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Νόσος Still των ενηλίκων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η νόσος Still των ενηλίκων αποτελεί συστηματικό φλεγμονώδες 
νόσημα που προσβάλλει εφήβους και ενήλικες και εκδηλώνεται 
με επεισόδια υψηλού πυρετού, σε συνδυασμό με χαρακτηριστικό 
εξάνθημα, αρθραλγίες ή αρθρίτιδα, γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια 
και ηπατοσπληνομεγαλία. Εργαστηριακώς, χαρακτηρίζεται συνή-
θως από έντονη λευκοκυττάρωση καθώς και αύξηση των δεικτών 
φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP), των συγκεντρώσεων των ηπατικών ενζύμων 
και από ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις της φερριτίνης του ορού. 
Η αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως, αν και 
έχουν ενοχοποιηθεί γενετικοί, λοιμώδεις και ανοσολογικοί παράγοντες. 
Θεραπευτικά, αντιμετωπίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου, 
με χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ή κορτι-
κοστεροειδών, σε συνδυασμό με τροποποιητικά της νόσου φάρμακα 
(κυρίως μεθοτρεξάτη). Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται συχνά 
και μάλιστα σε αρχικά στάδια της νόσου οι βιολογικές θεραπείες, όπως 
Anakinra (ανασυνδυασμένος ανθρώπινος ανταγωνιστής του υποδο-
χέα της IL-1), μονοκλωνικά αντισώματα κατά του TNFa (Infliximab, 
Etanercept και Adalimumab), Rituximab (χιμαιρικό μονοκλωνικό 
αντίσωμα κατά της πρωτεΐνης CD20 που εκφράζεται στην επιφάνεια 
των Β λεμφοκυττάρων) και Tocilizumab (χιμαιρικό αντίσωμα κατά 
του υποδοχέα της IL-6), με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H νόσος Still των ενηλίκων αποτελεί αγνώστου αιτιολογίας φλεγ-
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μονώδες νόσημα που προσβάλλει εφήβους και 
ενήλικες και εκδηλώνεται κυρίως με επεισόδια υ-
ψηλού πυρετού σε συνδυασμό με χαρακτηριστικό 
εξάνθημα, αρθραλγίες ή αρθρίτιδα, γενικευμέ-
νη λεμφαδενοπάθεια και ηπατοσπληνομεγαλία. 
Εργαστηριακώς, χαρακτηρίζεται συνήθως από 
έντονη λευκοκυττάρωση καθώς και αύξηση των 
δεικτών φλεγμονής, της φερριτίνης ορού και των 
συγκεντρώσεων των ηπατικών ενζύμων1,2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Για τη διάγνωση της νόσου χρησιμοποιούνται 
τα διαγνωστικά κριτήρια των Cush και συν. (1987) 
και τα προκαταρτικά κριτήρια ταξινόμησης των 
Yamagushi και συν. (1992), που περιγράφονται 
στους Πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα3,4.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Η επίπτωση της νόσου υπολογίζεται ότι είναι 
0,16-1,6 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού/έτος5-9. 
Προσβάλλει κυρίως άτομα ηλικίας 15-25 ετών, καθώς 
και 36-46 ετών (δικόρυφη κατανομή). Σπανίως, 
έχουν αναφερθεί επίσης περιστατικά της νόσου Still 
των ενηλίκων σε άτομα <15 ετών ή >46 ετών10-11. 
Αν και έχει αναφερθεί από ορισμένους συχνότερη 
προσβολή του θήλεος φύλου, φαίνεται ότι δεν υ-
πάρχει σημαντική διαφορά ως προς τη συχνότητα 
προσβολής μεταξύ των δύο φύλων7,9.

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν έχει διευ-
κρινισθεί πλήρως, αλλά έχει συσχετισθεί με διά-
φορους γενετικούς παράγοντες, με λοιμογόνους 
παράγοντες, με μηχανισμούς της ανοσολογικής 
απόκρισης και με άλλους παράγοντες.

1. Γενετικοί παράγοντες

Η νόσος Still των ενηλίκων έχει συσχετισθεί με 
τα ακόλουθα αντιγόνα του μείζονος συμπλέγμα-
τος ιστοσυμβατότητας, όπως HLA-B17, -B35 και 
-DR212, HLA-DRB1*12, -DRB1*15 και -DRB1*0413, 
HLA DR2 και HLA DR5, (σε χρόνια αρθροπάθεια) 
ή HLA-DQ114. Έχει περιγραφεί επίσης συσχέτιση 
με πολυμορφισμούς γονιδίων που κωδικοποιούν 
την παραγωγή της IL-1 και IL-189,15). Οι Chen και 
συν. διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός ενός πολυ-
μορφισμού (C/Α, στη θέση 607) στον εκκινητή 
(promoter) του γονιδίου της IL-18 με χαμηλά 
επίπεδα IL-18 μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
της νόσου16. 

2. Λοιμώδεις παράγοντες

Έχει διαπιστωθεί συσχέτιση της νόσου με ιο-
γενείς λοιμώξεις από ερυθρά, HHV6, EBV, CMV, 
ηπατίτιδα Β ή C, παρβοΐό Β19 και HIV17-22, και 
βακτηριακές λοιμώξεις από μυκόπλασμα πνευ-
μονίας, χλαμύδια και Yersinia enterocolitica23-24. 

3. Μηχανισμοί της ανοσολογικής απόκρισης 

Έχει περιγραφεί η ανίχνευση στην κυκλοφορία 
των ασθενών υψηλών τίτλων ανοσοσυμπλεγμάτων 
καθώς και προφλεγμονωδών κυτταροκινών όπως 
IL-1, IL-6, IL-18, TNFα και διαλυτών υποδοχέων 
της IL-225-28. Παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτι-
ση μεταξύ της ενεργότητας της νόσου και των 
υψηλών επιπέδων IL-18 και των διαλυτών υπο-
δοχέων της IL-2, καθώς και αυξημένη έκφραση 
της IL-18 σε λεμφαδένες των ασθενών26, 29. Έχει 
διαπιστωθεί επίσης συσχέτιση της αυξημένης 
έκφρασης του μορίου προσκόλλησης-1 (ICAM-1) 
με την ενεργότητα της νόσου, καθώς και με τις 
υψηλές συγκεντρώσεις της φερριτίνης ορού και 
των ηπατικών ενζύμων30. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Διαγνωστικά κριτήρια 
των Cush και συν. 19873

1. Πυρετός ≥ 39oC
2. Αρθραλγίες ή αρθρίτιδα
3. Τίτλος ρευματοειδής παράγοντα <1:80
4. Τίτλος αντιπυρηνικών αντισωμάτων <1:100

Ο ασθενής πρέπει να παρουσιάζει όλα τα ανωτέρω 
και επιπλέον δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω:
• Λευκοκυττάρωση ≥15000/mm3

• Εξάνθημα χαρακτηριστικό της νόσου Still
• Πλευρίτιδα ή περικαρδίτιδα
•  Ηπατομεγαλία ή σπληνομεγαλία ή γενικευμένη 

λεμφαδενοπάθεια
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4. Άλλοι παράγοντες

•  Ορμόνες του φύλου: Σε ορισμένους ασθε-
νείς διαπιστώθηκε πρώτη εμφάνιση της νόσου 
κατά τη διάρκεια της κύησης ή έξαρση μετά 
τον τοκετό31. Φαίνεται πάντως ότι η νόσος δεν 
επηρεάζει σημαντικά την κύηση ή το κύημα, με 
εξαίρεση την αυξημένη πιθανότητα προώρου 
τοκετού ή την ενδομήτρια καθυστέρηση της 
ανάπτυξης του εμβρύου32-33.

•  Στρες: Έχει διαπιστωθεί φυσική και ψυχική 
φόρτιση κατά το έτος πριν από την εκδήλωση 
της νόσου33.

5. Κλινική εικόνα

Στις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου περιλαμ-
βάνονται:
•  Πυρετός: Παρατηρούνται ένα ή δύο κύματα 

υψηλού πυρετού ημερησίως (συνήθως αργά το 
απόγευμα και νωρίς το βράδυ). Η θερμοκρασία 
ανέρχεται ταχέως και μέσα σε λίγες ώρες υπερ-
βαίνει συνήθως τους 39°C, ενώ στη συνέχεια 
υποχωρεί σε φυσιολογικά επίπεδα. Συνήθως 
συνυπάρχουν κακουχία, ένα χαρακτηριστικό 
για  τη νόσο εξάνθημα και αρθραλγίες ή αρθρί-
τιδα1,2,3,34. Σε άτομα μεγάλης ηλικίας ενδέχεται 
ο πυρετός να μην είναι υψηλός, ενώ σε ποσο-
στό 20% περίπου των ατόμων δεν υποχωρεί 
πλήρως5,35. Της εμφάνισης του πυρετού ή της 
υποτροπής πιθανόν να προηγηθεί φαρυγγαλγία 
και οδυνοφαγία, οφειλόμενη μάλλον σε χονδρί-
τιδα του κρικοθυρεοειδούς χόνδρου36. 

•  Εξάνθημα: Πρόκειται για κηλιδώδες ή κηλιδο-
βλατιδώδες και παροδικό εξάνθημα, σε άμεση 
χρονική συσχέτιση με τον πυρετό. Μπορεί 
να συνοδεύεται από ήπιο κνησμό ή αίσθημα 
καύσου. Εντοπίζεται συνήθως στον κορμό και 
στα εγγύς τμήματα των άκρων και λιγότερο 
συχνά στις παλάμες και στα πέλματα ή/και στο 
πρόσωπο37. Το εξάνθημα μπορεί να προκληθεί 
επίσης μετά από τριβή του δέρματος (φαινόμενο 
Kobner) ή να συνοδεύεται από την εμφάνιση 
κνιδωτικών βλαβών, φλυκταινών και δερμογρα-
φισμού38. Σε βιοψίες δέρματος παρατηρείται 
ήπια περιαγγειακή φλεγμονώδης διήθηση στα 

ανώτερα στρώματα του χορίου και εναπόθεση 
του κλάσματος C3 του συμπληρώματος στα 
τοιχώματα των αγγείων39. 

•  Αρθραλγίες ή αρθρίτιδα: Αφορούν συχνότερα 
τα γόνατα, τους ώμους, τους αγκώνες, και τις 
ποδοκνημικές αρθρώσεις, ενώ σπανιότερα 
προσβάλλονται τα ισχία, οι καρποί, οι μικρές 
αρθρώσεις των άκρων χεριών και ποδιών (α-
κόμη και των άπω μεσοφαλαγγικών των άκρων 
χεριών), οι αρθρώσεις της αυχενικής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) και σπανιό-
τατα οι κροταφογναθικές και οι ιερολαγόνιες 
αρθρώσεις40. Στην πλειονότητα των ασθενών η 
προσβολή των αρθρώσεων δεν είναι καταστρο-
φική, αλλά στο  των περιπτώσεων ανευρίσκεται 
αγκύλωση των καρπών και βαριά βλάβη των 
ισχίων ή των γονάτων καθώς και αγκύλωση 
της ΑΜΣΣ από προσβολή των αποφυσιακών 
της αρθρώσεων10. Σε ορισμένες περιπτώσεις η 
αρθρική προσβολή προηγείται της εμφάνισης 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Προκαταρτικά κριτήρια 
κατηγοριοποίησης των Yamagushi 
και συν.19924

• Μείζονα κριτήρια:
-  Πυρετός  για διάστημα μεγαλύτερο της 

μίας εβδομάδας 
- Αρθραλγίες ή αρθρίτιδα για ≥2 εβδομάδες
-  Μη κνησμώδες κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες 

εξάνθημα στη διάρκεια των εμπυρέτων επει-
σοδίων που θυμίζει το χρώμα του κρέατος του 
σολωμού και εντοπίζεται κύρια στον κορμό ή 
τα άκρα.

-  Λευκοκυττάρωση ( 15.000/mm3) με 80% 
πολυμορφοπύρηνα

• Ελάσσονα κριτήρια:
- Φαρυγγαλγία
- Λεμφαδενοπάθεια
- Ηπατομεγαλία ή σπληνομεγαλία
-  Επηρεασμένες ηπατικές δοκιμασίες, ιδιαίτερα 

αύξηση της συγκέντρωσης της ασπαρτικής και 
αλανινικής αμινοτρασφεράσης καθώς και της 
γαλακτικής δεϋδρογενάσης
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του πυρετού. Από την εξέταση του αρθρικού 
υγρού διαπιστώνεται ήπια αύξηση των λευκο-
κυττάρων με επικράτηση των ουδετεροφίλων 
πολυμορφοπυρήνων . Η βιοψία του αρθρικού 
υμένα αποκαλύπτει συνήθως ήπια αύξηση του 
αριθμού των κυττάρων του καλυπτηρίου υμένα 
σε συνδυασμό με διηθήσεις από μονοπύρηνα 
λευκοκύτταρα35,41,42. 

•  Μυαλγίες: Είναι συνήθως έντονες και γενι-
κευμένες και ενδέχεται να συνοδεύονται από 
αύξηση των μυϊκών ενζύμων10,35. Σε βιοψίες 
μυών αναφέρθηκε η παρουσία ήπιων πυρη-
νικών διηθήσεων χωρίς προσβολή της δομής 
των μυϊκών ινών1.

•  Λεμφαδενοπάθεια: Παρατηρείται γενικευμένη 
λεμφαδενική διόγκωση με ιδιαίτερα συχνή και 
ελαφρώς επώδυνη τραχηλική λεμφαδενίτιδα3. 
Ιστολογικώς, διαπιστώνεται μη διαγνωστική υ-
περπλασία ή άτυπη παραφλοιώδης υπερπλασία, 
ανοσοβλαστική ή ιστιοκυτταρική αντίδραση σε 
συνδυασμό με υπερπλασία των βλαστικών κέ-
ντρων. Η διαφορική διάγνωση των ευρημάτων 
αυτών από το κακόηθες λέμφωμα μπορεί να γί-
νει με τη βοήθεια της ανοσοϊστοχημικής μελέτης 
λόγω της παρουσίας καλοήθους πολυκλωνικής 
υπερπλασίας των Β λεμφοκυττάρων43-45.

•  Ηπατομεγαλία: Συνήθως συνοδεύεται από 
τρανσαμινασαιμία, αύξηση της αλκαλικής φω-
σφατάσης και της γαλακτικής δεϋδρογενάσης. 
Επίσης μπορεί να συνυπάρχει και σπληνομεγα-
λία. Έχει αναφερθεί κεραυνοβόλος ηπατίτιδα 
και ανάγκη μεταμόσχευσης ήπατος, συχνότερα 
μετά από χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμο-
νωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ)35,46,47. Ιστολογικώς, 
διαπιστώνονται διηθήσεις από μονοπύρηνα 
λευκοκύτταρα στους φλεβώδεις κόλπους και στα 
πυλαία διαστήματα με ήπια υπερπλασία των 
κυττάρων Kuppfer και σπανιότερα εκφύλιση και 
νέκρωση των ηπατοκυττάρων5,7. Σε μια μελέτη 
77 ασθενών διαπιστώθηκε ηπατομεγαλία στο 
11,7%, αύξηση των τρανσαμινασών στο 62,3% 
(ήπια στο 23,4%, μέτρια στο 23,4% και σημα-
ντική στο 15,6%), της αλκαλικής φωσφατάσης 
στο 32,9%, της γαλακτικής αφυδρογονάσης 

στο 69% και της γ-γλουταμινικής τρασφεράσης 
στο 48,1%. Ένας ασθενής απεβίωσε, ενώ οι 
υπόλοιποι είχαν καλή πρόγνωση48. 

Η ηπατική προσβολή πρέπει να διαφορο-
ποιείται από το σύνδρομο ενεργοποιημένων 
μακροφάγων και από το αντιδραστικό αιμο-
φαγοκυτταρικό σύνδρομο. 

Το σύνδρομο ενεργοποιημένων μακροφά-
γων εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό, ηπατο-
σπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια, πανκυτ-
ταροπενία, αύξηση των συγκεντρώσεων των 
ηπατικών ενζύμων, προσβολή του ΚΝΣ, των 
πνευμόνων ή των νεφρών και διάχυτη ενδο-
αγγειακή πήξη49. Στην παρακέντηση μυελού 
των οστών αποκαλύπτεται η παρουσία των 
αιμοφαγοκυττάρων τα οποία ανευρίσκονται 
επίσης σε βιοψία ήπατος, σπληνός ή λεμφα-
δένων50. 

Το αντιδραστικό αιμοφαγοκυτταρικό σύν-
δρομο εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό, ηπα-
τοσπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια, πανκυτ-
ταροπενία, αύξηση των συγκεντρώσεων των 
ηπατικών ενζύμων, της φερριτίνης ορού και 
των τριγλυκεριδίων51. 

•  Μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα: Η περικαρδί-
τιδα μπορεί να είναι σοβαρή και να οδηγήσει 
σε επιπωματισμό ή σε πάχυνση του περικαρ-
δίου. Η μυοκαρδίτιδα εκδηλώνεται με διατα-
ραχή του καρδιακού ρυθμού και καρδιακή 
ανεπάρκεια52,53. Συχνά αποτελεί την πρώτη 
εκδήλωση της νόσου, ή ενδέχεται να πρόκειται 
για υποτροπή54. 

• Προσβολή των πνευμόνων: Έχουν περιγραφεί 
πλευρίτιδα, ήπια ή βαριά διάμεση πνευμονοπάθεια 
με πλευριτικό πόνο, βήχα και δύσπνοια καθώς και 
εμφάνιση του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής 
δυσχέρειας16-18. Αναφέρθηκαν επίσης κυψελιδική 
αιμορραγία, αμφοτερόπλευρη ατελεκτασία των 
κατωτέρων πνευμονικών λοβών και πνευμονική 
υπέρταση55-57.
•  Αιματολογικές διαταραχές και διαταραχές 

πήξης: Έχουν περιγραφεί μικροαγγειοπαθητική 
αιμολυτική αναιμία, θρομβωτική μικροαγγειο-
πάθεια, θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, 
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ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο και απλασία 
της ερυθράς σειράς22,23,58. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις παρατηρήθηκαν επίσης διάχυτη 
ενδοαγγειακή πήξη και θρόμβωση της πυλαίας 
φλέβας59,60.

•  Προσβολή νευρικού συστήματος: Έχουν α-
νακοινωθεί περιπτώσεις άσηπτης μηνιγγίτιδας, 
παροδικής πάρεσης κρανιακών νεύρων και 
περιφερικής νευροπάθειας1.

•  Προσβολή των νεφρών: Έχει αναφερθεί διά-
μεση νεφρίτιδα και σπειραματονεφρίτιδα1.

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Υπάρχει αναιμία χρονίας νόσου, θρομβοκυτ-
τάρωση και η χαρακτηριστική λευκοκυττάρω-
ση (≥15.000/mm3), αν και έχει αναφερθεί και 
λευκοπενία1,2. Στο σύνδρομο ενεργοποιημένων 
μακροφάγων καθώς και στο αντιδραστικό αιμο-
φαγοκυτταρικό σύνδρομο ανευρίσκεται συνήθως 
πανκυτταροπενία61. 

Στο βιοχημικό έλεγχο παρατηρούνται:
α.  Αύξηση της συγκέντρωσης της ασπαρτικής και 

αλανινικής αμινοτρασφεράσης καθώς και της 
γαλακτικής δεϋδρογενάσης στα  περίπου 
των ασθενών35.

β. Μείωση των επιπέδων των σφαιρινών1.
γ.  Μεγάλη αύξηση της συγκέντρωσης της φερριτί-

νης ορού (≥3.000-10.000 ng/mL (φυσιολογικές 
τιμές 40-200ng/mL), η οποία έχει συσχετισθεί 
με την ενεργότητα της νόσου5. Η αύξηση αυτή 
μπορεί να αποδοθεί στην έντονη παραγωγή 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως IL-1, 
IL-6, IL-18 και TNFa. Συνοδεύεται από μείω-
ση της συγκέντρωσης της γλυκοζυλιωμένης 
φερριτίνης ορού, που αποτελεί το 20%-50% 
της ολικής φερριτίνης ορού62. Η φυσιολογική 
συγκέντρωση της φερριτίνης του ορού δεν 
αποκλείει τη διάγνωση της νόσου63. Ο συνδυ-
ασμός αυξημένης φερριτίνης ορού άνω του 
πενταπλασίου των ανωτέρων φυσιολογικών 
ορίων και χαμηλής γλυκοζυλιωμένης φερριτίνης 
ορού μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση της 
νόσου, (ικανοποιητική ειδικότητα [0,80], αλλά 
χαμηλή ευαισθησία [0,41] )42. 

Χαρακτηριστική είναι η σημαντική αύξηση των 
δεικτών φλεγμονής όπως της ΤΚΕ και της CRP στο 
75% τουλάχιστον των ασθενών8. Αναφέρθηκε 
επίσης η ανίχνευση κυκλοφορούντων ανοσοσυ-
πλεγμάτων και αυξημένα επίπεδα IL-1, IL-6, IL-18, 
TNFα και IFN-γ στον ορό64-65). Χαρακτηριστικό της 
νόσου είναι η απουσία ρευματοειδούς παράγοντα 
και αντιπυρηνικών αντισωμάτων1,2. 

7. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σε προσβολή των καρπών ανευρίσκεται στην 
αρχή στένωση των μεσαρθρίων διαστημάτων και 
στη συνέχεια αγκύλωση. Συχνά διαπιστώνεται 
επίσης στένωση των μεσαρθρίων διαστημάτων 
των μετακαρποφαλαγγικών και μεσοφαλαγγικών 
αρθρώσεων καθώς και προσβολή των μεταταρ-
σίων αρθρώσεων με στένωση των μεσαρθρίων 
διαστημάτων και διαβρώσεις35,66-68. Ιδιαίτερη 
σημασία έχει η προσβολή των αποφυσιακών 
αρθρώσεων της ΑΜΣΣ, με την απεικόνιση εκ-
φυλιστικών βλαβών αρχικά και αγκύλωσης στη 
συνέχεια, καθώς και η σοβαρή προσβολή των 
ισχίων και λιγότερο συχνά των γονάτων σε πο-
σοστό 5%-35%67,69. 

8. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η νόσος Still των ενηλίκων εμφανίζει συνήθως 3 
πρότυπα εξέλιξης κάθε ένα από τα οποία απαντά 
στο 1/3 περίπου των ασθενών46,70:
•  Μονοφασικό πρότυπο που διαρκεί συνήθως 

λιγότερο από 1 έτος και ακολουθείται από πλήρη 
και σταθερή ύφεση.

•  Διαλείπον πρότυπο με τουλάχιστον μία υπο-
τροπή, η οποία έχει στην πλειοψηφία των πε-
ριπτώσεων μικρότερη διάρκεια και βαρύτητα 
από το αρχικό επεισόδιο της νόσου.

•  Χρόνιο πρότυπο με επίμονα ενεργό νόσο και 
καταστροφική αρθρική προσβολή.
Ως δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες περι-

γράφονται46,69-72:
•  η ανάπτυξη πολυαρθρίτιδας στα αρχικά στάδια 

της νόσου.
•  η προσβολή των αρθρώσεων του ώμου και 

του ισχίου.
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•  η ανάγκη συστηματικής χορήγησης κορτικο-
στεροειδών για περισσότερο από 2 έτη.
Σε μελέτη των Zeng και συν. διαπιστώθηκε ότι 

44,3% των ασθενών παρουσίασαν μονοφασικό 
πρότυπο, 29,5% διαλείπον και 16,4% χρόνιο 
πρότυπο. Θάνατος ανακοινώθηκε στο 9,8% των 
ασθενών και αποδόθηκε σε λοίμωξη αναπνευστι-
κού με αναπνευστική ανεπάρκεια. Ως δυσμενείς 
προγνωστικοί δείκτες στους ασθενείς αυτούς 
θεωρήθηκαν η πλευρίτιδα, η διάμεση πνευμο-
νοπάθεια, η υψηλή συγκέντρωση της φερριτίνης 
ορού και η μη υποχώρηση του πυρετού μετά από 
χορήγηση για ένα τριήμερο 1mg/kg Β.Σ./ημέρα 
πρεδνιζολόνης69,73.

9. ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για την αντιμετώπιση της νόσου Still των ενη-
λίκων έχουν χρησιμοποιηθεί:
•  Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

(ΜΣΑΦ): Χορηγούνται συνήθως ως αρχική 
θεραπεία σε ήπια μορφή της νόσου. Απαιτείται 
προσεκτική εκτίμηση και παρακολούθηση, λόγω 
του κινδύνου σοβαρής ηπατικής βλάβης καθώς 
και πυροδότησης του συνδρόμου ενεργοποι-
ημένων μακροφάγων ή του αντιδραστικού 
αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου70,74. 

•  Κορτικοστεροειδή: Η συστηματική από του 
στόματος χορήγηση κορτικοστεροειδών α-
ποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας 
σε σοβαρότερη νόσο. Συνήθης δοσολογία 
πρεδνιζολόνης 0,5-1mg/kg Σ. Β. ημερησίως. Σε 
ιδιαίτερα σοβαρή νόσο, όπως σε συνύπαρξη 
διάχυτης ενδαγγειακής πήξης, προσβολής του 
πνευμονικού παρεγχύματος, μυοκαρδίτιδας 
ή επιπωματικής περικαρδίτιδας, μπορεί να 
απαιτηθεί η χορήγηση ενδοφλεβίων ώσεων 
μεθυλπρεδνιζολόνης (1000mg/ημέρα για 1-3 
διαδοχικές ημέρες)1,2. 

•  Τροποποιητικά της νόσου φάρμακα: 
Θεωρούνται απαραίτητα, διότι βοηθούν στην 
ταχεία προοδευτική μείωση της δοσολογίας των 
κορτικοστεροειδών και στη μείωση του κινδύνου 
των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών από τα 
κορτικοστεροειδή. Από την ομάδα αυτή για τη 

νόσο Still έχουν χρησιμοποιηθεί:
α.  Μεθοτρεξάτη: Αποτελεί το συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενο τροποποιητικό της νόσoυ 
φάρμακο. Χορηγείται σε δοσολογία έως 
20-25mg/εβδομάδα με ικανοποιητικά α-
ποτελέσματα71-73.

β.  Λεφλουνομίδη: Έχει χορηγηθεί με ευνοϊκή 
ανταπόκριση σε μικρό αριθμό ασθενών ως 
μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με αζαθει-
οπρίνη74-77.

γ.  Σουλφασαλαζίνη: Η χορήγηση πρέπει να 
αποφεύγεται καθότι αναφέρθηκαν στους 
ασθενείς με νόσο Still των ενηλίκων σημα-
ντικές ανεπιθύμητες ενέργειες78.

δ.  Κυκλοσπορίνη: Χρησιμοποιήθηκε με ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση 
κυρίως του συνδρόμου ενεργοποιημένων 
μακροφάγων ή του αντιδραστικού αιμο-
φαγοκυτταρικού συνδρόμου σε δοσολογία 
3-5mg/kg Σ.Β./ημέρα ή υψηλότερη79,80.

•  Βιολογικοί παράγοντες: Χρησιμοποιούνται 
πλέον ολοένα και πρωϊμότερα στην πορεία της 
νόσου. Οι σημαντικότεροι για τη νόσο είναι:
α.  Anakinra (ανασυνδυασμένος ανθρώπινος α-

νταγωνιστής του υποδοχέα της IL-1): Οδηγεί 
σε ταχεία και ικανοποιητική υποχώρηση 
των κλινικών εκδηλώσεων και των δεικτών 
φλεγμονής, όπως της φερριτίνης ορού και 
των επιπέδων IL-1β και IL-1881-83.

β.  TNFα αναστολείς (μονοκλωνικά αντισώ-
ματα κατά του TNFα): Από αυτή την κα-
τηγορία φαρμάκων έχουν χρησιμοποιηθεί 
τα Infliximab, Etanercept και Adalimumab 
με ευνοϊκή κλινική και εργαστηριακή αντα-
πόκριση σε διάφορες σειρές ασθενών84-87. 
Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη των Fautrel 
και συν. που περιελάμβανε 10 ασθενείς που 
πήραν Infliximab, 15 που πήραν Etanercept 
και 5 που πήραν διαδοχικά αμφότερα τα 
φάρμακα. Πλήρης ύφεση παρατηρήθηκε 
σε έναν ασθενή στην ομάδα του Etanercept 
και 4 στην ομάδα του Infliximab, ενώ μερική 
ανταπόκριση σε 6 και 5 ασθενείς αντίστοιχα. 
Σε 17 συνολικά ασθενείς η θεραπεία διεκόπη 
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λόγω παρενεργειών ή απώλειας της θερα-
πευτικής ανταπόκρισης88.

γ.  Rituximab: Πρόκειται για χιμαιρικό μονο-
κλωνικό αντισώμα που οδηγεί σε μεγάλη 
μείωση ως εξαφάνιση των Β λεμφοκυττάρων 
του περιφερικού αίματος για 6-12 μήνες 
τουλάχιστον. Στη νόσο Still η χρήση του 
συνοδεύτηκε από αναφορές για ικανοποι-
ητική θεραπευτική ανταπόκριση σε ομάδα 
ασθενών ανθεκτικών στις άλλες βιολογικές 
θεραπείες, χωρίς μάλιστα ιδιαίτερες επιπλοκές 
όπως λοιμώξεις89. 

δ.  Tocilizumab: Είναι χιμαιρικό αντίσωμα κατά 
του υποδοχέα της IL-6, που δοκιμάσθηκε 
σε μικρές σειρές ασθενών με ικανοποιητική 
θεραπευτική ανταπόκριση90.

•  Υπεράνοσος γ-σφαιρίνη: Οι εγχύσεις ενδοφλε-
βίως μεγάλων δόσεων υπερανόσου γ-σφαιρίνης 
μηνιαίως για 4-6 μήνες συνοδεύτηκαν από 
ευνοϊκή ανταπόκριση σε 7 ασθενείς91. Ευνοϊκή 
ανταπόκριση έχει ανακοινωθεί επίσης σε χορή-
γηση υπερανόσου γ-σφαιρίνης σε συνδυασμό 
με mycophenolate mefotil92. 

ABSTRACT

Adult-onset Still disease (AOSD)
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The Adult-onset Still disease (AOSD) is a sys-
temic inflammatory disorder affecting adults 
and adolescence and usually presenting with 
systemic manifestations like high spiking fever, 
accompanied by classic evanescent salmon-pink 
rash, arthralgias or arthritis, generalized lymph-
adenopathy and hepatosplenomegaly. Common 
abnormal laboratory findings characterizing AOSD 
includes elevated white blood count, ESR and CRP, 
abnormal liver function tests and particularly high 
concentration of serum ferritin. The etiology and 
pathogenesis of the disease is not fully understood, 

although there are data supporting the role of 
genetic, infectious and immunological factors. 
The treatment is depended on the extent and the 
severity of the disease. Drugs that have been used 
successfully in AOSD treatment include NSAIDs, 
corticosteroids, disease-modifying antirheumatic 
drugs (primarily methotrexate) and biologic 
agents mainly Anakinra (IL-1 receptor antagonist), 
monoclonal antibodies against TNFα (Infliximab, 
Etanercept and Adalimumab), Rituximab (a chi-
meric monoclonal antibody against the protein 
CD20, which is primarily found on the surface of B 
cells) and Tocilizumab (a humanized monoclonal 
antibody against interleukin-6 receptor).
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