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Μετά από πολλά χρόνια επιτέλους δημοσιεύθηκαν τα νέα 
κριτήρια ταξινόμησης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ)1. Τα 
κριτήρια της ΡΑ του 1987 περιλάμβαναν τυπικές ακτινογραφικές 
αλλοιώσεις που δεν είναι πρώιμο εύρημα στη ΡΑ. Ήταν δηλαδή 
κριτήρια για προχωρημένη ΡΑ και σκοπός ήταν να διαφοροδια-
γνώσει την μακρόχρονη ΡΑ από άλλες αρθρίτιδες. Τα νέα κριτή-
ρια δεν περιλαμβάνουν ακτινογραφικές αλλοιώσεις. Σκοπός των 
νέων κριτηρίων ταξινόμησης της ΡΑ είναι να χρησιμοποιηθούν 
πρώιμα συμπτώματα και ευρήματα για να διαφοροδιαγνώσουν 
την πρώιμη ΡΑ από άλλες αρθρίτιδες. Με την όσο το δυνατό 
πρώιμη διάγνωση της ΡΑ, θα γίνει και πιο πρώιμη έναρξη αγωγής 
με νοσοτροποποιητικά φάρμακα (DMARDs). Αυτό έχει μεγάλη 
σημασία, αφού τα τελευταία χρόνια έγινε σαφές ότι με την 
πρώιμη έναρξη της θεραπείας με νοσοτροποποιητικά φάρμακα, 
βελτιώνεται η έκβαση της νόσου. 

Τα νέα κριτήρια εφαρμόζονται σε ασθενή με διόγκωση μια 
άρθρωσης (με εξαίρεση τις άπω φαλαγγικές αρθρώσεις άκρων 
χειρών, την 1η καρπο-μετακάρπια και 1η μετατάρσια άρθρω-
ση). Αφορούν 4 θεματικά πεδία: προσβολή αρθρώσεων (Α), 
αυτοαντισώματα (Β), πρωτείνες οξείας φάσης (Γ), και διάρκεια 
συμπτωμάτων (Δ) (Πίνακας 1). Σε κάθε θεματικό πεδίο, αποδί-
δεται βαθμολογία με ειδική βαρύτητα. Έτσι, η προσβολή >10 
αρθρώσεων (από τις οποίες μια τουλάχιστον μικρή άρθρωση), 
λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολόγηση. 

Στα αυτοαντισώματα περιλαμβάνονται ο ρευματοειδής παράγοντας 
(RF) και τα αντι-κιτριλλιωμένης πρωτείνης αντισώματα (αντι-CCP), 
που έχουν την ίδια βαρύτητα. Για να είναι οριστική διάγνωση της 
ΡΑ, πρέπει να υπάρχει βαθμολογία 6/10 στα θεματικά πεδία Α-Δ. 
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Καταγραφή όλων των θεματικών πεδίων (Α-Δ) δεν 
χρειάζεται στην καθημερινή πράξη, όταν ο ασθενής 
συγκεντρώνει τη βαθμολογία 6, αλλά είναι αναγκαία 
σε κλινικές μελέτες. Τα κριτήρια έχουν θεσπισθεί για 
την πρώιμη διάγνωση της ΡΑ και δεν περιλαμβά-
νουν ακτινογραφικές αλλοιώσεις. Φυσικά ασθενής 
με τυπικές διαβρώσεις στην ακτινογραφία άκρων 
χειρών έχει ΡΑ και δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε 
βαθμολόγηση. 
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Πίνακας 1. 

Α. Προσβολή άρθρωσης
1 μεγάλη άρθρωση 0
2-10 μεγάλες αρθρώσεις 1
1-3 μικρές αρθρώσεις 2
4-10 μικρές αρθρώσεις 3
>10 αρθρώσεις (τουλάχιστον 1 μικρή άρθρωση) 5

Β. Αυτοαντισώματα
Αρνητικός RF και αρνητικό ACPA 0
Θετικός με χαμηλό τίτλο RF ή ACPA 1
Θετικός με υψηλό τίτλο RF ή ACPA 2

Γ. Πρωτεΐνες οξείας φάσης
Φυσιολογική CRP και φυσιολογική ΤΚΕ 0
Υψηλή CRP ή ΤΚΕ 1

Δ. Διάρκεια συμπτωμάτων
<6 εβδομάδες 0
>6 εβδομάδες 1

- Οριστική ΡΑ όταν 6/10 κριτήρια στα πεδία Α-Δ
- Προσβολή άρθρωσης: διόγκωση (swelling) ή ευαισθησία στην πίεση (tenderness)
- Μεγάλη άρθρωση: ώμος, αγκώνας, ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική άρθρωση
-  Μικρή άρθρωση: καρπός, μετα-καρποφαλαγγική (1-5), εγγύς φαλαγγική, μετα-ταρσοφαλαγγική (2-5) άρθρωση. Όχι η 

άπω φαλαγγική (1-5), η 1η καρπο-μετακάρπιος, η 1η μετατάρσιος άρθρωση. 
- Ρευματοειδής παράγοντας ή αντι-CCP θετικός σε χαμηλό τίτλο: <3x ανώτερο φυσιολογικό όριο
- Ρευματοειδής παράγοντας ή αντι-CCP θετικός σε υψηλό τίτλο: >3x ανώτερο φυσιολογικό όριο
- Όταν υπάρχει ποιοτικός προσδιορισμός του ρευματοειδούς παράγοντα βαθμολογείται ως θετικός με χαμηλό τίτλο


