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Cas clínic:

ANTECEDENTS PATOLÒGICS:
– No AMC
– No hàbits tòxics
– HTA en tract mèdic. No DLP, no DM
– Un episodi d’herpes zóster al oct 2011
– IQ: apendicectomia; herniorràfia inguinal E
Sense altres AP d’interès fora història reumatològica. 

Antecedent laboral: paleta, jubilat actualment. 

home de 72 anys amb . . . 



Cas clínic (II)

HISTÒRIA REUMATOLÒGICA:

ARTRITIS REUMATOIDE FR+, aPCC+ dèbil, de debut el gener de

2009. No erosiva, ni nodular.

– articular: poliartritis no erosiva de grans i petites articulacions

– sense afectació extraarticular fins ara

– com a tractaments: (AINEs + corticoids + . . . )

• Leflunomida maig a agost 2009: ineficaç

• Metotrexat (monoteràpia fins 25mg sc) d’agost 2009 jul 2011,

des d’aleshores en combinació amb biològic

• Adalimumab des del juliol 2011. Estudi prebiològic: PPD (x2)

negatiu, Rx tòrax normal.





Cas clínic (IV)

AFECTACIÓ PULMONAR:

A la visita de març 2012 s’objectiva en l’exploració física

hipofonesi en bases pulmonars, amb l’interrogatori dirigit el

pacient explica:

– dispnea d’esforç ben tolerada de 2‐3 mesos d’evolució

– Pèrdua de pes de 5kg

No tos, no expectoració, no febre, no altra simpt.



Cas clínic (V)

EXPLORACIÓ FÍSICA:

Bon estat general. Pes 66.6kg, alçada 1.63m

Constants: TA 124/74, FC 68x’, afebril, Sat O2: 96%

‐ AC: rítmic, no bufs ni extrasístoles

‐ AR: hipofonesi basal bilateral, matidesa a la percussió

bibasal



Cas clínic (VI)

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES:



29.02.2012



Cas clínic (VIII)

Toracocentesi diagnòstica (maig 2012):

‐ Bioquímica: pH 7.18, Gluc 0.22mg/dL, Prot 4.7g/dL, ADA 70.9U/L, LDH

2953U/L

‐ Cel∙lularitat: 6888 leucòcits (35% PMN, 65% limf)

‐ Cultiu bacterià: gram i cultiu negatiu

‐ Estudi per micobacteris: auramina i cultiu negatius

‐ AP: extensió amb marcada necrosi al fons, abundant cel∙lularitat mal

conservada constituïda per cèl∙lules inflamatòries; compatible amb

procés inflamatori i negatiu per malignitat





Cas clínic (X)
TACAR tòrax:

‐ Mediastí: adenopaties precarinals, paratraquials esquerres (11mm),

hiliars bilat (12mm), i alguna paratraquial dreta. No a nivell axil∙lar.

‐ Parènquima:

‐ 2 nòduls (18 i 13mm) a LSD amb ampli contacte pleural, pleura

engruixida discretament nodular i associada a atelectàsies

laminars

‐ 1 nòdul en contacte pleural a LIE (7mm)

‐ petits nòduls supleurals bilaterals, alguns amb petites

calcificacions

‐ Espai pleural: extens vessament pleural bilateral d’aspecte loculat





Cas clínic (XII)

Toracoscòpia:

‐ Aspiració de 1200cc de líquid pleural, col∙loració groguenca

‐ Diverses formacions pseudonodulars de color blanc, molt friables,

adherides a pleura parietal i visceral; pleura diafragmàtica sense

alteracions significatives excepte per alguna formació d’apecte

similar a les descrites en pleura parietal



Cas clínic (XIII)

Anatomia patològica: NECROSI FIBRINOIDE AMB HISTIÒCITS,

LIMFÒCITS I OCASIONALS CÈL∙LULES GEGANTS MULTINUCLEADES

COMPATIBLE AMB NÒDUL REUMATOIDE



Cas clínic (XIV)

TRACTAMENT:

– Drenatge pleural

– Reinici d’Adalimumab.

– Retirada de Metotrexat, i reintroducció de Leflunomida com a

coadjuvant a l’antiTNF

– Corticoids a dosis mitges (dacortin 30mg/d en pauta

descendent), actualment (6 mesos després) a 5mg/d.



29.02.2012 11.05.2012

10.12.201219.06.2012



Afectació pulmonar en

l’artritis reumatoide:



Afectació pulmonar en l’AR (II): 

1. Secundària a l’AR

2. Complicacions relacionades amb el tractament:
– Metotrexat

– Leflunomida

– Sals d’or i D penicillamina

– Agents biològics

3. Causa infecciosa:

‐ Afectació intersticial

‐ Nòduls reumatoides

‐ Patologia pleural

‐ Afectació de la via aèria

‐ Afectació vascular

‐ Altres: immobilitat, neo pulmó



Afectació pulmonar en l’AR (II):  

1. Secundària a l’AR

2. Complicacions relacionades amb el tractament:
– Metotrexat: nodulosi reumatoide accelerada

– Leflunomida

– Sals d’or i D penicillamina

– Agents biològics

3. Causa infecciosa:

‐ Afectació intersticial

‐ Nòduls reumatoides

‐ Patologia pleural

‐ Afectació de la via aèria

‐ Afectació vascular

‐ Altres immobilitat, neo pulmó



1. NÒDUL PULMONAR REUMATOIDE:
• Epidemiologia:

» Prevalença dubtosa segons tècnica (0.2% segons Rx, 4%
segons TACAR, fins un 30% en estudis amb bx pulmonars).

» més freqüent en homes que en dones

• Localització:
» fonamentalment subpleurals, o en relació a septes

interlobulars.
» Únics o múltiples

Afectació pulmonar en l’AR (III): 

• Histologia: idèntics als nòduls reumatoide, per tant 3 capes:
» Centre de necrosi
» Envoltat d’histiòcits allargats ordenats en estacada,

poden haver‐hi cèl. multinucleades
» Teixit connectiu vascular amb limf T i cèl plasmàtiques, a

diferència del nòdul subcutani poden presentar agregats
de limf B



• Clínica: sovint asimptomàtics

• Evolució:
» poden augm, resoldre’s o aparèixer en nous llocs.

» Poden complicar‐se (poc freqüent): cavitar, infecció,
vess. pleural, fístula broncopleural, malignitzar?

• Diagnòstic:
» Per TC bàsicament, però el dx definitiu serà amb la bx

» Dx diferencial: fonamentalment amb malignitat,
atenció: pot coexistir amb carcinoma broncogènic!

• Tractament:
» Observació

» Si complicacions: s’ha assajat amb corticoids, FAME
(dolquine, AZA), Rituximab1

Afectació pulmonar en l’AR (IV):
nòdul reumatoide pulmonar 

1 Ann Rheum Dis 2012 Aug;71(8):1429‐31



2. NODULOSI REUMATOIDE ACCELERADA

• Parlem fonamentalment d’afectació a nivell subcutani,
però també es pot desenvolupar a nivell sistèmic (amb nòduls
pulmonars)

• Característiques diferencials respecte nòduls
reumatoides clàssics:

» Afectació de pacient FR+ i FR – (tot i que en estudis es
demostra diferència no significativa, 78 vs 90% de FR+)

» Clàssicament afecta els dits de les mans

» Ràpida aparició

• Descrita fonamentalment amb el Metotrexat, però
també amb Azatioprina, Leflunomida i antiTNF.

Afectació pulmonar en l’AR (V): 



• En el cas de la nodulosi accelerada per Metotrexat:

» Descrita fonamentalment en AR, però també casos aïllats
en AIJ, LES, DM i APso

» Incidència desconeguda, alguna sèrie on parlen d’entre 8‐
10%2,3, però sense noves dades per contrastar

» Evidència in vitro4: MTX actua, en part, afavorint la unió
Adenosina – receptor. Hi ha 2 receptors:

• A2: la seva estimulació té efecte antiinflamatori
• A1: la seva estimulació, en un cultiu de monòcits,

causa la formació de cèl gegants i cèl en fus,
coherent amb la formació nodular.

» Tractament: dubtosa quina és la millor actuació
• Retirada de MTX: no sempre
• Introducció d’altres FAME o colchicina: insuficient

evidència5

Afectació pulmonar en l’AR (VI):
nodulosi reumatoide accelerada 

2 J Rheumatol 1992;19:867‐71
3 J Rheumatol 1986;29:822‐31

4 Arthritis Rheum 1988;31:1182‐85
5 Pharmacotherapy 2002;22(9):157‐62



3. AFECTACIÓ PLEURAL
• Epidemiologia:

» Altre cop segons la tècnica: 5% segons Rx, 5‐21% segons
queixes clíniques, fins a 38‐70% segons autòpsies.

» més freqüent en homes que en dones
» Coexisteix amb nòduls reumatoides pulmonars o afectació

interstical en un 30% dels casos

• Localització: uni o bilateral, predomini esquerre

• Clínica: des de asimpt dolor pleurític, febre, o dispnea

• Característiques del líquid: exudat
» pH < 7.3; Gluc < 0.5; Prot > 4g/dL; LDH > 700, ADA elevat, C3 i

C4 baixos, FR+
» Cel∙lularitat: leucòcits, entre 100 ‐ 5000, pred limf
» Cultius negatius
» AP: macròfags multinucleats allargats, cèl gegants

multinucleades i restes de material necròtic.
Però: també s’han descrit vessaments pleurals pseudoquilosos –

quan és crònic, sobretot– i empiema per sobreinfecció.

Afectació pulmonar en l’AR (VII): 



• Maneig:
» Sovint no cal tractament perquè es manté estable sense

reportar simptomatologia, en casos amb abundant vessament
pleural:

» Drenatge

» AINEs

» Corticoids: vo (a dosis mitges) o intrapleurals (120 – 160mg)

» Talcatge pleural

Afectació pulmonar en l’AR (VIII):
vessament pleural 



4. ASSOCIACIÓ AMB CÀNCER DE PULMÓ
• Sembla que el risc de presentar neoplàsia de pulmó estaria

lleument augmentada en els pacients amb AR. OR 1.436

• En principi es relaciona aquest augment del risc amb la presència
d’afectació pulmonar intersticial i amb el tractament
immunosupressor7

• 4 casos publicats de relació topogràfica del càncer amb nòduls
reumatoides:

» 1 amb ca. bronquioalveolar

» 2 amb ADK

» 1 amb combinació de: ca. cèl petita, ADK i ca. escamós8.

Es postula la hipòtesi de que la producció local de citoquines podria
estar amb un augment de la tumorogènesi en la contiguitat
dels nòduls reumatoides.

• A recordar: davant qualsevol nòdul pulmonar solitari observat en
AR cal descartar en primer lloc l’etilogia maligna

Afectació pulmonar en l’AR (IX): 

6 J Rheum 2008;35:1704‐1708 7 Br J Cancer 2004;91:S3‐S10
8 Histol Histopathol 2011;26:351‐35616



Moltes gràcies per l’atenció!


