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STADIUL CUNOAŞTERII

Poliartrita reumatoidă (PR) este o afecțiune inflamatorie cronică, cu stigmat autoimun,
caracterizată prin distrucție articulară progresivă încă din primele săptămâni de evoluție. Un
obiectiv comun al clinicienilor reumatologi este recunoașterea precoce a artritei inflamatorii și
diagnosticul precoce al PR, obiectiv nu întotdeauna ușor de atins în practica curentă. Având în
vedere paleta terapeutică variabilă disponibilă la momentul actual, diagnosticul precoce și
managementul terapeutic ,,treat to target”, personalizat fiecărui caz, poate duce la remisiune
clinică și biologică și ameliorarea calității vieții pacienților.
Evaluarea imagistică recunoaște o importanță majoră în evaluarea și monitorizarea
pacienților cu PR, iar utilizarea diverselor metode trebuie să fie complementară, și datele ulterior
integrate în vederea conturării unor algoritmi, cost-eficienți, atât în scop diagnostic, cât și de
orientare terapeutică. Explorarea ultrasonografică, o metodă imagistică cu valoare incontestabilă,
abordată din ce în ce mai frecvent în această patologie, a oferit noi oportunități și date
incontestabile legate de prezența inflamației sinoviale, modificare patologică caracteristică la
pacienții cu PR.
În alegerea temei de cercetare am pornit de la ipoteza că determinarea și integrarea în
context clinic și imagistic a anumitor markeri imunologici, ar putea îmbunătății evaluarea în timp
real a activității de boală și a funcționalității articulare, și ar putea optimiza tratamentul, printr-o
abordare terapeutică individualizată.
Astfel, am ales determinarea serologică a trei markeri imunologici, cu specificitate
diagnostică recunoscută de multiple studii publicate în literatura de specialitate, doi dintre aceștia
incluși în criteriile de diagnostic ACR/EULAR 2010 (American College of
Rheumatology/European League Against Rheumatism), anticorpii (ac)antipeptide ciclice
citrulinate (anti-CCP) și factorul reumatoid (FR), împreună cu ac-anti RA33 și evaluarea
imagistică, canalizată în principal, pe examinarea ultrasonografică, pentru evaluarea răspunsului
la terapie, alături de cercetarea posibilelor inter-relații între aceste variabile, la un lot de pacienţi
cu PR precoce.
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STUDIULUI

Scopul studiului constă în abordarea duală, prin evaluare imunologică și ultrasonografică,
a unui lot de pacienți cu PR precoce, în vederea aprecierii răspunsului la tratament. Cercetarea
personală s-a orientat spre studiul corelațiilor dintre profilul imunologic și aspectele decelate prin
efectuarea ecografiei musculo-scheletale.

Obiectivele studiului sunt reprezentate de:
 Evaluarea prezenței și cuantificarea titrului seric al ac anti-RA33 la un lot de pacienți cu
PR precoce.
 Aprecierea pozitivității și a nivelului seric al ac anti-CCP la lotul studiat.
 Determinarea titrului seric al FR la lotul studiat.
 Cuantificarea markerilor de inflamație, la momentul diagnosticului și la 12 luni de la
includere;
 Evaluarea activității de boală prin intermediul DAS28(4v), atât la momentul
diagnosticului, cât și la 12 luni.
 Examinarea ultrasonografică, atât prin GSUS, cât și PDUS, la momentul inițial și la 12
luni de la includere.
 Stabilirea corelațiilor între datele imunologice și activitatea de boală;
 Analiza corelațiilor între parametrii ultrasonografici și markerii imunologici;
 Identificarea corelațiilor între gradul de activitate de boală și modificările decelate prin
efectuarea ecografiei musculo-scheletale.
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MATERIAL ȘI METODĂ
Am efectuat un studiu longitudinal, prospectiv, ce a inclus 29 de subiecți diagnosticați cu
PR precoce, conform criteriilor ACR/EULAR 2010 [28], în cadrul Clinicii de Reumatologie,
Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, pe o perioadă de 19 luni (martie 2014-octombrie
2015), monitorizați ulterior timp de 1 an; evaluările au fost realizate la 0, 3, 6 și 12 luni. Ca si
date relevante, vor fi prezentate rezultatele evaluărilor inițială și la 12 luni de la includere. Lotul
martor, a inclus 21 de subiecți, similari ca sex și vârstă, fără afecțiuni inflamatorii acute sau
cronice sau istoric de boli conjunctivo-vasculare sau alte afecțiuni autoimune. Investigaţiile
biologice şi imunologice s-au efectuat în Laboratorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova, iar cele imagistice în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova și al
Centrului de Cercetare în Reumatologie din cadrul UMF Craiova.
Toți pacienții au semnat consimțământul informat, după primirea unui formular standard
care precizează detalii despre determinarea anticorpilor, etapele efectuării examenului ecografic
și faptul că rezultatele vor fi folosite în scop de cercetare.
Criteriile de includere au fost reprezentate de:
 Diagnostic cert de PR, conform criteriilor ACR/EULAR 2010;
 Vârsta > 18 ani;
 Durata bolii <12 luni.
Criterii de excludere din studiu au fost reprezentate de:
 Paciente în perioada de sarcină și alăptare;
 Afecțiuni maligne;
 Diagnosticul sau suspiciunea de afecțiuni conjunctivo-vasculare autoimune;
 Pacienți cu infecții severe: stare septică, abcese, tuberculoză activă, infecții
oportuniste;
 Pacienți necooperanți sau care nu semnează formularul de consimțământ
informat.
Diagnosticul pozitiv a fost formulat pe baza elementelor complexe de anamneză analizate,
informațiilor furnizate de examenul obiectiv complet și a investigațiilor paraclinice coroborate,
conform criteriilor în vigoare. Pentru fiecare pacient a fost efectuată o anamneză amănunțită
referitoare la antecedentele heredocolaterale, cu axare pe cele reumatologice sau autoimune, ca și
la antecedentele personale patologice și medicația concomitentă.
Evaluarea afectării articulare a luat în calcul numărul de articulații dureroase, tumefiate
și evaluarea globală a bolii, apreciată atât de pacient cât și de medic, utilizând o scală analogă
vizuală de la 0 la 100 mm.
Evaluarea activității bolii a fost apreciată prin intermediul scorului DAS28, varianta
simplificată cu 28 de articulații, care include numărul de articulații dureroase (NAD), numărul de
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articulații tumefiate (NAT), valoarea proteinei C reactive (CRP) și VAS (aprecierea globală a
activității bolii prin măsurarea acesteia pe o scală vizuală analogă de la 0 la 100mm). Pentru
aprecierea funcționalității articulare și a calității vieții am utilizat indicele funcţional HAQ.
Pentru aprecierea răspunsului la tratament, am folosit criteriile de răspuns EULAR care
implică nu numai un anumit grad de îmbunătățire/ameliorare a stării generale, dar și atingerea
unei activități de boală moderate, și sunt bazate pe calculul DAS/DAS28. Conform acestora,
răspunsul poate fi absent/moderat/bun.
Explorarea paraclinică a inclus analizele uzuale, parametrii inflamatori, imunologici și
explorarea imagistică prin intermediul radiologiei convenționale și a ultrasonografiei.
Testele imunologice au fost efectuate conform instrucțiunilor producătorului kiturilor.
Pentru a determina ac anti-RA33 am utilizat un Kit Human anti-RA33; după prelevare, probele
de la pacienți au fost centrifugate la 9700 de rotații/minut și stocate la -80ºC până la momentul
analizei. Pentru dozarea cantitativă a ac anti-RA33 s-a utilizat tehnica ELISA (Enzyme Linked
Immunosorbent Assay).
Explorarea ultrasonografică a fost efectuată la nivelul articulațiilor II-V metacarpofalangiene și interfalangiene, radio-cubito-carpiene, la nivelul feței dorsale, și la nivelul
tendoanelor flexorilor (flexor al degetelor, flexor lung al policelui, flexor ulnar al carpului și
flexor radial al carpului), extensorilor (lung abductor al policelui, lung extensor al policelui,
extensor al degetelor și indexului, extensorul degetului V, extensor ulnar al carpului).
Examinarea a fost efectuată utilizând un ecograf MyLab 25 (Esaote SpA Genoa, Italy) cu o
sondă lineară de 7-12 MHz, conform ghidurilor EULAR, înregistrând tenosinovita și sinovita.
Prezența sinovitei a fost efectuată atât în scară gri (GSUS) cât și folosind power Doppler
(PDUS), conform consensului OMERACT-EULAR.
Pentru prelucrarea statistică a datelor s-au folosit programul Microsoft Excel
(Microsoft Corp., Redmond, WA, USA), împreună cu suita XLSTAT pentru MS Excel
(Addinsoft SARL, Paris, Franţa) şi programul IBM SPSS Statistics 20.0 (IBM Corporation,
Armonk, NY, USA).
Informaţiile obținute au fost stocate în fişiere Microsoft Excel, fiind apoi prelucrate
statistic, în vederea analizării relaţiilor dintre datele clinice și paraclinice ale pacienților. Pentru
realizarea testelor statistice complexe (testul Chi pătrat / Fisher exact, testul Student) am folosit
modulul XLSTAT sau programul SPSS. Pentru compararea valorilor medii ale datelor numerice,
am folosit testul Student sau testul ANOVA. Corelațiile au fost stabilite utilizând coeficientul de
corelație Spearman și Pearson. În cazul parametrilor care nu sunt reprezentaţi prin date
numerice, continue sau discrete, nu putem calcula coeficienţii de corelaţie tradiţionali, enumeraţi
anterior. În cazul datelor ordinale sau nominale trebuie să apelăm la teste care analizează tabelele
de incidenţă (contingenţă) generate prin aplicarea încrucişata („cross tabulation”) a unor perechi
de factori, pentru a identifica legăturile dintre categoriile acelor variabile (testul Chi pătrat,
testul exact Fisher).
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REZULTATE ȘI DISCUȚII
Evaluarea lotului la includerea în studiu

Am inclus în studiu un număr de 29 de pacienți, diagnosticați cu PR precoce, conform
criteriilor ACR/EULAR 2010, cu o vârstă medie de 41.72±9.38 ani, majoritatea de sex feminin
(28). 2 pacienți s-au încadrat în grupa de vârstă 21-30 de ani, 11 pacienți între 31-40 de ani, 12
pacienți între 41-50 de ani și 4 pacienți peste 50 de ani.
Media±DS
41.72±9.38
28
6.72±2.55
48.76±37.27
12.37±1.85
0.139±0.138
86.65±105.7
62.08
254.0±531.3
17 (58.62)
8.241+1.88
3.758+1.52
66.206+1.65
59.310+7.22
4.61±0.76
1.23±0.50

Vârsta (ani)
Sex (femei), n; %
Durata bolii (ani)
VSH (mm/h)
CRP (mg/l)
Ac anti-RA33(ng/ml)
FR (UI/ml)
FR pozitivi (%)
Ac anti-CCP (UI/ml)
Ac anti-CCP pozitivi (n, %)
NAD
NAT
VASp
VASm
DAS28 (4v)
HAQ

Aprecierea markerilor de inflamație, a relevat o valoare medie a VSH de 48.76±37.27
mm, cu un minim de 15mm/h și un maxim de 110mm/h, CRP 12.37±1.85 mg/l (limite între 5-54
mg/l), iar pentru fibrinogen am înregistrat o medie de 437.29 ±137.32 mg/dl (limite 304-847
mg/dl)

VSH (mm/h)
CRP (mg/l)
Fibrinogen
(mg/dl)

Media
48.76
12.37
437.29

DS
37.27
1.85
137.32

Minim
15
5
304

Maxim
110
54
847
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Identificarea profilului imunologic al pacientului reprezintă o etapă deosebit de
importantă atât pentru diagnostic, cât și pentru identificarea subiecților cu risc înalt de apariție a
PR, dar și pentru caracterizarea anumitor subgrupuri cu particularități evolutive diferite.
Beneficiul diagnostic al determinării profilului optim de anticorpi, cost-eficient, a constituit
obiectul a numeroase studii, cu rezultate uneori divergente, consecutiv designului diferit, al
arealului geografic și, implicit, a influenței genetice, ca și a vârstei pacienților și duratei medii a
simptomatologiei.
Analiza profilului imunologic în cadrul lotului studiat a identificat un procent de
pozitivitate de 58.62% (17) pentru ac anti-CCP, cu o valoare medie de 254.0±531.3 UI/ml.
Multiple studii au evaluat rolul și sensibilitatea diagnostică a ac anti-CCP, folosind teste care
determină atât ac anti-CCP1, cât și anti-CCP2. O metaanaliză publicată recent, ce a inclus peste
18000 de pacienți cu PR, a raportat un procent de pozitivitate de 71.7 pentru ac anti-CCP2,
comparativ cu 1% în lotul martor, de aproximativ 5000 de subiecți sănătoși, și 6% în peste 15000
cu alte afecțiuni în afara PR. Mai mult, la pacienții cu PR precoce, la 61.6% dintre cazuri s-a
decelat prezența ac anti-CCP2. Referitor la inter-relația titrului ac anti-CCP cu progresia erozivă
a bolii, s-a dovedit a fi direct asociat cu progresia la 5 ani a scorului Sharp, a scorului de eroziuni
și a JSN.
FR, o familie de anticorpi ce constituie criteriu de diagnostic și marker prognostic la
pacienții cu AR, sunt decelați la aproximativ 60-80% din cazurile cu evoluție îndelungată, și doar
la aproximativ 50% dintre cazurile precoce; datele noastre au identificat un procent de 62.06
pacienți (18) cu seropozitivitate. Din cei 18 pacienți care au înregistrat valori pozitive ale FR, la
12 (66.66%) am identificat pozitivitatea concomitentă a ac anti-CCP, comparativ cu 3 (25%)
dintre cei cu FR negativ (p=0.060). În ciuda utilității diagnostice moderate la pacienții cu PR
precoce, titrurile crescute ale IgM sau IgG au o valoare prognostică deosebită, direct asociate cu
severitatea bolii și apariția manifestărilor extra-articulare și astfel este încă cel mai utilizat
marker, chiar și la pacienții cu PR precoce. Determinarea concomitentă a FR și ac anti-CCP
poate îmbunătății valoarea predictivă, din punct de vedere al prognosticului.

Ac anti-RA33, decelați la aproximativ 2/3 din pacienții cu PR precoce, cu o sensibilitate
variabilă, între 6 și 58%, în funcție de arealul geografic, variația etnică sau severitatea bolii, cu o
specificitate de până la 96%.
Rezultatele noastre au indicat o valoare medie de 0.139±0.138 ng/ml, semnificativ
statistic diferită de valoarea medie obținută în cadrul lotului martor (p=0.0103), cu un procent de
48.27% (14) pacienți pozitivi. Astfel, am calculat o sensibilitate de 40%, specificitate de 90%
pentru ac anti-RA33 în diagnosticul pacienților cu PR precoce, cu o valoare predictivă pozitivă
de 0.875 și o valoare predictivă negativă de 0.475. O meta-analiză recentă, care a inclus toate
datele publicate între ianuarie 2000 și septembrie 2015, a concluzionat că ac anti-RA33 sunt înalt
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specifici pentru PR, cu un procent de până la 90%. Este de asemenea de notat că, dintre pacienții
cu FR pozitiv, rezultatele noastre au idenificat un procent redus al celor cu ac anti-RA33 pozitivi
(21.42%; 4), pe când procentul celor cu ac anti-CCP pozitivi s-a suprapus peste 64.49% dintre
cazuri. Date similare au fost raportate de Nell VPK et al, în 2005, într-o cohortă de 102 pacienți
cu PR precoce și de Al-Mughaleset al în 2015.
Referitor la inter-relația ac anti-RA33 cu FR, aceștia au înregistrat valori pozitive la 4
(22.22%) dintre pacienții cu FR pozitiv (18) și la 10 (90.90%) dintre cei cu FR negativ (11)
(p=0.0005). Împreună cu ACPA și FR, pot să fie prezenți în stadiile inițiale ale PR, dar, pe
parcursul evoluției se pot negativa, odată cu remisiunea sau activitatea joasă de boală, spre
deosebire de ACPA. Prezența ac anti-RA33 la pacienții cu FR pozitiv, pot prezice o boală mai
puțin erozivă, dar, în condițiile seronegativității, situația se inversează. Au o importanță
deosebită în diagnosticul diferențial cu alte afecțiuni manifeste clinc prin artrită (osteoartrită,
artropatie psoriazică, spondilartrite), mai ales la pacienții cu ACPA sau FR negativi, datorită
specificității destul de mari.
Minim
8

Maxim
365.87

531.3

7

2813

0.138

0.078

0.833

15

Ac anti-RA33 (+)

Ac anti-CCP (-)

0

FR

FR

(+

0

FR

5

(-)

5

(+
)

10

)

Ac anti-RA33 (-)

10

)

Ac anti-CCP (+)

(-

15

DS
105.7

FR

Media
86.65
FR
(UI/ml)
Ac
anti-CCP 254
(UI/ml)
0.139
Ac anti-RA33
(ng/ml)

Aprecierea activității de boală la momentul includerii în studiu a relevat o valoare medie
a DAS28(4v) de 4.61±0.76, cu un minim de 2.99 și un maxim de 6.29. 4 pacienți (13.79%) s-au
încadrat în definiția activității crescute de boală, 24 (82.75%) au înregistrat o activitate moderată
și 1 pacient activitate joasă (3.44%).
Aprecierea funcționalității articulare a redat o valoare medie a HAQ de 1.23±0.50, cu
un minim de 0.7 și un maxim de 2.8.
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Evaluarea ultrasonografică este utilizată din ce în ce mai frecvent în practica curentă, în
evaluarea pacienților cu modificări inflamatorii articulare precoce, cu o acuratețe considerabilă,
având avantajul lipsei de iradiere, a reproductibilității relativ facile și posibilității efectuării în
mod repetat, la toate vizitele pacientului. La lotul vizat, US a fost efectuată atât în scală gri
(GSUS), cât și folosind PD (PDUS), la toți subiecții. Evaluarea în scală gri, a identificat prezența
sinovitei la toți cei 29 de pacienți; folosind PDUS, am identificat gradul 1 la 20 (68.96%) dintre
pacienți, 2 la 23 pacienți (79.31%) și 3 la 6 (20.68%), cu un scor mediu PDUS 7.31±0.70.
Eroziunile au fost identificate la un procent de 17.24% dintre pacienți (5), iar tenosinovita a fost
decelată la 8 pacienți (27.58%) în GS, cu prezența PDUS grad 1 la toți pacienții, 2 la 3 și 3 la 2
subiecți.
Analiza corelațiilor între modificările ecografice și activitatea de boală a identificat un
număr mediu de 6.93±1.33 articulații cu sinovită activă la pacienții cu activitate mare de boală,
pe când la cei cu activitate moderată, numărul mediu calculat a fost de 5.21±1.85, diferență
semnificativă statistic (p=0.007). În plus, la pacienții cu activitate mare de boală, numărul mediu
de articulații cu sinovită activă gradul 1 a fost de 6.26±1.28, gradul 2 0.66±0.69 iar gradul 3 a
fost identificat la 3 subiecți, la 2 dintre aceștia la nivelul unui singur situs articular, iar la unul la
nivelul a 2 situsuri. La pacienții cu activitate moderată de boală, gradul 1 a fost identificat la un
număr mediu de 4.57±2.02 articulații iar gradul 2 la 0.50±0.62. Cercetând literatura de
specialitate, am regăsit constatări US similare, referitoare la relația activitate de boală-sinovită
activă, în câteva rapoarte științifice relevante din punct de vedere statistic.
Analiza corelațiilor între parametrii apreciați ultrasonografic și activitatea de boală a
stabilit o corelație pozitivă, atât pentru examinarea GSUS, cât și pentru PDUS. Studiul publicat
de Scire et al, a subliniat de asemenea o corelație semnificativă statistic între DAS 28(4v) și
rezultatele evaluării ultrasonografice, atât folosid GSUS, cât și PDUS, rezultate raportate și de
alte publicații recente, cum ar fi cel publicat în Arthritis&Rheum, în 2009, by Bachaus et al,
Watanabe et al in 2012, în Clinical Rheumatology, Naredo et al in 2007, Arthritis&Rheum, etc.

GSUS
PDUS

DAS 28(4v)
r
p
0.453
0.013
0.427
0.020

95% CI
0.10-0.70
0.07-0.68

Analiza corelațiilor între profilul imunologic și activitatea de boală, a redat date
semnficative pentru cei trei markeri utilizați. Astfel pentru ac anti-RA33 s-a stabilit o corelație
negativă, r=-0.3683, semnificativă statistic, p=0.049; pentru ac anti-CCP, am identificat un
coeficient de corelație de 0.395, semnificativ statistic, p=0.033, iar pentru FR, deși diferențele au
fost evidente, nu a fost atinsă semnificația statistică, probabil datorită numărului relativ mic de
probe studiate.
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r
p
IC 95%

Ac anti-CCP
0.395
0.033
0.022-0.671

Ac anti-RA33
-0.3683
0.049
-0.009 to 0.654

FR
0.313
0.096
-0.069-0.618

Evaluarea lotului la 12 luni

Evaluarea la 12 luni a redat modificări semnifcative ale markerilor de inflamație; pentru
VSH, s-a înregistrat o valoare medie de 17.21±13.66mm, cu un minim de 7mm și un maxim de
65mm; CRP a avut o valoare medie de 1.980±1.25 mg/l, iar pentru fibrinogen o medie de
286.9±89.48 mg/dl.
Aprecierea activității de boală prin intermediul DAS28(4V), a identificat o valoare medie a
acestui indice de 2.82±0.33, cu limite 2.4-3.58; astfel, pentru 17 pacienți (58.62%) s-a calculat
un DAS28(4v) corespunzător unei activități scăzute de boală, 8 (27.58%) au fost în remisiune și 3
(10.34%) au înregistrat un DAS28(4v), corespunzător unei activități moderate de boală. Rata de
remisiune s-a dovedit a fi similară altora raportate anterior de Scire et al, în 2009, ce a inclus 106
subiecți cu AR precoce, cu cel publicat de Vasquez et al în 2009, ca și de Mottonen et al.
Titrul inițial al ac anti-RA33 s-a dovedit a fi semnificativ statistic diferit în cadrul celor trei
grupuri: 0.1436±0.1786 ng/ml pentru pacienții cu activitate joasă de boală, 0.153±0.073 ng/ml la
cei în remisiune și 0.087±0.094 ng/ml la cei cu activitate moderată, cu un p calculat prin testul
Kruskal Wallis test-ANOVA de 0.044 fără a obiectiva diferențe semnificative statistic între cei
cu activitate joasă de boală și cei cu remisiune (p=0.115).
Analiza posibilelor inter-relații ale valorii DAS28(4v) cu titrul inițial al celor trei markeri
imunologici determinați la subiecții incluși în studiu, a oferit date relevante în ceea ce privește ac
anti-RA33, care s-au dovedit a fi semnificativ statistic diferit în cadrul celor trei grupuri.
Asocierea unui titru mai mare al ac anti-RA33 cu o evoluție mai puțin severă a fost identificată și
de rezultatele altor studii publicate în literatura de specialitate; un raport relevant este cel publicat
de Al-Mughales et al, în 2015, iar un altul, ce a analizat 102 subiecți, publicat în 2005.

Ac anti-RA33(ng/ml)
Ac anti-CCP (UI/ml)
FR (UI/ml)

DAS28 jos
0.143±0.178
104.5±173.6
78.05±97.33

DAS moderat
0.087±0.094
762.9±116
105.3±173.9

Remisiune
0.153±0.073
199.4±231.9
69.82±90.63
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Aprecierea nivelului seric inițial al ac anti-CCP în cadrul celor trei categorii de subiecți,
din punct de vedere al activității de boală apreciată prin intermediul DAS28(4v), a identificat
valori diferite ale acestuia, astfel: pentru pacienții cu răspuns moderat 762.9±116 UI/ml, versus
199.4±231.9UI/ml pentru cei aflați în remisiune și 104.5±173.6 UI/ml pentru cei cu activitate
joasă de boală, semnificative statistic, p=0.040.
Nu s-au identificat diferențe semnificative statistic (p=0.88), între titrul FR la cele trei
grupuri de pacienți, corespunzător activității de boală; valoarea medie înregistrată la pacienții cu
activitate moderată a fost de 105.3±173.9 UI/ml, la cei cu activitate joasă 78.05±97.33 UI/ml, iar
la cei în remisiune 69.82±90.63UI/ml.
Aprecierea îmbunătățirii DAS, a relevat un ∆DAS mediu de 1.79+0.86; astfel, 7 pacienți
(24.13%) s-au încadrat în categoria de răspuns EULAR “moderat”, 2-fără răspuns (6.89%) și 20
răspuns bun (68.96%).
Nu s-au constatat diferențe semnificative între cele trei grupuri, în ceea ce privește nivelul
seric al ac anti-RA33 (0.158/0.097/0.01 ng/ml, p= 0.360). Pentru ac anti-CCP, valorile au fost
diferite in cadrul celor trei grupuri: 131±194 UI/ml pentru pacienții cu răspuns bun, 206.4±211
UI/ml pentru cei cu răspuns moderat și 1651.2±121UI/ml pentru cei fără răspuns (p=0.031). Nu
am sesizat diferențe semnificative statistic (p=0.250) între valoarea FR în cadrul celor trei
grupuri, în funcție de răspunsul EULAR: 48.95±64.58 la pacienții cu răspuns bun,
186.2±142UI/ml la cei cu răspuns moderat și 100.3±114.6 UI/ml la cei fără răspuns.

Ac anti-RA33(ng/ml)
Ac anti-CCP (UI/ml)
FR (UI/ml)

Răspuns moderat
0.097±0.015
206.4±211
186.2±142

Răspuns bun
0.158±0.163
131±194
48.95±64.58

Fără răspuns
0.0117±0.117
1651.2±121
100.3±114.6

Examinarea ultrasonografică, la 12 luni de la includerea în studiu, a relevat prezența
sinovitei GSUS la 25 dintre cei 29 de subiecți, cu un număr mediu de articulații interesate de
1.58±1.27; toți cei 8 pacienți aflați în remisiune DAS28(4v) s-au regăsit în această categorie.
Identificarea hipertrofiei sinoviale, prin examinarea GS, la pacienții în remisiune clinică, a fost
descrisă și de alte publicații, incluzând studiul publicat de Scire et al, în 2009, ce a raportat un
procent de 95%, sau de Wakefield et al, în 2007, cu un procent de 73%.
Examinarea PDUS a constatat prezența sinovitei active la 12 pacienți, cu un scor mediu
PDUS de 2.24±3.02. Astfel, examinarea ultrasonografică, utilizând PD, s-a dovedit a fi de
utilitate practică majoră pentru aprecierea activității inflamatorii subclinice. Rolul US, și în
special al PDUS, ca și indicator al activității de boală, sensibil la modificările survenite
consecutiv aplicării unui plan terapeutic individualizat și eficient, a fost dovedit de multiple
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studii relevante. Astel, putem concluziona că evaluarea cu acuratețe a instalării remisiunii
necesită utilizarea de rutină a examinării PDUS.
Referitor la aprecierea activității de boală, prin intermediul DAS28(4v), raportat la
decelarea sinovitei active prin intermediul PDUS, deși au suferit modificări oarecum paralele pe
parcursul evoluției, nu s-au corelat semnificativ statistic; mai mult, dintre cei 12 pacienți cu
sinovită activă, 4 (30%) se aflau în remisiune conform scorului DAS.
Datele constatate în studiul nostru concordă cu rezultatele raportate de numeroase alte
studii din literatura de specialitate; Salem et al au dovedit prezența semnalului Doppler la 15%
dintre subiecții aflați în remisiune clinică, ca și Harman H. et al, în 2015, pe un lot de 64 de
subiecți. Nu am identificat nici o relație între numărul de articulații tumefiate și prezența
semnalului Doppler la examinarea US, ceea ce subliniază, în plus, importanța majoră a acestei
examinări în aprecierea corectă a activității bolii la pacienții cu PR.

Anti-RA33 (ng/ml)
p
Anti-CCP
(UI/ml)
p

GSUS 0.1053±0.151
0.3772
139.4+212.7
0.490

GSUS +
0.144±0.026
703.3+1226

PDUS +
0.107±0.056
0.031
961+1179

PDUS 0.159±0.177
125.6+191.7

0.0051

Analiza diferențelor între titrul ac anti-RA33, dependent de evaluarea utrasonografică, nu
a identificat diferențe semnificative statistic între pacienții GSUS + și cei GSUS negativi.
Raportat la examinarea PDUS, la pacienții cu sinovită activă valoarea înregistrată a fost
semnificativ statistic diferită de valoarea calculată la pacienții la care nu s-a făcut această
constatare. Și pentru ac anti-CCP am obținut valori diferite, dependent de prezența sau absența
sinovitei GSUS, fără a fi semnificative statistic, p=0.490. Raportat la sinovita activă, titrul a fost
semnificativ diferit la cei PDUS +, p=0.0051.
În plus, am stabilit corelație moderată, negativă, (r=-0.519), semnificativă statistic
(p=0.0039), între titrul inițial al ac anti-RA33 și prezența sinovitei active, după 12 luni de
tratament. Pentru ceilalți doi markeri imunologici relevanți, ac anti-CCP și FR, s-a stabilit o
corelație moderată, pozitivă, semnificativă statistic pentru FR. Impactul celor doi markeri
imunologici asupra evoluției mai active a bolii și absența corelației cu remisiunea
ultrasonografică, a fost descrisă și de Harman H. și colaboratorii.
În ceea ce privește ac anti-CCP, a fost dovedit faptul că sunt direct corelați cu o boală mai
erozivă și mai agresivă, cu impact important asupra progresiei distructive articulare și,
consecutiv, asupra evoluției și prognosticului pacienților. Analizând constatările examenului
ultrasonografic, am constatat o corelație moderată, pozitivă, dar nesemnificativă statistic între
titrul inițial al ac anti-CCP și prezența sinovitei active, după 12 luni de tratament.O observație
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similară a afost raportată de Harman et al, într-un studiu publicat în 2015, care a inclus 64
pacienți cu PR.

r
p

anti-RA33
-0.5193
0.0039

anti-CCP
0.4128
0.0260

RF
0.4720
0.0097

În ciuda existenței a numeroase incertitudini referitoare la patogeneza artritei reumatoide,
prezența intervenției precoce a anumitor autoanticorpi a fost dovedită de numeroase studii
desfășurate în acest sens, iar utilizarea anumitor biomarkeri serologici ca și markeri prognostici
este de utilitate practică. Ca urmare a acestui studiu se poate afirma că profilul optim imunologic,
înalt specific pentru diagnosticul de certitudine precoce și foarte precoce, s-a dovedit util în acest
scop, atât prin datele prezentate cât și prin cele publicate anterior, și poate ajuta clinicianul în
aprecierea evoluției ulterioare a afecțiunii și în alegerea conduitei terapeutice adecvate.
Explorarea ultrasonografică, o metodă imagistică cu valoare incontestabilă, abordată din
ce în ce mai frecvent în această patologie, a oferit noi oportunități și date incontestabile legate de
prezența inflamației sinoviale, modificare patologică caracteristică la pacienții cu PR.
Examinarea este utilă oferind date asupra oricăror modificări minime, atât în scopul unui
diagnostic foarte precoce, cât și pentru monitorizarea evoluției, în asociere cu datele clinice și
biologice. În plus, este metoda de elecție pentru explorarea structurilor tendinoase, frecvent
afectate în stadiile precoce. Remisiunea, ținta finală a oricărei strategii terapeutice, este decelată
cu o acuratețe superioară prin utilizarea PDUS, iar rezultatele studiului prezentat certifică
identificarea acelor pacienți cu sinovită activă reziduală, în ciuda remisiunii clinice, cu un risc
crescut de recădere și evoluție distructivă articulară progresivă.
La pacienții cu artrită reumatoidă precoce, identificarea pacienților ce pot avea o evoluție
nefavorabilă, rapid progresivă, constituie obiectivul major, iar alcătuirea unui algoritm de
diagnostic și monitorizare ce integrează datele clinice, serologice și imagistice, în principal prin
utilizarea PDUS, poate permite instituirea strategiei terapeutice optime, îmbunătățirea
prognosticului și prevenirea dizabilității.
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CONCLUZII

 PR este o afecțiune inflamatorie cronică, cu potențial distructiv articular, cu
caracter dizabilitant, iar diagnosticul precoce reprezintă o provocare continuă în
practica clinică curentă, având în vedere faptul că acesta implică posibilitatea
instituirii prompte a terapiei și, consecutiv, îmbunătățirea prognosticului și
ameliorarea calității vieții pacienților.
 Ac anti-RA33 sunt decelați în general la aproximativ 2/3 din pacienții cu PR
precoce, cu o sensibilitate variabilă și o specificitate de până la 96%; rezultatele
noastre au identificat la aproximativ o jumătate dintre cazuri pozitivitatea
acestora, cu o sensibilitate diagnostică de 40% și o specificitate de 90%.
 Explorarea ultrasonografică, o metodă imagistică cu valoare incontestabilă,
abordată din ce în ce mai frecvent în această patologie, a oferit noi oportunități și
date incontestabile legate de prezența inflamației sinoviale, modificare patologică
caracteristică la pacienții cu PR.
 Anticorpii anti-RA33 s-au dovedit a fi indicatori ai unei boli mai puțin severe, cu
un coeficient de corelație negativ, semnificativ statistic, la momentul
diagnosticului, dar și a unei evoluții mai blânde, având în vedere că la 12 luni de
la includerea în studiu, marea majoritate a pacienților cu un titru pozitiv au fost
încadraţi în categoria remisiune sau activitate joasă de boală.
 Identificarea hipertrofiei sinoviale, prin examinarea GS, la 12 luni de la
includerea în studiu, a fost observată la marea majoritate a pacienților, toți cei 8
pacienți aflați în remisiune DAS28(4v) fiind regăsiți în această categorie;
examinarea PDUS a constatat prezența sinovitei active la 12 pacienți.
 Referitor la aprecierea activității de boală, prin intermediul DAS28(4v), raportat la
decelarea sinovitei active prin intermediul PDUS, deși ambele variabile au
cunoscut modificări oarecum paralele pe parcursul evoluției, nu s-au corelat
statistic; mai mult, dintre cei 12 pacienți cu sinovită activă, aproximativ o treime
se aflau în remisiune DAS28(4v).
 Analizând diferențele între titrul ac anti-RA33, dependent de evaluarea
utrasonografică, raportată la examinarea PDUS, la pacienții cu sinovită activă
valoarea înregistrată a fost semnificativ statistic diferită de valoarea calculată la
subiecții la care nu s-a dovedit prezența acesteia.
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 Pentru ac anti-CCP am obținut valori diferite, semnificative statistic, dependent
de prezența sau absența sinovitei active.
 Ca urmare a acestui studiu se poate afirma că profilul optim imunologic, înalt
specific pentru diagnosticul de certitudine precoce și foarte precoce, s-a dovedit
util în acest scop.
 Explorarea ultrasonografică este de utilitate majoră în aprecierea cu acuratețe a
inflamației sinoviale și a atingerii remisiunii, ținta oricărui algoritm terapeutic la
pacienții cu artrită precoce.
 La pacienții cu PR precoce, identificarea pacienților ce pot avea o evoluție
nefavorabilă, rapid progresivă, constituie obiectivul major, iar alcătuirea unui
algoritm de diagnostic și monitorizare ce integrează datele clinice, serologice și
imagistice, în principal prin utilizarea PDUS, poate permite instituirea strategiei
terapeutice optime, îmbunătățirea prognosticului și prevenirea dizabilității.
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