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Importanţa examenului ecografic în 
diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor 

musculo-scheletale din hemofilia A    

REZUMAT
În hemofilia A, definită prin deficitul de factor VIII al coagulării, pot apare sângerări cu diferite localizări, în spe-
cial la nivel musculo-articular. Ecografia joacă un rol foarte important în monitorizarea și modularea tratamen-
tului substitutiv cu factor VIII al acestor pacienți confirmând momentul obținerii remisiunii complete clinico-ima-
gistice. 

Cuvinte cheie: hemofilie A, ecografie, afectare musculo-scheletală

STUDII CAZUISTICE

INTRODUCERE

Hemofilia congenitală A este o tulburare de coa-
gulare, cu transmitere X-lincată, caracterizată prin 
deficitul de factor VIII. Gena care comandă sinteza 
factorilor de coagulare este situată pe cromozomul 
X, astfel încât tabloul clinic apare doar la pacienţii 
de sex masculin şi este reprezentat de sângerări cu 
localizări diferite: cutanate/subcutanate, mucoase, 
musculare, spaţii celulare, viscerale, articulaţii (he-
martroze) (1).

Valoarea normală a concentraţiei de F VIII vari-
ază între 50-150%. Astfel, gradele de severitate ale 
hemofiliei sunt definite în funcţie de deficitul F 
VIII: 

– Forma severă (F VIII < 1%);
– Forma medie (F VIII: 1-5%);
– Forma usoară (F VIII: 5-40%).
Hemartrozele reprezintă cea mai frecventă sân-

gerare (70-80% din cazuri) şi se caracterizează prin 
urmatoarele: afectează predominant articulaţiile 
mari (genunchi, coate, gleznă, pumn, şold), pot fi 
provocate de un traumatism minor (de exemplu un 
drum mai lung) şi au tendinţă la recidivă (1). În ab-
senţa tratamentului substitutiv, evoluţia este de la 

hemartroză pură la artropatia hemofilică şi ulterior 
la anchiloza articulară. Se pot produce alterări ale 
sinovialei şi cartilajului osos, cu diferite grade de 
reducere a mobilităţii articulare (2).

Tratamentul substitutiv constă în administrarea 
intravenoasă a unor concentrate de F VIII obţinute 
din plasmă umană (concentrate derivate plasmatic) 
sau produse genetic în laborator (concentrate re-
combinate).

Obiectivul principal al tratamentului hemostatic 
în hemofilie este acela de a preveni hemoragiile 
(tratament profilactic continuu individualizat) sau 
de a le trata cât mai precoce şi eficient cu doze, ritm 
de administrare şi durată adaptate fiecărui caz (te-
rapia «on-demand»). 

Debutul acestei afecţiuni hematologice este pre-
coce în cazul formelor severe de boală (F VIII < 
1%), la majoritatea pacienţilor chiar în primul an de 
viată, atunci când copilul începe sa meargă. Astfel, 
pentru copiii cu fenotip sever, se recomandă pe ter-
men lung substituţia profilactică personalizată cu 
scopul de a menţine permanent o concentraţie plas-
matică a F VIII peste 1% (valoare minimă pentru a 
preveni sângerările spontane) (3,4). 
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Profilaxia primară trebuie iniţiată cât mai rapid 
după diagnostic, înainte sau imediat după primul 
episod de hemartroza, şi trebuie continuată cel pu-
ţin pe toată perioada copilăriei şi adolescenţei. Sta-
bilirea schemei terapeutice (doza şi frecvenţa aces-
tora) va depinde de vârsta pacientului, fenotipul 
sângerărilor, intensitatea activităţilor fizice, com-
plianţa la tratament a pacientului şi a aparţinătorilor 
acestuia (parinţii). Chiar şi în cazul unei profilaxii 
atent monitorizate, se pot produce hemoragii recu-
rente intraarticulare minore, asimptomatice, care în 
timp vor determina modificări de tip artropatie cro-
nică (3,5).

În momentul când apare o hemartroză, se asoci-
ază terapiei hemostatice şi alte măsuri generale de 
tipul repausului articular, aplicaţii reci locale, anu-
mite proceduri de fizioterapie, în cazuri foarte rare 
de acumulări sanguine masive – puncţia aspirat in-
traarticular, iar ulterior recuperarea medicală (2).

Tratamentul substitutiv “on-demand” trebuie 
administrat optim în primele 2 ore de la debutul 
sângerării clinic evidente şi va fi individualizat în 
funcţie de localizarea acesteia, concentraţia plas-
matică a F VIII necesară hemostazei şi riscul com-
plicaţiilor severe. 

În absenţa unei hemostaze eficiente şi rapide, 
episoadele hemoragice repetate vor evolua de la 
stadiul de hemartroză acută la cel de hemartroză 
subacută şi în final la cel de artropatie cronică aso-
ciind pierderea semnificativă a funcţiei musculare 
şi retracţii tendinoase ireversibile datorită poziţiei 
vicioase antalgice (3). 

De aceea, este foarte importantă o evaluare mus-
culo-scheletală periodică sau atunci când se produ-
ce o sângerare, examinarea clinică fiind completată 
de o tehnică imagistică (radiografie, ultrasonogra-
fie, rezonanţă magnetică nucleară – cu indicaţie 
punctuală pentru fiecare caz) (3,4).

Ecografia este o metodă eficientă, rapidă şi ac-
cesibilă de confirmare şi de modulare a tratamentu-
lui sângerărilor musculo-scheletale în hemofilie. 
(6-8). De asemenea, numeroase studii au demon-
strat faptul că ecografia este foarte utilă în depista-
rea sângerarilor articulare asimptomatice (9,10). 
Asa cum reiese şi din studiul nostru, diagnosticul 
precoce şi monitorizarea remisiunii episoadelor de 
sângerare acută atât clinic, cât şi ecografic, influen-
ţează terapia substitutivă, în vederea minimalizării 
modificărilor patologice cu potenţial evolutiv cro-
nic muscular şi articular sever (pseudotumori şi an-
chiloze articulare) (2,6,8,11).

Vom prezenta în continuare rezultatele studiului 
nostru, de tip prospectiv, pe o perioadă de 2 ani (1 
ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013), al cărui scop a 

fost de precizare a rolului ecografiei în diagnosticul 
şi tratamentul afecţiunilor musculo-scheletale la 
pacienţii diagnosticaţi cu hemofilie A formă severă 
şi medie internaţi în Clinica de Pediatrie a Institutu-
lui Clinic Fundeni. 

OBIECTIVE

Obiectivele acestui studiu au fost reprezentate de: 
1. confirmarea imagistică a afectării musculo-

scheletate decelate clinic; 
2. monitorizarea eficienţei tratamentului şi mo-

dularea acestuia; 
3. corelaţia dintre remisiunea clinică şi cea ima-

gistică.

METODĂ

Metoda a constat în efectuarea de ecografii seri-
ate la 23 de pacienţi cu hemofilie A formă severă şi 
medie, urmărindu-se: prezenţa sângerării intra-arti-
cular sau muscular, dimensiunile acesteia, evoluţia 
sub tratament, momentul obţinerii remisiunii com-
plete clinico-imagistice. 

Criteriile de includere în studiu:
–  băieţi cu vârstă 1-18 ani diagnosticaţi cu he-

mofilie A forma severă (factor VIII < 1%) şi 
medie (factor VIII 1-5%);

–  debutul sângerării în urmă cu maxim 48 de 
ore anterior internării;

–  localizare articulară sau musculară a sânge-
rării;

–  complianţa la tratament prin spitalizare com-
pletă.

Datele au fost prelucrate din foile de observaţie 
ale pacienţilor. 

REZULTATE 

Rezultatele ecografiilor au descris următoarele 
aspecte: hematoame musculare – 3 pacienţi 
(12,9%), hemartroze cu îngroşarea sinovialei – 12 
pacienţi (52,6%), hemartroze cu proliferarea sino-
vialei – 8 pacienţi (35,5%). Examinările ecografice 
de la internare au confirmat diagnosticul clinic sus-
picionat de hemartroză sau hematom muscular la 
23 pacienţi (100%) din lotul studiat. 20 pacienţi 
(86,9%) au necesitat continuarea tratamentului 
substitutiv în medie 2 zile după rezoluţia clinică 
până la obţinerea rezoluţiei imagistice. S-a consta-
tat remisiune completă concomitentă clinico-ima-
gistică la 1 singur pacient (4,3%). Pentru 2 pacienţi 
(8,6%) atât diagnosticul, cât şi monitorizarea până 
la rezoluţie au fost confirmate doar ecografic. 
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DISCUŢII

Articulaţiile reprezintă principala localizare 
(> 80-90% din cazuri) a sângerărilor în hemofilia 
severă sau moderată, cu sau fară inhibitori, indife-
rent de vârsta pacientului, fapt constatat şi în stu-
diul de faţă (20 de pacienţi cu hemartroze = 86,9% 
din totalul pacienţilor din lotul de studiu) (12,13).

În absenţa unui tratament hemostatic adecvat, 
evoluţia este de la hemartroză pură acută la artropa-
tie cronică, cu apariţia anchilozelor şi a deformări-
lor articulare, dureroase, care determină instalarea 
dizabilităţilor, reducând astfel foarte mult calitatea 
vieţii pacienţilor (pacienţii nu se mai pot îngriji sin-
guri). Sunt afectate în ordine cronologică (pe rând) 
sinoviala, cartilajul şi osul, articulaţia prezentând 
un aspect degenerativ. 

Tratamentul profilactic sau curativ substitutiv 
cu concentrate de factori de coagulare are ca scop 
prevenirea procesului progresiv ireversibil de de-
gradare articulară (cele mai frecvente articulaţii ţin-
tă fiind genunchii, coatele şi gleznele). 

Fierul eliberat din hemoglobină şi depozitat sub 
formă de hemosiderină, ca urmare a hemoragiilor 

intraarticulare repetate, asimptomatice sau clinic 
evidente, determină o reacţie cronică inflamatorie 
şi degenerativă, precum şi de neo-angiogeneză, re-
zultând proliferare cronică a sinovialei (prezentă la 
35,5% dintre pacienţii aflaţi în studiu) şi ulterior 
distrugerea cartilajului şi a osului (nu a fost cazul la 
nici unul din pacienţii din studiu) (12-16).

Aceste procese sunt mediate de citokine proin-
flamatorii (IL-1β, IL-1α, IL-6) şi factorul de necro-
ză tumorală TNF- α, a căror expresie este activată 
de prezenţa fierului intraarticular (13,17).

Sângerările musculare reprezintă a 2-a localiza-
re ca incidenţă (10-23%), fapt confirmat şi de stu-
diul de faţă (12,9% = 3 pacienţi diagnosticaţi cu 
hematoame musculare). La fel ca pentru hemartro-
ze, se impune un tratament hemostatic adecvat, 
profilactic sau curativ, astfel încât să se evite apari-
ţia complicaţiilor severe, ca sindromul de compar-
timent, neuropatia, infecţiile, formarea pseudotu-
morilor, miozita osifiantă (18). 

De aceea este foarte important să prevenim he-
martrozele / hematoamele sau, atunci când acestea 
se produc, să obţinem cât mai rapid o remitere 
completă a sângelui intraarticular / intramuscular. 

TABELUL 1. Vârsta medie a pacienţilor a fost de 10,65

Pacient
Localizare

Hematom muscular
Localizare

Hemartroză
Sinovială

Diagnosti c 
clinic

Confi rmare 
ecografi că

Zile rezoluţie 
clinică

Zile rezoluţie 
imagisti că

1 – Genunchi drept Proliferare Da Da 4 6
2 – Genunchi drept Proliferare Da Da 5 8
3 – Gleznă dreaptă Proliferare Da Da 3 3
4 Iliopsoas – – Da Da 13 21
5 Cot stâng Subţiere Da Da 3 4
6 – Gleznă stângă Subţiere Nu Da – 3

7 – Fosă poplitee 
dreaptă Proliferare Da Da 6 8

8 – Genunchi stâng Proliferare Da Da 4 7
9 Femural stâng – – Da Da 8 10

10 – Genunchi drept Proliferare Da Da 5 6
11 – Gleznă dreaptă Subţiere Nu Da – 2

12 Gastrocnemian 
medial – – Da Da 7 9

13 – Gleznă dreaptă Subţiere Da Da 3 4

14 – Fosă poplitee 
stângă Proliferare Da Da 5 6

15 – Cot stâng Subţiere Da Da 3 4
16 – Gleznă dreaptă Subţiere Da Da 4 6
17 – Gleznă stângă Subţiere Da Da 4 5
18 – Cot drept Subţiere Da Da 4 6
19 – Cot drept Subţiere Da Da 3 4
20 – Cot stâng Subţiere Da Da 5 7
21 – Gleznă stângă Subţiere Da Da 2 3
22 – Gleznă dreaptă Subţiere Da Da 2 4
23 – Genunchi drept Proliferare Da Da 4 6
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Acest lucru se poate realiza doar printr-un trata-
ment hemostatic adecvat care va fi administrat până 
când aspectul ecografic relevă dispariţia completă a 
sângelui, care poate urma la cateva zile dupa rezo-
luţia clinică (la 86,9% dintre pacienţii evaluaţi re-
zoluţia imagistică s-a realizat după o medie de 2 
zile fată de cea clinică; la doar 1 pacient = 4,3% a 
existat concordantă clinico-imagistică). Ecografia 
are 2 roluri: primul este de confirmare a colecţiei 
sanguine intraarticular/intramuscular (la 100% din 
cazurile studiate); cel de-al doilea este de apreciere 
a integrităţii structurale a articulaţiei/muschiului 
(19-22).

FIGURA 1. Acumulare predominant hiperecogenă 
(componentă intens hiperecogenă corespunde hemoragiei 
acute, în desfăşurare la momentul examinării) localizată 
intramuscular, la nivelul compartimentului muscular 
ilio-psoic de partea stângă la un copil cunoscut cu 
hemofilie.

FIGURA 2. În evoluţie, la acelaşi pacient corespunzând 
pozei 1, hematomul îşi reduce dimensiunile având un 
aspect heterogen (izo/discret hipoecogen periferic cu arie 
hipoecogen-transonică centrală corespunzând sângelui 
degradat).

FIGURA 3. Hematom acut intraarticular (genunchi drept) la 
un copil cunoscut cu hemofilie A formă severă şi inhibitori, 
cu sângerări recente intraarticulare

FIGURA 4. Acumulare polilobată, ovalară, bine delimitată 
(aparent incapsulată), heterogenă prin prezenţa de septuri 
intralezionale compatibilă cu hematom acut, localizată în 
părţile moi ale spaţiului popliteu inferior drept comunicând 
cu spaţiul articular, la acelaşi pacient cu hemofilie A formă 
severă şi inhibitori.

FIGURA 5
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FIGURA 5 şi 6. Acumulare transsonică (hematică restantă) 
la nivelul articulaţiei genunchiului drept asociind importantă 
proliferare a sinovialei la acest nivel, la un copil cu 
hemofilie A formă severă

FIGURA 7. Acumulare hiperecogenă, relativ omogenă, 
localizată la nivelul articulaţiei genunchiului drept, 
predominant în recesul suprapatelar, compatibil cu 
hematom în curs de degradare la un copil cunoscut cu 
hemofilie A formă severă.

CONCLUZII

Minimalizarea afectării cronice cu modificări 
degenerative ireversibile ale sistemului musculo-
scheletal în hemofilia severă şi medie reprezintă 
principalul obiectiv al îngrijirii pacienţilor cu 
această patologie. 

Identificarea alterărilor precoce articulare şi 
prevenirea evolutivă a acestora se pot realiza doar 
printr-o monitorizare complexă periodică în centre 
comprehensive specializate. Examinarea ecografi-
că confirmă existenţa hemoragiilor localizate sau 
difuze şi furnizează informaţii precise asupra statu-
sului articular şi compartimentului muscular, por-
nind de la descrierea unor aspecte sugestive de 
afectare precoce la aceste nivele prin sângerări 
asimptomatice care nu pot fi obiectivate clinic şi 
până la alterări importante cu distrugeri ale structu-
rilor componente (sinovială, cartilaj, os, fibre mus-
culare). 

Tehnica ecografică este rapidă, accesibilă şi pu-
ţin costisitoare, având un rol determinant în adopta-
rea unei atitudini terapeutice optime, personalizate 
a fiecărui episod hemoragic. Astfel, prin evitarea 
progresiei degenerative musculo-scheletale, secun-
dară hemoragiilor, se îmbunătăţeşte semnificativ 
calitatea vieţii pacienţilor cu hemofilie.
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