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EDI}IE SPECIALÃ - LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC
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momentul

arta suferinței.
Lupusul eritematos sistemic a creat de-a lungul timpului o punte între lumea
medicalã și cea artisticã. Priviți imaginea de mai sus și gândiți-vã că nu face
parte din galeriile de picturi de la British Museum, ci dintr-o lucrare științificã,
„Diseases of the skin. An Outline of the principles and practice of Dermatology“,
apãrutã la Londra, în anul 1894. Inspirația creatoare a autorului a fost transmisã
peste timp și peste domenii cãtre cercetãtorii din medicinã, cei care în zilele
noastre picteazã la nivel molecular noul tablou al lupusului. O imagine pe care o
veți descoperi, paginã cu paginã, în aceastã ediție specialã Hipocrate.
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„Datoritã
polarizãrii
bolnavilor
cu LES la
Spitalul
Colentina [i
Institutul de
Medicinã
Internã „N.
Gh. Lupu“,
institutul era
numit cu
oarecare
umor
„Institutul N.
Gh. LUPUS“

Parcã se întâmpla ieri, nu prin anii
80, în plin regim comunist. Cinematograful mic, de provincie, nu putea sã cuprindã
în, printre [i pe lângã rândurile sale emo]ia
enormã declan[atã în micul ora[ sub-carpatic de apari]ia afi[ului de mai jos. Era programat pe marele ecran „Pe aripile vântului“,

Aripa stângã, aripa dreaptã,
corpul...
Urcat pe aripile vântului cunoa[terii medicale, aveam sã descopãr, peste ani, în timpul stagiului de reumatologie, fãcut la Spitalul Colentina în clinica domnului profesor Coman Tãnãsescu, un alt tip de aripi.
Ale unui fluture eritematos, a[ezat ca o mascã
vene]ianã pe fe]ele tinerelor femei internate aici. Nu participau la un carnaval, ci erau
parte dintr-un proces de tratament anevoios, greu de în]eles de noi, studen]ii, greu
de condus de medici [i greu de acceptat de
pacientã. Aveau lupus eritematos sistemic, o
suferin]ã parcã pierdutã la acel moment în
desi[ul patologiei reumatologice. Am întâlnit
totu[i, în acele sãptãmâni petrecute la „Colentina“, [i cazuri fericite, în care acea mascã
dispãrea ca prin minune, iar tinerele doamne
reveneau la o via]ã aparent normalã. Doar cã
duceau cu ele o povarã imunologicã pe cât
de grea, pe atât de misterioasã.

Douã repere ale excelen]ei
medicale: Hipocrate [i Nobel

Prof. Dr.
Coman Tãnãsescu
Afi[ul filmului „Pe aripile vântului“
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capodoperã care avea sã spargã nu doar barierele unei lumi închistate, ci [i mintea unui
copil de câ]iva ani. Am re]inut atunci emo]ia
[i un personaj, Scarlett O’Hara. Oficial, filmul dureazã 222 de minute, dar mãrturia de
fa]ã indicã faptul cã nu s-a terminat în acea
zi, spre searã. Ci a continuat [i continuã, [i
acum, dupã aproape 30 de ani.

Nimeni altul decât Hipocrate, pãrintele
medicinei, a descris pentru prima datã o le-

Tabloul laurea]ilor Premiului Nobel pentru Medicin` 2011, al cãror aport a fost esen]ial în în]elegerea imunitã]ii [i a autoimunitã]ii: Bruce Beutler,
Jules Hoffmann [i Ralph Steinman

ziune cutanatã specificã pentru lupusul eritematos sistemic. Iar de-a lungul timpului, pânã
în zilele noastre, zeci sau poate sute de gânditori ai medicinei au încercat sã descopere ce
se aflã în spatele acestui polimorfism clinicobiologic. Istoria completã o gãsi]i în paginile
8-9. În acest punct, mã voi referi la 3 oameni
despre care am vorbit, pe larg, [i în edi]ia Hipocrate din luna noiembrie, dar care trebuie men]iona]i oricând contextul o cere: profesorii Bruce Beutler, Jules Hoffmann [i Ralph Steinman. Ace[tia au primit Premiul Nobel pentru Medicinã 2011, pentru contribu]ia
avutã la descifrarea mecanismelor imunitã]ii
[i autoimunitã]ii la om. Este meritul lor major
cã astãzi, sub ochii no[tri, se schimbã istoria
medicinei. {i ajungem sã în]elegem mai bine
bolile autoimune, în general, [i lupusul eritematos sistemic, în special.

Despre lupus se vorbe[te acum cu
speran]ã
În primul rând trebuie sã notãm cã despre lupus a început sã se vorbeascã. Anul
acesta, pentru prima datã dupã 20 de ani, la
congresul Societã]ii Române de Reumatologie, a existat un simpozion despre lupus, la
care au asistat câteva sute de medici. Am fost
prezen]i [i vã prezentãm concluziile, plus interviuri cu cei mai importan]i lideri de opinie români în domeniu. Acest interes deosebit este consecin]a directã a acumulãrilor
datelor de cercetare, care deja dau un alt
sens, mai personalizat, managementului lupusului.
Lupusul intrã într-o etapã nouã [i promi


]ãtoare,
pe parcursul cãreia putem asista la
schimbãri fundamentale, anticipate [i în
aceste pagini de profesorul Ricard Cervera,
unul dintre cei mai importan]i speciali[ti în
domeniul lupusului, pe plan mondial, invitat,
de asemenea, al evenimentului de la Bra[ov.

Pa[aportul cãtre sufletul lumii
Speran]a se fundamenteazã pe date concrete, nu pe iluzii, iar beneficiile noilor terapii, precum belimumab, vor fi din ce în ce
mai importante la persoanele care sufer` de
lupus. A[a încât femeile afectate de aceastã
boalã cu 1.000 de fe]e vor putea sã ia de la
Scarlet O’Hara o trãsãturã poate mai pu]in
evidentã: capacitatea de a-[i iubi du[manul.
Având noile terapii la îndemânã, femeile cu
LES poate nu-[i vor iubi boala; dar mãcar pentru o secundã le va trece prin minte cã lupusul le poartã pe aripile lui, oferindu-le cu generozitate acea mascã vene]ianã, ca pa[aport
pentru în]elegerea cu adevãrat a lumii.

„Beneficiile dep`[esc
grani]ele acestei boli,
întrucât ceea ce studiem în
cazul lupusului se aplic` [i
la celelalte boli autoimune“
Prof. Dr. Ricard Cervera
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Lupusul eritematos sistematic:
Suferin]a întregului organism

LES este asociat cu o povarã severã având un impact negativ
semnificativ asupra vieții pacienților

În

prezent, numero[i pacien]i nu
ob]in controlul bolii cu ajutorul terapiei standard sau se
confruntã cu efecte secundare sau toxicitate. Absen]a controlului activitã]ii bolii este un factor cheie care contribuie la
afectarea ireversibilã a organelor [i la
mortalitatea asociatã LES. Leziunile ireversibile ale organelor pot apãrea ca rezultat direct al bolii sau al tratamentului
administrat pentru aceasta.
LES este cea mai frecventã [i mai

severã formã de lupus, care afecteazã
aproximativ 70% dintre pacien]i. Cinci
milioane de persoane la nivel mondial
din care, conform estimãrilor, 500.000
de persoane din Europa suferã de diverse forme de lupus, inclusiv LES. Aproximativ 9.000 de persoane din România
suferã de LES. 90% dintre persoanele
afectate de lupus sunt femei. LES poate
apãrea la orice vârstã, însã apare cel mai
frecvent la persoanele cu vârsta între 15
[i 44 de ani.
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