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Date personale
•
58 de ani, sex feminin
•
Profesie – coafeză
•
Mediu: urban
Motivele internării:
•
Test de provocare orală la aspirină
APP:
•
Spondilită cervicală (iulie 2020)
•
Hipercolesterolemie
•
Infecții urinare recurente
•
Insomnii frecvente
AHC:
• Sora – Sd. Sjögren
• Fiul (39 ani) – alergie la penicilina si la
intepatura de insecte (eritem extins)
• Nepotul – Dermatita atopica, alergie la
capsuni si cacao
Istoricul bolii:
În data de 30 martie 2021 acuză cefalee,
diaree și febră. În data de 2 aprilie
efectuează test RT-PCR SARS-COV-2 cu
rezultat pozitiv. Începe tratament cu
Vitamina D, Aspenter, Paracetamol și
Complex de vitamine B.
În ziua 9 de tratament afirmă agitație
psiho-emoțională și înlocuirea
tratamentului de fond cu 4 comprimate
de Fasconal (paracetamol, aspirină,
codeina, cafeină) seara.
În ziua 10 dimineața prezintă urticarie
generalizată care s-a remis după
medicație cu un comprimat de
Loratadina 10mg. Noaptea următoare se
trezește cu urticarie generalizată, care
cedează după medicație cu un
comprimat de Loratadină 10mg.
În zilele 11-15 primește tratament cu metilprednisolon și loratadină.

Examen Clinic Obiectiv:
• Normostenică, IMC=23 kg/m2,
• Expusă cronic la substanțe chimice
• Conștientă, cooperantă, orientată
pemporospațial, afebrilă
• Tegumente și mucoase normal hidratate,
normal colorate, venectazii și dilatații
varicoase la nivelul gambelor
• Fanere conform vârstei și sexului
• Ganglioni superficiali nepalpabili
• Sistem muscular nomotrof, normokinetic,
normoton
• Sistem osteo-articular aparent integru
indolor spontan și la miscarile pasive și
active
• Aparat respirator cu murmur vezicular
prezent bilateral, fără raluri decelabile
stetacustic, SpO2=97% fără mască facială
cu oxigen
• Aparat cardiovascular cu zgomote
cardiace ritmice, fără sufluri decelabile
stetacustic; TA=127/67mmHg AV=80bpm
• Aparat digestiv cu abdomen suplu, indolor
spontan și la palparea superficiala și
profundă. Tranzit intestinal prezent.
• Aparat urinar cu semnul Giordano negativ,
micțiuni fiziologice.
• Sistem nervos central fără semne de iritație
meningeană

Laborator:
•
Hemoleucograma – valori normale
•
Colesterol total = 235.4 (VN=50200mg/dl)
•
LDH = 233 U/L (VN=0-214U/L)
Sumar de urină:
•
Leucocite: 25/μL (VN=020/μL)
Diagnostic de etapă:
•
Urticarie/Angioedem indus de AINS
(NIUA)
•
Reacție de hipersensibilitate tardivă la
un singur AINS (SNDHR)
•
Reacție de hipersensibilitate tardivă la
codeină
•
Urticarie virală
Test de provocare orală:
S-a efectuat test de provocare orala la acid acetil
salicilic 75mg sub supraveghere medicala si in
prezenta trusei de urgenta. S-a administrat oral
25mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 225mg acid
acetil salicilic la intervale de aproximativ 20 de
minute, cu cumularea a 500mg acid acetil salicilic
administrat, cu rezultat negativ.
Concluzie: pacienta nu prezinta risc de reactie de
hipersensibilitate la acid acetil salicilic mai mare
decat populatia generala.

Diagnostic diferențial:
•
Urticaria/Angioedem indus de AINS –
necesită reacție la minim 2 AINS
•
Reacție de hipersensibilitate tardivă la AINS
•
Reacție de hipersensibilitate la codeină
•
Urticarie virală

Diagnostic pozitiv:
•
Urticarie acută în context viral, verosimil
post-medicamentos
•
Insuficiență venoasă cronică grad I
•
Hipercoesterolemie

Recomandări:
•
Nu se contraindică tratamentul cu aspirină
•
Test de degranulare a bazofilelor la codeină și
paracetamol
•
Revenirea pentru test de provocare la codeină,
ulterior paracetamol
•
Loratadină 10mg la nevoie și prezentarea la
compartimentul de alergologie.
•
Rosuvastatină 20mg, 0-0-1
•
Melatonină 3mg 0-0-1 la nevoie, seara înainte
de culcare
•
Ecografie Doppler a membrelor inferioare
•
Ciorapi compresivi tip AG-I la locul de muncă.

Particularitatea cazului:
•
Contextul COVID-19 și schimbarea
voluntară a tratamentului

