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ASPECTE NEUROLOGICE LA O ADOLESCENTA CU ARTERITA TAKAyASU 

NEUROLOGICAL ASPECTS IN A TEENAGER GIRL WITH TAKAyASU 
ARTERITIS 

Simona Roșu1, Bogdan Roșu2

REZUMAT: 
Boala Takayasu este o afecţiune inflamatorie vasculară rară, progresivă, mai frecventă la adolescente şi femei tinere, care afectează aorta şi ramurile ei 
principale. In evoluţia bolii pot să apară complicaţii diverse, inclusiv neurologice, cerebrale. Prezentăm cazul unei adolescente de 13 ani, diagnosicată 
tardiv cu arterita Takayasu (AT), care a dezvoltat un tablou neurologic acut- stroke ischemic cu manifestări convulsive. 
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ABSTRACT: 
The Takayasu arteritis (TA)is a rare inflammatory vasculitis of the large vessels, with a progressive course, frequently affecting young females. During 
its evolution, a wide range of complications may occur, including neurological/ cerebral issues. We present the case of a 13 years teenage girl, with a late 
recognition and diagnostication of  Takayasu arteritis, who eventually developed  an acute ischemic stroke with convulsive manifestations.
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 PREZENTARE DE CAZ

PREZENTARE DE CAZ / CASE REPORT

INTRODUCERE

Boala Takayasu este o vasculită inflamatorie rară, 
cu o evoluţie progresivă, afectând frecvent femeile ti-
nere, în special cele de origine asiatică. Pe parcursul 
evoluţiei, o gamă largă de complicaţii pot să survină, 
inclusiv neurologice/cerebrale. Arterita Takayasu  este 
o afecţiune sistemică cu afectare pluriorganică. Di-
agnosticul de AT poate reprezenta o provocare, mai 
ales în fazele timpurii ale bolii, căci nu există markeri 
serologici specifici, iar simptomatologia este generală, 

polimorfă, de tip fatigabilitate, stare de rău, febră, ce-
falee, artralgii etc.

PREZENTARE DE CAZ

Prezentăm cazul unei adolescente de 13 ani  care 
a fost adusă în UPU în data de 19.01.2013 în stare 
postcritică, ca urmare a unor repetate manifestări 
convulsive de tip tonico-clonic, generalizate, pre-
cedate de cefalee intensă şi parestezii ale braţului 
drept. Pacienta avea o bună dezvoltare neuropsihică, 


