. Evoluţia simptomatologiei a fost favorabilă, pacientul 
a fost dezintubat, iar miocloniile s-au ameliorat semnifi cati v.

Prin intermediul acestui caz, reaminti m importanţa exa-
minării pacientului și în lipsa sedării.

Lance-Adams syndrome. Case report

Lance-Adams syndrome or chronic posthypoxic myo-
clonus refers to the myoclonus that appears days-weeks af-
ter cerebral hypoxia, when the pati ent has regained con-
sciousness. The most common clinical feature described is 
the exacerbati on of the myoclonus during muscle acti vati on 
or intenti on, thus it interferes with daily tasks and impairs 
the quality of life. 

We present the case of a 48 years old man, with vascular 
risk factors (arterial hypertension, obesity) and anxiety dis-
order self-treated with benzodiazepines, who underwent 
anterior cervical discectomy and spine fusion (ACDF) and, 
12 hours later, developed venti latory dysfuncti on and apnea 
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(5 minutes), due to tracheal compression of a postoperati ve 
hematoma. He was intubated and the hematoma was surgi-
cally evacuated. When the pati ent recovered from anesthe-
sia, he was unresponsive to any sti muli and developed invol-
untary movements of the limbs. He was sedated with 
midazolam, but when the drug was stopped, he inconstant-
ly opened his eyes and developed involuntary generalized 
movements. The most probable diagnosis was status epi-
lepti cus (anoxic encephalopathy ± cerebral thrombosis). 
Cerebral CT, cerebral angiography and EEG were performed 
and their results were within the normal range. Medical 
treatment with leveti racetam was initi ated. Aft er we com-
pletely desedated the pati ent, he was responsive, executed 
simple orders and myoclonic movements were present dur-
ing muscle acti vati on. He was diagnosed with kinesigenic 
myoclonus, probably Lance Adams syndrome. We added 
clonazepam and levodopa to his medicati on. Neurological 
evoluti on was favorable, the pati ent was detubated and the 
myoclonic movements improved signifi cantly. 

This parti cular case emphasizes the importance of ex-
amining the pati ent completely desedated.

Scleroză multi plă pseudotumorală confi rmată 
radiologic și histopatologic – prezentare de caz

A. Paraschiv, S. Cozma, V. Văcăras, D.F. Mureșanu
Departamentul de Neuroști inţe, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie, Cluj-Napoca

Introducere. Scleroza multi plă este o boală neurodege-
nerati vă infl amatorie demielinizantă caracterizată prin recă-
deri și progresie. Leziunile demielinizante sunt în general 
mici, ovalare, orientate radial, adiacente suprafeţei ventri-
culare sau subcorti cal și în tracturile formate din substanţă 
albă. Leziunea de mari dimensiuni, pseudotumorală, este 
rară, esti mată la 1-2 cazuri/1.000 de pacienţi și difi cil de di-
ferenţiat de tumoră sau abces.

Prezentare de caz. Prezentăm cazul unei paciente de 30 
de ani, mediu urban, lateralitate dreaptă din clinica noastră, 
care, în iulie 2017, acuza slăbiciune în membrul inferior 
stâng însoţită de tulburări de sensibilitate. În 2013, a pre-
zentat nevrită opti că retrobulbară ochi drept și cu analiza 
LCR (incert) și IRM cerebral fără modifi cări, ti trul Ac. an-
ti -aquaporina4 negati v. Examenul neurologic relevă: pareză 
crurală stângă, hipoestezie membrul inferior stâng, distal. 
Reexaminare LCR – fără sinteză intratecală IgG, PEV-latenţa 
undei P100 prelungită. Examen IRM evidenţiază la nivelul 
lobului fronto-parietal superior drept o leziune predomi-
nant subcorti cală, de 2,7/2,3 cm, slab delimitată, în hiper-
semnal T2/FLAIR, in hiposemnal T1; pe secvenţele DWI/ADC 
prezintă restricţie de difuzie slabă vizibilă la periferia leziunii 
descrise, cu captarea sc periferică, incompletă de ti p ”open 
ring”. Se intervine neurochirurgical cu analiza histopatologi-
că a ţesutului ce corespunde unei scleroze multi ple cu placă 
acti vă. Evoluţie clinică favorabilă sub tratament cu corti cos-
teroizi și tratament imunomodulator.

Concluzii. Parti cularitatea cazului constă în diagnosti cul 
de certi tudine prin examen imagisti c și histopatologic al 

unei leziuni demielinizante pseudotumorale, o enti tate rară, 
doar 1-2/1.000 de pacienţi cu scleroză multi plă. Deși dia-
gnosti cul sclerozei multi ple nu necesită de ruti nă interven-
ţie chirurgicală, unele cazuri precum leziunile demielinizan-
te pseudotumorale sunt difi cil de diferenţiat de tumori 
cerebrale și necesită biopsie cerebrală.

Radiological and histological confi rmati on of 
pseudotumoral multi ple sclerosis – case report

Introducti on. Multi ple sclerosis is an infl ammatory de-
myelinati ng neurodegenerati ve disease characterised by 
relapses and progression. The demyelinati ng lesions are 
generally small, oval-shaped lesions, radially oriented adja-
cent to the ventricular surface or located subcorti cally and 
in the white matt er tracts. Large-sized, tumor-like demyeli-
nati on is rare, esti mated at 1-2 cases/1,000 pati ents and 
diffi  cult to diff erenti ate from a tumor or an abscess.

Case-report. A 30 year-old female was admitt ed in our 
department in July 2017 for weakness and hypoesthesia in 
lower left  limb. In 2013, the pati ent had right eye retrobul-
bar opti c neuriti s, the assesment of CSF being inconclusive, 
negati ve anti -aquaporin4 anti bodies and no lesions visible 
on cranial MRI. Physical examinati on shows distal paresis 
and paresthesias of left  lower limb. We assessed CSF again 
– without IgG intrathecal synthesis, VEPs-prolonged latency 
of P100 wave. Cranial MRI showed a subcorti cal right fron-
to-parietal lobe lesion which measured 2,7/2,3 cm, hyperin-
tense in T2/FLAIR, hypointense in T1. Peripheral contrast 
uptake revealed an open-ring format. Given the possibility 
of a primary tumor, a surgery was performed. The histo-
pathological fi ndings were consistent with an acti ve demy-
elinati ng disease. The pati ent was submitt ed to pulse thera-
py with corti costeroids and to immunomodulatory therapy.

Conclusions. The parti cularity of this case consists of 
certain diagnosis of pseudotumoral multi ple sclerosis, a 
rare form, esti mated at 1-2 cases/1,000 pati ents. Although 
the diagnosis of multi ple sclerosis doesn’t require routi nely 
surgical interventi on, some cases like this one require such 
interventi on in order to diff erenti ate the lesion from a tu-
mor.

Prezenţa benzilor oligoclonale la momentul 
diagnosti cului reprezintă biomarker de prognosti c la 
pacienţii cu scleroză multi plă

Simona Petrescu, Maria M. Martoiu, Raluca S. Gurgu, 
Andreea Bănică, Liviu Popa, Nicolae Munjev, 
Cristi na A. Panea
Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“, Bucureşti 

Obiecti ve. În scleroza multi plă (SM) apar modifi cări imu-
nologice în lichidul cefalorahidian (LCR). Prezenţa de benzi 
oligoclonale (BO), dar și creșterea de imunoglobuline de ti p 
G sau M sau creșterea indexului sunt frecvent identi fi cate la 
pacienţii diagnosti caţi cu SM.

În studiul de faţă, am urmărit pentru un lot de pacienţi 
diagnosti caţi cu diferite forme de scleroză multi plă prezenţa 
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acestor markeri în LCR și dacă se corelează cu gradul de di-
zabilitate fi zică la momentul diagnosti cului și după 5 ani.

Metode. Am analizat pentru un lot de 33 de pacienţi (18 
femei), diagnosti caţi cu diferite forme clinice de scleroză 
multi plă, prezenţa de benzi oligoclonale, creșterea indexu-
lui, dar și nivelul de imunoglobuline de ti p G și M în LCR. Am 
realizat corelaţii între prezenţa acestor modifi cări în LCR și 
gradul de dizabilitate fi zică la momentul diagnosti cului și 
după 5 ani de evoluţie (măsurat prin scala de dizabilitate 
clinică Kurtzke), alegând un scor limită de 3.0. 

Rezultate. Grupul studiat a numărat 9 cazuri cu sindrom 
clinic izolat, 19 cazuri cu formă recurent remisivă și 5 cazuri 
de SM primar progresivă. 

Prezenţa de benzi oligoclonale s-a corelat semnifi cati v 
stati sti c cu gradul de dizabilitate (p = 0,05), 23 dintre cei 33 
de pacienţi având BO în LCR.

Concluzii. Benzile oligoclonale sunt considerate în pre-
zent un biomarker de diagnosti c al bolii, fi ind uti lizate drept 
criteriu de diseminare în ti mp în actualele criterii de dia-
gnosti c, revizuite în 2017. Prezenţa BO se corelează cu gra-
dul de dizabilitate fi zică, așa cum arată și studiul de faţă.

The presence of oligoclonal bands upon diagnosis is a 
prognosti c biomarker in pati ents with multi ple 
sclerosis

Objecti ves. In multi ple sclerosis (MS), immunological 
changes occur in the cerebrospinal fl uid (CSF). The presence 
of oligoclonal bands (OB), as well as the increase of immu-
noglobulins type G or M or the increase of index are fre-
quently identi fi ed in pati ents diagnosed with MS. 

In this study, we have analzyed the presence of these 
markers in the CSF for a group of pati ents diagnosed with 
diff erent forms of multi ple sclerosis, and whether they cor-
relate with the degree of physical disability, at the ti me of 
diagnosis and aft er 5 years.

Methods. We analyzed the presence of oligoclonal 
bands, the increase of index, and the level of immunoglob-
ulins G and M in the CSF for a group of 33 pati ents (18 wom-
en) diagnosed with diff erent clinical forms of multi ple scle-
rosis. We have established correlati ons between the 
presence of these CSF changes and the degree of physical 
disability at the ti me of diagnosis and aft er 5 years of evolu-
ti on (measured by the Kurtzke clinical disability scale), 
choosing a limit score of 3.0.

Results. The study group counted 9 cases with isolated 
clinical syndrome, 19 cases with relapsing-remitti  ng MS and 
5 cases with primary progressive MS.

The presence of oligoclonal bands has correlated stati s-
ti cally with the degree of disability (p = 0.05), 23 pati ents 
out of 33 having OB in CSF.

Conclusions. The oligoclonal bands are currently consid-
ered a diagnosti c biomarker of the disease, being used as 
criteria for disseminati on over ti me in the current diagnosti c 
criteria, revised in 2017. The presence of OB correlates with 
the degree of physical disability, as the present study shows.

Efectul Cerebrolysin ca opţiune de tratament pe un 
model animal cu encefalită autoimună experimentală

I. Pirici1, B. Cătălin2, V. Tudorică3, O. Tăisescu1, L. Toader4, 
I. Mîndrilă1, G.C. Nicola5, D.F. Mureşanu4

1Departamentul de Anatomie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie, Craiova
2Departamentul de Fiziologie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie, Craiova
3Departamentul de Neurologie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie, Craiova
4Departamentul de Neuroşti inţe, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca
5Departamentul de Metodologia Cercetării Şti inţifi ce, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova

Scleroza multi plă (SM) este o boală a SNC care implică 
un răspuns autoimun anormal îndreptat împotrivă creieru-
lui, nervilor și măduvei spinării. SM este considerată o boală 
mediată autoimun întrucât anti genul său și ţinta autoimună 
sunt încă necunoscute. Cel mai uti lizat model pentru studiul 
SM este reprezentat de encefalomielită autoimună experi-
mentală (EAE), prin imunizarea șoarecilor femele C57BL/ 6, 
prin injectarea cu glicoproteină oligodendrocitară mielinică 
MOG35-55, adjuvant Freud complet suplimentat cu toxină 
pertussis. 

Un grup de 10 animale tratate zilnic cu Cerebrolysin 
(5 mg/kg, începând cu debutul defi citului motor) a fost ur-
mărit clinic pentru o lună, în paralel cu un al doilea grup de 
10 animale imunizate și netratate. La fi nalul studiului, bul-
bul și măduva spinării au fost disponibile pentru analiza his-
tologică, studii imunohistochimice și de densitometrie. Da-
tele noastre au arătat că animalele tratate nu au prezentat 
doar scoruri semnifi cati v mai scăzute ale bolii (EAE clinical 
score) dar și reducerea pierderii mielinei (prin colorare cu 
Luxol Fast Blue), reducerea densităţii microgliilor (imuno-
marcare cu iba1) și a astrocitelor reacti ve (imunomarcare cu 
GFAP), împreună cu creșterea conservării citoscheletului 
neuronal (imunomarcare cu MAP2). Aceste efecte au fost 
observate, în principal, în nucleii din bulb și, într-o mai mică 
măsură, în coarnele anterioare ale măduvei spinării, în regi-
unea sa cervicală. 

În general, ar fi  de mare interes să se evalueze în conti -
nuare contribuţia doză-efect a acestui agent neurotrofi c, 
pentru o potenţială uti lizare clinică. 

Eff ect of Cerebrolysin as a treatment opti on on an 
animal model with experimental autoimmune 
encephalomyeliti s

Multi ple sclerosis (MS) is a disease of the CNS which in-
volves an abnormal autoimmune response directed against 
the brain, nerves and spinal cord. The anti gen or the auto-
immune acti vity is not currently known, a fact for which MS 
is considered to be an immune mediated disease. Experi-
mental autoimmune encephalomyeliti s (EAE) is the most 
uti lized model to study MS, and one of the most known 
model is obtained by immunizing C57BL/6 female mice by 
injecti on with myelin oligodendrocyte glycoprotein MOG35-55 
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supplemented complete Freud’s adjuvant and with pertus-
sis toxin.

A group of 10 immunized animals treated daily with Cer-
ebrolysin (5 mg/kg, starti ng with the onset of the motor de-
cay) were followed clinically for one month in parallel with a 
second group of 10 immunized and untreated animals. At 
the end of the study, medulla and spinal cord were available 
for histopathological analysis, immunohistochemistry and 
densitometry studies. Our data showed that not only the 
treated animals showed signifi cantly lower EAE disease 
scores, but also reduced myelin loss (as stained for Luxol 
Fast Blue), reduced densiti es of microglia (iba1 immunos-
taining) and reacti ve astrocytes (GFAP immunostaining), to-
gether with increased conservati on of the neuronal cy-
toskeleton (MAP2 immunostaining). These eff ects were 
mainly observed for the nuclei in the medulla, and to a less-
er degree in anterior horns of the cervical spinal cord.

Altogether it would be of great interest to further evalu-
ate the dose-eff ect contributi on of this neurotrophic agent, 
for potenti al clinical usage.

Dinamica undelor theta în meditaţia mindfulness –
Prezentare de caz

L. Livinţ Popa1,2, N. Jemna1, O.C. Isip1,2, R.E. Moisi1, 
D.F. Mureșanu1,2

1Centrul de Cercetare și Diagnosti c al Bolilor Neurologice, 
Insti tutul „RoNeuro“, Cluj-Napoca
2Departmentul de Neuroști inţe, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca

Meditaţia mindfulness (MM) reprezintă un set de acti vi-
tăţi mentale menite experimentării unei conști enti zări neîn-
trerupte a ceea ce se întâmplă în fi ecare clipă. Antrenarea 
cogniti vă prin meditaţie are un rol important în procesul de 
atenţie și prelucrare cogniti vă.

Electroencefalografi a canti tati vă (qEEG) este un instru-
ment uti l pentru cuanti fi carea distribuţiei undelor cerebrale 
în diferite stări de conști enti zare.

Am observat dinamica cartografi erii EEG în cazul unei 
persoane în vârstă de 32 de ani, cu experienţă îndelungată 
în practi carea MM, în două faze: iniţial, într-o stare normală 
de relaxare psihosenzorială și, apoi, în ti mpul MM.

Patt ern-ul undelor cerebrale a fost unul ti pic în starea de 
relaxare cu ochii închiși: ritm β în derivaţiile frontale, unde 
din banda θ în regiunile centro-frontale și un ritm α posteri-
or de 10 c/s.

Meditaţia mindfulness a determinat o reorganizare a 
undelor θ. Astf el, în cea de-a doua analiză EEG, s-au eviden-
ţiat bufee de unde θ de 5-10 secunde în regiunile fron-
to-centro-temporo-parietale. Acest aspect a fost observat și 
în alte studii ști inţifi ce, care au arătat că meditaţia este aso-
ciată cu exti nderea regiunii de descărcare a undelor θ atât la 
persoanele sănătoase, cât și la pacienţii neurologici.

În studii viitoare, regiunea în care se înregistrează unde-
le θ (cortexul fronto-central medial) poate fi  uti lizat pentru 
îmbunătăţirea abilităţilor cogniti ve în diferite afecţiuni neu-
rologice. MM poate fi  uti lizată cu succes în practi ca clinică 
prin inducerea unei stări de atenţie conști entă.

Theta waves dynamics in mindfulness meditati on – 
a case report

Mindfulness meditati on (MM) is a set of mental acti vi-
ti es designed to experience an uninterrupted awareness of 
what is happening every moment. Intensive meditati on 
training has an important role in att enti on and cogniti ve 
processing.

The quanti tati ve electroencephalography (qEEG) is a 
useful tool for quanti fying the brain waves distributi on in 
diff erent states of mind.

We’ve observed the dynamics of EEG mapping in a 32 
year experienced meditator in two phases: initi ally in a nor-
mal psychosensorial relaxati on state and then during MM.

Brain waves patt ern was a typical one (with β oscilla-
ti ons in frontal derivati ons, some θ oscillati ons in cen-
tro-frontal regions and a 10 Hz posterior α rhythm) on the 
fi rst EEG eyes closed resti ng state.

Mindfulness meditati on induced a reorganizati on of θ 
waves. Thus, 5 to 10 seconds θ bursts in fronto-centro-tem-
poro-parietal regions was noti ced in the second EEG analy-
sis. This qEEG patt ern correlates with other scienti fi c stud-
ies, which had showed that mindfulness is associated with 
increased theta power in both healthy individuals and neu-
rological pati ents.

In future research the medial frontal cortex-centered 
theta network may be used for improving cogniti ve abiliti es 
in various neurological conditi ons. By inducing a state of re-
laxed alertness, MM may be successfully used in clinical 
practi ce.

Reocluzia după tromboliză la un pacient cu ocluzia 
segmentului M1 al ACM

C. Praja1, J. Jurj1, M. Sabău1,2

1Spitalul Judeţean de Urgenţă, Oradea
2Facultatea de Medicină, Universitatea Oradea

Introducere. Reocluzia dupa tromboliză intravenoasă a 
fost raportată la aproximati v 25-35% dintre cazuri.

Prezentare de caz. Prezentăm cazul unui pacient, cunos-
cut cu hipertensiune arterială, un accident ischemic tranzi-
toriu în antecedente, respecti v stenoza 50% la nivelul ACI 
drepte, care îndeplinește criteriile de aplicare a tratamentu-
lui fi brinoliti c: NIHSS = 20 puncte, ASPECTS = 10 puncte, evi-
denţiindu-se hiperdensitate la nivelul segmentului M1 al 
arterei cerebrale medii stângi. 

 La 24 de ore de la tromboliză, se evidenţiază o amelio-
rare semnifi cati vă a defi citului neurologic, NIHSS = 12 punc-
te, iar examinarea computer tomograf (CT) de control arată 
consti tuirea unei leziuni sylviene superfi ciale stângi, fără 
persistenţa hiperdensităţii segmentului M1 al arterei cere-
brale medii stângi (ASPECTS = 6 puncte) 

După o evoluţie favorabilă de 5 zile, pacientul este găsit 
cu agravarea defi citului neurologic, NIHSS = 20 puncte, iar la 
CT se evidenţiază reapariţia hiperdensităţii segmentului M1 
al arterei cerebrale medii stângi, respecti v consti tuirea unei 
leziuni exti nse sylviene stângi. 

Auscultatoric, s-au evidenţiat episoade repetate de fi bri-
laţie atrială. Ecocardiografi a nu arată trombi intracardiaci. 
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Discuţii. Studiile arată că reocluzia este mai frecventă la 
nivelul unei leziuni ocluzive prin trombus suprapus pe atero-
scleroză, placa fi ind mai vulnerabilă la reocluzie. În cazul 
prezentat, poate fi  vorba și despre cardioembolism. 

The reocclusion aft er thrombolysis in a pati ent with 
occlusion of the M1 segment of ACM

Introducti on. The reocclusion following intravenous 
thrombolysis has been reported in approximately 25-35% of 
cases.

Case presentati on. We present the case of a pati ent 
with known hypertension, a history of a transient ischemic 
stroke, 50% stenosis of the right ACI, which fulfi lls the crite-
ria for applicati on of fi brinolyti c treatment: NIHSS = 20 
points, ASPECTS = 10 points, highlighti ng hyper density at 
the level of the M1 segment of the left  middle cerebral ar-
tery.

24 hours aft er thrombolysis, there was a signifi cant im-
provement in neurological defi cit, NIHSS = 12 points, and 
the CT scan showed the occurrence of a superfi cial left -syl-
vian lesion without the persistence of M1 segment hyper 
density of the left  middle cerebral artery (ASPECTS = 
6 points).

Aft er a favorable 5-day progression, the pati ent is found 
with neurologic defi cit worsening, NIHSS = 20 points, and CT 
shows the recurrence of M1 segment hyper density of the 
left  middle cerebral artery, respecti vely the formati on of an 
extended lesion to the left  MCA area.

There was evidence of repeated episodes of atrial fi bril-
lati on. Echocardiography does not show intracardiac throm-
bi.

Discussion. Studies show that reocclusion is more com-
mon in an occlusive lesion by thrombus overlapping on ath-
erosclerosis, the plaque being more vulnerable to reocclu-
sion. In the case presented, cardio embolism may also be 
taken into account as a cause.

Encefalită cu anti corpi anti -NMDAr la o pacientă cu 
neoplasm mamar

L.C. Prodan1, B. Moscu1, C. Roman-Filip1,2

1Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Sibiu
2Facultatea de Medicină, Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu

Prezentare de caz. Pacientă în vârsta de 59 ani, cunoscu-
tă hipertensivă, dislipidemică, cu obezitate gradul IV; se in-
ternează de urgenţă în Clinica Neurologie a SCJU Sibiu, pre-
zentând sindrom confuzional cu evoluţie progresivă de 
aproximati v 3 săptămâni. Heteroanamnesti c, pacienta a 
efectuat consult psihiatric pentru sindrom confuzional, tul-
burări de memorie, comportament stereoti p, anxietate, 
atacuri de panică, insomnie, scăderea elanului vital. În pri-
mele zile ale internării, evoluţia este progresivă: domină sin-
dromul confuzional, prezintă alterarea limbajului până la 
muti sm, anxietate extremă, tendinţe ambulatorii, non-răs-
puns motor până la catatonie; mișcări involuntare ale mem-
brelor, diskinezii oro-linguale și faciale, crize oculogire și 

manifestări vegetati ve (hipertermie, transpiraţii profuze, 
consti pati e, inconti nenţă urinară, hipotensiune arterială). 
Evoluti v, pacienta prezintă crize convulsive motorii. Exame-
nul clinic general la internare pune în evidenţă o formaţiune 
tumorală mamară stângă, confi rmată imagisti c, fără deter-
minări locoregionale. EEG: ritm de fond alfa, slab reprezen-
tat, subvoltat, unde theta fronto-temporo-parietal bilateral. 
CT cerebral: atrofi e cerebrală. IRM cerebral: hiperintensita-
te T2, Flair – insular bilateral. Biologic: VSH crescut. Exame-
nul LCR: limfocite crescute. Detectarea anti corpilor în ser și 
LCR pune in evidenţă ti tru crescut al anti corpilor anti -NM-
DA. 

Se interpretează cazul ca fi ind encefalită cu anti corpi 
anti -NMDA la pacientă cu neoplasm mamar. S-a insti tuit tra-
tament imunosupresor de ti p corti coterapic și s-a asociat 
terapie simptomati că. Evoluţia a fost lent favorabilă, cu re-
misia progresivă a simptomelor prezentate. Familia a refu-
zat schimbul plasmati c și transferul în alt centru medical în 
vederea administrării de imunoglobuline. 

Concluzie. Simptomele au indicat disfuncţia structurilor 
subcorti cale a sistemului limbic, a circuitelor frontostriate. 
Acestea au contribuit la orientarea diagnosti că.

Encefaliti s with anti -NMDAr anti bodies at a pati ent 
with breast cancer

Case report. A 59 years old female pati ent, known with 
hypertension, dyslipidemia, 4th grade obesity, is hospital-
ized in the Neurology Department of the SCJU Sibiu, pre-
senti ng a confusional syndrome with progressive evoluti on 
of approximately 3 weeks. Heretoanamnesti c, the pati ent 
had a psychiatric consult made for the confusional syn-
drome, short memory loss, stereotyped behavior, anxiety, 
panic att acks, insomnia, decreased vital momentum. In the 
fi rst days of hospitalizati on, the evoluti on was progressive, 
ruled by the confusional syndrome, the alterati on of lan-
guage up to muti sm, extreme anxiety, lack of motor re-
sponse up to catatonia, involuntary movements of the 
limbs, orolingual and facial dyskinesia, oculogyric crises and 
vegetati ve states (hyperthermia, profuse sweati ng, consti -
pati on, urinary inconti nence, arterial hypotension). Evolv-
ing, the pati ent presented motor seizures. The general clin-
ical observati on at the admission highlighted a left  breast 
cancer, confi rmed imagisti cally, without loco-regional ex-
tensions. EEG: alpha rhythm, underrepresented, bilateral 
fronto-temporo-parietal theta waves. Cerebral CT: brain at-
rophy. Cerebral MRI: hyperintensity T2, Flair in bilateral in-
sular cortex. Laboratory: high VSH. CRL examinati on: high 
level of lymphocyti c cells. The determinati ons of anti bodies 
in LCR and serum revealed a high ti ter of anti -NMDA anti -
bodies. 

The case was interpreted as encephaliti s with an-
ti -NMDA anti bodies at a pati ent breast cancer. It was cho-
sen an immunosuppressive therapy with corti costeroids 
and symptomati c treatment. The evoluti on was slowly, re-
ducing the presented symptoms. The family refused the 
plasma exchange and the transfer to another medical clinic 
for the immunoglobulin administrati on.
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Conclusion. The symptoms indicated the disfuncti on of 
the subcorti cal structures, limbic system, frontostriatum cir-
cuits. These contributed to diagnosis.

Capcană în diagnosti cul hemiparezei – Prezentare de 
caz

A. Romaniuc1, S. Maier1,2, S. Andone1, L. Toma1, 
M. Buruian3, L. Liptak4, L. Bărcuţean1,2, R. Bălaşa1,2

1Clinica de Neurologie 1, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 
Tg. Mureş
2Catedra de Neurologie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie, Tg. Mureş
3Clinica de Radiologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 
Tg. Mureş
4Clinica de Neurochirurgie, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă, Tg. Mureş

Hematomul epidural spinal spontan (HESS) este o afecţi-
une rară (0.1/100.000 locuitori/an) în care acumularea de 
sânge în spaţiul epidural determină compresie spinală și 
apariţia unor defi cite neurologice acute, care pot mima 
simptomele unui atac vascular cerebral (AVC). Pentru o evo-
luţie clinică favorabilă, acesta necesită diagnosti c și trata-
ment precoce. 

Prezentăm cazul unui bărbat de 74 de ani, internat în 
Clinica Neurologie cu diagnosti cul de AVC ischemic pentru 
apariţia bruscă a unui defi cit motor al membrelor stângi 
grad 4/5MRC. Examenul CT cerebral nu prezenta modifi cări 
patologice. Pacientul nu avea antecedente de traumă, con-
sum de noxe. Acesta nu urma tratament anti agregant pla-
chetar sau anti coagulant. A doua zi, pacientul prezintă dure-
re acută la nivelul umărului stâng, agravarea defi citului 
motor la grad 3/5MRC membrul superior și 2/5MRC mem-
brul inferior, hipoestezie membrul superior stâng, devenind 
ulterior tetrapareti c în aproximati v o oră, dar fără semne de 
afectare a nervilor cranieni. Examenul CT coloană cervicală 
a evidenţiat un hematom epidural spinal la nivel C4-D1, con-
fi rmat ulterior prin examen IRM. Pacientul a fost transferat 
de urgenţă în Clinica Neurochirurgie, unde s-a efectuat eva-
cuarea hematomului prin laminectomie stângă la nivel C5-
C6-C7. Postoperator, defi citul motor a avut un caracter re-
gresiv în 48 de ore, cu deplasare autonomă la externare.

Concluzii. HESS este o afecţiune rară, dar severă, uneori 
fără o eti ologie clară, cu prognosti c nefavorabil în lipsa trata-
mentului neurochirurgical. Acest diagnosti c trebuie luat în 
considerare la pacienţii cu hemipareză brusc instalată fără 
interesarea nervilor cranieni, mai ales când tromboliza este 
o opţiune de tratament precoce pentru AVC-ul ischemic, dar 
contraindicată în HESS.

The pitf all in diagnosing acute hemiparesis – A case 
report

Spontaneous spinal epidural hematoma (SSEH) is a rare 
(0.1/100,000 people/year) disease, in which the accumula-
ti on of blood in the epidural space compresses the spinal 
cord, leading to acute onset of neurological defi cits that can 
mimic stroke. It requires early diagnosti c and treatment to 

improve the clinical outcome. A 74 year old male was admit-
ted with acute ischemic stroke in the neurology ward with 
acute onset of left  limb paresis grade 4/5 MRC. Head CT was 
negati ve for acute stroke. There was no history of trauma, 
smoking or drug use. He was neither on anti coagulant nor 
anti platelets at presentati on. On the following day, he pre-
sents acute pain in the left  shoulder, then progression of left  
hemiparesis to grade 3/5 MRC superior limb and 2/5 MRC 
inferior limb, superfi cial sensory loss on upper left  limb, 
then tetraparesis in about an hour, but without cranial 
nerves involvement. An urgent cervical spine CT revealed a 
large epidural mass compressing the spinal cord from C4-
D1. Spinal MRI confi rmed the diagnosti c of epidural hemat-
oma. The pati ent was transferred to neurosurgery ward and 
underwent emergency left  C5-C6-C7 laminectomy with he-
matoma evacuati on. Postoperati ve, within 48 hours the mo-
tor defi cits improved in all limbs and was walking without 
support at the discharge.

Conclusions. SSEH is a rare but severe conditi on some-
ti mes without a clear eti ology, with unfavorable prognosis if 
left  untreated. It should be seriously considered as a diag-
nosis in pati ents with acute hemiparesis without facial in-
volvement, especially when trombolysis is a opti on for 
acute ischemic stroke, but contraindicated in SSEH.

Hidrocefalie triventriculară prin stenoză de apeduct 
Sylvius – Prezentare de caz

P. Roșu1, I.M. Dobra1, Z.R. Ghenţi1, A. Cristi an1, 
F.D. Mureșanu1,2,3

1Clinica de Neurologie II, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 
Cluj-Napoca 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu“, 
Cluj-Napoca 
3Centrul de Cercetare și Diagnosti c al Bolilor Neurologice 
„RoNeuro“, Cluj-Napoca 

Introducere. Apeductul Sylvius reprezintă cel mai îngust 
loc de pasaj al LCR, așadar, cea mai frecventă localizare pen-
tru blocajul intraventricular al acestuia. Stenoza apeductului 
este responsabilă de 6-66% dintre cazurile de hidrocefalie la 
copii și 5-49% la adulţi.

Prezentarea cazului. Pacientă, în vârstă de 28 de ani, se 
prezintă în serviciul de Neurologie pentru TCC grad 0 prin 
cădere de la același nivel, acuzând cefalee, defi cit de memo-
rie și atenţie, tulburări de ortostaţiune și mers și inconti nen-
ţă urinară. Tabloul clinic a debutat insidios de la vârsta de 10 
ani, cu accentuare progresivă. Examenul obiecti v neurologic 
relevă: exoft almie, hipoestezie pe traiectul V2, mers cu bază 
largă de susţinere, ROT vii și dismetrie pe stânga. Examina-
rea IRM relevă un aspect de hidrocefalie triventriculară 
(ventriculul 3 și ventriculii laterali) cu resorbţie transependi-
mară și index EVANS mare prin stenoza de duct mezencefa-
lic și atrofi e secundară de corp calos. Se efectuează inter-
venţie neurochirurgicală ce constă în dilatare de apeduct 
Sylvius. Postoperator, se efectuează EEG ce descrie aspect 
de vârf-undă și polivârf-undă în derivaţiile parietale, tempo-
rale și occipitale pe dreapta. Evoluţia postoperatorie este 
favorabilă.
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Concluzie. Simptomatologia neurologică persistentă și 
cu progresivitate în ti mp necesită evaluare promptă.

Parti cularitatea cazului. Diagnosti cul tardiv (după apro-
ximati v 18 ani de la debutul simptomatologiei) descoperit 
cu ocazia TCC. Evoluţia favorabilă cu resti tuti o ad integrum. 

Triventricular hydrocephalus caused by sylvian 
aqueduct stenosis – Case presentati on

Introducti on. Being the narrowest part of the cere-
bro-spinal fl uid pathway, the sylvian aqueduct is the most 
common site of intraventricular blockage of the CSF. Steno-
sis of the aqueduct is responsible for 6-66% of cases of hy-
drocephalus in children and 5-49% in adults. 

Case presentati on. 28-year-old female pati ent is brought 
to the Neurology Clinic Cluj-Napoca for cranial cerebral 
trauma, level 0, by loss of balance and exhibits the follow-
ing: headache, memory and att enti on defi cit, unstable bal-
ance and gait, urinary inconti nence. The symptoms have 
been progressive unti l the present ti me since the pati ent 
was 10 years old. The neurological exam reveals exophthal-
mia, trigeminal hypoesthesia (V2), hyperrefl exia, left  side 
coordinati on disorders and wide based gait. The cerebral 
MRI scan performed reveals triventricular hydrocephalus 
(third and lateral ventricles) with transependymal resorp-
ti on and increased EVANS index by mesencephalic duct ste-
nosis and also shows secondary corpus callosum atrophy. 
Neurosurgical interventi on is performed, consisti ng of a syl-
vian aqueduct dilatati on. A post-op EEG scan is performed 
and shows spike-wave and polyspike-wave patt erns in Pari-
etal, Temporal and Occipital derivati ons on the right. Post-
op recovery is favorable.

Conclusion. Progressive and persistent neurological 
symptoms require swift  assessment.

Parti culariti es. The delayed diagnosis (18 years from the 
clinical onset) revealed by the cranial cerebral trauma. Fa-
vorable outcome with resti tuti o ad integrum.

Difi cultăţi în stabilirea diagnosti cului în cazul unui 
pacient care prezintă semne de scleroză laterală 
amiotrofi că și scleroză multi plă 

O. Rujan1, I.A. Ionescu1, A-M. Enachi1, V. Bucica1, 
C. Baetu1, I. Buraga2

1Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti 
2Spitalul Clinic „Colenti na“, București 

Introducere. Scleroza multi plă (SM) este o boală idiopa-
ti că infl amatorie demielinizantă a sistemului nervos central. 
Scleroza lateral amiotrofi că (SLA) e o boală degenerati vă a 
neuronului motor caracterizată de semne de neuron motor 
central și periferic. Cazul nostru evidenţiază difi cultăţile sta-
bilirii diagnosti cului în faţă unui pacient cu semne sugesti ve 
pentru ambele boli. În literatură de specialitate, există câte-
va cazuri raportate de pacienţi cu această asociere. 

Descrierea cazului. Prezentăm cazul unei paciente de 57 
ani, cu antecedente heredocolaterale de SM, al cărei istoric 
a debutat în 2007 cu episoade scurte de slăbiciune muscula-

ră la nivelul membrelor inferioare. În 2013, dezvoltă fascicu-
laţii la nivelul membrelor inferioare, urmate de slăbiciune 
musculară la acest nivel, cu progresie ascendentă până la 
nivelul toracelui și membrelor superioare. Au fost efectuate 
EMG-uri seriate și s-a pus diagnosti cul de SLA. În 2016, a 
efectuat trei ședinţe de transplant de celule stem urmate de 
administrare de Riluzol. La prezentarea în clinica noastră, 
prezenta: paraplegie, atrofi i musculare importante la nivelul 
membrelor și toracelui, fasciculaţii, refl exe vii și o diminuare 
a refl exului de tuse. Testele imunologice și toxicologice au 
fost în limite normale, iar biopsia evidenţiază atrofi e impor-
tantă a fi brelor muscular secundare denervării cronice. 
EMG-ul indică diagnosti cul de SLA. IRM-ul cerebral și LCR-ul 
au sugerat diagnosti cul de SM.

Concluzie. Parti cularitatea acestui caz stă în difi cultatea 
de stabilire dacă ne confruntăm cu o singură patologie sau 
este vorba de un overlap a celor două patologii menţionate. 
O altă întrebare importantă este dacă transplantul de celule 
stem a infl uenţat în vreun fel evoluţia clinică a bolii. 

Diagnosti c pitf alls in a pati ent with signs of 
amyotrophic lateral sclerosis and multi ple sclerosis

Background and aims. Multi ple sclerosis (MS) is an idio-
pathic infl ammatory demyelinati ng disorder of the central 
nervous system (CNS). Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is 
a progressive degenerati ve disorder of the cell bodies and 
motor axon neurons, and it is characterized by upper and 
lower motor neuron signs and symptoms. Our case presents 
the diffi  culty in establishing an accurate diagnosis when 
faced with sings of both diseases. However, there have been 
a few reports of pati ents with both pathologies.

Case descripti on. Our pati ent is a 57 year old woman, 
with a family history of SM (the daughter), whose medical 
history started in 2007 with short episodes of lower limb 
weakness. In 2013, she developed lower limb muscle fascic-
ulati ons and weakness which progressed to the upper limbs 
and torso. EMGs were performed and she was diagnosed 
with ALS. In 2016, she performed 3 sessions of stem cells 
transplant and Riluzole therapy for 3 months. On admit-
tance in our clinic, she presented: paraplegia, important 
muscle wasti ng in upper limbs and torso, fasciculati ons, 
brisk refl exes and impairment of the cough refl ex. The im-
munological and toxicological tests had normal results and 
the muscle biopsy showed important muscle fi ber atrophy 
due to chronic denervati on. The EMG proved motor axonal 
changes in upper and lower limbs. The MRI and CSF exami-
nati on were consistent with a diagnosis of MS. 

Conclusion. The parti cularity of our case is the diffi  culty 
in establishing if we are faced with a single pathology or an 
overlap of two diseases. Another important questi on is if 
the stem cell transplant modifi ed in any way the course of 
the clinical evoluti on.
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Benefi ciile tratamentului intravenos cu 
imunoglobuline în sindromul Guillain-Barré

V. Ștefura2,3, A.D. Boangiu1, D.M. Ilie1, S.M. Nica1,2, 
C. Băetu1, I. Buraga1,2, G. Mihăilescu1,2

1Spitalul Clinic „Colenti na“, București 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
București 
3Spitalul Clinic „Grigore Alexandrescu“, București 

Introducere. Sindromul Guillain-Barré, patologie cu inci-
denţă relati v scăzută, dar cu evoluţie imprevizibilă și poten-
ţial letală, reprezintă o urgenţă neurologică. Metodele stan-
dardizate de tratament constau în efectuarea schimbului 
plasmati c sau administrarea de imunoglobuline (Ig) intrave-
nos (iv), cu efi cienţă terapeuti că similară. Poate fi  luată însă 
în calcul și folosirea combinată a ambelor metode? 

Material și metodă. Prezentăm un studiu retrospecti v 
pe 36 de pacienţi (18 bărbaţi și 18 femei) internaţi pe o pe-
rioadă de 24 luni, 32 trataţi cu Ig iv și 4 cu terapie combinată 
(schimb plasmati c urmat de administrare de Ig iv). Am ana-
lizat evoluţia clinică corelată cu vârsta și sexul pacienţilor, 
infecţiile anterioare debutului simptomatologiei, durata spi-
talizării, complicaţiile survenite și cauzele decesului unora 
dintre pacienţi.

Rezultate. 25 de pacienţi au fost externaţi cu ameliora-
rea simptomatologiei, 1 pacient staţionar și 1 pacient agra-
vat, iar 9 pacienţi au decedat din cauza complicaţiilor (8 fi -
ind în tratament cu Ig iv și unul cu terapie combinată). 2 
pacienţi (5,55%) au avut recăderi după 2 luni. Grupele de 
vârstă 50-59 ani și 30-39 ani au fost cele mai afectate, vârsta 
fi ind un important factor de prognosti c pentru evoluţie și 
durata spitalizării. 

Concluzii. Diagnosti carea precoce și tratamentul adec-
vat administrat imediat sunt obligatorii, tratamentul cu Ig iv 
reducând semnifi cati v dizabilităţile și mortalitatea. Trata-
mentul cu Ig iv e mult mai ușor de realizat și mai ușor de 
suportat de către pacient, comparati v cu schimbul plasma-
ti c, și s-a dovedit a avea aceeași rată a mortalităţii, de 25%, 
ca și tratamentul combinat.

The benefi ts of the intravenous treatment with 
immunoglobulins in Guillain-Barré syndrome

Introducti on. The Guillain-Barré syndrome is a neuro-
logical disease with a relati vely low incidence, having an un-
predictable and potenti ally deadly evoluti on and represent-
ing a neurological emergency. The standardized treatment 
methods are plasma exchange or the administrati on of in-
travenous immunoglobulins (IVIg), with comparable thera-
peuti c effi  ciency. Can a combined use of both methods be 
considered?

Material and method. We present a retrospecti ve study 
of 36 pati ents (18 males and 18 females), hospitalized over 
a period of 24 months, 32 pati ents treated with IVIg and 4 
pati ents with combinati on therapy (plasma exchange fol-
lowed by IVIg). We analyzed the clinical evoluti on in correla-
ti on with the pati ents’ age and gender, infecti ons prior to 

the symptoms onset, durati on of hospitalizati on, complica-
ti ons and causes of death in some pati ents.

Results. 25 pati ents were discharged as improved, 1 pa-
ti ent was unchanged, 1 pati ent with clinical worsening and 
9 pati ents died due to complicati ons (8 being treated with 
IVIg and one with combined therapy). Two pati ents (5.55%) 
had a relapse aft er 2 months. The age groups 50-59 years 
and 30-39 years were the most aff ected, therefore age is an 
important prognosti c factor for the evoluti on of the disease 
and the durati on of hospitalizati on.

Conclusions. Early diagnosis and the immediate admin-
istrati on of the appropriate treatment are mandatory and 
the IVIg treatment signifi cantly reduces disability and mor-
tality. IVIg is much easier to be given and to go through by 
the pati ent compared with plasma exchange and it had the 
same mortality rate as the combined therapy.

Paralizia periodică hipopotasemică – Prezentare de 
caz

A.M. Todorescu1, I.N. Milos2

1Neuroti m Med SRL, Timişoara
2Clinica de Endocrinologie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „V. Babeş“, Timişoara

Paralizia periodică hipopotasemică este o afecţiune rară 
întâlnită în condiţii de ti reotoxicoză. Apare la pacienţii cu ca-
nalopati i și un nivel ridicat al ti roxinei.

Acest diagnosti c reprezintă o provocare pentru neuro-
logi, endocrinologi și chiar pentru serviciile de urgenţă din 
cauza prezentării clinice: pacienţi ti neri, fără simptomatolo-
gie premergătoare, care se prezintă în urgenţă cu paralizia 
simetrică a membrelor, cu durată de câteva ore și remisiune 
completă fără tratament.

Prezentăm cazul unui pacient de 35 de ani, fără patolo-
gie ti roidiană cunoscută, care a dezvoltat două episoade de 
paralizie periodică în decursul aceleiași luni. 

Thyrotoxic periodic paralysis – Case presentati on

Hypokalemic periodic paralysis is a rare manifestati on of 
thyreotoxicosis. It is present in pati ents with channelopa-
thies and high thyroxine levels.

This diagnosti c is a challenge for neurologists, endo-
crinologists and even for emergency services because its 
clinical presentati on: young pati ents with no medical accus-
es before presenti ng with episodes of symmetrical paraly-
ses of the four limbs lasti ng several hours with complete 
resoluti on with no treatment.

We present a case of 35 year old male pati ent without 
known pathology of the thyroid who developed two epi-
sodes of periodic paralyses in a month.
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Miastenia gravis cu debut tardiv
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Miastenia gravis apare frecvent între 30 și 40 ani, dar 
poate debuta și la 60-70 ani. După această vârstă, de obicei, 
sindromul miasteniform prezintă alte eti ologii. 

Pacientă în vârstă de 81 ani s-a prezentat în Clinica de 
Neurologie pentru tulburări de vedere, diplopie, ptoză pal-
pebrală și antefl exie a extremităţii cefalice, simptomatolo-
gie cu agravare vesperală, debutată în urmă cu 2 luni, după 
un episod traumati c complicat cu o fractură humerală stân-
gă. În serviciul nostru, examenul obiecti v a evidenţiat ptoză 
palpebrală incompletă bilaterală asimetrică, fără alte modi-
fi cări patologice sau semne de disfuncţie autonomă. În faţa 
unui sindrom miasteniform, cu multi ple ipoteze de diagnos-
ti c eti ologic, s-a decis efectuarea unei game complexe de 
investi gaţii. Astf el, probele biologice au respins cauzele in-
fecţioase, relevând, în schimb, o patologie autoimună ti roi-
diană subclinică. Screening-ul oncologic – markeri serologici 
și examen CT toraco-abdomino-pelvin cu substanţă de con-
trast – a exclus posibilitatea unui sindrom paraneoplazic. De 
asemenea, s-a efectuat examen IRM cerebral, care a identi -
fi cat o microangiopati e cerebrală. Examenul electroneuro-
miografi c a evidenţiat decrement miastenic la nivelul muș-
chilor examinaţi, în ti mp ce analizele serologice au relevat 
un ti tru înalt poziti v al anti corpilor anti -receptor de aceti lco-
lină. S-a iniţiat tratament cu Piridosti gmină, sub care simp-
tomatologia a remis complet.

S-a stabilit diagnosti cul de miastenia gravis, pe baza ta-
bloului clinic, a rezultatelor probelor biologice și ale exame-
nului ENMG, precum și a răspunsului prompt și susţinut la 
tratament.

Miastenia gravis ar trebui luată în considerare indiferent 
de vârsta pacientului. Mai mult, în cazul pacienţilor vârstnici 
este necesară o monitorizare clinică strictă, dar și efectua-
rea unui screening neoplazic periodic.

Late onset myasthenia gravis

Myasthenia gravis frequently occurs at 30- 40 years, but 
the onset can also be between 60 and 70 years. Aft er this 
age, the myasthenic syndrome may have diff erent eti olo-
gies.

A 81-year-old woman presented to the Neurology Clinic 
in Cluj for a 2 months history of visual disturbances, diplopia 
and incomplete eyelid ptosis, several episodes of head-drop 
and neck pain, with vesperal aggravati on, aft er one trau-
mati c event complicated with left  humeral fracture. In our 
service, clinical examinati on revealed incomplete assimetric 
bilateral eyelid ptosis, without any other signifi cant changes 
or signs of autonomic dysfuncti on. Facing a myasthenic syn-
drome, with multi ple possible eti ologies, we decided to car-
ry out several investi gati ons. No infecti ons were detected by 
the blood tests, instead they showed a subclinical autoim-
mune thyroiditi s. Cancer screening – serologic markers and 
chest-abdomen-pelvis computed tomography – did not de-
tect any neoplasti c lesions. We also performed a brain MRI, 
which exposed cerebral microangiopathy. Furthermore, the 
electroneuromyography with repeti ti ve nerve sti mulati on 
revealed decrementi ng response in all the muscles; in addi-
ti on anti -acetylcholine receptor anti bodies were highly pos-
iti ve. Treatment with Pyridosti gmine was initi ated, with sus-
tained benefi cial response. 

We interpreted the case as a late-onset myasthenia 
gravis, considering the parti culariti es of the symptoms, the 
electroneuromyography, the serologic results, as well as the 
prompt response to treatment.

Myasthenia gravis should be considered regardless of 
the pati ent’s age. Moreover, the elder pati ents require me-
ti culous clinical monitoring and periodic screening for neo-
plasms. 

 




