
VIII. STRESZCZENIE  

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) jest przewlekłą, układową chorobą 

zapalną tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, o nieznanej etiologii. Uważa się, że  

w etiopatogenezie choroby oprócz czynników genetycznych, istotne znaczenie mają czynniki 

środowiskowe. Jednym z potencjalnym czynników mogących wpływać na zachorowanie na 

MIZS oraz aktywność choroby jest zakażenie wirusem Epsteina-Barr (EBV), jednak dane  

z literatury naukowej nie analizują dostatecznie tego tematu. Dotychczas nie oceniano,  

czy obecne lub przebyte zakażenie EBV może być powiązane z aktywnością choroby  

i odpowiedzią pacjenta na leczenie.  

Cel pracy 

Celem pracy było określenie związku zakażenia EBV z zachorowaniem na MIZS  

oraz aktywnością choroby i odpowiedzią na leczenie.  

Materiał i metody  

Badanie przeprowadzono w grupie 44 dzieci chorych na MIZS i porównano wyniki z grupą 23 

dzieci chorych na inne zapalenia stawów (odczynowe, reaktywne, nieróżnicowane) oraz 44 

dziećmi grupy kontrolnej.  

W badaniu oceniono wykładniki zakażenia EBV: liczbę kopii DNA EBV we krwi obwodowej 

oraz przeciwciał przeciw antygenom EBV: VCA w klasach IgG, IgA, EA w klasach IgM, IgG, 

IgA oraz EBNA-1 w klasach IgM, IgG, IgA u chorych na MIZS w czasie rozpoznania choroby, 

przed włączeniem leczenia, u dzieci z innymi zapaleniami stawów także w czasie rozpoznania 

choroby, przed włączeniem leczenia oraz w grupie kontrolnej.  

U dzieci z MIZS oceniono aktywność choroby wg wskaźnika JADAS 71 (juvenile arthritis 

disease activity score) w czasie rozpoznania, po 3 i po 6 miesiącach choroby oraz odpowiedź 

na leczenie wg kryteriów Ped ACR (American College of Rheumatology Response Criteria).  

Metodami statystycznymi oceniono zależności pomiędzy wykładnikami zakażenia EBV 

i zachorowaniem na MIZS i inne zapalenia stawów oraz aktywnością choroby i odpowiedzią 

na leczenie.  

 

 

 

Wyniki  



W grupie MIZS stężenia dodatnie przeciwciał przeciw antygenowi wczesnemu EBV (EA) 

stwierdzono u 11,4% w klasie IgM, i u żadnego pacjenta w klasach IgA, IgG, przeciw 

antygenowi jądrowemu 1 (EBNA-1, klasy IgM, IgA, IgG) u żadnego pacjenta oraz przeciwciała 

przeciw antygenowi jądrowemu VCA u 43,1% w klasie IgG oraz 2,3% w klasie IgA. 

Porównanie stężeń wymienionych przeciwciał przeciw antygenom EBV nie wykazało 

istotnych różnic pomiędzy grupą MIZS i pozostałymi grupami: inne zapalenia stawów  

i kontrolną.  

Badanie przeciwciał przeciw VCA IgG wykazało pozytywny wynik (>1,1 U/mL) u 43,2% 

chorych na MIZS, 30% na inne zapalenia stawów oraz 45,5% grupy kontrolnej. Nie wykazano 

wpływu przebytego zakażenia EBV na prewalencję zapalenia stawów, zarówno MIZS jak 

innych. 

Badanie przeciwciał przeciw EA IgM wykazało pozytywny wynik (>1,2 U/mL) u 11,4% 

chorych na MIZS, 13% na inne zapalenia stawów oraz 9,1% grupy kontrolnej. Nie stwierdzono 

wpływu reaktywacji zakażenia EBV na prewalencję zapalenia stawów, zarówno MIZS jak 

innych. 

Obecność kopii DNA EBV wykazano w grupie MIZS u 25% pacjentów, podobnie w grupie 

inne zapalenia stawów u 25,1% oraz 36,4% grupy kontrolnej. Liczba kopii EBV DNA/µg DNA 

wynosiła w grupie MIZS od 0 do 23,06, w grupie innych zapaleń stawów od 0 do 268,2 

natomiast w grupie kontrolnej od 0 do 23,3. Porównanie liczby kopii i częstości występowania 

nie wykazało statystycznie istnych różnic pomiędzy badanymi grupami. 

Analiza korelacji wykładników zakażenia EBV, zarówno przeciwciał przeciw antygenom 

EBV, jak i wiremii z aktywnością MIZS na początku choroby, przed włączeniem leczenia 

mierzoną wskaźnikiem JADAS 71 także nie wykazała istotnej zależności. 

Porównano wykładniki zakażenia EBV (liczba kopii EBV DNA i przeciwicał przeciw 

antygenom wirusa) pomiędzy pacjentami bez aktywności, z niską i umiarkowaną/wysoką 

aktywnością choroby na początku choroby oraz po 3 i 6 miesiącach od rozpoznania. Analiza 

nie wykazała żadnych istotnych różnic wykładników zakażenia EBV pomiędzy badanymi 

podgrupami chorych na MIZS. 

Wykładniki zakażenia EBV porównano także pomiędzy podgrupami pacjentów, którzy po 3  

i po 6 miesiącach choroby uzyskali gorszą odpowiedź na leczenie Ped ACR 30/50 i lepszą Ped 

ACR 50/70. Analiza nie wykazała żadnych istotnych różnic wykładników zakażenia EBV 

pomiędzy badanymi podgrupami chorych na MIZS. 



Aby ocenić, czy wiremia EBV wpływa na dalszy przebieg MIZS i uzyskaną odpowiedź na 

leczenie porównano aktywności choroby wg JADAS 71 oraz odpowiedź na leczenie wg Ped 

ACR pacjentów z MIZS z obecną wiremią EBV (stwierdzone kopie DNA EBV) z pacjentami 

bez wiremii. Także w tym porównaniu nie wykazano istotnych różnic pomiędzy grupami.  

Podobną analizę przeprowadzono oceniając wpływ przebytego zakażenia EBV 

potwierdzonego stężeniem przeciwciał przeciw VCA IgG >1,1 U/mL na aktywność choroby  

i odpowiedź na leczenie. Porównanie aktywności choroby wg JADAS 71 oraz odpowiedzi na 

leczenie wg Ped ACR nie wykazało istotnych różnic po 3 miesiącach terapii.  

Ocena po 6 miesiącach terapii wykazała istotną różnicę aktywności wg JADAS 71 pomiędzy 

pacjentami, zależnie od przebytego zakażenia. Wśród dzieci, które przebyły zakażenie EBV 

mediana JADAS 71 była wyższa o 1. Podobnie odpowiedź na leczenie wg Ped ACR różniła się 

istotnie. Wprawdzie mediany w obu grupach były równe, ale średnia wśród dzieci, które 

przeszły zakażenie EBV była niższa o ok. 11,84, co oznacza słabszą poprawę.  

Wykazano także istotną różnicę występowania dodatniego miana przeciwciał przeciw VCA 

IgG pomiędzy grupami MIZS: bez aktywności oraz z niską aktywnością po 6 miesiącach  

choroby wg JADAS 71. Szansa na wystąpienie niskiej aktywności choroby u pacjenta,  

który przebył zakażenie EBV była prawie 6,5 razy większa niż na brak aktywności- iloraz szans 

OR = 6,4 (95% CI: 1,1-37,8). Podobnie szansa na wystąpienie lepszej odpowiedzi na leczenie 

(Ped ACR 70/90) u pacjenta, który przebył zakażenie EBV była ponad 5 razy mniejsza niż w 

grupie bez dowodów przebytego zakażenia − iloraz szans OR = 0,20 (95% CI: 0,03-1,18). 

Wykazano zatem, że przebyte zakażenie może mieć znaczenie dla długotrwałej aktywności 

choroby i odpowiedzi na leczenie.  

Wnioski 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie potwierdzono związku pomiędzy 

aktualnym lub przebytym zakażeniem EBV i zachorowaniem na MIZS. Przebyte zakażenie 

EBV może wpływać negatywnie na uzyskanie remisji choroby i być powiązane z gorszą 

odpowiedzią na leczenie. Uzyskane wyniki nie wskazują na konieczność rutynowej oceny 

wykładników zakażenia EBV u chorych na MIZS. Badanie powinno być rekomendowane  

w przypadku utrzymywania się aktywności choroby lub braku oczekiwanej odpowiedzi  

na leczenie.  



IX. ABSTRACT 

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a chronic systemic autoimmune disease of connective 

tissue, the etiology of which remains unknown. It is believed that apart from the genetic factors, 

also environmental aspects play a significant role in the disease ethiopathogenesis. One of the 

potential factors which may influence the development and activity of the disease is the Epstein-

Barr virus (EBV) infection. However, the available sources do not provide enough analysis on 

this matter. So far no research has been undertaken to verify if a present  

or past EBV infection may be related to the disease activity or the patient's response  

to treatment. 

The objective of the study  

The objective of the study was to define the relationship between the EBV infection  

and the development of MIZS, its activity and patient's response to treatment. 

Material and methods  

The research was carried out in the group of 44 children suffering from JIA. The results were 

compared against the group of 23 children with other types of arthritis (reactive, 

undifferentiated) and the 44 children from the control group. The study estimated EBV infection 

markers: the number of EBV DNA copies in peripheral blood and the number  

of antibodies against EBV antigens: VCA in class IgG, IgA, EA in class IgM, IgG, IgA,  

and EBNA-1 in class IgM, IgG, IgA among patients with JIA during the disease diagnosis, 

before initiating treatment, among children with different types of arthritis also during the 

disease diagnosis, before starting treatment, and in the control group. 

Among children with JIA the disease activity was estimated with the use of juvenile arthritis 

disease activity score (JADAS 71) during diagnosis and after 3 and 6 months of disease duration 

respectively. Also, the response to treatment was estimated according  

to the American College of Rheumatology Response Criteria  (Ped ACR). 

Statistical methods were employed to estimate both the dependencies between the EBV 

infection and the development of JIA and other types of arthritis, as well as between  

the disease activity and the response to treatment.  

 

 

Results   



In JIA group positive concentrations of antibodies against EBV early antigen (EA) were 

confirmed for 11,4% of patients in IgM and for no patient in IgA and IgG; against nuclear 

antigen 1 (EBNA-1) IgM, IgA, IgG for no patient and antibodies against viral capsid antigen 

(VCA) for 43,1% in IgG and 2,3% in IgA.  

The comparison of concentrations of the above mentioned antibodies against EBV antigens has 

not revealed any significant differences between MIZS group and the rest of the groups: other 

types of arthritis and the control group.  

Evaluation of the antibodies against VCA IgG demonstrated a positive result (>1,1 U/mL) in 

43,2% of patients with JIA, 30% with other types of arthritis and 45,5% in the control group. 

The study hasn't revealed any influence of a past EBV infection on the prevalence of arthritis, 

neither within MIZS nor other arthritis types. 

Evaluation of the antibodies against EA IgM demonstrated a positive result (>1,2 U/ml)  

in 11,4% of patients with JIA, 13% with other types of arthritis and 9,1% in the control group. 

The study hasn't proved any impact of EBV infection reactivation on the prevalence  

of arthritis, neither within MIZS nor other arthritis types. 

The presence of EBV DNA copies has been revealed in JIA group among 25% of patients, 

similarly in the group with other arthritis types for 25,1% of patients and for 36,4%   

in the control group. The number of EBV DNA/ µg DNA copies in the JIA group was from  

0 to 23,06, in the group with other arthritis types from 0 to 268,2 whereas in the control group 

was from 0 to 23,3. The comparison of the number of copies and the frequency of occurrence 

has not exposed any statistically significant differences. 

The analysis of correlation between the EBV infection markers, both the antibodies against 

EBV antigens as well as viral load with JIA activity at the early stage, before the initiation of 

treatment and measured with the use of JADAS 71, has not revealed any significant dependency 

either. 

The EBV infection markers (the number of EBV DNA copies and antibodies of the virus 

antigens) were compared between patients without the disease activity, with low, medium/high 

activity at the beginning of the disease, and after 3 and 6 months following the diagnosis. The 

analysis has not exposed any significant discrepancy in EBV infection markers between the 

examined subgroups of JIA patients. 

The EBV infection markers (the number of EBV DNA copies and antibodies of the virus 

antigens) were compared between subgroups of patients, who demonstrated a worse response 



to Ped ACR 30/50 and a better response to Ped ACR 50/70. The analysis has not revealed any 

noteworthy differences in EBV infection markers between the examined subgroups of JIA 

patients. 

In order to state if the EBV viral load affects the further course of the disease and the response 

to treatment, the study compared the disease activity according to JADAS 71 and the response 

to treatment according to Ped ACR between JIA patients with EBV viral load (confirmed copies 

of EBV DNA) and those without it. Also this comparison has not shown any significant contrast 

between the groups. 

Similar research was conducted to estimate the effect of a past EBV infection confirmed by the 

concentration of antibodies against VCA IgG >1,1 U/mL on the disease activity and the 

response to treatment. The comparison of the disease activity according to JADAS 71 and the 

response to treatment according to Ped ACR has not revealed any significant differences after 

3 months of therapy. The examination after 6 months of treatment showed a considerable 

difference  

in activity according to JADAS 71 between patients, depending on the past infection. Among 

children who went through the EBV infection the median was higher by 1. Similarly,  

the response to treatment was significantly different. Although the medians in both groups were 

equal, the average value among children who suffered from the EBV infection was lower by 

11,84, which is a proof of worse recovery. 

What is more, the study has revealed an important difference in the occurrence of the positive 

titre in antibodies against VCA IgG between JIA groups: without the activity and with low 

activity after 6 months of disease according to JADAS 71. The chance of low disease activity 

for a patient who had EBV was almost 6,5 times higher than that of no activity − odds ratio OR 

= 6,4 (95% CI: 1,1-37,8). Similarly, the chance of better response to treatment (Ped ACR 70/90) 

for a patient who had EBV was over 5 times smaller than in the group without  

the infection − odds ratio OR = 0,20 (95% CI: 0,03-1,18).  

It has, therefore, been proved that a past infection may affect the disease activity and its 

response to treatment. 

 

Conclusions  

Basing on the results of the conducted study the relationship between a present or past EBV 

infection and the development of MIZS has not been confirmed. A past EBV infection may 



have a negative impact on achieving the disease remission and be related to a weaker response 

to treatment. The obtained results do not indicate a need for routine estimation of EBV infection 

markers among patients with MIZS. The examination should be recommended  

in cases when the disease persists or the treatment does not give desired results.  

 

 


