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Rezumat
Introducere. Procesele distructive din artrita reumatoidă (AR) încep din primele săptămâni sau luni de boală 
astfel încât diagnosticul precoce şi instituirea timpurie a tratamentului devin imperative.
Obiective. Studiul îşi propune analiza caracteristicilor clinice, biologice şi imagistice ale pacienţilor cu artrită 
reumatoidă precoce diagnosticaţi conform criteriilor ACR/EULAR 2010 şi compararea performanţei acestora cu 
vechile criterii ACR 1987 în stabilirea diagnosticului.
Material şi metodă. S-a efectuat un studiu prospectiv care a inclus 50 de pacienţi cu artrită reumatoidă precoce 
clasifi cată conform noilor criterii ACR/EULAR 2010, obţinându-se date demografi ce, date privind caracteristicile 
clinico-biologice şi imagistice ale bolii. S-a analizat ponderea fi ecărui criteriu şi s-a comparat valoarea diagnostică 
a criteriilor din cele două clasifi cări. 
Rezultate. Diagnosticul de AR a fost confi rmat printr-o medie crescută a scorului ACR/EULAR 2010 (7,24 ± 1,422). 
Majoritatea pacienţilor (92%) au avut sindrom biologic de infl amaţie, durata simptomelor peste 6 săptămâni a fost 
prezentă la un procent de 84%, iar afectarea poliarticulară a fost întâlnită la 78% din pacienţi. Serologia pozitivă 
(FR, anti CCP sau ambele) a fost prezentă la 78% din pacienţi (56% au prezentat titruri mari de FR sau anti-CCP). 
Numai 60% dintre pacienţii incluşi în studiu ar fi  fost diagnosticaţi ca AR precoce folosind criteriile de clasifi care 
ACR 1987.
Concluzii. Criteriile ACR/EULAR 2010 au dovedit o performanţă mult crescută pentru diagnosticul formelor 
precoce de boală comparativ cu cele elaborate în 1987.
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Abstract
Background. The distructive processes in rheumatoid arthritis begin in the fi rst weeks or months of the disease, 
therefore early diagnosis and treatment become imperative.
Objective. The study intends to analyse clinical, biological and imagistical features of patients with early rheu-
matoid arthritis diagnosed according ACR/EULAR 2010 and to assess the performance of these new criteria 
compared with old ACR 1987 criteria in establishing the diagnosis.
Methods. We performed a prospective study that included 50 patients diagnosed with early rheumatoid arthritis 
according to ACR/EULAR 2010 classifi cation criteria, obtaining demographic data, clinical, biological and imag-
ing data. We have analyzed the share of each criteria and compared the diagnostic value of both classifi cation 
criteria sets.
Results. The RA diagnosis was confi rmed by an increased mean ACR/EULAR 2010 score (7.24 ± 1.422). Most 
of the patients (92%) presented increased ESR or CRP, 84% presented a mean duration of symptoms of more 
than 6 weeks; polyarticular involvement was found in 78% patients; positive serology (RF, antiCCP or both) was 
present in 78% patients (56% presented high titer for RF or antiCCP). Out of the patients included in the study, 
only 60 % would have been diagnosed with early RA using ACR 1987 classifi cation criteria.
Conclusion. ACR/EULAR 2010 classifi cation criteria prooved a higher performance in diagnosing early disease 
when compared to the 1987 ones.
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BACKGROUND
În 1990 artrita reumatoidă (AR) a fost estimată ca 

fi ind a 40-a cauză de boală dizabilitantă în lume, 
însumând aproximativ 0,7% din totalul anilor de 
dizabilitate, procent similar cu cel al maladiilor psi-
hiatrice obsesiv-compulsive sau cu cel al meningitei 
(1). Până în anul 2000, conform studiului publicat în 
„World Health Report 2002“ (2), AR a ajuns să fi e 
poziţionată pe locul 31 la nivel global, însumând 
aproximativ 0,8% din totalul anilor de dizabilitate.

În România, AR constituie cel mai frecvent reu-
matism de tip infl amator, cu o prevalenţă similară cu 
cea de la nivel global, de aproximativ 1% în populaţia 
generală, putându-se estima un număr de aproximativ 
200.000 de bolnavi în ţara noastră. Incidenţa anuală 
a bolii este de 0,5 cazuri noi/1.000 locuitori pentru 
femei şi 0,2 cazuri noi/1.000 locuitori pentru bărbaţi 
(3). 

În general, în cazul bolilor reumatice nu putem 
vorbi despre stabilirea unor criterii precis defi nite de 
diagnostic, motiv pentru care este folosit termenul 
de „criterii de clasifi care“, care au rolul de a ghida 
clinicianul în stabilirea diagnosticului. Elaborarea 
acestor criterii de clasifi care pentru AR a pornit de la 
folosirea lor ca standarde de cercetare pentru inclu-
derea în studii clinice a pacienţilor chiar din stadiile 
timpurii de boală, pentru a permite efi cientizarea 
trata mentului în vederea remisiunilor de durată.

Criteriile cele mai uzitate au fost create în anul 
1987, deci cu peste 20 de ani în urmă, fi ind actual-
mente depăşite de obiectivul principal care este re-
pre zentat de prevenirea distrucţiilor articulare, fapt 
realizabil prin folosirea timpurie a noilor tratamente 
moderne centrate pe mecanismele patologice ale 
bolii în scopul obţinerii unor remisiuni de durată şi 
pentru îmbunătăţirea prognosticului evolutiv. De 
ase menea, în urma unei analize comprehensive a 
Colegiului American de Reumatologie în asociere cu 
Liga Europeană împotriva Reumatismului prezentate 
publicului încă din septembrie 2010, ponderea cri te-
riilor clinice obiectivate a fost net inferioară ca prog-
nostic în comparaţie cu determinanţii biologici sero-
lo gici, dar şi imagistici, care au avut un efect con -
si derabil (4-6). 

OBIECTIVE
Studiul îşi propune analiza caracteristicilor cli-

nice, biologice şi imagistice ale pacienţilor cu artrită 
reumatoidă precoce diagnosticaţi conform criteriilor 

ACR/EULAR 2010 şi compararea performanţei 
acestora cu vechile criterii ACR 1987 în stabilirea 
diagnosticului. 

MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost introduşi în studiu 50 de pacienţi cu ar-

trită reumatoidă precoce cu vârsta ≥ 18 ani şi o durată 
a bolii ≤ 36 de luni, care au fost evaluaţi în perioada 
2011-2013 în Clinica de Reumatologie a Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, respectiv 
clinica ambulatorie a Centrului Medical IOWEMED, 
Constanţa. Pacienţii au semnat formularul de con-
sim ţă mânt informat la înrolarea în studiu, după ex-
pli carea detaliată a obiectivelor şi procedurilor medi-
cale.

Diagnosticul de AR a fost defi nit pe baza crite-
riilor de clasifi care ACR/EULAR 2010, luând în 
con siderare afectarea articulară, serologia, reactanţii 
de fază acută şi durata simptomelor. S-au aplicat, de 
asemenea, criteriile de clasifi care ACR1987 pentru 
comparaţie. Screeningul biologic infl amator a con-
stat în determinarea vitezei de sedimentare a hema-
tiilor (VSH) şi a proteinei C reactive (PCR), iar eva-
luarea imunologică a presupus detectarea factorului 
reumatoid (FR) prin metoda latex-imunoturbi di-
metrică cu valoare de referinţă < 14UI/mL şi a anti-
corpilor anti-CCP prin metoda imunoenzimatică cu 
detecţie prin fl uorescenţă (FEIA) cu valoare de 
referinţă > 20 U/mL pozitiv. Pentru evidenţierea 
ima gistică a modifi cărilor structurale articulare s-au 
folosit radiografi a standard pentru mâini şi/sau alte 
arii articulare, ultrasonografi a şi/sau rezonanţa mag-
netică nucleară: 35 de pacienţi au efectuat radiografi e 
convenţională, 23 ecografi e musculoscheletală şi unul 
singur rezonanţă magnetică. Examinarea ultrasono-
grafi că a folosit un ultrasonograf de tip VOLUSON 
cu transductor de frecvenţă standard 7,5-10 MHz 
pentru examinarea convenţională + bandă largă (5-
10, 8-16 şi 10-22 MHz) pentru detectarea detaliilor 
fi ne ale ţesuturilor superfi ciale, şi un aparat ESAOTE 
model MyLab25Gold cu transductor linear de 18 
MHz.

În cadrul analizei statistice, a fost completată o 
bază de date utilizând programului SPSS v. 20.0. A 
fost folosit pentru compararea variabilelor catego-
riale intra-grup, dar şi pentru cele cu distribuţie non-
gaussiană testul χ-pătrat (χ-square test), iar pentru 
compararea inter-grupuri a variabilelor s-au folosit 
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testele Mann-Whitney şi Kruskall-Wallis (inclusiv 
analiza post-hoc pentru evidenţierea diferenţelor între 
subgrupuri). Variabilele cantitative au fost analizate 
conform testului Spearman. Pentru interpretarea tes-
telor a fost considerată semnifi cativă statistic orice 
valoare a p sub 0,05 calculată de soft, relevând aso-
ciere între variabilele corelate. 

REZULTATE
Caracteristicile demografi ce ale pacienţilor cu 

artrită reumatoidă precoce înrolaţi în studiu sunt 
rezumate în Tabelul 1. 

Toţi pacienţii au prezentat un debut sub 36 de luni 
până la momentul diagnosticului, iar 84% au fost 
diagnosticaţi în primele 12 luni de la debut, înde-
plinind criteriile de diagnostic ACR/EULAR 2010. 
Mai puţin de jumătate (44%) au fost diagnosticaţi în 
primele 3 luni de evoluţie a bolii. Pacienţii din lotul 
studiat au înregistrat o vârstă medie de 58,54 ± 12,223 
şi un raport femei/bărbaţi de 4:1, un scor ACR/
EULAR 2010 de 7,24 ± 1,422 şi o valoare medie a 
DAS28 de 6,251 ± 0,957 (min 4,22 – max 8,21). 
Aproape jumătate dintre pacienţi (46%) sunt fumă-
tori activi. 

Numărul de articulaţii dureroase a avut o medie 
de 17,96, cu un minim de 3 şi un maxim de 47 de 
articulaţii implicate, iar numărul de articulaţii tume-
fi ate a însumat o medie de 7,32 ± 6,384. În ceea ce 
priveşte distribuţia ariilor articulare, s-au evidenţiat 
net ca şi principale articulaţii dureroase metacarpo-
falan gienele, interfalangienele proximale, aria radio-
cubitocarpiană, dar şi cea a genunchilor, iar ca prin-
cipale arii articulare tumefi ate se distanţează net 
articulaţia radiocubitocarpiană şi metacarpo falan gi-
enele.

Factorul reumatoid (FR) a fost determinat la toţi 
pacienţii din lot: a fost pozitiv la 34 (68%) dintre 
aceştia, cu o valoare medie măsurată de 128,71 UI/
mL, titruri mari (> 3N) fi ind înregistrate la 19 dintre 
aceştia (38%). Anticorpii anti-peptid ciclic citrulinat 
(Anti-CCP) au fost determinaţi la 45 de pacienţi: au 
fost pozitivi la 26 (57,77%), având o valoare medie 
de 155,9 UI/mL, titruri mari (> 3N) fi ind înregistrate 
la aproximativ jumătate dintre aceştia (46,66%). 
Patru pacienţi au fost anti CCP pozitivi în absenţa 
FR, 9 pacienţi au fost FR pozitivi în absenţa antiCCP, 
iar 21 de pacienţi au fost pozitivi pentru ambii 
anticorpi (> 50% din cei la care s-au facut ambele 
determinări). Numai 11 pacienţi au fost seronegativi 

TABELUL 1. Caracteristici demografi ce și biologice la pacienţii cu AR precoce

Caracteristici demografi ce si biologice No. = 50 
Vârsta, media +/- SD (ani) 58,54 ±12,223 
Debut < 3 luni (nr., %) 22 (44%)
Debut < 12 luni 42 (84%)
Debut < 36 luni 50 (100%)
Bărbați (nr., %) 10 (20%)
Femei (nr., %) 40 (80%)
Raport femei:bărbați 4:1
Mediu de proveniență urban/rural 37 (74%) / 13 (26%)
Scor ACR/EULAR2010 (media) 7,24 ± 1,422
FR pozitiv 34 (68%)
FR media +/-SD (UI/mL) 128,71 ± 158,474
AntiCCP pozitiv 26 (52% din nr total) 

(57,77% din cei 45 care au efectuat analiza)
AntiCCP media +/-SD (UI/mL) 155,9 ± 175,044
Fumători (nr., %) 23 (46%)
Fumători/nefumători (ratio) 23/27 (0,85)
Nr. art. dureroase – Media totală (min-max) 17,96 ± 11,514 (min 3 - max 47)
Nr. art. tumefi ate – Media totală (min-max) 7,32 ± 6,384 (min 1 - max 34)
VAS – Media totală (min-max) 67,90 ± 16,228 (min 40 - max 100)
DAS 28– Media totală (min-max) 6,251 ± 0,957 (min 4.22 - max 8.21)
Înalt active: > 5.1 (nr. - pondere) 44 (88%)
Moderat active: 3.2-5.1 (nr. - pondere) 6 (12%)
VSH  media +/-SD (mm/h) 46,28 ± 25,059
PCR media +/-SD (UI/mL) 3,28 ± 3,454
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pentru ambii anticorpi. Prezenţa antiCCP s-a corelat 
semnifi cativ statistic cu prezenţa factorul reumatoid 
(p = 0.008; OR = 6,41; 95%CI = 1,60-25,64) (Fig. 1).

superioară la bărbaţii din lot comparativ cu pacienţii 
de sex feminin (Fig. 2).

Analiza ponderii criteriilor de clasifi care ACR/
EULAR 2010 a evidenţiat un punctaj total de 7,34; 
40% dintre pacienţi au prezentat cel puţin 10 arti-
culaţii afectate, 56% au avut titruri mari (> 3N) 
pentru FR şi/sau antiCCP, 92% un sindrom biologic 
de infl amaţie caracterizat de valori cresute ale VSH 
şi/sau PCR şi în 84% din cazuri s-a înregistrat o per sis-
tenţă a simptomelor peste 6 săptămâni (Tabelul 3).

Analizând sindromul biologic de infl amaţie re-
levat prin reactanţii de fază acută VSH şi PCR în 
cadrul criteriilor de clasifi care ACR/EULAR 2010, 
acesta s-a corelat semnifi cativ statistic cu indicele de 
activitate a bolii DAS28 (p = 0,045). 

Criteriile ACR 1987 au fost îndeplinite într-un 
procent de 60%. Interesantă a fost calcularea frec-
venţei fi ecărui criteriu care a evidenţiat proporţii 
egale (≈ 90%) pentru criteriile 1 şi 3 (artrita la cel 
puţin 3 articulaţii şi artrita mâinilor) dintre criteriile 
de clasifi care ACR 1987. Tabloul clinic analizat în 
funcţie de vechile criterii de clasifi care a fost dominat 
de artrita mâinilor, de simetrie, redoare matinală şi FR 
pozitiv. Cele mai puţin frecvent îndeplinite criterii au 
fost reprezentate de prezenţa modifi cărilor radiolo-
gice specifi ce şi a nodulilor reumatoizi (18% şi res-
pectiv, 2%). Îndeplinirea criteriilor clasice de clasi-
fi care ACR 1987 s-a corelat semnifi cativ statistic cu 
valori crescute ale scorului ACR/EULAR 2010: 
86,7% dintre pacienţii clasifi caţi cu AR conform 
ACR 1987 au avut un scor ACR/EULAR 2010 ≥ 7 
(p = 0,018).

Afectarea articulară simetrică din cadrul crite-
riilor clasice de clasifi care ACR1987 a fost cea care 
s-a corelat cel mai bine cu sindromul biologic de 
infl amaţie (p = 0,021), implicit cu VSH şi PCR (p = 

*(5 pacienţi nu au efectuat anti CCP)

FIGURA 1. Corelarea prezenţei factorului reumatoid cu 
prezenţa de anticorpi anti-peptid ciclic citrulinat 
(ACP – anticorpi antiCCP)

FIGURA 2. Valorile reactanţilor de fază acută la bărbaţi 
vs. femei

TABELUL 2. Caracteristici demografi ce şi biologice la pacienţi cu artrită reumatoidă precoce grupaţi pe sexe
Caracteristici demografi ce şi 
biologice

Bărbaţi
Nr. = 10 (20%)

Femei
Nr. = 40 (80%)

Vârsta, media +/- SD (ani) 62,40 ±12,859 57,25 ± 11,833
Mediu de provenienţă urban/rural 7/3 30/10
Scor ACR/EULAR2010 (media) 7,50 ± 1,354 7,27 ± 1,501
FR pozitiv  6 (60%) 29 (72,50% din nr.)
FR media +/-SD (UI/mL) 128,60 ± 231,168 128,69 ± 138,681
AntiCCP pozitiv 5 (50% din nr.) 21 (58,33% din nr.)
AntiCCP media +/-SD (UI/mL) 157,65 ± 181,529 141,07 ± 176,030
Fumători (nr., %) 8 (80%) 15 (37,50%)
Fumători/nefumători (ratio) 8/2 (4) 15/25 (0,6)
VSH  media +/-SD (mm/h) 49,50 ± 24,99 46,62 ± 25,045
PCR media +/-SD (UI/mL) 5,88 ± 3,255 2,84 ± 3,438
DAS 28 – Media totală (min-max) 6,646 ± 0,892 6,170 ± 0,9916

Media FR a fost practic similară la femeile din lot 
comparativ cu bărbaţii, spre deosebire de media anti-
cor pilor anti-CCP, care a fost superioară la pacienţii 
de sex masculin (Tabelul 2).

Sindromul biologic de infl amaţie a fost prezent la 
majoritatea pacienţilor (92%) şi s-a evidenţiat prin 
VSH cu o medie de 46,28 mm/h ± 25,059 şi PCR de 
3,28 UI/mL ± 3,454. Valoarea medie a PCR a fost 
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0,026, respectiv p = 0,017) şi înalt semnifi cativ sta-
tistic (p = 0,002) cu indicele de activitate a bolii 
DAS28. Criteriile de redoare matinală şi artrită a 
mâinilor s-au corelat foarte bine cu valorile crescute 
ale proteinei C reactive (p = 0,039, respectiv 0,018).

Deşi modifi cările imagistice tipice nu reprezintă un 
criteriu mandator în noua clasifi care ACR/EULAR 
2010, examenul radiologic al mâinilor, dar şi al altor 
arii articulare afectate a fost efectuat aleator la 35 de 
pacienţi, relevând în principal osteoporoza juxtaarti-
culară şi geodele, iar ultrasonografi a articulară a fost 
efectuată (de asemenea aleator) la 23 de pacienţi. 

Principalele modifi cări radiologice sunt prezen-
tate în Tabelul 4, cu menţiunea că aproape 90% (7 
din 8) dintre cazurile cu modifi cări de tip eroziv au 
fost descrise ca geode subcondrale, difi cil de evaluat 

ultrasonografi c. Eroziunile marginale au fost prezente 
la un singur pacient atât pe radiografi a standard, cât 
şi la examenul ultrasonografi c. Toţi cei 7 pacienţi cu 
modifi cări de tip eroziv (geode) au avut o durată de 
evoluţie a bolii ≤ 12 luni, dintre care 4 ≤ 3 luni. Pa-
cientul cu eroziune decelabilă radiologic şi ultraso-
nografi c a avut o durată a bolii ≤ 12 luni, dar > 3 luni. 

Rezultatele examinării ultrasonografi ce a pa ci-
enţilor cu AR precoce au fost dominate de efuziuni şi 
proliferări sinoviale (19 pacienţi din cei 23 care au 
efectuat ecografi e articulară prezentând acest tip de 
modifi care – 82,6%), leziuni abarticulare de tip 
tendinită/tenosinovită/ruptură de tendon (16 pacienţi 
din cei 23 care au efectuat ecografi e articulară 
prezentând acest tip de modifi care – 69,56%) şi mai 
puţin modifi cări de tip eroziv (1 din cei 23 – 4,34%) 
(Tabelul 5). 

Toţi pacienţii cu modifi cări de tip eroziv (geode) 
au fost seropozitivi pentru FR şi/sau antiCCP, au 
prezentat boală înalt activă, un sindrom biologic de 
infl amaţie marcat şi toţi au îndeplinit criteriile de 
clasifi care ACR1987. Prezenţa modifi cărilor osteo-
ero  zive s-a corelat cu valorile crescute ale scorului 
ACR/EULAR 2010 (50% dintre aceşti pacienţi au 
avut un punctaj ≥ 10), corelaţia fi ind înalt semni-
fi cativă statistic (p value < 0,03).

A fost observată o pondere mai mare a nefumă-
torilor cu modifi cări radiologice, chiar dacă dife-
renţele nu au fost semnifi cative statistic între pa-

TABELUL 3. Analiza criteriilor de clasifi care ACR 1987 vs. ACR/Eular 2010
Criterii de clasifi care ACR 1987 Criterii de clasifi care ACR/EULAR 2010
Criterii îndeplinite per total (nr.%) 30 (60%) Criterii îndeplinite per total (nr.%) 50 (100%)

Punctaj total (media +/-SD) 7,34
+/- 1,422

1. Artrită la cel puţin 3 articulaţii 45 (90%) A. Afectare articulară (media punctaj +/- SD) 3,5 +/- 1,359
1 articulaţie mare 0 (0%)

2. Redoare matinală ≥ 60 min 31 (62%) 2-10 articulaţii mari 4 (8%)
1-3 articulaţii mici (+/- art. mari) 7 (14%)

3. Artrita mâinilor 45 (90%) 4-10 articulaţii mici (+/- art. mari) 19 (38%)
> 10 articulaţii (cel puţin 1 art.mica) 20 (40%)

4. Artrita simetrică 36 (72%) B. Serologie (media punctaj+/- SD) 2,08 +/- 1,309
FR neg. şi antiCCP neg. 11*(24%)

5. Noduli reumatoizi 1 (2%) FR sau antiCCP poz. în titru mic 10 (20%)
FR sau antiCCP poz. în titru mare 28 (56%)

6. FR pozitiv 34 (68%) C. Reactanţi de faza acută 
(sdr. biologic de infl amaţie)
(media punctaj +/- SD)

0,92 +/- 0,274

VSH şi PCR normale 4 (8%)
VSH sau PCR crescute 46 (92%)

7. Modifi cări radiologice tipice 8 (16%) D. Durata simptomelor (media punctaj+/- SD) 0,84 +/- 0,370
< 6 săptămâni 8 (16%)
≥ 6 săptămâni 42 (84%)

* 1 pacient seronegativ pentru FR nu a efectuat antiCCP.

TABELUL 4. Caracteristicile modifi cărilor radiologice la 
pacienţii cu AR precoce

Modifi cări radiologice Nr. = 35 pacienţi 
care au efectuat Rx

Raportul pacienţi cu modifi cări/
pacienţi fără modifi cări 
radiologice

21:14 (1,5)

Eroziuni/geode (nr., %) 8 (22,85%)
Osteoporoza juxtaarticulară 
(nr., %) 10 (28,57%)

Luxaţii/deformări articulare 
(nr., %) 3 (8,57%)

Raportul sero+/sero – cu 
modifi cări radiologice 16/5 (3,2)
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cienţii fumători cu modifi cări radiologice comparativ 
cu nefumătorii (p = 0,487; OR = 0,61; 95%CI = 
0,15-2,43).

O atenţie deosebită a fost acordată unui subgrup 
particular, şi anume pacienţii cu boală foarte precoce 
≤ 3 luni, în număr de 22 (44% din lotul studiat), cu 
un raport F:B de 8:3 (72,7% femei) şi vârstă medie 
de 60,45 ani (min. 39 – max. 83), dominată de decada 
50-60 de ani. Media scorului ACR/EULAR 2010 a 
fost de 6,18. Dintre aceştia, 72,7% au prezentat peste 
4 articulaţii afectate, 20 (90,9%) au prezentat sin-
drom biologic de infl amaţie, iar 15 (68,2%) au avut 
o persistenţă a simptomelor ≥ 6 săptămâni. Factorul 
reumatoid a fost efectuat la toţi pacienţii cu AR 
foarte precoce (22 pacienţi), fi ind pozitiv la 15 dintre 
aceştia şi înregistrând o valoare medie de 102,58 UI/
mL; titruri mari de FR (> 3N) au fost înregistrate la 
9 pacienţi (40,9%). Anticorpii anti-peptid ciclic ci-
tru linat au fost determinaţi la 21 de pacienţi, fi ind 
pozitivi la 12 (57,1%), cu o valoare medie de 203,2 
UI/mL, titrurile mari (> 3N) fi ind înregistrate la 10 
dintre aceştia (47,61%). 12 pacienţi (54,5%) au fost 
pozitivi atât pentru FR, cât şi pentru antiCCP. Sin-
dromul biologic de infl amaţie înregistrat la acest 
sublot de pacienţi s-a caracterizat prin valori crescute 
în special pentru proteina C reactivă: 16 pacienţi 
(80,81%) cu valori de 3 ori normalul. 81,8% au 
prezentat boală înalt activă (scor DAS28 > 5,1). 
Doar 50% dintre aceşti pacienţi au îndeplinit criteriile 
clasice de clasifi care ACR1987, ponderea acestora 
fi ind reprezentată astfel: artrita mâinilor a fost pre-
zentă la 18 pacienţi (81%), afectarea a minimum 3 
arii articulare, la 19 pacienţi (86%), artrită simetrică, 

la 15 pacienţi (68,2%) şi redoarea matinală prelungită 
la 14 pacienţi (62%).

În ceea ce priveste modifi cările decelabile ima-
gistic la acest subgrup, trebuie menţionat faptul că 
ultrasonografi a articulară a evidenţiat în proporţie de 
99,9% efuziuni/proliferări sinoviale asociate cu le-
ziuni abarticulare de tip tendinită/tenosinovită/rup-
tură de tendon.  

DISCUŢII
Studiul nostru confi rmă datele din literatură pri-

vind ponderea dominantă a pacienţilor de sex fe-
minin (7). Comparativ cu pacienţii de sex feminin, 
bărbaţii prezintă un debut tardiv al bolii şi par să fi e 
mai predispuşi pentru o boală sero-pozitivă (FR pre-
zent şi titruri mari de anti-CCP). De asemenea, 
bărbaţii prezintă mai frecvent asocierea cu fumatul; 
80% dintre pacienţii cu artrită precoce bărbaţi au fost 
fumători. 

Din multitudinea de biomarkeri care au fost tes-
taţi ca fi ind utili în estimarea activităţii şi a prog-
nosticului bolii, numai câţiva au fost desemnaţi ca 
având utilitate practică. Ponderea seropozitivilor în 
lotul de studiu, exprimată prin prezenţa factorului 
reumatoid şi/sau anticorpi anti-peptid ciclic citrulinat, 
susţine importanţa serologiei în clasifi carea şi diag-
nosticarea artritei reumatoide precoce. Procentul 
mare de seropozitivi nu s-a corelat cu statusul de 
fumător/nefumător, implicând indirect o rată de in-
dependenţă în defi nirea artritei reumatoide. De de-
parte, ca şi subiect care să suscite atenţia pentru 
evaluările ulterioare, analiza lotului nostru cu artrită 

TABELUL 5. Caracteristicile modifi cărilor ecografi ce la pacienţii cu AR precoce
Modifi cări ecografi ce ale articulaţiilor mâinilor Nr. = 16 pacienţi cu eco mâini
Efuziuni/proliferare sinovială (nr., %) 15 (93,8%)
Tendinită/tenosinovită/ruptură tendon (nr.,%) 14 (87,5%)
Eroziuni (nr., %) 1 (6,3%)
Raportul  sero+/sero- cu modifi cări echo mâini 9/7 (1,28)
Modifi cări ecografi ce alte arii articulare Nr. = 7 pacienţi cu eco alte arii articulare
Efuziuni/proliferare sinovială (nr., %) 4 (57,14%)
Tendinită/tenosinovită/ruptură tendon (nr.,%) 2 (28,57%)
Eroziuni (nr., %) 0
Raportul  sero+/sero- cu modifi cări echo alte arii 
articulare

2/2 (1)

Modifi cări ecografi ce articulare per total 
(articulaţii mâini şi alte arii articulare)

No. = 23 pacienţi cu echo 

Raportul pacienţi cu modifi cări/pacienţi fără 
modifi cări echo

20:3 (6,66)

Efuziuni/proliferare sinovială (nr., %) 19 (82,6%)
Tendinită/tenosinovită/ruptură tendon (nr.,%) 16 (69,56%)
Eroziuni (nr., %) 1 (4,34%)
Raportul sero+/sero- cu modifi cări echo total 11/9 (1,22)
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reumatoidă precoce a evidenţiat dominanţa seropo-
zitivilor pentru factorul reumatoid, în ciuda studiilor 
din ce în ce mai vehemente care susţin că prezenţa 
anticorpilor anti-CCP ar scurta perioadă de debut a 
bolii (8). Noile criterii de clasifi care nu au exclus 
fac torul reumatoid din ecuaţia clasifi cării pacienţilor 
cu AR, cei doi biomarkeri având relevanţă echiva-
lentă. Prin urmare, în cazul artritei reumatoide pre-
coce, rezultatele studiului concordă ca şi unealtă 
analitică de decizie medicală cu datele din literatură 
(9,10). 

Pacienţii cu AR precoce pozitivi pentru anti-CCP 
prezintă un risc crescut de distrucţii articulare pro-
gresive (11,12), fapt susţinut şi de raportul net fa-
vorabil pacienţilor seropozitivi din lotul de studiu în 
ceea ce priveşte prezenţa modifi cărilor radiologice, 
chiar dacă fi ecare tip de serologie luată în parte nu 
s-a corelat semnifi cativ statistic cu acestea. 

Valorile crescute ale reactanţilor de fază acută par 
să fi e un indicator valoros în prognosticul modi fi -
cărilor radiologice (13). Analizând sindromul bio lo-
gic de infl amaţie relevat prin reactanţii de fază acută 
(VSH şi PCR) în cadrul criteriilor de clasifi care 
ACR/EULAR 2010, acesta s-a corelat semnifi cativ 
statistic şi cu indicele de activitate a bolii DAS28 la 
pacienţii noştri cu AR precoce. 

Dezavantajul major al examenului radiologic 
este reprezentat de lipsa de specifi citate pentru mo-
difi cările ţesuturilor moi, inclusiv a sinovitei (17). 
Ultrasonografi a a avut avantajul lipsei de iradiere, a 
bunei vizualizări a tendoanelor şi a spaţiilor arti-
culare, a posibilităţii vizualizării articulaţiei în mai 
multe planuri, dar şi a comparaţiei permanente cu 
arti culaţiile controlaterale.

Clasifi carea ACR/EULAR 2010 aduce o nouă 
abordare privind identifi carea pacienţilor cu boală 
precoce care ar putea benefi cia după instituirea pre-

coce a terapiilor modifi catoare de boală prin indu-
cerea remisiunii şi chiar oprirea din evoluţie a bolii. 
Unul din scopurile noastre a vizat performanţa reală 
a noilor criterii, comparativ cu cele din 1987. Mai 
multe studii anterioare au comparat cele două clasi-
fi cări din punct de vedere al specifi cităţii şi sensi-
bilităţii, cu rezultate net favorabile pentru sensibi-
litatea criteriilor din 2010, în detrimentul specifi cităţii 
acestora (18). 

Noutatea studiului nostru este reprezentată de 
analiza amănunţită a fi ecărui criteriu din cele două 
clasifi cări, cu corelarea lor şi evidenţierea celor mai 
semnifi cative asocieri din punct de vedere statistic.

Pacienţii cu artrită reumatoidă foarte precoce (o 
durată a bolii ≤ 3 luni) au prezentat boală înalt activă, 
cu valori mari în special ale proteinei C reactive, 
seropozitivitate pentru FR asemănătoare cu cea din 
lotul general, dar net superioară pentru anticorpii 
antiCCP.

CONCLUZII
Stabilirea unui diagnostic precoce care să permită 

instituirea unei terapii optime în cel mai scurt timp şi 
o urmărire efi cientă a evoluţiei sub tratament repre-
zintă elementul cel mai important în abordarea pa-
cientului. Scopul medicului devine obţinerea remi-
siunii, precum şi reducerea numărului stadiilor avan-
 sate de boală. 

40% din pacienţii cu artrita reumatoidă precoce 
clasifi caţi conform criteriilor ACR/EULAR 2010 nu 
ar fi  fost diagnosticaţi pe baza criteriilor clasice ACR 
1987. Mai mult decât atât, 50% dintre pacienţii cu 
boală foarte precoce nu ar fi  fost diagnosticaţi în 
acest mod, date care subliniază încă o dată perfor-
manţa criteriilor noi de clasifi care ACR/EULAR 
2010.
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