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Ταξινόμηση ΝΙΑ &          
επιγραμματική αναφορά των υποτύπων



Ο όρος νεανική ιδιοπαθής 
αρθρίτιδα (ΝΙΑ) 

χρησιμοποιείται ευρέως 
προκειμένου να περιγραφεί η 
αρθρίτιδα παιδιών ή εφήβων 
(ηλικίας μέχρι 16 ετών) που 
διαρκεί για τουλάχιστον 6 

εβδομάδες και είναι άγνωστης 
αιτιολογίας.



Ταξινόμηση (μορφές) της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας κατά 
ILAR, 

2η αναθεώρηση, κριτήρια Edmonton 2001

Κατηγορία αρθρίτιδας - Συχνότητα έναρξης              Ηλικία                            Φύλο
Συστηματική (4-17%)                                                  Παιδική ηλικία                   Α=Θ 
Ολιγοαρθρική (27-56%)                                    Πρώιμη παιδική ηλικία (2- 4χρ.) Θ>>>Α 
▪ α. Επιμένουσα (<4 αρθρ.) 
▪ β. Επεκταθείσα (>4 αρθρ.) 
Πολυαρθρίτιδα (RF αρν.) (11-28%)                       2-4 χρ. και 6-12 χρ.                Θ>>Α 
Πολυαρθρίτιδα (RF θετ.) (2-7%)                   Όψιμη παιδική ή εφηβική ηλικία    Θ>>Α 
Ψωριασική (2-11%)                                                   2-4 χρ. και 9-11 χρ.              Θ>Α 
Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα (3-11%)   Όψιμη παιδική/εφηβική ηλικία   Α>>Θ 
Αταξινόμητη/αδιαφοροποίητη (11-21%)          Όψιμη παιδική ή εφηβική ηλικία 



Κιτρουλλινοποίηση & anti-CCP



Κιτρουλλινοποίηση
▪ είναι μια ενζυμική αντίδραση και αφορά τη μετατροπή του θετικά φορτισμένου 
αμινοξέος αργινίνη στο ουδέτερο αμινοξύ κιτρουλίνη με τη βοήθεια των 
απαμινασών πεπτιδυλ- αργινίνης (PADs)

▪ Στον άνθρωπο έχει αναφερθεί η παρουσία 4 ισομορφών PADs (PAD1, PAD2, 
PAD3, PAD4)

▪ Λαμβάνει χώρα κάτω από συνθήκες φλεγμονής, απόπτωσης ή κερατινοποίησης
των κυττάρων

▪ PAD ένζυμα υπάρχουν ενδοκυτταρικά ως ανενεργά ένζυμα και ενεργοποιουνται 
μόνο παρουσία ασβεστίου 

▪ Ο ρόλος της κιτρουλλινοποίησης δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, ωστόσο 
πιστεύεται ότι κατά τη διάρκεια της φάσης της απόπτωσης ξεδιπλώνει και εκθέτει τα 
πρωτεϊνικά μόρια στα αποικοδομητικά ένζυμα, συμβάλλοντας έτσι στην 
αποικοδόμηση των ενδοκυττάριων πρωτεϊνών 



Από την κιτρουλλινοποίηση...στα anti-CCP



Αnti-CCP

▪ αντισώματα κατά του κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου

▪ Nienhuis et al., 1964

▪ Μέθοδος προσδιορισμού: ELISA/χημειοφωταύγεια 

▪ Η πρώτη γενιά μεθόδων ανίχνευσης των anti-CCP                                     
αναπτύχθηκε το 2000–2001 ένώ αργότερα αναπτύχθηκε η δεύτερη & τρίτη 
γενιά  ανίχνευσης των CCP (CCP2, CCP3). Η CCP3 είχε να κάνει και με                  
επίτοπους που δεν ήταν στην ακολουθία του πεπτιδίου της  CCP2

▪ Σε μελέτες κοόρτης σε ασθενείς με πρόσφατης έναρξης (< 2 ετών) ΡΑ η 
ευαισθησία των μεθόδων ανίχνευσης δεύτερης γενιάς (anti-CCP2) 
εκτιμήθηκε παρόμοια με αυτήν της ανίχνευσης του ΡΠ (58% έναντι 56% του 
ΡΠ), ενώ πλεονεκτούσαν αναφορικά με την ειδικότητα (96% έναντι 86% του 
ΡΠ)



Ποσοστό ανίχνευσης anti-CCP στον 
ορό ασθενών με ΝΙΑ



Ποσοστό ανίχνευσης anti-CCP στον ορό ασθενών 
με ΝΙΑ

▪ Tο ποσοστό ανίχνευσης των anti-CCP στον 
ορό των ασθενών με ΝΙΑ διαφέρει μεταξύ των 
διαφόρων μελετών καθώς και μεταξύ των 
διαφόρων μορφών της ΝΙΑ (4,4% ως 59,7% 
των ασθενών). Αναφέρθηκε σημαντικά 
υψηλότερο στους ασθενείς με πολυαρθρίτιδα 
(ιδιαίτερα αυτούς στον ορό των οποίων 
ανιχνεύονταν ο ΡΠ) συγκριτικά με τους 
υπολοίπους ασθενείς με ΝΙΑ



Ποσοστό ανίχνευσης anti-CCP στον ορό ασθενών 
με ΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ anti-
CCP

Avcin και συν-
2002 

109 ELISA 2% (1 ασθ. με 
πολυαρθρίτιδα,1 
ασθ. με 
ολιγοαρθιτιδα) 

Brunner J, 
Sitzmann FC-
2006 

45 ELISA 4,4%

Gupta και συν-
2010

78 ELISA 

23% (48,1% σε 
πολυαρθρική, 
87,5% σε ΡΠ+ 
πολυαρθρ.ΝΙΑ με 
ρ<0,001)



Ποσοστό ανίχνευσης anti-CCP στον ορό ασθενών 
με ΝΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
anti-CCP

Habib και συν-
2008 68 ELISA

20,6% [απο‐
κλειστικά ΡΠ (+) 
πολαρθρίτιδα]

Omar και συν-
2013 54 ELISA

24,1% 
[σχεδόν 
αποκλειστικά 
σε ΡΠ (+) 
πολυαρθρίτιδα]

Lipinska και 
συν-2012

74 ELISA 35%



Ποσοστό ανίχνευσης anti-CCP στον ορό ασθενών 
με ΝΙΑ 

Syed και συν-2008 
• μέτρησαν τα επίπεδα των anti-CCP με ELISA  σε ομάδα 72 
ασθενών με ΝΙΑ. Ανίχνευση ενός τουλάχιστον ισοτύπου
διαπιστώθηκε στο 59,7% των ασθενών 

Tebo και συν-2012 
• σε ομάδα 334 παιδιών με ΝΙΑ ανιχνεύτηκε ΡΠ στο 12% των 
παιδιών με ΝΙΑ. Αnti- CCP βρέθηκαν σε ποσοστό14,3%. Στα παιδιά 
που ανιχνεύτηκαν anti-CCP αλλά όχι ΡΠ [= 50% των περιπτώσεων 
με anti- CCP (+)] η έναρξη της ΝΙΑ έγινε σε μικρότερη ηλικία (4,6 
έναντι 12,1 έτη) και είχαν λιγότερα αλλήλια του μοιραζόμενου 
επίτοπου HLA-DRB1, συγκριτικά με τα παιδιά που ανιχνεύτηκαν 
αμφότερα anti-CCP και ΡΠ



Συσχέτιση anti-CCP με άλλες 
παραμέτρους ΝΙΑ (διάρκεια & θεραπεία/ 
ΡΠ/ ενεργότητα & ακτινογραφική βλάβη)



∆ιάρκεια ΝΙΑ και θεραπεία
▪ Στη μελέτη των Βrunner JK, Sitzmann FC-2006 αναλύθηκε η 
παρουσία anti-CCP αντισωμάτων σε ορούς ασθενών με 
καθορισμένη ΝΙΑ διαφόρων υποομάδων συγκριτικά με ορούς 
ασθενών με άλλες  ανοσοπάθειες/ υποκείμενες νόσους/ μη 
φλεγμονώδη νοσήματα.

Αnti-CCP  βρέθηκαν στο 6,9% του συνόλου των δειγμάτων και στο 
4,4% των ασθενών με ΝΙΑ
∆εν διαπιστώθηκε διαφορά στη διάρκεια της ΝΙΑ και την 
αντιρρευματική θεραπεία  μεταξύ των ασθενών που ανιχνεύτηκαν και 
αυτών  που δεν ανιχνεύτηκαν στον ορό τους  anti-CCP



Σύγχρονη ανίχνευση anti-CCP & ΡΠ στον ορό των 
ασθενών με ΝΙΑ



Σύγχρονη ανίχνευση anti-CCP& ΡΠ στον ορό των    
ασθενών με ΝΙΑ



Eνεργότητα ΝΙΑ και ακτινογραφική αρθρική βλάβη

μελέτη των van Rossum και συν-2003
• στο 80%των ασθενών που ανιχνεύτηκαν anti-CCP διαπιστώθηκε 
ακτινογραφικά αρθρική διαβρωτική βλάβη, η παρουσία της οποίας βρέθηκε σε 
σημαντικό στατιστικά βαθμό συχνότερη [p= 0,009 και odds ratio (OR)= 12,7]

μελέτη των Gupta και συν-2010
• η ανίχνευση των anti-CCP ήταν σε σημαντικό στατιστικά βαθμό συχνότερη 
στα παιδιά με διαβρωτική (p<0,001) και παραμορφωτική (p<0,001) αρθρική 
προσβολή.

μελέτη των Habib και συν-2008
• τα anti-CCP παρουσίασαν σημαντική συσχέτιση με τις αρθρικές διαβρώσεις σε 
ασθενείς με ΝΙΑ (p=0,004) 



Eνεργότητα ΝΙΑ και ακτινογραφική αρθρική βλάβη

μελέτη των Omar και συν-2013
• Tα anti-CCP σχετίστηκαν θετικά με τη CRP (r=0,521, p<0,0001) 
και τη Sharp/Van der Heijde βαθμολογία (r=0,457, p<0,0001)

μελέτη των Lipinska και συν-2012
• η ανίχνευση των anti-CCP συσχετίστηκε θετικά με την 
ενεργότητα της νόσου στην έναρξη (r = 0,7196 και p < 0,0001) 
αλλά και στη διάρκεια της παρακολούθησης (r = 0,2485 και p = 
0,0486)  καθώς και με την ακτινογραφική καταστροφική αρθρική 
βλάβη στην έναρξη (r = 0,4599 και p =  0,0004) και στη διάρκεια 
της παρακολούθησης (r= 0,5523 και p < 0,0001).



Eνεργότητα ΝΙΑ και ακτινογραφική αρθρική βλάβη

μελέτη των Bacos και συν-2014
• συνέκριναν 45 παιδιά με ΝΙΑ με 49 ασθενείς ενήλικες με ΝΙΑ και 
διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες συγκριτικά με τα παιδιά εμφάνιζαν 
μεγαλύτερη ηλικία έναρξης της νόσου (p < 0,0001) καθώς και 
υψηλότερη επικράτηση anti-CCP (p = 0,05) 

• δε διαπιστώθηκε διαφορά σχετικά με το φύλο ή την ανίχνευση ΡΠ 

• Στα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά πιθανόν η ανίχνευση anti-CCPs να 
σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα ανάγκης αντιμετώπισης της νόσου 
και στην ενήλικη ζωή 



Συμπέρασμα

▪ Τα anti-CCP ανιχνεύονται σε ποσοστό που 
διαφέρει (4,4%- 49,7%) μεταξύ διαφόρων 
μελετών

▪ Ανιχνεύονται κυρίως σε παιδιά με    ΡΠ 
(+) πολυαρθρίτιδα

▪ Σημαντική συσχέτιση με ΡΠ, ενεργότητα
νόσου & ακτινολογικές διαβρώσεις

▪ Η ανίχνευσή τους επιβάλλει στενή 
παρακολούθηση της εξέλιξης της ΝΙΑ & 
πρώιμη επιθετική θεραπεία με στόχο την 
υποχώρηση της φλεγμονής, την πρόληψη 
αρθρικών βλαβών & εξέλιξης της νόσου

▪ Τα anti-CCP ανιχνεύονται σε ποσοστό 
που διαφέρει (4,4%- 49,7%) μεταξύ 
διαφόρων μελετών 

▪ Υπάρχει έλλειψη μελετών συσχέτισης 
ανίχνευσης anti-CCP σε παιδιά με 
αρθρίτιδα με τον κίνδυνο μελλοντικής 
εμφάνισης ΝΙΑ



Παιδιά με ΝΙΑ που έγιναν..."ΜΕΓΑΛΟΙ" !!!



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


