Lipiñska J., Smolewska E., Brózik H. i wsp. Przydatnoæ oceny wybranych markerów immunologicznych

ARTYKU£Y ORYGINALNE75

Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(2), 75-82

Przydatnoæ oceny wybranych markerów
immunologicznych w diagnostyce m³odzieñczego
idiopatycznego zapalenia stawów
Diagnostic value of selected immunological markers in children with JIA
JOANNA LIPIÑSKA 1/, E L¯BIETA SMOLEWSKA 1/, HENRYKA B RÓZIK 1/, KRYSTYNA WYKA 2/, JERZY STAÑCZYK 1/
1/

Klinika Kardiologii Dzieciêcej Katedry Pediatrii UM w £odzi, Poradnia Reumatologiczna SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej UM w £odzi, ul. Sporna 36/50, 91-738 £ód
2/
Pracownia Immunopatologii Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii UM w £odzi, SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4
im. Marii Konopnickiej UM w £odzi

Cel pracy. Celem pracy by³a ocena przydatnoci przeciwcia³
anty-CCP, czynników reumatoidalnych klas IgM, IgG i IgA oraz
przeciwcia³ AKA, ANA w diagnostyce m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów (MIZS).
Materia³ i metody. W 79 próbkach surowic krwi i 17 p³ynów
stawowych uzyskanych od pacjentów z MIZS w ró¿nym okresie
choroby, oznaczono CCP i RF klas IgM, IgG i IgA  oraz AKA
i ANA. Grupê odniesienia stanowi³o 22 zdrowych dzieci. Obliczono
czu³oæ i swoistoæ ww. markerów oraz badano korelacje przeciwcia³
z czasem trwania, postaci¹ i aktywnoci¹ procesu reumatiodalnego.
Wyniki. Przy progowej wartoci anty-CCP wynosz¹cej 203 RU,
czu³oæ testu wynosi³a 56%, a swoistoæ  100%. Anty-CCP
wystêpowa³y w seropozytywnych, jak i seronegatywnych surowicach
dzieci z MIZS, we wszystkich 3 postaciach choroby, niezale¿nie od
czasu jej trwania. Markery te by³y obecne w 67% przypadków ju¿
we wczesnym okresie choroby. RF-IgG wykazywa³ nieznacznie
wy¿sz¹ czu³oæ (57%) i ni¿sz¹ swoistoæ (95,5%). W przeciwieñstwie
do anty-CCP, które nie wystêpowa³y w grupie odniesienia, RF-IgG
obecny by³ u 4,5% dzieci zdrowych. Inne oznaczane markery (RF-IgM,
-IgA, AKA i ANA) mia³y ni¿sz¹ swoistoæ i zdecydowanie mniejsz¹
czu³oæ. Anty-CCP i RF-IgG wykazywa³y dodatni¹ korelacjê
z aktywnoci¹ procesu reumatoidalnego. W p³ynach stawowych
najczêciej wykrywano RF-IgG.
Wnioski. Przeciwcia³a anty-CCP charakteryzuj¹ce siê 100%
swoistoci¹ dla MIZS mog¹ byæ pomocne w ustaleniu rozpoznania
ju¿ we wczesnych stadiach choroby. Du¿¹ przydatnoæ diagnostyczn¹
posiada równie¿ RF-IgG. RF-IgM, RF-IgA, AKA i ANA maj¹ jedynie
znaczenie pomocnicze. Anty-CCP i RF-IgG koreluj¹ z aktywnoci¹
MIZS. W trudnych diagnostycznie przypadkach pomocne mo¿e byæ
jednoczesne oznaczanie kilku autoprzeciwcia³.
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Aim of the study. To assess the diagnostic value of anti-CCP, AKA,
ANA and IgM, IgG and IgA rheumatoid factors (RF) in a cohort of
patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA).
Material and methods. In 79 sera and 17 synovial fluid samples
from patients with JIA taken at different time of disease course the
following parameters analyzed: CCP, IgM-RF, IgG-RF, IgA-RF ELISA
and for AKA and ANA. All autoantibodies were also tested in sera of
22 sex-, and age-matched healthy children. Correlations between antiCCP, other autoantibodies and disease characteristics were determined.
Results. At a cut-off value of 203 RU for anti-CCP, sensitivity was
56% and specificity  100%. Anti-CCP were present in IgM-RF
positive, as well as, negative sera, in all 3 subtypes of JIA and in 67%
children with early stadium of JIA. IgG-RF had a slightly higher
sensitivity (57%), and lower specificity (95,5%)  it was present in
4,5% healthy children. The sensitivity and specificity of IgM- and
IgA-RF, AKA and ANA was low. We found a positive correlation of
anti-CCP and IgG-RF with disease activity. In synovial fluid the most
frequently found marker was RF-IgG.
Conclusions. With their excellent specificity, anti-CCP antibodies
followed by RF-IgG can be useful in establishing the diagnosis of JIA
even in early stadium of the disease. Moreover, anti-CCP and IgG-RF
are good markers of disease activity. IgM-RF, IgA-RF, AKA and ANA
presented only additional diagnostic value. In difficult diagnostic cases
it could be useful to assay all those autoantibodies simultaneously.
Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(2), 75-82
Key words: juvenile idiopathic arthritis, anti-CCP antibodies, IgM,
IgG, IgA rheumatoid factor, anticytokeratin antibodies (AKA),
antinuclear antibodies (ANA)
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Obraz kliniczny m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) ze wzglêdu na brak patognomonicznych objawów i ró¿ne typy pocz¹tków choroby, czêsto bywa niejednoznaczny. Szczególne trudnoci diagnostyczne wystêpuj¹ we wczesnym okresie procesu reumatoidalnego. W MIZS wystêpuje niewielka liczba autoprzeciwcia³ o ustalonym znaczeniu diagnostycznym [1].
Nadal g³ównym markerem serologicznym tej choroby
pozostaje klasyczny czynnik reumatoidalny (RF-IgM)
[1,2,3,4]. Jednak u dzieci z MIZS wystêpuje on w niewielkim odsetku (20-30%) [3,5]. W pocz¹tkowym okresie choroby RF-IgM wykrywany jest zaledwie w 4-14%
przypadków [6,7,8]. Innymi rutynowo oznaczanymi markerami serologicznymi w MIZS s¹ przeciwcia³a przeciwj¹drowe (ANA) [2,3,9]. Jednak ANA, podobnie jak
RF-IgM, nie s¹ autoprzeciwcia³ami patognomonicznymi
dla procesu reumatoidalnego [10,11]. Trudnoci diagnostyczne powoduj¹ póne wdro¿enie odpowiedniej farmakoterapii, hamuj¹cej proces zapalny, co pogarsza rokowanie. Stale trwaj¹ poszukiwania nowych wskaników
laboratoryjnych, które wystêpowa³yby ju¿ w pocz¹tkowym
okresie MIZS, charakteryzowa³y siê wysok¹ swoistoci¹
i czu³oci¹ oraz umo¿liwi³y szybkie ustalenie rozpoznania.
W pimiennictwie, dotycz¹cym g³ównie doros³ych pacjentów z RZS, pojawiaj¹ siê doniesienia wskazuj¹ce na przydatnoæ oznaczania nowych markerów immunologicznych,
okrelanych przeciwcia³ami antykeratynowymi [6,7,8].
W literaturze wystêpuj¹ one pod ró¿nymi nazwami: przeciwcia³a antycytokeratynowe (AKA  antikeratin antibodies), antyfilagrynowe (AFA  antifilaggrin antibodies), czynnik antyperinuklearny (APF  antiperinuclear factor) czy przeciwcia³a dla cyklicznego cytrulinowanego peptydu  antycytrulinowe (anty-CCP) [12,13,
14].Wed³ug pimiennictwa s¹ one obecne w surowicy ju¿
we wczesnych stadiach choroby, nawet jeszcze przed wyst¹pieniem objawów klinicznych (do 34% przypadków)
oraz koreluj¹ z jej aktywnoci¹ [10,15,16]. AKA i APF,
ze wzglêdu na trudnoci w interpretacji wyników, nie znalaz³y praktycznego zastosowania w diagnostyce MIZS czy
RZS [7,10,12]. Bardziej obiecuj¹ce wydaj¹ siê przeciwcia³a antycytrulinowe (anty-CCP). Autorzy podkrelaj¹ ich
wysok¹ swoistoæ (96-98%) i czu³oæ przekraczaj¹c¹ 60%
[10,14,17,18]. Obecnoci przeciwcia³ anty-CCP nie stwierdza siê w innych jednostkach chorobowych ani u osób zdrowych [4].
Celem naszej pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania autoprzeciwcia³ anty-CCP, czynników reumatoidalnych klas IgM, IgG i IgA oraz AKA i ANA w surowicy
krwi i p³ynie stawowym dzieci chorych na MIZS oraz
okrelenie ich przydatnoci diagnostycznej. Ponadto, podjêta zosta³a próba korelacji obecnoci w/w przeciwcia³
z czasem trwania, postaci¹ choroby i aktywnoci¹ procesu reumatoidalnego.

PACJENCI I METODY
Badaniami objêto 79 pacjentów z MIZS, hospitalizowanych w latach 2003-2004 w Klinice Kardiologii Dzieciêcej Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w £odzi. Rozpoznanie ustalono na podstawie kryteriów z Durbanu z 1997 roku [1]. Wiek pacjentów waha³ siê od 3 do
18 lat (rednio 12,8±4 lata). Ponad po³owa grupy badanej
to dzieci w wieku 7-14 lat (53%), przewagê stanowi³y
dziewczêta (62%). Ze wzglêdu na typ pocz¹tku choroby
(okrelony przez pierwsze 6 miesiêcy choroby), pacjentów z MIZS podzielono na trzy podgrupy: z postaci¹ wielostawow¹, sk¹postawow¹ i uk³adow¹. Najwiêksz¹ czêæ
grupy badanej stanowi³y dzieci z wielostawow¹ postaci¹
MIZS (48%). Ponadto uwzglêdniono czas trwania choroby oraz aktywnoæ procesu reumatoidalnego, któr¹ okrelono wed³ug stosowanych w reumatologii dzieciêcej kryteriów Wilkoszewskiego i wsp. Kryteria te obejmuj¹ objawy kliniczne ogólne, dotycz¹ce stawów oraz laboratoryjne wskaniki ostrej fazy: OB, CRP, MPT. Na ich
podstawie wyró¿nia siê aktywnoæ choroby znaczn¹, redni¹ i nisk¹ [19]. Dzieci z MIZS i krótkim wywiadem klinicznym, czyli we wczesnej fazie choroby (pierwsze objawy wyst¹pi³y w okresie krótszym ni¿ 6 miesiêcy do
momentu wykonania oznaczeñ), stanowi³y 23% grupy
badanej. U ponad po³owy dzieci chorych proces reumatoidalny wykazywa³ nisk¹ aktywnoæ (53%) (tabela I).
Grupê odniesienia stanowi³o 22 zdrowych dzieci (bez
uk³adowych chorób tkanki ³¹cznej i innych procesów zapalnych), odpowiednio dobranych pod wzglêdem wieku
i p³ci, hospitalizowanych w Klinice z powodu zaburzeñ rytmu serca lub omdleñ.
Tabela I. Charakterystyka grupy badanej
Ogó³em badanych
p³eæ:
dziewczynki
ch³opcy
rozk³ad wieku:
<7lat
7-14 lat
>14 lat
czas trwania choroby:
< 6 miesiêcy
6-12 miesiêcy
> 12 miesiêcy
postaæ MIZS:
sk¹postawowa
wielostawowa
uk³adowa
aktywnoæ procesu:
znaczna
rednia
ma³a

n

%

49
30

62
38

10
42
27

13
53
34

18
27
34

} 45

23
34
43

31
38
10

39
48
13

22
15
42

28
19
53

}57%
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Materia³ do badañ stanowi³o 79 próbek surowic i 17
próbek p³ynów stawowych uzyskanych od pacjentów
z MIZS oraz 22 próbki surowic dzieci z grupy odniesienia. Krew do oznaczeñ, w iloci 2-3 ml, pobierano na
skrzep, przy okazji wykonywania rutynowych badañ laboratoryjnych. Nastêpnie, po odwirowaniu, surowicê zamra¿ano do czasu wykonania oznaczeñ. P³yn stawowy
uzyskiwano podczas wykonywania punkcji diagnostycznej lub przy dostawowym podawaniu leków. U wszystkich dzieci z MIZS jednoczenie oznaczano morfologiê
krwi obwodowej z rozmazem i liczb¹ p³ytek krwi oraz
wskaniki procesu zapalnego (OB, CRP). W surowicy
i uzyskanych próbkach p³ynu stawowego oznaczano przeciwcia³a anty-CCP, czynniki reumatoidalne klas IgM, IgG
i IgA, przeciwcia³a AKA i ANA.
Przeciwcia³a anty-CCP wykrywane by³y testem ELISA, przy u¿yciu komercyjnych zestawów diagnostycznych
(EUROIMMUN Poland S.A.). Oznaczenia czynników
reumatoidalnych klas IgM, IgG, IgA przeprowadzano testem ELISA przy zastosowaniu standardowych zestawów
(BIOMEDICA Polska Sp. z o.o.). Wystêpowanie przeciwcia³ AKA badano metod¹ immunofluorescencji poredniej (IIF), na skrawkach nab³onka b³ony luzowej prze³yków szczurzych (odczynniki firmy EUROIMMUN Poland S.A.). Fluorescencjê obserwowano pod mikroskopem fluorescencyjnym LUMAR (Carl Zeiss Jena), pod
300-krotnym powiêkszeniem. Wyniki testu uznawane by³y
za pozytywne przy mianie ≥ 1:20. Przeciwcia³a ANA oceniano równie¿ metod¹ IIF, na komórkach Hep2 utrwalanych etanolem (odczynniki firmy EUROIMMUN Poland
S.A.), z u¿yciem tego samego mikroskopu. Za znacz¹ce
uznawano miano przeciwcia³ ANA ≥ 1:320. Wszystkie
oznaczenia wykonywano dwukrotnie.
Do oceny rozk³adów wartoci stê¿eñ przeciwcia³ wykorzystano test Schapiro-Wilka. Ró¿nice statystyczne oceniano testem Fischera, do oceny korelacji zastosowano
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test korelacji rang Spearmana i U-Manna Whitneya oraz
ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Za statystycznie istotn¹
przyjêto wartoæ p<0,05.
W zwi¹zku ze znikom¹ liczb¹ badañ dotycz¹cych znaczenia przeciwcia³ anty-CCP w MIZS i brakiem danych
literaturowych dotycz¹cych norm u dzieci, najkorzystniejsz¹ diagnostycznie wartoæ progow¹ wyznaczono na
podstawie krzywej ROC (ang. receiver operating characteristic). Tê metodê zastosowano równie¿ dla RF-IgG.
Nastêpnie, dla ka¿dej wartoci progowej obliczano czu³oæ, swoistoæ oraz wartoæ predykcyjn¹ dodatni¹ (PPV)
i ujemn¹ (NPV) wg odpowiednich wzorów. Ponadto, dla
tych dwóch autoprzeciwcia³ okrelono OR (ang. Odd
Ratio). Istotnoæ statystyczn¹ oceniano testem niezale¿noci chi2. W oparciu o obliczone parametry utworzono
wykres zale¿noci czu³oci od wartoci (100  swoistoæ).
Wykres ten  krzywa ROC  pos³u¿y³ do oceny zdolnoci
rozdzielczej testów diagnostycznych. Pole pod krzyw¹
ROC  AUC (ang. area under curve) by³o sprawdzianem zdolnoci rozdzielczej testu. Dla metody idealnie ró¿nicuj¹cej AUC wynosi 1,00. Im AUC bli¿sze jednoci, tym
test jest bardziej efektywny.
Za optymaln¹ wartoæ graniczn¹ dla anty-CCP uznano stê¿enie ≥ 203 RU. Dla czynnika reumatoidalnego klasy
IgG wartoæ progowa okrelona równie¿ na podstawie
krzywej ROC wynosi³a ≥ 1384 RU.
Krzywa ROC nie znalaz³a zastosowania dla RF-IgM
i -IgA, dlatego, za stê¿enia progowe w tych przypadkach,
uznano wartoæ redniej w grupie kontrolnej +2SD. Dla
RF-IgM za wartoæ progow¹ stê¿enia przyjêto ≥ 3116
RU, a dla RF-IgA ≥ 1461 RU.
Do analiz wykorzystano licencjonowany program
komputerowy MedCalc wersja 6.14. i Statistica 6.0.
Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji
Bioetycznej UM w £odzi nr RNN/36/03/KE.

Ryc. 1. Anty-CCP  rozk³ad wartoci w MIZS w zale¿noci od postaci choroby i w grupie odniesienia (s  postaæ sk¹postawowa;
u  postaæ uk³adowa; w  postaæ wielostawowa; k  grupa odniesienia); wartoæ progowa = 203RU
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WYNIKI
Pos³uguj¹c siê wyznaczonymi normami, dodatnie wartoci anty-CCP zaobserwowano u ponad po³owy grupy
chorych dzieci  44/79 (56%) i u ¿adnego pacjenta z grupy porównawczej. Z podobn¹ czêstoci¹ marker ten wystêpowa³ u dzieci z krótkim wywiadem klinicznym
(<6 miesiêcy)  12/18 (67%), jak i w przypadku, kiedy
choroba trwa³a d³u¿ej ni¿ rok  23/34 (68%). Czêstoæ
wykrywania anty-CCP w zale¿noci od poszczególnych
postaci MIZS przedstawia³a siê nastêpuj¹co: w postaci
wielostawowej  u 58% pacjentów, sk¹postawowej 
u 45%, uk³adowej  u 80% (ryc.1). Najwy¿szy odsetek
dodatnich przeciwcia³ (77%) stwierdzano u dzieci z wysok¹ aktywnoci¹ procesu reumatoidalnego. Czu³oæ antyCCP wynosi³a 56%, a swoistoæ  100%. Pole pod krzyw¹
ROC  AUC obliczono na 0,71 (CI 0,61-0,79) (ryc.2). OR
mia³o wartoæ przekraczaj¹c¹ 56 (CI 3,3-962,6). W zwi¹zku ze 100% swoistoci¹ nie okrelano wartoci predykcyjnej dodatniej, natomiast ujemna (NPV) wynosi³a 0,46.
W przypadku czynnika reumatoidalnego klasy IgG
dodatnie wyniki uzyskano u 57% (46/79) dzieci z grupy
badanej i 4,5% (1/22) z grupy odniesienia (ryc.3). Podobnie jak w przypadku anty-CCP, RF-IgG by³ obecny w wy-

Ryc. 2. Krzywa ROC dla anty-CCP

Ryc. 3. Rozk³ad wartoci RF-IgG w grupie badanej i odniesienia;
wartoæ progowa=1384 RU

Ryc. 4. Krzywa ROC dla RF-IgG

sokich odsetkach zarówno we wczesnej (12/18=67%), jak
i pónej fazie choroby (23/34=68%). W postaci wielostawowej i uk³adowej wystêpowa³ on czêciej, odpowiednio:
24/38 (63%) i 6/10 (60%) ni¿ w sk¹postawowej  16/31
(52%). Przy znacznej aktywnoci procesu zapalnego
RF-IgG by³ obecny u 77% (17/22) dzieci, a w miarê zmniejszania siê jej wykrywano go coraz rzadziej, do 45% u dzieci (19/42) z nisk¹ aktywnoci¹ choroby. Czu³oæ RF-IgG
wynosi³a 57%, a swoistoæ 95,5%. Pole pod krzyw¹ ROC
 AUC (95% CI) okrelono na 0,72 (CI 0,62-0,8) (Ryc.4),
a OR  28 (CI 3,6-217). Wartoæ predykcyjna ujemna
(NPV) by³a równa 0,45, dodatnia (PPV)  12,53.
Czynnik reumatoidalny klasy RF-IgM wykryto u 12/79
(15%) dzieci z grupy badanej i 1/22 (4,5%) z grupy porównawczej. Czêstoæ wystêpowania tego markera wzrasta³a wraz z czasem trwania choroby (od 11 do18%) i by³a najwy¿sza u chorych z postaci¹ wielostawow¹  9/38
(24%), a najni¿sza w postaci sk¹postawowej, gdzie wykryto go tylko u 2/31 (6,5%) dzieci. W zale¿noci od aktywnoci procesu czêstoæ wystêpowania RF-IgM waha³a siê od 13% (przy redniej aktywnoci) do 17% (przy
niskiej aktywnoci). Czu³oæ RF-IgM wynosi³a jedynie
15% przy 95,5% swoistoci.
W surowicy krwi dzieci z MIZS czêciej ni¿ RF-IgM
stwierdzono dodatni czynnik reumatoidalny klasy IgA. By³
on obecny u 19/79 (24%) dzieci chorych i u 1/22 (4,5%)
z grupy odniesienia. Najczêciej wykrywano go w przypadku trwania choroby powy¿ej 12 miesiêcy  u 12/34
(35%) dzieci, w postaci sk¹postawowej MIZS  12/31
(39%) i przy znacznej aktywnoci procesu reumatoidalnego  9/22 (41%). Czu³oæ RF-IgA okrelono na 24%,
a swoistoæ na 95,5%.
Przeciwcia³a AKA by³y obecne jedynie u 6/79 (7,6%)
dzieci z grupy badanej, w tym u 3/38  z postaci¹ wielostawow¹, 1/31 z postaci¹ sk¹postawow¹ i 2/10  uk³adow¹ postaci¹ MIZS oraz u ¿adnego dziecka z grupy
odniesienia. Wykrywano je zarówno we wczesnych, jak
i pónych okresach MIZS. Wród 6 dzieci z dodatnimi przeciwcia³ami AKA, 3 nale¿a³o do podgrupy ze znaczn¹ (3/22
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Tabela II. Wystêpowanie poszczególnych markerów immunologicznych w surowicy krwi dzieci z MIZS i zdrowych oraz czu³oæ
i swoistoæ oznaczanych autoprzeciwcia³

grupa

(n) liczba
pacjentów

odniesienia
MIZS
czu³oæ
swoistoæ

22
79

anty-CCP (+)
n
%
0
44

0
56
56%
100%

RF-IgM
n
%
1
12

4,5
15
15%
95,5%

marker serologiczny
RF-IgG
RF-IgA
n
%
n
%
1
46

4,5
57
57%
95,5%

1
4,5
19
24
24%
95,5%

AKA
n
%

ANA
n
%

0
6

0
0
21
26,5
26,5%
100%

0
7,6
7,6%
100%

Tabela III. Wystêpowanie poszczególnych markerów immunologicznych w surowicy krwi dzieci z MIZS w zale¿noci od czasu
trwania, postaci i aktywnoci procesu reumatoidalnego

(n) liczba anty-CCP (+)
pacjentów n
%
czas trwania
< 6 miesiêcy
6-12 miesiêcy
> 12 miesiêcy
postaæ
wielostawowa
sk¹postawowa
uk³adowa
aktywnoæ
znaczna
rednia
ma³a

RF-IgM
n
%

marker serologiczny
RF-IgG
RF-IgA
n
%
n
%

AKA
n
%

ANA
n
%

18
27
34

12
9
23

67
33
68

2
4
6

11
15
18

12
13
23

67
48
68

5
2
12

28
7
35

1
3
2

5,5
11
6

2
13
6

11
48
18

38
31
10

22
14
8

58
45
80

9
2
1

24
6,5
10

24
16
6

63
52
60

6
12
1

16
39
10

3
1
2

8
3
20

11
6
4

29
19
40

22
15
42

17
10
17

77
67
40

3
2
7

14
13
17

17
10
19

77
67
45

9
5
5

41
33
12

3
0
3

14
0
7

10
2
9

45
13
21

 14%), a 3  z nisk¹ (3/42  7%) aktywnoci¹ choroby.
Czu³oæ AKA wynosi³a jedynie 7,6% przy 100% swoistoci.
Przeciwcia³a ANA wykryto u 21/79 dzieci z MIZS,
w tym u 11/38 z wielostawow¹, 6/31 sk¹postawow¹ i 4/10
z postaci¹ uk³adow¹ MIZS. W surowicach pacjentów
z grupy odniesienia nie by³y one obecne. Czu³oæ ANA
wynosi³a 26,5% przy 100% swoistoci.
Zbiorcze wyniki badañ przedstawiono w tabeli II i tabeli III.
W grupie badanej, w surowicach, uzyskano znacz¹co
statystycznie wy¿sze wartoci stê¿eñ przeciwcia³ anty-CCP i RF-IgM (odpowiednio p=0,03; p=0,02) w stosunku do grupy odniesienia. Wy¿sze wartoci w grupie badanej stwierdzono tak¿e w przypadku RF-IgG i RF-IgA, jednak nie by³y to ró¿nice statystycznie istotne. U chorych
dzieci zaobserwowano dodatni¹ korelacjê miêdzy stê¿eniem RF-IgG a RF-IgA (p=0,021) oraz wartociami CRP
a RF-IgG (p=0,0005) i anty-CCP (p=0,027). Czynnik reumatoidalny klasy IgG wykazywa³ równie¿ dodatni¹ kore-

lacjê z liczb¹ leukocytów (p=0,019), a stê¿enie anty-CCP
z liczb¹ p³ytek krwi (p=0,036). Otrzymane wyniki ujawni³y te¿ dodatni¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniami anty-CCP
i RF-IgG w surowicy a aktywnoci¹ procesu reumatoidalnego (odpowiednio p=0,01; p=0,03).
Porównuj¹c stê¿enia oznaczanych przeciwcia³ w surowicach i odpowiednich próbkach p³ynów stawowych,
zauwa¿ono wy¿sze statystycznie stê¿enia RF-IgG w p³ynach stawowych (p=0,029). Dodatnie wyniki RF-IgG
w p³ynach stawowych uzyskano w 11/17 (65%) przypadków, w tym 6 dzieci mia³o jednoczenie dodatni RF-IgG
w surowicy. Natomiast, ni¿sze wartoci stê¿eñ, w porównaniu do surowic, wykazano w odpowiednich próbkach
p³ynów dla anty-CCP i RF-IgA, otrzymuj¹c pozytywne
wyniki RF-IgA u 6/17 (35%) pacjentów i wszystkie poni¿ej wartoci progowej dla anty-CCP. W ¿adnej z 17 badanych próbek p³ynów stawowych nie stwierdzono obecnoci RF-IgM. AKA w p³ynie stawowym by³y dodatnie
tylko u 1 (5,9%) pacjenta, u którego nie wystêpowa³y one
w surowicy krwi. W ¿adnej próbce p³ynów stawowych
nie wykryto przeciwcia³ przeciwj¹drowych.
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DYSKUSJA
Wyniki naszych badañ pozwoli³y na okrelenie czêstoci wystêpowania poszczególnych autoprzeciwcia³,
a tak¿e na ocenê ich przydatnoci diagnostycznej w m³odzieñczym idiopatycznym zapaleniu stawów. Sporód oznaczanych przeciwcia³ na szersze omówienie zas³uguj¹ anty-CCP. Jak ju¿ wspomniano we wstêpie, anty-CCP uwa¿ane s¹ za bardzo wa¿ny marker serologiczny w diagnostyce RZS u chorych doros³ych ze wzglêdu na wysok¹
swoistoæ i ich dobr¹ czu³oæ [10,11,16].
Wród badanych przez nas dzieci obecnoæ przeciwcia³ anty-CCP wykryto w surowicy u 56% chorych na
MIZS i u ¿adnego dziecka z grupy kontrolnej. Dobra czu³oæ i 100% swoistoæ nadaje im znaczenie patognomoniczne w rozpoznawaniu MIZS. O ich wysokiej przydatnoci diagnostycznej wiadcz¹ równie¿ inne wyliczane
wskaniki: dobra dok³adnoæ rozdzielcza oraz ujemna
wartoæ predykcyjna (NPV), a tak¿e wysoka wartoæ OR.
Na szczególne podkrelenie zas³uguje fakt obecnoci
anty-CCP u a¿ 67% dzieci choruj¹cych nie d³u¿ej ni¿
6 miesiêcy, kiedy ustalenie rozpoznania sprawia najwiêksze trudnoci. Stwierdzono te¿, ¿e anty-CCP wystêpuj¹
niezale¿nie od czasu trwania procesu chorobowego. Równie czêsto znajdowano je równie¿ u dzieci, u których czas
trwania choroby przekracza³ 12 miesiêcy (68%). Przeciwcia³a anty-CCP by³y obecne we wszystkich podtypach
MIZS, najczêciej w postaci uk³adowej choroby, rzadziej
w postaci wielostawowej i sk¹postawowej. Zaobserwowano wyran¹ dodatni¹ korelacjê miêdzy obecnoci¹ antyCCP a wysok¹ aktywnoci¹ procesu reumatoidalnego.
Wyniki naszych badañ porównywane z danymi z pimiennictwa dotycz¹cymi doros³ych z RZS i dzieci z MIZS,
potwierdzi³y obecnoæ przeciwcia³ anty-CCP we wczesnym okresie procesu reumatoidalnego oraz ich utrzymywanie siê w surowicy w trakcie trwania choroby. Van
Rossum i wsp. podaj¹, ¿e anty-CCP wykrywane s¹ g³ównie
w grupie pacjentów z wielostawow¹, seropozytywn¹ postaci¹ MIZS. Autorzy uwa¿aj¹, ¿e s¹ one charakterystyczne dla przebiegu MIZS zbli¿onego objawami klinicznymi
do RZS, natomiast nie s¹ dobrym markerem pozosta³ych
postaci choroby. Van Rossum i wsp. oraz Avcin i wsp.
obserwowali wprawdzie obecnoæ anty-CCP tak¿e w postaciach uk³adowych i sk¹postawowych MIZS, ale zdecydowanie rzadziej ni¿ wynika to z naszych badañ [9,20].
Z pewn¹ ostro¿noci¹ nale¿y przyj¹æ wysok¹ wykrywalnoæ przeciwcia³ anty-CCP w surowicach naszych chorych z postaci¹ uk³adow¹ MIZS, ze wzglêdu na niewielk¹
liczbê badanych dzieci, jednak fakt ten przemawia za du¿¹
wartoci¹ diagnostyczn¹ anty-CCP tak¿e w tych podtypach choroby. Wspomniane rozbie¿noci mog¹ wynikaæ
zarówno z ró¿nic w doborze badanej grupy chorych, jak
i stosowanych innych zestawów do oznaczeñ oraz wartoci stê¿eñ anty-CCP przyjêtych jako normy. Nawi¹zuj¹c do sugestii Van Rossum i wsp., zwrócono uwagê na

zwi¹zek pomiêdzy wystêpowaniem anty-CCP a seropozytywnymi postaciami MIZS. Wród badanych przez nas
dzieci prawie wszystkie (11/12), u których wykryto RFIgM, mia³y równie¿ obecne anty-CCP. Wyj¹tek stanowi³
tylko jeden pacjent, u którego poza klasycznym czynnikiem reumatoidalnym, nie stwierdzono w surowicy ¿adnego z innych oznaczanych autoprzeciwcia³. Jednak¿e,
w odró¿nieniu od Van Rossum i wsp., w grupie przez nas
badanej wykryto przeciwcia³a anty-CCP w surowicy 48%
(32/67) dzieci tzw. seronegatywnych, podczas gdy cytowani autorzy stwierdzili ich obecnoæ jedynie u 2 dzieci bez
czynnika RF-IgM [20]. Avcin i wsp., zbadali 109 dzieci
z MIZS i dodatnie anty-CCP wykryli zaledwie u 2 chorych, co stanowi³o 1,8% grupy badanej, z których jeden by³
seronegatywny. Wed³ug tych autorów uzyskane przez nich
wyniki potwierdzaj¹ heterogennoæ MIZS i odmiennoæ tej
jednostki chorobowej od RZS [9].
Klasyczny czynnik reumatoidalny (RF-IgM) wykryto
jedynie u 12 z naszej grupy badanych dzieci (15%), z niewielkimi wahaniami co do czêstoci wystêpowania w zale¿noci od czasu trwania choroby i aktywnoci procesu
zapalnego. Wiêkszoæ dodatnich wyników dotyczy³a dzieci
z wielostawow¹ postaci¹ MIZS (9/12), ale RF-IgM by³
tak¿e obecny u dwojga dzieci ze sk¹postawow¹ i jednego
z uk³adow¹ postaci¹ choroby. Wykryto go równie¿ u jednego dziecka z grupy odniesienia (4,5%). Porównanie
przydatnoci diagnostycznej w MIZS czynnika RF-IgM
z przeciwcia³ami anty-CCP wypad³o wyranie na niekorzyæ tego pierwszego. Jego czu³oæ okaza³a siê ponad
trzykrotnie ni¿sza od anty-CCP (15% vs 56%), mimo tylko nieco ni¿szej swoistoci (95,5% vs 100%). Wed³ug pimiennictwa RF-IgM oznaczany u doros³ych z RZS wykazuje zazwyczaj wy¿sz¹ czu³oæ ni¿ anty-CCP, które
natomiast przewy¿szaj¹ go pod wzglêdem swoistoci
(97%-100%) [10,11,16]. Z danych przytaczanych przez
Petty i Cassidy wynika, ¿e wartoæ diagnostyczna RFIgM w MIZS jest jeszcze mniejsza ni¿ wykaza³y nasze
badania; wed³ug autorów jego czu³oæ wynosi zaledwie
4,8% przy 98% swoistoci [2].
Zgodnie z wynikami naszych badañ wiêksz¹ przydatnoæ w rozpoznawaniu MIZS wydaje siê mieæ oznaczanie w surowicy czynnika reumatoidalnego w klasie IgG.
RF-IgG by³ obecny w surowicy dzieci chorych prawie
czterokrotnie czêciej ni¿ RF-IgM (57% vs 15%). Jego
czu³oæ okaza³a siê prawie taka sama jak dla anty-CCP,
przy nieco ni¿szej swoistoci (95,5% vs 100%). Wykrywano go niezale¿nie od czasu trwania choroby, zarówno
w jej wczesnym (do 6 miesiêcy  67%), jak i póniejszym
okresie (powy¿ej 12 miesiêcy  68%) oraz z podobn¹
czêstoci¹ we wszystkich podtypach MIZS. Najwy¿sze
odsetki dodatnich wyników wystêpowa³y przy znacznej
aktywnoci procesu reumatoidalnego (17/22 77%), tak
samo jak w przypadku anty-CCP. Badania wykaza³y równie¿ dobr¹ dok³adnoæ rozdzielcz¹ RF-IgG oraz ujemn¹ wartoæ predykcyjn¹, natomiast wskanik OR by³ dwukrotnie
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ni¿szy. Dlatego te¿, mimo wielu podobieñstw pomiêdzy
tymi dwoma markerami, przeciwcia³a anty-CCP wykazuj¹ pewn¹ przewagê nad RF-IgG. Stwierdzenie obecnoci przeciwcia³ anty-CCP pozwala równie¿ dok³adniej
przewidzieæ rozwiniêcie siê MIZS ni¿ w przypadku obecnoci RF-IgG.
Trzeci z badanych czynników reumatoidalnych,
RF-IgA, przewy¿sza³ klasyczny czynnik reumatoidalny co
do czêstoci wystêpowania w MIZS, wykryto go bowiem
u 24% dzieci. By³ obecny we wczesnym (28%) i pónym
okresie choroby (35%) i wykazywa³ tendencjê do zwi¹zku z postaci¹ sk¹postawow¹ i wysok¹ aktywnoci¹ procesu. Jednak wobec niewielkiej ogólnej liczby dzieci z dodatnim RF-IgA (19/79), stwierdzone odsetki mog³y byæ
zjawiskiem przypadkowym i wymagaj¹ weryfikacji na
wiêkszej grupie chorych. Czu³oæ RF-IgA wynosz¹ca
24%, mimo dobrej swoistoci (95,5%), przemawia za du¿o
mniejsz¹ przydatnoci¹ diagnostyczn¹ w MIZS ni¿ RF-IgG
i tylko nieco wiêksz¹ ni¿ RF-IgM. Charakteryzuje to tak¿e wartoæ wskanika OR dla tych trzech czynników reumatoidalnych, która jest najni¿sza dla RF-IgG oraz wy¿sza dla pozosta³ych dwóch. Porównanie wyników naszych badañ dotycz¹cych wartoci diagnostycznej czynników reumatoidalnych klasy IgG i IgA w MIZS z danymi innych autorów nastrêcza pewne trudnoci, poniewa¿
obecnie nie s¹ one przedmiotem du¿ego zainteresowania
reumatologów dzieciêcych. Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e sporód trzech oznaczanych czynników reumatoidalnych tylko RF-IgG mo¿e znajdowaæ zastosowanie w rozpoznawaniu MIZS. Natomiast, RF-IgA podobnie jak RF-IgM,
nale¿¹ do badañ diagnostycznych uzupe³niaj¹cych.
Przeciwcia³a antycytokeratynowe (AKA) wykryto
zaledwie u 6 dzieci, co stanowi³o 7,6% ogó³u badanej grupy, ale wystêpowa³y one w ka¿dej z wy³onionych przez
nas podgrup. Niewielka liczba wyników dodatnich utrudni³a wiarygodn¹ ocenê ich zwi¹zku z czasem trwania, postaci¹ MIZS i aktywnoci¹ procesu reumatoidalnego. Dostêpne dane literaturowe podaj¹, ¿e AKA s¹ obecne we
wszystkich podtypach MIZS, jednak z ró¿n¹ czêstoci¹ 
od 7% do 25%. Hromadnikowa i wsp. oraz inni autorzy
nie wykazali ich zwi¹zku z postaci¹ MIZS i aktywnoci¹
procesu chorobowego [7,8,12]. Z powodu braku wystan-
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daryzowanych odczynników do wykrywania AKA oraz
doæ subiektywnej metody ich oceny, nie wydaj¹ siê mieæ
istotnego zastosowania diagnostycznego w MIZS.
Podobnie jak w pracach innych autorów, przeciwcia³a przeciwj¹drowe  ANA (najczêciej o typie wiecenia
plamistym) wystêpowa³y u ponad 26% dzieci z naszej grupy badanej. Nie zaobserwowano jednak ich korelacji z innymi markerami ani ze sk¹postawow¹ postaci¹ MIZS,
który to zwi¹zek jest szczególnie podkrelany
w pimiennictwie [9]. Byæ mo¿e ze wzglêdu na to, ¿e
wród badanych przez nas pacjentów ¿aden nie mia³ zmian
w naczyniówce oka, dla których obecnoæ ANA uznaje
siê za swoisty wyznacznik. Tak jak w badaniach Avcin
i wsp., wystêpowanie przeciwcia³ ANA nie korespondowa³o z obecnoci¹ anty-CCP czy wartociami OB [9].
Wczeniejsze doniesienia dotycz¹ce RZS wykazywa³y
jednak tak¹ zale¿noæ [21].
Poszukiwanie markerów immunologicznych w p³ynach
stawowych wykaza³o, ¿e w wiêkszoci z nich (65%) jest
obecny czynnik reumatoidalny klasy IgG i to w stê¿eniach
znacznie wy¿szych ni¿ w surowicach. W co trzeciej próbce
p³ynu stawowego (35%) znajdowano RF-IgA, jednak
w ni¿szych stê¿eniach w porównaniu do surowic. W ¿adnym przypadku nie wykryto RF-IgM. Wszystkie p³yny
stawowe uznano za ujemne pod wzglêdem obecnoci
przeciwcia³ anty-CCP, poniewa¿ ich niskie stê¿enia nie
przekracza³y wartoci progowej (203 RU).
Podsumowuj¹c, najwiêksz¹ przydatnoæ w diagnostyce
MIZS maj¹ przeciwcia³a anty-CCP. Wykrywane s¹ niezale¿nie od postaci, zarówno w seropozytywnych, jak i seronegatywnych surowicach dzieci z MIZS, ju¿ we wczesnych stadiach choroby i charakteryzuj¹ siê 100% swoistoci¹ przy dobrej czu³oci. Oznaczanie RF-IgG w surowicy wydaje siê mieæ przewagê diagnostyczn¹ nad klasycznym czynnikiem reumatoidalnym. W celu poprawienia czu³oci badania, wskazane jest jednoczesne okrelanie stê¿eñ przeciwcia³ anty-CCP i RF-IgG. W p³ynie stawowym do najczêciej wykrywanych markerów immunologicznych nale¿y RF-IgG.
Badania finansowane z tematu pracy w³asnej Uniwersytetu Medycznego w £odzi Nr 502-11-061.
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