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:: Νεανική Ψωριαζική Αρθρίηιδα 
 

Αξηζκόο Orphanet:85436 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

H λεαληθή ςσξηαζηθή αξζξίηηδα είλαη κηα ζρεηηθά ζπάληα κνξθή ηεο λεαληθήο ηδηνπαζνύο 

αξζξίηηδαο (ΝΙΑ) πνπ αληηπξνζσπεύεη ιηγόηεξν από ην 10%  όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο ΝΙΑ. 

Ο επηπνιαζκόο ηεο έρεη εθηηκεζεί κεηαμύ 1-10 παηδηά αλά 33.000 κε εηήζηα επίπησζε κεηαμύ 1-

20 ζε 1.000.000. Η ςσξηαζηθή αξζξίηηδα είλαη κηα εηεξνγελήο λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

ηνλ ζπλδπαζκό ηεο ςσξίαζεο κε κία από ηηο δύν κνξθέο αξζξίηηδαο: ν ζπλδπαζκόο ηεο 

ςσξίαζεο κε αξζξίηηδα, πνπ έρεη πεξηζζόηεξα θνηλά γλσξίζκαηα κε νιηγναξζξηθή αξζξίηηδα θαη 

θίλδπλν ξαγνεηδίηηδαο είλαη πην ζπρλόο ζηα θνξίηζηα κε έλαξμε πεξίπνπ ηα 6 έηε, ελώ ν 

ζπλδπαζκόο  ηεο ςσξίαζεο κε κηα κνξθή αξζξίηηδαο πνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε 

ζπνλδπιναξζξνπάζεηα είλαη πην ζπρλόο  ζηα αγόξηα θαη εθδειώλεηαη αξγόηεξα. Η ςσξηαζηθή 

αξζξίηηδα είλαη κηα απηνάλνζε θιεγκνλώδεο δηαηαξαρή κε ππεξπαξαγσγή ησλ 

πξνθιεγκνλσδώλ θπηνθηλώλ, θπξίσο ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο όγθσλ (TNF)-άιθα. Τα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε λόζν θαζνξίζηεθαλ ην 2001 θαηά ηελ ηειεπηαία δηεζλή ζπλάληεζε 

ζην Έληκνληνλ. Σύκθσλα κε ηα θξηηήξηα απηά, ε λόζνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία κηαο 

κνξθήο αξζξίηηδαο θαη ςσξίαζεο, ή από  ηελ παξνπζία ηεο αξζξίηηδαο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα αθόινπζα ζεκεία: δαθηπιίηηδα, απνθόιιεζε νλπρηαίαο πιάθαο  ή 

νλπρόιπζε, θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ςσξίαζεο ζηνπο γνλείο ή ζε ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ. 

Τα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ πεξηιακβάλνπλ: ζεηηθό HLA B27 ζε άλδξεο κε έλαξμε ηεο αξζξίηηδαο 

κεηά ηελ  ειηθία ησλ 6 εηώλ, αλίρλεπζε ηνπ IgM ξεπκαηνεηδνύο παξάγνληα ζε δύν δείγκαηα πνπ 

έρνπλ ιεθζεί κε κεζνδηάζηεκα ηξηώλ κελώλ κεηαμύ ηνπο,  ε παξνπζία αγθπινπνηεηηθήο 

ζπνλδπιαξζξίηηδαο, ελζεζίηηδαο θαη αξζξίηηδαο, ηεξνιαγνλίηηδαο κε θιεγκνλώδε εληεξνπάζεηα ή 

νμείαο πξόζζηαο ξαγνεηδίηηδαο ζηνλ αζζελή ή νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ή έλα από απηά ηα θξηηήξηα 

ζε έλαλ γνλέα ή ζε ζπγγελή πξώηνπ βαζκνύ  θαη  παξνπζία ηεο ζπζηεκαηηθήο αξζξίηηδαο ζηνλ 

αζζελή. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιιεο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξζξίηηδα 

(ινηκώδεηο, θιεγκνλώδεηο θαη θαθνήζεηεο ηνπ αίκαηνο), ηδίσο εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πην 

θνηλέο κνξθέο αξζξίηηδαο ή κε δεξκαηηθή ςσξίαζε πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αξζξίηηδα. Η 

ζεξαπεία είλαη πξνηηκόηεξν λα γίλεηαη ζε έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν από παηδνξεπκαηνιόγν. 

Όπσο θαη γηα ηηο άιιεο κνξθέο ηεο ΝΙΑ, ε ζεξαπεία ηεο ςσξηαζηθήο αξζξίηηδαο πεξηζηξέθεηαη 

γύξσ από ηε ρνξήγεζε κε ζηεξνεηδώλ αληη-θιεγκνλσδώλ παξαγόλησλ (NSAIDs), ελώ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο εθαξκόδνληαη ελδναξζξηθέο ελέζεηο θνξηηθνεηδώλ καθξάο δξάζεο 

(εμαθεηνλίδην ηξηακθηλνιόλεο).  Ο ξόινο ησλ ηξνπνπνηεηηηώλ ηεο λόζνπ αληηξεπκαηηθώλ 

θαξκάθσλ (κεζνηξεμάηε ή βηνζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο) δελ έρεη αθόκε απνδεηρζεί. Αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, ε πξόγλσζε θαίλεηαη λα είλαη παξόκνηα κε εθείλε ησλ αζζελώλ κε 

νιηγναξζξηθή αξζξίηηδα ή ελζεζίηηδα πνπ ζρεηίδεηαη κε αξζξίηηδα (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο), 

αιιά θαζώο ε λόζνο είλαη πνιύ ζπάληα, έρνπλ δηεμαρζεί ιίγεο κειέηεο. 
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o Dr Chantal JOB DESLANDREΗ 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Ιαλνπάξηνο 2007 

Μεηάθξαζε: Αύγνπζηνο 2014 

 

 

 

Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


