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Abstract 
 
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, progressive, inflammatory disease of autoimmune origin. It causes 
inflammation of the joints, pain and swelling. To confirm the disease, it is necessary to evaluate synovial 
proliferation, cartilage thickness, tendon changes coused by inflammation and perarticular tissues.  
Musculoskeletal echoscopy is often used for diagnosing this disease. This is a first-choice method for diagnosing 
RA, because it is easily accessible, harmless, relatively inexpensive, easy to transport and well tolerated by 
patients. 
This article presents literature analysis on the accuracy and reliability of musculoskeletal echoscopy in the 
diagnosis of rheumatoid arthritis. It is reported in the literature that ultrasonogram testing is sufficiently sensitive 
and specific in the diagnosis of synovitis and synovial hypervascularization. However, the sensitivity for bone 
erosion assessment was insufficient. 
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Santrauka 
 
Reumatoidinis artritas (RA) yra lėtinė, progresuojanti, uždegiminė autoimuninės kilmės liga. Jis sukelia sąnarių 
uždegimą, skausmą, patinimą. Ilgainiui nuolatinis uždegimas gali pažeisti sąnarius. Norint patvirtinti ligą, būtina 
įvertinti uždegiminę sinovinio dangalo proliferaciją, kremzlės storį, sausgyslių pakitimus ir perartikulinius 
audinius. Dažniausiai naudojamas tyrimas šiai ligai diagnozuoti – muskuloskeletinė echoskopija. Tai yra pirmo 
pasirinkimo tyrimas diagnozuojant RA, nes yra lengvai prieinamas, nekenksmingas, palyginti pigus, lengvai 
transportuojamas ir pacientų gerai toleruojamas. 
Straipsnyje pateikiama literatūros analizė apie muskuloskeletinės echoskopijos tyrimo tikslumą ir patikimumą 
reumatoidinio artrito diagnostikoje. Literatūroje nurodoma, kad ultrasonografinis tyrimas yra pakankamai 
jautrums ir specifiškas sinovito ir sinovijos hipervaskuliarizacijos diagnostikoje. Tačiau kaulo erozijos vertinimui 
tyrimo jautrumas yra nepakankamas. 
 
Raktiniai žodžiai: reumatoidinis artritas, sinovitas, kaulo erozija, ultragarsas, tenosinovitas, doplerio ultragarsinis 
tyrimas.  
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Įžanga 
 
Reumatoidinis artritas yra lėtinis autoimuninis 
uždegiminis procesas, kuris sukelia sąnarių 
sinovialinių audinių uždegimą ir kaulo ardymą [1 - 
2]. Genetiniai ir aplinkos veiksniai yra siejami su RA 
išsivystymu, tačiau etiologija iš esmės yra nežinoma 
[5]. Šia liga serga apie 1 proc. visos populiacijos, 
dažniausiai 45 – 75 metų moterys. Sergančių moterų 
ir vyrų santykis yra 2 – 4 su 1 [6 – 9]. 
Prognozuojama, kad iki 2030 metų RA sirgs 67 
milijonai pasaulio gyventojų [10].  
RA pagrindinis bruožas yra simetriškas uždegimas 
kojų ir rankų sąnariuose, dėl kurio vystosi sąnarių 
destrukcija ir funkcijos sutrikimas [11]. Greičiausiai 
yra pažeidžiami mažieji, tokie kaip 
metakarpofalanginiai, proksimaliniai interfalanginiai 
ir metatarsofalanginiai, sąnariai [4]. Kliniškai 
reumatoidinis artritas pasireiškia uždegimo pakenktų 
sąnarių skausmingumu, karščiavimu bei funkcijos 
sutrikimu [4]. RA lydi struktūriniai pakitimai 
sąnariuose, kurie gali sutrikdyti ne tik paciento 
kasdienį gyvenimą, bet sąlygoti sumažėjusį bendrą ar 
profesinį darbingumą [3]. Todėl ankstyva sąnarinių 
paviršių pažeidimo, kaulo destrukcijos diagnostika ir 
veiksmingas RA gydymas yra labai svarbūs siekiant 
užtikrinti gerą paciento gyvenimo kokybę ir 
darbingumą [12 – 13]. 
Pastaraisiais metais mokslinėje literatūroje vis 
daugiau publikacijų, patvirtinančių  ultragarsinių 
raumenų ir kaulų (muskuloskeletinio) vaizdų 
privalumą diagnozuojant RA [14 – 15]. Ultragarsinis 
tyrimas padeda įvertinti uždegiminę sinovinio 
dangalo proliferaciją, kremzlės storį, sausgyslių 
pakitimus ir perartikulinius audinius. Ultragarsinis 
tyrimas yra naudingas visose ligos stadijose [16]: 
nuo pirminio diagnozės nustatymo [17], diagnozės 
patikslinimo ir klasifikacijos [18], gydymo 
pasirinkimo ir efektyvumo vertinimo [19], 
struktūrinių pažeidimų diagnostikos [20], remisijos 
nustatymo ir ligos valdymo [21]. 
Šio straipsnio tikslas yra apžvelgti ultragarsinio 
tyrimo reikšmę reumatoidinio artrito diagnostikoje. 
 
 
 
 
 
 

Metodika 
 
Duomenų buvo ieškoma PubMed ir Google Scholar 
duomenų bazėse. Visateksčiai straipsniai buvo 
atrinkti tuo atveju, jei pavadinimas, santrauka ar  
reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas tinkamas šiai 
apžvalgai. Pasirinktos tik anglų kalba skelbtos 
publikacijos. Naudoti reikšminiai žodžiai ir jų 
deriniai buvo: reumatoidinis artritas, sinovitas, kaulo 
erozija, ultragarsas, tenosinovitas, doplerio 
ultragarsinis tyrimas. Atrinkus buvo apibendrinti 29 
straipsniai. 
 
Ultragarsinis tyrimas 
 
Raumenų ir kaulų sistemos echoskopija (angl. 
Musculoskeletal ultrasound (MSUS))  yra lengvai 
prieinamas, nekenksmingas, palyginti pigus, lengvai 
transportuojamas ir pacientų gerai toleruojamas 
tyrimo metodas [22]. Tiriant sąnarių pakitimus, 
kuriuos sąlygoja RA, naudojami 2 ultragarsinio 
tyrimo metodai: juodai – baltų spalvų spektro 
ultragarsas (angl. gray – scale ultrasonography 
(GSUS)) ir jėgos doplerio echoskopija (angl. Power 
Doppler ultrasonography (PDUS)). Uždegimo ir 
destrukcinio proceso aktyvumas mažuosiuose 
sąnariuose yra vertinimas GSUS tyrimu, naudojant 
aukšto dažnio linijinį daviklį [23]. PDUS tyrimo 
metu yra fiksuojama kraujo judėjimo kryptis 
sinovinėje membranoje. Taip yra nustatomas 
uždegimo aktyvumas RA pažeistame sąnaryje [24]. 
 
Sinovitas ir sinovijos hipervaskuliarizacija 
 
MSUS (įskaitant GSUS ir PDUS vaizdavimą) yra 
patikima ir naudinga priemonė RA sukelto sinovito 
diagnostikai. Tyrimo metu yra stebimi tokie sinovito 
požymiai kaip sinovijo hipertrofija ir sinovinio 
skysčio kiekio pokyčiai. PDUS padidino 
ultragarsinio tyrimo jautrumą ir specifiškumą 
diagnozuojant RA, kadangi galima įvertinti sinovijos 
hipervaskuliarizaciją mažuosiuose sąnariuose [24].  
UG su jėgos dopleriu padeda įvertinti sinovijos 
vaskuliarizaciją, kuria remiantis galima vertinti 
artrito uždegimo aktyvumą. UG tyrimo su dopleriu 
metu vertinamas sąnario skystis ir sinovijos 
vaskulizacija pagal skalę: 1 – sinovitas, sustorėjęs 
sinovinis dangalas, su jėgos dopleriu vaskuliarizacija 
neįvertinama arba minimali (nėra doplerio spalvinių 
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taškelių); 2 – sinovitas, sinovijos vaskuliarizacija 
menka (spalviniai taškeliai užima 1/3 sinovijos); 3 – 
vertinamas sinovitas ir sinovijos vidutinė 
vaskuliarizacija (spalviniai taškeliai užima iki 2/3 
sinovijos); 4 – stebimas sinovitas ir ryški sinovijos 
vaskuliarizacija (spalviniai taškeliai užima daugiau 
2/3 sinovijos) [25] 
Rabia Hassan ir bendraautoriai atliko 2001 – 2017 
metais publikuotų straipsnių, kuriuose vertinamas 
ultragarsinio tyrimo patikimumas reumatoidinio 
artrito diagnostikoje, apžvalgą. Analizuoti 9 
straisniai, kuriuose vertinamas GSUS ir PDUS 
tyrimų jautrumas ir specifiškumas. Apžvalgos 
išvadose teigiama, kad GSUS tyrimo jautrumas 
diagnozuojant sinovitą siekia iki 92 proc., o 
specifiškumas - 90,9 proc. PDUS tyrimo jautrumas 
diagnozuojant sinovijos hipervaskuliarizaciją siekia 
iki 92 proc., o specifiškumas – 97,9 proc. Tyrėjai 
priėjo bendros išvados, kad MSUS jautrumas ir 
specifiškumas diagnozuojant sinovitą ir sinovijos 
hipervaskuliarizaciją yra pakankamas [26]. 
 
Kaulo erozija 
 
Uždegiminis procesas sąnaryje ilgainiui sąlygoja 
kaulinių sąnarinių paviršių eroziją. Tai yra ribotas 
kaulinio paviršiaus pažeidimas, UG metu matomas 
dviejose plokštumose, su aiškiais kortikalinio 
sluoksnio trūkiais [27]. Echoskopija tampa vis 
dažniau naudojamu tyrimu vertinant ankstyvą 
reumatoidinio artrito sukeltą pažaidą sanariniams 
paviršiams [27]. AS. Zayat ir bendraautorių 
atliktame tyrime įvertinti pacientai, sergantys 
reumatoidiniu  ar psoriaziniu artritu,  osteoartritu, 
podagra, su sveikais savanoriais.  Ultragarsu tiriant 
2- ąjį ir 5-ąjį metakarpalinį  bei 5-ąjį 
metatarsofalanginį (MTF) sąnarius, pastebėtos bent 
dvi erozijos, ypač pacientams sergantiems 
reumatoidiniu artritu. Būdingas specifiškumas net 
97,9 proc., o jautrumas 41,4 proc. Erozijos 
nustatymas 5 - jame MTF sąnaryje buvo labiau 
specifiškas (85,4 proc.) pacientams sergantiems 
reumatoidiniu artritu (jautrumas 68,6 proc.) [29]. 
 
Aptarimas 
 
Reumatoidinis artritas yra lėtinis autoimuninis 
uždegiminis procesas, kuris sukelia sąnarinių audinių 
uždegimą ir kaulinio sąnario paviršiaus ardymą. 
Ultragarsinis tyrimas padeda įvertinti tokius RA 

požymius kaip uždegiminę sąnarinių dangalų 
proferaciją, kremzlės storio, sausgyslių pakitimus bei 
perartikulinius audinius. uždegiminę sinovinio 
dangalo proliferaciją, kremzlės storį, sausgyslių 
pakitimus ir perartikulinius audinius. Klinikiniais 
tyrimais stengtasi išanalizuoti UG tyrimo reikšmę 
reumatoidinio artrito diagnostikai. 
Literatūroje nurodoma, kad UG tyrimas yra 
pakankamai jautrums ir specifiškas sinovito ir 
sinovijos hipervaskuliarizacijos diagnostikoje. 
Tačiau kaulo erozijos vertinimui tyrimo jautrumas 
yra nepakankamas.  
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