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 Boala reumatică (= boala reumatismală, reumatism) este o denumire ce cuprinde afecțiuni ale 

articulațiilor, oaselor, tendoanelor și ligamentelor, manifestate prin inflamație, tumefiere si durere. 

Acestea pot avea repercursiuni importante pe termen lung asupra sănătății inimii, plămânilor, rinichilor 

și pielii. 

 Boala reumatică afectează vârstnici, copii și tineri de asemenea, fiind demontată preconcepția că 

boala reumatică este apanajul vârstei a treia. Conform Ligii Europene împotriva Reumatismului 

(EULAR), o treime din populația Europei va suferi un episod de boală reumatismală, in timp ce un 

sfert din populația Europei va suferi de o boală reumatismală cronică (de lungă durată). 

 Simptomele comune bolii reumatice se întâlnesc la nivel articular și sunt reprezentate de 

tumefierea, redoarea (articulațiile par „înțepenite”), durerea și roșeața acestora, în evoluție prezentând 

limitarea mișcărilor articulare sau chiar anchiloză osoasă (sudarea completă a două oase). Metodele 

imagistice utilie în investigarea acestor afectiuni cuprind radiografia simplă (utilă pentru detectarea 

modificărilor ce apar la nivel osos) și investigația prin rezonanță magnetică (IRM), ce poate caracteriza 

toate elementele componente ale unei articulații, atât de natură osoasă, cât și structuri de părți moi. 

 Deși cuprinde peste 200 de afecțiuni, câteva dintre ele sunt mai frecvente și vor fi prezentate în 

continuare. 

 

1. Artroza 

 Este cea mai comună boală reumatismală cronică, fiind o boală mecanică, progresivă (progresul 

poate fi oprit doar cu tratament) și invalidantă (poate conduce la invalidități ale membrelor).  

 Aceasta este caracterizată prin degradarea inițială a cartilajului articular (ce protejează suprafața 

articulară a oaselor la contactul cu un alt os), progresând apoi la afectarea celorlalte componente ale 

articulatiei (osul – prin producții osoase marginale pentru creșterea stabilității articulației, sinovială, 

ligamente si tendoane).  

 Principalii factori de risc sunt vârsta, obezitatea, traumatismele și suprasolicitările articulare.  

 Are simptome cu debut lent, ce se dezvoltă pe parcursul a mai mulți ani: 

◦ durere articulară, accentuată la efort și redusă în repaos 

◦ redoare articulară (mai ales dimineața, ce durează maxim 15- 30 de minute) 

◦ tumefiere articulară (umflarea articulațiilor) 



◦ noduli osoși, în special la nivelul degetelor 

◦ scăderea flexibilității 

 Diagnosticul artrozei se bazează pe examenul clinic efectuat în cabinetul medicului reumatolog 

și examene imagistice. Examenele imagistice se pot concentra pe modificările apărute la nivel osos 

(prin radiografie sau computer-tomografie) sau pot obține o imagine de ansamblu a articulației, 

caracterizând atât osul, cât și celelalte componente (cartilaj articular, tendoane, ligamente) printr-un 

IRM. 

 Tratamentul artrozei nu încearcă vindecarea ei, deoarece este o afecțiune ireversibilă în prezent, 

dar își propune reducerea durerii și recăpătarea funcției articulare complete, astfel că un diagnostic 

precoce este esențial. 

 

2. Artrita reumatoidă 

 Spre deosebire de artroză, artrita este o afecțiune autoimună, inflamatorie, unde sistemul 

imunitar propriu al organismului atacă în mod eronat membrana sinovială (membrană ce acoperă 

suprafața internă a capsulei articulare), generând astfel inflamație articulară și îngroșarea sinovialei. 

Acest proces inflamator are în timp capacitatea de a distruge atât osul, cât și sinoviala articulară dacă 

nu este abordată din timp și poate duce la distrucții mari articulare și chiar și handicap. 

 Principalii factori de risc sunt obezitatea, fumatul și vârsta (de obicei între 40-60 ani), fiind de 

2-3 ori mai frecventă la sexul feminin. 

 Artrita poate debuta brusc sau lent. Primele simptome sunt oboseala și durerile articulare, ce 

apar de obicei la nivelul mâinilor, simetric. Netratați, pacienții cu artrită reumatoidă pot dezvolta în 

timp afecțiuni pulmonare, cardiace, renale, oculare, hepatice sau neurologice. 

 Diagnosticul precoce se bazează pe un scor dezvoltat de EULAR ce ia în calcul criterii clinice 

(examen clinic medic specialist reumatolog), imagistice și serologice (analize de sânge). Fiind în 

căutarea modificărilor precoce, se recomandă folosirea imagisticii prin rezonanță magnetică, fiind 

metoda ideală în detectarea modificărilor de părți moi ale articulației, și anume îngroșarea sinovială (ce 

reprezintă prima modificare patologică detectabilă imagistic). 

 Tratamentul artritei reumatoide este axat pe îmbunătățirea simptomelor și încetinirea progresiei 

bolii, aceasta fiind ireversibilă în prezent. De asemenea prezintă o reducere în speranța de viață a 

pacientului ca urmare a complicațiilor extra-articulare. 

 

3. Spondilita anchilozantă 

 Spondilita anchilozantă este o boală inflamatorie cronică de cauză autoimună, cu mecanism al 

bolii încă nedeslușit. Aceasta atacă coloana vertebrală (în special coloana lombară) și articulațiile coxo-

femurale (articulația dintre coloană și bazin), ducând în cele din urmă la fuziunea acestora (anchiloză 

osoasă). 

 Spondilita anchilozantă se manifestă uzual la tineri în a treia decadă de viață. Diagnosticul 

corect se pune greu, întârziat de faptul că boala are simptome nespecifice la început, cum ar fi durere 

surdă în zona lombară (ce apare în special în a doua parte a nopții și trezește pacientul din somn) și 

redoarea (=amorțirea) coloanei la trezire vreme de mai mult de 30 de minute. În evoluție, formele 

progresive de boală afectează atât coloana axială și alte articulații, cât și inima, plămânii, ochii, colonul 

sau rinichii. 

 Diagnosticul se face pe baza unui examen clinic la un medic specialist reumatolog, analize de 

sânge și investigații imagistice. Imagistic se urmăresc modificările apărute la nivelul articulațiilor 

sacro-iliace (acestea fiind primele articulații afectate), fie prin IRM, ce detectează edemul osos, fie prin 

radiografie, ce detectează, puțin mai târziu în timp față de IRM, modificări de natură osoasă. 

 

 



4. Artrita idiopatică juvenilă 

 După cum îi spune și numele, artrita idiopatică juvenilă nu are o cauză cunoscută și apare sub 

vârsta de 16 ani. Este de asemenea o boală autoimună inflamatorie cronică, fiind cea mai comună boală 

reumatică cronică a copilului, cu o incidență de 1 din 1000 copii. 

 Debutul este lent sau brusc, simptomele la nivelul articulației persistă minim 6 săptămâni și de 

obicei cuprind tumefiere, durere și redoare matinală. 

 Diagnosticul este unul dificil, ce împarte patologia în mai multe subtipuri, bazat pe examen 

clinic la un medic specialist reumatolog, serologie și imagistică medicală. IRM este recomandat pentru 

excluderea altor cauze ale artropatiei (infecție, cancer, fractură), putând caracteriza atât afectarea 

osoasă, cât și cea articulară. 

 Tratamentul are ca scop remisia tuturor simptomelor, fiind esențial diagnosticul inițial corect și 

instituirea precoce a terapiei. 

 

5. Artrita psoriazică 

Artrita psoriazică este o artrită inflamatorie ce apare la pacienți afectați de boala autoimună psoriazis și 

se manifestă în peste 70% din cazuri după un episod de psoriazis cutanat. Aceasta implică inițial o 

singură articulație, mâna fiind regiunea cea mai des implicată. Are o asociere importantă cu implicarea 

unghiei aceluiași deget. 

 Pentru diagnostic nu există un test definitiv și se bazează pe examen clinic la un medic 

specialist reumatolog, serologie și examene imagistice. Acestea din urmă cuprind radiografia simplă, 

unde se urmăresc modificări de natură osoasă specifice artritei psoriazice, și IRM, unde se evidențiază 

atât modificările osoase, cât și patologia de la nivelul articulației implicate.  

 Tratament specific nu exista. Deoarece nivelele inflamatorii crescute un timp prelungit duc la 

distrugerea articulației, se recomandă diagnosticul și tratamentul precoce, axat pe reducerea inflamației 

cronice. 

 

 În concluzie, bolile reumatice sunt mai răspândite decât se crede, la toate categoriile de vârstă, 

iar în majoritatea cazurilor diagnosticul precoce este cel mai important factor de prognostic în evoluția 

bolii. Diagnosticul precoce se bazează în majoritatea cazurilor pe un examen clinic riguros, serologie 

(analize de sânge) și investigații imagistice țintite pe zona afectată (fie radiografie pentru detectarea 

modificărilor de natură osoasă, fie IRM (investigație prin rezonanță magnetică - neiradiantă) pentru o 

caracterizare completa a osului, componentelor articulare, tendoanelor, ligamentelor, muschilor și 

structurilor nervoase ce pot fi implicate în patologia bolii.  

    In cadrul CM Psihomedica puteti beneficia de consult de specialitate pentru diagnosticul afectiunilor 

reumatice precum si de investigarea prin rezonanta magnetica a articulatiilor mainii, cotului, 

genunchiului sau piciorului. 

 


