
Η ύφεση ως θεραπευτικός στόχος 

στη συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα 
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• 30 – 40% υποκλινικό ή ήπιο MAS 

 22% ταυτόχρονη εκδήλωση 

 Θνητότητα: ≈10 – 30% 
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Θνητότητα JIA 

• Επίπτωση: 0,6/100.000/έτος 

• Επιπολασμός: 3,1/100.000 

Συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα – SoJIA   



Κριτήρια 2004 ILAR/WHO: Συστηματική αρθρίτιδα  

Αρθρίτιδα ≥1 αρθρώσεων, πριν από την ηλικία των 16 

ετών, που συνοδεύεται ή έπεται διαλείποντος πυρετού 

διάρκειας ≥2 εβδ., του οποίου τεκμαίρεται  καθημερινή 

εμφάνιση για 3 τουλάχιστον συνεχόμενες μέρες 

+ 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

• παροδικό ερυθηματώδες εξάνθημα 

• γενικευμένη διόγκωση λεμφαδένων 

• ηπατομεγαλία ή σπληνομεγαλία ή και τα δύο 

• ορογονίτιδα 

Εξαιρούνται ασθενείς με:  

 ψωρίαση ή οικογενειακό ιστορικό ψωρίασης 

 αρθρίτιδα με HLA-B27 (αγόρια >6 ετών) 

 AS, ERA, ιερολαγονίτιδα με IBD, αντιδραστική αρθρίτιδα, οξεία 

πρόσθια ιριδοκυκλίτιδα ή σχετικό οικογενειακό ιστορικό 

 IgM RF σε δύο τουλάχιστον προσδιορισμούς που απέχουν 

τουλάχιστον 3 μήνες 
Φαινόμενο Koebner 



Nigrovic PA, et al. Arthritis Rheumatol 2018;70:7-17 

Γονοτυπική κατάταξη της αρθρίτιδας 

p<2.5×10−8 

p<5×10−6 

GWAS of 770 children with sJIA collected in 9 countries 
by the International Childhood Arthritis Genetics Consortium 

Ombrello MJ, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:906-13 



N
ig

ro
vi

c 
PA

. A
rt

h
ri

ti
s 

R
h

eu
m

a
to

l 2
0

1
4

;6
6

:1
4

0
5

 

Η φυσική ιστορία της SoJIA 



Επιπλοκές SoJIA 

Woo P. Nat Clin Pract Rheumatol 2006;2:28 

Mellins ED et al. Nat Rev Rheumatol 2011;7:416 

Αρθρική βλάβη MAS Αμυλοείδωση 

 30–45% σε 2 χρόνια 

 Ανικανότητα 

 (μέτρια-σοβαρή  

 στο 22-42%  

 των ασθενών) 

 

 

• Επίπτωση ≈10% 

• Νοσηρότητα 

• Θνητότητα 8—22% 

• Νεφρική 

ανεπάρκεια 

• Λοιμώξεις 

• Θνητότητα 

Οστεοπόρωση 

Κίνδυνος κατάγματος 

(πιο συχνά της ΣΣ) 

Μειωμένη 
ανάπτυξη 
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Αντι–IL-1: 

Αποτελεσματική – Προλαμβάνει την 

παραπέρα εξέλιξη της νόσου  

Αντι–IL-6:  

? (MAS?) 

Αντι–TNF:  

Αναποτελεσματική 

Αντι–IL-1: 

Ελάχιστα αποτελεσματική 

Αντι–IL-6:  

Πολύ αποτελεσματική 

Αντι–TNF:  

Αποτελεσματική  σε 

ορισμένους ασθενείς 

Αντι–IL-1: 

Λιγότερο αποτελεσματική από τη φάση Ι 

Αντι–IL-6: 

Φαίνεται ότι είναι η καλύτερη επιλογή 

Αντι–TNF: ? 

Reiff A. Biol Ther 2012;2:001 



Ένα πλήθος συναινετικών συστάσεων και σχεδίων θεραπείας έχουν 

προταθεί για την JIA.... 



....τα οποία, όμως, δεν εφαρμόζονται στην καθημερινή πράξη 

«...ενώ οι συστάσεις προέβλεπαν αλλαγή της θεραπείας  

στο 65% των περιπτώσεων, αλλαγή έγινε μόνο στο 12%» 

Swart JF, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:336–42 



Δεν παρατηρείται σημαντική βελτίωση του ποσοστού των ασθενών,  

στους οποίους επιτυγχάνεται σταθερά χαμηλή ενεργότητα ή ύφεση της JIA,  

μετά τη διάδοση της χρήσης των βιολογικών παραγόντων 

Shoop-Worrall SJW, et al. Semin Arthritis Rheum 2017;47:331–7 



T2T – treat-to-target 

Smitherman ΕΑ, et al. Curr Treat Options in Rheum 2018;4:29–43 

ΣΤΟΧΟΣ 

 Η έγκαιρη επίτευξη αυστηρού ελέγχου αναφορικά με έναν καθορισμένο στόχο για τη νόσο και η 

διαχρονική διατήρηση αυτού του αυστηρού ελέγχου 

 Η επιλογή ενός μέτρου του στόχου που συνάδει με τη μακροχρόνια επιδίωξη της θεραπείας 

 Η συχνή επανεκτίμηση αυτού του μέτρου με σκοπό τον έλεγχο επίτευξης του στόχου 

 Η επαναπροσαρμογή της θεραπείας όποτε χρειάζεται 

 Η λήψη αποφάσεων ως προς τις επιλογές του στόχου και της θεραπείας σε συνεργασία μεταξύ των 

γιατρών και των ασθενών/γονέων 

 Οι Τ2Τ προσεγγίσεις συχνά επιτυγχάνουν ανεξάρτητα από τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 



T2T – treat-to-target 
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Smitherman ΕΑ, et al. Curr Treat Options in Rheum 2018;4:29–43 

Smolen JS. Clin Exp Rheumatol 2012; 30 (Suppl. 73): S2-S6   

“When you can measure what you're speaking about,  

  and express it in numbers, you know something about it” 

– PETER DRUCKER 



Η επιτυχία της Τ2Τ στη RA 



Οι πρώτες ενδείξεις εφαρμογής της Τ2Τ στη SoJIA 



Figure 2 Kaplan-Meier estimate of drug continuation until 

discontinuation for tocilizumab, canakinumab, anakinra and 

etanercept, as a first biological agent for adverse events, 

ineffectiveness of treatment, loss of response, convenience 

of use and patient’s choice. Censoring, defined as the time 

of 

discontinuation or, when a patient was still receiving the 

drug, the time of the last study visit, is shown by vertical 

lines. 

Woerner A, et al. RMD Open 2015;1:e000036 

Biological treatment in systemic juvenile idiopathic arthritis: achievement of inactive disease 

or clinical remission on a first, second or third biological agent 



Woerner A, et al. RMD Open 2015;1:e000036 

Biological treatment in systemic juvenile idiopathic arthritis: achievement of inactive disease 

or clinical remission on a first, second or third biological agent 



Dose reduction regimen: Step 1 (4mg/kg q4w to 2mg/kg q4w); Step 2 (2mg/kg q4w to 1mg/kg q4w) and Step 3 (1mg/kg q4w to canakinumab stopped).  

Dose interval prolongation regimen: Step 1 (4mg/kg q4w to 4mg/kg q8w); Step 2 (4mg/kg q8w to 4mg/kg q12w) and Step 3 (4mg/kg q12w to canakinumab 

stopped). Response = inactive disease for 24 weeks without need for (i) canakinumab up-titration, (ii) systemic CS / >1 intra-articular CS injection, (iii) methotrexate 

or (iv) experienced a disease flare. CS, corticosteroids.  

Overall, 33% (25/75) patients successfully discontinued canakinumab treatment for 24 weeks.  

Canakinumab, on a Reduced Dose or a Prolonged Dose Interval without Concomitant Corticosteroids and 

Methotrexate, Maintains Efficacy in Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis Patients in Clinical Remission 

Quartier P, et al. ACR 2018, Abstract ID: 2865   



Treating juvenile idiopathic arthritis to target: 

recommendations of an international task force Ravelli A, et al. Ann Rheum Dis 2018;0:1–10 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Α.  Οι θεραπευτικοί στόχοι και η θεραπευτική στρατηγική πρέπει να βασίζονται σε κοινές αποφάσεις των 

ασθενών/γονέων και του θεράποντος παιδορευματολόγου 

Β.  Η JIA είναι μια ετερογενής ομάδα νοσημάτων που χρειάζονται διακριτές θεραπευτικές προσεγγίσεις 

Γ.  Οι στόχοι της θεραπείας των ασθενών με JIA είναι: ο έλεγχος των συμπτωμάτων, η πρόληψη των δομικών 

βλαβών, η αποφυγή των συν-νοσηροτήτων και της τοξικότητας των φαρμάκων και η βελτιστοποίηση της 

λειτουργικότητας, της ανάπτυξης, της ποιότητας ζωής και της κοινωνικοποίησης 

Δ.  Η εκρίζωση της φλεγμονής είναι βασικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων 

Ε.  Η μακροχρόνια συστηματική χρήση γλυκοκορτικοειδών πρέπει να αποφεύγεται 

ΣΤ.  Η θεραπεία με την επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων, μέσω τακτικής εκτίμησης της ενεργότητας της νόσου 

και ανάλογης προσαρμογής της θεραπείας είναι βασικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων 



Treating juvenile idiopathic arthritis to target: 

recommendations of an international task force Ravelli A, et al. Ann Rheum Dis 2018;0:1–10 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ο πρωτογενής στόχος της θεραπείας των ασθενών με JIA είναι η κλινική ύφεση, δηλαδή η απουσία 

συμπτωμάτων και σημείων ενεργότητας της φλεγμονώδους νόσου, συμπεριλαμβανομένων των 

εξωαρθρικών εκδηλώσεων 

2. Η ελάχιστη (ή η χαμηλή) ενεργότητα νόσου μπορεί να αποτελεί εναλλακτικό στόχο, ιδιαίτερα σε 

ασθενείς με μακροχρόνια νόσο 

3. Η επιλογή των στόχων, των εργαλείων προσδιορισμού τους και των θεραπευτικών αποφάσεων πρέπει 

να βασίζονται στα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς και οι ασθενείς/γονείς πρέπει να είναι σύμφωνοι 

με αυτά 

4. Η ενεργότητα της νόσου πρέπει να εκτιμάται και τεκμηριώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

χρησιμοποιώντας επικυρωμένα εργαλεία 



Treating juvenile idiopathic arthritis to target: 

recommendations of an international task force Ravelli A, et al. Ann Rheum Dis 2018;0:1–10 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

5. Η συχνότητα της εκτίμησης εξαρτάται από τον τύπο της JIA, το επίπεδο ενεργότητας της νόσου και την 

παρουσία εξωαρθρικών εκδηλώσεων. Αυτό μπορεί να απαιτεί εβδομαδιαίες εκτιμήσεις, όπως στην 

περίπτωση της SoJIA με ενεργές συστηματικές εκδηλώσεις, μηνιαίες ή τριμηνιαίες αξιολογήσεις για τους 

ασθενείς με μέση/υψηλή ενεργότητα ή λιγότερο συχνές εκτιμήσεις σε περιπτώσεις με σταθερή κλινική 

ύφεση 

6. Σε όλους τους ασθενείς, βελτίωση της ενεργότητας της νόσου κατά 50% τουλάχιστον πρέπει να 

επιτευχθεί εντός 3 μηνών και ο στόχος εντός 6 μηνών. Σε ασθενείς με SoJIA και ενεργές συστηματικές 

εκδηλώσεις, η λύση του πυρετού πρέπει να επιτευχθεί εντός 1 εβδομάδος 

7. Η θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος 

8. Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί ο θεραπευτικός στόχος, το αποτέλεσμα πρέπει να διατηρηθεί. 

Επιβάλλεται συνεχής παρακολούθηση για την επιβεβαίωση της διατήρησης του στόχου 



Hinze CH, et al. Pediatric Rheumatology 2018;16:7 
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 Οριστική SoJIA Πιθανή SoJIA 

Τυπικό πυρετικό σχήμα +++ +++ 

Αρθρίτιδα μιας τουλάχιστον άρθρωσης +++ – 

Τυπικό εξάνθημα + + 

Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια + + 

Ηπατομεγαλία ή σπληνομεγαλία + + 

Ορογονίτιδα + + 

Εκσεσημασμένη συστηματική φλεγμονή – +++ 

Πολύ αυξημένες S100 πρωτεΐνες – + 

Λοίμωξη Χ Χ 

Κακόηθες νόσημα Χ Χ 

Μονογονιδιακό αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο Χ Χ 

Διάγνωση 

Όλα τα υποχρεωτικά + 1 
έλασσον 

Όλα τα υποχρεωτικά + 
τουλάχιστον 2 ελάσσονα 

+++: υποχρεωτικό κριτήριο, +: έλασσον κριτήριο, X: κριτήριο αποκλεισμού, –: δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό 



Η ύφεση ως θεραπευτικός στόχος 

στη συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 


