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predispoziþiei genetice, rolul
pensity to the disease development, the
factorilor de mediu, hormonali, imunologici în declanºarea maladiei.
role of environmental factors, hormones and immune influences in the
Sunt detaliat arãtate rolul imunitãþii celulare ºi umorale în
pathology onset. Author presents in details the role of the cellular and huperpetuarea procesului inflamator osteoarticular. De asemenea sunt
moral immune system on the course of the osteoarticular inflammatory
demonstrate etapele procesului distructiv articular în AIJ.
process, also are shown stages of the articular destruction in JIA.

Introducere

Artrita idiopaticã juvenilã (AIJ) este definitã ca o afectare
articularã inflamatorii care survine înaintea vârstei de 16 ani ºi
este asociatã cu diverse manifestãri extraarticulare, artrita
persistentã sau recidivantã fiind semnul major al bolii [1].
Etiologia bolii este necunoscutã. Se considerã cã AIJ este o
maladie polifactorialã, în producerea cãreia intervin factori
imunologici, genetici (adesea legaþi de antigene specifice ale
sistemului de histcompatibilitate), hormonali, psihologici, de
mediu [2].

Material ºi metodã

Ipoteza etiopatogeneticã a AIJ, acceptatã în prezent de mai
mulþi autori, este cã la un organism care prezintã o anumitã
predispoziþie geneticã, intervenþia unui factor de mediu (cel
mai probabil de tip infecþios) este capabilã sã declanºeze boala,
maladia fiind apoi autoîntreþinutã prin mecanisme imune, în
modularea cãrora intervin ºi alþi factori. [3].

Rezultate

Factorul infecþios a fost suspectat ca potenþial trigger pentru
AIJ timp de mai mulþi ani. Dintre aceºti factori o atenþie deosebitã
a fost acordatã agenþilor virali: Coxackie, Ebºtein-Barr,
parvovirus B19, rubeola, adenovirus, influenza AH2N2 etc [4].
În studiul NOAR (Norfolk Arthritis Register) nu s-a depistat
nici un agent infecþios în perioada de debut a procesului artritic
[5]. Tot aici s-a discutat rolul persistenþei infecþiei virale EbºteinBarr în asociere cu infecþia proteicã în declanºarea procesului
reumatoid [6]. S-a constatat cã 2,7% pacienþi cu maladii
inflamatorii articulare în acest studiu au fost determinaþi pozitivi
la infecþia cu parvovirus.
Examinãrile þesutului sinovial, serului sanguin, examinãrile
serologice pentru depistarea diverselor bacterii, micobacterii,
viruºi ºi paraziþi în multe cazuri s-au soldat cu rezultat negativ la

toþi pacienþii incluºi în studiile perioadei de debut a AIJ [7]. Cu
alte cuvinte, actualmente nu au fost aduse dovezi incontestabile
în demonstrarea ipotezei etiologiei infecþioase a AIJ.
Aspecte imunologice. Sistemului imun i se atribuie un rol
deosebit de important în inflamaþie ºi afectarea articulaþiilor în
AIJ [8]. Modelul patogenetic acceptat în prezent include
situaþiile în care un antigen artritogenic necunoscut este atacat
de limfocite T. Aceste celule activându-se, incitã macrofagele
sã producã citokine proinflamatorii care au un rol major în
stimularea rãspunsului inflamator [9]. Pânã în prezent nu este
întru totul clar de ce în aºa situaþii sistemul imun atacã
articulaþiile ºi alte organe ale organismului propriu. În AIJ
celulele sistemului imun trec în circuitul sanguin, invadeazã
þesuturile articulaþiilor ºi cauzeazã inflamaþia. Celulele imune
ºi inflamatorii în þesutul articular ºi in lichidul sinovial produc
diferite substanþe incluzând enzime, anticorpi, citokine etc. care
au acþiune excitantã ºi menþin inflamaþia sinovialei [10].
Aceastã ipotezã este argumentatã de prezenþa inflamaþiei
cronice a sinovialei ºi diferitor indici ai inflamaþiei, rolul cãrora
în ultimii ani devine mai elocvent graþie noilor metode ºi tehnici
de diagnostic.
Aspecte genetice. Ipoteza geneticã este susþinutã de studii
familiale ºi de corelãri cu anumite antigene de histcompatibilitate. Astfel, incidenþa bolii pare sã fie mai crescutã la
rudele de gradul I, la gemenii monozigoþi ºi la anumite grupuri
etnice [11]. Se considerã cã 40-60% din predispoziþia pentru
boalã poate fi atribuitã factorilor genetici [12, 13, 14].
Tehnicile biologiei moleculare contemporane au depistat
cã AIJ este primar asociatã cu aminoacidul specific din lanþul
beta-1 al alelelor clasei II al sistemului de histcompatibilitate
HLA. S-a evidenþiat un epitop comun pe alelele DR B*0101,
*0102, *0401, *0404, *0405, *0408, *1001 ºi *1402 în
populaþia globului [15, 16]. Totuºi nu este clar în ce mod acest
epitop este responsabil de declanºarea AIJ. Se considerã cã
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acest epitop ar avea mai multe funcþii: ar fi un receptor pentru
un peptid artritogenic; reprezintã vehicolul de prezentare
celulelor T; mimeazã un agent patogen ca de exemplu virusul
Ebstein-Barr [17]. În acord cu datele studiului NOAR în
populaþia caucazianã aproximativ 44% din populaþie posedã
acest epitop, dar numai unul din 43 persoane declanºeazã
procesul reumatoid [6].
Aºadar, genele joacã un rol important în patogenia AIJ.
Totuºi, genele care actualmente sunt asociate cu AIJ sunt
comune ºi adesea depistate la persoane care nu manifestã boala.
Se considerã cã aceste gene creeazã o susceptibilitate sau o
tendinþã spre riscul crescut de dezvoltare a AIJ. De ce unele
persoane cu acelaºi genotip au un risc crescut de AIJ în timp ce
la alþii acest risc absenteazã? Actualmente nu este întru totul
clar ºi rãmâne un teren pentru cercetãri ºtiinþifice intense care
au ca scop evidenþierea acestor gene ºi a altor factori care
influenþeazã apariþia ºi dezvoltarea AIJ.
Nu au fost obþinute date convingãtoare referitor la influenþa
factorului socio-economic s-au ocupaþional în incidenþa AIJ,
dar este evident cã aceºti factori au un rol separat în prognosticul
maladiei [18, 19]. Se considerã cã fumatul se asociazã cu
producerea factorului reumatoid la indivizi maturi sãnãtoºi. La
fel fumatul influenþeazã asupra nivelului de estrogeni ºi
androgeni, care la rândul sãu influenþeazã imunitatea. În final,
tabagismul este însoþit de comorbiditãþi incluzând ºi infecþiile
care pot fi responsabile de declanºarea artritei. Aceºti factori
pot avea o mai mare pondere in patogenia artritei reumatoide
la adulþi în timp ce la copii ei practic absenteazã [ 20, 21].
Asocierea între stresul psihologic, traumatismul fizic ºi
debutul artritei a fost obiectul de studiu în multe cercetãri [22,
23]. Multe din ele nu au fost efectuate pe loturi mari sau nu au
inclus în studiu grupul de control. Cu toate acestea a fost
constatã o relaþie între un eveniment stresant habitual ºi debutul
AR [4, 25]. Unele studii relateazã la pacienþi în perioada
premorbidã tonzilectomia s-au apendicectomia, altele neagã
importanþa acestor intervenþii chirurgicale în declanºarea
artritei. În studiul NOAR nu au fost primite dovezi referitor la
asocierea AR ºi apendicectomia recent efectuatã [6].
Un numãr important de observaþii se referã la rolul factorului
hormonal ºi reproductiv în declanºarea AR. Acest fapt explicã
cã AIJ este mai frecventã la fetiþe, sau la femei în perioada de
premenopauzã [26, 27]. Multe studii cazcontrol au menþionat
asocierea AR cu nivel micºorat al testosteronului atât la femei
cât ºi la sexul masculin. La fel s-a notat cã indivizii cu AR au
defect genetic determinat în sistemul hipotalamo-hipofizaradrenal care joacã rol deosebit în rãspunsul adecvat
antiinflamator la stimulare antigenicã.
Sinoviala este principala scenã pe care se desfãºoarã
evenimentele patogenetice. În mod normal sinoviala
îndeplineºte rol fiziologic de menþinere a suprafeþei tisulare
neaderente, lubrifiere a cartilajului, alimentare a condrocitelor,
control al volumului ºi compoziþiei lichidului sinovial [ 28,
29]. Primele modificãri sunt semnalate la nivelul membranei
sinoviale pericondrale. De la marginea articulaþiei apar celule
care se însereazã sub stratul de sinoviocite like-fibroblaste.
Sub acþiunea colagenazei, metaloproteinazelor matricea
cartilaginoasã sãrãceºte în proteoglicani ºi condrocite. Mai
târziu se instaleazã neoangiogeneza patologicã. Astfel,
membrana sinovialã prolifereazã pânã la 5-10 straturi cu
formarea unui þesut de granulaþie cu celule de tip monocite,
mastocite, neutrofile, limfocite [29, 30]. Gradul de infiltraþie
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limfocitarã are importanþã ºi coreleazã direct cu evoluþia severã
a maladiei reumatoide, apariþia precoce a eroziunilor articulare.
În viziunea clasicã stimulul pentru hiperplazia ºi înmulþirea
sinoviocitelor este un proces inflamator mediat imunitar, care
apare la factorii secretaþi de limfocitele T CD4. Semnalul
declanºator poate fi o moleculã solubilã (factorul de creºtere)
s-au un agent etiologic. Altã explicaþie ar fi cã cartilajul este
direct responsabil de a determina sinoviocitele sã-ºi pãrãseascã
localizarea normalã, sã adere ºi sã invadeze structurile vecine.
În aceastã ipotezã triggerul se considerã ar fi complexele imune
circulante formate în matricea cartilaginoasã [31]. Alþi factori
trigger ar fi factorii secretaþi de condrocite [3] .
Un rol important în patogenie î-l joacã celulele T. Limfocitele
T reprezintã 30-50% din totalul celulelor sinoviale. Celulele
dominante sunt T-helperii, CD4+, raportul CD4/CD8 creºte
de la 4/1 la 14/1. Acest raport este cu mult mai mare decât în
sângele periferic. De comparaþie, în lichidul sinovial numãrul
de celule CD4 ºi CD8 este egal, atunci când în sinovialã
predominã limfocitele CD4. Majoritatea din celule T infiltrate
în sinovialã dupã stimulare sunt activate ºi mãresc expresia
marcherilor CD45R, CD44, HLA-DR, VLA-1 º.a. Cauza
activaþii patologice a celulelor T este acþiunea alelelor
artritogene a sistemului HLA [32].
În stadiul preclinic este importantã aprecierea cantitãþii T
limfocitelor CD4+ CD25+, CD4+CD25-. Aceste celule posedã
acþiune supresorii în sindromul autoimun. În ultimii ani a fost
studiatã funcþia celulei T (CD4+) ca celulã cu funcþii limfocitare
mediate prin contact direct intercelular. Altã acþiune a CD4+ este
consideratã activarea osteoclaºtilor cu inducerea leziunilor
distructive osoase. Astfel, s-a constatat cã diverse grupe de celule
CD din sinovialã paralel cu fibroblaºtii cresc expresia de suprafaþã
a RANKL (receptor activator of nuclear factor kß ligand). Acest
fenomen decurge sub acþiunea mediului citochinic local (IL-1,
TNF-¹). RANKL legând RANK de pe suprafaþa osteoclaºtilor
produc maturarea celulelor ºi induc leziuni distructive osoase.
La destrucþia osoasã contribui ºi osteoprotegerina care printr-un
mecanism complex implicã citokinele proinflamatorii ºi factorul
de creºtere al fibroblaºtilor [13].
Unul din principalele defecte imunologice în AIJ se
considerã disbalanþa între activitatea celulelor Th1 ºi Th2. Este
cunoscut cã celulele Th1 sunt producãtoare de interleucina 1
(IL-1), interferona  gama (IF-gama) ºi factorul de necrozã
tumoralã alfa (TNF-alfa) ºi induc proliferaþia celulelor T
autoreactive ºi dezvoltarea autoagresiei celulare. La rândul sãu
Th2 producând interleucinele 4, 6, 10 participã la rãspunsul
umoral. Ca rezultata al acestei disbalanþe este nu numai
autoagresia celularã, dar ºi activarea policlonalã al celulelor B
în asociere cu suprimarea nivelului de citotocxicitate naturalã.
La susþinerea procesului de inflamaþie contribuie ºi celulele
B (prin producþia localã de anticorpi ). În sinovialã celulele B
reprezintã o fracþiune comparativ micã (1-5%). Spre deosebire
de alte limfocite B, limfocitele B din AIJ au o expresie crescutã
pe suprafaþa lor a CD5. Aceastã proprietate a celulelor B poate
fi determinatã ºi în alte maladii autoimune [8].
Un interes separat prezintã interacþiunea maladiei
reumatoide cu sindromul de activare a macrofagilor (SAM).
SAM este provocat de hiperactivarea ºi proliferarea atât a
celulelor T, cât ºi a celulelor din sistemul macrofagal-monocitar.
Diagnosticul la timp al SAM la etapele precoce, preclinice poate
influenþa prognosticul ºi evoluþia maladiei autoimune.
Un factor important în patogenia AJ î-l joacã celulele
dendritice (CD) ca prezentatoare de antigen. Celulele dendritice
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sunt plasate în apropierea agregatelor limfocitare ºi venulelor
postcapilare, au pe suprafaþã un numãr mare de molecule al
sistemului major de histcompatibilitate  HLA clasa II. În
lichidul sinovial celulele dendritice prezintã pânã la 5% din
totalul celulelor monoclonale, atunci când în ser  cca 1% . CD
ocupã un loc cheie în iniþierea rãspunsului imun prin
proprietatea lor de stimulare a celulele native T [3]. Acest
fapt poate fi obiectul programelor viitoare de imunoterapie.
O caracteristicã specificã a sinovitei reumatoide este
micºorarea în comparaþie cu lichidul sinovial a neutrofilelor ºi
capacitatea de invadare la nivelul os-cartilaj. S-a demonstrat
cã acest proces este mai agresiv la nivelul articulaþiilor mici.
Acest fapt poate explica de ce eroziunile osoase apar mai
frecvent în articulaþiile mici.
O serie de studii au avut ca obiectiv studierea tabloului
histologic ºi imunitãþii celulare T în AIJ în funcþie de varianta
evolutivã. Aºa, examenul histologic al þesutului sinovial la 22
copii cu AIJ a determinat în majoritatea cazurilor agregaþie
limfocitarã asociatã cu infiltraþie difuzã. Raportul CD4/CD8 a
fost semnificativ mai mic în forma pauciarticularã comparativ
cu varianta poliarticularã ºi AR. Nivelul activãrii celulelor T
(CD3+IL2R) a fost semnificativ mai înalt în forma
pauciarticularã. În general s-a constat nivel înalt al celulelor
CD8 versus CD4 în special în forma pauciarticularã. Astfel se
confirmã faptul cã infiltraþia sinovialã cu celule T ºi extravazarea
lor în lichidul sinovial reflectã proliferarea activã a celulelor T
la copii cu AIJ.
A doua scenã unde se desfãºoarã evenimentele patogenetice
este lichidul sinovial. Aici actorii sunt elementele solubile ºi
polimorfonuclearele [3]. Elementele solubile sunt: sistemul
complementului, produºii acidului arahidonic, sistemul
chininelor, citokinele, proteinele, factorii de stimulare a
proliferãrii ºi creºterii celulare, imunoglobulinele cu funcþii de
anticorpi (factor reumatoid, anticorpi anticolagen II). S-a
constatat cã activitatea înaltã a polimorfonuclelalelor (PMN)
coreleazã cu gradul înalt al procesului reumatoid . Aceasta se
datoreazã capacitãþii de producere de cãtre PMN a citokinelor
proinflamatorii (IL-1, 6, 7, 8, 12 ºi TNF). Sub acþiunea IL-12
rãspunsul celular se activeazã pe calea Th1, care la rândul sãu
sintetizeazã IL-2 ºi IF-gama  citokine responsabile de faza
acutã a inflamaþiei.
În reglarea verigilor agresiei autoimune la copiii cu AIJ un
loc deosebit ocupã complexul citokinic. Astfel s-a determinat
o disbalanþã exprimatã în componenþa complexului citokinic
cu predominarea citokinelor de provenienþã fibroblasticã
produse în þesutul sinovial. Rolul citokinelor principale în
perpetuarea rãspunsului imun se considerã a fi urmãtorul:
_ IL-1 ºi IL-6 - inductoare a procesului inflamator, sunt
responsabile de distrugerea osoasã, trombocitozã,
hipergamaglobulinemie;
_TNF-alfa (citokinã de provenienþã macrofagalã) este un
reglator al expresiei genelor, induce ºi menþine procesele
inflamatorii ºi distructive articulare;
_IL-4 (citokina antiinflamatore)  inhibã activitatea IL-1
ºi TNF-alfa, micºoreazã procesul de proliferare a
fibroblaºtilor;
_IL17 (citokinã T-dependentã)  acþiune sinergicã cu IL
1, TNFalfa, activeazã NF-kbeta, participã la inducerea
ºi menþinerea procesului reumatoid, poate induce procesul
reumatoid independent de IL-1;
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_ IL-18  activeazã macrofagii sinoviali, participã în
diferenþierea rãspunsului Th;

_IL-15  activeazã celulele T, creºte producerea TNF-alfa.

Semnul principal de activare al verigii umorale este
producerea în ser a autoanticorpilor polispecifici. Markerul bine
cunoscut este factorul reumatoid, Ig-M (FR Ig-M) secretat de
plasmocitele sinoviale. FR Ig-M formeazã cu Ig-G complexe
imune circulante (CIC) care la rândul sãu sunt fagocitate de
celule PMN. În urma lizei CIC în mediul sinovial se elibereazã
un set enzimatic cu proprietãþi iritante asupra sinovialei. S-a
demonstrat specificitate înaltã pentru artrita reumatoidã a
creºterii nivelului FR-IgA ºi FR-IgM. De asemenea s-a notat o
corelaþie directã între nivelul FR ºi activitatea maladiei (numãrul
articulaþiilor tumefiate), gradul modificãrilor radiologice ºi o
relaþie indirectã - cu nivelul VSH. A fost constatatã o relaþie
dintre epitopul HLA-DRB1 cu nivelul mai înalt de producþie a
factorului reumatoid în artrita reumatoidã.

Discuþii

Analiza ipotezelor patogeniei AIJ a evidenþiat modelul de
stadializare cu interferenþa multiplelor mecanisme. Unii autori
considerã cã schematic patogenia AIJ poate evolua în câteva
stadii consecutive: de iniþiere, mediatorie, limfoidalã, agresivã
ºi distructivã. La etapele precoce, preclinice în mecanismele
patogenetice un rol deosebit este acordat elementelor imune
ereditare, cu activarea macrofagilor ºi inducerea în þesuturile
sinoviale a proceselor de inflamaþie slab controlate. Mecanismul
alternativ pentru perioada precoce este utilizarea autoanticorpilor la Fc receptori. În stadiul clinic mecanismul
patogenetic constã în combinaþia imunodeficienþei ºi
sindromului autoimun exprimat prin dereglarea funcþiilor
celulelor NK, formarea disbalanþei citokinelor ºi celulelor Th,
Ts, ºi formarea autoanticorpilor polispecifici. Se discutã de
asemenea mecnismul de îmbãtrânire imunologicã (immunological ageing or senescence), manifestat prin acumulare în
þesutul sinovial al celulelor T defecte, ce nu se supun
mecanismelor de control imun adecvat [ 29, 31].
Apariþia leziunilor articulare este variabilã. De obicei la
copii leziunile cartilajului apar mai târziu din cauza grosimii
mai mari a acestuia ºi particularitãþilor vârstei. Mulþi copii nu
dezvoltã niciodatã leziuni ale cartilajului în pofida persistenþei
sinovitei. În plus, copiii posedã o capacitate de regenerare mai
mare a suprafeþelor articulare. De obicei destrucþia articularã
apare mai frecvent în forma poliarticularã cu FR pozitiv sau
sistemicã. Evolutiv procesul inflamator este urmat de eroziunea
osului subcondral, îngustarea spaþiului articular, distrugerea sau
fuziunea osoasã, subluxaþii patologice, anchiloze, tenosinoviite,
miozitã, osteoporozã, periostitã, creºterea epifizarã acceleratã
sau închiderea prematurã a cartilajelor de creºtere epifizarã [33].
Fibroza apare în etapele finale, ca urmare a proceselor
inflamatorii. Mecanismul principal î-l au fibroblaºtii stimulaþi
de macrofage. Are loc o sintezã crescutã de componente
matriciale extracelulare. Se noteazã apariþia semianchilozelor
sau anchilozelor totale [33].

Concluzie

Calea de la modificãrile sinovialei în AIJ pânã la destrucþiile
importante suferite de structurile articulare este încã departe
de a fi desluºitã. Totuºi, aprofundarea interconexiunilor celulare,
a funcþionalitãþii unor receptori celulari, recunoaºterea implicãrii
unor tipuri celulare aparte, descoperirea unor noi mediatori vor
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permite o mai bunã înþelegere a acestor legãturi structurale în
etiopatogenia AIJ.
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