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Octubre 2013 

Senyora de 43 anys, fumadora, peixatera, sense antecedents personals o 
familiars.  
 
Consulta per haver presentat de forma brusca dolor molt intens a canell dret, 
embotiment, envermelliment, limitació funcional ... Prednisolona parenteral i 
resolució  
 
Quatre mesos de lesions cutànies, eritematoses, pruriginoses, apareixen i 
desapareixen bruscament en hores, dies ... Fan recordar urticària i s’acompanya 
d’artràlgies ... 
 
Milloren poc amb antihistamínics, si amb glucocorticoïds ... 
 
Episodis semblants a turmell esquerra i  zona ventral del canell 
 
EF: anodina  



 VSG 14, Prot C Reactiva 21.4mg/l, hemograma normal 

 FR 215 UI/L, ANAs negatius, serologia virus B-C negatives 

ACPAs: negatius 

Proteïnograma: banda monoclonal IgG Kappa 5,8% (3,7g/l).  

Complement normal, crioglobulines negatives   

Anticossos anti-transglutaminasa IgA: negatius  

Analítica 



Novembre 2013 

Visites urgències per crisis cutànies-articulars ... glucocorticoïds ... 
 
Nova consulta a reumatologia per haver presentat de forma brusca dolor molt 
intens a canell dret, embotiment, envermelliment, limitació funcional ... 
Prednisolona parenteral i resolució  
 
ID: Artràlgies intenses de ritme palindròmic ... S’afegeix Dolquine i dosis baixes 
de corticoïds i es suggeirex MTX 
 
EF: anodina  
 
Consultes a Dermatologia, Medicina Interna i Hematologia ...seguiment 



Abril 2014 

Valoració reumatologia: urticària, artràlgies però no reumatisme palindròmic.... 
Rep MTX/HCQ.  
 
 
Visita dermatologia: urticària aguda recidivant, proteïnograma amb banda 
monoclonal: Síndrome de Schniltzer ?? 
 
 
Visita Hematologia: GMSI- Síndrome de Schniltzer, mielograma amb 4% banda 
monoclonal 11,9g/l     
 
 
    

HOSPITAL CLÍNIC: 









Síndrome de Schniltzer  

 Rash urticariforme, febre, gammapatia monoclonal IgM>IgG, 
artràlgies/artritis, dolor ossi, limfadenopatia, prurit ... 

 
 Relació entre la clínica i la gammapatia ...??? 

 

 Rol fisiopatològic IL-1β 

 
Tractament simptomàtic usual inefectiu (aines, antihistamínics, colquicina) 

 
Anakinra ... Recaiguda 

 
10-20% poden desenvolupar síndrome limfoproliferatiu (amiloïdosi ¡¡) 

 

 Descrit 1972-1989, ± 300 casos fins 2012.  
 



Schnitzler’s Syndrome 



 
Diagnòstic diferencial 



Opcions de tractament 

 
Anakinra, altres inhibidors de IL-1, tocilizumab ???, HCQ...  

 
 

Seguiment de la gammapatia monoclonal segons pautes d’Hematologia 
   



 Seguiment per Hematologia HCP 

 Component monoclonal 12g/L 

 Estudi genètic d’associació a proteïna específica ... (negatiu) 

 Ofloxacina, anakinra, montelukast, colchicina ... Inefectiu, intolerància 

 Protocol de tractament gammapatia poc proliferativa: Bortezomib ... Candidata 

a transplantament autòlog sang perifèrica ... Gener 2015 

 

 

Evolució 


