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Ή Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (NIA) αποτελεί νό-
σημα της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για διάγνω-
ση εξ αποκλεισμού και περιλαμβάνει όλους τους 
τύπους χρόνιας αρθρίτιδας με φλεγμονώδη χαρα-
κτηριστικά άγνωστης αιτιολογίας. Ή επικρατέστε-
ρη μέχρι σήμερα ταξινόμηση περιλαμβάνει ένα φά-
σμα νοσημάτων με επτά τύπους αρθρικής νόσου. Ή 
ταξινόμηση των ασθενών σε κάποιον από αυτούς 
τους τύπους γίνεται με βάση το οικογενειακό ιστο-
ρικό, την παρουσία συστηματικών εκδηλώσεων, 
τον αριθμό και το είδος των προσβεβλημένων αρ-
θρώσεων και ορισμένα εργαστηριακά ευρήματα. 
Ή ταξινόμηση αυτή σήμερα τείνει να αναθεωρη-
θεί, με σκοπό να αναγνωριστούν ομοιογενείς κλι-
νικές ομάδες και να διαχωριστούν οι τύποι αρθρί-

τιδας που απαντώνται στα παιδιά από αυτούς που 
απαντώνται και στα παιδιά και στους ενήλικες. Το 
παραπάνω εγχείρημα αποτελείται από τέσσερα 
στάδια, από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα δύο 
πρώτα. Το αρχικό με τη διαδικασία ενός διαδικτυ-
ακού consensus (Delphi Web-based consensus) 
και το δεύτερο με την επεξεργασία των δεδομέ-
νων αυτών. Από τη μέχρι τώρα διαδικασία προέκυ-
ψαν έξι νέες κατηγορίες προτεινόμενης ταξινόμη-
σης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει προοπτική 
μελέτη χιλίων νέων περιπτώσεων με NIA για διά-
στημα πέντε ετών και επικύρωση των νέων κριτη-
ρίων ταξινόμησης της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρί-
τιδας-[Pediatric Rheumatology International Trials 
Organization (PRINTO) JIA Classification Criteria]
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Η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (NIA) αποτελεί νό-
σημα της παιδικής ηλικίας. Προσβάλλει παιδιά ως 

δεκαέξι ετών και αποτελεί διάγνωση εξ αποκλεισμού, 
περιλαμβάνοντας όλους τους τύπους χρόνιας φλεγμο-

νώδους αρθρίτιδας άγνωστης αιτιολογίας. Ο όρος «ρευ-
ματοειδής» που χρησιμοποιήθηκε παλιότερα έχει σήμε-
ρα αντικατασταθεί από τον όρο Νεανική «Ιδιοπαθής» 
Αρθρίτιδα, δηλαδή αρθρίτιδα άγνωστης αιτιολογίας.
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Η επικρατέστερη ως σήμερα ταξινόμηση της NIA 
προτάθηκε αρχικά το 1993 σε ένα consensus, βα-
σισμένο σε γνώμες ειδικών, και στη συνέχεια εφαρ-
μόστηκαν αναθεωρημένα κριτήρια (Durban-1997, 
Edmonton-2001)1, 2. Σύμφωνα με αυτήν την ταξινό-
μηση -ταξινόμηση κατά ILAR (International League of 
Associations for Rheumatology)-, η Νεανική Ιδιοπα-
θής Αρθρίτιδα περιλαμβάνει ένα φάσμα νοσημάτων 
με επτά τύπους αρθρικής νόσου. Η ταξινόμηση των 
ασθενών σε κάποιον από τους τύπους αυτούς γίνεται 
με βάση το οικογενειακό ιστορικό, την παρουσία συ-
στηματικών εκδηλώσεων, δηλαδή την εμφάνιση πυ-
ρετού, εξανθήματος, τη διόγκωση ήπατος, σπληνός 
(συστηματική μορφή), τον αριθμό και το είδος των 
προσβεβλημένων αρθρώσεων, καθώς και ορισμένα 
εργαστηριακά ευρήματα, όπως η παρουσία στον ορό 
του αίματος ρευματοειδών παραγόντων.

Με βάση τα μέχρι τώρα κριτήρια ταξινόμησης της 
Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας, διακρίνουμε τη 
συστηματική μορφή της νόσου, όταν υπάρχουν οι 
συστηματικές εκδηλώσεις που ήδη αναφέρθηκαν, 
την ολιγαρθρική μορφή, όταν προσβάλλονται μέ-
χρι και τέσσερις αρθρώσεις, και την πολυαρθρική 
μορφή, όταν προσβάλλονται πέντε ή περισσότερες 
αρθρώσεις. Η πολυαρθρική μορφή διακρίνεται στην 
πολυαρθρική με θετικό ρευματοειδή παράγοντα 
(RF+) και στην πολυαρθρική μορφή με αρνητικό 
ρευματοειδή παράγοντα (RF-). Στη NIA συμπεριλαμ-
βάνονται, επίσης, η αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ενθε-
σίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα και η αδιαφοροποίη-
τη αρθρίτιδα. 

Η ταξινόμηση, όμως, αυτή τείνει σήμερα να αναθεω-
ρηθεί. Αφενός διότι ορισμένες κατηγορίες παρουσιά-
ζουν ετερογένεια και απαιτείται να ορισθούν καλύτερα 
και αφετέρου διότι κάποιες κλινικές οντότητες απα-
ντώνται αποκλειστικά στα παιδιά, ενώ κάποιες άλλες 
απαντώνται και στα παιδιά και στους ενήλικες.

Η συστηματική μορφή της NIA παρουσιάζει φαινο-
τυπικές εκδηλώσεις αυτοφλεγμονώδους νοσήματος. 
Χαρακτηρίζεται από πυρετό, λεμφαδενίτιδα, εξάνθη-
μα, αυξημένους δείκτες φλεγμονής κ.λπ. Αντίστοιχος 
τύπος νόσου απαντάται και στους ενήλικες και ονομά-
ζεται Νόσος Still των ενηλίκων. Επίσης, η νεανική πο-
λυαρθρίτιδα με θετικό ρευματοειδή παράγοντα (RF+) 
αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη νόσο των ενηλίκων, 

δηλαδή τη ρευματοειδή αρθρίτιδα των ενηλίκων με 
θετικό ρευματοειδή παράγοντα.

Αντιθέτως, δύο άλλες κατηγορίες της NIA, η νεανι-
κή πολυαρθρίτιδα με αρνητικό ρευματοειδή παράγο-
ντα και η ψωριασική νεανική αρθρίτιδα, φαίνεται να 
αποτελούν ετερογενείς οντότητες. Παρ’ όλα αυτά, και 
οι δύο κατηγορίες απαντώνται κυρίως στην πρώιμη 
παιδική ηλικία, ενώ και στις δύο ανιχνεύονται αντιπυ-
ρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ). Τα γνωρίσματα, όμως, αυτά 
απαντώνται συχνότερα στην ολιγαρθρική μορφή της 
Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας. Φαίνεται, λοιπόν, 
πως ο αριθμός των προσβεβλημένων αρθρώσεων3 και 
η παρουσία ψωρίασης, που έχουν εκτενώς χρησιμο-
ποιηθεί μέχρι σήμερα στα κριτήρια ταξινόμησης της 
Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας, ενδεχομένως να μην 
αποτελούν πλέον αξιόπιστα κριτήρια ταξινόμησης της 
νόσου.

Αναγνωρίζεται επίσης διαρκώς η ανάγκη εναρμόνι-
σης - κατά το δυνατόν- των κριτηρίων που χρησιμο-
ποιούνται για νοσήματα, τα οποία απαντώνται και στα 
παιδιά και στους ενήλικες. Το γεγονός αυτό θα διευκο-
λύνει τη μεθοδολογική εφαρμογή των νέων κριτηρίων 
σε κλινικές μελέτες, αλλά και την καθημερινή κλινική 
πράξη.

Ο σκοπός είναι: α) να διαμορφωθούν νέα κριτήρια 
ταξινόμησης της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας, 
βασισμένα σε αποδείξεις με κλινικά και εργαστηριακά 
ευρήματα,

β) αναγνωριστούν οι ομοιογενείς μεταξύ τους οντό-
τητες4 και να διαχωριστούν οι τύποι της χρόνιας αρθρί-
τιδας που αντιπροσωπεύουν νοσήματα, τα οποία απα-
ντώνται αποκλειστικά στα παιδιά από νοσήματα τα 
οποία απαντώνται και στα παιδιά και στους ενήλικες. 

Το παραπάνω εγχείρημα, σύμφωνα με τα βιβλιο-
γραφικά δεδομένα, πραγματοποιείται σε τέσσερα 
στάδια από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα 2 πρώτα5. 
Το πρώτο στάδιο με τη συμβολή ενός διαδικτυακού 
consensus (Delphi Web-based consensus) και το δεύ-
τερο με την απαιτούμενη επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών από ειδική ομάδα μελετητών στη Γένοβα το 
20156. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει προοπτική μελέ-
τη χιλίων νέων περιπτώσεων με NIA για διάστημα πέ-
ντε ετών και επικύρωση των νέων κριτηρίων ταξινόμη-
σης της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας - [Pediatric 
Rheumatology International Trials Organization 
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(PRINTO) JIA Classification Criteria]. Με βάση τα μέχρι 
τώρα νεότερα δεδομένα, η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρί-
τιδα περιλαμβάνει τις παρακάτω έξι κατηγορίες:

Α) Συστηματική μορφή Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρ-
θρίτιδας7

Πυρετός ≥39oC άγνωστης αιτιολογίας (αποκλεισμός 
φλεγμονής, κακοήθειας, αυτονόσου ή μονογονιδιακού 
αυτοφλεγμονώδους8 νοσήματος), καθημερινός, διάρ-
κειας τουλάχιστον 3 ημερών, που επανεμφανίζεται σε 
διάστημα 2 εβδομάδων, και δύο μείζονα κριτήρια ή 
ένα μείζον και δύο ελάσσονα. 

Μείζονα κριτήρια: (α) εξάνθημα, (β) αρθρίτιδα
Ελάσσονα κριτήρια: (α) γενικευμένη λεμφαδενίτιδα 

και/ή σπληνομεγαλία και/ή ηπατομεγαλία, (β) ορογο-
νίτιδα, (γ) αρθραλγία διάρκειας ≥2 εβδομάδων (απου-
σία αρθρίτιδας) και (δ) λευκοκυττάρωση ≥15.000/mm3 

με ουδετεροφιλία.

Β) NIA με θετικό ρευματοειδή παράγοντα
Αρθρίτιδα διάρκειας ≥6 εβδομάδων και θετικός RF σε 
2 μετρήσεις, με ελάχιστη χρονική διαφορά 3 μηνών, 
ή παρουσία anti-CCP9 (αντισωμάτων έναντι κυκλικού 
κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου). Η μορφή αυτή της νό-
σου είναι ισοδύναμη με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα με 
θετικό ρευματοειδή παράγοντα που απαντάται στους 
ενήλικες10.

Γ) NIA σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα/σπονδυλίτιδα
Περιφερική αρθρίτιδα και ενθεσίτιδα, ή αρθρίτιδα/εν-
θεσίτιδα και ≥3 μήνες φλεγμονώδη πόνο στην πλάτη 
και ιερολαγονίτιδα (απεικονιστικά)11 ή αρθρίτιδα/εν-
θεσίτιδα και δύο από τα ακόλουθα:

1) Ιερολαγονίτιδα
2) Φλεγμονώδη πόνο στην πλάτη 
3) Παρουσία HLA-B27 αντιγόνου
4) Οξεία συμπτωματική πρόσθια ραγοειδίτιδα
5) Ιστορικό σπονδυλοαρθρίτιδας σε συγγενή 1ου 

βαθμού 
Η περιφερική αρθρίτιδα -όταν παρατηρείται- θα 

πρέπει να έχει διάρκεια ≥6 εβδομάδων12, 13.

Δ) Πρώιμης ηλικίας έναρξης NIA με θετικά ΑΝΑ
Αρθρίτιδα διάρκειας ≥6 εβδομάδων, ηλικία εμφάνισης 
≤6 ετών με θετικά ΑΝΑ σε τίτλο ≥1/160με ανοσοφθο-

ρισμό, σε 2 μετρήσεις, με χρονική διαφορά τουλάχι-
στον 3 μηνών.

Πρόκειται για μια νέα μορφή στην ταξινόμηση της 
NIA, η οποία βασίζεται κυρίως σε προηγούμενες δημο-
σιεύσεις14, 15, 16, με βάση τις οποίες η παραπάνω κατη-
γορία φαίνεται να αποτελεί ομοιογενή ομάδα διαταρα-
χών, που χαρακτηρίζεται από πρώιμη ηλικία έναρξης, 
υπεροχή θήλεος φύλου, αυξημένη επίπτωση χρόνιας 
ιριδοκυκλίτιδας, θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα και 
συσχέτιση με συγκεκριμένους τύπους HLA.

Ε) Άλλες μορφές NIA
Αρθρίτιδα διάρκειας ≥ των 6 εβδομάδων, η οποία δεν 
μπορεί να ενταχθεί σε μία από τις παραπάνω κατηγο-
ρίες.

 
ΣΤ) Αταξινόμητες μορφές NIA
Στην τελευταία αυτή κατηγορία περιλαμβάνονται 
ασθενείς που εμφανίζουν αρθρίτιδα διάρκειας ≥6 
εβδομάδων, η οποία μπορεί να ενταχθεί σε περισσότε-
ρες από μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα περιλαμβάνει μια 
ομάδα φλεγμονωδών διαταραχών που εμφανίζεται 
πριν από τα 18α γενέθλια της ζωής, διαρκεί τουλάχι-
στον 6 εβδομάδες και πληροί τα κριτήρια μιας από τις 
παραπάνω ομάδες διαταραχών. Απαραίτητη βέβαια 
προϋπόθεση αποτελεί ο αποκλεισμός άλλων γνωστών 
καταστάσεων που μπορεί να προκαλούν ανάλογες εκ-
δηλώσεις.

Συζήτηση-Σχόλια
Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται πως τα νέα προ-
τεινόμενα κριτήρια ταξινόμησης της NIA -PRINTOJIA 
Classification Criteria- παρουσιάζουν θεμελιακές δια-
φορές συγκριτικά με τα κριτήρια που εφαρμόζονται 
μέχρι σήμερα. Συνοπτικά, επισημαίνονται μερικές 
διαφορές και υπενθυμίζεται πως κύριος σκοπός της 
προτεινόμενης νέας ταξινόμησης είναι η αναγνώριση 
ομοιογενών οντοτήτων και ο διαχωρισμός των τύπων 
αρθρίτιδας που απαντώνται στα παιδιά από αυτές 
που απαντώνται και στα παιδιά και στους ενήλικες17. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται η προτεινόμενη παράταση 
του ηλικιακού ορίου της NIA μέχρι τα 18 έτη για το 
διαχωρισμό των παιδιών από τους ενήλικες, η κατάρ-
γηση του αριθμού των αρθρώσεων που συμμετέχουν 
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στα κριτήρια ταξινόμησης (ολιγαρθρική, πολυαρθρική 
μορφή) και η αξιολόγηση του ανοσολογικού μηχανι-
σμού, π.χ. η παρουσία των ΑΝΑ αντισωμάτων. 

Επίσης, η συστηματική μορφή της NIA παρουσιά-
ζει φαινοτυπικά χαρακτηριστικά αυτοφλεγμονώδους 
νοσήματος, όπως και η Νόσος του Still των ενηλίκων. 
Παρ’ όλα αυτά, στην παρούσα φάση δεν προτείνεται 
η ταξινόμησή της στα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. 
Ενώ η συμμετοχή της αρθρίτιδας παύει πλέον να απο-
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τα κριτήρια της 
συστηματικής μορφής NIA (τροποποιημένα κριτήρια 

Yamaguchi, για τη Νόσο του Still των ενηλίκων). Ακό-
μη, η παρουσία ψωρίασης αναμένεται να αξιολογηθεί 
σε 2ο χρόνο σχετικά με την ταξινόμηση των κριτηρίων. 
Επίσης, ο όρος «κατηγορίες» που χρησιμοποιείται στη 
σημερινή ταξινόμηση της NIA και αναφέρθηκε εκτε-
νώς και στο παρόν άρθρο, προς αποφυγήν σύγχυσης, 
προτείνεται να αντικατασταθεί από τον όρο «διαταρα-
χές». Τέλος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα βιβλιογραφικά 
δεδομένα, η γενετική ανάλυση ενδεχομένως να συμ-
βάλει στο μέλλον στην καλύτερη αναγνώριση, ομαδο-
ποίηση και ταξινόμηση ομοιογενών διαταραχών18. 

KEY WORDS:  Juvenile Idiopathic Arthritis, new classification criteria JIA, ANA-positive JIA

Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) encompasses a group 
of chronic arthritis of unknown origin. It is a diagnosis 
of exclusion and consists of a heterogeneous group 
of disorders. Recently, there is increasing evidence 
suggesting that new classification revised criteria for 
JIA are necessary in order to identify homogeneous 
groups and distinguish thoseforms that present in 

children from those that present both in children 
and adults. The whole project of revised classification 
criteria of JIA- [Pediatric Rheumatology International 
Trials Organization (PRINTO) JIA Classification Criteria)] - 
consists of 4 steps. According to the first two steps based 
on a Delphi Wed-based consensus, 6 new disorders have 
been proposed that have to be validated next.
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