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Rezumat
Artrita  reumatoidă  afectează orice populaţie, putând apărea în orice parte a globului. Ea este prezentă la 
aproximativ 0,5-1% din populaţia adultă europeană şi nord-americană, dar cu diferenţe regionale considerabile. Pe 
continentul nostru, prevalenţele pentru ţările din sudul Europei sunt mai mici decât cele pentru ţările nordice. Datele 
statistice variază în funcţie de grupul populaţional studiat, zona geografi că sau administrativă analizată, tipul de 
studiu, criteriile de diagnostic utilizate. 
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Abstract
Rheumatoid arthritis affects any population and any region of the world. It is present in approximately 0.5-1% of 
European and North-American adult population, but with notable regional differences. On our continent, estimated 
prevalences for the countries in the south of Europe are lower than those for the north. Statistical data are variable 
according to study group, geographical or administrative area, type of study, set of diagnosis criteria.
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Analiza prevalenţei şi incidenţei artritei reuma-
toide (AR) poate furniza date privind implicarea fac-
torilor genetici şi/sau a unor factori de mediu (climă, 
relief, structură geologică a solului, compoziţia chi-
mică a apei, modul de viaţă etc.) în apariţia bolii. Eva -
luarea incidenţei şi prevalenţei AR şi a bolilor cro-
nice în general este utilă, de asemenea, atât pentru 
evaluarea costurilor la nivel de societate, cât şi pen-
tru planifi carea politicilor de sănătate.

Majoritatea populaţiilor caucaziene raportează 
pen   tru artrita reumatoidă o prevalenţă între 0,5 şi 1% 
(1). Prevalenţe mai mari au fost observate în triburile 
indienilor americani şi ale indienilor din Alaska, iar 
prevalenţe mai joase, în ţările Africii şi Asiei. 

Datele statistice variază în funcţie de grupul 
populaţional studiat, zona geografi că sau adminis tra-
tivă analizată (ex. rural-urban), tipul de studiu, crite-

riile de diagnostic utilizate. Analiza dinamică a epi-
demiologiei AR a dat naştere la numeroase speculaţii 
privind trendul descendent al incidenţei şi prevalenţei 
AR în ultimii 50 de ani. Informaţiile privind carac te-
risticele epidemiologice ale AR apar după anii 1950, 
folosesc criterii diferite pentru stabilirea diagnos ti-
cului (ARA 1958, Roma 1961 sau criteriile New 
York 1966 şi mai apoi ARA 1987) vorbind despre AR 
„defi nită“ şi „probabilă“, ambele forme fi ind luate de 
regulă în considerare în stabilirea incidenţei şi pre-
va lenţei acestei boli. Date timpurii despre epi de mi-
ologia AR provin din UK şi ţările din Nordul Europei 
(Finlanda, Olanda), din USA (populaţia cau caziană şi 
amerindiană), din continentul African (Nigeria, Li-
be ria, Kenia, Africa de Sud) şi din Ex tremul Orient 
(Japonia), precum şi din ţări ale Asiei (Iran, Irak, In-
do nezia, China). 
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ŢĂRILE DIN NORDUL EUROPEI
Primele studii epidemiologice asupra AR aparţin 

autorilor britanici, nume celebre precum J.H. Kellgren 
sau Sir J.S. Lawrence numărându-se printre aceştia. 
În 1958 a fost publicat un studiu populaţional pros-
pectiv desfăşurat între 1953-1955 în sudul Ţării Ga-
lilor în două localităţi apropiate – The Rhondda 
Fach, o localitate urbană cu o populaţie în jur de 
20.000 de locuitori, cu vârsta peste 15 ani, şi The 
Vale of Glamorgan, o zonă agricolă cu o populaţie de 
4.600 de locuitori cu vârsta peste 15 ani, situate în 
sudul Ţării Galilor la o distanţă de 15 mile una de 
cea laltă care arată o prevalenţă generală a bolii cres-
cută în mediul rural faţă de cel urban (2,1% vs 1,3%), 
o prevalenţă mult crescută la populaţia cu vârsta > 
65 de ani, mai ales în mediul rural (8% vs 2%) şi o 
pre valenţă aproximativ egală a bolii la cele două 
sexe. Nu au fost utilizate criterii standardizate de 
clasi fi  care: diagnosticul sugerat de simptomatologia 
cli nică a fost confi rmat prin modifi cările radiologice 
şi/sau serologice (2). În datele epidemiologice 
publicate după 1960, AR a fost defi nită după criteriile 
ARA 1958. După anul 1990, au fost utilizate criteriile 
ARA (ACR) 1987.

Datele privind epidemiologia AR în ţările din 
nor dul Europei (Anglia, Olanda, Finlanda), comu ni-
cate de J.S. Lawrence, V.A.I. Laine şi R. de Graaff la 
o întâlnire din ianuarie 1961, reprezintă rezultatele 
parţiale ale unui studiu populaţional prospectiv în care 
s-au utilizat pentru prima dată în Europa cri te riile 
de diagnostic ARA 1958. Studiul s-a desfăşurat în 
pe rioada 1958-1960, în două provincii din Anglia 
(Leigh – urban şi Wensleydale – rural), într-o zonă 
ru  rală din Finlanda (Heinola) şi în Rotterdam, zona 
urbană a Olandei. Rezultatele comunicate au eviden-
ţiat valori asemănătoare ale prevalenţei AR în zonele 
rurale faţă de cele urbane în rândul populaţiei cu vâr-
ste cuprinse între 55-64 de ani: AR defi nită are o 
prevalenţă asemănătoare în mediul urban (3% Leigh 
şi Rotter dam) şi rural (2% în Heinola şi 3% în 
Wensleydale); prevalenţa AR defi nite şi probabil 
este mai mare în mediul urban (14% în Leigh şi 8% 
în Rotterdam) decât în mediul rural (7% în Heinola 
şi 6% în Wens leydale). Rezultatele fi nale ale 
studiului efectuat în cele două provincii din Anglia 
(Leigh şi Wensleydale), în perioada 1958-1960, au 
fost publicate în acelaşi an. Eşantionul studiat a inclus 
1.236 de bărbaţi şi 1.354 de fe mei dintre care 1.060 
şi respectiv 1.174 au fost exa  minaţi. S-a determinat 
o prevalenţă a bolii defi  nite de 0,4% pentru bărbaţi şi 

de 1,4% pentru femei, boala probabilă fi ind prezentă 
la 1,7% din bărbaţi şi la 3,8% dintre femei. În eşan-
tionul de femei cu vârste cuprinse între 45-64 de ani, 
AR „defi nită“ înregistrează o pre valenţă de 2,5%. 
Dacă se iau în considerare cazurile de AR „probabilă“ 
şi AR „defi nită“ se poate aprecia o prevalenţă minimă 
a bolii de 2,1% pentru bărbaţi şi 5,2% pentru femei. 
Procentajul pacienţilor cu AR (defi nită şi probabilă) 
creşte odată cu vârsta, atingând un maximum în jurul 
vârstei de 64 de ani (6% pentru băr baţi şi 18% pentru 
femei). Pe baza acestor rezultate s-a estimat o 
prevalenţă minimă asemănătoare a bolii în toată ţara 
(Anglia, Ţara Galilor şi Scoţia), apre ciindu-se că în 
anul 1959, în Marea Britanie aproxi mativ 377.000 de 
bărbaţi şi 1.034.000 de femei aveau artrită reumatoidă 
(3). Având în vedere pro centul scăzut de seropo ziti-
vitate în rândul AR „pro babile“ (29% dintre bărbaţii 
şi 4% dintre femeile cu AR), ra portarea acestora ca 
şi cazuri certe de AR este dis cutabilă. După 1990, 
studiile au utilizat aceleaşi cri terii de clasifi care 
(ARA 1987), dar prevalenţa bolii a fost determinată 
prin studii cu design diferit, s-au adresat unor grupe 
populaţionale diferite ca vârstă (>15 ani, >18 ani, 
>35 de ani, între 45-64 de ani sau >65 de ani), sex 
(populaţia generală sau nu mai fe mei), mediul de 
viaţă (rural sau urban), zona geo gra fi că etc. 

Studiul HARPS (The Highland Arthritis Preva-
lence Study) a inclus 35.251 de pacienţi înregistraţi 
în evidenţele a 29 de medici de familie (GP) din 4 
zone geografi ce ale Scoţiei (Nairn, Black Isle, Loch-
aber si Skye). Bazându-se pe diagnosticul me di cilor 
generalişti, prevalenţa artritei reumatoide a fost esti-
mată la 0,55% (0,3% pentru bărbaţi şi 0,8% pentru 
femei), cu mari diferenţe între Coasta de Est şi cea 
de Vest în rândul sexului feminin (1,45% pe Coasta 
de Est şi 0,52% pe Coasta de Vest). S-au înre gistrat 
2 vârfuri ale prevalenţei: 1% pentru femeile cu vârste 
între 40-50 de ani şi 2,3% pentru cele cu vârste între 
60-70 de ani. Studiul s-a desfăşurat timp de 1 an, 
între 1986-1987, iar rezultatele au fost rapor tate în 
1992 (4). Între 1989-1990 s-a determinat pre valenţa 
AR în rândul pacientelor cu vârste cuprinse între 
45-64 de ani afl aţi în evidenţa medicilor GP din 
Chingford, East London. Au fost examinate peste 
1.000 de femei, diag nosticul de AR, stabilindu-se 
după ambele seturi de criterii ARA (1958 şi 1987) şi 
determinându-se o pre valenţă de 1,2% (95% confi -
dence interval – CI) (5). 

În Irlanda, prevalenţa AR a fost determinată 
pri n tr-un studiu populaţional care s-a adresat populaţiei 
adulte din Dublin: un eşantion de 2.500 de persoane 
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alese prin randomizare din registrul electoral au 
com  pletat un chestionar destinat să selecteze pa ci-
enţii cu artrită nediagnosticată şi/sau pacienţii cu 
diag  nostic preexistent de AR. Din cele 1.227 de per-
soane care au avut răspunsuri valide (rata de răspuns 
= 49%), 6 au îndeplinit criteriile ARA 1987, stabi lin-
du-se o prevalenţă de 0,5% (6). 

După 40 de ani de la primul studiu prospectiv pri-
vind epidemiologia AR în Anglia (3), o nouă estimare 
a prevalenţei bolii (în funcţie de vârstă şi sex), în 
Anglia ultimului deceniu al secolului XX, este ra-
portată ca rezultat al unui studiu populaţional în care 
s-au folosit criteriile ACR 1987 (7). Au fost selectate 
7.050 de persoane din cele 60.000 afl ate în evidenţa 
a 11 medici de familie (GP) din Norfolk, refl ectând 
populaţia urbană, rurală şi de coastă. Cei care au răs-
puns pozitiv chestionarului de screening (au raportat 
cel puţin 2 artrite persistente > 4 săptămâni sau aveau 
diagnosticul de AR) au fost investigaţi prin examen 
clinic, radiologic şi determinarea factorului reuma-
toid (FR). Pacienţii adulţi din registrul celor 11 GP 
au fost împărţiţi în 4 grupe de vârstă: 16-44 de ani, 
45-64 de ani, 65-74 de ani şi peste 75 de ani; 66 de 
pa cienţi au fost identifi caţi cu AR, estimându-se o 
pre valenţă globală de 0,81% (1,16% pentru femei şi 
0,44% pen tru bărbaţi, cu un raport F/B de 2,7/1) (7). 

ALTE ŢĂRI DIN NORDUL ŞI NORD-ESTUL 
EUROPEI

Finlanda a participat la primul studiu epide mio-
logic populaţional prospectiv din Europa care a folo-
sit criteriile ARA de diagnostic ale AR, desfăşurat în 
perioada 1958-1960, cu un lot de 361 de locuitori 
din zona rurală (Heinola), cu vârste cuprinse între 
55-64 de ani aleşi prin randomizare 2:1. Diagnosticul 
de AR (pro babilă sau defi nită) a fost confi rmat potri-
vit crite riilor ARA 1958, au fost efectuate radiografi i 
de mâini, picioare şi coloană cervicală şi s-a determi-
nat FR prin SCAT (the sheep-cell agglutination test). 
Astfel, prevalenţa AR defi nite în rândul populaţiei 
rurale din Finlanda, cu vârste cuprinse între 55-64 de 
ani a fost de 2%, iar a AR probabile de 7%, asemănă-
toare cu celelalte populaţii rurale şi urbane din UK şi 
Olanda incluse în studiu (8). 

În 1997, Tore Kvien şi colaboratorii publică în 
Scandinavian Journal of Rheumatology date privind 
prevalenţa AR în rândul populaţiei urbane din Oslo 
(un district al oraşului cu 356.486 de locuitori cu 
vârste cuprinse între 20-79 de ani), date furnizate de 
evidenţele medicale (pacienţi înregistraţi cu AR) şi 

de exami narea (prin chestionare postale) unui eşan-
tion de 10.000 de locuitori: prevalenţa generală a 
fost de 0,437% în rândul populaţiei cu vârste cuprinse 
între 20-79 de ani, valori mai ridicate (>1%) înregis-
trându-se doar în rândul femeilor cu vârsta > 60 de 
ani (9). Pentru nor dul Norvegiei, o evaluare a datelor 
Departamen tului de Reumatologie ale Spitalului 
Uni versitar din Tromso indică o prevalenţă generală 
pentru AR de 0,39% în 1989 şi de 0,47% (0,63% 
pentru femei şi 0,30% pentru bărbaţi) în 1994 (10). 

Primele date despre prevalenţa AR în Suedia sunt 
publicate în 1999, rezultate ale unui studiu populaţio-
nal în care au fost intervievaţi 3.928 de subiecţi: se 
apreciază o prevalenţă de 0,51% pentru AR (în con-
formitate cu criteriile ACR) în rândul populaţiei 
adul te (11). Date mai recente despre prevalenţa AR 
în Suedia sunt oferite de analiza Registrului de Sănă-
tate din Skane, zonă situată în cel mai sudic punct al 
Suediei şi care are în jur de 1.214.758 de locuitori, 
ceea ce reprezintă aproximativ 1/8 din locuitorii 
Sue  diei. Prevalenţa estimată în rândul populaţiei 
adulte, cu vârsta peste 20 de ani, a fost la nivel de an 
2008 de 0,66% (femei = 0,94%, bărbaţi = 0,37%), cu 
un vârf între 70-79 de ani, care se ridică la 2,1% pen-
tru femei şi 1,1% pentru bărbaţi (12). Analiza Re-
gistrelor Naţionale de Sănătate arată că în 2008, la 
nivelul în tregii ţări, erau în evidenţă 58.102 de 
pacienţi cu di ag  nosticul de AR (vârsta medie fi ind de 
66 de ani, în pro porţie de 73% femei), ceea ce 
coresponde unei pre va lenţe cumulative de 0,77% 
(1,11% pentru femei şi 0,435% pentru bărbaţi) (13). 

Cel mai important studiu populaţional privind 
pre  valenţa AR în Danemarca s-a desfăşurat în regi-
unea de sud a ţării, South Jutland, care în 2004 avea 
203.799 de locuitori cu vârsta de peste 15 ani. Din 
eşan  tionul randomizat de 5.000 de locuitori cu vârsta 
>15 ani, 68% au răspuns chestionarului, 73 au fost 
in vi taţi spre examinare şi 15 au fost identifi caţi drept 
AR conform criteriilor ACR, estimându-se o preva-
lenţă cumulativă pentru tot lotul de 0,75% (1,06% 
pentru femei şi 0,41% pentru bărbaţi) (14). Dane-
marca are încă 2 studii populaţionale privind epide-
mio logia AR, primul realizat în 1960, care folosind 
cri teriile Roma de diagnostic ale AR estimează o pre -
valenţă de 0,85% (15) şi al doilea, în 1980, care iden-
tifi că o prevalenţă de 1,1% pentru grupul popula ţio-
nal cu vârste cuprinse între 40-74 de ani, din regiunea 
Klaksvik apar ţinând Insulelor Feroe. Statu sul func-
ţional bun al pacienţilor din insule, rata scă zută de 
apariţie a no dulilor reumatoizi şi a eroziunilor susţin 
ipoteza efec  tului benefi c al uleiului de peşte (16). 
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Datele privind epidemiologia AR în Rusia fac re-
ferire la populaţiile native de eschimoşi din zonele 
cicumpolare (1998). Primele informaţii privind pre-
valenţa AR în populaţia adultă a Rusiei (articol în 
rusă cu rezumat în limba engleză) apar în 2010 şi 
sunt rezultatul unui studiu populaţional care a inter-
vievat în jur de 40.000 de persoane adulte raportând 
o prevalenţă de 0,61%. Studiul atrage atenţia asupra 
supradiagnosticării bolii menţionând că, în practica 
ambulatorie, AR a fost corect diagnosticată doar în 
38% dintre cazuri (17). 

În nord-estul Europei, Estonia publică o pre-
valenţă pentru AR de 0,46% în rândul populaţiei cu 
vârste ≥ 20 de ani. Acest prim efort de evaluare a 
da telor epidemiologice ale AR în Estonia s-a desfă-
şurat în perioada 2006-2007, în Harju şi s-a bazat pe 
evidenţele electronice (ICD-10 diagnostice între 
M05 şi M06.0) ale tuturor unităţilor de reumatologie 
(3 unităţi naţionale şi una privată) din regiune (18). 

SUDUL EUROPEI
Grecia este prima ţară din sudul Europei care fur-

nizează date privind epidemiologia AR, primele ana-
lize fi ind efectuate în nord-vestul Greciei în perioada 
1987-1995. În această perioadă, în clinicile univer-
sitare, în spitalele generale şi în clinicile private din 
Ioannina au fost identifi cate 428 de cazuri de AR cal-
culându-se o prevalenţă de 2,05 cazuri pentru bărbaţi 
şi 4,78 de cazuri pentru femei la 1.000 de locuitori 
cu un raport femei/bărbaţi de 2,33 (19). Date mai re-
cente sunt furnizate de studiul populaţional ESORDIG 
desfăşurat din martie 1966 până în aprilie 1999, pe o 
populaţie adultă (vârsta peste 19 ani) din 9 zone de 
studiu localizate în nordul, centrul şi sudul Greciei 
continentale. Au fost incluşi 8.740 de participanţi 
(dintr-o populaţie eligibilă de 14.233 de locuitori) în 
rândul cărora s-au identifi cat 59 de cazuri de AR 
con form criteriilor ACR 1987, calculându-se o pre-
valenţă de 0,68% (20). În 2010 sunt publicate rezul-
tatele unui studiu populaţional desfăşurat în perioada 
aprilie 2007 – iunie 2008 în Prefectura Magnesia, o 
regiune de coastă din regiunea centrală a Greciei, în 
care au fost incluşi 3.528 de subiecţi (2% din totalul 
de 176.433 de populaţie adultă) şi unde s-a estimat o 
prevalenţă a AR de 0,58% (21).

Italia raportează date privind epidemiologia AR 
care provin dintr-un studiu populaţional desfăşurat 
între 1991-1992 în Chiavari, un mic oraş de pe coasta 
Liguriana cu o populaţie în jur de 30.000 de locuitori. 
În studiu au fost incluşi 4.456 de locuitori cu vârste 
de peste 16 ani, din care 3.294 au răspuns chestiona-

rului de selecţionare. Prevalenţa AR, conform crite-
riilor ACR 1987, a fost de 0,33% în populaţia gene-
rală, 0,13% pentru bărbaţi şi 0,51% pentru femei 
(22). Date mai vechi, publicate în literatura italiană, 
men ţio nează o prevalenţă de 0,38% în Toscana 
(0,54% la femei şi 0,21% la bărbaţi) (23), 0,35% 
(0,46% pentru femei şi 0,24% pentru bărbaţi) în 
Piedmont (24) şi din nou în Toscana, în 1967, o pre-
valenţă de 0,43% (0,63% pentru femei şi 0,25% pen-
tru bărbaţi) (25). 

Spania analizează prevalenţa AR prin studiul 
populaţional EPISER (1998), rezultat al unui proiect 
condus de Societatea Spaniolă de Reumatologie. 
Pentru participarea la studiu au fost alese prin ran-
domizare mai multe provincii de pe întreg teritoriul 
Spaniei care întruneau o populaţie eligibilă de 
972.545 de locuitori. Din cei 2.998 de locuitori se-
lectaţi au completat interviul 2.192 de persone, 186 
(8%) îndeplinind condiţiile de screening pentru AR 
(conform chestionarului MacGregor), 11 dintre ei 
în deplinind în fi nal criteriile ACR 1989 de AR. S-a 
estimat o prevalenţă generală de 0,5%, mai mare în 
mediul urban (0,6%) faţă de cel rural (0,2%), un ra-
port B/F de ¼ (F = 0,8%; B = 0,2%) (26). 

Începând cu anul 2004, Turcia comunică şi ea 
date privind prevalenţa AR, date care sunt rezultatul 
unor studii populaţionale desfăşurate aproximativ în 
aceeaşi perioadă în rândul populaţiei urbane din Izmir 
(27), a populaţiei din Antalya (28) şi a regiunii din 
estul Mării Negre (29), regiuni cu aşezare geografi că 
şi condiţii climaterice diferite. 

Din cele 2.887 de persoane cu vârsta ≥ 20 de ani 
contactate în Izmir, 98,2% au acceptat interviul, iar 
din cei 10,6% (301 de subiecţi: 243 de femei, 58 de 
bărbaţi) screening pozitiv au îndeplinit criteriile 
ACR 1987 pentru AR 12 femei şi 2 bărbaţi, calcu-
lându-se o pre valenţă de 0,49% în populaţia inter vi-
e vată (0,77% la femei şi 0,15% la bărbaţi) şi o pre-
valenţă de 0,36% în populaţia generală urbană din 
Izmir, oraş din ves tul Anatoliei, situat în zona asiatică 
a Turciei, pe ţăr mul Mării Mediterane (27). Aproxi-
mativ în aceeaşi perioadă este determinată prevalenţa 
AR în Antalya, unde din 3.173 de subiecţi intervievaţi, 
12 au înde plinit criteriile ACR de clasifi care pentru 
AR, esti mân du-se o prevalenţă de 0,38% în populaţia 
ge ne rală (28). Ultimul studiu populaţional despre 
epide  miologia AR s-a desfăşurat între 2003-2005 în 
zonele urbane din estul Mării Negre, din Turcia Eu-
ro peana, care numără o populaţie de 459.021 de lo-
cuitori, fi ind selectat pentru studiu un eşantion de 
6.103 subiecţi cu vârste ≥ 20 de ani: au îndeplinit 
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criteriile ACR 59 de subiecţi (48 femei şi 11 bărbaţi 
cu un raport 4,3:1), prevalenţa estimată în populaţia 
generală fi ind de 1% (1,6% pentru femei şi 0,35 pen-
tru bărbaţi) (29).

EUROPA DE VEST
În perioada 1958-1960, Olanda participă la pri-

mul studiu populaţional prospectiv din Europa în 
care s-au folosit criteriile de diagnostic ARA 1958 cu 
un eşantion de 305 locuitori cu vârste cuprinse între 
55-64 de ani din zona urbană a ţării (Rotterdam), pri-
mele re zultate fi ind comunicate în 1961: 3% preva-
lenţa AR defi nite şi 8% prevalenţa AR defi nite şi 
probabile în rândul grupei de vârstă 55-64 de ani (8). 

Despre epidemiologia AR în Germania, primele 
comunicări sunt făcute la o întâlnire din 1969 privind 
epidemiologia bolilor reumatismale, unde pentru Ger-
mania Federală (zona rurală Oberhörlen) sunt ra por-
tate pentru AR defi nită şi probabilă (conform crite-
riilor ARA 1958) o prevalenţă de 5,7% cazuri în 
rân dul populaţiei generale cu vârsta >15 ani din me-
diul rural cu un surprinzător raport F/B de 1/2. Ne-
obişnuita repartiţie pe sexe din acest studiu populaţio-
nal este considerată rezultatul unei încadrări diag- 
nos tice eronate, deşi s-au folosit aceleaşi criterii de 
diagnostic (30), autorii germani facând de fapt refe-
rire la o formă de poliartrită seronegativă fără sacro-
ileită frecvent asociată istoricului de dizenterie din 
timpul serviciului militar (31). În anul 2007, IGES 
(Institutul German de Sănătate şi Cercetare) apre-
ciază că prevalenţa cazurilor de AR tratate este în 
Germania de 0,98% (1,25% pentru femei şi 0,68% 
pentru băr baţi), mai puţin de jumătate benefi ciază de 
terapie mo difi catoare de boală şi doar 3% primesc 
terapie biologică (32). Tot în 2007, Ofi ciul Naţional 
de Audit (NAO) din Anglia a făcut o comparaţie 
internaţională privind modul de abordare a AR, iar 
pentru Germania prevalenţa globală a AR a fost 
estimată la 0,77%, cu un procent de 4% pacienţi 
trataţi cu agenţi anti TNF (33). 

În Franţa, un studiu populaţional efectuat în 
Brittany, pe un eşantion de 3.189 de locuitori, esti-
mează prevalenţa AR la 0,61% (0,86% femei şi 0,32% 
bărbaţi) (34). În 2001 sunt publicate rezultatele unui 
studiu naţional multiregional cu 9.395 de participanţi 
adulţi, estimându-se pentru AR o prevalenţă de 0,31% 
în rândul populaţiei generale (0,51% femei şi 0,09% 
bărbaţi), un raport femei/bărbaţi de 5,66 şi importante 
diferenţe regionale între NV (0,16%) şi SE (0,62%); 

se estimează că în Franţa în jur de 130.000 de adulţi 
au AR (95.000 to 210.000) (35). 

EUROPA CENTRALĂ
Informaţii timpurii asupra epidemiologiei AR pro-

 vin din Bulgaria, care în 1968 raportează o pre-
valenţă a bolii de 0,9% în rândul populaţiei cu vârste 
de peste 19 ani (36). Între 1990-1991 s-a desfăşurat 
în Belgrad un studiu populaţional în care a fost inclus 
un eşan tion de 2.184 de participanţi cu vârste ≥ 20 
ani, esti mându-se o prevalenţă joasă pentru AR (cri-
teriile ARA 1987): 0,18% în rândul populaţiei cu 
vârste între 18-79 de ani (0,09% pentru bărbaţi şi 
0,29% pen tru femei) (37). Un studiu populaţional 
desfăşurat în Bosnia Herţegovina în perioada 2003-
2005 sta bileşte o prevalenţă a AR de 0,46% în rân dul 
populaţiei generale, cu un raport de 6/1 în fa voarea 
femeilor (38). 

În regiunea de sud, transdanubiană, a Ungariei, 
AR are o prevalenţă de 0,37% în rândul acestei 
populaţii, cu un raport F/B de 10/3 (0,48% pentru 
fe mei şi 0,23% pentru bărbaţi. Datele sunt rezultatul 
unui studiu populaţional desfăşurat în 2005 şi care a 
inclus un eşantion de 10.000 de locuitori cu vârste 
între 14-65 de ani) (39). 

În Cehia, în perioada martie 2002 – martie 2003, 
a fost efectuat un studiu populaţional care a inclus o 
populaţie eligibilă cu vârste >16 ani din 2 regiuni în-
vecinate, cu o populaţie în jur de 186.000 de lo cu i-
tori, dintr-o zonă urbană şi una rurală, cu o populaţie 
relativ egală, predominant caucaziană: s-a estimat o 
prevalenţă de 0,61% în rândul populaţiei cu vârste 
>16 ani, cu un raport F/B de 3,4:1 (0,90% femei şi 
0,23% bărbaţi) (40). 

În România, conform cifrelor avansate de Minis-
terul Sănătăţii, prevalenţa bolii este de aproximativ 
1% din populaţia generală (41). Un studiu recent din 
2014, ce analizează încrucişat bazele de date elec-
tronice, RRBR-SIUI-CCNASPASA, arată că din cei 
200.000 de pacienţi estimaţi cu AR, doar circa un 
sfert benefi ciază de tratament specifi c (42), ceea ce 
în  seamnă fi e că România face parte din ţările cu o 
prevalenţa mai mică a bolii, fi e că, mult mai probabil, 
adresabilitatea pacienţilor la medicul specialist este 
mult mai scăzută. În acest context, este necesar un 
efort colectiv în realizarea unui studiu populaţional 
na ţional pentru o estimare cât mai corectă a pre va-
len ţei AR în ţara noastră.
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