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:: Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα 
 

Αξηζκόο Orphanet:92 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο όξνο  λεαληθή ηδηνπαζήο αξζξίηηδα (ΝΙΑ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα νκάδα 

θιεγκνλσδώλ αξζξνπαζεηώλ άγλσζηεο  αηηηνινγίαο, εκθαλίδεηαη  πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 16 

εηώλ θαη δηαξθεί πάλσ από 6 εβδνκάδεο. Ο όξνο λεαληθή ηδηνπαζήο αξζξίηηδα επηιέρζεθε γηα λα 

δειώζεη ηελ απνπζία θάζε γλσζηνύ ππνθείκελνπ κεραληζκνύ ηεο λόζνπ θαη λα ηνλίζεη ηελ 

αλάγθε απνθιεηζκνύ άιισλ κνξθώλ αξζξίηηδαο πνπ παξαηεξνύληαη  ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αζζέλεηεο (αξζξίηηδα πνπ εκθαλίδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ινηκώμεηο, θιεγκνλώδεηο λόζνπο θαη 

θαθνήζεηεο ηνπ αίκαηνο). Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο ππνινγίδεηαη ζε 1-2 ζηηο 100.000. Τν  2001 

θαηά ηελ ηειεπηαία δηεζλή ζπλάληεζε ζην Έληκνληνλ θαζνξίζζεθαλ αθξηβείο νξηζκνί ησλ 

δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ΝΙΑ. Έμη κνξθέο έρνπλ νξηζηεί: 

Σπζηεκαηηθή κνξθή λεαληθήο ηδηνπαζνύο αξζξίηηδαο (γλσζηή ζην παξειζόλ σο λόζν ηνπ Still), 

νιηγναξζξηθή αξζξίηηδα, πνιπαξζξίηηδα κε ζεηηθό ξεπκαηνεηδή παξάγνληα, πνιπαξζξίηηδα κε 

αξλεηηθό ξεπκαηνεηδή παξάγνληα, ελζεζίηηδα πνπ ζρεηίδνληαη κε αξζξίηηδα 

(ζπνλδπιναξζξνπάζεηα) θαη λεαληθή κνξθή ηεο ςσξηαζηθήο αξζξίηηδαο (βιέπε απηνύο ηνπο 

όξνπο). Μία έβδνκε θαηεγνξία έρεη νξηζηεί πνπ πεξηιακβάλεη αηαμηλόκεηνπο ηύπνπο αξζξίηηδαο 

(ηύπνπο πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζε θάπνηα θαζνξηζκέλε λόζν ή πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξν 

από κία θαζνξηζκέλεο λόζνπο).Τα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αζζέλεηεο είλαη θπξίσο θιηληθά, 

αιιά γελεηηθέο κειέηεο (ηδίσο ζύλδεζεο κε ηα HLA αληηγόλα) επηβεβαηώλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα 

δηαθνξεηηθέο δηαηαξαρέο θαη όρη δηαθνξεηηθέο θιηληθέο κνξθέο κηαο εληαίαο λόζνπ. Η ζεξαπεία 

ηεο ΝΙΑ είλαη θαιύηεξα λα δηαρεηξίδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα, πνπ εξγάδνληαη ξεπκαηνιόγνη 

θαη παηδίαηξνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θπζηνζεξαπεπηέο, παηδννξζνπεδηθνύο θαη ςπρνιόγνπο 

ώζηε λα  εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνιηθή ζεξαπεία ησλ ηαηξηθώλ πηπρώλ ηεο λόζνπ θαη ησλ ζπλεπεηώλ 

ηεο σο πξνο ηε ζρνιηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Από ην 2000, βηνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ζηνρεύνπλ ζε θιεγκνλώδεηο θπηνθίλεο, όπσο ν παξάγνληαο λέθξσζεο όγθσλ (TNF)-άιθα, 

αλαζηνιέαο ηεο  εηαλεξζέπηεο, έρνπλ θέξεη επαλάζηαζε ζηε ζεξαπεία θαη ηελ πξόγλσζε ησλ 

ζνβαξώλ κνξθώλ ηεο λόζνπ.Η κεζνηξεμάηε, παξακέλεη ε ζεξαπεπηηθή επηινγή δεύηεξεο 

γξακκήο. Ωζηόζν, ηα απνηειέζκαηα κε κεζνηξεμάηε θαη αληη-TNF-άιθα παξάγνληεο ζε αζζελείο 

κε ζπζηεκαηηθέο κνξθέο ηεο λόζνπ ήηαλ απνγνεηεπηηθά. Γηα ηνπο αζζελείο απηνύο, πνιιέο 

άιιεο ζεξαπείεο είλαη δηαζέζηκεο θαη / ή ππό έξεπλα όπσο ε ζαιηδνκίδε, έλαο αληαγσληζηήο ηνπ  

ππνδνρέα ηεο ηληεξιεπθίλεο-1 (αλαθίλξα), θαη ην κνλνθισληθό αληίζσκα (MRA) ηεο  αληη-

ηληεξιεπθίλεο-6 (IL-6R). Λακβάλνληαο ππόςε απηό ην εύξνο επηινγήο ζεξαπείαο, είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό λα παξέρεηαη έγθαηξε εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα, έηζη ώζηε ε ζεξαπεία λα κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζε θάζε παηδί. Επηπιένλ, ππάξρεη ν θίλδπλνο ξαγνεηδίηηδαο, ε νπνία κπνξεί λα 

εμειηρζεί ρσξίο ζπκπηώκαηα ή εξπζξόηεηα ηνπ νθζαικνύ, αιιά κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο πξώηκεο ζεξαπείαο. Έηζη, ε ηαθηηθή νθζαικνινγηθή 

παξαθνινύζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέηαζεο  ησλ νθζαικώλ κε ζρηζκνεηδή ιπρλία, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ηξεηο κήλεο γηα ηα κηθξά παηδηά κε νιηγναξζξηθή αξζξίηηδα ή 

πνιπαξζξίηηδα  κε αξλεηηθό ξεπκαηνεηδή παξάγνληα. 
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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. 

 

 

 


