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Rezumat
Conform recomandarilor „Treat to Target“, scopul tratamentului în poliartrita reumatoidă este atingerea remisiunii 
şi, implicit, stoparea progresiei distrucţiei articulare şi a evoluţiei bolii. Aprecierea statusului de remisiune se face 
prin coroborarea unor parametri clinici (număr articulaţii tumefi ate, dureroase), biologici (sindromul infl amator) 
cât şi a unor indici compoziţi ca DAS 28, CDAI, SDAI. S-a observat că nu întotdeauna examinarea clinică a 
articulaţiilor identifi că tumefacţia articulară ca expresie a sinovitei, studiile efectuate în ultimii ani arătând evidenţe 
certe ca sinovita poate fi  prezentă şi la pacienţii catalogaţi pe baza parametrilor de mai sus ca fi ind în remisiune. 
De aici, nevoia creşterii acurateţii evaluării statusului de remisiune, cu ajutorul unor investigaţii care să vizualizeze 
direct şi să cuantifi ce hipertrofi a sinovială, prezenţa semnalului Doppler, ca ecografi a musculoscheletală.
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Abstract
As ”Treat to target“ recomandations, the main goal in treating rheumatoid arthritis is achieving remission, and 
implicit stopping the progression of structural damage and the evolution of the disease. For assessement of remis-
sion state we use a clinical evaluation(number of swelling joints, number of tender joints), biological test and also 
some composite score DAS 28, SDAI, CDAI. However it was observed that not always clinical joint examination 
identify joint swelling as an expression of synovitis the result of the studys from last years showing clear facts that 
the synovitis can be present also at the patients classifi ed- based on parameters described as in remission. From 
here, the need of improving the accuracy of remission measurement with some investigations who can direct 
visualize and quantify synovial hypertrophy, the presence of Power Doppler, like ultrasonography.
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Poliartrita reumatoidă este o boală infl amatorie 
sistemică caracterizată prin infl amaţia sinovialei, 
dis trucţie progresivă articulară responsabilă de diza-
bilitate şi impotenţă funcţională marcată. Numărul 
de articulaţii tumefi ate identifi cate la examenul cli-
nic împreună cu sindromul infl amator biologic, cu 
valorile indicilor compoziţi ca DAS 28 (scorul de 
activitate de boală), SDAI- (indicele simplifi cat de 
ac tivitate de boală) CDAI (indicele de activitate cli-
nică de boală) contribuie la aprecierea statusului de 

remisiune. Totuşi, s-a observat că absenţa tumefac-
ţiilor nu se corelează întotdeauna cu absenţa sinovitei, 
aceasta putând să fi e prezentă şi la pacienţii încadraţi 
în remisiune, fi ind responsabilă de evoluţia leziunilor 
structurale şi de recăderea mai precoce. (1) Evaluarea 
imagistică, şi anume ecografi a musculoscheletală 
şi rezonanţa magnetică nucleară, permit vizualizarea 
directă şi cuantifi carea hipertrofi ei sinoviale.

 Rezonanţa magnetică nucleară este o metodă 
mai sensibilă decât radiografi a în vizualizarea ero-
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ziunilor şi spre deosebire de aceasta poate identifi ca 
edemul osos şi sinovita. 

Un studiu condus de Døhn et al. a examinat răs-
punsul la tratament combinat antiTNF (adalimumab) 
+ metotrexat la pacienţii anterior naivi la biologic. 
Mijloacele imagistice de apreciere a evoluţiei bolii 
au fost radiografi a, rezonanţa magnetică nucleară, 
eco grafi e musculoscheletală şi tomografi e compute-
rizată cu rezoluţie înaltă. Studiul şi-a propus câteva 
obiective. Un prim obiectiv a fost să vadă dacă te ra-
pia biologică stopează evoluţia în timp a eroziunii – 
obiectivate prin RMN şi ecografi e. Există date an-
terioare în literatură care atestă acest fapt pentru 
radiografi e şi tomografi e computerizată. La 12 luni 
de tratament nu a existat progresie a eroziunilor. Stu-
diul a demonstrat că cel mai puternic factor de prog-
nostic pentru progresia eroziunii este edemul osos 
vizualizat la RMN şi că, mai mult, prezenţa acestuia 
la momentul iniţial creşte semnifi cativ riscul de apa-
riţie a eroziunii în locul respectiv. S-a observat că 
reducerea sinovitei la RMN, respectiv ecografi e, se 
corelează cu scăderea valorii proteinei C reactive, a 
DAS 28, un argument în plus pentru utilizarea mij-
loa celor imagistice alături de examenul clinic şi pa-
ra metrii biologici pentru încadrarea pacientului în 
remisiune. (2)

Legat de ecografi a musculo-scheletală, primul 
studiu clinic a fost publicat în 1972 în Jurnalul Britanic 
de Reumatologie de către 2 radiologi americani, 
Daniel Mc Donald şi George Leopold, în care aceştia 
descriau utilitatea ecografi ei în diferenţierea chistului 
Baker de trombofl ebită (3), pentru ca 6 ani mai târ-
ziu, în 1978 alt radiolog, Peter Cooperberg, să descrie 
ecografi c sinovita la nivelul genunchiului la pacienţii 
cu poliartrită reumatoidă. (4) În 1994 apare prima 
lucrare în care este descrisă capacitatea ecografi ei cu 
semnal Doppler de a vizualiza vascularizaţia anor-
mală de la nivelul articulaţiilor (5). De atunci eco-
grafi a musculoscheletală a fost integrată progresiv în 
practica clinică a reumatologului, devenind în timp 
extrem de utilă în diagnosticarea, monitorizarea evo-
luţiei unor afecţiuni reumatologice şi a răspunsului 
la tratament.

Ecografi a musculoscheletală este o metodă nein-
vazivă, accesibilă din ce în ce mai mult, puţin costi-
sitoare, ce permite identifi carea prezenţei lichidului 
articular, hipertrofi ei sinoviale, eroziunilor osoase, 
mo difi cărilor existente la nivelul cartilajului arti cu-
lar, tendoanelor etc. Principalul dezavantaj este legat 
de faptul că e operator dependent. 

Grupul OMERACT (Outcome Measures in 
Rheumatoid Arthritis Clinical Trials) a stabilit o 

serie de defi niţii şi clasifi cări menite să uşureze şi să 
crească acurateţea metodei. Conform OMERACT, 
sinovita este defi nită ca o îngroşare hipoecogenă a 
membranei sinoviale foarte puţin sau deloc com-
presibilă cu transductorul ce se poate însoţi sau nu de 
lichid şi care poate prezenta sau nu semnal Doppler. 
Colecţia sinovială este descrisă ca fi ind hipoecogenă 
sau anecogenă, compresibilă cu transductorul care 
nu prezintă semnal Doppler. Tenosinovita este des-
crisă ca fi ind un ţesut hipoecogen sau anecogen cu 
sau fără lichid peritendon care poate prezenta semnal 
Doppler, vizibilă în două planuri perpendicular. Ero-
ziunea este o discontinuitate a conturului osos, vizi-
bilă în două planuri perpendicular. (6).

Clasifi carea semicantitativă dată de OMERACT 
s-a făcut separat pentru sinovită şi semnal Doppler. 
Gradele de sinovită sunt 4, de la sinovita absentă 
(corespunzătoare gradului 1) până la sinovita severă, 
cu cantitate mică de lichid. În ceea ce priveşte clasi-
fi carea semnalului Doppler, se împarte în 4 grade, de 
la gradul 0 (fără vase) până la gradul 3 cu semnale 
vasculare în mai mult de 50% din articulaţie.

TABELUL 1. Clasifi carea semicantitativă OMERACT a 
evaluării articulare
B-MODE GRAD 0 – NORMAL – fără hipertrofi e 

sinovială; fără lichid
GRAD 1 – MINIMĂ sinovită – minimă 
hipertrofi e sinovială 
+/− cantitate minimă de lichid
GRAD 2 – MODERATĂ sinovită – 
moderată hipertrofi e sinovială
+/− cantitate minimă/moderată de lichid 
GRAD 3 – SEVERĂ sinovită – severă 
hipertrofi e sinovială 
 +/− cantitate mare de lichid

POWER 
DOPPLER

GRAD 0 – fără vase în membrane sinovială 
GRAD 1 – 1-3 puncte vasculare sau 1 
confl uent cu 2 separate
GRAD 2 – semnale vasculare în < 50% din 
sinovie
GRAD 3 – semnale vasculare în > 50% din 
sinovie 

„Scorul german 7“ reprezintă o nouă modalitate 
de cuantifi care a modifi cărilor de la nivelul articula-
ţiilor, fi ind primul sistem de evaluare ecografi că care 
combină evaluarea ţesutului moale (sinovita sau te-
no sinovita) cu distrucţiile osoase (eroziunea) într-un 
scor compozit. Sunt evaluate 7 articulaţii de la mâna 
dominantă şi picior (carp, metacarpofalangian 2 şi 3, 
interfalangiene proximale 2, 3, metatarsofalangian 2 
şi 5). Acest scor şi-a dovedit utilitatea în monitoriza-
rea tratamentului, numărul mic de articulaţii evaluate 
reducând timpul de evaluare permiţând integrarea 
lui în practica clinică a reumatologului. (7)
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În ultimii ani s-a considerat de mare importanţă 
diagnosticul precoce şi implicit iniţierea promptă a 
tratamentului cu scopul de a preveni sau reduce le-
ziunile structurale la pacienţii cu afecţiuni reuma-
tice, printre care şi poliartrita reumatoidă; drept ur-
mare în 2010 (7) (şi revizuite în 2013) sub egida 
EULAR un grup de experţi a elaborat un set de 4 
principii şi 10 recomandări sub denumirea „Treat to 
Target“ (T2T). Scopul acestora este de a ghida tra-
tamentul, ţinta fi ind obţinerea remisiunii sau a unui 
nivel de activitate joasă de boală la cei cu durată 
lungă a bolii.

Este ştiut faptul că în poliartrita reumatoidă men-
ţinerea unei activităţi crescute a bolii – refl ectată de 
numărul de articulaţii tumefi ate, de sindromul infl a-
mator biologic intens, de indicii compoziţi – este 
pre  dictivă pentru distrucţia articulară şi dizabilitatea 
fi  zică cu impact puternic asupra calităţii vieţii.

Acest studiu arată că în rândul pacienţilor cu po-
li artrită reumatoidă consideraţi ca fi ind în remisiune 
poate exista o progresie a distrugerilor structurale, 
ceea ce sugerează că, deşi sunt întrunite criteriile de 
remisiune, pacienţii au boala activă. (8, 9).

Pornind de la aceste observaţii, s-a luat în discuţie 
de-a lungul ultimilor ani acurateţea mijloacelor de 
evaluare a remisiunii şi dacă acestea sunt sufi ciente 
pentru a stabili cu certitudine dacă boala este activă 
sau nu.

În exemplul din Fig. 1, se observă mâinile unei 
paciente cu poliartrită reumatoidă afl ată în remisiune 
clinică şi bilologică (1A). Ecografi a de mâini la 
această pacientă arată prezenţa sinovitei de grad 
mare – 3 cu semnal Doppler grad 2 (1B), discordanţa 
faţă de evaluarea clinică la care nu se identifi că tu-
mefacţii articulare.

În 2006, rezultatele unui studiu pe 107 de pacienţi 
cu poliartrită reumatoidă afl aţi în remisiune clinică, 
arătau că, deşi aceştia îndeplineau criteriile de lipsă 
de activitate de boală, la explorarea imagistică la 
RMN 96% aveau sinovită şi 46% aveau prezent 
edemul osos în timp ce la ecografi e – un procent de 
73% aveau hipertrofi e sinovială şi 43% aveau sem-
nal Doppler present. Autorii au propus ca termenul 
de „remisiune adevărată“ să se refere la pacienţii 
care pe lângă faptul că sunt în remisiune clinică au 
absentă sinovita şi semnalul Doppler la evaluarea 
imagistică. (1) Odată obţinută remisiunea, este foarte 
importantă şi menţinerea ei, o durată scurtă a acesteia 
fi ind asociată cu evoluţia leziunilor radiologice, com-
parativ cu pacienţii afl aţi în remisiune susţinută. (10)

S-a luat în studiu şi relevanţa clinică a gradului 1 
de sinovită la nivelul articulaţiilor mici la mâini la 
pacienţii cu poliartrită reumatoidă (existând şi un 
grup control de indivizi sănătoşi). Rezultatele au 
arătat că sinovita gradul 1 este cea mai frecvent întâl-
nită (chiar şi în lotul control), că nu se corelează cu 
du rerea sau tumefacţia la nivelul articulaţiilor res-
pec tive, sau cu semnalul Doppler. Spre deosebire de 
gradul 2 sau 3 de sinovită, aceasta nu răspunde la 
tra   tament. (11)

Pe baza tehnicilor imagistice şi a criteriilor de re-
misiune se pot identifi ca pacienţii cu factor de risc 
pentru recădere.

Există studii în ultimii ani care au arătat că eva-
luarea ecografi că cu semnal Doppler (PD) mode are 
sensibilitate mai mare decât examinarea clinică a 
arti culaţiilor pentru identifi carea sinovitei şi că fo-
losirea semnalului Doppler furnizează informaţii 
suplimentare în ceea ce priveşte gradul de infl amaţie 

FIGURA 1A. Evaluare clinică a mâinilor la pacientă cu 
poliartrită reumatoidă afl ată în remisiune

FIGURA 1B. Ecografi e secţiune longitudinală RCC 
dreapta aspect dorsal Sinovitagrad 3 cu semnal Doppler 
grad 2 la pacientă afl ată în remisiune
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şi implicit de activitate a bolii. S-a demonstrat că 
semnalul Doppler poate fi  prezent la pacienţi afl aţi în 
remisiune clinică (1,12) şi că se corelează cu pro-
gresia radiologică (13). Odată ce pacienţii ating re-
misiunea clinică, prezenţa semnalului Doppler in-
dică probabilitatea de a rămâne sau nu în această stare, 
semnalul Doppler fi ind cel mai puternic factor de 
prognostic, ca indicator de recădere. (14) Totuşi, s-a 
demonstrat că existenţa unui grad mic de semnal 
Doppler nu semnifi că boala activă, un semnal Doppler 
de > 1 corelându-se cu tumefacţiile articulare şi cu 
impotenţa funcţională (15). 

Pornind de la faptul că în poliartrita reumatoidă 
există o variaţie circadiană a durerii şi redorii arti-
culare (16), s-a demonstrat că şi semnalul Doppler la 
nivelul articulaţiilor metacarpo-falangiene respectă 
acest ritm, fi ind de grad mai mare dimineaţa decât în 
a 2-a parte a zilei, un studiu preliminar prezentând 
aceste date în 2011. (17) De asemenea, s-a observat 
că există o serie de factori care modifi că intensitatea 
semnalului Doppler, printre aceştia tratamentul cu 
corticosteroizi sau antiinfl amatoare nonsteroidiene 
(AINS). Rezultatele unui studiu pe 58 de pacienţi cu 
poliartrita reumatoidă condus de Richard Wakefi eld 
au arătat că, la stoparea AINS, creşte gradul sinovitei 
şi al semnalului Doppler la evaluarea ecografi că, 
exis tând totodată o creştere a numărului de articulaţii 
cu hipertrofi e sinovială şi neovascularizaţie, precum 
şi a VAS-ului. (18)

Un studiu din 2011 arată că remisiunea ecografi că 
se obţine într-un procent semnifi cativ statistic mai 
mare la pacienţii cu poliartrită precoce, în pofi da fap -
tului că aceştia se afl au în tratament doar cu me to-

trexat, spre deosebire de cei cu poliartrită veche, care 
primeau tratament asociat DMARD cu anti TNF. De 
asemenea, s-a observat că riscul de recădere la 12 luni 
este mai mare în rândul acelora care aveau sinovită 
şi semnal Doppler la evaluarea iniţială şi că singurul 
factor de prognostic pentru obţinerea adevăratei re-
misiuni este poliartrita precoce, subliniindu-se încă 
o dată importanţa diagnosticului precoce a bolii. (19)

În ultima perioadă, aprecierea remisiunii în prac-
tica clinică se face utilizând indici compoziţi ca DAS 
28 sau SDAI. Studii de dată recentă arată supe rio-
ritatea SDAI faţă de DAS28 în încadrarea pacienţilor 
în remisiune. SDAI se corelează mai bine cu defi nirea 
ecografi că a remisiunii, permiţând identifi carea for-
me lor reziduale de boală. (20)

Concluzionând, putem spune că există o dis cre-
panţă între evaluarea clinică şi aspectul ecografi c la 
pacienţii cu poliartrită reumatoidă. Rezultatele stu-
diilor arată că, în pofi da unei boli inactive clinic, la 
un procent semnifi cativ de pacienţi se identifi că eco-
grafi c sinovita, asocierea semnalului Doppler având 
valoare predictivă pe progresia eroziunilor. Pentru a 
creşte acurateţea evaluării statusului de re misiune şi 
a identifi ca sinovita responsabilă de evo luţia le zi-
unilor structurale în pofi da unui tratament susţinut, 
este necesară, pe lângă examenul clinic, vizua lizarea 
directă şi cuantifi carea hipertrofi ei sino viale, eviden-
ţierea semnalului Doppler, a edemului osos. Studiile 
ultimilor ani aduc sufi ciente argumente că ultra so-
nografi a este superioară examenului clinic în detec-
tarea sinovitei, iar criteriile ulterioare de de fi nire a 
remisiunii vor trebui să includă şi ecografi a musculo-
scheletală.
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