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Sevgili Klinik Geliflim okuyucular›,

Klinik Geliflim bu özel say›s›n› çocukluk ve ergenlik döne-
minin romatizmal hastal›klar›na ay›rd›. Nüfusunun yar›s›-
n› çocuk ve gençlerin oluflturdu¤u ülkemizde, 16 yafl alt›n-
da görülen kronik artrit s›kl›¤›n›n 1/1000 civar›nda oldu-
¤unu biliyoruz (1). Basit bir hesapla Türkiye’de 20.000-
30.000 aras›nda kronik eklem sorunu olan çocuk oldu¤u-
nu söyleyebiliriz. 

Bu say›n›n içinde akut eklem tutulumlar›, ba¤ dokusu veya
ailesel Akdeniz atefli gibi kal›c› eklem hasar› yapmayan
hastal›klar›n da olmad›¤›n› göz önüne al›rsak sorunun bo-
yutlar›n› daha iyi de¤erlendirebiliriz san›r›m. 

Çocukluk ça¤› romatizmal hastal›klar›n›  eriflkinlerinkin-
den ay›ran belki de en önemli özellik, bu çocuklar›n henüz
büyüme sürecini tamamlamam›fl olmalar›d›r. Bu çocukla-
r›n eriflkin yafllara olabilecek en az zararla ulaflabilmeleri
için bir grup çal›flmas›na gereksinim vard›r. Pediatrik ro-
matolog yan›nda fizik tedavi uzman› ve fizyoterapistler,
ortopedi uzmanlar›,  psikiatri uzmanlar›, bu konuda uz-
manlaflm›fl hemflireler, difl hekimleri, e¤itimciler ve aile bi-
reylerinin kat›l›m› gerekmektedir. Dünyada da oldukça
genç bir uzmanl›k dal› olan pediatrik romatoloji, Türki-
ye’de henüz bir üst uzmanl›k dal› olarak kabul edilmemek-
tedir. Hastalar eriflkin romatologlar, pediatrik nefrologlar,
pediatrik kardiologlar, ortopedistler, fizik tedavi uzmanla-
r› gibi de¤iflik prensipler taraf›ndan izlenmeye çal›fl›lmak-
tad›r. Bu gereksinimden yola ç›karak 2 y›l önce Pediatrik
Romatoloji Derne¤i kurulmufl ve bu konuda çal›flanlar› bir
araya getirmeyi hedeflemifltir. Bu genifl yelpaze bu say›ya
da yans›m›fl ve konular farkl› merkezlerden de¤iflik uzman-
l›k dallar› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Konuyla ilgili Türkçe
kaynaklar›n yetersizli¤inden dolay› bu özel say›n›n yararl›
olaca¤›n› düflünüyor ve diliyoruz.

Katk›s› olan herkese teflekkürlerimizi iletiyoruz.

Prof. Dr. Huri Özdo¤an
Doç. Dr. Özgür Kasapçopur
Çocuk ve Ergenlik Ça¤› Romatizmal Hastal›klar Özel Say›s›
Misafir Editör

Dear colleagues,

The present issue of Klinik Geliflim is dedicated to rheuma-
tic problems of childhood and adolescence. The frequency
of chronic arthritis before age 16 in Turkey has been re-
ported as 1/1000. An overall estimation will reveal that 20
to 30.000 children and adolescent suffer from chronic jo-
int problems in a country like Turkey where almost half of
the population is young. 

To understand the real extent of the problem, we also ha-
ve to consider that this figure does not include acute joint
problems or those that are related to other connective tis-
sue diseases or familial Mediterranean fever 

To bring up the children with rheumatic diseases to adult-
hood with minimal or no damage is a serious task, there-
fore a group practice with the contribution of pediatric
rheumatologist, physical medicine specialist and physiot-
herapist, orthopaedic surgeon, psychiatrist, dentist, speci-
alized nurse, family members and school administration is
essential. Paediatric rheumatology is not accepted as a
subspecialty training program in Turkey yet. Various spe-
cialties like adult rheumatology, paediatric nephrology,
paediatric cardiology, orthopaedics, or physical medicine
try to take care of these children.  Two years ago Turkish
Society of Paediatric Rheumatology has been founded to
bring together the pioneers of this specialty together. This
issue of KlinikGeliflim  reflects the wide spectrum of the
specialists involved in the care of these children. We thank
each writer for their precious contributions which we belie-
ve will fill an important gap in paediatric rheumatology li-
terature written in Turkish language.

Prof. Dr. Huri Özdo¤an
Doç. Dr. Özgür Kasapçopur
Pediatric and Adolescent Rheumatology Special Issue
Guest Editor
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TANIM VE GENEL B‹LG‹LER:
Artrit, eklemlerde oluflan yang›sal kökenli de¤iflimleri ta-
n›mlamak amac› ile kullan›lan genel bir terimdir. Söz ko-
nusu yang›sal de¤iflim enfeksiyöz ya da immünolojik kö-
kenli olabilir. Eklemlerde yaln›z a¤r›n›n var oldu¤u durum
ise artralji ad› ile an›lmaktad›r. Artritin klinik olarak tan›-
land›r›lmas› için tüm yang›sal ölçütlerin bir arada bulun-
mas› zorunlu de¤ildir. Etkilenen eklemde a¤r›ya ek olarak;
›s› art›fl›, k›zar›kl›k, flifllik ya da hareket yetene¤inde k›s›t-
lanman›n herhangi birinin ya da daha fazlas›n›n varl›¤›nda
klinik tablo artrit olarak de¤erlendirilir (Resim I). Alt›
haftadan daha uzun süren artritler süregen, daha k›sa sü-
reli olanlar ise akut artrit ad› ile an›lmaktad›r. Artritlerin
de¤erlendirilmesinde tutulan eklem say›s› da önemlidir.
Dört ya da daha az eklemin tutulmas› oligoartiküler tutu-
lum daha çok eklemin tutulmas› ise poliartiküler tutulum
olarak adland›r›lmaktad›r. Çocukluk ça¤›nda birçok hasta-
l›k çocuklarda artrite yol açabilir. (Tablo I) 

ARTR‹TL‹ ÇOCUKTA AYIRICI TANI
Öykü: Artritle baflvuran çocukta öykü tan›ya yaklafl›mda
hekime önemli veriler sa¤lamaktad›r. Öykü mutlaka aile ve
çocuk bir arada iken al›nmal›d›r. Artrite yol açabilecek
travma, böcek ›s›r›¤›, afl›lama ve ilaç kullan›m› gibi kolay-
laflt›r›c› nedenler öncelikle sorgulanmal›d›r. Artritin tek
ekleme mi yoksa birden çok ekleme mi yerleflti¤i ö¤renil-
melidir. Artritin oluflum zaman› da önemlidir. Örne¤in
akut bafllang›çl› artritler daha çok travmatik ve enfeksiyöz
durumlar› akla getirirse de süre¤en artritler daha çok yan-
g›sal kökenli hastal›klar› düflündürür. Artrite ba¤l› olarak
oluflan a¤r›n›n sürekli mi yoksa aral›kl› m› ortaya ç›kt›¤›
da hekime önemli ipuçlar› sa¤lar. K›sa süreli ve aral›kl›
gelen a¤r›lar›n ço¤unlukla ihmal edilebilmesine karfl›n bir
saatten uzun süren ve yineleyen a¤r›lar›n dikkatle de¤er-
lendirilmesi gerekir. Gezici artritlerde öncelikle akut ro-
matizmal atefl daha az oranda ise di¤er reaktif artritler
düflünülmelidir. Eklem a¤r›s›, e¤er çocu¤un günlük eylem-
lili¤ini engelliyorsa altta yatan önemli bir sorun var de-
mektir.  Eklem a¤r›s›n›n ortaya ç›k›fl zaman› da mutlaka
sorgulanmal›d›r. Sabahlar› ortaya ç›kan a¤r›lar ço¤unluk-
la yang›sal [jüvenil ‹dyopatik artrit (JIA), sistemik lupus

eritematosus(SLE) vb], geceleri ortaya ç›kan a¤r›lar ise
ço¤unlukla mekanik ve ortopedik kökenlidir. Egzersizi iz-
leyerek ortaya ç›kan a¤r›lar ço¤unlukla mekanik ve orto-
pedik kökenli a¤r›lar›, egzersizle kaybolanlar ise yang›sal
kökenli a¤r›lar› düflündürür. 

Artritli olgularda son bir ay içinde geçirilmifl üst solunum
yolu ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlar› mutlaka sor-
gulanmal›d›r.Hastan›n yaflad›¤› bölge, beslenme al›flkan-
l›klar› (örne¤in, çi¤ süt ile yap›lm›fl peynir yeme) ve afl›la-
ma durumu da tan›da önemli veriler sa¤lamaktad›r. Özel-
likle ülkemizde ailesel Akdeniz ateflinin (AAA) s›k olarak
görüldü¤ü bölgelerden köken alan çocuklarda yineleyen
atefl ve kar›n a¤r›s› ataklar› ile birlikte yineleyen, sekel b›-
rakmadan iyileflen monoartrit ataklar› da varsa ön planda
AAA düflünülmelidir. 

Ülkemizde hemen hemen endemik bir enfeksiyon olarak gö-
rülen bruselloz da atefl ile birlikte en s›k eklem bulgular› ile
özellikle de izole kalça artriti ile ortaya ç›kabilir. Artritle
baflvuran çocuklarda var olan sistemik bir hastal›¤› düflün-
dürecek olan atefl, yürüme bozuklu¤u, kilo kayb› ve kas güç-
süzlü¤ü gibi bulgular da not edilmelidir. Hastan›n rahat bir
flekilde yolda yürüyüp yürümedi¤i ve merdivenlerden ç›k›p
ç›kamad›¤› kas güçsüzlü¤ü flüphesinde mutlaka sorgulan-
mal›d›r. Bu durumda akla gelecek olas›l›klar müsküler dis-
trofiler, postenfeksiyöz miyopatiler ve yang›sal miyopatiler
(polimiyozit, dermatomiyozit) olmal›d›r. Özellikle artritle
birlikte ateflin bulunmas› öncelikle enfeksiyöz daha sonra
da enflamatuar nedenleri düflündürmelidir. Çünkü bir çok
sistemik bakteriyel ve viral enfeksiyon eklem bulgular›na
yol açabilmektedir. Atefl ve kilo kayb› ile birlikte olan akut
artritlerde ise ilk planda lösemi ve di¤er maligniteler de dü-
flünülmelidir. 

Romatizmal hastal›klar›n (örn, jüvenil spondilartropatiler)
ailesel geçifl gösterebilece¤i göz önüne al›narak mutlaka
ailede var olan romatizmal hastal›klar da sorgulanmal›d›r. 

Fizik muayene: Romatizmal yak›nma ile baflvuran çocukta
yap›lacak olan tam bir fizik muayene hekime önemli veri-

* ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›
** ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›

ÇOCUKLUK ÇA⁄I ROMAT‹ZMAL 
HASTALIKLARINDA AYIRICI TANI

Özgür KASAPÇOPUR*, Nil ARISOY*, Huri ÖZDO⁄AN**
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ler sa¤lar. Çocu¤un büyüme ve geliflme durumu mutlaka
de¤erlendirilmelidir. E¤er çocuk büyüme-geliflme gerili¤i-
ne sahip ise öncelikle süre¤en hastal›klar ay›r›c› tan›da dü-
flünülmelidir. Ateflin varl›¤›, tipi, gidifli ve atefl düflürücüle-
re yan›t› hastan›n ayr›c› tan›s›nda çok önemlidir. Eklem
yak›nmas› olan çocuklarda cilt muayenesi de önemlidir.
Hastada var olan döküntüler ve deri alt› nodülleri mutlaka
not edilmelidir. Döküntünün varl›¤› öncelikle enfeksiyöz ve
enflamatuar nedenleri akla getirir. Viral hepatitler, k›za-
m›kc›k, parvovirüs B19, koksaki enfeksiyonlar›, arbovirüs-
ler ve di¤er bir çok viral enfeksiyon özellikle makülopapü-
ler döküntü ve eklem bulgular› ile birlikte ortaya ç›kar.
Eritema marginatum akut romatizmal ateflin önemli bir
bulgusudur. Veziküller ile süren su çiçe¤inde de monoartrit
gözlenebilir. Eritema nodosum deriden kabar›k döküntüler
ve eklem a¤r›s› ile karfl›m›za ç›kabilir ve bu gibi durumlar-
da ilk planda tüberküloz, streptokok enfeksiyonlar›, Beh-
çet hastal›¤› ve sarkoidoz akla gelmelidir. Bunun yan› s›ra
birçok kronik romatizmal hastal›¤›n ve akut vaskülitlerin
gidifli s›ras›nda eklem bulgular› ile birlikte çeflitli döküntü-
ler görülebilir. Palpabl purpura ile baflvuran bir çocukta
ülkemizde en s›k görülen çocukluk ça¤› vasküliti olan He-
noch-Schönlein purpuras› düflünülmelidir. Alt ekstremite-
de livedo retikülarisin varl›¤› ise poliarteritis nodosay› dü-

flündürmelidir.  Yine yumuflak doku ödemi de ön planda
vaskülitleri ay›r›c› tan›da akla getirmelidir.  

Uzam›fl atefl, konjunktivit, çatlam›fl dudaklar ve servikal len-
fadenopati varl›¤›nda Kawasaki sendromu da ay›r›c› tan› da
düflünülmelidir. Artritle baflvuran çocuklarda mutlaka isha-
lin varl›¤› ve flekli de araflt›r›lmal›d›r. Çünkü bakteryel gas-
troenteritleri izleyerek ya da enflamatuar barsak hastal›kla-
r›na ikincil olarak artritler ortaya ç›kabilmektedir. Çocuk-
luk ça¤›nda ülkemizde % 14 oran›nda görülen ve eklem
a¤r›s›na yol açabilen hipermobilite sendromu da artraljili
çocuklarda mutlak aranmal›d›r. Hipermobil çocuklarda jü-
venil episodik artritin görülebilece¤i de unutulmamal›d›r.
Ayr›ca ülkemizde nadir görülse de ergenlik dönemindeki
çocuklarda fibromiyalji sendromu da aranmal›d›r. 

Hastaya yap›lan kardiyolojik muayenede saptanan  kapak
lezyonlar› öncelikle akut romatizmal atefl lehine yorumlan-
mal›d›r. Ayr›ca SLE gibi baz› kronik romatizmal hastal›k-
lar›n da kapak tutulumu yapabilece¤i unutulmamal›d›r.
Hepatosplenomegali ve lenfadenomegali hemen hemen
tüm enfeksiyöz, enflamatuar ve malign hastal›klarda artrit
ile birlikte bulunabilen bir fizik muayene bulgusudur.

RES‹M I- Artrit bulunan dizlerin görünümü  
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Tablo I :  Çocuklarda artrite yol açabilecek hastal›klar 

A- Enfeksiyöz hastal›klar
1. Septik artrit: 
2. Osteomyelit
3. Sepsis
4. Selülit
5. Diskit
6. Sub akut bakteryel endokardit
7. Enterik enfeksiyonlar
8. Bruselloz
9. Viral enfeksiyonlar
10. Tüberküloz

B- Yang›sal kökenli hastal›klar
1. Akut romatizmal atefl (ARA)
2. Jüvenil idyopatik (romatoid) artrit (JIA)
3. Jüvenil spondiloartropatiler (JSpA)
4. Vaskülitler
5. Sistemik lupus eritematosus (SLE)
6. Skleroderma
7. Jüvenil dermatomiyozit 
8. Sarkoidoz

C- Mekanik-ortopedik durumlar
1. Travma
2. Aseptik nekrozlar
3. ‹skelet displazileri (spondiloepifizieal displazia tarda)
4. S›yr›lm›fl femoral epifiz sendromu

D- Hematolojik ve onkolojik hastal›klar 
1. Hemoglobinopatiler
2. Lösemi
3. Lenfoma
4. Kemik tümörleri
5. Yumuflak doku tümörleri
6. Kanama diyatezleri 

E- Di¤erleri
1. Geçici (Toksik) sinovit 
2. Hipermobilite sendromu
3. Postimmünizasyon sendromlar›
4. ‹mmün yetersizlikler
5. Refleks sempatik distrofi ve eritromelalji
6. Ailesel Akdeniz atefli

Eklem bulgular› ile baflvuran çocuklarda a¤›z içi yaralar›n
varl›¤› da sorgulanmal›d›r. Bu durumda akla gelebilecek
olas›l›klar Behçet sendromu, Stevens-Johnson sendromu,
Kawasaki sendromu ve k›z›l benzeri streptokoksik enfeksi-
yonlar olabilir. Artritle baflvuran çocuklarda mutlaka t›rnak
muayenesi de yap›lmal›d›r. T›rnak diplerinde ve yata¤›nda
olan yenikler öncelikle jüvenil psoriatik artrit (JPsA) daha

az olas›l›kla da vaskülitler lehine yorumlanabilir. Eklem a¤-
r›s› ile baflvuran çocuklar› tümünde dikkatli bir ortopedik
muayene yap›lmas› zorunludur. Örne¤in düztabanl›k, skol-
yoz ve aseptik nekrozlar gibi bir çok ortopedik bozukluk
bafllang›çta eklem a¤r›lar› ile ortaya ç›kabilir. 

Laboratuar bulgular›: Eklem bulgular› ile baflvuran çocuk-
ta laboratuar verilerinin de¤erlendirilmesinin tam tan›
koydurucu özelli¤i yoktur. Özellikle bafllang›çta al›nacak
olan tam kan say›m› ve eritrosit sedimantasyon h›z› ölçü-
mü tan›da yard›mc› olabilmektedir. Lökositozun enfeksi-
yöz, enflamatuar ve malign durumlarda gözlenebilen bir
bulgu olmas›na karfl›n ay›r›c› tan›da formül lökosit de¤er-
lendirmesi yard›mc› olacakt›r. Trombositoz öncelikle yan-
g›sal kökenli hastal›klar›, trombopeni ise SLE’yi ve malig-
niteleri akla getiren bir bafllang›ç bulgusudur. Anemi ise
birçok kronik romatizmal hastal›kta ve malignitelerde gö-
rülebilen bir bulgudur. Çok net olarak aç›klanamayan ar-
tritlerde e¤er kan say›m›nda patolojik veri var ise mutlaka
kemik ili¤i aspirasyonu yap›lmal›d›r. Akut faz yan›t›n›n
varl›¤›n› gösteren en basit test eritrosit sedimantasyon h›-
z›d›r. Yükselifli enfeksiyöz, yang›sal kökenli hastal›klar› ve
neoplazileri, düzeyinin normal kalmas› ise ço¤unlukla me-
kanik, ortopedik ve psikojenik kökenli eklem patolojilerini
düflündürür. Ayr›ca CRP düzeyi bir akut faz göstergesi ola-
rak artritli hastalarda bak›labilir. 

Klinik uygulamada ve halk aras›nda ço¤unlukla romatiz-
ma testi olarak bilinen ASO düzeyi yaln›zca geçirilmifl
streptokoksik enfeksiyonu göstermede ve akut romatizmal
atefl tan›s›n›n konulmas›nda yararl›d›r. Yine, ARA tan›s›n-
da da mutlaka bo¤az kültürü ile koflut olarak de¤erlendi-
rilmelidir. E¤er ki bir çocukta süre¤en bir romatizmal has-
tal›k düflünülüyorsa bu hastal›¤› tan›land›rabilmek de¤il
do¤ru s›n›flayabilmek amac› ile romatoid faktör (RF), anti
nükleer antikor (ANA) ve HLA B 27 düzeyleri de¤erlendi-
rilmelidir. Ama ANA ve RF’nin sa¤l›kl› çocuklar›n % 4’ün-
de pozitif olaca¤› da hiç ak›ldan ç›kart›lmamal›d›r.  Çocuk-
larda e¤er enfeksiyöz kökenli bir hastal›k düflünülüyorsa
hastalarda tan›land›rmaya yönelik mikrobiyolojik ve sero-
lojik (Örne¤in; çeflitli kültürler ve grup aglütinasyonlar› vs)
testlerin yap›lmas› gerekebilir. 

Radyolojik incelemeler: Tek eklem tutulumlar›n›n tan›lan-
d›r›lmas›nda özellikle radyolojik incelemeler oldukça ya-
rarl›d›r. Özellikle aseptik nekroz, Brodie absesi, osteomye-
lit, bel a¤r›s› gibi yerel a¤r›l› durumlarda söz konusu böl-
genin radyolojik incelemesi mutlaka yap›lmal›d›r. Direk
radyolojik incelemede flüpheli bulgular saptan›r ise söz ko-
nusu bölgelere tomografik ve MR incelemeleri yap›labilir.
Sinovyal dokunun de¤erlendirilmesi için öncelikli olarak
MR inceleme kullan›lmal›d›r. Yayg›n a¤r›n›n oldu¤u du-
rumlarda da hastalarda tan›land›r›c› bir veri elde edileme-
mifl ise hastalara sintigrafik inceleme yap›labilir. 
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ROMAT‹ZMAL YAKINMA ‹LE BAfiVURAN 
ÇOCUKTA AYIRICI TANI 
Romatizmal yak›nma ile baflvuran çocuklar›n ay›r›c› tan›-
s›n› yapmakta iki ana verinin kullan›lmas› yararl› olacak-
t›r. Bu verilerden birincisi atefl, ikincisi ise tutulan eklem
say›s›d›r. Afla¤›da bu verilerin birleflimi ile birlikte olan du-
rumlarda ay›r›c› tan›n›n nas›l yap›labilece¤i tart›fl›lm›flt›r. 

1- Atefl ile birlikte olan tek eklem tutulumu: Ateflle birlik-
te olan tek eklem tutulumunda ilk planda enfeksiyonlar ak-
la gelmelidir ve özellikle de septik artrit ve osteomiyelit
olas›l›¤› de¤erlendirilmelidir. Yerel yumuflak doku enfeksi-
yonlar› da benzer klinik tabloya yol açabilir. Sistemik en-
feksiyonlar s›ras›nda ya da onlar› izleyerek benzer durum-
lar olabilir. Oligoartiküler JRA’l›larda bafllang›çta ateflle
birlikte eklem a¤r›s› olabilir. E¤er 3- 6 yafl›nda bir çocuk-
ta tek tutulan eklem kalça ve hastada solunumsal enfeksi-
yon bulgular› var ise ilk planda geçici (toksik) kalça sino-
viti düflünülmelidir. Ayr›ca hemofili, yang›sal barsak has-
tal›¤›, diskitis ve maligniteler ay›r›c› tan›da hat›rlanmas›
gereken hastal›klard›r. Ateflle birlikte olan, yineleyen ve
sekelsiz olarak iyileflen monoartritlerde ülkemizde mutla-
ka AAA’da ay›r›c› tan›da yer almal›d›r. 

2- Ateflsiz tek eklem tutulumu: Ateflsiz tek eklem tulumun-
da öncelikle mekanik-ortopedik nedenler düflünülmelidir.
Bu klinik tabloya en çok travma ve aseptik nekrozlar yol
açar. Ateflsiz kalçaya yerleflen hastalarda hematoljik bir
bozuklukta yoksa ilk planda kalça ekleminin aseptik nekro-
zu (Legg-Calve-perthes hastal›¤›) düflünülmelidir. Ergenlik
dönemindeki bir erkek çocukta egzersizler sonras› ortaya
ç›kan diz a¤r›s›nda Osgood-Schlatter hastal›¤› düflünülme-
lidir. Geceleri belirginleflen, hematolojik ve radyolojik para-
metrelerin normal oldu¤u ve dinlenme ile k›sa sürede geçen
a¤r›larda ise ön planda büyüme a¤r›s› düflünülmelidir. Ay-
r›ca benzer klinik tabloya oligoartiküler JRA, spondiloar-
tropatiler, kronik osteomyelit, yans›yan a¤r›, hemoglobino-
patiler, maligniteler ve psikojenik artralji yol açabilir. 

3- Atefl ile birlikte birden çok eklem tutulumu: Atefl ve po-
liartraljinin birlikte oldu¤u durumlarda da ön planda düflü-
nülecek hastal›klar enfeksiyöz ve enflamatuar kökenli has-
tal›klard›r. Enfeksiyonlardan da ilk olarak sepsis düflünül-
melidir. Poliartralji ile süren sepsise en çok yol açan mik-
roorganizmalar ise hemofilus influenza ve stafilokokus au-
reusdur. K›zam›kç›k, hepatit A ve B enfeksiyöz mononük-
leoz,  kabakulak, koksaki, parvovirüs ve adenovirüs enfek-
siyonu gibi bir çok viral hastal›kta poliartralji görülebilir.
Ülkemizde atefl ile birlikte olan kalça eklemi ve bel a¤r›la-
r›nda özellikle bruselloz ve salmaonelloz da ay›r›c› tan›da
akla gelmelidir. Akut romatizmal atefl, sistemik JIA, siste-
mik lupus eritamatosus, ba¤dokusu hastal›klar› ve vaskü-
litler poliartralji ile birlikte olabilir. Ayr›ca maligniteler ve
hemoglobinopatiler de benzer tablo ile karfl›m›za ç›kabilir.

Süt çocuklu¤unda belirgin destrüktif artropatilerle süren
durumlarda, CINCA (chronic, infantile, neurologic, cuta-
neous, arthropathy) sendromu da düflünülmelidir. 

4- Ateflsiz birden çok eklem tutulumu: Bu durumda ilk
an›msanacak tan›lar ARA, poliartiküler J‹A, SLE, vaskü-
litler ve ba¤ dokusu hastal›klar› gibi çeflitli süre¤en  roma-
tizmal hastal›klar olmal›d›r. Ayr›ca, hipermobilite ile bir-
likte olan jüvenil episodik artralji de klinikte ateflsiz yine-
leyen poliartralji ile karfl›m›za ç›kar. 

Postenfeksiyöz durumlarda bazen ateflsiz poliartralji ola-
bilir. Renal osteodistrofi, raflitizm, MMR afl›lamas› sonra-
s› ve kemik displazilerinde de poliartralji görülebilir. Özel-
likle iskelet displazilerinden spondiloepifiziyal displazia
tarda süre¤en poliartriti yans›lar flekilde ortaya ç›kabilir.
Ekstremite uçlar›nda ateflsiz a¤r› ve yanma ortaya ç›kabi-
len akrosiyanotik durumlarda ise ilk akla gelecek tan›lar
refleks sempatik distrofi ve eritromelaljidir.  . 
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üvenil idyopatik artrit (J‹A), a¤›rl›kl› olarak periferik
artrit ile ortaya ç›kan, endojen ya da eksojen antijen-
lerin patogenezinde rol ald›¤› ba¤›fl›kl›k siteminde

artm›fl yang›sal yan›tla belirginleflen süregen bir hastal›k-
t›r. Jüvenil idyopatik artrit, tekil bir hastal›k olmaktan çok
çeflitli klinik tablolar›n bir arada görülebilece¤i bir hasta-
l›klar toplam›d›r (1–16). 

Tarihçe 
Jüvenil idyopatik artrit, birtak›m eski hastal›klar›n yeni or-
tak ad›d›r. Jüvenil idyopatik artrit, jüvenil romatoid artrit
(JRA) ve jüvenil kronik artrit (JKA) yerine geçen ve her iki
eski tan›m› da ortak olarak kapsayan bir terimdir. Jüvenil
idyopatik artrit, yüzy›llar öncesinden beri tan›nan bir has-
tal›kt›r. Yap›lan arkeolojik çal›flmalarda M.S. 1000 y›lla-
r›ndan kalma iskelet de¤iflikliklerinin oldu¤u kronik artritli
çocuk kal›nt›lar› bulunmufltur. Hastal›¤›n 1500’lerde ta-
n›mlanmas›na karfl›n özenli çal›flmalar 1800’lerde Cronil
ve Diamestberg'in çal›flmalar›na kadar yap›lmam›flt›r.
1890 y›l›nda kronik artritli çocuklarda büyüme bozuklukla-
r› iki araflt›rmac› taraf›ndan ilk kez bildirilmifltir. Bunu iz-
leyerek 1897'de Dr. George F. Still taraf›ndan yap›lan titiz
çal›flma ile çocuklardaki süregen artritin yetiflkinlerdeki ro-
matoid artritten oldukça farkl› oldu¤u gösterilmifltir. 1972
y›l›nda Amerikan Romatoloji Birli¤i (ACR), JRA olarak
adland›r›lan hastal›¤› klinik formlar›na göre sistemik bafl-
lang›çl›, oligoartiküler ve poliartiküler tip olmak üzere 3 alt
tipe ay›rm›fllard›r. Fakat bu s›n›flaman›n hastal›¤›n baz›
tiplerini tam olarak aç›klayamad›¤›n› düflünen Avrupa ro-
matizma ile savafl ligi (EULAR)’a ba¤l› pediatrik romato-
loji grubu, 1977 y›l›nda hastal›¤› jüvenil kronik artrit
(JKA) olarak adland›r›p yeniden s›n›fland›rd›. Bu s›n›fla-
maya göre hastal›k klinik formlar›na göre oligoartiküler,
RF pozitif poliartiküler, RF negatif poliartiküler, jüvenil
spondilartropati, jüvenil ankilozan spondilit, jüvenil psoria-
tik artrit ve yang›sal barsak hastal›klar› ile iliflkili artrit
olarak alt tiplere ayr›lm›flt›r (1-16). Uluslararas› bir s›n›f-
land›rma oluflturmak amac›yla 1995 y›l›nda Santiago’da
toplanan Avrupal› ve Amerikal› bilim adamlar› hastal›¤›
Jüvenil ‹dyopatik Artrit (J‹A) olarak adland›r›p uluslarara-
s› romatizma ile savafl ligi (ILAR) s›n›flamas›n› oluflturdu-
lar (17,18,19). (Tablo I) 

Jüvenil idyopatik artrit s›n›flamas› 
Hastal›¤›n ana tan›sal ölçütleri, 16 yafl›ndan önce baflla-
yan, 6 haftadan uzun süren, bir veya daha fazla eklemi tu-
tan artritin varl›¤› ile eklem iltihab›na neden olabilecek di-
¤er nedenlerin d›fllanmas›d›r. Artrit, eklemde fliflme, ›s› ar-
t›fl›, hareket k›s›tl›l›¤› ya da k›zar›kl›k olarak tan›mlan›r.
Bu tabloya a¤r› da efllik edebilir (17,18,19). 

Günümüzde tüm merkezlerce kullan›lmas›na çal›fl›lan
ILAR kriterleri önce 1995 y›l›nda Santiago, 1998’de ise
Durban s›n›flama ölçütleri ad› alt›nda, bir kez daha gözden
geçirilip, son olarak ise 2001 Edmonton düzenlemesi ile
yay›mland› (17,18,19). Onalt› yafl›ndan önce bafllayan (jü-
venil), nedeni bilinmeyen (idyopatik) ve en az 6 hafta sü-
ren artritlerin s›n›flamas› Durban ölçütlerine göre Tablo
I’deki gibi yap›lmaktad›r (17,18,19): (Tablo I) 

Bu kadar çok s›n›flama yapma çabas›n›n birkaç nedeni
vard›r. Bu bafll›k veya bafll›klar alt›nda toplanmaya çal›fl›-
lan tek bir hastal›k de¤ildir, çocukluk ça¤›nda eklem ilti-
hab›na yol açan ancak nedeni bilinmeyen, ortak özellikleri
yan›nda birçok farkl›l›klar› da olan heterojen bir grup kli-
nik tablolar bütünüdür. Dolay›s› ile bu alt gruplar›n birbi-
rinden farkl› etyo-patogenetik, klinik, prognostik ve tedavi
farkl›l›klar› vard›r. Ayr›ca dünyan›n de¤iflik merkezlerinde
bu grup hastal›klar ile u¤raflan araflt›r›c›lar›n ve klinisyen-
lerin ayn› dili kullanmas› da çok önemlidir. Uluslararas›
bir s›n›flama ile hem daha homojen yeni altgruplar tan›m-
lanabilir hem de elde edilen araflt›rma sonuçlar› herkes ta-
raf›ndan anlafl›labilir ve paylafl›labilir hale getirilir.

Her altgrup için bir bafllang›ç, bir de gidifl (seyir) tipi de-
¤erlendirilmesi yap›lmaktad›r. Söz konusu tan› ölçütleri-
nin ülkemizde de do¤rulamas› yap›lm›fl olup, kullan›labilir-
li¤i kan›tlanm›flt›r (20). Bafllang›ç tipi derken ilk 6 aydaki
tablo göz önüne al›n›r. Hastal›k gidifl tipi saptan›rken ise 6
aydan sonra tabloya yerleflen de¤ifliklikler temel al›n›r. Ör-
ne¤in tipik atefl, döküntü ile baflvuran bir hastaya inceleme
sonucu sistemik bafllang›çl› J‹A tan›s› konur. Ancak izlem
s›ras›nda hastan›n sistemik bulgular› gerileyip, beflden faz-
la ekleminde artrit tabloya hakim olabilir. O zaman siste-
mik bafllayan ama poliartiküler devam eden J‹A’dan söz

*  ‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›

** ‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›

J

JÜVEN‹L ‹DYOPAT‹K ARTR‹T
Özgür KASAPÇOPUR*, Huri ÖZDO⁄AN**



JUVEN‹L ‹DYOPAT‹K ARTR‹T08

Hastal›k

1- Sistemik artrit
a- Kesin

b- Olas›

2- RF negatif 
poliartrit 

3- RF Pozitif poliartrit 

4- Oligoartrit

Ölçütler

1- En az 2 hafta süren göster-
ilmifl, pik yapan atefl

2- Eritematöz döküntü

3- Artrit

Artritin olmad›¤› durumda
yukar›daki ikisine ek olarak

1- Yayg›n lenf  bezi 
büyüklü¤ü

2- Hepatomegali ya da 
splenomegali

3- Serosit

Hastal›¤›n ilk 6 ay›nda 5 ya
da daha fazla eklemin artriti

1- Hastal›¤›n ilk 6 ay›nda 5
ya da daha fazla eklemin
artriti

2- 3 ayl›k süre d›fl›nda en az 2
kez saptanan pozitif RF

Hastal›¤›n ilk 6 ay›nda 1-4
eklemin tutuldu¤u artrit

Tan›mlay›c›lar

1- Bafllang›ç yafl›

2- Artritin gidifli
a- Oligoartiküler
b- Poliartiküler
c- Yinelemeyen tip

3- Hastal›k gidifli

4- Pozitif ANA

5- Pozitif RF

1- Bafllang›ç yafl›

1- Artrit da¤›l›m› 
a- Simetrik
b- Asimetrik

3- Pozitif ANA

4- Üveit

1- Bafllang›ç yafl›

1- Artrit da¤›l›m› 
a- Simetrik
b- Asimetrik

3- Pozitif ANA

1- Bafllang›ç yafl›

2- Artrit da¤›l›m› 
a- Büyük eklemler
b- Küçük eklemler
c- A¤›rl›kl› üst ekstremi-

tenin tutuldu¤u
d- A¤›rl›kl› alt ekstremi-

tenin tutuldu¤u

3- Pozitif ANA

4- Üveit

D›fllanacak hastal›klar

1- Yenido¤an bafllang›çl›
multienflamatuar hastal›k

2- Periodik sendromlar 
(özellikle ailesel Akdeniz
atefli)

3- ‹laç duyarl›l›¤›

Pozitif RF

Ailede psoriasis öyküsü

1- Ailesel psoriasis

2- Ailesel spondilartropati

3- Pozitif RF 

Tablo I: Jüvenil idyopatik artritte s›n›flama ve tan›land›rma 
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edebiliriz. Bu yaklafl›m özellikle hastal›¤›n prognozunu do-
lay›s› ile tedavisini belirlemede ve daha homojen alt grup-
lar oluflturmada önem kazanmaktad›r. 

Epidemiyoloji 
Hastal›klar›n epidemiyolojik özelliklerinin bilinmesi gene-
tik ve çevresel faktörlerin hastal›k üzerindeki etkisini sap-
tamada, tedaviye yaklafl›mda ve koruyucu halk sa¤l›¤›n›n
gelifltirilmesinde önemlidir. Çocuklar›n % 7-8'i eklem a¤-
r›s›ndan yak›n›rken bunlar›n ancak % 1'inde süregen artrit
geliflir (1-16).  Jüvenil idyopatik artritin görülme s›kl›¤›
ülkeden ülkeye farkl›l›klar göstermektedir (21,22). Bu ko-
nuda birçok çal›flma yap›lm›fl olmas›na karfl›n hastal›¤›n

net bir insidans ve prevalans de¤eri bulunamam›flt›r. Yap›-
lan çal›flmalarda çeflitli ülkelerde saptanan ortalama insi-
dans de¤erleri 9.2-25/100.000, ortalama prevalans de¤er-
leri ise 12-113/100.000 aras›ndad›r. Ülkemizde yap›lan
bir çal›flmada ise J‹A prevalans› 64/100.000 olarak bu-
lunmufltur (23). J‹A ile ilgili olarak yap›lan epidemiyolojik
çal›flmalarda saptanan önemli bulgulardan birisi de hasta-
l›¤›n da¤›l›m›n›n ve alt gruplar›n›n özellikle farkl› etnik
gruplarda ve sosyoekonomik düzeylerde de¤iflkenlik gös-
termesidir (22). Geliflmifl ülkelerde J‹A’n›n özelliklerde
k›zlarda daha s›k görülmesine karfl›n geliflmekte olan ülke-
lerde erkeklerde hastal›k daha s›k görülmektedir. Geliflmifl
ülkelerde en s›k görülen J‹A tipi ANA pozitifli¤i ve üveit

5- Uzam›fl oligoartrit

6- Entezitle iliflkili
artrit

7- Psoriatik artrit 

1- Hastal›¤›n ilk 6 ay›nda 1-4
eklemin tutuldu¤u artrit

2- Hastal›¤›n ilk 6 ay›ndan
sonra 5 ya da daha fazla
eklemin tutuldu¤u artrit 

Artrit ya da entesitin birlikte
oldu¤u ya da her birinin
afla¤›dakilerden en az ikisi ile
birlikte oldu¤u durum: 

1- Sakroilyak eklem
duyarl›l›¤›

2- ‹nflamatuar bel a¤r›s›

Artrit ve psoriasis ya da
artritle birlikte psoriasisin
aile öyküsü ile birlikte

1- Daktilit

2- T›rnak bozukluklar› (yenik
ya da onikoliz)

1- Bafllang›ç yafl›

2- Artrit da¤›l›m› 
a- Büyük eklemler
b- Küçük eklemler
c- A¤›rl›kl› üst ekstrem-

itenin tutuldu¤u
d- A¤›rl›kl› alt ekstrem-

itenin tutuldu¤u

3- Pozitif ANA

4- Üveit

1- Bafllang›ç yafl›

2- Artrit da¤›l›m› 
a- Büyük eklemler
b- Küçük eklemler
c- A¤›rl›kl› üst ekstremi-

tenin tutuldu¤u
d- A¤›rl›kl› alt ekstremitenin

tutuldu¤u
e- Büyük, küçük eklem tutu-

lum fark›n›n olmad›¤›
f- Aksiyel iskelet sistem

tutulumu

E‹A’de oldu¤u gibi

1- Ailede psoriasis

2- Pozitif RF

1- Pozitif ANA

2- Pozitif RF

3- Enflamatuar barsak
hastal›¤› artriti 

Pozitif RF
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varl›¤› ile süren oligoartrit iken geliflmekte olan ülkelerde
bu alt gruba daha az s›kl›kta rastlanmaktad›r. Buna kar-
fl›n, bize benzeyen ülkelerde en s›k görülen J‹A tipi ise sis-
temik J‹A, geç bafllang›çl› ya da entesitle iliflkili artrit ve
poliartiküler J‹A olmaktad›r (1-16,22,24,25). 

Etyopatogenez
Jüvenil idyopatik artrit bafll›¤› alt›nda toplanan klinik tab-
lolar›n etyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. Fakat
iki ana neden üzerinde durulmaktad›r. Bunlardan birincisi
hastalarda bulunan immünolojik yatk›nl›k, ikincisi ise çev-
resel etkenlerdir. Çevresel nedenler içinde en çok suçlanan
enfeksiyonlar olmakla birlikte stres ve travma da etyoloji-
de önemli rol oynamaktad›r. Özellikle düflme sonras› olu-
flan oligoartrit hasara ba¤l› yeni otoantikorlar›n ortaya
ç›kmas›na ba¤lanabilir. ‹mmünolojik yatk›nl›kta en çok
suçlanan nedenler ise belli doku gruplar›n›n varl›¤›d›r. Bu
bafll›k alt›nda en çok sözü edilenler ise HLA-B27 ve HLA
DR4'tür. Çevresel etmenler aras›nda en çok suçlananlar ise
enfeksiyonlard›r. Hastal›k enfeksiyonla birlikte ya da pos-
tenfeksiyöz süreçte ortaya ç›kabilir. Özellikle enterik en-
feksiyonlar, parvovirus B19, rubella, kabakulak, hepatit
B, Ebstein-Barr virus ve mikoplazma enfeksiyonunu izle-
yerek söz konusu klinik tablolar ortaya ç›kabilmektedir (1-
16). Ama bugüne dek yap›lan çal›flmalarda net bir enfek-
siyon ve ard›ndan ortaya ç›kan J‹A klinik tablosu iliflkisi
gösterilememifltir (26). 

Çeflitli nedenler ile uyar›lm›fl olan T lenfositleri Th1 ve Th2
olmak üzere iki ana alt gruba farkl›lafl›rlar. J‹A’da bask›n
olan Th2 hücrelerdir. Bu hücrelerden sal›nan medyatörler
makrofajlar› uyararak yang›sal sitokinlerin (özellikle in-
terlökin 1 ve 6, tümör nekrozis faktör 6) ve öncülerinin sa-
l›nmas›na yol açmaktad›r. Bu sal›n›m sonucu ise hedef ek-
lem üzerinde çeflitli yang›sal olaylar bafllamaktad›r. Ek-
lemde oluflan yang›sal etkileflim sonucu sinovit ve eklem içi
s›v› miktar›nda artma olmaktad›r. Sinovit, villöz hipertro-
fi ve subsinovyal dokuda hiperemi ile karakterizedir. Süre-
¤enleflmifl enflamasyon sonucu oluflan sinovyal hipertrofi
ve sinovit ise pannus olarak adland›r›lmaktad›r (1-16). 

Klinik Belirtiler
Jüvenil idyopatik artrit bafll›¤› alt›nda incelenen alt gruplar›n
klinik gidifli ve özellikleri alt gruplara göre afla¤›da anlat›la-
cakt›r. Klini¤imizde izlenen J‹A’l› olgular›n alt gruplara gö-
re da¤›l›m› Tablo II’de verilmifltir. 

Sistemik J‹A: Geliflmifl ülkelerdeki J‹A’l› hastalar›n yakla-
fl›k %10-20’sini sistemik J‹A oluflturmas›na karfl›n ülke-
mizdeki en büyük J‹A alt grubudur. Aral›kl› karakterli
yüksek atefl ve di¤er eklem d›fl› bulgularla karakterizedir.
K›z-erkek görülme oran› eflittir. Etkilenen çocuklar genel-
likle 4 yafl›ndan küçük olmakla birlikte herhangi bir yaflta
da hastal›k görülebilir. Atefl karakteristik olarak günde bir

ya da iki kez 39.5 dereceye kadar yükselir. Daha sonra
normale hatta normalin alt›na bile iner. Atefl gün içinde
sabah ve akflam olmak üzere 2 kez pik yapar. Hastalar›n
ço¤unda ateflle beraber vücudun herhangi bir bölümünde
ço¤unlukla gövde ve proksimal ekstremitelerde pembe
renkli, ateflin düflmesi ile beraber kendili¤inden sönen; ba-
zen kafl›nt›l› olabilen tipik olarak maküler, ortas› soluk, bir
santimetreden küçük döküntüler ortaya ç›kar. Koebner ifla-
reti pozitif olabilir. Atefl pikleri hastal›¤›n bafllang›ç dö-
nemlerinde tipik olmayabilir. Ço¤unlukla tedavi baflland›k-
tan sonra da karakteristik atefl pikleri görülebilir. Di¤er
sistemik bulgular yorgunluk, irritabilite, uykuya e¤ilim ve
kas a¤r›lar›d›r. Bu belirtiler genellikle ateflin yükselme dö-
neminde görülür. Ateflin düflmesi ile birlikte bu yak›nmalar
kaybolur. Hastalar›n ço¤una yak›n bölümünde belirgin
myalji, artralji veya geçici artrit özellikle ateflli atak s›ra-
s›nda görülebilir. Bu belirtiler ateflin düflmesi ile geriler.
Bazen hastal›k s›ras›nda, bir k›sm›nda persistan artritin
görüldü¤ü multipl eklem tutulumun oldu¤u hem küçük hem
de büyük eklemlerin tutuldu¤u poliartiküler tip geliflebilir.
Eklem tutulumu bafllang›çta oligoartitiküler olmas›na kar-
fl›n zaman içinde hastal›k ço¤unlukla poliartiküler tipe dö-
nüflür (Resim I). Tutulan eklemler, ço¤unlukta diz, dirsek,
el-ayak bile¤i ve kalça eklemleri olmakla birlikte herhangi
bir küçük eklemde tutulabilir. Kalça eklemi tutuldu¤unda
ço¤unlukla bilateraldir ve destrüktif gidifllidir. Hastalar›n
ço¤unda kullan›lan steroide, hareketsizli¤e, kötü beslenme
ve artm›fl sitokin düzeylerine ba¤l› olarak ortaya ç›kan os-

teoporoz vard›r. Poliartit gelifltikten sonra tipik atefl ve dö-
küntü ataklar› ço¤unlukla kaybolur. Bu durumda hastal›k
poliartiküler tipten ay›rt edilemez. Bazen hastal›k sistemik
semptomlar d›fl›nda herhangi bir klinik belirti göstermeden
ataklar halinde yineleyebilir (atefl ve döküntü gibi). Daha
az s›kl›kta hastalarda tenosinovit, sinovyal kist, peritonit,
myokardit olmadan valvülit veya beraberinde myokardit,
pulmoner parenkimal hastal›k, santral sinir sistem tutulu-

TABLO II: Cerrahpafla T›p Fakültesi, Pediatrik romatolo-
ji poliklini¤inde izlenen Jüvenil idyopatik artritli olgu-
lar›n  ILAR s›n›flamas›na göre da¤›l›m›

J‹A alt grubu Olgu Yüzde K›z / 
say›s› Erkek

Sistemik J‹A 52 26.3 23/29
Oligoartiküler J‹A 37 18.7 22/15
RF(-) poliartiküler J‹A 34 17.2 22/12
RF(+) poliartiküler J‹A 7 3.5 5/2
Uzam›fl oligoartiküler J‹A 9 4.5 3/6
Jüvenil psoriatik artrit 11 5.6 4/7
Entesitle iliflkili artrit 43 21.7 12/31
Di¤er 5 2.5 1/4
Toplam 198 100 92/106
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mu, renal tutulum, krikoaritenoid eklem tutulumuna ba¤l›
olarak stridor ve lenfödem gibi daha nadir klinik belirtiler-
le karfl›m›za ç›kabilir. Hastalar›n yaklafl›k üçte birinde be-
lirgin lenfadenopati ve / veya hepatosplenomegali görülür.
Yang›sal sürece ba¤l› olarak karaci¤er enzimlerinde has-
tal›¤›n aktif döneminde hafif yükseklik saptanabilir. Plöre-
zi ve özellikle de perikardit hastalar›n yaklafl›k % 50 sin-
de görülür. Buna ra¤men hastalar›n ço¤u asemptomatik-
tir. Perikardit ve myokardit steroid tedavisine çok h›zl› ya-
n›t verir. Artrit ise bu semptomlara efllik edebilir ya da
haftalar veya aylar sonra ortaya ç›kabilir ve tan›y› zorlafl-
t›rabilir. Sistemik artriti olan hastalarda genellikle semp-
tomlar›n fliddeti daha belirgindir. Ancak nadiren ciddi a¤-
r›lar› olur. Bu durumda malignite flüphesi d›fllanmal›d›r.
Sistemik artriti olan hastalar›n ço¤u serözit ile baflvurabi-
lirler. Bunlar›n % 33’ü perikardittir. Atefl ve di¤er semp-
tomlar nadiren aylarca sürebilir ancak 6 aydan daha fazla
sürekli olmas› nadirdir (1-16). 

Sistemik J‹A’l› hastalarda belirgin lökositoz vard›r. Bu say›
bazen 100.000/mm3’ü aflabilir. Belirgin sola kayma vard›r.
C-reaktif protein, ferrittin, C3 ve C4 düzeyinde yükselme
vard›r. Hastalarda belirgin olarak normositik-normokrom
ya da mikrositik-hipokrom karakterde kronik hastal›k ane-
misi vard›r. Belirgin anemi hastalar›n % 40' ›nda görülür.
Aneminin nedeni demir eksikli¤i, etkisiz
eritropoez, yetersiz beslenme ve kullan›-
lan ilaçlara ba¤l› olarak ortaya ç›kan
gastrointestinal kay›p olabilir. Sistemik
bafllang›çl› J‹A’l›lar›n hemen hemen ta-
mam›nda ANA ve RF negatiftir. Eritro-
sit çökme h›z› belirgin olarak yüksel-
mifltir ve ço¤unlukla 100 mm/saatten
fazlad›r. Tüketim koagülopatisi ve kara-
ci¤er fonksiyonlar›nda ciddi bozukluk
görülebilir. Akut faz göstergesi olan fer-
ritin belirgin olarak artm›flt›r. Yüksek
sedimantasyon h›z› ve süregelen enfla-
masyonun di¤er bulgular› eflli¤indeki
düflük ve hatta normal trombosit say›s›
farkl› bir tan›y› (lösemi, sepsis) ya da
tüketim koagülopatisi ile komplike ol-
mufl J‹A’y› düflündürmelidir. Sistemik
artriti olanlarda orta fliddette koagülo-
pati görünürde s›kt›r. Ancak hastalar›n
küçük bir k›sm›nda hastal›¤›n erken dö-
neminde makrofaj aktivasyon sendromu
( MAS ya da Hemofagositik sendrom)
geliflebilir. MAS yaflam› tehdit edici bir
hastal›kt›r. Bu hastalarda tipik olarak;
orta /a¤›r D‹K (trombositopeni, artm›fl
fibrin y›k›m ürünü, artm›fl fibrin d-di-
mer, azalm›fl fibrinojen, uzam›fl prot-
rombin ve parsiyel tromboplastin zama-

n›) vard›r. MAS'l› hastalarda ayr›ca belirgin olarak azal-
m›fl eritrosit sedimantasyon h›z›, a¤›r anemi, lökopeni, ka-
raci¤er fonksiyon bozukluklar› (düflük albumin ve artm›fl
transaminaz düzeyleri) görülür. MAS poliartritli hastalar-
da da bildirilmifl ve özellikle EBV gibi viral enfeksiyonlar,
NSA‹D gibi ilaçlar, intramuskuler alt›n preparatlar› ve
sülfasalazin’e ba¤l› olarak geliflebilece¤i öne sürülmüfltür.
MAS'›n görülmesi için hastalar›n tipik sistemik bafllang›ç-
l› dönemde olmas›na gerek yoktur. Hastalarda süregen
atefl, hepatosplenomegali, lenfadenopati ve ensefalopati
vard›r. Kesin tan› kemik ili¤i aspirasyonu ve doku biopsile-
rinde hemofagositozun gösterilmesi ile konur. 

Sistemik bafllang›çl› J‹A’l› hastalarda genellikle üveit gö-
rülmez. JIA’ya ikincil olarak geliflen AA tipi amiloidoz has-
tal›¤›n önemli komplikasyonlar›ndan birisidir. Amerika’da
nadir görülmesine karfl›n, Avrupa'da % 5 oranda görülebi-
lece¤i bildirilmifltir (1). Ülkemizde ise 1991 y›l›nda grubu-
muz taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada %10 olan bu oran te-
davi ajanlar›n›n artmas› ve hastalar›n daha yak›n izlenme-
si sonucu %5 civar›na gerilemifltir (24). 
Bu hastalarda büyüme-geliflme ve seksüel gerilik s›kl›kla
görülür. Bu durum aktif hastal›k, yetersiz beslenme ve kul-
lan›lan kortikosteroide ba¤l› olabilir. Ancak aktif hastal›-
¤›n kontrol alt›na al›nmas› ve remisyonu ile birlikte normal

büyüme yakalanabilir. J‹A’l›larda morta-
lite oran› Amerika’da %1'in alt›ndad›r.
Ancak sistemik J‹A’l›larda 15 y›ll›k sür-
vi % 86 y› geçmemektedir (1-16).

Oligoartiküler J‹A: Geliflmifl ülkelerde en
s›k görülen J‹A alt grubudur. Hastalar›n
üçte ikisini k›zlar oluflturur. Hastal›k ge-
nellikle 1 ve 4 yafllar› aras›nda bafllar.
Oligoartiküler tip, hastal›¤›n izlem süre-
sinde yeni eklem tutulumu olup olmama-
s›na göre iki alt grupta de¤erlendirilir:

a. Sürekli (Persistan) oligoartiküler
J‹A: 6 aydan sonra da tutlan eklem say›-
s› 4 veya daha az ise hasta bu kategoride
de¤erlendirilir.

b. Yay›lan (extended) oligoartiküler
J‹A: 6 aydan sonra hastal›k yavafl olarak
ilerliyor ve tutulan eklem say›s› giderek
art›yorsa hasta bu gruba al›n›r (1-6,19).

Daha önce kullan›lan EULAR s›n›flama-
s›na göre oligoartiküler form, bafllang›ç
yafl›na göre erken ve geç bafllang›çl› ol-
mak üzere 2 alt gruba ayr›lmakta idi.
Durban s›n›flama ölçütlerinde sözü edilen
oligoartiküler form erken tipe uymakta-
d›r. Geç bafllang›çl› olan, yani 6 yafl›ndan
sonra bafllayan, erkek çocuklar›nda daha

Resim I: Sistemik tip jüvenil
idyopatik artritten poliartikülere
dönüflen olgunun görünümü 
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s›k görülen, alt ekstremitede, özellikle kalçalarda, genel-
likle asimetrik artrit yapan ve s›k olarak HLA B27 iliflkisi
gösterilebilen alt grup, oligoartiküler bafll›¤› alt›ndan al›-
n›p ‘entesit ile iliflkili artritler’ grubuna sokulmufl-
tur(17,18,19). Oligoartiküler tip ABD ve Bat› Avrupa’dan
bildirilen serilerin en büyük grubunu oluflturmaktad›r (%
35–40). Buna karfl›l›k ülkemiz J‹A’l›lar›nda bu forma da-
ha az rastlanmaktad›r (% 16) 

Oligoartiküler tutulum genellikle 6 yafl›ndan önce bafllar ve
özellikle k›z çocuklar›nda görülür (5:1). Nadiren bafllang›ç
yafl› 7 yafl›n› geçer. Hastalar›n tümünde RF negatiftir, %
70 kadar›nda ise ANA pozitif bulunur. Daha çok alt taraf
eklemleri asimetrik olarak tutulur. En s›k diz, ayak bile¤i
hastal›¤a kat›l›rken kalça tutulumu çok nadirdir (Resim
II). Küçük eklemlerde de artrit nadiren görülebilir. Erken
dönemde ufak eklem tutulumu hastal›k seyrinde tutulan
eklem say›s›n›n artabilece¤ini ya da sedef artropatisi geli-
flebilece¤inin habercisi olabilir. Bazen sadece tek eklem tu-
tulumu da olabilir (monoartrit). Eklem bulgular› genellik-
le geriler, ciddi bir fonksiyon kayb›na yol açmaz. Yak›n-
malar sinsi veya ani bafllang›çl› olabilir. ‹lk yak›nma ge-
nellikle dinlenme sonras› topallamad›r. Hasta genellikle
bafllang›çta bunun fark›nda de¤ildir. Sabah sertli¤i geçtik-
ten sonra hasta kofltu¤unda topallama daha belirgin hale
gelir. Eklemde flifllik, k›zar›kl›k, ›s› art›fl› da görülebilir.
Atefl, yorgunluk ve kilo kayb› gibi genel hastal›k belirtileri
nadiren görülür (1-16). 

Bu grupta temel sakatl›k nedeni eklemden çok göz tutulu-
mudur. Çocuklar›n ortalama dörtte birinde sinsi olarak
bafllayan kronik ön üveit (iridosiklit) ortaya ç›kmaktad›r.
Erken tan› konmaz ve tedavi edilmezse band keratopati,
katarakt ve giderek körlük geliflebilir. Ancak elimizde göz
tutulma riski tafl›yan çocuklar› önceden belirleme olana¤›
vard›r. Bu çocuklar›n %95’inde antinükleer antikor (ANA)
pozitif olarak bulunmaktad›r. Özetlersek, 6 yafl›ndan kü-
çük bir çocukta, özellikle k›z çocu¤unda, 1–4 ekleminde
artrit saptan›rsa ve bu çocuk ANA pozitif ise onda kronik
ön üveit riski %80 civar›ndad›r. Bu nedenle bu çocukta ya-
k›nma olsun olmas›n 3 ayda bir biomikroskop yard›m›yla
üveit taramas› yap›lmas› ana kofluldur. Bu iliflki gösterildi-
¤inden beri bu hastalarda üveite ba¤l› ciddi görme kayb›
s›kl›¤› anlaml› olarak azalm›flt›r (Resim III). Ülkemiz J‹-
A’l› hastalar›nda üveit s›kl›¤› ve ANA pozitifli¤i Bat› ülke-
lerinden bildirilen serilere göre daha azd›r (1-5,20).
Genel büyüme gerili¤i nadirdir. Ancak tutulan eklemdeki
hasar›n fliddetine ba¤l› olarak ekstremiteler aras›nda belir-
gin uzunluk fark› görülebilir. Oligoartritli hastalar›n yak-
lafl›k %20'si 5 y›l içinde yineleyebilir. 

Oligoartiküler erken bafllang›çl› hastalar›n %70 'inde anti-
nükleer antikor pozitifli¤i ile birlikte romatoid faktör ge-
nellikle negatiftir. Hasl›¤›n akut epizodik dönemi d›fl›nda

Resim III: Jüvenil idyopatik artritli olguda üveitin
görünümü

Resim II: Oligoartiküler jüvenil idyopatik artritli olgunun
diz ve ayak bile¤inin görünümü 
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akut faz yan›t› genellikle belirgin de¤ildir. Aktif artrit du-
rumunda hafif anemi ve hafif lökositoz görülebilir (1-16).

Yay›lan (extended) oligoartiküler seyir: Bu gruba giren
hastalar daha önceki s›n›flamalarda oldukça ciddi sorun
oluflturmakta idi. Hastal›k bafllang›c›nda oligoartiküler
tipte eklem tutulumu olan fakat ne ANA pozitifli¤i ne de
üveiti saptanan ve ço¤unlukla da erkek olan bu çocuklar›n
hangi bafll›k alt›nda toplanaca¤› belirsizdi. Bu grup çocuk-
lar›n en ilginç özelliklerinden birisi de bu hastalar›n belli
bir süre sonunda poliartiküler tutuluma dönüflmeleridir.
Bu grupta yer alan hastalar›n özgün bir laboratuar verisi
yoktur ve gidiflleri de genellikle iyidir. Bu grup olgular ço-
¤unlukla metotreksat tedavisine de oldukça olumlu yan›t
verirler (1-16,27,28). 

Poliartiküler J‹A: Poliartrit J‹A' l› hastalar›n yaklafl›k %30-
40’›nda görülür. Bu grupta 5 ve/veya daha fazla eklem tu-
tulumu vard›r. Hastalar›n yaklafl›k %75'i k›zd›r. Hastal›k 1-
3 ve 8-10 yafllar›nda yo¤un olarak görülür. Hastal›k RF po-
zitif veya negatif olmak üzere 2 alt gruba ayr›l›r. RF nega-
tif hastal›k tüm J‹A’l›lar›n %20-30'unu oluflturur. RF pozi-
tif hastal›k ise tüm J‹A'l›lar›n %5-10 'nunu oluflturur. RF
negatif poliartrit herhangi bir yaflta görülebilir. Ancak ço-
¤unlukla erken çocukluk yafllar›nda görülür. Ancak RF po-
zitif hastal›k 8 yafl›ndan önce nadiren görülür. Her iki grup-
ta da k›zlar daha çok etkilenir. RF pozitif poliartiküler tip
eriflkin tip romatoid artritin çocuklardaki karfl›l›¤›d›r. O ne-
denle ‹ngiliz literatüründe Jüvenil Romatoid Artrit ismi sa-
dece bu alt grup için kullan›l›r. RF negatif olan hastalar›n
ancak %20 'si eriflkin sero-negatif romatoid artrite benzer.
Her iki gruptan hastalar›n tipik olarak yorgunluk hafif atefl,
hafif kilo kayb› ve anemiye ait bulgu ve semptomlar› vard›r.
Ayr›ca hastalarda orta derecede hepatosplenomegali ve ha-
fif düzeyde büyüme gerili¤i görülebilir. Bafllang›çta artrit
genellikle simetriktir. Nadiren asimetrik poliartrit olarak
bafllayabilir. Baz› olgularda bir kaç eklem tutulumu fleklin-
de bafllay›p zamanla poliartrit fleklini al›r. Elin küçük eklem
tutulumu (özellikle proksimal küçük eklemler ve metakarpo-
falengeal eklemler) ve el bile¤i eklemlerinin simetrik olarak
tutulumu tipiktir. Ayn› zamanda ayaklar›n küçük eklem tu-
tulumu, daha az s›kl›kta olsa da görülebilir. Kalça, boyun,
omuz, temporomandibuler eklem tutulumu hastalar›n yakla-
fl›k %50'sinde görülebilir. Zamanla servikal spinal eklem tu-
tulumu füzyonlara, C1 ve C2 subluksasyonlar›na ve buna
ba¤l› spinal kord bas›s›na ba¤l› semptomlara yol açabilir
(Resim IV). Özellikle kalça tutulumu yüksek morbidite ile
iliflkilidir ve s›kl›kla 20 yafl›ndan önce eklemin de¤ifltirilme-
si gerekebilir. Bafllang›çta üveit olmamakla birlikte hastala-
r›n %5'inde hastal›k seyri s›ras›nda üveit geliflebilir (1-16). 

Seronegatif poliartrit’i olan hastalarda yak›nmalar ani
bafllang›çl› ya da sinsidir. Genellikle erken yafl çocuklarda
görülür. Sistemik hastal›¤a özgü olan atefl ve döküntü ge-

nellikle görülmez. Tutulan eklemlerde flifllik, k›zar›kl›k,
a¤r› ve harekat k›s›tl›l›¤› belirgindir. Ancak belirgin des-
trüksiyon ço¤unlukla görülmez. Bu hastalar›n yaklafl›k
%25'inde ANA pozitif olabilir. Bu hastalarda bafllang›çta
negatif olan RF hastal›k süresince de negatif kal›r (1-16).  

Seropozitif poliartiküler J‹A’l› hastalarda da yak›nmalar
ani veya sinsi bafllang›çl› olabilir. Bu grup tüm J‹A 'l› has-
talar›n %5 'ini oluflturur. Bu grup hastalar ço¤unlukla 8
yafl›ndan büyük çocuklard›r. Subkutan nodüller genellikle
bas›nca maruz kalan yerlerde daha belirgin olarak görü-
lürler. Histolojik olarak bu nodüller eriflkin romatoid ar-
tritteki romatoid nodüllere benzer. Nodüller spontan ola-
rak gerileyip tekrar ortaya ç›kabilir. Nodül varl›¤› RF tit-
resi ile paraleldir. Baz› hastalarda romatoid vaskülit ken-
disini ço¤unlukla alt ekstremitelerde ülseratif lezyonlar
fleklinde gösterir. Bu durum romatoid faktör, immünoglo-
bulin ve immün komplekslerin damar duvar›na oturmas›
sonucu görülür. Eklemlerdeki harabiyet ilerleyicidir ve ço-
¤unlukla bir y›l içinde kal›c› deformite b›rak›r. Nadiren
hastalarda lökopeni ve splenomegalinin efllik etti¤i Felty
sendromu veya Sjögren sendromuna ait bulgular efllik ede-
bilir. Ancak son iki durum ço¤unlukla eriflkin romatoid ar-
tritin özelliklerindendir. Bu hastalar›n hemen hemen hep-
sinde RF, yaklafl›k yar›s›nda ANA pozitiftir (1-16). 

Poliartiküler tip J‹A’da genellikle süregen enflamasyona
ba¤l› olarak orta derecede kronik hastal›k anemisi vard›r.
Aktif hastal›k döneminde lenfadenopati ve hepatosplenome-
gali saptanabilir. Hastal›¤›n aktivitesinin derecesine göre
belirgin olarak büyüme ve geliflme gerili¤i görülebilir. Ka-
raci¤er enzimlerinde hastal›¤›n aktivitesi ve kullan›lan te-
daviye ba¤l› olarak yüksek de¤erler görülebilir. Aktif has-
tal›¤›n kontrol alt›na al›nmas› ile enzim düzeyleri normale
döner (1-16).   

Entezitle ‹liflkili Artrit: Bu grupta yer alan hastalar özel-
likle son 20 y›ldan bu yana pediatrik romatolojinin önemli
tart›flma konular›ndan birisini oluflturmaktad›r. Çünkü bu
çocuklar hem J‹A özelliklerini hem de jüvenil spondilartro-
pati özelliklerini tafl›maktad›rlar. Bu grupta yer alan has-
talar›n tan›mlanmas› amac› ile bugüne dek Tip II oligoar-
tiküler JRA, geç bafllang›çl› jüvenil kronik artrit, SEA (se-
ronegativite, entesopati ve artropati) sendromu, HLA B27
ile birlikte olan artropati ve erken jüvenil spondilartropati
gibi isimler önerilmiflse de Durban s›n›flamas›na göre en-
tesitle iliflkili artrit (E‹A) tan›m› kullan›lmaktad›r. Bu ço-
cuklar do¤rudan ankilozan spondilit ya da iltihapl› barsak
hastal›¤›na ba¤l› spondilartrit tablosu ile bafllamayan an-
cak zaman içinde spondilartritlerden birine dönüflme olas›-
l›¤› tafl›yan olgulard›r. Bat› serilerinde %15-20, ancak ül-
kemizde ve baz› geliflmekte olan ülkelerde %30-40’lara
varan s›kl›kta karfl›m›za ç›kmaktad›r (1-16,24,29,30). 
E‹A ço¤unlukla erkek çocuklarda görülür ve 10 yafl›ndan
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sonra ortaya ç›kar. Bu grupta yer alan çocuklar›n en önem-
li özellikleri RF ve ANA’lar›n›n negatif olmas›, entesopati-
lerinin ve alt ekstremite artrit ya da artraljilerinin olmas›-
d›r. Hastalar›n yaklafl›k % 60’›nda HLA B27 pozitif olarak
saptan›r (1-16,29).  Entesopati, tendonlar›n kemi¤e yap›fl-
ma bölgelerinin enflamasyonudur. En çok Aflil tendonu et-
kilenir. Ayr›ca planter fasyan›n kalkaneusa yap›flma yeri
(topuk dikeni), tuberositaz tibia, simfiz pubis civar›, tro-
kanterler etraf› entesopatilerin s›k görüldü¤ü lokalizasyon-
lard›r. Çocuklarda ilgili tendon bölgesinde belirginleflen a¤-
r› ve duyarl›l›k ile ortaya ç›kar. Fakat entesopati sadece jü-
venil spondilartropatilere özgü bir bulgu de¤ildir. Bu grup
hastalarda görülebilen eklem tutulumu ço¤unlukla alt eks-
tremiteye yerleflen, asimetrik ve oligoartiküler tiptedir.
Hastalarda artritin ortaya ç›k›fl›n› ateflli hastal›klar ya da
travma provoke edebilir. Oligoartiküler J‹A’dan en önem-
li fark› kalça ekleminin çok daha s›k olarak etkilenebilme-
sidir. Hastal›k bafllang›c›nda alt ekstremiteye yerleflen,
uzun süren artralji de klinik tabloya efllik edebilir. Bu dö-
nemde aksiyel iskelet sisteminde tutulum nadirdir. Eklem
tutulumu steroid olmayan antienflamatuar ilaçlara h›zla
yan›t verir. Artropati yineler tarzda sürebilir ve bazen de
uzun süren tam ya da parsiyel remisyonlar olabilir. Eklem-
lerde sekel oluflma oran› di¤er gruplara göre daha azd›r
(1-16,29,30).

Hastal›¤›n gidiflini etkileyen en önemli gösterge HLA B27
pozitifli¤idir. HLA B27 pozitif olan olgularda ankilozan
spondilite dönüflme oran› oldukça yüksektir ve hastal›k s›k
s›k yinelemeler ile sürer (1-16,29,30). 

Hastal›k bafllang›c›nda E‹A ya da benzer tan› alan hastala-
r›n %90’›n›n hastal›k bafllang›c›ndan 10 y›l sonra ankilozan
spondilite dönüfltükleri iki farkl› çal›flma ile gösterilmifltir.
‹lkinde 1982’de SEA sendromunun tan›mland›¤› 39 olgu
ortalama 11 y›l sonra de¤erlendirilmifl ve bunlar›n 36’s›nda
ankilozan spondilit geliflti¤i gösterilmifltir (31). Benzer veri-
leri Meksika’l› araflt›rmac›lar da göstermifllerdir. Bundan
ötürü E‹A’n›n asl›nda jüvenil spondilartropatilerin erken dö-
nemi oldu¤unu savunan ve bu grup hastal›klar›n J‹A bafll›¤›
alt›nda de¤il de spondilitler içinde de¤erlendirilmesini öne-
ren araflt›rmac›lar da vard›r (29, 30, 32). 

Akut semptomatik üveit entezitle iliflkili artritli hastalar›n
yaklafl›k %10-20' sinde görülür. Üveit akut, a¤r›l› ve foto-
fobik iritis, sklera ve konjonktivan›n belirgin k›zar›kl›¤› ile
karakterizedir. Üveit tek tarafl› ve ataklar halinde belir-
ginleflebilir. Hatta iskelet yak›nmalar›ndan önce kendini
gösterebilir. Yani akut, tekrarlay›c›, bazen tek tarafl› ola-
bilen ön üveit durumunda geliflebilecek spondilit ve alt eks-
tremitelerin asimetrik büyük eklem artriti ak›lda tutulma-
l›d›r. Tutulan eklemler ayak bile¤i, kalça, diz ve metatar-
sofalengeal eklemlerdir. Akut anterior üvetin HLA B27
pozitif olan hasta grubunda geliflme olas›l›¤› daha yüksek-
tir (1,29,30).

Jüvenil psoriatik artrit: Sedef artropatisi daha önce serone-
gatif spondilartritler grubunda ele al›nmaktayd›. Giderek
daha iyi tan›mlanmas› sonucu, kendi ismi ile an›labilecek
kadar belirleyici özellikleri oldu¤u karar›na var›ld›. Sadece
spondilit ve sakroileit ile seyreden tipi yine jüvenil spondilar-

Resim IV: Jüvenil idyopatik
artritde servikal tutulumun
radyolojik görünümü 
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tritler aras›nda de¤erlendirilmektedir. Genellikle 9-12 yafl-
lar› aras›nda bafllar ve k›z çocuklar›nda erkeklere oranla bi-
raz daha s›k görülür (3:2). Southwood’un (33) önerdi¤i jü-
venil psöriatik artrit (JPsA) tan› ölçütleri flöyledir: Majör
olanlar artrit ve tipik sedef plaklar›, minörler ise daktilit,
yüksük t›rnak, sedefe benzer döküntü, ailede sedef öyküsü-
nün bulunmas›. Kesin JPsA için 1 majör art› 3 minör ya da
2 majör kriter gerekmekte, olas› tan› içinse 1 majör art› 2
minör yetmektedir. Artrit %50 olguda cilt lezyonlar›ndan
önce ortaya ç›kar. Eklem tutulumu de¤iflik klinik tablolar
gösterir. Tipik olarak küçük eklemleri tutan asimetrik bir
oligo- veya poliartrit olarak bafllar. Distal interfalangeal
(D‹F) eklem tutulumu sedef artritini düflündürür. Genellikle
bir ya da birkaç parma¤›n hem MCF, hem P‹F hem de D‹F
eklemi birden tutulur ve sosis parmak denen görüntü ortaya
ç›kar. Bu görüntü artrit yan›nda fleksor tenosinovit ile de
oluflur. Hastalar›n %20-40 kadar›nda bu klinik tablo vard›r.
Etkilenen parmakta t›rnaklarda çukurcuklar görülür (yük-
sük t›rnak) (Resim V). Baz› hastalar ise sero-pozitif poliar-
tiküler J‹A’dakine benzer simetrik poliartrit ile karfl›m›za
gelebilir. Hastalar›n bir bölümünde ise sakroileit ve spondi-
lit tipi tutulum olabilir. Sakroileit genellikle tek tarafl›d›r.
Jüvenil psörtiatik artrit’te aksiyel tutulum eriflkinlere oran-
la daha azd›r ve yaflamlar›n›n daha ileri dönemlerinde orta-
ya ç›kar. Eriflkinlerden bir fark› da artroplasti gerektiren
kalça tutulumunun çocuklarda daha fazla olmas›d›r (1-16).

Sedefin deri bulgular› bazen çok belirgin ve yayg›n olabi-
lir. Ancak baz› olgularda özellikle aramak gerekebilir. Ti-
pik olarak sedef plaklar› eklemlerin ekstansör yüzlerine,
saçl› deriye, umblikal çukura, perineye yerleflir. T›rnaklar-
daki sedef bulgular› da oldukça tipiktir. Yüksük t›rnak gö-
rünümü, subungal hiperkeratoz, onikoliz gibi de¤ifliklikler
artritle seyreden sedef olgular›nda %60 oran›nda görülme-
sine karfl›l›k, artrit olmayanlarda % 30-40 kadard›r. Kro-
nik ön üveit JPsA’da %17 oran›nda görülmekte ve bunla-
r›n %60-70’inde ANA pozitif olarak bulunmaktad›r. O ne-
denle 3-6 ay aralarla biomikroskopla göz muayenesi ge-
rekmektedir (1-16).

TANI
Jüvenil idyopatik artritin tan›s› tamam› ile klinik ölçütlere
dayan›larak yap›lmaktad›r. (Tablo I’de J‹A'n›n s›n›flama ve
tan›land›r›lmas› sunulmufltur). J‹A tan›s›n›n konulabilmesi
ve tam klinik tablonun oturmas› bazen uzun bir zaman dili-
mini alabilir. Hastalar bafllang›çta farkl› tan›lar ile izlenebi-
lir. Hastal›¤›n özgün bir laboratuar verisi yoktur. Laboratu-
ar verileri yaln›zca ay›r›c› tan›da, alt gruplar› ay›rmada ve
izlemde yard›mc› olmaktad›r. Tan›da mutlaka her hastaya
göz ön kamara muayenesi yap›lmal›d›r. J‹A'da en büyük so-
run tan› konulmas›ndan çok hastal›k aktivitesinin nas›l de-
¤erlendirilece¤i konusunda yaflanmaktad›r(1-16). Hastal›k
aktivitesinin de¤erlendirilmesinde ailenin ve çocu¤un kendi-
ni nas›l hisseti¤i, aktif eklem say›s›, anemi düzeyi, trombo-

sit say›s›, sedimantasyon h›z›, Steinbrocker skoru ve hekim
de¤erlendirme skoru kullan›lmakta ise de hiçbirinin aktivi-
teyi tam olarak ortaya koymad›¤› yap›lan çal›flmalarla gös-
terilmifltir (34). Bunu izleyerek özellikle 1990'l› y›llar bo-
yunca J‹A''l› çocuklar için sa¤l›k de¤erlendirme yöntemleri
üretilmifltir. Bu konuda kullan›mda olan JAFAR (Jüvenil
Artritis Functional Assesment Report), JAFAS (Jüvenil Art-
hritisfunctional Assesment Scala) ve CHAQ (Childhood He-
alth Assesment Questionnaire) testleri bulunmaktad›r (1-
16,35). J‹A'da özellikle CHAQ testi çok yayg›n olarak kul-
lan›lmaktad›r. Bu test çeflitli dillere, bu arada Türkçeye de
uyarlanm›flt›r (35)(Tablo II) . Hastal›k aktivitesinin de¤er-
lendirilmesinde Amerikan romatizma derne¤inin (ACR) ta-
n›mlad›¤› 6 çekirdekli seride en az 3 veride % 30 ya da %
50 düzelmenin olmas› aran›r (34) (Tablo III ). 

TEDAV‹
Tüm romatizmal hastal›klarda oldu¤u gibi J‹A tedavisi de
bir ekip iflidir. Bu ekipte pediatrik romatolog, fizyoterapist,
ortopedist, çocuk psikiyatristi ve hasta ailesi aktif olarak
yer almal›d›r. Tedavinin t›bbi boyutunda öncelikli amaç a¤-
r›n›n geriletilmesi, hastal›k aktivitesinin bask›lanmas› ve
k›s›tlanan hareket aç›kl›¤›n›n geri kazan›lmas›d›r. Medikal
tedavinin temelini oluflturan ilaçlar› yak›ndan inceleyecek
olursak çocuklarda en s›k kullan›lan›lanlar non-steroidal
anti inflammatuar ilaçlard›r (NSA‹‹). En yayg›n kullan›m›
olan NSA‹‹’lar ibuprofen, endometazin, tolmetin ve nap-
roksen sodyumdur. Bu ilaçlar öncelikle 12 yafl alt› çocuk-
larda kullan›lmaktad›r. Bu ilaçlar düflük dozlarda analjezik
etki ile a¤r›y› azalt›rlar, ancak yüksek dozlarda antienfla-
matuar etki gösterirler. Yüksek dozlarda siklooksijenaz en-
zimini inhibe ederek prostaglandin oluflumunu engellerler.
Ayr›ca fosfolipaz C inhibisyonu, oksijen radikallerin oluflu-
munun engellenmesi ve yang›sal sitokinlerin haberci
RNA’lar›n›n transkripsiyonunu engelleyerek antienflamatu-
ar etkinlik gösterirler. Tedavinin ilk 1-3 günü a¤r›n›n azal-
mas› fleklinde yan›t al›n›r. Yan etkileri anoreksi, gastrit ve
gastrointestinal kanama, daha az s›kl›kla hepatik, renal ve
santral sinir sistemine ait yan etkilerdir. Mide yan etkileri-
ni azaltmak amac›yla ilaçlar yiyeceklerle al›nmal›d›r, an-
cak sütle birlikte verilmemelidir. Olas› gastrik yan etkileri-
ni azaltmak amac›yla sukralfat, misoprostol, antiasit ve
histamin-2 reseptör antagonistleri ile birlikte kullan›lmal›-
d›r. Yüksek doz NSA‹‹ alan hastalar d›flk›da gizli kan, ka-
raci¤er ve böbrek fonksiyonlar› aç›s›ndan 3-6 ayl›k aralar-
la izlenmelidir (1-6). Afla¤›da en s›k kullan›lan NSA‹ ilaç-
lar Tablo III’de özetlenmifltir (1-16, 36,37,38).   

Tedavide ço¤unlukla NSA‹‹ yaln›z bafl›na etkili olamad›k-
lar› için di¤er uzun etkili ve daha güçlü antienflamatuar
ilaçlara gereksinim duyulur. Jüvenil idyopatik artrit teda-
visinde kullan›lan uzun etkili ilaçlar Tablo V’de özetlen-
mifltir. Özellikle oligoartrit ve entezitle iliflkili artritlerde
Sulfasalazinin etkinli¤i yap›lan çal›flmalarda kan›tlanm›fl-
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t›r. Yukar›da anlat›lan NSA‹‹'lere ek olarak 5-lipoksige-
naz› inhibe ederek lökotrien sentezini de engelleyerek anti-
enflamatuar etkinlik gösterirler. Bu nedenle oligoartrit ve
entezitle iliflkili artrit' li hastalarda s›kl›kla kullan›lmakta-
d›r. Tedaviye yan›t 6-8 hafta sonunda al›n›r. Yan etkileri;
allerjik reaksiyonlar, kemik ili¤i bask›lanmas›, gastroin-
testinal flikayetler, geriye dönüfllü oligospermi, hepatik ve
renal yan etkilerdir. Sistemik J‹A’da yan etki riski artt›¤›
için kullan›lmamas› önerilmektedir. Bafllang›ç dozu 10-20
mg/kg/gün olup haftalar sonra doz 30-50 mg/kg/güne ç›k›-
l›r (1-16). 

Metotreksat RA’da oldu¤u gibi J‹A’da da hastal›¤›n prog-
nozunu anlaml› olarak düzeltmifltir. J‹A tedavisinde etkin-
li¤i kan›tlanm›fl ve yan etkileri oldukça az gözlenen uzun
etkili bir ajand›r. Düflük dozlarda interlökin-1 yap›m›n› ve
bir çok hücresel fonksiyonlar› inhibe ederek antienflamatu-
ar etkinlik göstermektedir. Tedavi dozu 0.5-1 mg/kg/haf-
ta’d›r. Bu dozun üzerinde tedavi yan›t› de¤iflmemekte-
dir.Oral, subkütan ya da intramüsküler olarak verilebilir.
Ço¤u hasta tedaviye bafllang›c›n ilk 2-3 haftas›nda yan›t
verir. Ancak tedaviye yan›t bazen uzun sürebilir. Bofl mi-
deye al›nd›¤›nda h›zl› emilir. Haftal›k dozlar halinde kul-
lan›lan metotreksat›n en önemli yan etkileri karaci¤er ve
kemik ili¤i üzerinedir. Bundan ötürü 2-3 ayl›k aralarla
tekrar edilecek karaci¤er enzimleri ve tam kan say›m› ile
yan etkilerin izlenmesi gerekmektedir. Kemik ili¤i üzerin-
deki etkilerini azaltmak, bulant›, oral ülser, orta derecede
saç dökülmesi gibi yan etkileri kontrol etmek için
1mg/kg/gün folinik asit veya folik asit eklenmesi öneril-
mektedir. (1-16, 36-38). 

Kortikosteroidler, antienflamatuar ilaçlar içinde en etkili
olan›d›r. Ancak yan etkilerinin fazla olmas› ve destrüktif
eklem hasar›n› belirgin olarak önlememeleri nedeniyle kul-
lan›m› s›n›rl›d›r. Oligoartiküler tip hastal›kta özellikle mo-
noartrit olarak kendisini gösteren büyük eklem tutulumun-
da intraartiküler steroid kullan›m› oldukça yararl›d›r (39).
Bu amaçla metil prednizolon asetat ya da triamnisolon
heksasetonid kullan›lmaktad›r. Bu flekille steroidlerin siste-
mik yan etkilerinden korunmufl olunur. Tedaviye yan›t ge-
nellikle yavafl olarak geliflir; ancak zamanla hastalar›n kli-
nik bulgular› düzelir. Ayn› ekleme yineleyen intraartiküler
steroid injeksiyonu gerekti¤inde aradan 3–4 ayl›k bir süre-
nin geçmesi gereklidir (1-16,36-39).

Sistemik tip artrit grubunda steroidlerin oral veya paren-
teral kullan›m› sistemik bulgular› belirgin olarak geriletir.
Eklemdeki a¤r›, flifllik, duyarl›l›k veya hastal›kla iliflkili
kardit, hepatit, pulmoner hastal›¤a ek olarak atefl, kaflek-
si ve anemi gibi bulgular steroid tedavisine anlaml› yan›t
verirken, eklemlerdeki destrüktif olaylar ço¤unlukla de-
vam eder. Sistemik steroidlerin kullan›lmas›na ba¤l› ola-
rak büyüme gerili¤i, glukoz intolerans›, fliflmanl›k, hirsu-

tizm, osteopeniye ba¤l› patolojik kemik k›r›klar› ve verteb-
ral kollaps, oküler katarakt oluflumu, hiperlipidemi, hiper-
tansiyon, immün bask›lanma, psiflik durumda bozulma ve
miyopati gibi yan etkiler görülebilir. Ancak hastal›¤›n ak-
tif süreci kontrol alt›na al›nd›ktan sonra düflük doz veya
gün afl›r› doz sistemik steroid kullan›m›na ba¤l› geliflen bu
yan etkilerin görülme s›kl›¤›n› azalt›r. Doz kardit veya pe-
rikardite ba¤l› geliflen konjestif kalp yetersizli¤i veya tam-
ponat durumunda 1–2 mg/kg/güne ç›kart›labilir. Bunun d›-
fl›nda genellikle 1mg/kg/gün den daha az dozda verilir.
Hastan›n yak›nmalar›n›n ve fizik bulgular›n›n azalmas›na
ba¤l› olarak doz azalmas› yap›labilir. Nadir durumlarda
30mg/kg gibi yüksek dozlarda pulse steroid k›sa süreli flid-
detli sistemik hastal›¤› bask›lamak için parenteral yolla
kullan›labilir (1-16).

Biyolojik ajanlar: Metotreksata yan›t vermeyen özellikle
eriflkin RA’l› olgularda yeni tedavi seçenekleri ortaya konul-
maktad›r. Bu konuda en çok dile getirilenler anti TNF-· in-
hibitörü olan etanersept, infliksimab ve adalumimabt›r.
Bunlar›n aras›nda J‹A’l› çocuklarda kontrollü çal›flmalar
yap›lm›fl ve dolay›s› ile kullan›m onay› olan sadece etaner-
septtir. (1-16,40) Etanersept, insan rekombinant solubl
TNFp75 reseptör ile IgG1 Fc k›sm›n›n füzyon proteinidir.
‹nfliximab, TNF alfa’ya karfl› kimerik insan-fare monoklo-
nal antikoru, Adalimumab ise TNF’ye karfl› oluflturulmufl
insan monoklonal antikorudur. Etanerseptin sistemik JI-
A’dan çok poliartiküler tipte etkili oldu¤u gösterilmifltir. Te-
davi dozu 0.4 mg/kg/haftada 2 doz olarak sc olarak uygu-
lan›r. Haftal›k tek doz 0.8 mg/kg/doz olarak kullan›m› da
önerilmektedir. ‹nfliximab’›n ise kontrollü olmayan çal›fl-
malarda hastal›k aktivitesini bask›lad›¤› bildirilmifltir. Öne-

Resim V: Jüvenil psoriatik artritli olguda daktilit 
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Bu bölümde, çocu¤unuzun hastal›¤›n›n onun günlük yaflam faaliyetlerini nas›l  etkilendi¤ini ö¤renmek istiyoruz. Bu
sayfan›n arkas›na kendi görüfllerinizi ekleyebilirsiniz. Afla¤›daki sorular› yan›tlarken, B‹R ÖNCEK‹ HAFTAYI GÖZ
ÖNÜNE ALIN ve lütfen çocu¤unuzun günlük hareket yetene¤ini en iyi tan›mlayan tek bir yan›t› iflaretleyiniz. Sorular›
yan›tlarken, SADECE HASTALIKTAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN GÜÇLÜKLER‹ VE KISITLILIKLARI BEL‹RT‹N‹Z.
Sorgulanan, çocu¤unuzun yafl›tlar›n›n da yapmas› beklenmeyen bir ifl ise, lütfen “Uygulanamaz” kutusunu iflaret-
leyiniz. Örne¤in e¤er çocu¤unuz herhangi bir hareketi HASTALIK NEDEN‹ ‹LE DE⁄‹L DE yafl› küçük oldu¤u için
yapmakta zorlan›yorsa, lütfen bunu “UYGULANAMAZ” olarak iflaretleyiniz. 

H‹Ç B‹RAZ ÇOK UYGULA-
ZORLAN- ZORLANA- ZORLANA- YAPAMIYOR NAMAZ
MADAN RAK RAK

G‹Y‹NME VE K‹fi‹SEL BAKIM
Çocu¤unuz
Ayakkab› ba¤lar›n› ba¤layabilmek ve
dü¤melerini ilikleyebilmek dahil, kendi
bafl›na giyinebiliyor mu?
Saç›n› y›kayabiliyor mu?
Çoraplar›n› ç›karabiliyor mu?
El t›rnaklar›n› kesebiliyor mu?

AYA⁄A KALKMA
Çocu¤unuz
Alçak bir sandalyeden veya yerden 
aya¤a kalkabiliyor mu?
Yata¤a girip ç›kabiliyor veya bebek
Karyolas›nda ayakta durabiliyor mu?

YEMEK YEME
Çocu¤unuz
Taba¤›ndaki eti kesebiliyor mu?
Bir fincan ya da barda¤› a¤z›na 
götürebiliyor mu?
Cips paketini açabiliyor mu?

YÜRÜME
Çocu¤unuz 
Ev d›fl›nda düz yolda yürüyebiliyor mu?
Befl tane basama¤› ç›kabiliyor mu ? 

Yukar›daki iflleri yapmak için çocu¤unuzun genellikle kulland›¤› yard›mc› alet ve cihazlar› lütfen iflaretleyiniz:

Baston – Giyinmek için kullan›lan aletler (dü¤me ilikleme aleti, fermuar
çekme aleti, uzun sapl› ayakkab› çekece¤i, vs. )

Yürüteç – Çevresi kal›nlaflt›r›lm›fl kalem veya özel gereçler ( çatal, kafl›k, b›çak vs.)
Koltuk de¤ne¤i – Özel  yap›lm›fl veya desteklenmifl sandalye
Tekerlekli sandalye – Di¤er ( lütfen belirtiniz .......................................)

Çocu¤unuzun HASTALI⁄INDAN DOLAYI baflka bir kimsenin yard›m›na ihtiyaç duydu¤u durumlar› iflaretleyiniz. 

Giyinme ve kiflisel bak›m Yemek yeme
Aya¤a kalkma Yürüme

TABLO III: Çocukluk Ça¤› Sa¤l›k De¤erlendirme Anketi
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H‹Ç B‹RAZ ÇOK UYGULA-
ZORLAN- ZORLANA- ZORLANA- YAPAMIYOR NAMAZ
MADAN RAK RAK

VÜCUT BAKIMI (H‹JYEN)
Çocu¤unuz Tüm vücudunu y›kay›p, 
kurulanabiliyor mu?
Banyo küvetinde y›kanabiliyor mu?
(küvete girip, ç›kabiliyor mu?)
Tuvalet veya laz›ml›¤a oturup
kalkabiliyor  mu?
Difllerini f›rçalayabiliyor mu?
Saçlar›n› taray›p f›rçalayabiliyor mu?

UZAMA
Çocu¤unuz
Bafl›n›n üzerindeki bir yerden a¤›r bir
oyuncak kutusunu veya bir kitap al›p afla¤› 
indirebiliyor mu?
Giysi veya bir ka¤›t parças›n› almak için 
yere e¤ilebiliyor mu? 
Bir kaza¤› bafl›ndan afla¤› geçirebiliyor mu?
Omuzlar›n›n üzerinden geriye b›rakmak
için boynunu çevirebiliyor mu? 

TUTMA
Çocu¤unuz
Tükenmez kalem veya kurflun kalemle
yaz› yazabiliyor veya karalama 
yapabiliyor mu?
Araba kap›s› açabiliyor mu?
Önceden aç›lm›fl kavanoz kapaklar›n›
açabiliyor mu?
Musluklar› aç›p kapayabiliyor mu?
Bir kap›y› açmak için tokma¤›n› çevirip,
ayn› zamanda kap›y› itebiliyor mu?

FAAL‹YETLER ( Aktiviteler ) 
Çocu¤unuz 
Ayak iflleri görebiliyor, al›flverifl
yapabiliyor mu? 
Otomobile, oyuncak arabaya veya
otobüse binip inebiliyor mu?
‹ki veya üç tekerlekli bisiklete
binebiliyor mu?
Ev ifllerini yapabiliyor mu?
Koflup oynayabiliyor mu?

Yukar›daki iflleri yapmak için çocu¤unuzun genellikle kulland›¤› yard›mc› alet ve cihazlar› lütfen iflaretleyiniz:

Yükseltilmifl tuvalet otura¤› - Küvet tutamaçlar› 
Küvet taburesi - Uzanmak için uzun sapl› aletler
Kavanoz açaca¤›( önceden aç›lm›fl - Banyoda kullan›lan uzun sapl› aletler
kavanozlar için )



Çocu¤unuzun HASTALI⁄INDAN DOLAYI baflka bir kimsenin yard›m›na ihtiyaç duydu¤u durumlar› iflaretleyiniz. 

Vücut bak›m› ( Hijyen ) – Tutma ve açma
Uzanma – Ayak iflleri ve ev iflleri
A⁄RI: Çocu¤unuzun hastal›¤›ndan kaynaklanan a¤r›s›n›n olup olmad›¤›n› ö¤renmek istiyoruz.
GEÇEN HAFTA ‹Ç‹NDE, sizce çocu¤unuzun hastal›¤›ndan kaynaklanan ne kadar a¤r›s› oldu?
A¤r›n›n fliddetini göstermek için afla¤›daki 

A¤r›s›z 0 100 Çok fliddetli a¤r›

GENEL DE⁄ERLEND‹RME:  Romatizman›n çocu¤unuzu etkileyen tüm yönlerini gözden geçirip, onun ne derece
etkilendi¤ini afla¤›daki çizgi üzerine tek bir iflaret koyarak de¤erlendiriniz.

Hiç etkilenmedi 0 100 Çok etkilendi 

rilen doz 3-5 mg/kg/infüzyon’dur. En önemli yan etkisi in-
feksiyon, özellikle tüberküloz riskinin artmas›d›r. Özellikle
infliximab ile eriflkin hastalarda tüberküloz geliflen olgular
yay›nlanm›fl ve bu nedenle riskli hasta grubuna INH profi-
laksisi uygulanmas› uygun görülmüfltür. Anti IL–1 ve anti
IL–6 reseptör monoklonal antikorlar› da yeni önemli tedavi
seçenekleri aras›nda say›labilir (1-16).

Tedavinin planlanmas›: Tedavi planlanmas›nda daha öncele-
ri piramit yaklafl›m› önerilirdi. ‹lk aflamada aspirin veya ste-
roid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSA‹‹) kullan›l›r, ay-
lar sonra önce antimalaryaller, o olmaz ise alt›n tuzlar› veya
D-penisillamin tedaviye eklenirdi. Ancak günümüzde bu yak-
lafl›mdan vazgeçilmifltir. Özellikle eriflkin RA’da yap›lan ça-
l›flmalar hastal›¤›n prognozunun, yaflam beklentisinin, örne-
¤in lenfomalar ile karfl›laflt›r›labilir oldu¤unu göstermifltir.
Minnesota’da J‹A’l› hastalarda yafl, cins eflitlenmifl normal
kontrollere oranla mortalitenin 4-kat artm›fl oldu¤u gösteril-
mifltir. Bu nedenle günümüzde piramit ters çevrilmifl ve teda-
viye daha erken ve daha etkili ajanlarla bafllanmas› görüflü
a¤›rl›k kazanm›flt›r (1-16).

J‹A’da tedavi plan› bafllang›ç tipine göre ayarlan›r. 
• Oligoartiküler J‹A

– NSA‹‹
– Yerel steroid enjeksiyonlar›
– Göz tedavisi

• Yerel 
• MTX (0.5 -1 mg/hveya 10 mg/m2/hafta), AZA (2.5

mg/kg/g), Siklosporin-A (5 mg/kg/g)
• Steroid
• Etanercept: randomize çift kör çal›flma, anlaml› fark

yok 
– Yay›lan tipte

• SAZ (50 mg/kg/g), MTX (0.5 -1 mg/hafta veya 10
mg/m2/hafta), 

Oligoartiküler tipte eklem tutulumu için genellikle non-ste-
roidal anti inflamatuar ilaçlar (NSA‹‹) yeterli olur. Baz›

durumlarda eklem içi steroid enjeksiyonlar›ndan çok yarar
sa¤lan›r. E¤er tutulan eklem say›s› giderek art›yorsa (ya-
y›lan tip oligoartiküler seyir), salazopirin ve/veya metot-
reksat tedaviye eklenir. Göz tutulumunun tedavisi içinse
önce yerel steroid ve midriatikler kullan›l›r. A¤›r seyreden
üveitlerde ise metotreksat, azatiopirin veya siklosporin-A
bafllan›r. 

• Poliartiküler J‹A
– Erken uzun etkili ilaç tedavisi

• SAZ ± MTX ± antimalaryal (5-7 mg/kg/g)
• NSA‹‹
• Ufak doz kortikosteroidler

– ‹nfliksimab (3-5 mg/perfüzyon)
– Etanersept (0.4 mg/kg/doz, haftada 2 kez)
– Fizik tedavi, atelleme, egzersiz

Tablo IV: Jüvenil ‹dyopatik artrit aktivitesinin belirlenmesinde
kullan›lan 6 çekirdekli yöntemdeki de¤erlendirme ölçütleri:

Hekim toplam iyilik de¤erlendirmesi (Görsel analog skala) 
Aile ve hasta sa¤l›k de¤erlendirmesi (GAS)
‹fllevsel etkilenim (CHAQ-Türkçe de¤erlendirmesi)
Aktif eklem say›s› 

Hareket yetene¤i k›s›tlanm›fl eklem say›s› 
Eritrosit çökme h›z›
- Bu de¤erlendirme yönteminde 6 ölçütten en az 3’ün

de % 30’dan çok iyileflme olmamas› yan›ts›zl›k, 
- 6 ölçütün üçünde % 30 ile % 50 aras›nda iyileflme

saptanmas› göreceli (parsiyel) yan›t ve daha yüksek
oranda iyileflme olmas› ise tam yan›t olarak kabul
edilmektedir. 

- Giannini E et al. Preliminary definition of improve-
ment in juvenile arthritis. Arthritis Rheumatism 1997;
40: 1202 - 9
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Poliartiküler bafllang›çl› tipte ise tedaviye NSA‹‹’a ek ola-
rak salazopirin veya metotreksat ile bafllan›r. Bazen kom-
binasyonlar yap›labilir. Ufak doz steroid de tedaviye ekle-
nebilir. Son birkaç y›ld›r metotreksata dirençli olgularda
anti-TNF · blokerlerine baflvurulmaktad›r. Biyolojik ajanlar
aras›nda sadece etanercept’in çocuklarda kullan›lma izni
vard›r. Bunun nedeni de bu preparat ile gerekli ilaç çal›fl-
malar›n›n yap›lm›fl olmas›d›r. Özellikle poliartiküler tipte
çok etkilidirler. Haftada 2 kez cilt alt› enjeksiyon fleklinde
uygulan›r. En önemli yan etkileri enfeksiyon riskinin artma-
s›d›r. Sistemik tipte ise tedavinin temelini kortikosteroid te-
davisi oluflturur. 1–2 mg/kg/g gibi yüksek dozlarda tedavi-
ye bafllan›r. Zamanla hastan›n yan›t› göz önüne al›narak
doz azalt›l›r. Miyokardit, perikardit, kontrol edilemeyen
atefl gibi nedenlerle çabuk yan›t almak için pulse steroid te-
davi denilen 30 mg/kg/g üzerinden hesaplanan metilpredni-
solon serum dekstroz içinde 3 kez günafl›r› damar içine per-
füze edilir. Bu arada steriod tedavinin yan etkileri aç›s›n-
dan hastalar yak›ndan izlenmelidir. Sabah tek doz olarak
verilmesi yan etkilerin fliddetini azalt›r. Özellikle büyüme ve
geliflme üzerine olan olumsuz etkisi bu flekilde minimumda
tutulabilir. Ayn› nedenle prednisolon gibi k›sa etkili bir ste-
roid preparat› seçilmelidir.

Özellikle poliartiküler seyir gösteren sistemik J‹A’l› çocuk-
lar›n tedavisine mutlaka metotreksat eklenmelidir. Salazo-
pirin sistemiklerde artm›fl yan etki nedeniyle ye¤lenmez.
Metotreksata dirençli hastalarda anti-TNF alfa blokerleri

denenmektedir. Sonuçlar poliartiküler J‹A kadar yüz gül-
dürücü olmasa da hastalar›n bir k›sm›nda tedavi yan›t›
gözlenmektedir. 

• Sistemik J‹A
– Kortikosteroid tedavi,

• 1–2 mg/kg/gün
• Yo¤un-yüksek doz steroid (30 mg/kg/doz)

– Metotreksat (10–20 mg/m2/hafta)
• Yüksek doz tedavi yan›t›n› artt›rm›yor

– Etanersept, ‹nfliksimab

Entesitle iliflkili J‹A’da, JPsA’de salazopirin ve/veya Me-
totreksat kullan›l›r. Dirençli olgularda anti TNF-alfa blo-
kerlerine baflvurulur.  Hastalar›n tümünde tedaviye direnen
az say›da ekleme yerel steroid enjeksiyonlar› uygulan›r (4). 

Makrofaj aktivasyon sendromu tedavisi: Tedavi genellikle
destekleyicidir. Taze donmufl plazma ve trombosit süspan-
siyonlar› akut kanama durumlar›nda verilir. Karaci¤er
fonksiyonlar› bozuk oldu¤u için K vitamini etkisizdir. Has-
talar›n ço¤u intravenöz yüksek doz kortikosteroide 24 veya
48 saat içinde dramatik olarak yan›t verir. Kortikosteroide
yeterli yan›t vermeyen hastalarda siklosporin A (3-5
mg/kg/gün) kullan›labilir. Ancak siklosporin A tüm labora-
tuar bulgular› normale dönene kadar bafllanmamal›d›r.
Zaman içinde dozu giderek azalt›lmal›d›r. Enfeksiyona
ba¤l› geliflti¤i düflünülen MAS’l› hastalarda IVIG yararl›

‹laç ad› Doz (mg/kg/gün) En üst doz Kullan›m aral›¤›
Salisilatlar
Asetil salisilik asit 80-100 mg/kg/gün 4900 mg/gün 2-4 doz/gün
Propionik asit türevleri
Naproksen 10-20 mg/kg/gün 1000 mg/gün 2 doz/gün
‹buprofen 30-40 mg/kg/gün 2400 mg/gün 3-4 doz/gün 
Ketoprofen 2-4 mg/kg/gün 300 mg/gün 3-4 doz/gün
Asetik asit türevleri 
Endometazin 1.5-3 mg/kg/gün 200 mg/gün 3 doz/gün
Tolmetin 20-30 mg/kg/gün 1800 mg/gün 3-4 doz/gün
Sulindak 4-6 mg/kg/gün 400 mg/gün 2 doz/gün
Diklofenak 2-3 mg/kg/gün 150 mg/gün 3 doz/gün
Oksikamlar
Piroksikam 0.2-0.3 mg/kg/gün 20 mg/gün 1 doz/gün

Ad› Dozu En üst doz Kullan›m aral›¤›
Sülfasalazin 50 mg/kg/gün 2000 mg/gün 2-3 doz/gün
Metotreksat 10 mg/m2/ hafta 30 mg/m2/hafta    Haftada bir
Alt›n tuzlar› 0.75-1 mg/kg/hafta 50 mg/hafta Haftada bir
Hidroksiklorokin 5-7 mg/kg/gün 400 mg/gün 2 doz/gün
D-Penisilamin 10 mg/kg/gün 1000 mg/gün 2 doz/gün 

TABLO V : Çocukluk ça¤›nda kullan›lan steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar ve kullan›m dozlar›

Tablo VI : Jüvenil idyopatik artrit tedavisinde kullan›lan uzun etkili ilaçlar
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olabilir (1-16).  Amiloidoz tedavisi: Uzun y›llar amiloidoz
geliflen hastalarda klorambusil kullan›lm›flt›r. Oldukça bü-
yük serilerde bu ajan ile bildirilmifl iyi sonuçlar olmakla
beraber yaflam› tehdit eden ciddi yan etkileri vard›r. Son
dönemlerde biyolojik ajanlarla olumlu sonuçlar bildiril-
mektedir (1–16).

Jüvenil idyopatik artrit tedavisi süresince oluflabilecek os-
teoporoz komplikasyonuna karfl› olgulara mutlaka D vita-
mini ve kalsiyum deste¤i yap›lmal›d›r. Jüvenil idyopatik ar-
trit tedavisinde ilaç tedavisi tek bafl›na yeterli olmamakta-
d›r. Medikal tedavi ile efl zamanl› olarak mutlaka fizyote-
rapi de uygulanmal›d›r. Hastan›n etkilenen eklemlerine uy-
gulanan aktif ve pasif egzersizler yan›nda deformitelerin
oluflmas›n› engellemek ya da oluflanlar› düzeltmek amac›
ile atelleme yap›l›r (1-16). 

‹leri hareket k›s›tl›l›¤› oluflmufl ise ortopedik tedavi devreye
girer ve özellikle kalça ve diz eklemlerine artroplasti, oste-
otomi veya yumuflak doku serbestlefltirmesi gibi giriflimler
uygulanabilir. Büyüme ça¤›nda bu hastalar›n bir çok psiko-
lojik sorunlar› ortaya ç›kmaktad›r. Psikolojik destekten
hasta kadar ailenin de yararlanmas› gerekmektedir (1-16). 
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istemik Lupus Eritematozus (SLE); artm›fl otoanti-
kor üretimi, immün kompleks oluflumu ve immün

sistemin yönlendirdi¤i doku zedelenmeleri ile giden multi-
sistemik ve inflamatuvar bir hastal›kt›r. Etiyolojisi kesin
olarak bilinmemektedir. SLE her yaflta ortaya ç›kabilirse
de, en s›k 13–40 yafllar› aras›nda görülür. Hastalar›n
%90’› do¤urganl›k yafl›ndaki kad›nlard›r. Kad›n/Erkek
oran› yaklafl›k olarak 9/1’dir. Tüm SLE olgular›n›n %15-
20’sini çocuklar oluflturur (1)(2)(3). K›z çocuklar›nda er-
kek çocuklar›na oranla üç kat fazlad›r. Hastal›¤›n bafllan-
g›c›, klinik bulgular› ve immünolojik bulgular› hem eriflkin-
lerde hem çocuklarda benzerdir. Bununla birlikte çocuk-
larda hastal›k daha a¤›r seyreder, organ tutulumu daha
çok görülür (4)(5). 

ET‹YOLOJ‹
SLE’ de hastal›¤a yol açan direkt patojenik faktör ve etki
mekanizmas› henüz kesinlik kazanmam›flt›r. SLE etiyoloji-
sinde çevresel, hormonal ve genetik faktörlerin rolü vard›r.
Uygun genetik zemine ra¤men genetik faktörlerle birlikte
uygun çevresel ve hormonal koflullar hastal›¤›n ortaya ç›k-
mas›n› sa¤lamaktad›r. 

1. Çevresel faktörler:
Ultraviyole ›fl›nlar›: SLE bafllang›c›nda ve alevlenmeleri-
nin ortaya ç›kmas›nda UV-B bazen de UV-A bilinen fak-
törlerdir. Hastalar›n %70’inde fotosensitivite vard›r. UV
›fl›nlar›n›n SLE’de deri lezyonlar›n› ve belli oranlarda da
hastal›¤› aktiflefltirdi¤i bilinmektedir. UV, dermoepidermal
yap›y› etkilemekte, DNA’n›n antijenik yap›s›n› de¤ifltir-
mekte, keratinositler de apopitozu artt›rmakta ve sitoplaz-
mik antijenlerin hücre yüzeyine transfer olmalar› ile zarar-
l› etkileri ortaya ç›karabilmektedir (6).

Enfeksiyonlar: SLE’de hiçbir spesifik infeksiyöz ajan izole
edilememesine ra¤men, enfeksiyonlar›n hastal›k tablosunu
a¤›rlaflt›rd›¤› veya alevlenmeye yol açt›¤› bilinmektedir.
Epstein-Barr virus, cytomegalovirus ve herpes simpleks vi-
rüs suçlanm›fl fakat kesin iliflkisi ispatlanamam›flt›r (7)(8).  

‹laçlar: Lupusa yol açan say›lar› 70’i aflan ilaç bilinmekte-
dir. Bunlar›n en çok bilinenleri hidralazin ve prokainamid-

dir. Lupus ile kesin birlikteli¤i gösterilmifl di¤er ilaçlar
aras›nda izoniazid, klorpromazin, fenitoin, primidon eto-
süksimid ve trimetadion say›labilir (9).   

Psikolojik stres veya fiziksel travma: Olgular›n %15’inde
hastal›k alevlenmesinde tetikleyici faktördür. ‹mmün siste-
mi etkileyerek buna yol açt›¤› düflünülmektedir.

2. Hormonal faktörler:
Do¤urganl›k yafl›ndaki bayanlarda erkeklere oranla hasta-
l›¤›n daha s›k görülmesi, gebelik ve postpartum dönemle-
rinde SLE’nin alevlenme göstermesi etiyolojide hormonal
faktörlerin yer ald›¤›n› düflündürmektedir (10)(11) Östro-
jen ve prolaktinin B hücre aktivasyonuna yol açt›¤› göste-
rilmifltir (12). Östrojenler, SLE için karakteristik immün
cevap olan T-helper 2 (TH2) aktivitesini artt›rmaktad›r.
Androjenler ise hem TH1, hem TH2 immun cevab›n› bas-
k›layarak bu hastal›¤›n erkeklerde daha az görülmesini
sa¤larlar (13).  

3. Genetik faktörler:
Genetik yatk›nl›¤› gösteren en önemli kan›tlardan biri has-
tal›¤›n tek yumurta ikizlerinde, çift yumurta ikizlerinden
çok daha s›k görülmesidir (14). Hastalar›n akrabalar›nda
SLE’nin normal popülasyondan daha s›k görülmesi de ge-
netik yatk›nl›k hipotezini desteklemektedir (15). Histokom-
patibilite antijenlerinden HLA DR2, DR3, DR4 ve DR7’nin
SLE’li hastalarda çeflitli toplumlarda normal popülasyon-
dan daha s›k görüldü¤ü saptanm›flt›r (16) (17) (18). Ayr›-
ca, do¤ufltan kompleman eksikliklerinin (özellikle C1q ek-
sikli¤i) ve TNF (Tümor nekroz faktör) polimorfizminin de
SLE’a yatk›nl›k oluflturdu¤u gösterilmifltir (19) (20).  

PATOGENEZ
Patogenezin ana basamaklar›n› artm›fl otoantikor üretimi,
immün kompleks oluflumu ve immün sistemin yönlendirdi-
¤i doku zedelenmeleri oluflturur.   (fiekil 1)

Hücre membranlar›na ba¤lanan otoantikorlar hücreleri ya
kompleman arac›l› lizis veya mononükleer    fagosit siste-
min fagositoz etkisinin de¤ifltirerek hasara u¤rat›rlar. Ay-
r›ca antijen-antikor kompleksinin hedef organlarda depo-
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Genetik risk faktörleri.
-MHC

- Di¤er

Tetikleyici faktör
(enfeksiyon, UV,
ilaçlar, vs...)

Duyarl› hedef -
organlar

(deri, eklem, vs...)

OtoantikorlarTransient doku
hasar› (deri,
eklem, vs...)

‹mmun tolerans›n kaybolmas›
-APC stimulasyonu
-Moleküler benzerlik
-Antijen tan›nmas›
-‹mmun/apopitotik disregülasyon

Otoimmun Hastal›k:
-Lupus
-Sjögren
-Skleroderma
-Polimiyozit
-Romatoid artrit
-Di¤er

Oto-reaktif lenfositler
- TH2’de art›fl
- IL-10, IL-4, IL-5 ve IL-6 art›fl› 
- Di¤er inflamatuvar sitokinlerde art›fl

fiekil 1. Otoimmun patogenez kaskad›. APC: Antijen sunan hücre, MHC: Major histokompatibilite

Tablo 1. SLE’de görülen otoantikorlar

Antikor türü SLE’deki s›kl›¤› (%) Klinik birliktelik
Anti-dsDNA 40–60 Nefrit
Anti-ssDNA ~70 Nefrit
Anti-histon ~70 Olas› nefrit
Anti-Sm 20–40 Bilinmiyor
Anti-U1RNP 30–40 Bilinmiyor
Anti-Ro/SSA 30–45 Sicca, fotosensitivite, neonatal lupus, konjenital 

kalp blo¤u, subakut kutanöz lupus
Anti-La/SSB 10–15 Anti-Ro/SSA ile ayn›
Anti-Ribozomal P 10–20 Serebrit
Antifosfolipid 30 Venöz ve arteriyel tromboz, 

fetal kay›p

lanmas› da doku hasar›n›n bir di¤er mekanizmas›d›r.
SLE’nin aktif dönemlerinde kompleman aktivasyonuna
ba¤l› olarak C3 ve C4 düzeyi düfler. Intrasellüler protein ve
nükleik asitlere karfl› geliflen otoantikorlar dolafl›mda an-
tijenlere ba¤lanarak damarlarda (ör. vaskülit) veya böb-
reklerde (ör. glomerülonefrit) depolan›r. SLE’deki bir çok
otoantikor için, hastal›¤a yol açmay› sa¤layan direkt pato-
jenik etki mekanizmas› henüz kesin olarak bilinmemekte-
dir. SLE’ de görülen otoantikorlar ve klinik etkileri Tablo
1’de sunulmufltur (21)(22).  

SLE’daki otoantikorlar primer olarak intranükleer nükle-
ik asit, proteinler ve ribonükleoprotein komplekslerine
karfl› oluflurlar. Bu otoantikorlardan en önemlisi antinük-

leer antikor (ANA)’dur ve SLE’nin tan› kriterlerinden bi-
ridir. Bununla birlikte SLE için spesifik de¤ildir, di¤er oto-
immün hastal›klarda ve sa¤l›kl› bireylerde de bulunabilir.
Anti ds-DNA en s›k görülen otoantikorlardand›r ve hasta-
l›¤›n aktivitesi ile böbrek tutulumu hakk›nda fikir verir.
Ekstrakte edilebilen nükleer antijenlere (ENA) karfl› olu-
flan antikorlar da di¤er otoimmün hastal›klarda oldu¤u gi-
bi SLE’de de görülürler. ENA’lar ve birlikte görüldü¤ü oto-
immün hastal›klar Tablo 2’de sunulmufltur.

KL‹N‹K 
SLE iyileflme ve alevlenme dönemleriyle seyreden bir has-
tal›kt›r. SLE’ de “hastal›k yoktur, hasta vard›r”. Klinik
bulgular hastadan hastaya de¤iflebilir. Ayn› bulgulara sa-
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hip olgularda, klinik tablonun a¤›rl›¤› birbirinden farkl›
olabilir. Hastal›k fliddeti, hafiften a¤›ra, intermitan klinik-
ten sürekli klini¤e kadar de¤iflkendir. Konstitüsyonel semp-
tomlar hastal›k seyri boyunca belirgin olup halsizlik, yor-
gunluk, atefl, ifltahs›zl›k ve kilo kayb›n› içerir. Çocukluk ça-
¤›nda her zaman tipik belirti ve bulgularla ortaya ç›kma-
yabilir. Sanki “kuzu postuna bürünmüfl kurt” gibidir. Ço-
cuklarda SLE’nin en çok görülen bafllang›ç belirti ve bul-
gular› Tablo 3’de sunulmufltur. Çocukluk ça¤› lupusunun
seyri boyunca görülebilen klinik belirti ve bulgular ile gö-
rülme s›kl›klar› Tablo 4’de sunulmufltur. 

Konstitüsyonel bulgular: Hastal›¤›n bafllang›c›nda ve alev-
lenme dönemlerinde atefl, halsizlik, ifltahs›zl›k ve kilo kay-
b› s›kl›kla görülür. Atefl sürekli veya intermitan olabilir.

Mukokütanöz bulgular: Çocuklarda mukokütanöz bulgular
eriflkinlere göre daha s›k görülür. Bunlar›n da en çok görü-
lenleri malar döküntü, oral ülserler ve fotosensitivitedir. Fa-
kat eriflkindekinin aksine yaln›zca cilt tutulumu ile giden
“diskoid lupus”a çocuklarda çok ender rastlan›r (28). Ço-
cuk hastalar›n yaklafl›k yar›s›nda bafllang›çta hastal›k için
tipik bir bulgu olan “kelebek döküntü” görülür. Bu döküntü
malar bölge, burun ve bazen de al›nda yerleflir ama nazola-
bial sulkuslar› tutmaz (Resim I). Günefl ›fl›n› döküntünün ar-
t›fl›na yol açar. Ayr›ca, günefle maruz kalan di¤er bölgelerde
de her çeflit vaskülitik döküntünün (makül, papül, petefli,
purpura vs.) meydana gelebilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Ürti-
keryal vaskülit ve livedo retikularis di¤er deri bulgular›n-
dand›r. Raynaud fenomeni hastal›¤›n seyrinde görülebilece¤i
gibi öncül bulgusu da olabilir. Saç dökülmesi SLE’de s›k
rastlanan bir yak›nmad›r. SLE’nin tan› kriterlerinden biri de
oral/nazal ülserlerdir. Bu ülserler s›kl›kla a¤r›s›zd›rlar. 

Kas-iskelet sistemi bulgular›: SLE’li çocuklar›n pek ço¤un-
da artrit ve/veya artralji görülebilir. Artrit en s›k el küçük
eklemlerini ard›ndan da di¤er periferik eklemleri (diz, dir-

sek, bilekler) tutar ve s›kl›kla k›sa sürede iyileflir. Artrit ge-
zici veya persistan olabilir. Deformite b›rakmas› beklen-
mez. Hastal›¤›n alevlenme dönemlerinde miyalji veya kas
güçsüzlü¤üne rastlanabilir. 

Böbrek tutulumu: Hastal›¤›n prognozunu belirler. Pek çok
hastada hastal›¤›n bafllang›c›nda asemptomatik nefrit ola-
bilirse de bir k›sm›nda da yo¤un hematüri veya nefrotik
sendromla kendini belli eder. Böbrek tutulumu s›kl›kla ta-
n›dan sonraki ilk 2 y›l içinde ortaya ç›kar. ‹drar sedimen-
tinde her büyük büyütme alan›nda 5 ve üzerinde eritrosit
veya lökosit görülmesi, silendirüri, günde 0.5 gramdan
fazla proteinüri, üre-kreatinin yüksekli¤i ve hipertansiyon
hastada böbrek tutulumunu düflündüren bulgulard›r (44).
Yüksek morbidite ve mortalite nedeni ile SLE’li her hasta-
n›n böbrek tutulumu aç›s›ndan incelenmesi gerekir. Dünya
Sa¤l›k Örgütü lupus s›n›flamas› günümüzde birçok merkez
taraf›ndan kullan›lmaktad›r (Tablo 4) (38).

Bu histolojik tiplerden en s›k görüleni diffüz proliferatif
glomerülonefritir. Bu form uygun flekilde tedavi edilmezse
k›sa sürede böbrek yetmezli¤ine gidebilir. Bu s›n›flamada
tübülointerstisyel de¤ifliklikler yer almam›flt›r. Ancak
SLE’de tübülointerstisyel nefrit s›kt›r ve bütün tiplere efl-
lik edebilir.

Santral sinir sistemi tutulumu: Böbrek tutulumundan son-
ra gelen en büyük morbidite ve mortalite sebebidir. En s›k
görülen, nöropsikiatrik bozukluklardan depresyon ve psi-
kozdur. Özellikle steroid tedavisi kullanan hastalarda duy-
gu durum de¤ifliklikleri ortaya ç›kt›¤› zaman ilaç yan etki-
si ve hastal›k nörolojik tutulumunun ayr›c› tan›s› iyi yap›l-
mal›d›r. Steroide ba¤l› psikozda ilaç dozu azalt›lma yolu-
na gidilirken, SLE’ ye ba¤l› psikozda aksine yüksek doz
steroid tedavisi uygulan›r. Konsantrasyon ve hat›rlama
güçlü¤ü, biliflsel ifllevlerde bozulma çocuklarda s›k rastla-
nan belirtilerdir. SLE’li hastalarda migren benzeri vaskü-

Tablo 2. Ekstrakte edilebilen (ayr›labilen) nükleer antijenler (ENA)

Sm (Smith) Lupus için %95 spesifik, ama hastalar›n sadece %15-30’unda (+).
RNP Çok çeflitli otoimmün hastal›kta görülür (romatoid artrit, lupus, skleroderma,

Sjögren sendromu) 
‹zole RNP yüksekli¤i (di¤er ENA yüksekli¤i olmaks›z›n) mikst ba¤ dokusu hastal›¤›nda
görülür.
Lupusta ›l›ml›, renal tutulumsuz gidifl ile birliktedir.

SSA Subakut kutanöz lupus, neonatal lupus, Sjögren sendromu
SSB Sjögren sendromu için SSA’ dan daha spesifiktir.
Ribozomal P Lupus için %95 spesifik

Psikoz ve renal hastal›k ile iliflkili oldu¤u düflünülüyor.
Scl-70 Diffuz skleroderma için yüksek spesifiteye sahip ama sadece %30 sensitif. 

Sklerodermada interstisyel akci¤er hastal›¤› ve a¤›r cilt tutulumu ile birliktelik.
Jo-1 Dermatomiyozit için yüksek spesifiteye sahip ama sadece %30 sensitif ve interstisyel

akci¤er hastal›¤› ile birliktelik.
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ler bafl a¤r›lar› görülebilir (45). Konvülziyon lupusun bafl-
lang›ç bulgusu olabilir. S›kl›kla jeneralize, tonik-klonik va-
s›fta, nadiren de fokal nöbetler görülebilir (46). Nadir ol-
guda SLE’ye ba¤l› transvers miyelit ve kore bildirilmifltir
(47)(48).

Kardiyak tutulum: SLE’nin en s›k görülen kardiyak bulgu-
su perikardittir. Klinik olarak sessiz olabilece¤i gibi yatar-
ken ve nefes al›rken artan gö¤üs a¤r›s›na da yol açabilir.
Lupusa ba¤l› kalp tamponad› nadir olarak bildirilmifltir
(49). SLE’li çocuklar›n %10-15’inde miyokardit görülebi-
lir. Atefli olmaks›z›n taflikardisi olan SLE’li bir çocukta
miyokardit akla gelmelidir.  “Libman-Sacks endokarditi”
çocuklarda eriflkinlere göre daha az rastlanan bir bulgu-
dur. SLE’li hastalarda ateroskleroz riskinde art›fl saptan-
m›flt›r (50). Kronik hastalarda miyokard enfarktüsü nadir
de olsa görülebilir (51).

Akci¤er tutulumu: En s›k izlenen solunum sistemi bulgusu
plevral efüzyon, ard›ndan pnömoni ve pulmoner hemoraji-
dir (52)(53). Lupus pnömonisi enfeksiyona ba¤l› olmayan
atefl, öksürük, dispne, hemoptizi ve interstisyel infiltrasyon-
lar ile karakterize tablodur. Yüksek doz kortikosteroid ile
tedavi edilmezse mortalitesi çok yüksektir. SLE’li hastalar-
da pulmoner emboli ve interstisyel akci¤er hastal›¤›na da
rastlanabilir.

Hematolojik/Retiküloendoteliyal sistem tutulumu:
Aktif hastal›¤› olan SLE’li olgularda %50 s›kl›¤›nda len-
fadenopati ve  %10–20 oran›nda splenomegali görülebilir.
Uzun dönem hastalar›n izleminde kronik hastal›k anemisi
görülebilir. SLE’ de görülen bir baflka anemi de otoimmün
hemolitik anemidir ve Coombs testi pozitifli¤i ile do¤rula-
nabilir. Akut poliartritli bir hastada lenfopeni varl›¤›, SLE
aç›s›ndan uyar›c› bir bulgudur. Lökopeni genellikle hasta-
l›¤›n aktif dönemlerinde görülür. Lenfositlere karfl› geliflen
antikorlar lenfopeniye yol açar. Lökositoz ise akut enfeksi-
yona veya steroid tedavisine ba¤l›d›r. SLE’de TH2 tipi im-
mün yan›ta ba¤l› olarak ›l›ml› bir eozinofili saptanabilir.
Trombositopeni; antifosfolipid antikorlara, aktif hastal›¤a,
böbrek bozuklu¤una veya ilaçlara ba¤l› olabilir. Trombosit
say›s› genellikle 50.000’in alt›na inmez. Trombotik trom-
bositopenik purpura, SLE’li olgular›n %1-2 ‘sinde görülen
ve hayat› tehdit edici bir komplikasyon olup; atefl, mikro-
anjiopatik hemolitik anemi, nörolojik bulgular, böbrek yet-
mezli¤i ve trombositopeni ile seyreder. Antifosfolipid anti-
korlara ba¤l› kanama bozuklu¤u SLE’nin korkulan komp-
likasyonlar›ndand›r. Bu antikorlar›n varl›¤›nda tekrarla-
yan düflükler, venöz trombozlar, arteryel t›kan›kl›klar ve
ekstremite ülserleri görülebilir. Lupus antikoagülan varl›-
¤›nda PTT’de uzama ve buna ba¤l› kanamalar görülebilir. 

Gastrointestinal tutulum: Hastal›¤›n aktif dönemlerinde bu-
lant›, kusma, diyare veya kab›zl›k görülebilir. Lupusun en
korkulan gastrointestinal komplikasyonu mezenter vasküli-
ti olup kendini atefl, kusma ve kanl› ishal ile gösterir.
SLE’de periton zar› tutulumuna ba¤l› asit görülebilir. Nef-
rotik sendroma ba¤l› asitten fark› a¤r›l› olmas›d›r. SLE’da
pankreatit, otoimmün hepatit, Budd-Chiari sendromu, ülse-

Tablo 3. Juvenil SLE’nin bafllang›ç bulgular›

Bulgu S›kl›k (%) Kaynaklar
Konstitüsyonel semptomlar:

atefl, halsizlik, kilo kayb› 40-74 4,23,24
Artrit/artralji 20-74 4,25
Organomegali 15-74 4,23,24
Böbrek tutulumu 20-82 4,25,26,27
Malar döküntü 44-52 4,23
Lenfadenopati 15-30 4,24,25

Resim I: Jüvenil sistemik lupus eritematoziste kelebek
fleklinde döküntünün görünümü. (Cerrahpafla Çocuk

Romatoloji arflivi)
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Bulgu
Mukokütanöz

Malar döküntü
Oral ülser
Fotosensitivite
Vaskülit
Diskoid döküntü
Alopesi 

Artrit
Göz

Konjunktivit
Üveit
Keratokonjunktivitis sicca
Sklerit/episklerit
Keratit
Optik nörit
Oftalmopleji
Retinal hastal›k

Kardiyak
Perikardit
Miyokardit
Kapak tutulumu
Koroner arter hastal›¤›

Pulmoner
Plörezi
Pnömoni
Pulmoner hipertansiyon
Pulmoner emboli
Yayg›n interstisyel hastal›k

Renal
Santral sinir sistemi

Bafla¤r›s›
Nöbet
Psikoz
Periferik nöropati
Duygudurum bozukluklar›
Biliflsel bozukluklar
Serebrovasküler hastal›k
Miyelopati    

Hematolojik
Trombositopeni
Anemi
Lökopeni
Lenfopeni

S›kl›k (%)

44-74
26-48
16-40
16-52
10-19
7-48
74-90
20-35

5-26

5-77

30-80
20-95

39

Kaynaklar
4,23,24,28

4,23,24
29

30,31,32,33

34,35,36

26,27,37,38,39
4,40,41,42,43

4,23,24

Tablo 4. Juvenil SLE’nin klinik belirti ve bulgular›
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ratif kolit geliflebilir. Il›ml› hepatomegali varl›¤› aktif has-
tal›¤› olan çocuklar›n yaklafl›k 2/3’ünde görülmektedir (54) 

TANI
SLE’nin en s›k görülen belirtileri ço¤unlukla nonspesifiktir
ve pek çok hastal›kla kar›flabilir. ‹lerleyici halsizlik ve ifl-
tahs›zl›¤› olan bir hastada ay›r›c› tan› yaparken enfeksi-
yonlar (özellikle HIV ve Tbc) ve malignitenin yan› s›ra
SLE gibi romatolojik hastal›klar da düflünülmelidir. 

Kronik hastal›¤› olan bir çocu¤a genel yaklafl›mda SLE ak-
la gelmeli ve istenecek tetkiklere ANA eklenmelidir. ANA,
SLE taramas› için uygun bir testtir. Sensitivitesi yüksek fa-
kat spesifisitesinin düflük oldu¤u hat›rlanmal›d›r. Fizik in-

celemede el ve ayaklar›n küçük eklemlerinde artrit saptan-
mas› SLE’yi düflündüren bir bulgudur. Diz eklemlerinde az
miktarda efüzyon olmas› da SLE’nin aktif faz›nda s›kl›kla
görülür. Ayn› tabloyu jüvenil idiyopatik artrit ve Lyme has-
tal›¤› da yapabilirse de ANA pozitifli¤i ve küçük eklemler-
de artrit varl›¤› kuvvetle SLE düflündürmelidir. Pek çok ro-
matolojik hastal›¤›n aktif döneminde rutin laboratuar ince-
lemeleri benzer sonuçlar verir; s›kl›kla lökositoz, trombosi-
toz ve artm›fl eritrosit sedimantasyon h›z› (ESH) saptan›r.
Kronik hasta bir çocukta artm›fl ESH’ye ra¤men trombosit
say›s›nda ve beyaz küre say›s›nda düflme saptan›yorsa akla
kemik ili¤i infiltrasyonu yapan malignitelerin (örnek löse-
mi) yan› s›ra SLE gelmelidir. Pek çok kronik hastal›kta hi-
pokrom mikrositer anemi görülürken rutin tam kan say›-

Tan› kriterleri:

1. Malar döküntü
2. Diskoid döküntü
3. Fotosensitivite
4. Oral/nazal ülserler
5. Artrit (2 veya eklemde noneroziv artrit)
6. Serözit (Plorezi, perikardit)
7. Renal tutulum (0. 5 gr/gün veya +++‘ten fazla persistan proteinüri veya hücresel silendirler
“eritrosit,hemoglobin, granüler, tübüler veya kar›fl›k”)
8. Nörolojik tutulum (konvülziyon, psikoz)
9. Hematolojik tutulum ( a.Hemolitik anemi veya

b. Lökopeni: <4000 veya
c. Lenfopeni: <1500 veya
d. Trombositopeni : <100000)

10. ‹mmünolojik tutulum (Anti-dsDNA pozitifli¤i veya
Anti Sm pozitifli¤i veya
Antifosfolipid antikorlar›n pozitifli¤i: antikardiolipin antikorlar ve lupus     

antikuagulan› pozitifli¤i, yalanc› pozitif sifiliz testi)
11. ANA pozitifli¤i (‹laçlara ba¤l› olmayan)

S›n›f Histopatolojik bulgular Klinik bulgular

I Mezangioproliferatif Glomerulonefrit Yok veya minimal proteinuri, hafif hematüri, piyüri

II Fokal Proliferatif Glomerulonefrit De¤iflen derecelerde hematüri ve piyüri

III Diffüz Proliferatif Glomerulonefrit Aktif idrar sedimenti, nefrotik düzeye varabilen 
proteinüri, böbrek ifllevlerinde bozukluk

IV Membranöz Glomerulonefrit Aktif idrar sedimenti, nefrotik düzeye varabilen 
proteinüri, böbrek ifllevlerinde bozukluk

V Sklerozan Glomerulonefrit Kronik böbrek yetmezli¤i tablosu
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m›nda makrositer anemi varl›¤› SLE aç›s›ndan uyar›c› ol-
mal›d›r. SLE’ye ba¤l› hemolitik anemi olabilece¤i unutul-
mamal›d›r. ANA pozitifli¤i saptanan kronik hastal›kl› bir
çocukta kompleman düzeyleri mutlaka incelenmelidir.
Kompleman düflüklü¤ü aktif SLE’yi düflündürür. 

Pek çok hastal›kla kar›flabilecek bu hastal›kta kesin tan›
koyduracak tek bir klinik bulgu ya da laboratuvar testi
yoktur. Bu sebeple SLE’li hastalar› tan›mlamak amac› ile
ACR (American Collauge of Rheumatology) taraf›ndan ta-
n› kriterleri gelifltirilmifltir. Ancak klinik tan›y› yaln›zca bu

kriterlerle s›n›rland›rmak do¤ru de¤ildir. Çünkü hastal›¤›n
önemli bir özelli¤i de alevlenme ve yat›flma dönemleriyle
seyretmesidir.  Bu 11 kriterden 4 ve bulunmas› %96
sensitivite, %96 spesifisite sa¤lar. Bu tan› kriterleri özel-
likle ANA pozitif romatoid artriti SLE’den ay›rmak için
gelifltirilmifltir. Baz› hastalar bafllang›çta sadece 3 kriteri
tafl›yor olsalar da aksi ispatlanana kadar SLE tan›s› düflü-
nülmelidir.

SLE, s›kl›kla zaman içinde geliflen bir hastal›kt›r. “‹diyo-
patik” trombositopenik purpura, “izole” hemolitik anemi,
“izole” proteinüri ile birlikte ANA pozitifli¤i olan hastala-
r›n bir k›sm›nda y›llar içinde SLE geliflti¤i görülmüfltür.
Böyle hastalar tekrar tekrar incelenmeli ve izlemlerinde
lupusun di¤er klinik ve laboratuar parametreleri dikkatle
aranmal›d›r. ANA pozitifli¤i ile birlikte afla¤›daki durum-
lar›n varl›¤›nda hastalar geliflebilecek SLE aç›s›ndan izle-
me al›nmal›d›r:
- ‹diyopatik trombositopenik purpura
- Kronik ürtiker ve anjioödem
- Hipotiroidizm veya hipertiroidizm
- ‹zole hemolitik anemi‹
- ‹zole proteinüri

TEDAV‹
SLE’de her hastan›n tedavisi o hastan›n klinik bulgular›n›n
a¤›rl›¤›na ve hastal›¤›n aktivitesine göre belirlenir. Örne¤in,
sadece cilt ve kas-iskelet sistemi tutulumu olan hastalarda
antimalaryal ilaç ve/veya nonsteroid antiinflamatuvar ilaç-
lar (NSA‹‹) yeterli olabilirken böbrek veya santral sinir sis-
temi tutulumu olan hastalarda yüksek doz immunsupresif te-
davi uygulan›r. 

NSA‹ ilaçlar temel olarak atefl, miyaiji, artralji-artrit ve
hafif serozitin kontrolünde etkili olurlar. Bu grup ilaçlarda

en önemli durum böbrek yan etkilerdir. Ayn› zamanda bu
ilaçlar anormal KCFT, GIS toksisitesi ve nadiren aseptik
menenjite yol açmaktad›r. Bu ilaçlar kullan›l›rken tam kan
say›m›, KCFT, böbrek fonksiyon testleri ve gaitada gizli
kan düzenli aralarla bak›lmal›d›r. NSA‹‹’lar renal pros-
taglandin yap›m›n› engelleyerek renal kan ak›m›n› azalt›p
glomerüler filtrasyonu düflürebilir. Tuz ve su retansiyonu
ile nadiren hiperkalemi ve interstisyel nefrit önemli yan et-
kilerindendir. Plevral ve perikardiyal effüzyonda endome-
tazine h›zl› ve dramatik cevap oluflur. Lupus antikoagülan
veya antifosfolipid antikoru olan hastalarda düflük doz as-
pirin al›m› ile tromboz geliflimi önlenir.

Kortikosteroidlerin kullan›m sekli ve dozu uygulanma en-
dikasyonuna göre büyük farkl›l›k gösterir.  Yaln›zca deri
lezyonlar›nda  topikal ve intralezyoner kortikosteroid kul-
lan›labilir. Hafif olgularda klinik tabloya göre 5-40
mg/gün prednizolon veya eflde¤eri ile bafllan›rken a¤›r or-
gan tutulumu olan olgularda genellikle 1-2 mg/kg/gün do-
zunda prednizolon veya eflde¤eri ile bafllan›r. Cevap al›n-
d›ktan sonra günlük doz yavafl yavafl azalt›l›r. Hayat› teh-
dit eden ve çok h›zl› ilerleyen olgularda pulse metil-predni-
zolon uygulamas›na gerek olabilir. Steroid kullan›m› s›ra-

S›n›f ‹laç Ad›
NSAII Ibuprofen ‹nflamatuvar kas, eklem, seroza, vs. a¤r›s›

Naproksen
Indometazin

Antimalaryaller Hidroksiklorokin Deri tutulumu, otoimmun-iliflkili 
yorgunluk ve artropati

Kortikosteroidler Prednizon Serozit, sitopeniler, major organ tutulumlar›
Ayr›ca; NSAII’a dirençli kas-iskelet 
semptomlar›nda geçici süre, düflük dozda

Güçlü immunomodulatorler Azatiopirin A¤›r organ tutulumu veya sitopeni
Metotreksat Ayr›ca; steroid kesilmesi s›ras›nda 
Siklosporin relaps›n önlenmesi
Siklofosfamid
Leflunomid
Mikofenolat mofetil
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s›nda osteoporoz riskini azaltmak için ek kalsiyum ve D vi-
tamini verilmelidir. Bu amaçla gerekirse kalsitonin ve bi-
fosfonatlar da kullan›labilir. En h›zl› kemik kayb› ilk 6 ay-
da oldu¤u için tedaviye erken bafllanmal›d›r. Steroid teda-
visinde enfeksiyon, osteonekroz, glikoz ve lipid metaboliz-
ma bozuklu¤u, hipertansiyon, erken ateroskleroz, hipota-
lamus-hipofiz sürrenal aks bask›lanmas› gibi pek çok yan
etki görülebilir. Bunlar›n d›fl›nda Cushingoid görünüm, ki-
lo al›m›, k›llanmada art›fl, akne, avasküler nekroz, kata-
rakt, hipokalemi, uykusuzluk, sinirlilik ortaya ç›kabilir. Bu
yan etkileri azaltmak için steroidi mümkün olan en düflük
dozda ve sürede kullanmak ve ilac› sabah›n erken saatle-
rinde tek dozda vermek gerekir. Steroidin bölünmüfl dozlar
halinde verilmesi ACTH’nin bask›lanmas›n› kolaylaflt›r›r.

Antimalaryal ilaçlar aras›ndan SLE’de kullan›lan tek ilaç
hidroksiklorokindir. Özellikle yorgunluk ile kas iskelet sis-
temi  ve  cilt bulgular›n›n kontrolünde yararl›d›r. Makrofaj
organellerinde pH’y› artt›rarak optimal makrofaj-T hücre
etkileflimi için gereken asidik hücresel ortam›n oluflmas›n›
önler. UV ›fl›n›n›n toksik etkilerini da¤›tma yetenekleri ma-
lar döküntüde etkinlik sa¤lar. Ayr›ca; trombosit adezyon
kuvvet ve agregasyonunu inhibe edici,  serum kolesterol ve
trigliserid düzeylerini düflürücü etkileri de vard›r.
En önemli yan etkisi retina toksisitesidir. Bunun için 6 ay-
da bir göz dibi ve görme alan› muayenesi yap›lmal›d›r. Di-
¤er yan etkileri; bulant›, kusma, ishal, zay›flama, periferik
nöropati, myopati-kardiyomiyopati ve psikozdur.

Azatiopirin; bir pürin analo¤udur ve özellikle orta-fliddetli
SLE’de yayg›n olarak kullan›lan etkili ve göreceli olarak
güvenilir bir sitotoksik ilaçt›r. Lupus nefritinde ve olas›l›k-
la da SSS tutulumunda siklofosfamidden daha az etkin ol-
mas›na karfl›n etkili bir ilaçt›r. Lupus nefritinde proteinü-
riyi azaltt›¤› ve renal fonksiyonlar› iyilefltirdi¤i gösteril-
mifltir. Hastal›k aktivitesini, alevlenme oranlar›n› ve kulla-
n›lan steroid dozunu azalt›lmak amac›yla kullan›l›r. Allo-
pürinol, azatiyopirinin metabolizmas›n› azalt›r ve toksisite
riskini art›r›r. Bu nedenle allopürinol ile birlikte kullan›l-
mamas› gerekir.

Siklofosfamid; lupus nefriti, SSS tutulumu, lupus pnömo-
nisi, pulmoner hemoraji, lupusa ba¤l› trombositopeni ve
gangren gibi fliddetli vaskülitik komplikasyonlar›n tedavi-
sinde kullan›l›r. Lupus nefritinde renal fonksiyonlar›n ko-
runmas› aç›s›ndan tek bafl›na steroid daha etkilidir. Önem-
li yan etkileri aras›nda enfeksiyon riskini art›rmas›, over
yetmezli¤i, malignensi riskini art›rmas› ve hemorajik sistit
say›labilir. 

Metotreksat›n; SLE’li hastalarda özellikle eklem ve cilt
bulgular›n›n kontrolü için 7.5-15 mg/hafta dozunda veril-
mesinin etkili oldu¤u bildirilmifltir.

Siklosporinin; SLE’da membranöz glomerulonefritte,
trombositopenide ve di¤er sitopenilerde etkili oldu¤unu bil-
diren çal›flmalar vard›r. En önemli yan etkileri hipertansi-
yon, hipertrikoz ve nefropatidir.

IVIG (‹ntravenöz immünglobülin tedavisi) tedavisinin lu-
pusa ba¤l› fliddetli trombositopeninin akut tedavisinde et-
kili oldu¤unu gösterilmifltir. Ancak pahal› olmas› ve yüksek
doz steroide bir üstünlü¤ünün net gösterilememesi nede-
niyle ilk tercih de¤ildir.

Medikal tedavilerin yan› s›ra tüm hastalar›n uymas› gereken
genel önlemler vard›r. Güneflten korunmak çok önemlidir.
Afl›r› fizik egzersizlerden kaç›nmak gereklidir. Enfeksiyon-
lar hastal›¤› alevlendirebilece¤i için korunmak gereklidir.
Özellikle adolesan hastalarda psikolojik destek gerekebilir. 

PROGNOZ
SLE alevlenmeler ve remisyonlarla giden uzun süreli bir
hastal›kt›r. Hastal›k herhangi bir dönemde alevlenebilir. Bu
alevlenmeler spontan gerçekleflebilece¤i gibi enfeksiyon,
stres vs. gibi d›fl etkenler sonucu da olabilir. Hastalar spon-
tan remisyona girebilir. Hastal›¤›n aktivitesini belirlemek
için çeflitli indeksler oluflturulmufltur. Bunlar aras›nda:

Tablo 7. Çocukluk ça¤› lupusunda morbidite

Renal Hipertansiyon, diyaliz, transplantasyon
Nörolojik Nöbet, psikoz, organik beyin sendromu, nörokognitif disfonksiyon
Kardiyovasküler Ateroskleroz, miyokard infarktüsü, kardiyomyopati, valvülopati
‹mmunolojik Tekrarlayan infeksiyonlar, fonksiyonel aspleni, malignite
Muskuloskeletal Osteopeni, kompresyon k›r›klar›
Oküler Katarakt, glokom
Endokrinolojik Diabet, obezite, büyüme gerili¤i, infertilite, fetal ölüm

Prognoz üzerine en etkili olan böbrek tutulumu varl›¤›d›r. Bununla birlikte son y›llarda en s›k mortalite sebebi olarak
böbrek yetmezli¤inin yerini sepsis almaya bafllam›flt›r [58][60]. Baz› hastalarda SLE nefritinin prognozunun daha kötü
oldu¤u saptanm›flt›r [26][27] (Tablo 8). 
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- Lupus Activity Index (LAI)
- Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity In-

dex (SLEDAI)
- Systemic Lupus Activity Measures (SLAM)
- British Isles Lupus Assessment Group Activity Index

(BILAG) 
say›labilir (44) .

Tedavi seçeneklerinin artmas›na ba¤l› olarak SLE’li hasta-
larda morbidite ve mortalite azalm›flt›r (54) (55) (56) (57)
(58). Tekrarlayan infeksiyonlar SLE’li çocuklarda morbi-
diteyi artt›ran en önemli etkenlerdendir (59). Bu infeksi-
yonlar hem hastal›¤›n immun sistemde yapt›¤› etkilere
ba¤l› primer veya kullan›lan ilaçlar›n immun sistemi bas-
k›lay›c› etkilerine sekonder olarak geliflir. “Nocardiya,
Candida, Pseudomonas ve Clostridium perfiringens” gibi
f›rsatç› enfeksiyonlara ba¤l› ölümler bildirilmifltir (59).
Uzun süredir hastal›¤› olan çocuklarda meydana gelen
fonksiyonel aspleni de bu infeksiyonlar›n ortaya ç›k›fl›na
katk›da bulunur. 

SLE’li çocuklarda karfl›lafl›labilecek morbiditeler Tablo
7’de sunulmufltur (44). Bunlar hem hastal›¤a hem de kul-
lan›lan ilaçlara ba¤l› ortaya ç›kabilirler. 

Tablo 8. Çocuklarda SLE nefritinde kötü  prognostik fak-
törler

Parametreler
Erkek cinsiyet
Siyah ›rk
Prepubertal bafllang›ç
Anemi
Süregen hipertansiyon
Renal fonksiyon bozuklu¤u
Nefrotik sendrom
S›n›f IV lupus nefriti
Yüksek histolojik indeks skoru

Hastalar›n 5 y›ll›k beklenen ömrü yaklafl›k %90 civar›nda-
d›r (58)(60)(61). On y›ll›k sa¤ kal›mda bu oran %60-85’e
düflmektedir (58)(60).
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TANIM
Dermatomiyozit, karakteristik deri bulgular› olan inflama-
tuvar bir miyopatidir. Hem çocuklarda hem de eriflkinler-
de nadir olarak rastlanan bir ba¤ dokusu hastal›¤›d›r.
Eriflkindeki prevalans› 10/10.000.000 iken çocuklarda bu
oran 3.2/10.000.000’dur [1]. Etiyolojisi tam olarak bilin-
memekle birlikte doku uyumluluk antijenleri, çevresel fak-
törler (virüs, ilaç, vs.) ve otoimmunite suçlanmaktad›r [2].
‹lk olarak 1975 y›l›nda Bohan ve Peter isimli araflt›rmac›-
lar hastal›¤›n tan›s› ve polimiyozitten ayr›m› için kriterler
belirlemifllerdir (Tablo 1) [3]. Bu 5 kriterin 4’ü kas tutu-
lumu ile iliflkili iken 5.si cilt tutulumunu yans›t›r ve derma-
tomiyozit tan›s› için flartt›r. Bununla birlikte, vaskülitin efl-
lik etti¤i ba¤ dokusu hastal›klar› olan sistemik lupus erite-
matosus, mikst ba¤ dokusu hastal›¤›, sistemik bafllang›çl›
jüvenil idyopatik artrit, spondiloartropatiler ve Sjögren
sendromunun da inflamatuvar miyopatiye yol açabilece¤i
bilinmektedir. Bu yüzden kesin JDM tan›s› konabilmesi
için inflamatuvar miyopati yapabilen di¤er hastal›klar d›fl-
lanmal›d›r. 

Eriflkinlerde ortalama tan› yafl› 40 iken, hastal›k çocuklar-
da s›kl›kla 5–14 yafllar› aras›nda bafllar [4].  K›zlarda da-
ha s›k görülür. Çocuklarda dermatomiyozitin prognozu
eriflkine göre daha iyidir. Eriflkindekinin aksine artm›fl ne-
oplazi insidans› yoktur [5].  Modern tedavi seçenekleri
hastal›¤›n mortalitesini oldukça azaltm›flt›r. 

KL‹N‹K
Dermatomiyozitin bafllang›ç semptomlar› akut olabildi¤i
gibi halsizlik, ifltahs›zl›k, düflük dereceli atefl, s›kl›kla bir
artraljiyi takip eden intermitan döküntü ve proksimal kas
güçsüzlü¤ü ve a¤r›s› fleklinde sinsi olabilir. Çocuklarda kli-
nik ço¤unlukla sinsidir ve proksimal kaslar›n tutulufluyla
bafllar.  Tablo 2’de JDM’nin en s›k görülen bafllang›ç bul-
gular› sunulmaktad›r [6]. 

Cilt Bulgular›
JDM’in tan› konulmas›na en yard›mc› özelli¤i tipik cilt
bulgular›d›r. Hastal›¤›n primer cilt lezyonlar› simetrik da-
¤›l›ml›, erguvani renkli maküler eritem fleklinde bafllar.
Özellikle üst göz kapaklar›, malar bölgeler, burun kemeri,
nazolabial k›vr›mlar, boyun ve gö¤üs ön duvar›ndaki V
aç›kl›klar›, diz / dirsek / metakarpofalangeal / proksimal
interfalangeal eklemlerin ekstansör yüzeyleri ve periungu-
al alanlar cilt lezyonlar›n›n tercih etti¤i bölgelerdir. Has-
tal›k ilerledikçe döküntüler endurasyon gösterebilir veya
telenjiektazi ve pigment de¤iflikliklerinin efllik etti¤i atro-
fik bir hal alabilir. Hastal›¤›n patognomonik bulgusu Got-
tron belirtisi ve papülleridir (Resim I). Gottron papülleri,
dorsal interfalangeal, metakarpofalangeal, dirsek veya diz
eklemleri üzerinde görülen morumsu, eritematöz papüller-
dir. Dermatomiyozitli hastalar›n % 70’inde görülürler [7]. 

* Dokuz Eylül Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal› 

JÜVEN‹L DERMATOM‹YOZ‹T (JDM)
Balahan MAKAY* Erbil ÜNSAL*

Tablo 1. Jüvenil dermatomiyozit ve polimiyozit için tan› kriterleri

Jüvenil dermatomiyozit Jüvenil polimiyozit

Karakteristik döküntü + –

Simetrik proksimal kas güçsüzlü¤ü + +

Kas enzimlerinde yükselme + +

Kas histopatolojisi + +

Elektromiyografik de¤ifliklikler:

inflamatuvar miyopati + +

JDM tan›s› için döküntü + 3 veya 4 kriter gereklidir.
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Tablo 2. Jüvenil dermatomiyozitin bafllang›ç semptomlar›

Semptomlar %
Kas güçsüzlü¤ü 100
Döküntü 100
Kas a¤r›s› 72
Atefl 65
Yutma güçlü¤ü 45
Kar›n a¤r›s› 37
Artrit 36
Cilt alt› kalsifikasyon 22

Gottron belirtisi ise Gottron papülleri ile ayn› yerleflimli si-
metrik, soyulma göstermeyen, s›kl›kla atrofik, morumsu
eritematöz makül veya plaklar› tan›mlar. Göz kapaklar›-
n›n üzerinde belirgin olan ama burun kökü ve nazolabial
çizgiye dek uzanabilen menekfle renginde veya heliotropik
döküntü hastal›k için karakteristik bir bulgudur(Resim II).
Hastalar›n %50-90’›nda periorbital eritem ve ödem veya
göz kapa¤›nda kapiller telanjiektazi bulunabilir [8]. Has-
tal›¤›n aktivitesi kontrol alt›na al›nd›ktan sonra bile telan-
jiektaziler devam edebilir. Dermatomiyozit için karakteris-
tik bir baflka bulgu ise t›rnak çevresindeki telenjiektaziler-
dir. Omuzlar, s›rt›n üst k›sm› ve kollar üzerinde görülen,
boyuna ve gövde üst k›sm›na “V” fleklinde yay›lan eritema-
töz, poikilodermatöz döküntü “fial belirtisi/V-belirtisi”
olarak adland›r›l›r. Hastal›¤›n döküntüleri fotosensitif ve
tekrarlay›c›d›r. Günefl ›fl›n›na maruz kal›nd›¤›nda daha kö-
tüleflir. Döküntüler s›kl›kla kafl›nt›l›d›r ve bu nedenle uyku
bozuklu¤una yol açabilir. Bazen kas enzimleri yüksekli¤i
olmadan da dermatomiyozit döküntüleri görülebilir (Ami-
yopatik dermatomiyozit) [9]. Travmaya maruz kalan böl-
gelerde (kalçalar, dirsekler, diz, vs.), hastal›k aktivitesi ve
süresi ile paralel olarak, cilt alt›nda kalsiyum birikimi gö-
rülebilir. Kalsinozis, JDM’li olgular›n %30-70’inde görü-
lürken eriflkin hastalar›n %10’unda rastlanan bir bulgudur
(Resim III) [10] [11] [12]. Raynaud fenomeni s›kl›kla efl-
lik eden bir yak›nmad›r. Dermatomiyozitin daha ender gö-
rülen cilt bulgular› Tablo 3’de sunulmufltur. Cilt bulgular›-
n›n belirgin oluflu hastal›¤›n a¤›rl›¤› hakk›nda bir ölçüt de-
¤ildir. Deri döküntüleri çok hafif olan olgularda bile a¤›r
miyozit görülebilir [13]. 

Kas-‹skelet Sistemi Bulgular›
Dermatomiyozitte tutulan kaslar iskelet kaslar›d›r. Önce-
likle omuz ve kalça eklemleri çevresindeki proksimal kas-
lar tutulur. Hastalar merdiven ç›kmakta, oturdu¤u yerden
kalkmakta, kollar›n› kald›rmakta ve saç taramakta güçlük
çekerler. Kas tutulumunun en duyarl› belirleyicisi özellikle
boyun fleksör kas güçsüzlü¤üdür. Ayr›ca hastal›¤›n en son
düzelen bulgusu olmas› aç›s›ndan da önemlidir. Hastalar›n
bir k›sm›nda kaslar›n palpasyonunda a¤r› vard›r, fakat bu
infeksiyöz miyopatilerdeki gibi fliddetli de¤ildir. Genellikle,
hasta çocuk ekstremitelerini fleksiyona getirdi¤inde daha

rahat eder. Bu nedenle tan› konmakta gecikilen hastalar-
da kalça, diz, dirsek, el ve bileklerde fleksiyon kontraktür-
leri oluflabilir. Farengeal kaslar tabloya efllik ederse disfa-
ji ve bazen de g›da aspirasyonu geliflebilir [14]. Bulbar
kuvvetsizlik seste kal›nlaflma ve disfoniye, yutmaya bafllar-
ken zorlanmaya, s›v›lar›n burundan regürjitasyonuna ve
yutmadan sonra geliflen epizodik öksürük ataklar›na neden
olur [15].  Proksimal kas kuvvetsizli¤i simetriktir. Distal

Resim I: Jüvenil dermatomiyazotli bir olguda Gottron
papülleri (Cerrahpafla Çocuk Romatoloji arflivi)

Resim II: Jüvenil dermatomiyazitli olguda heliyotropik
döküntü (Cerrahpafla Çocuk Romatoloji arflivi)
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kas kuvvetsizli¤i ancak hastalar›n % 10-20’sinde mevcut-
tur. JDM’li hastalar›n 1/3’ünde artralji ve artrit bulunur
[16]. Hem küçük hem de büyük eklemleri tutabilirse de
özellikle elin küçük eklemlerinin simetrik artriti daha s›k
görülür. JDM artriti erozif de¤ildir, deformite b›rakmaz.

Tablo 3. Dermatomiyozitin cilt bulgular›

Patognomonik bulgular
Gottron papülleri
Gottron belirtisi

Karakteristik bulgular
Heliotrop döküntü
fial belirtisi/V-belirtisi
Periungual telanjiektazi

Uyumlu bulgular
Kalsinozis 
Poikiloderma atrophicans vasculare 

Daha az görülen bulgular
Yüzde flifllik
Malignansi
Eritroderma 
Liken plan 
Kutanöz vaskülit
Pannükülit 
Makinist eli

Nadir bulgular
Ürtiker/Ürtikeryal vaskülit
Foliküler hiperkeratozis 
Malign eritem
Papüler müsinozis 
Hipertrikozis 
Malign atrofik papülozis (Degos hastal›¤›) 
Vulvar/skrotal tutulum

Kardiyopulmoner Bulgular
JDM’li hastalar›n yar›dan fazlas›nda hastal›¤›n bafllang›-
c›nda elektrokardiyogram (EKG) anormallikleri görülür ve
inflamasyon kontrol alt›na al›nd›kça bu de¤ifliklikler nor-
male döner. Bafll›ca sorun aritmidir. En s›k olarak asemp-
tomatik iletim anormallikleri, özellikle de tam sa¤ dal blo-
¤u EKG’ye yans›yabilir [17]. Hastalarda egzersiz dispnesi
görülebilir. A¤›r olgularda, interkostal kaslar ve diyafram
gibi solunum kaslar› tutulursa solunum paralizisi geliflebilir
[18], ayr›ca interstisyel fibrozis görülebilir [19]. Herhangi
bir solunum yak›nmas› olmayan hastalar›n bile %78’inde
solunumsal kapasitenin azald›¤› gösterilmifltir [17]. Bu ne-
denle hastalar›n izleminde EKG çekilmeli, pulmoner fonk-
siyon testleri ve akci¤erler de kontrol edilmelidir. 

Gastrointestinal Bulgular
Sindirim sistemi ile ilgili yak›nmalar hem vaskülit hem de
kas ifllevlerinin bozulmas› sonucu ortaya ç›kar. Ösefageal
kaslar›n tutulumuna ba¤l› motilite azalmas› sonucu sekres-
yonlar›n yutulmas›nda zorluk ortaya ç›kabilir. Baryumlu
ösefagus grafisinde genifllemifl atonik yap›lar›n görülmesi
ösefagus tutulumunu do¤rular [20]. Hastalar›n bir k›sm›n-
da nazal, yüksek perdeli konuflma dikkati çeker [21]. Mi-
yozitin derecesi azald›kça konuflma da normale döner. Çok
küçük yafltaki çocuklarda JDM’nin bafllang›c› kendini ko-
nuflma gecikmesi fleklinde gösterebilir [22].  Nadir olarak,
a¤›r olgular›n bafllang›ç evresinde dil kaslar›n›n tutulmas›-
na ba¤l› apraksi görülebilir. Yutma güçlü¤ü ve ösefageal
reflü, aspirasyon pnömonisine neden olabilir [23]. Masse-
ter kas›n›n tutulumu çi¤neme güçlü¤üne yol açar ve bu kas-
ta oluflan atrofi yüzün fleklini de¤ifltirir. Vaskülopati gastro-
intestinal yolun herhngi bir yerini etkileyerek ülserasyon,
perforasyon veya kanamaya yol açabilir [24]. Gastrointes-
tinal sistemin yayg›n vaskülitine ba¤l› olarak besin madde-
lerinin ve ilaçlar›n emilimi bozulur. Bu da kilo kayb›na yol
açar. D-ksiloz testi ile G‹S tutulumu do¤rulanabilir [25]. 

Göz bulgular›
Tedavi edilmeyen olgularda periorbital flifllik geliflir. Göz
kapa¤› kenar›ndaki kan damarlar›nda geniflleme s›k görü-
len bir bulgudur ve bazen damar içi tromboz da efllik eder.
‹nflamasyon belirtileri kaybolduktan sonra bile göz kapa-
¤›ndaki bu telanjiektaziler devam edebilir [26]. Aktif has-
tal›k döneminde, küçük damar t›kan›kl›klar›na ba¤l› ola-
rak transiyent retinal eksudalar ve göz dibinde “pamuk
at›¤›” lekeler ortaya ç›kabilir. Bunlara ba¤l› olarak retinal
sinir hasar›, optik atrofi ve görme kayb› oluflabilir [27].   

Genitoüriner Sistem Bulgular›
Aktif inflamtuvar miyozitte en fazla endifle duyulan nokta
hastan›n bu dönemde böbrek yetmezli¤ine girmesidir. Der-
matomiyozitte böbrek yetmezli¤inin temel sebebi artm›fl
kas y›k›m›na ba¤l› ortaya ç›kan maddelerdir [28]. Ayr›ca

Resim III: Jüvenil dermatomiyozitli olguda kalsinozis ve
radyolojik görünümü (Cerrahpafla Çocuk Romatoloji arflivi)
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vaskülite ba¤l› olarak üreteral nekroz da görülebilir [29].
Aktif hastal›k s›ras›nda adet düzensizlikleri veya menarfl
gecikmesi görülebilir. Hastal›¤›n kontrol alt›na al›nmas›y-
la adetleri düzene girer. 

Di¤er Sistem Bulgular›
Santral sinir sistemini etkileyen vaskülit varl›¤›nda depres-
yon veya hastan›n duygu durumunda dalgalanmalar görüle-
bilir [30]. Özellikle tedavi amaçl› steroid uygulanmas› ile
bu durum daha da belirginleflebilir. 

LABORATUVAR
Kas enzimleri
Kreatinin kinaz, aldolaz, aspartat aminotransaminaz
(AST) ve laktat dehidrogenaz yükseklikleri, aktif kas infla-
masyonunu gösteren de¤erli bulgulard›r. Kretinin kinaz iç-
lerinde en güvenilir kabul edilen enzim testidir. Bu enzim-
lerin hepsi birden artabilece¤i gibi yaln›zca bir tanesinde
yükselme de görülebilir [17].
Hastal›¤›n tan› aflamas›nda oldu¤u kadar izleminde de ya-
rarl› olurlar. Amiyopatik dermatomiyozitte kas enzimleri
yüksekli¤i olmadan da klinik dermatomiyozit bulgular› gö-
rülebilir.

Elektromiyogram
‹nflamatuvar miyopatilerin de¤erlendirilmesinde elektro-
miyogram (EMG) sensitif ancak özgün olmayan bir de¤er-
lendirme yoludur. EMG’de insersiyonel irritabilite, istira-
hatte spontan aktivite, k›sa ve küçük polifazik motor de-
flarjlar ve pozitif keskin dalgalar görülebilir [6].

Kas biyopsisi bulgular›
Tan›n›n do¤rulanmas› için kas biyopsisi yap›lmas› gereke-
bilir. Ancak miyozit odaklar› fokal olabilece¤i için perkü-
tan i¤ne biyopsisi her zaman kesin tan› koydurucu olmaya-
bilir [6]. Bu nedenle MRG eflli¤inde kas biyopsisi yapmak
daha sa¤l›kl› bilgi verir. JDM’e ait bafll›ca histopatolojik
bulgular perifasiküler atrofi, yuvarlak hücre hakimiyeti,
küçük damarlar›n t›kan›kl›¤› ve inflamasyon bulgular›d›r.
Histopatolojik olarak belirgin inflamasyon bulgular› olma-
mas›na ra¤men vasküler lezyonlar›n görülmesi çocukluk
ça¤› dermatomiyozitine özgüdür [26]. 

Radyolojik incelemeler
Kas güçsüzlü¤ü, döküntü ve kas enzim yüksekli¤i görülen
bir hastada JDM tan›s› manyetik rezonans görüntülemede
(MRG)  saptanan kaslardaki karakteristik de¤ifliklikler
arac›l›¤› ile do¤rulanabilir [31]. Böylelikle kas biyopsisi
ya da EMG gibi invaziv ifllemlere gerek kalmayabilir.  Ay-
r›ca laboratuvar bulgular›yla klinik uyuflmad›¤›nda MRG
tekni¤i kas içindeki inflamasyonu göstermede çok yard›m-
c›d›r [32]. Hastalar›n tan›sal ve izlem amaçl› akci¤er ve
baryumlu özefagus grafilerinin çekilmesi gerekebilir.

Otoantikorlar
Serolojik testler tan›sal amaçl› kullan›lmamakla birlikte
hastal›¤›n prognozu hakk›nda bilgi verebilmesi aç›s›ndan
önem tafl›rlar. Hastalar›n %80’inde ANA pozitifli¤i vard›r.
En s›k görülen antikor anti-Jo1 olup hastalar›n ancak %
20’sinde saptanabilir [33] [34]. Bu hastalar akci¤erde in-
tersitisyel fibrozis, atefl, Raynaud fenomeni, makinist eli,
artrit-artralji gibi bulgular›n yo¤un oldu¤u klinik alt grubu
olufltururlar. Anti-SRP antikor pozitifli¤i ile seyreden alt
grup ise en kötü prognoza sahiptir ve en önemli klinik bul-
gusu kalp tutulumudur [35].  Anti-Mi2 antikor pozitifli¤i
ile seyreden grup iyi prognozlu ve klasik dermatomyozit
bulgular› ile seyreden gruptur [34]. 
Akut faz reaktanlar›
Hastal›¤›n seyrinde ESH, CRP ve tam kan say›m› s›kl›kla
normaldir. Bu yüzden akut faz reaktanlar›ndaki yükseklik
ile hastal›¤›n aktivitesi ve fliddeti aras›nda bir iliflki yoktur.

AYIRICI TANI
Cilt bulgular› aç›s›ndan: Deri bulgular›n›n benzerli¤i ve fo-
tosensitivite nedeniyle özellikle SLE’den ay›r›m›n›n yap›l-
mas› gereklidir. Fasiyal eriteme neden olan hastal›klar
(kontak dermatit, seboreik dermatit, rozasea,  psöriazis,
eritema multiforme,  ürtiker ve mastositoz) dermatomiyo-
zit ile kar›flabilir. Gottron lezyonlar› psöriazis ile benzerlik
gösterebilir.

Kas yak›nmalar› aç›s›ndan: En s›k akut infeksiyöz viral mi-
yozitler ile kar›flabilir. S›kl›kla ifluenza A ve B virüsünün
yol açt›¤› miyozit tablosunda kas a¤r›lar› çok fliddetlidir ve
1-4 haftada spontan iyileflme olur [36]. Vaskülitin efllik et-
ti¤i ba¤ dokusu hastal›klar› olan da inflamatuvar miyopa-
tiye yol açabilece¤i bilinmektedir. Di¤er ba¤ dokusu hasta-
l›klar›ndan sistemik lupus eritematozus, mikst ba¤ dokusu
hastal›¤›, sistemik bafllang›çl› jüvenil idiopatik artrit,
spondiloartropatiler ve Sjögren sendromu vaskülitik kom-
ponentlerinden dolay› inflamatuvar miyopati yapabilir. Hi-
potiroidi, üremi ve hipokalemi gibi elektrolit dengesizlikle-
ri de kas güçsüzlü¤ü ve kramplar› ile seyredebilir. Sürre-
nal yetmezlikte yayg›n kas güçsüzlü¤ü görülebilir. Tiroid,
paratiroid ve hipofizer disfonksiyonlarda kas-iskelet sistem
yak›nmalar› olabilir. Metabolik kas hastal›klar› (örnek:
karnitin eksikli¤i, glikoliz defektleri) ay›r›c› tan›da ak›lda
tutulmal›d›r. 

TEDAV‹
Hastalar›n ço¤u alevlenme ve remisyonlar ile veya persistan
hastal›k ile seyrederken yüksek doz steroid ve/veya immün-
supresif tedaviye ihtiyaç duyarlar. ‹nflamasyonu h›zl› bir
flekilde kontrol alt›na almak için a¤›zdan veya pulse metil
prednizolon fleklinde verilen kortikosteroid tedavinin temel
tafl›d›r. Kortikosteroidler kas gücü düzelinceye veya kas en-
zimleri normale dönünceye kadar yüksek dozda devam edi-
lir, daha sonra kademeli olarak azalt›l›r [37].  Gastrointes-
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tinal sistemi tutulmufl olan hastalarda ilaçlar›n emilimi bo-
zulaca¤›ndan hastal›k bask›lanana dek intravenöz tedavi
tercih edilmelidir. Kortikosteroidleri verirken sebep olabile-
ce¤i myopatileri de göz önünde bulundurmak gerekir. Yan-
l›fll›kla dermatomiyozit alevlenmesi düflünülebilir. Bu iki
durum klinik olarak boyun fleksör kaslar›n›n muayenesi ile
ayr›labilir. Steroid miyopatisinde boyun fleksörleri etkilen-
mez [38] [39]. Kortikosteroidlere yetersiz cevap veya cid-
di yan etkilerinin görülmesi durumunda tedaviye metotrek-
sat eklenir [40]. Dirençli olgularda azatiopirin, siklosporin,
siklofosfamid ve intravenöz immunglobulin tedavileri de
kullan›lmaktad›r [41][42][43][44]. Hidroksiklorokin, deri
bulgular› olan hastalarda yararl› olabilir, ancak kas infla-
masyonu üzerine etkisi çok azd›r [45].   

PROGNOZ
Yak›n bir geçmifle dek tedavi edilmeyen olgular›n 1/3’ü kay-
bedilirken steroidin tedavide yerini almas› ve yeni ilaçlar›n
denenmesi ile mortalite oldukça azalm›flt›r [6]. Yine de ba¤
dokusu hastal›klar› içinde kötü gidiflli olan hastal›klardan-
d›r. JDM’de kötü prognoz kriterleri; tedaviye geç bafllanma-
s›, bafllang›çta düflük doz steroid uygulanmas›, tekrarlayan
hastal›k ve farengeal tutulumdur. Hastalar›n 2/3’üne yak›-
n›nda mortalite oran› % 3-10 olan “calsinosis cutis” geliflir
[46] [47]. Hastalar›n en s›k ölüm sebebi gastrointestinal
sistem perforasyonlar›, kardiyopulmoner komplikasyonlar
ve araya giren infeksiyon nedeniyledir.
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ert deri anlam›na gelen skleroderma, ciltte ve iç or-
ganlar›n ba¤ dokusunda kollajen birikimi ile karak-

terize bir hastal›kt›r. Cilt ve organ tutulumunun yayg›nl›-
¤›na göre s›n›fland›r›l›r. Deri de¤iflikliklerinin yan› s›ra or-
gan tutulumlar› ile giden formu sistemik skleroderma ola-
rak tan›mlan›rken yaln›zca cilt ve cilt alt› dokusunun ve
bazen kas tutulumunun görüldü¤ü form s›n›rland›r›lm›fl
skleroderma olarak grupland›r›l›r. Lokalize skleroderma
Raynaud fenomeni, akroskleroz ve iç organ tutulumunun
olmamas› ile sistemik formdan ayr›l›r. Sistemik form daha
enderdir. Lokalize skleroderma çocuklarda eriflkinlere gö-
re daha s›k görülür (1) 

1. S‹STEM‹K SKLERODERMA
Sistemik skleroderma, yayg›n kütanöz ve s›n›rl› kütanöz
skleroderma olarak iki ana gruba ayr›l›r. Çocukluk ça¤›n-
da oldukça ender görülen bir hastal›kt›r. Yirmi yafl›n alt›n-
daki hastalar tüm skleroderma olgular›n›n %10’undan az›-
n› oluflturur (2)(3)(4). Hastal›k en s›k 30-40’l› yafllarda or-
taya ç›kar ve eriflkinlerde erkek/kad›n oran› 1/3-4’dür (5)
(6) (7). Erken çocukluk ça¤›nda k›z ve erkeklerde görülme
oran› eflit iken 8 yafl sonras›nda k›zlarda 3 kat fazla görül-
dü¤ü bildirilmifltir (8)   

Etiyopatogenez
Skleroderma patogenezinde, endotel üzerinde geliflen im-
münolojik olaylar dizisinin endotelial aktivasyona ve hasa-
ra yol açarak fibroblast aktivasyonunu tetikledi¤i ve fibro-
zise neden olan en temel mekanizman›n bu oldu¤u düflünül-
mektedir. Bu hipotez, HLA iliflkileri, T hücre aktivasyon
mekanizmalar› ve endotel hücre fonksiyonunu yans›tan de-
¤iflikliklerle giderek daha da desteklenmektedir. Hastal›¤›
tetikleyici neden kesin olarak bilinmemekle birlikte etiyo-
lojide 3 ana hipotez söz konusudur:

1. ‹mmunolojik
T-lenfosit ba¤›ml› otoimmünite sonucu konnektif dokunun
etkilendi¤i ve sonuçta sal›nan sitokinlerin fibroblastlar›
uyararak kollajen doku art›fl›na yol açt›¤› kabul edilir (9)
(10) (11). ‹mmünolojik de¤ifliklikler aras›nda en belirgin
olan, sklerodermal› hasta serumlar›nda genifl bir antijen
spektrumuna karfl› geliflen otoantikor varl›¤›d›r. Skleroder-

man›n immün arac›l› bir hastal›k oldu¤unu düflündüren en
önemli bulgu, erken cilt lezyonlar›nda yo¤un mononükleer
hücre, özellikle T hücre infiltrasyonunun gösterilmesidir. T
hücre hiperreaktivitesini destekleyen di¤er bulgular; dola-
fl›mda CD4+ hücrelerin ve CD4+/CD8+ hücre oran›n›n ar-
t›fl›d›r. Deri bulgular›n›n graft-versus-host hastal›¤›n›nkile-
re benzerli¤i de otoimmuniteyi desteklemektedir (12) (13).
Bu benzerlikten yola ç›karak etiyolojide fetal hücre teorisi
ve kimerizmin yatt›¤› ileri sürülmüfltür. Bu teoriye göre ma-
ternal veya fetal olarak geçerek kiflinin dolafl›m›nda veya
dokusunda varl›¤›n› sürdüren hücreler ileriki dönemlerde
otoimmuniteyi tetikler (14) (15). 

2. Vasküler 
Vasküler hipotezin ortaya at›lmas›na bu hastalarda Ray-
naud fenomeni ve telenjiektazi gibi yap›sal vasküler bozuk-
luklar›n s›k gözlenmesi neden olmufltur. Endotel hücre ha-
sar›n›n fibrozise kadar giden bir dizi olay› bafllatt›¤› kabul
edilmektedir. Endotel hücre membran›n›n bir uyaran ola-
bilece¤i düflünülmektedir. Sklerodermal› baz› hastalarda
endotel hücrelerine karfl› antikorlar oldu¤u saptanm›flt›r
(16). Endotel hücre hasar› sonucu vasküler geçirgenlik ar-
tar. Bu, hastal›¤›n ilk faz›ndaki ödemi aç›klar. Daha son-
ra fibrotik faza ilerler. Endotel hasar› p›ht›laflma sistemi-
ni harekete geçirir. Faktör VIII-iliflkili antijen düzeyinin
yükseldi¤i gösterilmifltir (17).

3. Metabolik
Kollajen metabolizmas›nda bozukluk olabilece¤i ileri sü-
rülmüfltür. Deride afl›r› kollajen birikimi olmas› bunu dü-
flündürmüfltür(18)(19). 

Sistemik skelerodermada otoantikorlar
Antisentromer ve anti-topoizomeraz 1 sistemik skleroder-
mal› hastalarda saptanan iki majör serum antikorudur. An-
ti-topoizomeraz 1, bu hastal›k için spesifiktir ve pozitif olan
hastalar›n 2/3'ünde yayg›n cilt tutulumu ve intersitisyel ak-
ci¤er hastal›¤› bulunmaktad›r (20) (21). Antisentromer an-
tikoru primer olarak s›n›rl› sistemik sklerodermal› hasta-
larda bulunur (20)(21). Anti-U1 ribonükleoprotein (RNP)
antikoru klasik olarak lupus ve/veya PM ile çak›flma yapan
sklerodermal› hastalarda (overlap sendromlar›) görülür
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(22). Sklerodermal› hastalar›n serumlar› di¤er anti nükleer
antikorlar› (ANA) da içermektedir. Bu antikorlar›n ço¤u
immünfloresan tekni¤i ile nükleolar boyanma örne¤i göste-
rirler. RNA polimeraz kompleks enzimlerine (RNA-P
I,II,III) karfl› antikorlar skleroderma için spesifik otoanti-
korlardand›r (23). Anti-topoizomeraz 1 ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda anti-RNA polimeraz antikorlar› yayg›n cilt tutulumu,
daha yo¤un cilt kal›nlaflmas› ve renal tutulumla iliflkilidir.
Ayr›ca bu antikorun pozitifli¤i daha düflük oranda akci¤er
ve kas hastal›¤› prevalans› ile birliktedir (24). 

A. YAYGIN KUTANÖZ S‹STEM‹K SKLERODERMA
Progresif sistemik skleroz ad›yla da bilinir. 

Klinik
Kronik seyirli bir hastal›kt›r. Hastal›k genelde sinsi bafllar.
Çocuklarda skleroderman›n bafllang›ç belirti ve bulgular›
Tablo 1’de sunulmufltur. Hastal›k remisyon ve alevlenme-
lerle seyreder. A¤›r sistemik komplikasyonlara yol açarak
a¤›r morbidite ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Hastal›¤›n
prognozunu deri bulgular› de¤il, iç organ tutulumunun
a¤›rl›¤› belirler. Sistemik sklerodermal› 135 çocu¤un ince-
lendi¤i çok merkezli bir çal›flma iç organ tutulumunun
eriflkinlere göre daha farkl› oldu¤unu göstermifltir (25).
Santral sinir sistemi tutulumu çocuklarda daha fazla bu-
lunmufltur. Bu çal›flma ayr›ca çocuklarda eklem ve kardi-
yovasküler sistem tutulumunun da eriflkinlerden daha s›k
oldu¤unu göstermifltir (25).

Cilt bulgular›
Deri de¤ifliklikleri önce ödem fleklidedir. Parmaklar, eller,
yüz, kollar veya gövdede lokalize alanlar› içeren hafif ›l›k
ve duyarl› olabilen ödemli lezyonlar fleklinde bafllar. Bu er-
ken dönem haftalar veya aylar sonra yerini yavafl yavafl
fibrotik faza b›rak›r. Parmaklar›n dorsal yüzlerinde daha
belirgin olan fibrozis akroskleroza yol açar. Hiç k›r›fl›kl›k
olmayan ifadesiz ve hareketsiz bir yüz hekimi skleroderma
yönünden uyar›c› önemli bir bulgudur.  Yüzde al›n çizgile-
ri kaybolur, dudaklarda vertikal çizgilenme bafllar, a¤z›n›
tam açamamaya bafllar. Önce uçlarda ve yüzde bafllayan
olay zamanla gövdeye ve proksimal ekstremitelere yay›l›r.
Etkilenen deri zamanla atrofiye u¤rar. Bu atrofi sonucu
deri gergin, kuru ve parlak bir hal al›r. Bunlar d›fl›nda de-
ride hiperpigmentasyon ve/veya depigmentasyon, ellerde ve
yüzde telenjiektaziler gözlenebilir. Özellikle uçlarda skle-
roza sekonder dolafl›m bozuklu¤u, kolay yara geliflimine
neden olur. Cilt alt› kalsifikasyon skleroderman›n geç
komplikasyonlar›ndand›r. Diz, dirsekler ve metakarpofa-
lengeal eklemlerde daha s›k rastlanan kalsinozis a¤›r olgu-
larda eklem hareketlerini k›s›tlayabilir(Resim I).

Raynaud fenomeni 
El ve/veya ayak parmaklar›n›n, bazen dil, burun veya ku-
laklar›n özellikle so¤uk, heyecanlanma gibi faktörlerle

bembeyaz solmas›, sonra k›zarmas› ve/veya morarmas›d›r.
Bu üç bulgudan en az ikisinin olmas› gerekir. Altta yatan
bir hastal›¤a efllik etmesi halinde Raynaud fenomeni olarak
tan›mlan›rken, bu bulguya özel bir hastal›k efllik etmezse
Raynaud Hastal›¤› ad›n› al›r. Kollajen doku hastal›klar›n-
dan özellikle sklerodermada belirgindir. SLE'de, mikst kol-
lajen doku hastal›¤›nda da görülür. Sistemik sklerozlu has-
talar›n % 75’i ve s›n›rl› sklerodermal›lar›n neredeyse tama-
m› Raynaud fenomeni ile bafllar (26) (27). 

Kas-‹skelet Sistemi Bulgular›
Sklerodermada sabah sertli¤i ile küçük ve büyük eklemle-
rin a¤r›s› bafllang›ç bulgusu olabilir. Derideki skleroza se-
konder olarak eklem hareketlerinde k›s›tl›l›k ve kontraktür-
ler görülebilir. Kas inflamasyonu oluflursa dermatomiyozit
ve mikst ba¤ dokusu hastal›¤› ile ay›r›c› tan›n›n yap›lmas›
gerekir (28).
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RES‹M I:  Jüvenil sklerodermal› bir olguda sklerodaktil-
nin görünümü (Cerrahpafla Çocuk Romatoloji Arflivi)

Tablo 1. Juvenil Skleroderman›n bafllang›ç semptomlar›

Semptomlar %
Ciltte sertleflme 100
Raynaud fenomeni 73
Yumuflak doku kontraktürü 66
Artralji 60
Kas güçsüzlü¤ü ve a¤r›s› 27
Cilt alt› kalsifikasyon 20
Disfaji 20
Dispne 20
Cassidy JT, Sullivan DB, Dabich L, et al. Scleroderma in
children. Arthritis Rheum 1977;20:351-354



Gastrointestinal Bulgular
A¤›z içinde telanjiektaziler görülebilir. Periodontal mem-
brandaki de¤iflikliklerden dolay› difller dökülebilir. Olgula-
r›n büyük ço¤unlu¤unda ösofagus tutuluflu ortaya ç›kar.
Özellikle özefagusun 2/3 alt kesimi tutulur (29) (30) (31).
Düz kaslar›n harabiyeti ve oluflan sklerozis sonucu peristal-
tizm kaybolur ve disfaji geliflebilir. Peptik ozofajitis bunu
takip edebilir. Kar›n içi bas›nc›n› art›ran hareketler, e¤ilme
ve gece yatarken a¤›za ekfli su gelme hissi olur. ‹nce ve ka-
l›n barsak duvarlar›nda geliflen skleroz sonucu malabsorb-
siyonlar, peristaltizmin azal›fl›na ve kaybolufluna ba¤l›
konstipasyonlar hatta bazen paralitik ileus, ileri dönemler-
de özellikle ince ba¤›rsaklarda bakteriyel ço¤almaya ba¤l›
inatç› diyareler geliflebilir (29) (30) (31).  Eriflkinlerde
sklerodermaya efllik edebilen primer bilier siroz çocukluk
ça¤› sklerodermas›nda bildirilmemifltir. 

Kardiyopulmoner sistem bulgular›
Kardiyopulmoner hastal›k jüvenil sklerodermada morbidi-
teye en s›k yol açan nedendir (32) (33). Koroner arterler-
deki Raynaud benzeri durum kalbin anoksisine yol açabi-
lir.  Bu da klini¤e anjina pektoris olarak yans›r. Miyokar-
diyal fibrozis hemodinamik bozukluklara yol açar
(34)(35)(36). Özellikle zamanla geliflen pulmoner fibrozis
sonucu pulmoner hipertansiyon, sa¤ kalp yetmezli¤i ortaya
ç›kar (37)(38). Hastalarda efor dispnesi ve kuru öksürük
görülür. Mortalitenin en büyük nedenidir. 

Böbrek Bulgular›
Çocuk hastalarda eriflkinlere göre böbrek tutulumunun
prognozu daha iyidir. Bafllang›çta kendini hafif proteinüri
ile belli eder. Böbrek tutulumu ilerledikçe proteinüri belir-
ginleflir ve sistemik hipertansiyon geliflir (39)(40). Eller
so¤uk suya sokuldu¤unda böbrek kortikal kan ak›m›n›n
azald›¤› gösterilmifltir (41). Özellikle so¤uk k›fl aylar›nda
renovasküler “Raynaud fenomeni” yüzünden renal hiper-
tansiyon geliflebilir ve zamanla süreklilik kazanabilir. Glo-
merüler skleroz geliflirse kendini malign hipertansiyon ile
belli eder ve kronik böbrek yetmezli¤ine götürebilir. Renal
tutulum prognozun a¤›rl›¤›n› gösterir. 

SSS bulgular›
En s›k kranyal sinir tutuluflu ile kendini gösterir. N.trigemi-
nusun duyusal lifleri en çok etkilenir (42). Kranyal sinir
tutulumunun aksine periferik sinir tutulumu çok nadirdir. En-
der olarak serebral arterit bildirilmifltir.

Sicca Sendromu
Skleroderemada kuru a¤›z (xerostomia) ve kuru gözler(ke-
ratoconjunctivitis sicca) s›k görülür. 

Tan›
Çocuklar için ayr› olarak belirlenmifl tan› kriterleri yoktur.
Amerikan Romatoloji Birli¤i’nin (Amerian College of Rhe-
umatology, ACR) 1980’de eriflkinler için belirledi¤i tan›
kriterleri mevcuttur (Tablo 2) (43). 
Ancak, ACR kriterleri klinik araflt›rmalar için homojenite
sa¤lasa da, major kriter olan proksimal deri de¤ifliklikleri
bir çok hastal›¤›n (örnek: Diabetik dijital skleroz, akroder-
matitis kronika atrofikans, kronik refleks sempatik distro-
fi, vs.) klinik görünümünün bir parças› olabilece¤inden bu
kriterlerin ay›r›c› tan›da kullan›m› uygun de¤ildir.

Ay›r›c› Tan›
Parmak ve ellerde deri kal›nlaflmas› ile karakterli hasta-
l›klar: 
Kimyasal madde ile tetiklenen skleroderma benzeri sendrom:
- Bleomisinle iliflkili skleroderma
- Poli-vinil klorid hastal›¤›
Diabetik dijital skleroz
Kronik refleks sempatik distrofi 
Mikozis fungoides
Amiloidoz
Akrodermatitis kronika atrofikans

El ve parmaklar d›fl›nda yayg›n deri kal›nlaflmas› ile ka-
rakterli hastal›klar:
Sklerödem (Scleroderma adultorum of Buschke)
Skleromiksödem
Lokalize skleroderma (özellikle eozinofilik fasiit ve jenera-
lize morfea)
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Tablo 2. Sistemik Skleroderma ‹çin Öncül Tan› Kriterleri

Major kriterler
Proksimal skleroderma: Metakarpo/metatarsofalangial eklemlerin proksimalinde tipik sklerodermatöz deri
de¤ifliklikleri (deride kuruma,  sertleflme ve endurasyon)

Minör kriterler 
Sklerodaktili: Parmaklarda s›n›rl› skleroderma de¤ifliklikleri
Dijital iskemiye  sekonder parmak uçlar›nda küçük yaralar
Primer akci¤er hastal›¤›na ba¤lanmayan bilateral bazal pulmoner fibrozis
Tan› için 1 major veya 2 minör kriter gerekir.



Graft versus host hastal›¤›
Fenilketonüri
Prematür yafllanma (aging)
Eozinofili-miyalji sendromu
Pentazosinle iliflkili skleroderma
Porfiria cutanea tarda
Amiloidozis

Raynaud fenomeni ile karakterli hastal›klar:
Sistemik lupus eritematozus
Dermatomiyozit
Jüvenil idiyopatik artrit
Mikst ba¤ dokusu hastal›¤›

Skleroderma benzeri iç organ tutulumu ile karakterli
hastal›klar:
Primer pulmoner hipertansiyon
‹diopatik pulmoner fibrozis
Primer biliyer siroz
‹ntestinal psödoobstrüksiyon
Kollajenöz kolit
‹nfiltratif kardiyomyopati

‹zlemde Kullan›lan Özel Yöntemler
Sistemik sklerozis hastal›k a¤›rl›k skalas›: Hastan›n genel
parametreleri ve organ spesifik parametreleri (periferik
damarlar, cilt, eklem\tendon, kas, gastrointestinal sistem,
akci¤erler, kalp ve böbrekler ile ilgili)  0 (normal)’dan 4
(son donem)’e kadar derecelendirilir. Bu skala özellikle te-
daviye cevab›n de¤erlendirilmesinde kullan›l›r (44). 

Modifiye Rodnan cilt skorlamas›: Deri bulgular›n›n de¤er-
lendirilmesinde çok yard›mc›d›r. Basit palpasyon tekni¤ine
dayan›r ve biyopsideki cilt kal›nl›¤› ile anlaml› korelasyon
gösterir (45). “Yüksek frekansl› ultrason” cilt kal›nl›¤›n›n
belirlenmesinde yeni kullan›lmaya bafllanan ve biyopsi ile
oldukça uyumlu bilgiler veren bir baflka yöntemdir (46).  

T›rnak yata¤› videokapilleroskopisi: Mikrovaskuler hasar
ve Raynaud fenomeni göz önüne al›narak gelifltirilmifl bir
tekniktir (47). Hastal›¤›n erken ve geç evrelerinin ayr›m›n-
da yard›mc› olur.

Yüksek çözünürlüklü bilgisayarl› tomografi (HRCT): Has-
tal›¤›n en s›k morbidite ve mortalite sebebi olan akci¤er
tutulumunun gösterilmesi kullan›l›r (48). Bibaziler fibrozis
hastal›¤›n minör tan› kriterlerindendir. Akci¤er paranki-
minde “bal pete¤i” manzaras› vard›r.
Karbon monoksit difüzyon kapasitesi (DLCO): DLCO’da
düflüfl pulmoner tutulumu yans›t›r. Solunum fonksiyon tes-
tinden çok daha fazla duyarl›d›r.

Prognoz
fiimdiye dek yap›lan en genifl çok merkezli çal›flman›n so-
nuçlar›na göre sklerodermal› çocuklarda 5 y›ll›k sa¤ kal›m
oran› % 95 olarak bildirilmifltir (25). Eriflkinlerde bu oran
%73’tür (49). Bu çal›flmada kaybedilen 8 hastan›n 5’inin
tan›dan sonraki ilk 4 y›l içinde pulmoner tutulum nedeniy-
le öldükleri gözlenmifltir. Bu da “tedavide ne zaman, han-
gi ilaç kullan›lmal›?” sorusunu akla getirmektedir. Daha
önce bahsedilen  “hastal›k a¤›rl›k skalas›” tedavi kararla-
r›n› vermekte iyi bir yol gösterici olabilir. Bryan ve arka-
dafllar›n›n yapt›¤› bir çal›flmada, eriflkinlerde flu 3 faktörün
varl›¤›n›n 5 y›l içinde %80 mortalite ile sonuçlanaca¤› ön-
görülmüfltür: proteinüri, yüksek sedimantasyon oran› ve
düflük karbon monoksit difüzyon kapasitesi. Çocuklar için
ise kötü prognozu ön gören böyle faktörler belirlenmemifl-
tir. Sistemik skleroziste progresif viseral tutulum kaç›n›l-
mazd›r. Derideki sertleflme, eklem kontraktürleri a¤›r bo-
zuklu¤a yolaçabilir. Ölümlerin büyük ço¤unlu¤u kardiak,
renal ve pulmoner hastal›k nedeniyledir. 

Tedavi
Günümüze dek,  sklerodermay› kesin iyi edip hastal›¤› dur-
duran bir tedavi bulunamam›flt›r. Tüm tedavi yaklafl›mlar›
semptomlar›n iyilefltirilmesi ve komplikasyonlar›n azalt›l-
mas›na yöneliktir.  

D-penisilamin, hem çocuk hem eriflkin skleroderma tedavi-
sinde en s›k kullan›lan yavafl etkili bir ilaçt›r. Özellikle er-
ken dönemde baflland›¤›nda deri ve akci¤er tutulumunu ön-
leyip geciktirdi¤i gösterilmifltir (50). Kolflisin uzun süreli
kullan›m›nda deride yumuflamaya yol açt›¤› bilinen di¤er
bir ilaçt›r (51). ‹mmunosüpresiflerle ilgili eriflkin ve ço-
cukta yap›lm›fl kontrollü bir çal›flma yoktur Azatiopürin,
klorambusil, metotreksat ve siklosporinin etkili olduklar›
görülmüfltür(52)(53)(54)(55). Glukokortikoidler erken
ödematöz fazda yararl› olabilirler (56). Görüldü¤ü gibi sis-
temik sklerodermada belirlenmifl spesifik bir tedavi proto-
kolü yoktur. Raynaud fenomeni tedavisinde günümüzde
tercih edilen ilaç nifedipindir. Bu kalsiyum kanal blokeri-
nin olay›n oluflmas›n› ve a¤›rl›¤›n› etkiledi¤i, ayr›ca oluflan
dijital ülserlerin iyileflmesini kolaylaflt›rd›¤› gösterilmifltir
(57). Ortostatik hipotansiyon yapabildi¤i için yatmadan
önce verilmeye bafllan›r.  Renal hipertansiyon geliflti¤inde
böbrek parankim hasar›n› önlemek için erken ve etkili bir
ilaç, anjiotensin konverting enzim inhibitörü - kaptopril
kullan›l›r. Hastan›n so¤uk travmas›dan korunmas› önem-
lidir. Ayn› flekilde deride kurumay› ve sertleflmeyi art›rma-
mak için günefl alt›nda da dolafl›lmamal›d›r. Deride yumu-
flama ve nemlenmeyi sa¤layan kremler yararl›d›r. 

Aktif pasif fizik tedavi hareketleri gösterilmeli, fizyoterapi
yapt›r›lmal› ve eklemlerin hareket yetene¤i korunmal›d›r. 
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B. SINIRLI KÜTANÖZ S‹STEM‹K 
SKLERODERMA (CREST SENDROMU)
Sistemik skleroderman›n bir varyant› olup C-kalsinozis ku-
tis, R-Raynaud fenomeni, E-özefagus tutulumu, S-sklero-
daktili ve T-telenjiektaziyi ifade eder. Çocuklarda eriflkin-
lere gore daha s›k görülür. Sistemik sklerozun daha hafif
bir fleklidir. Kad›nlarda daha s›k görülür. Klinik özellikle-
ri diffüz kütanöz sklerodermaya benzer, ancak Raynaud
fenomeni ve kalsinozis daha s›kt›r. Bu bulgular d›fl›nda,
baflka bir bulgu göstermez ve prognozu iyidir. 

2.  LOKAL‹ZE SKLERODERMA
Lokalize skleroderma yaln›zca kozmetik öneme sahip yüze-
yel morfea plaklar›ndan eklem kontraktürleri ve ekstremite
asimetrisi gibi ciddi morbiditeye yol açan derin lezyonlara
dek de¤iflen genifl bir spektrumu kapsar. Klinik bulgulara ve
tutulan dokunun derinli¤ine göre alt gruplara ayr›l›r. Bu
derlemede Mayo Klinik Grubunun s›n›flamas› kullan›lm›flt›r
(Tablo 4) (58).

Tablo 4. Morfea S›n›flamas›

Plak Morfea
Plak morfea
Guttat morfea
Keloid(nodüler) morfea
Atrophoderma Passini-Pierrini
Atrofik liken skleroz

Jeneralize Morfea
Büllöz Morfea
Lineer Morfea

Lineer scleroderma
En coup de sabre
Progresif hemifasyal atrofi

Derin morfea. 
Subkutan morfea
Eozinofilik fasiit
Morfea profunda
Pansklerotik sakat b›rak›c› çocukluk morfeas› 

Plak Morfea:
Yaln›zca dermise s›n›rl›d›r. Plak morfea en s›k görülen
formudur. S›kl›kla gövdede görülür ve 1 cmden büyük çap-
l›, çeflitli renklerde olabilen yuvarlak lezyonlarla karakte-
rizedir. Hastal›¤›n bafllang›c›nda enflamasyonun bir gös-
tergesi olarak eritemli veya mor renkli olabilirken hastal›k
ilerledikçe lezyonun ortas› solar ve deri sklerotik bir görü-
nüm al›r. Bu plaklar sa¤l›kl› deriden keskin s›n›rlarla ay-
r›lm›flt›r. Enflamasyon geriledikten sonra lezyon yerinde
hiper veya hipopigmentasyon b›rakan atrofik bir alan kal›r
(Resim II).

Plak morfean›n di¤er formlar› daha seyrektir. Guttat mor-
fea 1 cmden küçük çapl› hafif eritemli oval lezyonlar ile
karakterizedir. Atrophoderma Pasini-Pierini gövdede kes-
kin s›n›rl› ve atrofik hiperpigmente yamalar fleklindedir.
Plak morfea lezyonlar›ndan fark› enflamasyon belirtileri
göstermemesidir. Tipik morfea zemininde keloid benzeri
lezyonlar oluflursa keloid morfea olarak adland›r›l›rlar.
Atrofik liken skleroz s›kl›kla anogenital bölgeyi tutan par-
lak ve beyaz renkli plaklarla karakterizedir. Otoimmun
hastal›klarla iliflkisi oldu¤u düflünülmektedir (59).

Jeneralize Morfea:
Plak morfean›n seyrek olan lezyonlar› yayg›n hal ald›¤›nda
jeneralize morfea olarak tan›mlan›r. Saçl› deri de dahil ol-
mak üzere vücudun hemen hemen her yeri tutulabilir.

Büllöz morfea:
Tipik morfea zemininde subepidermal büller oluflursa bül-
löz morfea olarak adland›r›l›r.

Lineer Skleroderma: 
Çocuklar ve eriflkinlerde en s›k görülen lokalize skleroder-
ma türüdür (60). Lezyon alt›ndaki kaslar ve kemikleri de
etkileyebilen kal›nlaflm›fl bir deri hatt›ndan ibarettir. Bu
yüzden de lezyonlar etkilenen eklem veya kas›n hareketini
k›s›tlayabilir. S›kl›kla alt ekstremitelerde, daha az oranda
ise kollar ve yüzde görülebilir. Vücudun tek bir taraf›n›
tutma e¤ilimindedir. Üç alt gruba ayr›l›r: Lineer sklero-
derma, en coup de sabre ve progresif hemifasiyal atrofi
(Parry-Romberg sendromu). Lineer skleroderma öncelikli
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Tablo 3. Skleroderma tedavine genel yaklafl›m

‹lgili Semptom Tedavi
Kas ve eklemler Aspirin, NSA‹‹, kortikosteroidler
Özefagus ve sindirim sistemi Mide asit salg›n› azaltan ilaçlar, s›k ve küçük ö¤ünler, asit 

reflüyü önlemek için bafl yukar›da yatmak
Cilt ve iç organlar Kortikosteroidler, immunosupresifler
Böbrek problemleri ve yüksek tansiyon ACE inhibitörleri ve di¤er antihipertansifler
Raynaud fenomeni Kalsiyum kanal blokerleri, so¤uktan koruyucu giysiler, 

sigara içmemek
Hareket k›s›tl›l›¤› Fizik tedavi egzersizleri



olarak ekstremiteleri etkileyen çizgisel tarzda skleroz ile
karakterizedir. Ço¤u hastada tutulum tek tarafl›d›r. Lez-
yonlar kontraktürlere, ekstremite asimetrilerine ve defor-
mitelere yol açabilir. En coup de sabre terimi temporapa-
riyetal bölgedeki k›l›ç yaras›na benzeyen keskin s›n›rl› line-
er skleroderma lezyonlar› için kullan›l›r. Bu lezyonlar etki-
lenen bölgedeki sertlik ve kontraksiyonlar ile bafllar. Ar-
d›ndan s›n›rlar› düzensiz hiperpigmente sklerotik bir plak
meydana gelir. Saçl› deriye ilerlerse alopesiye yol açar.
(Resim III). Progresif hemifasiyal atrofide s›kl›kla yüzün
bir taraf›nda yanak, al›n ve çene üzerinde hipo veya hiper-
pigmente düzensiz yama tarz› lezyonlar izlenir. Yüzeyel
fasyal doku, alttaki kas, kartilaj ve kemi¤i etkileyebilen at-
rofi oluflur.

Derin Morfea:
Bu hastal›k derin dermis, deri alt› doku, fasya ve yüzeyel
kaslar› tutar. Lezyonlar lineer sklerodermadan daha derin-
dir ve çizgisel bir yap› göstermezler. Sakatl›¤a en çok yol
açan türüdür. Neyse ki görülme oran› s›k de¤ildir. Derin
morfean›n subkutanöz morfea, morfea profunda, panskle-
rotik sakat b›rak›c› çocukluk morfeas› ve eozinofilik fasiit
olmak üzere 4 alt grubu vard›r. Bunlar›n içinden de en a¤›r
olan› pansklerotik sakat b›rak›c› çocukluk morfeas›d›r..
S›kl›kla 14 yafl›ndan önce bafllar ayak ve el parmaklar› ha-
riç tüm vücutta yayg›n deri kal›nlaflmas› ile gider. Eozino-
filik fasiitin klini¤i biraz farkl›d›r. Lezyonlar› a¤r›l›d›r ve
portakal kabu¤u görünümündedir. Bu lezyonlar spontan ge-
rileyebildi¤i gibi de¤iflmeden y›llarca da kalabilir.

Etiyopatogenez
Lokalize skleroderman›n etiyolojisi tam olarak bilinme-
mektedir. Pek çok araflt›rmada anormal kollajen sentezine
yol açan immunolojik sebeplerden bahsedilmektedir. Baz›
çal›flmalar lokalize sklerodermada, fibroblast ve kollajen
sentezini artt›rd›¤› bilinen TGF-‚ ve PDGF gibi büyüme
faktörlerinin ve sitokinlerin artt›¤›n› göstermifltir (61).
Hastal›¤›n etiyolojisinde otoimmuniteyi destekleyen kan›t-
lar vard›r. Özellikle jeneralize morfea alt tipinde antinük-
leer antikor, antihiston antikor, anti-fosfolipid antikor, ro-
matoid faktör ve lupus eritematozus hücresi gibi otoanti-
korlar›n varl›¤› gösterilmifltir (62)(63)(64). Lokalize skle-
roderman›n graft-versus-host hastal›¤›na ait deri lezyonla-
r›na büyük benzerlik göstermesi de otoimmuniteyi düflün-
düren di¤er bir sebeptir. Bu benzerlikten yola ç›karak lo-
kalize skleroderman›n etiyolojisinde fetal hücre teorisi ve
kimerizmin yatt›¤› öne sürülmüfltür (65). Borrelia burgdo-
feri enfeksiyonlar›n›n baz› bölgelerde lokalize skleroder-
maya yol açt›¤› gösterilmifltir (66)(67)(68). Borrelia d›fl›n-
da Ebstein-Barr  ve Varicella zoster  virüslerinin de loka-
lize sklerodermay› tetikledi¤i bildirilmifltir (69)(70). Ilginç
bir baflka tetikleyici faktör de afl›lard›r. Tetanoz, BCG ve
hepatit B afl›lamalar› sonras› lokalize skleroderma vakala-
r› tan›mlanm›flt›r (71)(72)(73). Ayr›ca radyoterapinin de

y›llar sonra bile olsa lokalize sklerodermaya yol açabilece-
¤i bilinmektedir (74)(75).

Klinik
Lokalize skleroderma deride yaln›zca birkaç leke ile s›n›r-
l› olabilece¤i gibi tüm vücudu kaplayan yayg›n lezyonlar ile
de karfl›m›za gelebilir. S›kl›kla hastal›¤›n bafllang›c› sessiz
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RES‹M II: Generalize morfeal› bir olgunun s›rttan
görünümü (Cerrahpafla Çocuk Romatoloji Arflivi)

RES‹M III: En Coup de Sabreli bir hastan›n yüz
görünümü (Cerrahpafla Çocuk Romatoloji Arflivi)



ve belirsiz olmas›na ra¤men ilerleyifli h›zl›d›r. Lokalize
skleroderman›n deri lezyonlar› genellikle sar›ms› veya se-
defi renkte sert ve kuru alanlar fleklinde bafllar. Lezyonlar
s›kl›kla gövdede görülür fakat yüz, kollar ve bacaklarda da
ortaya ç›kabilir. Özellikle hastal›¤›n derin formlar›nda mi-
yalji, artralji, artrit, sinovit ve karpal tünel sendromu gibi
sistemik belirtiler bildirilmifltir (1).

En coup de sabre terimi, s›kl›kla orbital ve nazal uzan›m›n
efllik etti¤i temporapariyetal bölgenin lineer sklerodermas›
için kullan›l›r. Bu lezyonlar oküler veya serebral bozuluk-
larla birlikte olabilir. Levator kas atrofisine ba¤l› geliflen
pitozis, oküler motilite bozukluklar›, diplopi, iridopalpebral
atrofi ve irisin heterokromisi bu hastal›kla ilgili tan›mlan-
m›fl göz bulgular›ndand›r (76)(77). En coup de sabre lezyo-
nu olan hastalar nöbet ve bafl a¤r›s› ile baflvurabilir
(78)(79). Ayr›ca bu hastalarda fasyal ve oklüzal asimetri
asimetri veya temporamandibular eklem k›s›stl›l›¤›na ba¤l›
psödoankiloz geliflebilir (80)(81). Lezyonun tutulum yerine
göre kafl ve kirpiklerin kayb› ve alopesi de söz konusudur.

Lineer veya derin morfea lezyonlar› eklem hatt›n› içine
al›rsa ciddi kontraktürler ve deformiteler geliflebilir. Ço-
cukluk yafl grubunda böyle lezyonlar büyüme gerili¤i ve et-
kilenen ekstremitenin ciddi atrofisine yol açabilir
(1)(82).E¤er lezyonlar gövdeyi yayg›n olarak kaplam›flsa
hastalar nefes almakta zorluk çekebilir.

Lezyonlar›n da¤›l›m› genel olarak alt gruplara göre de¤i-
flir. Plak morfea ekstremiteler ve yüze göre gövdeyi daha
çok tutar. Jeneralize morfea ekstremiteler ve gövdede yay-
g›n bilateral lezyonlarla seyreder. Çok nadir de olsa tek ta-
rafl› tutulum da bildirilmifltir (83). Guttat morfea öncelik-
li olarak boyun ve gövdenin üst k›sm›nda görülürken atrop-
hoderma  Pasini-Pierini lezyonlar› daha çok s›rtta yerleflir.
Lineer skleroderma s›kl›kla alt ekstremiteleri ard›ndan s›-
ras›yla üst ekstremiteler, frontal bölge, gö¤üs ön k›sm›, ka-
r›n ve kalçalar› etkiler. En coup de sabre ve progresif he-
mifasyal atrofide yüz veya saçl› deri tutulur. Bu iki alt gru-
bu biribirinden ay›ran en önemli özellik en coup de sabre
hastal›nda var olan deri sklerozudur. Progresif hemifasyal
atrofili hastalarda bu skleroz yoktur (84). Ço¤u hastada en
coup de sabre lezyonu paramedian tek bir hat fleklindedir.
Fakat iki ya da üç hat oluflturan lezyonlar da bildirilmifltir
(85)(86)(87) Eozinofilik fasiit genelilkle ekstremitelerde
ortaya ç›kar. Çocukluk ça¤›n›n sakat b›rak›c› pansklerotik
morfeas› ekstremitelerde bafllayarak gövdeye, yüze ve saç-
l› deriye yay›l›r, yaln›zca el ve ayak parmaklar›n› tutmaz.
Lokalize skleroderma deri ve deri alt› dokuya s›n›rl› bir
hastal›k olarak bilinmesine ra¤men iç organ tutulumu olan
nadir vakalar da bildirilmifltir. 

Prognoz
Lokalize skleroderma genellikle benign bir hastal›kt›r. Bu
tan›y› alan çocuklarda beklenen yaflam süresi normaldir.
Lokalize skleroderma birkaç ayda iyileflebilece¤i gibi y›llar-
ca da sürebilir. Lezyonlar s›kl›kla hastal›k aktivitesinden 3
ila 5 y›l sonra iyileflir (1)(62)(88). Bununla birlikte lineer
sklerodermal› hastalarda lezyonlar›n uzun süre iyilefleme-
yebilece¤i unutulmamal›d›r. Plak morfea bu hastal›¤›n en
çabuk iyileflen alt grubudur. Hastal›¤›n aktif faz›ndan son-
ra ortaya ç›kan rezidüel pigmentasyon uzun y›llar devam
edebilir ve kozmetik problemlere yol açabilir. En coup de
sabre lezyonlu hastalar›n %15’inde hastal›k yeniden alevle-
nebilir (60). Hastal›¤›n derin formlar› ciddi morbiditeye yol
açabilir. Lineer ve derin morfea tan›l› hastalarda ekstremi-
te asimetrisi, büyüme gerili¤i, fleksiyon kontraktürleri ve
sakat kal›mlar hastal›¤›n en ciddi sonuçlar›d›r.
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askülit kan damar› duvar›nda görülen inflamasyon
olarak tan›mlan›r. Perivaskülit kan damarlar›n›n

çevresinde oluflan fakat kan damar› duvar›n›n kendisini et-
kilemeyen inflamasyona verilen isimdir. Vaskülopati ise
kan damarlar›n› etkileyen inflamasyona, dejenerasyona ya
da intimadaki hücre art›fl›na ba¤l› oluflan kan damar› de-
¤iflikliklerinde kullan›lan genel bir terimdir (1).

S›n›fland›rma:
Sistemik vaskülitlerin s›n›fland›rmas›nda çeflitli sistemler
kullan›lm›flt›r. Bunlar içerisinde Chapel Hill Consensus
Konferans› taraf›ndan flekillendirilen American College of
Rheumatology (ACR)’nin s›n›flamas› yayg›n olarak kabul
görmüfltür (Tablo 1) (2). Fakat genel anlamda bu kriterler
eriflkinler için gelifltirilmifltir, çocukluk ça¤› vaskülitlerin-
deki özgüllük ve duyarl›l›klar› bilinmemektedir ve kulla-
n›mlar› s›n›rl›d›r. S›n›fland›rmadaki bu s›k›nt›lar›n vaskü-
lit etyolojisi ve patogenezi tam olarak anlafl›lana kadar de-
vam edece¤i düflünülmektedir (3). Bu konudaki son gelifl-
me yak›n dönemde gerçekleflmifltir. EULAR (European Le-
ague against Rheumatism) ve PRES (Paediatric Rheuma-
tology European Society) taraf›ndan onaylanan çocukluk
ça¤› vaskülitleri s›n›fland›rmas› Aral›k 2005’te yay›nlan-
m›flt›r (Tablo 2) (4).

Patogenez: 
Genel anlamda di¤er otoimmün hastal›klarda oldu¤u gibi,
vaskülit genetik olarak yatk›n olan bireyin çevresel bir
uyaran (büyük olas›l›kla infeksiyon) ile karfl›laflmas› sonu-
cu ortaya ç›kmaktad›r. Yanl›fl antijen tan›nmas›, ba¤›fl›k-
l›k sisteminin uygunsuz yan›t›, hücrelerin yetersiz apopito-
zisi gibi muhtemel nedenlerden dolay› oluflan uzun süreli
inflamatuar yan›t, kan damarlar› ve çevresindeki dokular-
da monositik ve polimorfonükleer hücre infiltrasyonuna
neden olmaktad›r (5). Çeflitli faktörler damar hasar› oluflu-
munda sorumlu tutulmaktad›r. Örne¤in; Kawasaki Hasta-
l›¤› ve Takayasu arteritinde antiendotel antikorlar› saptan-
m›flt›r (6); poliarteritis nodoza ve Henoch-Schönlein pur-
puras›nda dolaflan immün komplekslerin depolanmas›n›n
rolü oldu¤u düflünülmüfltür (7); Wegener granülomatozisi
ve mikroskopik poliarteritisde antinötrofil sitoplazmik an-
tikorlar›n nötrofilleri uyard›¤› ve vasküler hasar› tetikledi-

¤i bildirilmifltir (8). Etkilenen damar›n büyüklü¤ü ve so-
nuçta oluflan hasar hastal›¤a özgü uyaran ile özel patofiz-
yolojik mekanizmalar›n etkileflimine ba¤l›d›r.     

Tablo 1: Chapel Hill Consensus Konferans› vaskülit s›n›flamas›

1.  Büyük damar vasküliti egemenli¤i 
Dev hücreli (temporal) arterit
Takayasu arteriti     

2.  Orta çapl› damar vasküliti egemenli¤i
Kawasaki Hastal›¤›
Klasik poliarteritis nodoza (PAN)

3.  Küçük damar vasküliti egemenli¤i
Mikroskopik PAN
Wegener granülomatozisi
Henoch-Schönlein purpuras›
Churg-Strauss sendromu
Kutanöz lökositoklastik vaskülit
Esansiyal kriyoglobülinemik vaskülit

Tablo 2: EULAR/PRES vaskülit s›n›flamas›

I. Büyük damar vasküliti egemenli¤i 
Takayasu arteriti      

II. Orta çapl› damar vasküliti egemenli¤i
Kutanöz poliarterit
Kawasaki Hastal›¤›

III. Küçük damar vasküliti egemenli¤i
A. Granülomatöz

Wegener granülomatozisi
Churg-Strauss sendromu

B. Granülomatoz olmayan
Mikroskopik polianjitis
HSP
‹zole kütanöz lökositoklastik vaskülit
Hipokomplementemik ürtikeryal vaskülit

IV. Di¤er vaskülitler
Behçet Hastal›¤›
‹nfeksiyonlara (Hepatit B iliflkili PAN dahil), 
kanserlere, ilaçlara ikincil 
vaskülitler (Hipersensitivite vasküliti dahil)
Kollajen doku hastal›klar› ile iliflkili vaskülitler
‹zole MSS vasküliti
Cogan sendromu
S›n›fland›r›lmam›fl
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Epidemiyoloji: 
Çocukluk ça¤› vaskülitlerinin insidans› ve prevalans› bilin-
memektedir. Kuzey Amerika ve Avrupa’da en s›k Kawasa-
ki Hastal›¤› (KH) ve Henoch-Schönlein purpuras› (HSP)
görülürken, Asya’da KH ve Takayasu arteriti (TA) vaskü-
litlerin büyük ço¤unlu¤unu oluflturmaktad›r (1).

Klinik bulgular ve tan›: 
Çocukluk ça¤› vaskülitleri karmafl›k, çoklu organ tutulumu
yapan ve farkl› disiplinlerin (kardiyoloji, nefroloji, derma-
toloji gibi) ortak de¤erlendirme yapmalar› gereken hasta-
l›klard›r. Klinik bulgular ve hastal›¤›n fliddeti etkilenen da-
mar›n büyüklü¤ü, tutulan organa, altta yatan patolojik de-
¤iflikliklere ve hastal›¤›n sistemik yayg›nl›¤›na göre de¤ifl-
mektedir (1). 

Tablo 3’te vasküliti düflündüren klinik ve laboratuar bulgu-
lar› özetlenmifltir (1).

Tablo 3: Vasküliti düflündüren klinik ve laboratuar bulgular›

Klinik bulgular:
Atefl, kilo kayb›, nedeni bilinmeyen halsizlik
Cilt bulgular› (ele gelen purpura, vaskülitik ürtiker, livedo
retikülaris, nodüller, ülserler)
Nörolojik bulgular (bafla¤r›s›, mononöritis multiplex, fokal
santral sinir sistemi bulgular›)
Artralji veya artrit, myalji veya miyozit, serozit
Hipertansiyon
Akci¤erde infitrasyon ya da kanama
Laboratuar bulgular›
Eritrosit sedimentasyon h›z› ya da C-reaktif protein art›fl›
Lökositoz, anemi
Eosinofili
Antinötrofil sitoplazmik antikorlar
Faktör VIII iliflkili antijen (von Willebrand faktörü) art›fl›
Kriyoglobülinemi
Dolaflan immün kompleksler
Hematüri

Radyolojik incelemeler klinik ve laboratuar bulgular ile bi-
rarada ya da tek bafl›na tan›sal olabilecek yöntemler ara-
s›ndad›r. Genel olarak vaskülitlerde görüntüleme bulgula-
r› primer olarak tutulan damardaki veya etkilenen dama-
r›n besleme alan›ndaki organ etkilenime ba¤l› de¤ifliklikle-
ri içerir. Damar de¤iflikliklerine iliflkin bulgular da damar
büyüklü¤üne ve sürecin akut ya da kronik olmas›na göre
farkl›l›klar gösterir. Ancak kaba bir yaklafl›mla olay 
küçük damarlar› ilgilendirdi¤inde daha çok organ bazl› de-
¤ifliklikler izlenirken orta ve büyük ölçekli damarlar›n tu-
tulumu söz konusu oldu¤unda ek olarak daralma, anevriz-
ma veya tam t›kan›kl›¤a kadar varan damar bulgular› da
gözlenir. Tüm bu yelpazede radyolojik incelemeler sadece
tan›ya yard›mc› olmakla kalmay›p sürecin de¤erlendiril-

mesinde de önemli role sahiptir (9). Bu, ileride daha detay-
l› de¤erlendirilecek olmakla birlikte, Takayasu arteritinde
oldu¤u gibi hastal›¤›n aktif olup olmad›¤›n› belirlemek flek-
linde olabilece¤i gibi PAN’da izlenen anevrizmatik geli-
flimlerinin tedavi ile düzelmelerinin gösterilmesi tarz›nda
da olabilir. 

Vaskülit tan›s›nda alt›n standart yöntem vasküler infla-
masyonun histopatolojik olarak gösterilmesidir. Fakat bir-
çok olguda lezyonun yerlefliminden ya da vasküler infla-
masyonun yama tarz›nda olmas›ndan dolay› tan› koyduru-
cu doku örneklerine her zaman ulaflmak mümkün olmaya-
bilir (5).

HENOCH-SCHÖNLE‹N PURPURASI
Tan›m, epidemiyoloji ve etyoloji:
Henoch-Schönlein purpuras› çocukluk ça¤›n›n en s›k görü-
len vaskülitlerinden birisidir. Trombositopeni olmadan gö-
rülen purpura, eklem tutulumu, kar›n a¤r›s› ve glomerülo-
nefrit tipik bulgular›d›r. Esas olarak çocukluk ça¤› hasta-
l›¤›d›r, nadiren eriflkinlerde de bildirilmifltir. En s›k 3–15
yafllar› aras›nda görülmektedir,  erkeklerde görülme oran›
k›zlara göre daha fazlad›r (1.5:1). Hastal›¤›n görülme s›k-
l›¤› mevsimsel farkl›l›k göstermektedir, özellikle k›fl ayla-
r›nda ve genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben
ortaya ç›kmaktad›r (10).

Birçok yay›nda enfeksiyöz ajanlar›n, özellikle ‚-hemolitik
streptokoklar›n, hastal›¤› tetikledi¤i bildirilmektedir. Bu-
nun d›fl›nda Mikoplazma pnomonia, Bartonella benselae ve
afl›lar di¤er suçlanan tetikleyici faktörlerdir. Ayr›ca baz›
hastalarda böcek sokmas›, ilaçlar ve diyette bulunan aller-
jen maddelerin hastal›¤a neden olabilmesi HSP’nin aller-
jik bir zeminde geliflebilece¤ini düflündürmektedir. Damar-
larda yayg›n olarak IgA birikimi bulunmas› IgA iliflkili ba-
¤›fl›kl›k sistemi yan›t›n›n hastal›¤›n patogenizinde rol ala-
bilece¤ini akla getirmektedir (10).

Tan› ölçütleri:
ACR (11) ve EULAR/PRES’in (4) HSP tan› ölçütleri Tab-
lo 4’te gösterilmifltir. HSP tan›s› için ACR’ye göre dört öl-
çütten ikisinin; EULAR/PRES’e göre ele gelen purpura ve
tablodaki dört ölçütten en az birisinin bulunmas› gerek-
mektedir.

Klinik bulgular:   
Hastal›k genellikle akut bafllang›çl›d›r. Ele gelen purpura,
gastrointestinal sistem tutulumunu gösteren kar›n a¤r›s›,
atralji ve/veya artrit ve baz› hastalarda görülen böbrek tu-
tulumu tipik bulgulard›r (10). 

Trombositopeni olmadan ele gelen purpura tan› için mut-
laka gereklidir. Döküntü özellikle alt ektremitelerde ve
kalçada görülmektedir. Öncelikle k›rm›z› daha sonra mor,
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kahverengi renkte izlenen, küçük petefli ya da büyük eki-
motik lezyonlar fleklindedir (Resim I). Hastal›¤›n bafllang›-
c›nda özellikle küçük çocuklarda el ve ayak s›rtlar›nda,
göz çevresinde, al›nda, saçl› deride ve skrotumda ödem bu-
lunabilmektedir.

Gastrointestinal tutulum çocuklar›n yaklafl›k üçte ikisinde
görülür. Genellikle döküntüyle beraber ilk haftada, tama-
m›na yak›n› ilk ayda ortaya ç›kar. Barsak duvar›ndaki vas-
külite ba¤l› geliflen ödem ve kanama invajinasyon, gangren
ya da perforasyona sebep olabilir. 

Glomerülonefrit hastalar›n üçte birinde izlenir ve ço¤un-
lukla ciddi böbrek tutulumu döküntü bafllad›ktan sonraki
ilk ayda ortaya ç›kmaktad›r. Bulgular genellikle mikrosko-
pik hematüri ve hafif proteinüri fleklinde; nadiren nefrotik
sendrom, akut nefritik sendrom, hipertansiyon veya böbrek
yetmezli¤i fleklinde olabilmektedir. Hastal›¤›n 7 yafl›ndan
sonra bafllamas›, devam eden purpurik lezyonlar, ciddi ab-
dominal bulgular ve faktör VIII aktivitesinin azalmas› nef-
rit geliflimi ile iliflkili bulunmufltur (12). Özellikle ilk üç ay
böbrek tutulumunun prognozu için çok önemlidir. Çok na-
diren geç dönemde de nefrit geliflebilmektedir.

Artrit ve/veya artralji %50–80 hastada görülür. Büyük ek-
lemler (diz, ayak bile¤i gibi) s›kl›kla tutulur, fakat nadiren
di¤er eklemlerde ( el bile¤i, dirsek, parmaklar) etkilenebi-
lir. Tipik olarak flifllik, hassasiyet, a¤r› ve hareket k›s›tl›l›-
¤› gözlenir; eritem, ›s› art›fl› ve effüzyon nadirdir. Genellik-
le birkaç gün ya da haftada tamamen iyileflir. Santral sinir
sistemi vasküliti, nöbet, koma, kanama, Guillain-Barre
sendromu, ataksi,  santral-periferik nöropati, göz tutulu-
mu, interstisyal pnomoni, tekrarlaya burun kanamalar›,
kardit, orflit, epididimit, subkonjuktival kanama ve akci¤er
kanamas› nadiren görülmektedir (10).

Laboratuar bulgular›:
Tan› koydurucu laboratuar tetkiki yoktur. Laboratuar ince-
lemeleri ay›r›c› tan› aç›s›ndan önemlidir. Trombosit say›s›-
n›n normal ya da artm›fl olmas› di¤er purpura yapan neden-
lerin d›fllanmas›nda önemlidir. Hastalarda hafif lökositoz ve
akut faz yan›t› art›fl› görülebilir. Gastrointestinal sistemden
kay›plara ba¤l› normokrom anemi görülebilir. Hastalar›n
yar›s›nda IgA düzeyinde art›fl görülür. Kar›n a¤r›s› olan has-
talar›n %80’ninde d›flk›da gizli kan saptan›r. 
‹drar tetkiki mutlaka yap›lmal›d›r, normal olsa da mutla-

ka düzenli aral›klarla tekrarlanmal›d›r. Böbrek tutulumu
olan hastalarda proteinürinin derecesi ve böbrek fonksiyon
testleri de¤erlendirilmelidir. Nefrotik düzeyde proteinürisi
olan, böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk olan hastalara
böbrek biyopsisi yap›lmal›d›r. 

Radyolojik de¤erlendirme: 
Artriti olan hastalar›n düz grafilerinde periartiküler yumu-
flak doku fliflli¤i izlenebilir. Manyetik rezonans (MR) gibi
ileri görüntüleme yöntemlerine s›kl›kla ihtiyaç duyulmaz. 

Kar›n a¤r›s› olan hastalar›n de¤erlendirilmesinde ilk bafl-
vurulacak yöntem ultrasonografidir (9,13,14). Ultraso-
nografide en s›k saptanan bulgu barsak duvar›nda kal›n-
laflmad›r. Renkli Doppler inceleme ile iskemik ve inflama-
tuar patolojilerin ayr›m› da yap›labilir. ‹nvajinasyon genel-
likle ileoilealdir ve en iyi ultrasonografi ile de¤erlendirilir.
‹nvajinasyonlu bölgenin de¤erlendirilmesinde avasküler

ACR ölçütleri
Hastan›n 20 yafl alt› olmas›
Ele gelen purpura
Kar›n a¤r›s›
Biyopside damar duvar›nda granülositlerin bulunmas›

EULAR/PRES ölçütleri
Yayg›n kar›n a¤r›s›
Bask›n IgA depolanmas›n› gösteren herhangi bir biyopsi
Artrit ya da artralji
Böbrek tutulumu (hematürive/veya proteinüri)

Tablo 4: HSP tan› ölçütleri

Resim I: Henoch Schonlein purpuras›nda döküntülerin
görünümü (Cerrahpafla Çocuk Romatoloji Arflivi)



segmentin gösterilmesi ve cerrahi endikasyon aç›s›ndan
renkli ve “power” Doppler ile inceleme önem tafl›r.  Ultra-
sonografi ve renkli Doppler de¤erlendirmenin akut skro-
tum ile baflvuran HSP’li olgularda testis torsiyonunu d›flla-
ma ve gereksiz cerrahi giriflimi engelleme aç›s›ndan da ro-
lü büyüktür (15). 

Serebral vaskülitin de¤erlendirilmesinde MR her zaman
bilgisayarl› tomografiden (BT) üstün olup ilk tercih edile-
cek yöntemdir (16). Lezyonlar öncelikle parietooksipital
bölgeleri seçmektedirler. Hipertansif ensefalopatidekine
benzer flekilde kortikal ve subkortikal bölgeleri ilgilendiren
multifokal tutulumlar söz konusu olabilir. Serebral anji-
yografik inceleme özellikle küçük damar etkilenimi nede-
niyle normal olabilir (17). Ancak MR anjiyografi ile sereb-
ral damarlarda vaskülit ile uyumlu düzensizlik saptanabi-
lir ki bu görünüm hipertansiyon ve üremiye ba¤l› de¤iflik-
liklerden farkl›d›r (16). 

Patoloji: 
Purpuradan al›nan biyopsinin histopatolojik olarak incelen-
mesinde lökositoklastik vaskülit görülür. Ciltte bu bulgu
dermal kapillerler ve kapiller sonras› venüllerde görülmek-
tedir. ‹mmünofloresan mikroskopide tipik olarak bu lezyon-
larda IgA depolanmas› olur. Böbrek tutulumu olan hastala-
ra yap›lan böbrek biyopsisin de mezangiumda IgA depolan-
mas› karakteristik bulgudur. Böbrek biyopsisinin ›fl›k mik-
roskopi bulgular› fokal ve segmental glomerulonefrit flek-
lindedir. Ciddi kresentik tutulum da görülebilir (10). 

Ay›r›c› tan›:
Ay›r›c› tan›da immün trombositopenik purpura, SLE, sep-
tisemi, yayg›n damar içi p›ht›laflmas›, hemolitik üremik
sendrom, di¤er vaskülitler, kar›n a¤r›s› yapan di¤er cerra-
hi patolojiler, akut pankreatit akla getirilmelidir (10). 

Akut infantil hemorajik ödem (A‹HÖ) klinik bulgular›
HSP’ye çok benzeyen fakat büyük ço¤unlukla 2 yafl alt›n-
daki süt çocuklar›nda görülen bir vaskülittir. Hastal›k akut
bafllar; atefl, purpura, ekimoz, ayak ve yüzde ödem fleklin-
de bulgu verir. Döküntü özellikle yüzde, kulaklarda ve göv-
dededir; gluteal bölgelerde ve ekstremitelerde seyrektir.
Menigokoksemi ya da purpura fulminans tan›lar› ile kar›-
flabilecek kadar a¤›r döküntü olabilir. Histopatolojik ola-
rak lökositoklastik vaskülit gözlemlenir, perivasküler IgA
depolanmas› nadirdir. Hastal›k 1–3 haftada kendili¤inden
düzelir, organ tutulumu görülmez fakat ataklar tekrarla-
yabilmektedir (18). 

Hipokomplementemik ürtikeryal vaskülit nadir görülen, ka-
fl›nt› ve yanma hissi gibi yak›nmalara neden olan tekrarla-
yan ürtiker epizodlar› ile karakterize bir vaskülittir. Purpu-
ra, papül, veziküllerde görülebilir. Cilt bulgular›na atefl, bu-
lant›, kusma, kar›n a¤r›s›, artralji, artrit, gö¤üs a¤r›s›, efl-

lik edebilmektedir. Hastalar›n %25’inde akci¤er tutulumu,
%15’inde böbrek tutulumu görülmektedir. Baz› ürtikeryal
vaskülit hastalar›n›n kompleman düzeyleri normal olabil-
mektedir. Fakat hipokomplementemik olanlar›n daha cid-
di sistemik bulgular› oldu¤u saptanm›flt›r. Cilt biyopsisisi
lökositoklastik vaskülit ile uyumludur, immünflorosan in-
celemede IgM ve C3 depolanmas› izlenir. Destek tedavisi
yan›nda antihistaminik, dapson, kolflisin, steroidler ve di-
¤er immünosüpresifler tedavide kullan›lmaktad›r. Genelde
iyi huylu bir hastal›kt›r fakat sistemik tutulumun derecesi-
ne göre hastal›k fliddeti de¤iflebilmektedir (10).

Tedavi:
Henoch-Schönlein purpuras›’nda tedavi öncelikle destek
tedavisi fleklindedir. Hastan›n s›v› ve elektrolit dengesinin
sa¤lanmas›, beslenmesinin düzenlenmesi ve basit a¤r› ke-
sici ilaçlarla a¤r›n›n kontrolü yeterlidir. Glukokortikoidler
eklem ve cilt bulgular›n› düzeltse de, genellikle bu bulgu-
lar için kullan›lmamaktad›r. Ciddi orflitte k›sa süreli glu-
kokortikoid tedavisi yararl›d›r. Ciddi gastrointestinal sis-
tem tutulumu veya kanamas› varl›¤›nda k›sa süreli predni-
zon kullan›m› önerilmektedir (10). 

Hafif derecede böbrek tutulumu olanlarda (hematüri ve ha-
fif proteinüri) böbrek biyopsisi ve immosüpresif tedavi ge-
rekmemektedir, fakat bu hastalar yak›ndan izlenmelidirler.
Nefrotik düzeyde proteinürisi veya böbrek yetmezli¤i olan
hastalarda biyopsi yap›lmas›, yüksek doz steroidler +/- di-
¤er immünosüpresif ilaçlarla tedavi önerilmektedir (5,10). 

Prognoz:
Hastalar›n üçte ikisinde hastal›k süresi 4 hafta ile s›n›rl›-
d›r. Hastal›k çocuklar›n %30-50’sinde en az bir kez tek-
rarlamaktad›r. Tekrarlar özellikle ilk 6 haftal›k dönemde
görülmektedir, döküntü ve kar›n a¤r›s› s›kl›kla görülen
bulgulard›r ve genellikle daha hafif ve k›sa sürelidir (10). 

Prognoz hastalar›n ço¤unda mükemmeldir. En önemli
morbidite ve mortalite nedeni erken dönemde a¤›r gastro-
intestinal tutulum, geç dönemde ise böbrek tutulumudur.
Böbrek tutulumu olan hastalarda ilk üç ayda ciddi böbrek
etkilenmesinin olmas›, nefropati ile beraber tekrarlayan
ataklar›n görülmesi, azalm›fl faktör VIII aktivitesi, bafllan-
g›çta hipertansiyon ve böbrek yetmezli¤i bulunmas›, böb-
rek biyopsisinde fazla miktarda kresent bulunmas›, makro-
faj infiltrasyonu ve tubulointerstisyal hastal›k kötü prog-
noz kriterleridir (19). 

KAWASAK‹ HASTALI⁄I
Tan›m, epidemiyoloji, etyoloji:
Kawasaki hastal›¤› (KH) ani bafllang›çl›, kendi kendini s›-
n›rlayan, tan›s› klinik bulgularla konulan, sistemik infla-
matuar yan›t oluflturan bir çocukluk ça¤› hastal›¤›d›r. Ge-
liflmifl ülkelerde edinsel kalp hastal›klar›n›n en s›k sebeple-
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rinden biridir (20). Hastalar›n %85’i 5 yafl alt›ndad›r ve
ortalama hastal›k bafllang›ç yafl› ikidir. Japonya’da ve Ja-
pon kökenlilerde s›k görülmektedir (20). 

Kawasaki hastal›¤›n›n nedeni bilinmemektedir. Epidemi-
yolojik ve klinik bulgular enfeksiyonlar›n hastal›¤a do¤ru-
dan neden oldu¤unu ya da antijenlerinin endotel hücreleri-
ne karfl› ba¤›fl›kl›k yan›t›n› uyard›¤›n› düflündürmüfltür.
Klamidya, ‚-hemolitik streptekoklar, S. aureus, yersinia,
parvovirus B19, Epstein-Barr virus, retrovirus ve di¤er
baflka enfeksiyonlar KH bafllang›c› ile iliflkili bulunmufltur
(5). Ailevi olgular›n ve ikizlerde hastal›¤›n görülmesi altta
yatan genetik yatk›nl›¤› akla getirmektedir (20). Sonuç
olarak di¤er birçok vaskülitte oldu¤u gibi genetik olarak
yatk›n olan baz› bireylerde, çevresel faktörlerle anormal
ba¤›fl›kl›k yan›t›n›n oluflmas› sonucu hastal›k ortaya ç›k-
maktad›r.

Tan› ölçütleri:  
Kawasaki Hastal›¤› tan› ölçütleri hastal›¤›n ilk tan›mlan-
d›¤› dönemden beri belirgin de¤iflikli¤e u¤ramam›flt›r. EU-
LAR/PRES’in (4) KH tan› ölçütleri Tablo 5’te gösterilmifl-
tir. Kawasaki hastal›¤› tan›s› için befl günden uzun süren
atefl ve tabloda gösterilen befl ölçütten dördünün bulunma-
s› gerekmektedir. Atefl ve ekokardiyografide koroner arter
tutulumu varl›¤›nda dört kriterden daha az› tan› için yeter-
lidir.

Klinik bulgular:
Hastal›¤›n seyri üç evreye bölünebilir (20).

1. Akut ateflli dönem yaklafl›k 10–14 gün sürer. Hastal›k
ani bafllar, öncesinde solunum yolu veya gastrointestinal
semptomlar olabilir. Ateflli ve huzursuz çocukta sonraki 3-
4 gün içerisinde servikal adenit, konjunktivit, dudak ve
a¤›z mukozas› de¤ifliklikleri, döküntü, el ve ayaklarda eri-
tem ve ödem geliflir (Resim II). Tedavi edilmezse bu bulgu-
lar 12 gün devam eder. Kardit geliflecekse genelde erken
dönemde geliflir; taflikardi, S3 gallop ritmi, kalp yetmezli-
¤i bulgular› yapabilir. Bu dönemde kar›n a¤r›s› ve safra
kesesinde hidrops olabilir. 

Tablo 5: Kawasaki Hastal›¤› tan› ölçütleri

EULAR/PRES ölçütleri
Ekstremite uçlar›nda ya da perinede de¤ifliklikler
Polimorfik ekzantem
‹ki tarafl› konjunktivit

Dudak ve a¤›z bofllu¤unda de¤ifliklikler: a¤›z ve farenks
mukozas›nda k›zar›kl›k
Servikal lenfadenopati

2. Subakut dönem: Hastaya IVIG verilirse akut dönem
sonras› hasta tamamen normale döner. Tedavi verilmezse

atefl 3–4 haftada yavaflça düzelir, daha önce tutulan bölge-
ler iyileflmeye bafllar. Bu dönemdeki tek klinik bulgu par-
maklar ve perinedeki soyulmad›r (Resim III). Baz› çocuk-
larda akut faz›n sonlar›nda ya da subakut fazda artrit ge-
liflir. Yine koroner arter anevrizmalar› ço¤unlukla subakut
dönemde geliflmektedir. 

3. ‹yileflme dönemi: Ço¤u hastada herhangi bir bulgu yok-
tur. Beau çizgileri olarak bilinen t›rnaktaki yatay çizgilen-
meler bu dönemde görülebilir.

Kawasaki tan›s›, hastal›¤›n bulgular›n›n s›k karfl›lafl›lan
yak›nmalar olmas› ve özgül olmamas› nedeniyle zor konul-
maktad›r. Atefl genelde 40° veya üzerindedir, analjeziklere
az yan›t verir. Uzun süreli nedeni bilinmeyen atefl, huzur-
suzluk ve laboratuar olarak inflamatuar yan›tta art›fl var-
sa KH mutlaka akla getirilmelidir. Atefl yoksa KH tan›s›n-
dan uzaklafl›l›r. ‹ki tarafl› bulbar konjunktivit hastalar›n
>%85’inde görülür. Çatlak, k›rm›z› dudaklar ve çilek dili
tipik bulgulard›r. 

Kawasaki hastal›¤› düflünülen fakat tan› ölçütlerini ta-
mamlamayan hastalar tam olmayan ya da atipik Kawasa-
ki olarak kabul edilir.

Hastal›¤›n en önemli komplikasyonu kardiovasküler sistem
tutulumudur. Tedavi verilmeyen hastalar›n %25’inde koro-
ner arter anevrizmalar› geliflmektedir. Özellikle dev koro-
ner arter anevrizmalar›n›n morbidite ve mortalitesi olduk-
ça yüksektir. Anevrizmalarda oluflan t›kan›kl›k, y›rt›lma ya
da tromboz aritmi, miyokard enfarktüsü veya ani ölümlere
sebep olabilmektedir. Anevrizmalar›n yaklafl›k yar›s›, özel-
likle küçük olanlar izlemde düzelir. Fakat düzelenlerde de
damar›n genifllemesi ile ilgili sorunlar devam eder (20). 

Laboratuar bulgular›:
Tan› ölçütleri aras›nda laboratuar bulgular› yer almaz fakat
flüpheli vakalarda baz› laboratuar bulgular› tan›y› destekler.
Sistemik inflamasyon bulgular›; ESH ve CRP art›fl›, lökosi-
toz, sola kayma tipiktir. ‹kinci haftadan itibaren trombosit
say›s› yükselir, a¤›r olgularda trombosit say›s›
1000000000/mm3’ü bulabilir. Normositik, normokromik
anemi, idrar mikroskopisinde lökositüri bulunmas›, karaci-
¤er enzimlerinde art›fl ve lipid profilinde de¤ifliklikler görü-
lebilir (5).  

Radyolojik de¤erlendirme: 
Görüntülemeye s›kl›kla gastrointestinal ve kalbe ait komp-
likasyonlar nedeniyle baflvurulur. Ancak nadiren serebral
etkilenim de söz konusudur. Gastrointestinal semptomlar
aras›nda en ciddi olan› kar›n a¤r›s›, distansiyon ve kusma
ile karakterize intestinal psödoobstrüksiyondur. Düz kar›n
grafileri ile barsak t›kan›kl›k bulgular› saptanabilir (21).
Akalkülöz kolesistit s›k görülen bir abdominal tutulum bi-



çimidir. Ultrasonografi ile bu hastalarda safra kesesinde
distansiyon rahatl›kla gösterilebilir ve semptomlar konser-
vatif tedavi ile düzelir (9,21). 

Koroner anevrizmalar ekokardiyografi ile rahatl›kla de¤er-
lendirilebilir. Transtorasik Doppler ile koroner arterlerdeki
ak›m h›zlar› ile anevrizma geliflimi ve stenoz yönünde de¤er-
lendirme de yap›labilir (22). Komplike ve myokard iskemili
olgularda kardiyak anjiyografiye ihtiyaç duyulabilir. Son dö-
nemde gerek koroner arterlerin gerekse de kalbin noninva-
ziv de¤erlendirilmesine olanak tan›yan MR inceleme en uy-
gun görüntüleme yöntemi olarak ön plana ç›kmaktad›r. 

Nadiren Kawasaki hastal›¤›na ba¤l› santral sinir sistemi tu-
tulumu da saptanabilir (23). Tablo genellikle akut ensefa-
lopati fleklindedir. Subdural efüzyon da bildirilmifltir (24).
Serebral bulgular ço¤unlukla lokal kan ak›m› azalmas› ve
hipoperfüzyona ba¤l›d›r. Manyetik rezonans görüntüleme
ve “single photon emission tomograhy (SPECT)” en duyar-
l› yöntemlerdir.  

Ay›r›c› tan›:
Ay›r›c› tan›da viral enfeksiyonlar (k›zam›k, EBV, adenovi-
rus), k›z›l, ilaç reaksiyonlar› (serum hastal›¤›, Stevens-
Johnson), toksik flok sendromu, Still hastal›¤› ve PAN dü-
flünülmesi gereken hastal›klard›r (5). 

Tedavi:
Tedavinin esas amac› uzun vadede görülebilecek, koroner
arter tutulumu gibi komplikasyonlar› engellemek, bunun
yan› s›ra akut inflamasyon bulgular›n›n ve yak›nmalar›n›n
ortadan kald›r›lmas›d›r. Tedavi edilmeyen hastalarda gö-
rülen ciddi problemlerden dolay› dikkatli bir de¤erlendir-
me sonras› tan›dan emin olunmasa bile, erken ya da gerek-
siz tedavinin her zaman gecikmifl ya da uygulanmam›fl te-
daviye tercih edilmesi önerilmektedir (20). 

Kawasaki Hastal›¤› tan›s› alan hastalar ilk 10 gün içeri-
sinde aspirin ve IVIG ile tedavi edilmelidirler. Aspirin an-
tiinflamatuar ve antitrombotik etkilerinden dolay› öneril-
mektedir. Akut dönemde yüksek dozda (80–100 mg/kg)
önerilmektedir. Atefl düfltükten sonra 3-5 mg/kg/gün flek-
linde devam edilmelidir. E¤er koroner arter anomalisi yok-
sa laboratuar bulgular› normale döndükten sonra, aspirin
yaklafl›k iki ayda kesilir (20). ‹ntravenöz immünoglobulin
(IVIG) kullan›m› ile beraber koroner arter anormallikleri
%78 oran›nda azalm›flt›r. Tek ve daha yüksek dozun
(2g/kg) bölünmüfl, küçük dozlardan daha etkin oldu¤u gös-
terilmifltir (25). 

Bir grup hasta IVIG tedavisine yan›t vermemektedir ve ko-
roner arter anomalisi gelifltirme riski bu hastalarda daha
fazlad›r. Baz› çal›flmalar IVIG yan›t› olmayan hastalarda
steroid kullan›m›n› önermektedir.  Hastalar›n %10’nunda
IVIG tedavisinden 48 saat sonra atefl tekrar ortaya ç›k-
maktad›r. Bu hastalarda ikinci kez IVIG (2g/kg) uygula-
mas› önerilmektedir (26). ‹kinci IVIG’e yan›t vermeyen
hastalara ise intravenöz metilprednizolon 30mg/kg/gün (1-
3 gün) önerilmektedir (27).  fiekil 1’de KH tedavi basa-
maklar› gösterilmifltir (20).

Prognoz:
Standart IVIG ve aspirin tedavisi (ilk 10 günde) ile prog-
noz oldukça düzelse de, hastalar›n yaklafl›k %5’i tedaviye
ra¤men koroner arter anomalisi gelifltirmektedir. Nadiren
hastal›k tekrarlamaktad›r. Japonya’da tekrarlama oran›
%2.9 olarak saptanm›flt›r ve kardiyak komplikasyon oran›
ikinci atakta daha fazla bulunmufltur.  

POL‹ARTER‹T‹S NODOZA

Tan›m, epidemiyoloji ve etyoloji:
Poliarteritis nodoza (PAN) küçük ve/veya orta çapl› arter-
lerde fibrinoid nekrozla karakterize çok çeflitli yak›nma ve
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Resim II: Kawasaki hastal›¤›nda a¤›z lezyonlar›n›n
görünümü (Cerrahpafla Çocuk Romatoloji Arflivi)

Resim III: Kawasaki hastal›¤›nda parmak uçlar›ndan bafl-
layan soyulma (Cerrahpafla Çocuk Romatoloji Arflivi)
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KH tan› kriterlerini tamamlayan hasta ya da 
inkomplet bulgular› olan fakat <1yafl alt› olan ya da 8 gün-

den fazla süredir atefli olan fakat nedeni bulunamayan

IVIG 2g/kg, 8-12 saatlik infüzyon + 
aspirin 20-25 mg/kg, 6 saatte bir

EKO yapt›r

Aspirin dozunu 3-5 mg/kg tek doza
düfl, tüm laboratuar de¤erleri normale

dönene kadar

IVIG 2g/kg, 8-12 saatlik infüzyonu tekrarla
Yüksek doz aspirine devam et

‹ntravenöz metilprednizolon 30mg/kg (maks
1.5 g)
üç gün

Atefl devam ediyor,    
nedeni belli de¤il  

Atefl devam ediyor,    
nedeni belli de¤il  

Atefl devam ediyor ve/veya
CRP yükseliyor ve/veya
Anevrizmalar ilerliyor

‹yileflme

önlem

Üst merkeze dan›fl›m; ek doz IVIG düflün, ek doz
steroid, plazmaferez ya da immünsüpresyon

fiekil 1: Kawasaki Hastal›¤› tedavi basamaklar›



bulgularla ortaya ç›kan klinik bir sendromdur (28). Chapel
Hill s›n›fland›rmas›nda (2) klasik PAN ve mikroskopik po-
lianjitis (poliarteritis) olmak üzere iki çeflit PAN tan›mlan-
m›flt›r. Klasik PAN, glomerülonefrit veya arteriol, kapil ve
venüllerde vaskülit olmadan, küçük yada orta çapl› arter-
lerde nekrotizan inflamasyonun bulunmas› olarak tan›mla-
n›r. Mikroskopik polianjitis ise küçük damarlarda immün
depolanma olmadan oluflan nekrotizan vaskülittir. Bu has-
talarda nekrotizan glomerülonefrit s›kl›kla görülür. Ayr›ca
orta çapl› arterlerin nekrotizan arteriti de efllik edebilmek-
tedir. 

EULAR/PRES taraf›ndan yay›nlanan son kriterlerde ise
çocukluk ça¤› PAN’›, kütanöz PAN ve mikrokopik polian-
jitis olmak üzere üç ayr› kategori görülmektedir (4). Temel
olarak orta çapl› damar vasküliti ile oluflan çocukluk ça¤›
PAN’› tan› kriterleri yeniden düzenlenmifltir (Bak. Tan›
kriterleri). Kütanöz PAN; sistemik tutulum olmadan
(myalji, artralji ve eroziv olmayan artrit bulunabilir) sub-
kütan nodül, a¤r›l›, purpurik olmayan lezyonlar›n (+/-live-
do retikülaris) bulunmas› olarak tan›mlan›r. Bu hastalar›n
cilt biyopsisinde nekrotizan, granülomsuz vaskülit görülür.
ANCA (-)’tir ve ço¤u zaman streptokok enfeksiyonlar› ile
iliflkilidir. Kütanöz vaskülit için ayr› tan› kriterleri bulun-
mamaktad›r. Mikroskopik polianjitis tan›mlamas›nda ise
Chapel Hill s›n›flamas›nda tan›mlanan özelliklere ek ola-
rak ANCA varl›¤› eklenmifltir. Yine mikroskopik PAN için
bu tan›mlamalar d›fl›nda farkl› tan› kriterleri bildirilme-
mifltir.

Poliarteritis nodoza en s›k 5–6. dekatlarda görülmektedir,
çocukluk ça¤›nda nadirdir. Çocuklarda bafllang›ç yafl› en
s›k 9–10 yafllar›ndad›r, erkek-k›z oran› ayn›d›r. Dünyan›n
her ülkesinde görülebilmektedir. Japonya ve Türkiye’de da-
ha fazla bulundu¤u düflünülmektedir (28). Etyolojisi bilin-
memektedir. Enfeksiyöz ajanlar suçlanmaktad›r. Hepatit
B, C, parvovirus B19, CMV iliflkili PAN’lar bildirilmifltir
(28). Baz› serilerde tan› öncesinde geçirilmifl grup B strep-
tekok enfeksiyonlar› s›kl›kla tan›mlanm›flt›r (29).

Tan› kriterleri:
ACR (30)ve EULAR/PRES’in (4) PAN tan› ölçütleri Tab-
lo 5’te gösterilmifltir. PAN tan›s› için ACR’ye göre on öl-
çütten üçünün; EULAR/PRES’e göre çocukluk ça¤› PAN’›
tan›s› için küçük ve orta çapl› arterde nekrotizan vasküliti
gösteren biyopsi veya anjiografik bozukluklardan (anevriz-
malar veya t›kan›kl›klar) birisinin ve tablodaki 7 ölçütler-
den en az ikisinin bulunmas› gerekmektedir.

Klinik bulgular:
Sinsi bafllang›çl› nedeni bilinmeyen atefl, kilo kayb›, cilt
lezyonlar›, kar›n a¤r›s› ve kas iskelet sistemi a¤r›s› hasta-
l›¤› düflündürür. Hastalar›n üçte ikisinde artrit görülür.

Primer renal hastal›¤› ya da renovasküler hipertansiyonu
düflündüren bulgular (proteinüri, nefrotik sendrom, nefrit,
hipertansiyon) görülebilir. Organik beyin sendromu, psi-
koz, fokal nörolojik bulgular, körlük, nöbet, hemiparezi gi-
bi santral sinir sistemi bulgular› ortaya ç›kabilir. Mononö-
ritis multiplex görülebilir. Cilt bulgular› a¤r›l› subkütan
nodüller, purpura, livedo retikülaris, dijital iskemi, ödem,
periferik gangren ve ülserasyonlar fleklinde olabilir. Testis
tutulumu ve episklerit görülebilir. Mitral ya da triküspit
yetmezlik, azalm›fl sol ventrikül sistolik ejeksiyonu gibi
kalp bulgular› tan›mlanm›flt›r (28).  
Laboratuar bulgular›:
Lökositoz, trombositoz, anemi, hipergamaglobülinemi,
eritrosit sedimentasyon h›z›, CRP düzeylerinde art›fl ve id-
rar tetkikinde bozukluk s›kl›kla saptan›r.  ‹ndirekt im-
münflorosan tekni¤i ile perinükleer boyanma paterni gös-
teren ANCA (pANCA) bulunabilir. Faktör VIII iliflkili an-
tijen ya da ‚-thromboglobulin gibi vasküler hasar› gösteren
belirleyicilerin düzeyi artar (28). 

Radyolojik de¤erlendirme: 
Klasik PAN’da akut dönemde etkilenen segmentlerde
anevrizmal dilatasyon ve lüminal tromboz izlenir. Subakut
dönemde damarda beligin nodülarite izlenir. Kronik dö-
nemde fibrotik duvar ve incelme söz konusudur. Lüminal
tromboz geliflen olgularda besleyici damar boyunca en-
farktlar izlenebilir. Anjiyografik olarak intimal hiperplazi,
fibrinoid nekroz ve hücre infiltrasyonuna ba¤l› darl›klar ile
dar alanlara komflu normal veya anevrizmatik dilatasyon-
lara ba¤l› nodulariteler saptanabilir (31). PAN’l› hastala-
r›n %70-80’inde abdominal arteriogramlarda arterit ile
uyumlu bulgulara rastlan›r (32). Abdominal etkilenimde
en s›k tutulan organlar böbrekler, karaci¤er ve ince bar-
saklard›r. Anevrizma rüptürlerine ba¤l› perirenal, retrope-
ritoneal ve intrahepatik hematom geliflimi gözlenebilir
(32,33). Abdominal vasküler tutulumlar›n klasik de¤erlen-
dirme yöntemi konvansiyonel anjiyografidir. Ancak son dö-
nemlerde yüsek çözünürlüklü ultrasonografi ve özellikle de
multidedektör BT ayg›tlar›n›n klinik kullan›ma girmesi ile
noninvaziv olarak da patolojiler rahatl›kla gösterilebilir
(Resim 4–6) (34). Bilgisayarl› tomografi ile yap›lan anji-
yografik çal›flmalar sadece damar lümenini de¤il paranki-
mal organ etkilenimide de¤erlendirme aç›s›ndan önemli-
dirler. Manyetik rezonans anjiyografi ile de noninvaziv
olarak ve radyasyona maruz kal›nmadan vasküler patolo-
jiler ortaya konabilir (Resim 7). Ancak sedasyon gereken
olgularda ve abdomen gibi solunum kooperasyonu kurul-
mas› gereken kesimlerde tekni¤in baflar›s› multidedektör
BT’ye göre düflüktür. Bilgisayarl› tomografi ve US gibi ke-
sitsel görüntüleme yöntemleri patolojinin saptanmas›n›n
yan›s›ra tedaviye yan›t›n de¤erlendirilmesinde de kullan›-
labilir (Resim 8). 
Poliarteritis nodozada santral sinir sistemi tutulumu da iz-
lenir. Hatta bu bulgular erken dönemde de ortaya ç›kabi-
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lir. ‹ntrakranial kanama bunlardan biridir. Parankimal tu-
tulumun de¤erlendirilmesinde en etkin yöntem MR görün-
tülemedir. Manyetik rezonans görüntülemede infarkt ile
uyumlu kortikal ve beyaz cevherde T2 a¤›rl›kl› inceleme-
lerde hiperintens de¤ifliklikler saptanabilir (35). Manyetik
rezonans görüntüleme ile ayn› zamanda anjiyografik ince-
leme de yap›labilir (32). ‹ntrakranial arterlerde segmental
daralma, anevrizma geliflimi hatta oklüzyon izlenebilir
(32,36). Bununla birlikte santral sinir sistemi tutulum bul-
gular› bulunan hastalar›n baz›lar›nda serebral anjiyografik
incelemeler normal de olabilir (32). ‹ntrakranial anevriz-
malar çocukluk ça¤›nda eriflkinlerdekinden farkl› olarak
daha çok arka dolafl›mda veya periferal yerleflimde izlenir
(37). 

Patoloji:
Etkilenen organdan yap›lan biyopside saptanan nekrotizan
arterit PAN’›n karakteristik histopatolojik bulgudur. Kü-
çük ve orta çapl› arter duvarlar›nda nodüller oluflur ve da-
mar duvar›n›n tamam›nda fibrinoid nekroz saptan›r. Bu
lezyonlar genelde segmental tutulum yapar, özellikle da-

marlar›n bifürkasyon bölgelerinde oluflurlar. Anevrizma
oluflumu tipik bulgudur. ‹mmünflorosan mikroskopide
kompleman ve immünoglobulin depolanmas› görülmez ya
da çok azd›r (28).

Ay›r›c› tan›:
Ay›r›c› tan›da di¤er vaskülitler, tekrarlayan polikondrit,
bakterial endokardit, kronik viral enfeksiyonlar (Parvovi-
rus B19), sarkoidoz düflünülmelidir (28).

Tedavi:
Tedavide kortikosteroidler ana ilaçlard›r. Böbrek tutulumu
olan hastalarda steroid ve a¤›zdan siklofosfamid (3 ay -
2m/kg/gün) kullan›m› ile iyi sonuçlar al›nm›flt›r. Remisyon
sa¤land›ktan sonra tedaviye, siklofosfamidin yan etkileri
göz önünde bulundurularak, azotiopürin ile devam edilebi-
lir (28). 

Prognoz:
Baz› serilerde %20’lere varan mortalite bildirilmifltir (38).
Fakat son y›llarda tan› ve tedavi yöntemlerindeki geliflme-

Resim 5. Resim 1’deki olgu. Gri skala US incelemede an-
verizma distalinde hipoekoik infarkt sahas› gözlenmekte. 

Resim 6. Resim 1’deki olgu. BT anjiyografi MIP de¤erlen-
dirmede hepatik arter ve renal arter dallar› geliflimli anev-
rizmalar (oklar) konvansiyonel anjiyografi benzeri görünü-
mü ile izlenmekte.

Resim 4. Power Doppler US incelemede PAN’l› olguda hepatik arter (A) ve renal arterde (B) anevrizmatik
geliflimler ve nodüler görünümler izlenmekte. 



ler prognozu olumlu yönde etkilemifltir. Özellikle çocukluk
yafl grubunda erken tan› ve tedavi ile prognozun eriflkinler-
den daha iyi oldu¤u gösterilmifltir (39). 

TAKAYASU ARTER‹T‹

Tan›m, epidemiyoloji, etyoloji:
Takayasu arteriti aorta ve ana dallar›n› etkileyen kronik,
granülomatöz, büyük damar vaskülitidir. En s›k genç kad›n-
larda, özellikle Japonlar’da görülmektedir. Onalt› yafl alt›n-
da nadir olarak görülse de, KH ve HSP’den sonra çocukluk
ça¤›nda en s›k görülen  üçüncü vaskülittir. Çocuklarda
k›z:erkek oran› 4:1-2:1 aras›nda de¤iflmektedir (40). Dün-
yan›n her taraf›nda görülmekle beraber; siyahlar, Asyal›-
lar, Yahudiler ve Amerikal› hispaniklerde daha s›kl›kla gö-
rülmektedir. Co¤rafi bölgeye göre vasküler tutulum tipi de-
¤ifliklik göstermektedir. Amerika, Avrupa ve Japonya’da

t›kay›c› lezyonlar; Hindistan, Tayland ve Afrika’da anev-
rizmalar daha s›k görülmektedir (40). Hastal›¤›n nedeni
bilinmemektedir. Baz› bölgelerde mikobakterium tüberkü-
lozis enfeksiyonlar› ile iliflkilendirilmifltir (41). Baz› ailevi
TA olgular› ve monozigot ikizlerde TA’i tan›mlanm›flt›r.
Farkl› etnik gruplarda HLA antijenleri ile iliflkisi bildiril-
mifltir (40).

Tan› ölçütleri:
ACR (42) ve EULAR/PRES’in (4) TA tan› ölçütleri Tablo
7’de gösterilmifltir. TA tan›s› için ACR’ye göre alt› kriter-
den üçünün; EULAR/PRES’e göre aorta veya ana dalla-
r›nda anjiografik bozukluklar (konvansiyonel, BT ya da
MR) bulunmas› ve tablodaki dört ölçütten en az birisinin
bulunmas› gerekmektedir.

Klinik bulgular:
Hastal›¤›n üç evresi tan›mlanm›flt›r. Birinci evre nab›zs›zl›k
dönemi öncesidir; bu dönemde atefl, gece terlemesi, artral-
ji, ifltahs›zl›k, kilo kayb› gibi özgül olmayan bulgular görül-
mektedir. ‹kinci evrede damar inflamasyonu mevcuttur.
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Tablo 6: PAN tan› ölçütleri

EULAR/PRES ölçütleri
-Cilt tutulumu (livedo retikülaris, hassas subkütan nodül-
ler, di¤er vaskülitik lezyonlar)
-Myalji veya kas hassasiyeti
-Sistemik hipertansiyon, çocukluk ça¤› normallerine göre
-Mononöropati veya polinöropati
-Anormal idrar bulgular› ve/veya böbrek fonksiyonlar›nda
bozulma
-Testis a¤r›s› ya da hassasiyeti
-Di¤er major organlar›n vaskülitik tutulumuna ba¤l›
yak›nma ve bulgular (gastrointestinal, akci¤er,santral
sinir sistemi)

ACR ölçütleri
-4 kg’›n üzerinde kilo kayb›
-Livedo retikülaris
-Testis a¤r›s› ya da hassasiyeti
-Miyalji, halsizlik veya bacaklarda hassasiyet
-Mononöropati veya polinöropati
-Diyastolik kan bas›nc›n›n >90mmHg olmas›
-BUN veya kreatinin art›fl›
-Hepatit B virüsü
-Arteriografik bozukluk
-Küçük ya da orta çapl› arter biyopsisinde granülositlerin
ve mononükleer lökositlerin görülmesi

Resim 7. PAN’l› bir baflka olguda sol renal arter geliflim-
li anevrizman›n (ok) MR anjiyografi görünümü. 

Resim 8. Resim 1’deki olgunun kontrol gri skala ve power
Doppler incelemesinde hepatik arter dal›ndaki anevriz-
malar›n tromboze olduklar› gözlenmekte. 



Son evrede ise fibrotik de¤ifliklikler geliflir; üfürüm ve iske-
mi bulgular› daha belirgindir. Baz› hastalarda hastal›k tüm
evrelerin bulgular› ile kendisini gösterir (43). Hastalar›n
%75’inde renal arter vasküliti, % 71’inde abdominal aorta
tutulumu vard›r (44). Hipertansiyon en s›k karfl›lafl›lan bul-
gudur, bafla¤r›s› da s›kl›kla görülür. Bunlar›n d›fl›nda has-
talar atefl, s›rt a¤r›s›, klaudikasyon ve görme ile ilgili yak›n-
malar ile de baflvurabilirler (40).

Laboratuar bulgular›:
Hafif anemi ve lökositoz, ESH ve CRP yüksekli¤i, hiperga-
maglobulinemi saptan›r. Nadiren ANA ve ANCA varl›¤›,
RF yüksekli¤i bulunabilir. Endotel hürelerine karfl› anti-
korlar s›kl›kla tesbit edilir. Hipertansiyona ba¤l› sol ven-
trikül hipertrofisi bulgular› olabilir (40). 

Radyolojik de¤erlendirme:
Stenoz ve oklüzyona ba¤l› arteryel semptomlar geç dönem-
de izlenir (45). Çok uzun süredir konvansiyonel anjiyogra-
fi arteryel stenooklüziv ve anevrizmatik de¤iflikliklerin de-
¤erlendirilmesinde kullan›lm›flt›r. Ancak erken evrede lü-
minal de¤ifliklikler siliktir ve belirgin stenoz bulunmaz. Bu
de¤ifliklikler anjiyografi ile saptanamayabilir. Kesitsel gö-
rüntüleme yöntemleri erken dönemde anjiyografiye göre
daha baflar›l› flekilde mural de¤ifliklikleri ortaya koyar.
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Helikal BT’nin aortun inflame kesiminde mural opak tutu-
lumunu ortaya koymas› ile aktiviteyi gösterdi¤i bilinmek-
tedir (46). Aort dallar›n›n tutuldu¤u durumlarda ultraso-
nografi de mural de¤iflikliklerin gösterilmesinde etkin bir
yöntemdir (Resim 9 ve 10) (45). Kontrasts›z BT ile mural
kalisifkasyonlar saptanabilir.  

Aorta duvar kal›nlaflmas›, mural trombüs ve kontrast tutu-
lumu MR ile daha kolay de¤erlendirilir (Resim 11)
(45,47). Aortik stenoz derecesi ve uzan›m›, duvar kal›nlafl-
mas› T1 a¤›rl›kl› görüntülerle ortaya konabilir. Takayasu
arteritli olgularda ç›kan aortada geniflleme ve aortta yet-
mezlik saptanabilir. Sine MR inceleme ile bu olgularda
aortik kaçak da gösterilebilir. Kontrastl› MR anjiyografik
çal›flmalar konvansiyonel anjiyografi benzeri görüntüler ile
klinisyene gerekli bilgiyi verirken (Resim 12-14) kontrast
kullan›m› ile ayn› zamanda kal›nlaflm›fl duvarda geç dö-
nemde tutulumun gösterilmesi ile hastal›k aktivitesi hak-
k›nda da yorumda bulunulabilir (45). Hatta bu dönemdeki
MR bulgular› eritrosit sedimentasyon h›z› veya CRP düze-
yine göre daha hassast›r. Geç dönemde ise belirgin fibrozis
nedeniyle kontrast tutulumu izlenmez. Aort duvar kal›nl›¤›
da hastal›¤›n evresi konusunda yard›mc› olabilir. Ço¤u ol-
guda inaktif evrede aort duvar kal›nl›¤› 4 mm’den küçük
iken aktif dönemde bu de¤er 5–7 mm düzeylerindedir (45).

Resim 9. Takayasu arteritli olguda, sagital ve aksiyal US
kesitlerinde sol ana karotis arterdeki duvar kal›nlaflmas›
net olarak izlenmekte.  

Resim 10. Resim 6’daki olguda renkli Doppler inceleme-
de sol subklavyan arterdeki darl›k bölgesi ve spektral
incelemede h›z art›m› gözlenmekte. 

Resim 11. Aksiyal MR incelemelerinde solda belirgin her iki ana karotiste (A), arkus düzeyi
aortada eksantrik tarzda (B) ve abdominal aortada (C) duvar kal›nlaflmalar› (oklar) izlenmekte. 



Abdominal anjiyografik inceleme de radyasyon içermesine
karfl›n k›sa inceleme süresi, hareket artefaktlar›ndan etki-
lenimin daha az olmas› ve yüksek çözünürlü¤ü nedeniyle
BT inceleme ise iyi bir alternatif yöntemdir (Resim 15). 

Tedavi:
‹lk 4–8 haftal›k dönemde yüksek doz glukokortikoidlere (1-
2 mg/kg/gün) gerek duyulmaktad›r. Metotreksat steroid do-
zunun azalt›lmas›na olanak verebilmektedir. Ciddi vasküler
hasarda siklofosfamid denenebilir. Pilot çal›flmalarda anti-

TNF ajanlar›n›n yarar› gösterilmifltir. Tüberkülin testi an-
laml› ise antitüberküloz tedavi verilmelidir. Hipertansiyon
etkin flekilde tedavi edilmeli, anjiotensin dönüfltürücü enzim
engelleyicilerinden mümkün oldu¤u kadar kaç›n›lmal›d›r
(40).

Ciddi vasküler komplikasyonu olan hastalara perkütan
transluminal anjioplasti, perkütan stent konulmas› gibi
cerrahi yöntemler uygulanabilir. Renovasküler hipertansi-
yon di¤er tedavilerle kontrol alt›na al›namazsa renal otot-
ransplantasyon uygulanabilir (40). 

Prognoz:
Hastal›¤›n seyri uzun süreli ve de¤iflkendir; tedaviye ra¤-
men relapslar olabilir. Hastal›¤›n bafllang›c› ile tedavi bafl-
lang›c› aras›nda geçen süre tedavi yan›t›n› etkilemektedir.
Bunun nedeni fibrozis gelifltikten sonra glukokortikoidlerin
vasküler lezyonlara etkisinin az olmas›d›r (40).

WEGENER GRANULOMATOZ‹S‹

Tan›m, epidemiyoloji, etyoloji:
Küçük, orta çapl› arterlerin nekrotizan vaskülitidir. Gra-
nülomatöz inflamasyon tipik olarak solunum sistemini (si-
nüsler, nazal aç›kl›k, farenks ve akci¤erleri) etkiler, glo-
merülonefrit s›k görülür (40). Çocukluk ça¤›nda nadir gö-
rülür. Genelde ikinci dekatta ortaya ç›kmaktad›r. Ortala-
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Tablo 7: Takayasu arteriti tan› ölçütleri

EULAR/PRES ölçütleri
- Periferik arter nab›zlar›n›n azalmas› ve/veya ektre-
mitelerde klaudikasyon
- 10mmHg’nin üzerinde kan bas›nc› fark›
- Aorta ve/veya ana dallar› üzerinde üfürüm duyulmas›
- Hipertansiyon (çocukluk ça¤› normallerine göre)

ACR ölçütleri
- Bafllang›ç yafl›n›n <40 olmas›
- Ektremitelerde klaudikasyon
- Brakial arter nabz›n›n azalmas›
- ‹ki kol aras›ndaki kan bas›nc› fark›n›n >10 mmHg
olmas›
- Subklavian ya da aorta üzerinde üfürüm duyulmas›
- Arteriografik bozukluklar (aorta veya ana dallar›n-
da veya üst ve alt ektremitenin büyük arterlerinde da-
ralma ya da t›kan›kl›k)

Resim 12. Kontrastl› MR anjiyografik inceleme MIP gö-
rüntüde her iki karotis sistemde sa¤da ve bifurkasyon ön-
cesi düzeyde belirginleflen darl›klar (A) ve konvansiyonel
anjiyografik korelasyonu (B).

Tablo 8:  Wegener granulomatozisi tan› ölçütleri

EULAR/PRES ölçütleri
-Anormal idrar tetkiki*
-Biyopside granulomatöz inflamasyon
-Nazal sinüs inflamasyonu
-Subglotik, trakeal, ya da endobronfliyal darl›k
-Akci¤er grafisi ya da tomografisinde bozukluk
-PR3 ANCA ya da C-ANCA boyanmas›

ACR ölçütleri
-Nazal ya da oral inflamasyon
-Akci¤er grafisinde bozukluk
-‹drar sedimentinde bozukluk
-Granülomatöz inflamasyon

* Böbrek biyosisi yap›ld› ise tipik nekrotizan, immün depolanman›n az oldu¤u glomerülonefrit bulunmal›
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ma hastal›k bafllang›ç yafl› 15,4 y›ld›r. K›zlar ve erkekler-
de eflit oranda görülür (40). 

Hastal›¤›n nedeni bilinmemektedir. Bilinmeyen antijenler-
le uyar›lan otoimmün, hipersensitivite ya da alerjik reaksi-
yonlar›n neden oldu¤u düflünülmektedir. Eriflkinlerde bu-
runda S. Aureus tafl›y›c›l›¤› olanlarda relapslar›n fazla ol-
du¤u görülmüfltür (40).

Tan› ölçütleri:
ACR (48) ve EULAR/PRES’in (4) Wegener granulomato-
zisi (WG) tan› ölçütleri Tablo 7’te gösterilmifltir. Wegener
granulomatozisi tan›s› için ACR’ye göre dört ölçütten iki-
sinin; EULAR/PRES’e göre alt› ölçütten üçünün bulunma-
s› gerekmektedir.

Klinik bulgular:
Wegener granulomatozisin de paranazal sinüs tutulumu,
akci¤er infiltrasyonu ve böbrek hastal›¤›n›n birlikteli¤i ti-
pik bulgulard›r. Bafllang›çta halsizlik, atefl ve sinüzit s›k-

l›kla görülür. Üst ve alt solunum yak›nmalar› s›kt›r. Burun
k›k›rda¤›nda oluflan hasar karakteristik semer burnu de-
formitesine neden olur. Akci¤er tutulumu % 74, artralji
%30–78, renal tutulum %61 ve cilt lezyonlar› %9 hasta-
da görülür. Cilt lezyonlar› purpura, papül, vezikül, ülser
veya nodül fleklinde olabilir. Merkezi sinir sistemi tutulu-
mu eriflkinlere göre daha nadir görülür. Mononöritis mul-
tiplex en s›k görülen nörolojik bulgudur. Subglotik darl›k
ve burun deformitesi çocuklarda daha s›kt›r. Hastal›k so-
lunum sistemine s›n›rl› olursa tan› gecikebilir (40).

Laboratuar bulgular›:
Genellikle anemi, trombositoz, hafif lökositoz, ESR ve
CRP art›fl› bulunabilir. Ciddi böbrek tutulumunda üre ve
kreatinin art›fl› saptan›r. ‹drarda proteinüri, mikroskopik
hematüri ve k›rm›z› küre silendirleri bulunabilir. Solunum
fonksiyon testlerinde bozukluk tesbit edilebilir. Hastalar›n
%90’n›nda indirekt immünflorosan tekni¤i ile sitoplazmik
boyanma gösteren ANCA (proteinaz 3’e karfl›) saptan›r
(40).

Radyolojik de¤erlendirme: 
Radyolojik olarak akci¤er ve böbrek tutulumunun birara-
da bulundu¤u olgularda ay›r›c› tan›da göz önünde bulundu-
rulmal›d›r. Pulmoner tutulumun de¤erlendirilmesinde BT
öncelikli görüntüleme yöntemidir (49). Bilgisayarl› tomog-
rafide her iki akci¤erde subplevral veya peribronkovaskü-
ler yerleflimli nodül veya kitleler, segmental ve subsegmen-
tal bronfl duvarlar›nda kal›nlaflmalar izlenir (Resim 13 ve
14). Nodül ve lezyonlar›n santral kesimlerinde nekroza
ba¤l› düflük yo¤unluklu alanlar saptanabilir. Nodüler lez-
yonlar› besleyen arter bulgusu anjiyosentrik olay aç›s›ndan
anlaml› olabilir. Bazen plevra tabanl› yerleflimli kama flek-
lindeki yumuflak dokular pulmoner infarktlar› taklit eder.

Resim 13. Kontrastl› MR anjiyografik de¤erlendirmede sa¤ (A)  ve sol (B) subklavyan arterdeki 
darl›klar (oklar) ve kolateral yap›lar› izleniyor. 

Resim 14. Abdominal
MR anjiyografik incele-
mede Takayasu arteritine
ba¤l› abdominal aortada
kalibre kayb› ve superior
mezenterik arter proksi-
malinde oklüzyon izlen-
mekte. 



Tekrarlayan olgularda multipl kaviter nodüller, buzlu cam
dansiteli alanlar veya konsolidasyon, hava yolunda stenoz
izlenebilir (49). 

Böbrek tutulumunu en iyi de¤erlendirme yöntemi ultraso-
nografidir. Granülomatöz reaksiyon ve vaskülite ba¤l› bi-
lateral hipovasküler renal kitleler izlenebilir (50). Genel
böbrek tutulumunda di¤er akut glomerülonefritlerden ay-
r›m güç olabilir. Nadiren santral sinir sistemi tutulumu da
izlenir ve vaskülitik süreç ile iliflkili olarak T2 a¤›rl›kl› in-
celemelerde hiperintens multipl beyaz cevher lezyonlar›
saptanabilir (51). Bu bulgulara kranial kanama da efllik
edebilir. 

Patoloji: 
Orta çapl› arter ve venlerde granülomatöz tutulum tipiktir.
Küçük damarlarda lökositoklastik vaskülit izlenebilir. En
s›k görülen böbrek lezyonu; ekstrakapiller hücre art›fl› ve
kresent oluflumu, fokal ve segmental tutulum sonras› geli-
flen nekrotizan glomerülonefrittir. Renal granülomlar nadir
görülür. ‹mmünflorosan incelemede immün depolanma az
ya da yoktur (40).

Ay›r›c› tan›:
Tekrarlayan polikondrit, PAN, Churg-Straus sendromu,
di¤er granülomatoz vaskülit nedenleri (mikobakter, man-
tar enfeksiyonlar›), SLE, Goodpasture sendromu, mixed
kollajen doku hastal›¤› ay›r›c› tan›da düflünülmelidir (40).

Tedavi:
Steroid ve siklofosfamid tedavilerinin beraber kullan›m›
önerilmektedir. A¤›zdan 3-6 ayl›k siklofosfamid tedavisi
sonras› azotiopürin ile tedaviye devam edilebilir. Eriflkin-
lerde trimetoprim-sulfametoksozol kullan›m› önerilmekte-
dir (40).

Prognoz:
Steroid ve siklofosfamid kullan›m› ile beraber prognoz ol-
dukça iyileflse de çocuklarda hastal›¤›n morbidite ve mor-
talitesi oldukça yüksektir. ‹zlemde %50-80 gibi relaps
oranlar› bildirilmifltir. Hastalar›n üçte birinde böbrek yet-
mezli¤i geliflmektedir (40,43).

BEHÇET HASTALI⁄I

Tan›m, epidemiyoloji, etyoloji:
‹lk kez 1937’de Hulisi Behçet taraf›ndan tan›mlanan (52),
arter ve venülleri etkileyen, aftöz stomatit, genital ülserler
ve üveitle karakterize, tromboz e¤ilimi olan bir vaskülittir. 

Japonya, Orta Do¤u ülkeleri gibi ‹pek Yolu üzerindeki ül-
kelerde s›kl›kla görülmektedir. Behçet Hastal›¤› (BH)’n›n
% 5.4–7.6’s› çocukluk ça¤›nda bafllamaktad›r. K›z erkek
oran› eflittir (53). 

Behçet Hastal›¤›’n›n nedeni bilinmemektedir. Ailevi olgu-
lar›n görülmesi genetik yatk›nl›¤› göstermektedir. Ço¤u
toplumda BH  HLA B51 ile iliflkili bulunmufltur (53).

Tan› ölçütleri: 
S›kl›kla kullan›lan Uluslararas› Çal›flma Grubu’nun öner-
di¤i tan› ölçütleridir (54). Tekrarlayan oral ülserler ve be-
raberinde afla¤›daki say›lan kriterlerden ikisinin bulunma-
s› gerekmektedir; tekrarlayan genital ülserler, göz bulgu-
lar›, cilt lezyonlar› ve paterji testinin müsbet olmas›. Oral
ülserler ve tek kriterin bulunmas› tam olmayan ya da k›s-
mi BH olarak adland›r›l›r.

Klinik bulgular: 
Klinik bulgular çok çeflitlidir ve bulgular›n ortaya ç›k›fl›
uzun y›llar› al›r. Hastal›k seyri genelde alevlenmeler ve re-
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Resim 15. BT anjiyografik inceleme üç boyutlu “volume rendering” ve MIP görüntülerde Takayasu
arteritli olguda sa¤ renal arterin tama yak›n t›kal› oldu¤u sol renal arterde ise ciddi daralma (ok) ve 
sonras›nda poststenotik dilatasyonun oldu¤u izlenmekte. 
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misyon dönemleri ile karakterizedir, genelde hastal›k akti-
vitesi zaman içersinde azal›r. Oral ve genital ülserler s›k-
l›kla görülür. Cilt bulgular› eritema nodozum, purpura, pa-
pülopüstüler lezyon, ülser ya da follikül fleklindedir. Pater-
ji i¤ne ile yap›lan çizik sonras› ciltte 24–48 saat sonra de-
¤erlendirilen püstüler reaksiyondur, BH için karakteristik-
tir fakat patognomonik de¤ildir. Arka üveit en s›k görülen
göz tutulumudur. A¤›r üveit körlükle sonlan›r. Merkezi si-
nir sistemi bulgular›, ensefalomyelit, aseptik menenjit, ka-
fa içi bas›nç art›fl› ya da organik psikiatrik bozukluk flek-
lindedir. Artrit, arteryal veya venöz trombozlar; nadiren
gastrointestinal sistem tutulumu, böbrek tutulumu ve kar-
diak komplikasyonlar görülebilir (53). 

Laboratuar bulgular›:
Tan› koydurucu laboratuar bulgusu yoktur. Hastal›¤›n ak-
tif döneminde akut faz göstergeleri artar. Ayr›ca immü-
noglobülin ve dolaflan immünkompleksler de artmaktad›r
(53).

Radyolojik de¤erlendirme:
Anjiografi ve MR anjiografi vasküler lezyonlar›n yayg›nl›-
¤›n› ve karakterini gösterir. Manyetik Rezonans görüntüle-
me hastal›¤›n merkezi sinir sistemi etkilerini görmek için
kullan›l›r (53). 

Ay›r›c› tan›:
‹nflamatuar barsak hastal›¤›n›n birçok bulgular› BH’na
benzemektedir (53). 

Tedavi:
Tedavi hastal›¤›n tutulum yerine ve fliddetine göre yap›l-
maktad›r. Steroid, kolflisin, thalidomid, azotiopürin, inter-
feon ·, metotreksat, sulfasalazin gibi çeflitli ilaçlar hastal›-
¤›n etkiledi¤i bölgeye göre kullan›lmaktad›r (43).

Prognoz:
Hastal›k süreci uzun olan, tekrarlar›n s›k görüldü¤ü bir
vaskülittir. Genç yafl ve erkek cinsiyette hastal›k daha uzun
süre devam eder. Göz ve merkezi sinir sistemi tutulumu
hastalar›n ifl gücünü azalt›r. Kalp tutulumu, merkezi sinir
sisitemi tutulumu, damar t›kan›kl›klar› ya da anevrizma-
lar, akci¤er kanamas›, gastrointestinal sistem perforasyo-
nu ölümcül olabilmektedir (53).

A‹LEV‹ AKDEN‹Z ATEfi‹ VE VASKÜL‹TLER
Ailevi Akdeniz atefli (AAA) çekinik genle (otozomal reses-
sif) geçen tekrarlayan, kendi kendine düzelen a¤r›l› ateflli
ataklar ile karakterize; atak s›ras›nda periton, plevra, ek-
lem tutulumu ve akut faz yan›t› yüksekli¤i görülen bir has-
tal›kt›r (55). Hastal›k 16. kromozomda bulunan AAA ge-
nindeki (MEFV) mutayonlara ba¤l› oluflmakta (56) ve özel-
likle Türk, Yahudi, Ermeni ve Arap toplumlar›nda s›k gö-
rülmektedir (57,58). Ailevi Akdeniz atefli olan hastalarda
vaskülit normal topluma oranla daha s›k görülmekte, AA-
A’nin vaskülit geliflimini kolaylaflt›rd›¤› düflünülmektedir
(59,60). Ailevi Akdeniz ateflinde en s›k görülen vaskülitler;
HSP, PAN ve eriflkin dönemde BH’d›r. Bu hastalarda art-
m›fl inflamatuar yan›t›n vaskülit geliflimini kolaylaflt›rd›¤›
bilinmektedir. Henoch Schönlein purpura’s› görülme s›kl›¤›
AAA olgular›nda %5–7 oranlar›nda bildirilmifltir. Bu has-
talarda HSP bulgular› tipik olsa da AAA hastalar›nda da-
ha a¤›r seyretti¤i ve ço¤unlukla steroid tedavisine gerek du-
yuldu¤u bildirilmifltir. Poliarteritis nodosa AAA olgular›n›n
%1’inde görülmektedir. Bu hastalarda AAA hastas› olma-
yan kiflilere göre genelde PAN daha erken yafllarda baflla-
makta, klasik ve mikroskopik PAN özellikleri birlikte ola-
bilmekte fakat daha iyi prognoz tafl›maktad›rlar (59). 

Henoch-Schönlein purpuras› tan›s› alan hastalarda MEFV
gen mutasyonlar› araflt›r›lm›fl ve hastalar›n %10’nunda

Resim 16. Solunum problemleri ve böbrek yetmezli¤i ile baflvuran olguda toraks BT
inceleme mediasten (A) ve akci¤er parankim (B) pencere de¤erlendirmede sa¤da
pnömotoraks›n efllik etti¤i plevral yüze yasl› bir k›sm› kaviter yumuflak doku lezyon-
lar› izlenmekte. 



AAA klini¤i olmadan MEFV mutasyonlar› saptanm›flt›r
(61). Yine ülkemizde PAN tan›s› ile izlenen 21 hastada
MEFV geni s›kl›¤› 1/ 4.2 olarak bulunmufltur ve bu oran
Türkiye’deki MEFV geni s›kl›¤›n›n (1/32.7) yaklafl›k 7.5
kat›d›r (62). Behçet Hastal›¤›’nda da %36 oran›nda
MEFV gen mutasyonlar› saptanm›flt›r (63). Tüm bunlar
AAA ile özellikle baz› vaskülitlerin yak›n iliflkisini göster-
mektedir. Hatta bu iliflki bazen AAA veya vaskülitin klinik
prezantasyonunu de¤ifltirmekte ve hastalar›n geç tan› al-
malar›na sebep olmaktad›r. Ülkemiz gibi AAA’nin s›k gö-
rüldü¤ü bölgelerde vaskülit geçiren her çocukta AAA’ne
ait bulgular sorgulanmal› ve aile öyküsü araflt›r›lmal›d›r.
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devam ettikleri seçilmekte.    
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TANIM
Ailesel Akdeniz atefli (AAA), atefl ve seröz zarlar›n iltiha-
b› ile karakterize tekrarlayan ataklarla seyreden ve ikincil
amiloidoz ile komplike olabilen herediter periodik atefl
sendromlar›n›n en s›k görülenidir  (Tablo I).  Otosomal re-
sessif geçiflli genetik bir hastal›kt›r. ‹ltihapl› ataklar›n or-
taya ç›kmas›na yol açan bilinen bir patojen ya da  otoanti-
kor veya  antijene özgü T-hücre olmad›¤› için otoinflama-
tuar bir hastal›k olarak tan›mlanmaktad›r. (1-11)

Demografik özellikler 
Hastal›k özellikle Do¤u Akdeniz havzas›nda yaflayan halk-
larda artm›fl s›kl›kta görülmektedir. Ailesel Akdeniz atefli
en s›k Sefardik Yahudi'ler, Ermeni'ler, Arap'lar ve Türk'ler-
de ortaya ç›kar. Son zamanlarda hastal›k daha iyi tan›m-
land›kça ‹talyanlarda, Yunanl›larda, ‹spanyollarda da bil-
dirilmeye bafllanm›flt›r. Hastal›¤a sporadik olgular fleklinde
Japonya'da, Avustralya'da, Amerika Birleflik Devletlerin'de
de rastlanabilmektedir (1-11). Ülkemizde ise hastal›k Ak-
deniz k›y›lar›nda yaflayanlardan çok, kökleri Ankara, To-
kat, Sivas, Kayseri gibi ‹ç Anadolu, Kastamonu, Sinop gibi
Bat› Karadeniz, Gümüflhane, Giresun, Bayburt gibi Do¤u
Karadeniz,  Erzincan, Erzurum, Malatya, Kars ve A¤r› gi-
bi Do¤u Anadolu’ya dayanan bireylerde daha s›k olarak gö-
rülmektedir. Karadeniz bölgesinin de daha çok ‹ç Anadolu
ve Do¤u Anadolu’ya bakan iç bölgelerinde yo¤unlaflmakta-
d›r (12). Hastal›¤›n s›kl›¤›n›n ülkemizde 1:1000 oldu¤u bil-
dirilmifltir (13). Sivas’ta yap›lan bir çal›flmada ise bu oran
1:500 olarak bulunmufltur (12). Akraba evlili¤inin daha
fazla oldu¤u bölgelerde hastal›¤›n ortaya ç›kma riski de
artmaktad›r. Bölgelere göre de¤iflmekle birlikte AAA’da
akraba evlili¤i s›kl›¤› %30 civar›ndad›r.    

Etyopatogenez
Ailesel Akdeniz atefli otosomal resesif geçiflli genetik bir
hastal›kt›r. Hastalar›n %40-50’sinde pozitif aile öyküsü
bulunmaktad›r. Hastal›k geninin tafl›y›c›l›k oran› Akdeniz
kökenli Yahudi'lerde (Sefardik) 1/6, Ermeni'lerde 1/5,
Türk'lerde ise 1/5–1/8 civar›ndad›r. Tafl›y›c›l›k oran› bu
denli yüksek oldu¤u için baz› ailelerde otosomal dominant
modeline uygun geçifle de rastlanmaktad›r (pseudo-domi-
nant geçifl) (1-11).

Ailesel Akdeniz atefline yol açan gen (MEFV geni) 16. kro-
mozomun k›sa kolunda yer almaktad›r. 1997 y›l›nda
MEFV geni klonlanm›flt›r (14,15).  Bugüne kadar 40’tan
fazla mutasyonun hastal›kla iliflkili oldu¤u saptanm›flt›r.
Bu mutasyonlar tafl›y›c› kromozomlar›n %80-85’inde bu-
lunmaktad›r. Dolay›s› ile AAA klini¤i olan hastalar›n befl-
te birinde ya tek mutasyon saptanmakta (tafl›y›c›), ya da
bilinen mutasyonlardan hiçbiri gösterilememektedir. Bu
nedenle gen analizinin tan› koymadaki yeri s›n›rl›d›r.  En
s›k görülen 5 mutasyondan 4’ü Ekson 10’da (M694V,
V726A, M694I, M680I), bir tanesi ise Ekson 2’de
(E148Q) yer almaktad›r. Özellikle Ekson 10’daki mutas-
yonlara, farkl› oranlarda da olsa, hastal›k riski tafl›yan
halklar›n tümünde rastlanm›flt›r. Homozigot M694V mu-
tasyonunun daha a¤›r klinik seyir ve amiloidoz geliflimi ile
iliflkisi tart›fl›lmaktad›r  (1-11).  
Bu genin kodlad›¤› 781 aminoasitlik proteine ‘pirin/mare-
nostrin’ (atefl/bizim deniz=Akdeniz) ismi verilmifltir. Bu
proteinin lökositler üzerinde otoregülatuar bir rol oynad›-
¤› düflünülmektedir. Pirin özellikle lökositler, monositler
ve bir miktar da fibroblastlarda eksprese edilir. Normalde
bu protein ile IL-1‚  gibi inflamasyonda önemli rol oynayan
baz› sitokinler ve NF-ÎB gibi apoptozdan sorumlu sinyal
molekülleri aras›nda iliflki oldu¤u düflünülmektedir. AA-
A’da oldu¤u gibi MEFV geninde bir mutasyon varsa hem
inflamasyonun en önemli arac›lar›ndan IL-1‚’n›n yap›m›
uyar›l›r, hem de apoptoz bask›lan›r ve dolay›s› ile ufak
uyar›lar sonucu artm›fl iltihap yan›t› (ataklar) ortaya ç›-
kar.    

KL‹N‹K BULGULAR
Ailesel Akdeniz ateflli hastalar›n % 90'›nda klinik bulgular
çocukluk ça¤›nda ya da ergenlik döneminde ortaya ç›kar.
‹lk AAA ata¤› ise % 75 hastada yaflam›n ilk 10 y›l› içeri-
sinde görülür. Hastal›¤›n ortalama bafllang›ç yafl› çocuk-
larda 5’dir. Hastal›¤›n daha çok erkeklerde görülebilece¤i
bildirilmesine karfl›n ülkemizde k›z ve erkek hasta say›lar›
birbirine eflittir (1-12). 
Hastal›¤›n klasik klinik tablosunu yineleyen atefl ve polise-
rözit ataklar› oluflturur. Ata¤›n süresi ço¤unlukla 2–4 gün
aras›nda de¤iflmesine karfl›n daha uzun ya da daha k›sa sü-
ren nöbet flekilleri de olabilir. Ataklar, ço¤unlukla herhan-
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gi bir ön bulgu vermeksizin ani olarak ortaya ç›kar ve da-
ha sonra kendili¤inden kaybolur. Ataklarda bulunan klinik
bulgular çeflitli flekillerde olabilmesine karfl›n en s›k görü-
len nöbet birleflimi atefl, kar›n a¤r›s› ve/veya eklem bulgu-
lar›n›n bir arada oldu¤u nöbet fleklidir. 

Atefl
Ailesel Akdeniz ateflinin en s›k görülen klinik bulgusudur.
Yaln›z atefl ile seyreden nadir ataklar olabilmesine karfl›n
ço¤unlukla di¤er klinik bulgular ile birlikte görülür. Atefl,
atak boyunca yüksek kal›r. Vücut ›s›s› 400C düzeyine ka-
dar yükselebilir.  Hatta ateflli dönemlerde ateflli konvülsi-
yon dahi görülebilir. Baz› hastalarda atefl çok yükselmedi-
¤i için gözden kaçabilir. Ayn› hastan›n baz› nöbetlerinde
yüksek, baz›lar›nda ise normal de¤erler ölçülebilir. Eklem
ataklar›nda sistemik atefl olmayabilir.

Kar›n a¤r›s›
Ailesel Akdeniz ateflinin, ateflten sonra en s›k görülen kli-
nik bulgusudur. Hastalar›n ortalama %95'inde bulunur.
Kar›n a¤r›s›na yol açan peritonda oluflan aseptik serözittir.
Kar›n a¤r›s› ço¤unlukla orta kar›n bölgesine yerleflir. Ka-
r›n a¤r›s› klinikte s›kl›kla akut kar›n tablosu ile kar›flt›r›-
labilir. Bu nedenle hastalar›n ortalama % 30-40'›nda tan›
atlanmakta ve apendektomi uygulanmaktad›r. Bu yüzden
AAA'l› hastalara elektif apendektomi yap›lmas›n› öneren
araflt›rmac›lar da vard›r. Kar›n a¤r›s›na ço¤unlukla bulan-
t›, kusma ve kab›zl›k efllik edebilir. Atak sonras›nda belir-
ginleflen ishal hastal›¤›n önemli klinik bulgular›ndan biri-
sidir ve bu olgular›n yar›s›nda bu dönemde d›flk›da gizli
kan bulunmaktad›r (16,17). 

Eklem bulgular›
Atefl ve kar›n a¤r›s›ndan sonra AAA'n›n en s›k görülen 3.
klinik bulgusudur (%60-70) ve atefl ve kar›n a¤r›s› olmak-
s›z›n da ortaya ç›kabilir. Eklem tutulumu % 70 olguda ar-
trit, % 30 olguda ise artralji fleklinde görülür. Ailesel Ak-
deniz ateflindeki artrit, ço¤unlukla alt ekstremiteye yerle-
flen, sekel b›rakmayan, gezici olmayan, erozyona yol açma-
yan akut bir monoartrittir. Genellikle birkaç gün veya 1-2
hafta içinde kendili¤inden kaybolur. Ailesel Akdeniz ateflin-
deki eklem tutulumundan en çok ayak bile¤i ve dizler etki-
lenir. Daha sonra ise s›ras› ile kalça, el bile¤i, omuz ve dir-
sekler hastal›¤a kat›labilir. Tutulan eklem oldukça flifl ve k›-
zar›k görünümlüdür (Resim I). Ayak bile¤inde oluflan ar-
tritlerin % 50'sinde ayak s›rt›nda eritem gözlenir. Çok na-
diren oligo veya poliartiküler tipte eklem tutulumu ve uza-
m›fl artritler görülebilir. Birkaç ay ya da y›l› bulan ancak
yine spontan ve sekelsiz kaybolan bu kronik seyirli artritle-
rin %5 kadar›nda geriye dönüflümsüz de¤ifliklikler ortaya
ç›kabilir, hatta artroplasti indikasyonu konabilir. Ailesel
Akdeniz ateflinin ilginç eklem tutulumlar›ndan birisi de sak-
roiliak eklemlerin de tutuldu¤u seronegatif spondilartropa-
ti tablosudur. Bu olgular›n ço¤unda HLA-B27 negatif bu-

lunmakla birlikte bir k›sm›nda pozitif olabilir. Ailesel Ak-
deniz ateflindeki artrit ataklar› s›kl›kla akut romatizmal
atefl ve jüvenil kronik artrit ile kar›flt›r›lmakta ve hastalara
uzun y›llar gereksiz penisilin korumas›  uygulanmaktad›r.
Ailesel Akdeniz atefli akut artritinde al›nan sinovyal s›v› lö-
kositten zengindir, ak›flkanl›¤› azalm›flt›r buna karfl›l›k mü-
sin p›ht›s› parçalanmaz. Bu da bize AAA akut artritinde yü-
zeyel bir sinovit oldu¤unu gösterir (1-12,18,19).

Gö¤üs a¤r›s›
Ailesel Akdeniz ateflindeki gö¤üs a¤r›s› plörite veya peri-
kardite ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Oluflan a¤r› ço¤unlukla
tek tarafl›d›r, gö¤üs alt yar›s›na ve d›fl yana yerleflir. Atak
s›ras›nda çekilen grafide plevral s›v› saptanabilir. Bu s›v›
atak geçtikten sonra kaybolur, bu da tan›y› destekleyici bir
bulgudur. Plörit ve perikardit sekel b›rakmaz. Gö¤üs a¤r›-
s› atefl ile birlikte gözlenir. Perikard tutulumu oldukça na-
dirdir. A¤r› genellikle gö¤üs ön duvar›nda olur ve bazen
omuza yay›l›m gösterir. Nadiren akut perikardiyal tampo-
nat geliflebilir (1-12). 

Cilt bulgular› 
Hastalar›n yaklafl›k % 20-25'inde cilt bulgular›na rastla-
n›r. En s›k rastlanan cilt bulgusu ‘erizipeli benzer eri-
tem’dir. (Resim II) Ço¤unlukla ayak s›rt›nda, malleollar
üzerinde ve tibia ön yüzünde ortaya ç›kan k›zar›k, s›cak,
flifl ve a¤r›l› bir lezyondur. Döküntü s›kl›kla ayak bile¤i  ar-
tritine efllik eder. Ayakta uzun süre durmakla ya da gebe-
likte özellikle alt ekstermitede ortaya ç›kabilen nonspesifik
purpuradan baflka subkütan nodüller,  makülopapüler dö-
küntü ve ürtiker de görülebilir. 

Vaskülit  
Ailesel Akdeniz ateflinin seyri s›ras›nda belirgin olarak art-
m›fl s›kl›kta vaskülitlere rastland›¤› yap›lan araflt›rmalar
ile gösterilmifltir. Ailesel Akdeniz ateflinde en s›k görülen
vaskülit Henoch-Schönlein purpuras›d›r  (HSP). Buradaki
ilginç olan noktalardan birisi HSP geçiren hastalar iyi sor-
guland›klar›nda bir ço¤unda AAA oldu¤u ortaya ç›kmak-
tad›r. Normal populasyona göre AAA’da artm›fl s›kl›kta
görülen di¤er bir  vaskülit tablosu ise  poliarteritis nodosa-
d›r.  Poliarteritis nodosa ço¤unlukla hastal›¤›n seyri s›ra-
s›nda ortaya ç›kmaktad›r. Bu olgularda perirenal hemato-
ma s›k rastlanmaktad›r. Çocukluk ve gençlik ça¤lar›nda
ortaya ç›kan PAN’da AAA mutlaka sorgulanmal›d›r(17).
Ailesel Akdeniz ateflinde saptanan bir di¤er vaskülitik tab-
lo ise uzam›fl febril miyaljidir (20). Yüksek sedimantasyon
h›z› ve kortikosteroidlere belirgin yan›t ile karakterizedir.
Uzam›fl febril miyaljide ço¤unlukla eklem bulgusu olmaz
ve kas enzim düzeyleri, elektromiyografik incelemeler ve
kas biopsisi normal s›n›rlarda saptan›r. Önemli laboratuar
bulgular›ndan birisi ise hipergamaglobülinemidir. 
Di¤er sistem tutulumlar› 
Tekrarlayan orflit ay›r›c› tan›s›na AAA mutlaka girmelidir.
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Nörolojik tutulumda ise en s›k görülen bulgu bafla¤r›s›d›r.
Nadiren de hastal›¤›n gidifli s›ras›nda aseptik menenjit
ataklar› görülebilir.  

Amiloidoz
Ailesel Akdeniz ateflinin en önemli ve prognozu belirleyen
komplikasyonu amiloidozdur. Ailesel Akdeniz ateflinde
oluflan ikincil amiloidoz AA tipindedir.  AA tipinde amilo-
idozun öncü proteini akut faz reaktanlar›ndan  serum ami-
loid A d›r. Ailesel Akdeniz atefline ikincil olarak oluflan
amiloidozun s›kl›¤› ülkeden ülkeye farkl›l›k göstermekte-
dir. Ülkemizde amiloidoz s›kl›¤› eski yay›nlarda % 60’lara
varan oranlarda bildirilmifl olmakla birlikte bunun gerçek
s›kl›¤› yans›tmad›¤›, nefroloji kliniklerinin gözlemlerine
dayand›¤› için yan›lt›c› olarak yüksek bulundu¤u düflünül-
mektedir. Bu oran›n yeni serilerde, kolflisin kullanmayan-
larda  %20-25 civar›nda oldu¤u bildirilmektedir.  Düzenli
kolflisin kullananlarda ise amiloidoz geliflmemektedir. Ai-
lesel Akdeniz ateflinde oluflan amiloidozun nöbet say›s›, ti-
pi ve fliddeti ile iliflkisi bulunmamaktad›r. Yap›lan gen ça-
l›flmalar› ile amiloidozun en s›k homozigot M694V mutas-
yonunda ortaya ç›kt›¤› gösterilmifltir(1-12). 

Ailesel Akdeniz atefline ikincil olarak görülen amiloidozda
klinik tablonun iki farkl› flekilde ortaya ç›kt›¤› öne sürül-
mektedir. Fenotip I, klasik ataklardan sonra  amiloidozun
ortaya ç›kt›¤›  tablodur. Varl›¤› tart›fl›lan Fenotip II ise,
ailesinde AAA olan bireylerde tipik ataklar olmaks›z›n
hastal›¤›n amiloidoz ile bafllad›¤› tablodur. Amiloidozda
tan› yöntemi olarak renal ya da rektal biopsi kullan›lmak-
tad›r. Kolflisin tedavisi alt›nda amiloidozun geliflmedi¤i ve
hatta geriledi¤i bildirilmektedir. Amiloidozlu hastalar›n
klini¤i,  proteinürik, nefrotik ve üremik dönem olmak üze-
re üç bölümde ilerlemektedir. Amiloidozlu hastalara kro-
nik böbrek yetersizli¤i döneminde tedavi amaçl› böbrek
transplantasyonu yap›labilmekte ve kolflisin de¤ifltirilmifl
böbre¤i  ikincil amiloidozdan korumaktad›r . 

Ailesel Akdeniz ateflinin gidifli s›ras›nda nadir olarak glo-
merülonefrit gibi amiloidoz d›fl› böbrek patolojileri de gö-
rülebilmektedir (12).

Laboratuar bulgular›
Hastal›¤›n tan› koydurtucu ve özgün olan bir laboratuar
verisi bulunmamaktad›r. Atak s›ras›nda akut faz protein-
lerinde belirgin yükselme olmakta ve ataks›z dönemde ya
normale dönmekte ya da ataklar›n üçte ikisinde  normale
dönmese de anlaml› düflüfl göstermektedir. C reaktif prote-
in atak döneminde hastalar›n tümünde yükselmekte, sedi-
mantasyon % 90'›nda, fibrinojen % 60'›nda artmakta ve
lökositoz ise hastalar›n % 50'sinde ortaya ç›kmaktad›r.
Ataklarda trombositoz görülmemekte ve ferritin düzeyleri
artmamaktad›r (21). Atak s›ras›nda geçici albüminüri ve
hematürilere rastlanabilmektedir (22). 

Tan› 
Hastal›¤›n tan›s› klinik bulgulara dayan›larak konulmakta-
d›r. Daha önce önerilen Heller kriterleri 1997’de yeniden
gözden geçirilmifltir (Tablo II). Tan› için öncelikle klinik
veriler ve anamnez yol göstermektedir. fiüphelenilen olgu-
larda atak s›ras›nda ve atak sonras›nda akut faz yan›t› de-
¤erlendirilir. Bunlar da hastal›k lehine yorumlan›rsa kolfli-
sin ile atak s›kl›¤›na göre 3-6 ay süreyle test tedavisine
bafllan›r. Bu süre sonunda atak s›kl›¤› ve fliddetinde belir-
gin azalma olursa ya da ataklar tamamen kaybolursa AA-
A tan›s› konur(23). Son çal›flmalardan sonra tüm dikkatler
genotip çal›flmalar›na yöneltilmifltir. Daha önce sözü edilen
4 mutasyon hastalar›n %80-85’inde bulunmaktad›r. fiüp-
helenilen bir hastada bu mutasyonlar›n bileflik heterozigot
ya da homozigot olarak bulunmas› tan› lehine kabul edil-
mektedir. Ancak klinik olarak AAA olan hastalar›n %15-
20 kadar›nda tek mutasyon bulunmakta, % 5-10 kadar›n-
da ise bilinen mutasyonlardan hiç birine rastlanmamakta-
d›r. Ayr›ca serbest popülasyonda tafl›y›c›l›k oran› çok yük-
sek oldu¤u için bu sonuçlar yan›lt›c› olabilmektedir.

A‹LESEL AKDEN‹Z ATEfi‹070

Resim I: Ailesel Akdeniz ateflinde diz artritinin görünümü Resim II: Ailesel Akdeniz ateflinde erizipeli yans›layan
eritem ve vaskülitik döküntü
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Dolay›s› ile AAA günümüzde hala klinik verilere  dayanan
bir tan›d›r. Hastal›k aktivitesinin de¤erlendirilmesinde ise
Tel-Hashomer hastal›k a¤›rl›k skoru kullan›lmaktad›r(24). 

Ay›r›c› tan› 
Bugün AAA ile klinik benzerlikler gösteren baflka kal›t›m-
sal hastal›klar›n da oldu¤u bilinmektedir. Otoenflamatuar
olarak tan›mlanan bu hastal›klara periodik atefl sendrom-
lar› ad› verilmektedir (Tablo I). Bu grupta AAA’dan baflka
hiper-IgD sendromu (H‹DS), TNF-reseptörü ile iliflkili pe-
riyodik sendrom (TRAPS), Muckle-Wells sendromu, aile-
sel so¤uk ürtikeri sendromu, Blau sendromu, CINCA ve
PAPA sendromu gibi nadir baz› hastal›klar vard›r. Bu has-
tal›klar›n genetik temellerinin ayd›nlat›lmas› sayesinde
apoptoz,  inflamasyon,  ve kontrol mekanizmalar› hakk›n-
da yeni bilgiler edinilmektedir (1-11).

Ayr›ca bu konuda PFAPA (periodic fever, aphtous stoma-
titis, pharyngitis) da ay›r›c› tan›da unutulmamal›d›r. 
Kar›n a¤r›s›n›n ay›r›c› tan›s›nda ise akut kar›n sendromu-
na yol açan hastal›klar ve enflamatuar barsak hastal›klar›
göz önüne al›nmal›d›r. 

Tedavi
Hastal›¤›n tan›mlanmas›ndan 1970'li y›llar›n bafl›na gele-
ne dek çeflitli tedavi yöntemleri tan›mlanm›fl olsa da bu ta-
rihten itibaren hastal›¤›n tek tedavi ajan› kolflisindir. Kol-
flisinin, AAA tedavisinde ancak sürekli kullan›l›rsa etkili
olabilece¤i  ilk kez Emir Özkan ve bunu izleyerek SE Gold-
finger taraf›ndan 1974’de bildirilmifltir (25,26). Bitkisel
kökenli bir fenantren derivesi olan kolflisin mitozu meta-
fazda keserek hücre bölünmesini durdurur. AAA'daki etki-
sinin  ise tam olarak bilinmemesine karfl›n lizozomal deg-
ranülasyonu engellemek ve hücre duvar›n› stabilize etmek
yolu ile oldu¤u san›lmaktad›r. Bir di¤er önemli etkisi ise
akut faz proteinlerinden serum amiloid A düzeyini bask›la-
mas›d›r (27,28). Kolflisin tedavisi ile AAA'l› hastalarda
hem nöbet fliddeti, hem de nöbet s›kl›¤› belirgin olarak
azalmaktad›r. Hastalar›n yar›s›nda nöbetler tamamen
kaybolurken, % 30-40 kadar›nda parsiyel remisyon sa¤-
lanmakta, % 10 kadar›nda ise ataklar tam kontrol alt›na
al›namamaktad›r. Kolflisinin sadece atak s›ras›nda kullan›-
l›rsa ya da o s›rada doz artt›r›l›rsa etkili de¤ildir, esas et-
kisi ancak sürekli kullan›ld›¤› zaman ortaya ç›kmaktad›r.
Kolflisinin tüm yaflam boyunca kullan›lmas› zorunludur.
Tedaviye ara verilir verilmez ataklar yeniden bafllamakta-
d›r. Kolflisinin tedavide kullan›lacak minimal dozu 1
mg/gün ve maksimal dozu ise 2 mg/gün olmal›d›r. ‹lac›n
bulant›, kusma, ishal gibi  gastrointestinal ve çok nadiren
geçici lökopeni ve trombopeni, miyozit, karaci¤er enzimle-
rinde yükselme gibi yan etkileri bulunmaktad›r. ‹shalin or-
taya ç›kt›¤› durumlarda doz azalt›m›na gidilebilir. ‹laç do-
zu ishal geçtikten sonra artt›r›l›r. Kolflisin özellikle glome-
rül filtrasyon h›z› düflük olgularda ciddi miyopatilere yol
açabilmektedir (1-11,27). Kolflisinin hamilelik süresince
de kesilmeden kullan›lmas› gerekmektedir. Bu olgularda
3. ay›n sonunda amniosentez uygulanmas› önerilmektedir.
Ancak yap›lan çal›flmalar ilac›n teratojenik ve azospermik
etki göstermedi¤ini  göstermektedir. Kolflisin ayr›ca emzir-
me döneminde de kullan›labilir(29,30). 

Ailesel Akdeniz atefline ba¤l› olarak ortaya ç›kan artritler-
de kolflisin tedavisine nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar
eklenmelidir. Bu noktada en çok kullan›lan ilaçlar endo-
metasin ve ibuprofendir. Hastal›¤a ikincil olarak ortaya ç›-
kan vaskülitlerde ise tedaviye steroidler ve özellikle
PAN’da siklofosfamid gibi immünbask›lay›c› ilaçlar ekle-
nebilir.  Kolflisine yan›ts›z olgularda ise alfa interferon, ta-
lidomid gibi ilaçlarla çal›flmalar vard›r (31).

TABLO I I:  Livneh Ailesel Akdeniz Atefli Tan› Kriterleri

Majör kriterler:
Tipik ataklar
1- Peritonit (yayg›n)
2- Plörit (tek tarafl›) yada perikardit
3- Monoartrit(kalça, diz, ayak bile¤i)
4- Tek bafl›na atefl
5- Tam olmayan kar›n a¤r›s› ataklar› 

Minör kriterler:
Tam olmayan ataklar iki ya da tek bölgeyi tutabilen
1- Gögüs
2- Eklem
3- Egzersizle ortaya  ç›kan bacak a¤r›s›
4- Kolflisin tedavisine iyi yan›t

Destekleyici kriterler: 
1- Ailede AAA öyküsü
2- Uygun etnik köken
3- Hastal›¤›n 20 yafl›ndan önce bafllamas›
Atak özellikleri
4- A¤›r ve yatak istirahat›n› gerektiren ataklar
5- Kendili¤inden geçmesi
6- Ataklar aras›ndaki bulgusuz dönem
7- Afla¤›daki testlerden bir yada daha fazlas›nda oluflan

geçici enflamatuar yan›t: lökosit, sedimantasyon h›z›,
serum amiloid A, fibrinojen

8- Aral›kl› proteinüri ve hematüri
9- Apendektomi ya da tan›land›r›c› laparatomi öyküsü
10- Ailede akrabal›k 

• Tan› için 2 major ya da 1 major ve 1 minor kriter gerek-
lidir.   



‹zlem
Ailesel Akdeniz ateflli olgular kolflisin tedavisi alt›nda or-
talama 4-6 ayl›k aralar ile mutlaka görülmelidir. ‹zlem s›-
ras›nda olgular›n her birinde oluflabilecek olan anemi, lö-
kopeni, trombopeni ve kas enzim düzeyleri ile idrar de¤i-
fliklikleri kontrol edilmelidir. Kolflisin tedavisi ile olgular-
da belirgin bir komplikasyon ortaya ç›kmamaktad›r. 
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kut romatizmal atefl (ARA) duyarl› kiflilerde, A gru-
bu hemolitik streptokoklar ile oluflan üst solunum

yolu enfeksiyonundan 1-5 hafta sonra ortaya ç›kan; kalp,
eklemler, beyin, kan damarlar›, deri ve deri alt› ba¤ doku-
sunu tutan sistemik bir hastal›kt›r (1). Dünyan›n her yerin-
de görülen ve özellikle geliflmekte olan ülkelerde, edinsel
kalp hastal›¤›n›n en s›k nedeni olan bu hastal›k güncelli¤i-
ni korumakta ve insan sa¤l›¤›n› tehdit etmeye devam et-
mektedir. 

Epidemiyoloji
ARA dünyan›n birçok bölgesinde, özellikle geliflmekte olan
ülkelerde, çocuklarda ve genç eriflkinlerdeki edinsel kalp
hastal›¤›n›n en s›k nedenidir. Geliflmifl ülkelerde 1980'lerin
bafllar›nda, nadir bir hastal›k olarak kabul edilmifl; y›ll›k
insidans› okul ça¤› çocuklar›nda 0,5/100.000 olarak bildi-
rilmifltir (2). Geliflmekte olan ülkelerde edinsel kalp hasta-
l›klar›n›n %25 ile %45'ini oluflturmaktad›r (1-3). Di¤er
geliflmekte olan ülkelerde oldu¤u gibi, Türkiye'de de ARA,
önemli bir sa¤l›k sorunudur. Ancak yeterli insidans çal›fl-
malar› yap›lmam›flt›r ve yap›lanlar daha çok yerel verileri
yans›tmaktad›r (4-6). 

Ankara çevresinde, ilkokul çocuklar›nda yap›lan bir çal›fl-
mada 1970-1973 y›llar› aras›nda insidans 100.000'de
56,6 iken 15 y›l sonra insidans 100.000'de 36,7 olarak he-
saplanm›flt›r (5). Seksenli y›llar›n ortas›ndan itibaren ARA
s›kl›¤› bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de artm›fl, Ka-
rademir ve ark.'n›n (6) 1990-1992 y›llar› aras›nda Anka-
ra çevresinde yapt›¤› çal›flmada, insidans 100.000'de
107,7 bulunmufltur. 

ARA epidemiyolojisinin özelliklerinin ço¤u streptokoklara
ba¤l› üst solunum yolu enfeksiyonlar›n›n epidemiyolojisi ile
aç›klanmaktad›r (1-3). Kalabal›k ortamlar ve yetersiz ba-
r›nma koflullar› streptokok enfeksiyonlar› ve ARA için en
önemli risk faktörleridir. ARA'n›n k›fl ve bahar mevsimin-
de daha s›k görülmesi, bu mevsimlerde artm›fl olan strep-
tokok enfeksiyonu insidans› ile aç›klanmaktad›r.  

Patogenez
ARA'n›n patogenezinde afla¤›daki faktörlerin rol oynad›¤›
düflünülmektedir. 
1. Duyarl› konak: HLA antijenleri keflfedilmeden önce
ARA'n›n baz› ailelerde daha s›k görüldü¤ü gözlemlenmifl-
tir. HLA antijenlerinin keflfi ile birlikte, ARA'n›n belli HLA
antijenlerine sahip bireylerde daha yüksek oranlarda gelifl-
ti¤i gösterilmifltir (7). Türklerde ARA HLA A10 HLA
DRw11 içerenlerde daha yüksek oranda bulunmufltur (8).

2. Etken: A grubu  hemolitik streptokoklar›n romatojenik
sufllar›n›n oluflturdu¤u üst solunum yolu enfeksiyonundan
sonra geliflmektedir, deri enfeksiyonundan sonra geliflmez.
M serotipinden M3, 5, 6, 14, 18, 19, 24 bunlardan birka-
ç›d›r, en yayg›n› ise M5 serotipidir (10). 

3. Doku/organ hasar›: ARA geliflme mekanizmas› ile ilgili
çeflitli teoriler vard›r. En kabul gören teori otoimmünitedir
(10). Streptokoklara ba¤l› olarak geliflen üst solunum yo-
lu enfeksiyonunu izleyerek, insan dokular›na moleküler
benzerlik gösteren streptokok y›k›m ürünlerine karfl› olu-
flan immün cevab›n (antikor çapraz reaksiyonlar› ve hücre-
sel immünite) uygunsuz flekilde vücudun kendi dokular›n›
tutmas› sonucu ARA geliflti¤i düflünülmektedir.

Streptokoklar›n sitoplazmas›n› hücre membran› çevreler.
Bunun d›fl›nda 3 yap›sal elemandan oluflan hücre duvar›
vard›r. Temel eleman peptidoglikand›r. Deneysel olarak
artrit ve nodüler reaksiyona neden olurlar. ‹kinci eleman
olan polisakkarid veya grup spesifik karbonhidrat ile ka-
pak dokusunda bulunan glikoprotein aras›nda antijenik
benzerlik vard›r. Üçüncü eleman M, R ve T proteinleridir.
M proteinleri ile myokard›n sarkolemmas› aras›nda antije-
nik benzerlik vard›r. Baz› A grubu  hemolitik streptokok-
lar hyaluronattan oluflan bir kapsül içerir. Hyaluronat ile
eklem k›k›rda¤› aras›nda antijenik bir benzerlik vard›r.
Streptokok protoplast membran› ile subtalamik ve kaudat
nukleuslar aras›nda moleküler benzerlik vard›r. ARA'n›n
sistemik organ tutulumu, bu immünolojik benzerlikler ile
aç›klanmaktad›r (1-3).
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Patoloji 
ARA, ba¤ dokusunda ve özellikle küçük kan damarlar›n›n
çevresinde görülen iki patolojik lezyon ile karakterizedir
(1-3). 

1. ‹lk lezyon: eksudatif, dejeneratif ve inflamatuard›r. Te-
mel maddede fibrinoid, T lenfositler, B lenfositler, makro-
fajlar ve mast hücreleri birikir. Bu geçici bir lezyondur,
antiinflamatuar ilaçlara cevap verir. Bu erken faz 2-3 haf-
ta sürer ve ikinci lezyonla devam eder. 

2. ‹kinci lezyon: proliferatiftir; aylar ve y›llar sürer. Anti-
inflamatuar ilaçlara cevap vermez. Aschoff nodülleri tan›
koydurucudur. Fibrinoid bir merkezin etraf›nda bazofilik
stoplazmal› büyük multinükleer hücreler birikir. Aschoff
nodülünün kayna¤› ve romatizmal kardit seyrindeki etkisi
belli de¤ildir. Romatizmal kardit kalbin üç tabakas›n› da
tutabilir, Aschoff nodülü bu üç tabakada da bulunabilir. 

Klinik bulgular
En s›k 5-15 yafllar› aras›nda görülmektedir, ancak 5 yafl›n
alt›nda da bildirilen olgular vard›r. (11). Erkek ve k›zlar-
da görülme s›kl›¤› aras›nda belirgin farkl›l›k yoktur. Fakat
kore k›zlarda daha fazla görülür. A grubu streptokoklar›
ile oluflan üst solunum yolu enfeksiyonundan yaklafl›k 1-5
hafta (ortalama 3 hafta) sonra ortaya ç›kar. 

Hastal›¤›n klinik bulgular› oldukça de¤iflkendir ve tan›
koyduracak tek bir yak›nma, bulgu veya tetkik bulunma-
maktad›r. Tan› kriterleri ilk kez 1940'larda Jones (12) ta-
raf›ndan tan›mlanm›fl, iki kere düzeltilmifl ve 1992'de gü-
nümüze uyarlanm›flt›r (Tablo 1) (13). Her düzeltme tan›
kriterlerinin özgüllü¤ünü art›rm›fl, ancak duyarl›l›¤›n›
azaltm›flt›r. Bu durum ARA insidans›n›n düflük oldu¤u ge-
liflmifl ülkeler için iyidir. Ancak ARA'n›n endemik veya epi-
demik oldu¤u bölgelerde tan› kriterleri yeterince duyarl›
olmad›¤›ndan, tan› koyulup ikincil proflaksi uygulanmad›-
¤› için romatizmal kalp hastal›klar›n›n kötüleflmesine yol
açmaktad›r. 2002-2003 WHO kriterleri, romatizmal kalp
hastal›¤› olanlarda tekrarlayan ARA ataklar›n›n tan›s› için
gerekli flartlar› hafifletmifltir (Tablo 1) (14). Jones ve
WHO kriterleri tan›da sadece yol gösterici kriterlerdir,
ARA insidans›n›n yüksek oldu¤u ülkelerde tan› kriterleri-
nin duyarl›l›¤›n› art›rmak için de¤ifliklikler yap›lmal›d›r
(15, 16). 

Tan› kriterleri hastal›¤›n akut dönemi için geçerlidir, bu
kriterlere uyan hastalar büyük olas›l›kla ARA tan›s› al›r.
Bu kriterlerin, kronik romatizmal kalp hastal›¤› tan›s›n› ve
seyrini de¤erlendirmekte yeri yoktur.  ARA'n›n bafllang›-
c›nda halsizlik, ifltahs›zl›k, kilo kayb›, bulant›, kusma ve
kar›n a¤r›s› gibi belirtiler olabilir. Burun kanamas› günü-
müzde seyrektir. 

MAJÖR BULGULAR

Poliartrit
Poliartrit hastalar›n yaklafl›k % 75'inde görülür, büyük ço-
cuklarda daha s›kt›r. En s›k belirti olmakla birlikte, en az
spesifik olan›d›r. Artrit iyi tan›mlanmal›, baflka bir majör
bulgu yoksa yaln›z artraljiye dayan›larak ARA tan›s› ko-
yulmamal›d›r. Artrit tan›s› için a¤r› d›fl›nda artritin objek-
tif bulgular› olan flifllik, k›zar›kl›k, ›s› art›fl› ve hareket k›-
s›tl›l›¤›ndan en az birinin daha olmas› gereklidir. Ameri-
kan Romatizma Birli¤i'ne (17) göre artrit tan›m›; en az bir
eklemde flifllik olmas› veya bu bulunmad›¤› durumda enfla-
masyonun di¤er 4 bulgusundan (a¤r›, fonksiyon bozuklu¤u,
›s› art›fl›, k›zar›kl›k) en az ikisinin bir arada bulunmas›d›r.
Artrit s›kl›kla büyük eklemleri tutar. Diz, dirsek, el bile¤i
ve ayak bile¤ini tutar, kalça ve omuz eklemleri büyük ek-
lemler olmas›na ra¤men seyrek olarak tutulur. Gezici özel-
liktedir, h›zla bir eklemden di¤erine geçer. Her eklemdeki
artrit 1 haftadan k›sa sürer. Yaln›zca artriti olan hastalar-
da minör kriterler bazen tan›n›n koyulmas›na yeterli olma-
yabilir. Bu hastalarda sessiz karditin ekokardiyografik
olarak araflt›r›lmas›, henüz kabul edilen tan› kriterleri ara-
s›na girmemekle birlikte, klinikte s›k baflvurulan bir yön-
temdir. 

ARA'da artrit tedavi edilmese bile genellikle birkaç gün ve-
ya birkaç haftada (en geç 4 haftada) deformite b›rakma-
dan kendili¤inden iyileflir. Salisilatlara çok iyi yan›t verir,
uygun dozda salisilat tedavisi      alt›nda 48 saatten daha
uzun süren artritlerde baflka bir tan›ya yönelmelidir.

Kronik gruba girmeyen geçici artritlerin ço¤unda eritrosit
sedimantasyon h›z› artm›flt›r ve atefl efllik edebilir. Bu ne-
denle di¤er hastal›klara ba¤l› geçici artritlerde bile Jones
kriterleri (1 majör ve 2 minör) kolayca doldurulup s›kl›kla
yalanc› pozitif tan› koyulabilir. Bu hastalarda geçirilmifl A
grubu streptokok enfeksiyonu bulgusu mutlaka aranmal›-
d›r. Ancak A grubu streptokok enfeksiyonu geçiren hasta-
lar›n hepsinde ARA geliflmeyece¤i (epidemilerde bile % 2
oran›nda ARA ortaya ç›kar), bo¤az kültüründeki üremenin
tafl›y›c›l›k olabilece¤i, streptokok enfeksiyonundan sonra
2-4 haftada maksimuma ulaflan antistreptolizin O (ASO)
düzeyinin 3-6 ay, hatta 1 y›l süre ile yüksek kalabilece¤i
ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r (18). ARA'n›n s›k görüldü¤ü ül-
kelerde A grubu streptokok enfeksiyonu endemisi de s›k
görüldü¤ünden, toplumda yüksek ASO titresi saptanma
flans› büyüktür. Nitekim klini¤imizde yap›lan bir çal›flma-
da ARA olmayan 172 artrit (Ailesel Akdeniz Atefli, He-
noch-Shonlein vasküliti ve juvenil idyopatik artrit) ile
ARA'l› artritlilerde ASO yüksekli¤i karfl›laflt›r›lm›fl ARA
d›fl› artritlerde 200 TÜ'nün üzerinde ASO de¤erleri %77,
800 TÜ'nün üzerinde %43, 1200 TÜ'nün üzerinde %27
saptanarak ARA'dan farkl› bulunmam›flt›r (19). Ancak
200 TÜ'nün alt›ndaki de¤erlere %7 oran›nda rastlan›lm›fl
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ki, bu durum ARA için %7 yanl›fl negatifli¤i göstermekte-
dir. Böylece ASO titrasyonunun tan›ya katk›s› ancak düflük
de¤erlerde hastal›¤›n reddi aç›s›ndand›r. ARA tan›s› düflü-
nülen hastada (Kore minör d›fl›nda) ASO titresi düflük ise
(<300 TÜ) bir kaç hafta sonra tekrar edilmelidir.  ARA
tan›s› koyulurken artralji artritli hastalarda minör bulgu
olarak kullan›lmaz. 

‹zole poliartritle karfl›lafl›ld›¤›nda jüvenil idyopatik artrit,
septik artrit, Ailesel Akdeniz Atefli, serum hastal›¤›, siste-
mik lupus eritematosus, dermatomyosit, Henoch-Schönle-
in purpuras›, akut lösemiler ve orak hücreli anemiden ay›-
r›c› tan› yap›lmal›d›r. 

Kardit
‹lk atakta % 40-50 oran›nda görülür, artritin aksine küçük
yafllarda daha s›kt›r. Kardit, akut kalp yetersizli¤ine ve kro-
nik kapak hastal›¤›na yol açt›¤› için ARA'n›n en ciddi ma-
jör bulgusudur. Kardit genellikle pankardittir; endokard,
miyokard ve perikard› de¤iflik derecelerde tutar. Klinik ola-
rak romatizmal kardit daima valvülit ile birliktedir. Valvü-
lit yoklu¤unda myokardit büyük bir olas›l›kla ARA'ya ba¤l›

de¤ildir. Tek perikardit varsa öncelikle viral ve pürülan pe-
rikardit gibi enfeksiyöz perikarditler, artrit ile birlikte ise
sistemik jüvenil idyopatik artrit ve sistemik lupus eritema-
tosus gibi ba¤ dokusu hastal›klar› akla gelmelidir. Kardit
genellikle yak›nmaya yol açmaz. Artrit veya kore s›ras›nda
muayene ile ortaya ç›kar. Kalp yetersizli¤i seyrektir, hasta-
lar›n %5-10'unda saptan›r. Kardit olan hastada:

a. Daha önce olmayan organik kalp üfürümü: En s›k mit-
ral yetersizli¤i üfürümü duyulur. Mitral yetersizli¤i üfürü-
münü masum üfürümden ve müsküler ventriküler septal
defekt üfürümünden ay›rt etmek gerekir. Mitral yetersizli-
¤i ayr›ca ARA d›fl›nda do¤ufltan olabilir; mitral kapak pro-
lapsusu, Kawasaki sendromu ve dilate kardiyomyopatiye
ikincil geliflebilir. 

Aort yetersizli¤i bafllang›çta nadiren tek bafl›na bulunur,
s›kl›kla mitral yetersizli¤i ile birlikte bulunur. Mitral ye-
tersizli¤i ve aort yetersizli¤inin birlikte bulunmas› ARA
için oldukça duyarl›d›r. Aort yetersizli¤i üfürümü biküspit
aort kapa¤›nda da duyulabilir, ay›r›c› tan›da ekokardiyog-
rafi yard›mc›d›r. 

AKUT ROMAT‹ZMAL ATEfi076

Tablo 1. Akut romatizmal atefl tan›s› (13, 14)

MOD‹F‹YE JONES KR‹TERLER‹ (1992) (13)
‹ki majör veya bir majör, iki minör bulgu olmal› ve ek olarak geçirilmifl A grubu streptokok enfeksiyonu bulgusu ol-
mal›
Kore varsa geçirilmifl A grubu streptokok enfeksiyon bulgusu gerekmez
Tekrarlayan ataklarda bir majör veya birkaç minör bulgu ile birlikte geçirilmifl A grubu streptokok enfeksiyonu bul-
gusu olmal›
Majör bulgular 
Kardit
Poliartrit
Kore
Eritema marginatum
Deri alt› nodülü
Minör bulgular
Artralji 
Atefl
Eritrosit sedimentasyon h›z› veya C-reaktif proteinde artma
EKG'de PR intervalinde uzama
Geçirilmifl A grubu streptokok enfeksiyonu bulgular›
Pozitif bo¤az kültürü veya A grubu steptokoklar için h›zl› antijen testi
Yüksek veya yükselen streptokok antikor titresi
WHO KR‹TERLER‹ (2002-2003) (14)
‹lk atak 
Jones kriterleri
Tekrarlayan atak
Romatizmal kalp hastal›¤› tan›s› daha önce koyulmam›fl ise ilk atak kriterleri kullan›l›r
Romatizmal kalp hastal›¤› bilinen hastada: iki minör bulgu ile birlikte geçirilmifl streptokok enfeksiyonu bulgusu ol-
mal› (Jones kriterlerindeki geçirilmifl streptokok enfeksiyonu bulgular› veya k›z›l)



ARA'da triküspit ve pulmoner kapaklar›n tutulumu nadirdir.   

b. Kalpte büyüme: Efllik eden konjestif kalp yetersizli¤i olsun
veya olmas›n kalpte büyüme karditi düflündürür.

c. Perikard sürtünme sesi veya efüzyon: Endokardit ve mi-
yokardit olmadan sadece perikarditi olan hastalarda ARA
tan›s›ndan flüphe edilmelidir. Bu bulgulara ek olarak ateflle
uyumsuz ve uykuda devam eden taflikardi, gallop ritmi ve
çok nadiren aritmiler görülebilir. Son olarak gözden geçiri-
len Jones kriterlerinde majör bulgu olan kardit halen klinik
bulgulara dayand›r›lmaktad›r, ekokardiyografi kapak lez-
yonlar›n›n ve perikard effüzyonunun do¤rulanmas›nda yar-
d›mc› bir yöntem olarak önerilmektedir. Ancak 1980'lerin
ortas›ndan sonra ekokardiyografinin tan› kriterlerine dahil
edilmesini destekleyen bulgular elde edilmifltir. Yap›lan ça-
l›flmalarda artrit veya koreli hastalar›n önemli bir bölü-
münde sessiz kardit saptand›¤› bildirilmektedir (20, 21).
Sessiz karditteki hafif kapak yetersizli¤i ile sa¤l›kl› birey-
lerde mitral, triküspit ve pulmoner kapakta saptanan fizyo-
lojik kapak yetersizli¤ini birbirinden ay›rt etmek için çok
say›da çal›flma yap›lm›fl ve kriterler konulmufltur (22-24).
Bu kriterlere uyuldu¤u takdirde subklinik karditin de majör
bulgu olarak kabul edilmesini ileri süren çal›flmalar vard›r
(20, 25). WHO uzmanlar komitesi ekokardiyografinin
subklinik karditi saptamada kullan›lmas›n› ve saptanan
hastalar›n aksi kan›tlanana kadar romatizmal kalp hastal›-
¤› olarak izlenmesini kabul etmekle birlikte ekokardiyogra-
fi ile saptanan subklinik karditi akut olgularda Jones kri-
terlerine eklememifltir (14). ARA düflünülen tüm olgularda
ekokardiyografi, tan›n›n do¤rulanmas›nda ve yalanc› pozi-
tif tan›dan uzaklafl›lmas›nda yararl› bir incelemedir.   

Sidenham koresi
Poliartrit ve karditten çok daha seyrektir. K›zlarda ve ado-
lesan döneminde daha s›kt›r. Genellikle poliartrit ve kardit
olmadan meydana gelir. Latent peryodu uzundur (1-6 ay).
S›kl›kla ARA'n›n geç bir bulgusu oldu¤undan kore saptan-
d›¤›nda; majör, minör ve geçirilmifl streptokok enfeksiyonu
bulgular› görülmeyebilir. Gövde ve ekstremitelerde amaç-
s›z, h›zl› ve s›çray›c› hareketler, kas güçsüzlü¤ü ve emos-
yonel bozukluk meydana gelir (26, 27). Bu bulgular uyku-
da kaybolur, istemli hareket s›ras›nda artar. 
Bu hareketlerin tikler, atetoz, konversiyon reaksiyonlar›,
hiperkinezi ve ilaç reaksiyonlar›ndan ay›rt edilmesi gerek-
lidir. Genellikle iki tarafl›, bazen tek tarafl›d›r (hemikore).
El yaz›s› özellikle etkilenmifltir. Kendi kendini s›n›rlayan
bir hastal›kt›r. Ortalama 3 ay sürer, 6 aya kadar uzayabi-
lir.  Koreli hastalar›n birço¤unda klinik olarak saptanma-
yan fakat ekokardiyografi ile saptanan sessiz kapak tutu-
lumuna rastlan›r (21). Bu nedenle tan› koymada ve profi-
laksi süresini belirlemede yard›mc› olabilecek ekokardi-
yografik inceleme yap›lmas›nda yarar vard›r. 

Eritema marginatum
Nadir görülür. Genellikle gövdede, kollar›n ve bacaklar›n
iç yüzünde; a¤r›s›z ve kafl›nt›s›z; ortadan itibaren solan eri-
tem fleklindedir. Eritem artrit gibi gezicidir ve ›s› ile olu-
flabilir.   

Deri alt› nodülleri
Nadir görülür. 0.5-2 cm büyüklü¤ünde, eklemlerin ekstan-
sör yüzlerinde, skapula veya mastoid üzerinde, a¤r›s›z no-
düllerdir. Jüvenil idyopatik artrit ve sistemik lupus erite-
matozusta da olabilir, patognomonik de¤ildir. Birkaç gün-
birkaç haftada kaybolur.

M‹NÖR BULGULAR

Atefl
Günümüzde daha seyrek görülür. Atefl 37,8-40C aras›nda
de¤iflir, birkaç gün içinde azal›r. 

Artralji
Artrit var ise artralji minör bulgu olarak kabul edilmeme-
lidir. 

PR aral›¤› 
ARA'l› hastalarda EKG'de PR aral›¤›nda uzama s›k görü-
lür. Ancak özgül bir bulgu de¤ildir. Az say›da hastada PR
aral›¤›nda uzama akut dönemden sonra da uzun süre de-
vam edebilir. 

Akut enfeksiyonu gösteren laboratuvar bulgular›
Eritrosit çökme h›z› ve C-reaktif protein kullan›l›r. Eritro-
sit çökme h›z› erken dönemde genellikle saatte 60 mm'den
fazlad›r.

Geçirilmifl A grubu streptokok enfeksiyonunu destekleyen
bulgular
Antikor testleri, bo¤az kültürü ve h›zl› streptokok antijen
testleri kullan›l›r. En çok kullan›lan antikor testleri ASO
ve anti-DNAse B'dir. ASO düzeyinin yüksek bulunmas› yal-
n›zca geçirilmifl streptokok enfeksiyonu göstergesi olup tek
bafl›na ARA tan›s› koymak için yeterli de¤ildir.

Klinik seyir ve prognoz
A grubu streptokoklarla oluflan üst solunum yolu enfeksiyo-
nu epidemilerinde ARA riski % 3 iken, daha önce ARA ge-
çirmifl bir hastada A grubu streptokok enfeksiyonunu izle-
yerek ARA geliflme riski % 65'e kadar ç›kmaktad›r (15).
Hastan›n yafl› küçüldükçe kardit olas›l›¤› ve karditin a¤›rl›-
¤› artar. ‹lk atakta kardit geçirenlerde tekrarlayan atakta
kardit olma olas›l›¤› yüksektir. ARA'dan sonra geçen süre
artt›kça tekrarlama olas›l›¤› düfler. Tekrarlamalar daima
penisilin profilaksisi uygulamay›p yeniden grup A strepto-
koklar ile enfekte olan hastalarda olmaktad›r. Tekrarlayan
ataklarda kalp yetersizli¤i ve ölüm riski daha fazlad›r.
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Hastal›k tedavi edilmese bile genellikle 3 ay içinde kendi-
li¤inden düzelir. Ancak nadiren de olsa kronik aktif kardit
halini al›p aylarca sürebilir.  Uzun dönemde prognoz has-
tan›n ilk atak veya tekrarlayan ataklar s›ras›nda kardit ge-
çirmesine ba¤l›d›r. Kardite ba¤l› romatizmal kalp hastal›¤›
hastan›n yaflam kalitesini belirgin olarak etkilemektedir.
Hastal›¤›n akut döneminde oluflan kapak yetersizlikleri te-
davi ile erken dönemde ve zaman içinde kendili¤inden düze-
lebilmektedir. Kardit tedavisi erken bafllanan hastalarda
kardiyak sekel azalt›l›p hastan›n uzun süreli yaflam kalitesi
belirgin olarak iyilefltirebilir (28, 29). 

Tekrarlayan ataklar
Jones kriterlerinin son düzeltmesinde kriterler ilk atak için
düzenlenmifl, bir majör veya birkaç minör bulgu ile tekrar-
lanan ataklara tan› koyulabilece¤i bildirilmifltir (13). ARA
geçirmifl olan hastalarda tekrarlama riski normal toplum-
dan çok daha yüksektir. Ayr›ca tekrarlayan ataklarda kalp
yetersizli¤i ve ölüm riski ilk ataktan daha yüksektir. Bu
durumlar göz önüne al›narak tekrarlayan ataklar›n tan›-
s›nda özgüllükten çok duyarl›l›¤› yüksek olan kriterlerin
kullan›lmas› gereklidir. WHO (14) kriterleri ile tekrarla-
yan ataklara sadece minör bulgular kullan›larak tan› koyu-
labilir. Ancak ARA insidans›n›n yüksek oldu¤u bölgelerde
tekrarlayan atak tan›s› koyulurken, A grubu streptokokla-
ra ba¤l› üst solunum yolu enfeksiyonu endemilerinin olabi-
lece¤i ve toplumda ASO düzeyinin yüksek olabilece¤i ak›l-
da tutulmal›d›r. 

ARA tan›s› koyduracak bir test bulunana kadar, tan› kri-
terlerinin özgüllü¤ü ve duyarl›l›¤› aras›ndaki denge sa¤lan-
maya çal›fl›lmaktad›r. ARA riskinin yüksek oldu¤u ülkeler-
de daha duyarl› kriterlere gereksinim vard›r. Bu ülkelerde
çal›flan doktorlar, büyük olas›l›kla ARA düflündükleri has-
talarda kendi yarg›lar›n› kullanmal›d›r (16).   

Tedavi
ARA'n›n özgün tedavisi yoktur. Amaç yak›nmalar› düzelt-
mek ve kalp hasar›n› azaltmakt›r. ARA tedavisi 3 bölüm-
den oluflur. 

1. A grubu streptokok enfeksiyonunun tedavisi
a. Primer profilaksi: Amaç streptokoklara ba¤l› üst solu-
num yolu enfeksiyonunu tedavi etmektir. Tan› koyuldu¤un-
da bo¤az kültürü negatif bile olsa kalan bir miktar A gru-
bu streptokoklar› eradike etmek için kullan›l›r (30). Bunun
için afla¤›daki tedavi flemalar›ndan biri uygulan›r.

Benzatin penisilin 27 kg'›n alt›nda 600.000 Ü, 27 kg'›n
üzerinde 1.200.000 Ü tek doz kas içine Penisilin prokain
800.000 Ü, günde tek doz kas içine, 10 gün. Penisilin V
çocuklarda 250 mg, adolesanlarda ve eriflkinlerde 500
mg, 2-3 doz a¤›zdan, 10 gün,  Penisilin allerjisi olanlarda
eritromisin 25 mg/kg/ gün, a¤›zdan, 10 gün

b. Sekonder profilaksi: Amaç A grubu streptokoklara ba¤-
l› üst solunum yolu enfeksiyonunu önleyerek ARA'n›n tek-
rarlamas›n› önlemektir. Bunun için afla¤›daki tedavi flema-
lar›ndan biri kullan›l›r.  

Benzatin penisilin 20 kg'›n alt›nda 600.000 Ü, 20 kg'›n
üzerinde 1.200.000 Ü tek doz ‹m, 21 günde bir. 
Penisilin V 250 mg veya 500 mg, günde 2 kez a¤›zdan Pe-
nisilin allerjisi varsa eritromisin 250 mg, günde 2 kez
a¤›zdan 

Kardit geçirenlerde yaflam boyu, di¤erlerinde 21 yafl›na ka-
dar veya son ataktan 5 y›l sonras›na kadar (hangisi uzun ise)
21 günde bir profilaksi gereklidir (31). Primer profilaksinin
hemen ard›ndan sekonder profilaksi bafllat›lmal›d›r. 

2. ARA tedavisi 
a. ‹stirahat: Poliartritli hastalar 4-6 hafta okula gitmeme-
lidir. Hastal›¤›n akut ve ateflli döneminde yatakta kalmal›-
d›r. Karditli hastalar kalp inflamasyon bulgular› gerileye-
ne kadar yatak istirahati yapmal›d›r. 2-3 aydan önce yo-
¤un aktivite ve fizik egzersize izin verilmez. 

b. Antiinflamatuar ilaçlar: Klinik ve laboratuvar tan›s› ko-
yuluna kadar geciktirebilir.  Erken bafllan›rsa hastal›k mas-
kelenebilir ve tan› kar›flabilir. Semptomlar›n kontrol alt›na
al›nmas› ve destek için kullan›l›r, tedavi edici de¤ildir.

Aspirin: Poliartrit aspirinle tedavi edilmelidir. 75
mg/kg/gün 4 dozda (en fazla 3.5 gr/gün) 2-3 hafta kulla-
n›l›r. Sonra doz azalt›larak 3-6 haftada kesilir. Hafif kar-
ditte de aspirin kullanan merkezler vard›r. 100 mg/kg/gün
klinik cevaba göre 4-8 hafta kullan›l›r, 4-6 haftada azalt›-
larak kesilir. Tedavi edici etki 15-25 mg/100 ml ile elde
edilir. 

Kortikosteroidler: 2 mg/kg/gün (en fazla 60 mg/gün) pred-
nizon veya prednizolon karditin a¤›rl›¤›na göre 2-4 hafta
kullan›l›r, daha sonra 2-3 haftada azalt›larak kesilir. Kes-
meden 1 hafta önce aspirin bafllay›p, aspirini de azaltarak
kesen merkezler vard›r. 

c. Destek tedavisi
Konjestif kalp yetersizli¤i varsa tedavi edilir. 
Kore tedavisi için hasta sakin bir çevrede tutulur. Halope-
ridol anormal hareketleri kontrol etmede en etkili ilaçt›r,
ancak ekstrapiramidal yan etkileri vard›r. Sedasyon için
chlorpromazin, diazepam veya fenobarbital kullan›l›r. Ko-
reye efllik eden artrit varsa salisilat, kardit varsa kortikos-
teroid kullan›l›r. Kore tedavisinde steroidlerin hastal›k sü-
resini k›saltt›¤› ile ilgili çal›flmalar olmakla birlikte kon-
trollü çal›flmalar henüz yoktur (32, 33). 
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üvenil Romatoid Artrit (JRA), 16 yafl›ndan önce
bafllayan bir artrittir. Hastal›k, iskelet büyümesinin

devam etti¤i yafllarda iskelet sistemini de ciddi olarak et-
kileyip çeflitli geliflme bozukluklar›na ve eklem deformite-
lerine neden olabilir. Hastal›k tutulan eklem say›s›na ve
ciddiyetine göre üç ana grupta toplanabilir (1,2,3,4,5,6). 

1- Oligoartiküler tip: En s›k görülen tiptir. Bu tipte 4 veya
daha az say›da eklem tutulur. Büyük eklemlerden diz ve
kalça eklem tutulumu daha s›kt›r. 8 yafl alt› k›z çocukla-
r›nda daha s›k görülür.

2-Poliartiküler tip: JRA’l› hastalar›n yaklafl›k yar›ya yak›-
n› bu tipe girer. Poliartiküler tipte befl veya daha fazla ek-
lem tutulumu görülür. Daha ciddi bir formdur. Büyük ek-
lem tutulumu yan›nda s›kl›kla küçük eklemleri de simetrik
olarak tutar ve ciddi el ve bilek deformiteleri meydana ge-
tirir.

3- Sistemik tip: (Stil hastal›¤›): ‹lk defa Stil taraf›ndan
1897 de tarihinde tarif edilmifltir. Eklem tutulumlar› yan›n-
da iç organ tutulumlar› da ön plana ç›kar. JRA’da geliflen
ortopedik sorunlar› iki ana grupta toplayabiliriz.

– Büyüme ve geliflme bozukluklar›
– Eklemler ve çevre dokular›na ait patolojiler

BÜYÜME VE GEL‹fiME BOZUKLUKLARI
JRA’l› hastalarda oluflan iskelet sistemi büyüme bozukluk-
lar› yerel ve sistemik olarak iki ana grupta toplanabilir
(7,8,9).

Lokal büyüme bozukluklar›:                                           
S›kl›kla hastal›k nedeni ile büyüme epifizlerinin etkilenme-
si boyuna büyümeyi etkiler. Epifiz kanlanmas›nda artma
veya yetersizlik epifizin geniflleyerek afl›r› uzamas›na veya
erken kapanarak kemi¤in k›sa kalmas›na veya torsiyonel
deformitelere neden olabilir. Bunun yan›nda eklem çevre-
sinde kontraktüre neden olan kas spazmlar›, hareketi k›s›t-
layan eklem kapsülü kontraktürleri, sinovval hipertrofi,
eklem k›k›rda¤›nda lizis, eklem çevresindeki ligaman ve

tendonlardaki kopmalar da lokal büyümeyi etkileyebilir.
Lokal büyüme bozukluklar›n›n en s›k görüldü¤ü eklemler,
diz, el, el bile¤i, kalça eklemi ve omurgad›r.

Sistemik büyümenin engellenmesi:                            
Büyük ölçüde bizzat hastal›¤a veya kullan›lan kortizona
ba¤l› olabilir. Bunun yan›nda hastal›¤a ba¤l› olarak geli-
flen beslenme bozukluklar› da sistemik büyümeyi etkiler.
(6-14) JRA’l› hastalarda ortaya ç›kan ortopedik sorunla-
r›n tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Ortopedi
branfllar›n›n önemli rolü vard›r. Özellikle eklem çevresi
kontraktürlerin aç›lmas›, eklem çevresi kaslar›n kuvvetlen-
dirilmesi ve eklem hareketlerinin normal derecelerine geti-
rilerek eklem fonksiyonlar›n›n düzeltilmesinde fizik tedavi
rehabilitasyonun önemi çok fazlad›r. Bunlar› sa¤lamak
için ileri olgularda çeflitli ortopedik giriflimler gerekebilir.
Bu deformitelerin 17 yafl›ndan sonra tedavisi gerekti¤inde
ise ‘Jüvenil’ terimi yerine ‘Juvenil bafllang›çl› RA’ terimi
kullan›lmal›d›r. 

Her üç tipte de en çok etkilenen diz eklemidir. Dizden son-
ra ikinci s›rada el bile¤i gelir. Sistemik ve poliartiküler
bafllayanlarda bilek tutulumu daha s›kt›r. Ulna ve 4.-5.
metakarplarda erken epifiz kapanmas› ön plandad›r ve bu-
na ba¤l› olarak ulna k›sa kal›r ve bilekte ulnar deviasyon
geliflir.(9) Poliartiküler tiplerde ise el ve ayak parmakla-
r›nda %20 oran›nda brakidaktili görülür.(10)

Kalça ekleminde % 35 hastada büyüme anomalileri tespit
edilmifltir. ‹liak kemiklerde büyüme gerili¤i ve femur üst
uçta koksa valga s›k görülür. 

Ortopedik Tedavi:
Hastal›¤›n erken dönemlerinde ilaç tedavileri, eklemiçi
kortizon uygulamalar›, fizik tedavi gibi cerrahi d›fl› tedavi,
daha s›k baflvurulan yöntemlerdir. Büyüme geliflme gerili-
¤i olan olgularda büyüme hormonu ile tedavilerde baflar›l›
sonuçlar bildirilmektedir.(34) Tüm bu yöntemlerle isteni-
len sonuçlara ulafl›lamamas› durumlar›nda cerrahi tedavi
gündeme gelmektedir. JRA da ortopedik tedavi denilince
eklem içi enjeksiyonlar, atellemeler, yumuflak doku ameli-
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yatlar›, osteotomiler ve eklem artroplastileri ilk akla ge-
lenlerdir. Artroplasti gibi rekonstrüktif cerrahi giriflimler
son y›llarda popüler olan ve hastalar›n yaflam kalitesini
yükselten giriflimlerdir. Hastal›¤›n a¤›r seyretti¤i olgular-
da erken cerrahi karar› daha iyi sonuçlara ulafl›lmas›na ne-
den olur. Yumuflak dokuya yönelik giriflimler erken evre-
lerde deformitelerin oluflmas›na engel olmakta hatta teda-
vi edici de olmaktad›r.(15-27)
Chmell ve Scott cerrahi risk ve fayda oran›n hastan›n ge-

liflim y›llar›nda fayda yönünde a¤›rl›k gösterdi¤ini rapor
etmifllerdir.(5)                                            

JRA'da Ortopedik Cerrahi tedaviye aday hastalar
Cerrahi tedaviye ihitiyaç duyan hastalar:
Poliartiküler bafllang›çl› RF pozitif hastalar
H›zl› ilerleme gösteren sistemik bafllang›çl› hastalar
Oligoartiküler tutulumdan poliartiküler tutuluma do¤ru
ilerleyen küçük yafltaki hastalar.

Ortopedik aç›dan cerrahi tedaviye aday hastalar 3 grupta
de¤erlendirilirler(19)

1.Sinovektomi aday› hastalar
Az say›da eklem tutulumu
A¤›r sinoviti olanlar 
Medikal tedaviye düflük cevap
Kartilaj hasar›n› gösterecek radyolojik bulgunun olmad›¤›
olgular

Sinevyektominin göreceli endikasyonlar›: 
Afl›r› a¤r›
Hareket aç›kl›¤›nda azalma ve eklem kontraktürü

2.Yumuflak doku prosedürleri:
Hareket aç›kl›¤›nda azalma ve eklem kontraktürü
Eklem mekani¤inde bozulma ve subluksasyonlar

3.Artroplasti endikasyonlar›:
A¤›r eklem harabiyeti, eklem mekani¤inde ileri derecede
bozulma
K›k›rdak kayb›
Yumuflak doku giriflimlerle sonuç al›namayan artrit olgular›

Eklem spesifik yaklafl›mlar› 

Omuz:
Skapulotorasik eklem, glenohumeral eklemdeki hareket
k›s›tl›l›¤›n› gizleyebilir. Abdüksiyon ve içe rotasyon kay›p-
lar› omuz ekleminde ilk karfl›lafl›lan hareket k›s›tlanmala-
r›d›r. Radyolojik incelemede eklem mesafesinde daralma
subkondral erozyon ve kist formasyonlar› gözlenir. Schal-
ler omuz tutulumuna en çok poliartiküler artritli (% 50)
olgularda karfl›lafl›ld›¤›n› belirtmektedir (5). Fizik tedavi
ve eklem içi kortizon uygulamalar› fonksiyon art›fl› ve de-

formitelerin önüne geçilmesinde etkin bir rol oynar. Total
omuz protezi a¤›r eklem harabiyetinde  s›k olmasa da en-
dikasyon alan› bulan bir tedavi seçene¤idir. (19)

Dirsek:
A¤r› ve hareket k›s›tlanmas› JRA'da dirsek ekleminde ilk
bulgu olarak karfl›m›za ç›kar. Ekstansiyon kayb› fleksiyon
kayb›ndan önce geliflir, bunu supinasyon ve pronasyon ka-
y›plar› takip eder. Eklemde flifllikler en çok radius bafl› la-
teral epikondil ve olekranon aras›nda oluflan üçgendeki
–dirsek üçgeni- dolgunlukla hissedilir. A¤›r radiohumeral
eklem hasar›nda ekstansiyon ve ön kol rotasyonunda k›s›t-
lanma beklenmelidir. 

Radius bafl›nda geliflme gerili¤i olmas› durumunda s›n›rl›
pronasyon ve supinasyon ile karfl›lafl›labilinir. Radyolojik
bulgular eklem aral›¤› daralmas›ndan ankiloza kadar çe-
flitli derecelerde görülür. Tedavi, medikal tedavi ve eklem
içi kortizon uygulamalar› ile bafllar. Afl›r› pasif germe ve
ekstansiyona zorlamalar›ndan mümkün oldu¤unca kaç›n-
mak gerekmektedir. Aktif egzersiz yerine atelleme ve ger-
me egzersizleri ve çocu¤un eklemini kendisinin harekete
zorlamas› daha faydal› olur (15,24-31). Son aflamalarda
sinovektomi, gerekli olan olgularda iyi sonuçlar vermekte-
dir. Sinovektomi ve radius bafl› eksizyonuna inatç› sinovit-
lerde, radioulnar ve radiokapiteller eklemin a¤›r hasarla-
r›nda baflvurulmal›d›r. Maenpaa ve arkadafllar› hastal›¤›n
ileri safhas›ndaki olgularda dahi sinovektomilerden olum-
lu sonuçlar ald›klar›n› bildirmifllerdir(7). ‹skelet büyümesi
tamamlanm›fl olgularda dirsek protezi yüz güldürücü so-
nuçlar› olan tedavi yaklafl›m›d›r. Endikasyonlar› aras›nda
a¤r›, ulnohumeral eklem harabiyeti, 30° ‘nin alt›nda bir
hareket aç›kl›¤› say›labilir. ‹ki y›ll›k takipte %83 olguda
a¤r› ve fonksiyonellik ön planda yap›lan de¤erlendirmeler-
de iyi ve mükemmel sonuçlar bildirilmifltir. Günlük fonksi-
yonlara ve a¤r› duyusunda olumlu kazan›mlara ulafl›lma-
s›ndan dolay› total dirsek protezi dünya çap›nda popüler-
leflmeye bafllam›flt›r (32-38). 

El bile¤i:
Yap›lan birçok çal›flmada da ortaya konmufltur ki JRA’l›
hastalar›n % 36’s›nda el bile¤i tutulumu hastal›¤›n bafllan-
g›c›nda görülürken % 63 olguda ise hastal›¤›n herhangi bir
safhas›nda ortaya ç›kmaktad›r (12). JRA’l› çocuklarda bü-
yüme geliflme gerili¤inin en çok gözlendi¤i eklem el bile¤i
eklemidir. Evans ve arkadafllar› radyolojik olarak büyüme
ve geliflme gerili¤ini iflaret eden bulgular›, epifizyal erken
ossifikasyon, interkarpal mesafede daralma, erken matü-
rasyon ve ard›fl›k ulnar erken epifizyal füzyon olarak s›ra-
lam›fllard›r (13). Ulna daha sonra giderek radiusa göre gö-
rece k›sa kalmakta ve bilekte ulnar inklinasyon deformite-
si geliflmektedir. 

Erken dönemde sinovitin sonucu olarak ekstansiyon kayb›
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ve artan dercelerde fleksiyon deformitesi ile karfl›lafl›l›r.
%55 s›kl›kta el bile¤i ekstansiyon kayb›n›n barometre gibi
hastal›¤›n en erken klinik bulgular›ndan oldu¤u bilinmekte-
dir. Il›ml› derecelerdeki ekstansiyon kayb›n›n sinovitin ha-
bercisi oldu¤u, radyolojik belirtilerin ise aylar sonra ortaya
ç›kt›¤› belirtilmektedir. Distal radioulnar eklem tutulumu
klinikte eklem hareket aç›kl›¤›nda k›s›tlanma ve pronasyon
supinasyon esnas›nda a¤r›, lateral s›k›flt›rma ile hassasiyet
ve instabilite olarak kendini belli eder. El bile¤inin stabili-
zasyonu ve deformitelerin düzeltilmesine el ve parmaklar-
daki tedavilerden önce bafllanmal›d›r.

Buna ra¤men tedavinin ana amac› hareketi ve dizilimi ko-
ruma yönünde olmal›d›r. Bu arada fonksiyonel olmak kay-
d› ile spontan füzyonlar da zaman zaman kabul edilebilinir
olmaktad›rlar. Seri alç› uygulamalar› ve kontraksiyon-re-
laksasyon egzersizleri ile kaybolan el bile¤i hareketi kaza-
n›lmaya çal›fl›lmal›d›r. Lokal kortizon enjeksiyonlar› ve
atel uygulamalar› ile tedaviye bafllan›l›r. T›bbi ve fizik te-
davi uygulamalar›n›n yetersiz kald›¤› durumlarda sinovek-
tomi ve tenosinovektomi ile a¤r› ve hareket kapasitesinde
art›fl kaydedilebilmektedir.(17) 

Ulnar deviasyon geliflen olgularda ulna uzatma osteotomileri
tavsiye edilir. El bile¤i artrodezi, ulna uzatma osteotomisinin
yeterli olmayaca¤› ilerlemifl karpal yer de¤ifltirmelerde ge-
rekli olabilmektedir. Kabul edilemez pozisyonda spontan füz-
yon oluflmufl hastalarda korrektif osteotomiler mutlaka gün-
deme gelmelidir.(13)
Metakarpofalengiyal eklem: 
Metakarpofalengjyal eklem –MP eklem- tutulumu ortala-
ma %50 olguda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Poliartiküler ek-
lem tutulumlu subtipinde en çok bu bölge etkilenir.(9) Ul-
nar deviasyon ve ekstansiyon kayb›n›n ön planda oldu¤u
eriflkin RA deformitelerine kontrast teflkil edecek derecede

radial deviasyon ve fleksiyon kayb› oluflturur. Atellemeler
s›ras›nda da dikkat edilmesi gereken en önemli husus ek-
lemlerin fonksiyonel pozisyonda, MP ve P‹P eklemlerinin
hafifçe fleksiyonda iken atellenmifl olmalar›d›r. Spontan
füzyonlar›n geliflece¤i ak›lda tutularak uzun süreli atelle-
melerden kaç›n›lmal›d›r. Eklem içi kortizon uygulamalar›
a¤r› ve fliflli¤in bertaraf edilmesinde faydal› uygulamalar-
d›r. Enjeksiyonu takip eden bir hafta atelleme ile klinik
aç›dan yeterli iyileflmeye ulafl›labilir. Hareket kayb›n›n
sürdü¤ü olgularda sinovektomi, kapsülotomi, kollateral li-
gamanlarda gevfletme iyi sonuçlar do¤uran ad›m ad›m ta-
kip edilmesi gereken cerrahi tedavi basamaklar›d›r. MP
eklem artroplastisi eklem harabiyetinin ve fonksiyonun ile-
ri derecelerde oldu¤u, di¤er tedavilerin baflar›s›z oldu¤u
hastalarda son olarak gündeme gelmelidir.(10)

‹nterfalanjial eklemler
P‹P eklem tutulumu olgular›n %49’unda, distal interfalan-
jial -D‹P- eklem tutulumu ise %19’unda bildirilmifltir. (10)
Fleksiyon deformitelerine ekstansiyon deformitelerine göre
3 kat daha s›kl›kta rastlan›l›r. Dü¤me ili¤i ve ku¤u boynu
deformiteleri ise daha nadirdir. 60 derecenin alt›ndaki flek-
siyon kay›plar›, tam ekstansiyon yapamama hali interfalan-
jial eklemlerle metakarpofalengiyal eklemlerde s›kl›kla
gözlenirler. Fleksör tendon k›l›flar›nda flifllik ve enflamas-
yon s›kt›r. Karakteristik olarak parmaklarda çomaklaflma
e¤ilimi gözlenir. Erken yaflta hastalanan çocuklarda fleksör
tenosinovit elbile¤inden parmaklara do¤ru yay›l›m gösterir.
Orta falanks›n proksimal falanks üzerine subluksasyonu, te-
tik parmak ve fibrozislerin sonucunda spontan eklem füz-
yonlar› di¤er bulgular olarak karfl›m›za ç›kar. Dinamik
atellemeler, aktif veya pasif eklem hareket aç›kl›¤› egzer-
sizleri hareketi koruyarak fleksiyon kontraktürlerini engel-
lemek için baflvurulan yöntemlerdendir. Dü¤me ili¤i ve ku-
¤u boynu deformitelerinde tedavi daha agressif olmal›d›r.
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Fleksiyon deformitesi ve tenosinovitin sebat etti¤i olgular-
da tendon k›l›f›na hidrokortizon uygulamas› yap›lmal›d›r.
Oligoartrit olgular›nda eklem içi steroid uygulamalar› ha-
reket aç›kl›¤›n›n tekrar kazan›lmas›nda baflvurulacak ilk
tedavi yöntemi olmal›d›r. Tekrarlad›¤›nda fleksör tenosine-
vektomi yap›lmal›, ifllem karpal tünelden distal falanksa
de¤in gere¤inde uzat›lmal›d›r (12).

Kalça eklemi
Kalça bölgesindeki büyüme geliflme bozukluklar›na
JRA`da ortalama %35 oran›nda rastlan›lmaktad›r
(11,19) . Küçük yafltaki çocuklarda iliak kemik de büyüye-
medi¤i için koksa valga deformitesi s›k karfl›m›za ç›kan
durumdur. Femoral epifizde geniflleme femur boynunda da
genifllemeye, dolay›s›yla erken füzyon ile birlikte k›sa bo-
yun oluflmas›na yol açar. Nadiren olsa da femur boynunda
uzama, valgus ve anteversiyon ile de karfl›lafl›l›r. Tüm bun-
lar›n sonucunda kalça ve omurgay› da etkileyebilen anor-
mal yük da¤›l›mlar› ve anormal yürüme paterni ortaya ç›-
kar. (20) ‹ç rotasyon baflta olmak üzere rotasyon hareket-
lerinde k›s›tlanma ilk belirtilerindendir. A¤›r eklem hara-
biyeti ve zaman zaman aktif seyreden hastal›¤›n neticesin-
de uzun süre ayn› pozisyonda kalan çocuklar da kalça ve
dizlerde fikse fleksiyon deformiteleri, s›kl›kla a¤r›l› ve kon-
servatif olarak düzeltilmesi olanaks›z durumda karfl›m›za
ç›kmaktad›r. (14,15,19)

Diz eklemi 
Diz en çok etkilenen eklemdir. Dizi çevreleyen her iki epifiz
alt ekstremitenin toplam uzamas›n›n %70’inden sorumludur
(37,38). Cassidy, poliartritli olgular›n %30`unda, sistemik
bafllang›çl› olgular›n %15`inde, monoartritlilerin %50`sin-
de  afl›r› uzama veya k›sa kalma tespit etmifltir. (29) Sino-
vektomi ameliyat›n›n en s›k baflvuruldu¤u eklem yine diz ek-
lemidir.(12,30) Simon monoartritli JRA hastalar›ndan olu-
flan serisinde alt ekstremite boy orant›s›zl›¤›n›n ön planda
diz çevresinde oldu¤unu ve 9 yafl›n alt›ndaki olgularda etki-
lenen tarafta di¤er tarafa göre uzama oldu¤unu gözlemle-
mifltir(8). Hastalar›n bafllang›çtaki büyüme geliflme orant›-
s›zl›klar›n›n daha sonraki dönemlerde ya geriledi¤i ya da de-
vam etmemesi nedeni ile cerrahi epifizyodeze gerek olmad›-
¤›n› ifade etmektedirler. 9 yafl›n alt›ndaki olgularda epifiz-
yal kapanmas› söz konusu de¤ilken 9 yafl sonras›nda hasta-
lanan çocuklarda prematür epifiz kapanmas› olabilmekte
uzunluk fark› her iki alt ekstremite aras›nda 5-9 cm`e dek
ulaflabildi¤ini bildirmektedir.(35,36)

Di¤er Bölge tutlumlar›:
Apofizyal eklem mesafesinde daralma ve C2-3 de kemiksel
ankiloz vertikal ve anteroposterior plan çaplar›nda daral-
ma görülebilir. Anormal büyüme ve geliflme servikal bölge-
de k›sa boyun, artan servikal lordoz ve dorsal kifozun ne-
denidir. JRA'l› hastalardaki boyun hareketlerindeki k›s›tl›-
l›k, k›sa çene ve temporomandibuler eklem hareket aç›kl›-

¤›ndaki azalma, hava yollar›ndaki darl›k entübasyonu güç-
lefltirmektedir (11). Bu nedenle modern ekipmanlar kulla-
n›lmas› ve spinal-epidural anestezi gibi bölgesel anestezi
uygulanmas› tercih edilmektedir (23).  Torakal omurgada
deformitelere s›k rastlanmaz iken kompresyon fraktürleri
için kortikosteroid kullan›m› suçlanmaktad›r (27). Alt eks-
tremitede uzunluk fark› olmadan da skolyoz deformitesi ile
karfl›lafl›labilir (8,20). Sebebi tam olarak anlafl›lamam›fl
olsa da kas dengesizlikleri ve asimetrik apofiziyel eklem
tutulumlar› sorumlu tutulmufltur.

Artroplasti uygulamalar›: 
JRA da a¤›rl›k tafl›yan kalça ve diz eklemleri tutulumlar›
sonucu geliflen artroz hastan›n eklem fonksiyonlar›n› ve yü-
rümesini ciddi olarak etkiler. Eklem k›k›rda¤›n›n kayb› so-
nucu geliflen a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤› genellikle konserva-
tif tedaviye cevap vermez.
Medikal tedavi ile veya s›n›rl› yumuflak doku giriflimleri ile
baflar›l› sonuçlar al›namayan veya kal›c› eklem hasar›n›n
olufltu¤u eklemlerde protez uygulamalar›na s›kl›kla baflvu-
rulmaktad›r. Genel olarak artroplasti ameliyatlar› mümkün
oldu¤unca geç yap›lmas› tercih edilen ameliyatlard›r. An-
cak hastan›n eklem hareketleri ve fonksiyonlar›n›n ileri de-
recede k›s›tland›¤› ve yaflam kalitesinin düfltü¤ü hallerde er-
ken yafllarda da protez ameliyat› yap›labilir. Buna en iyi ör-
nek JRA’d›r.(21,22) JRA da nadiren de olsa iskelet büyü-
mesi tamamlanmadan da artroplasti ameliyat› yapmak ge-
rekmektedir (30). Burada dikkate al›nmas› gereken nokta ‘
fayda/zarar oran›’ olmal›d›r. 

JRA da en s›k kalça ve diz eklemlerine total artroplasti uy-
gulamas› yap›lmaktad›r. Teknik olarak di¤er hastal›klarda
uygulananlarla bir farkl›l›k görülmemesine ra¤men JRA’l›
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hastalarda dikkat edilmesi gereken noktalar flunlard›r:
1- Geliflme gerili¤i olan hastalarda femur medullas›n›n dar
olmas› ve asetabulumun normalden küçük olmas› protez se-
çiminde dikkat gerektirir. Do¤umsal kalça displazisine ba¤-
l› artroz geliflen hastalar için üretilmifl küçük femoral ve
asetebular komponentler kullanmak gerekebilir. Bu neden-
le ameliyat öncesi iyi bir planlama gerekir. (Resim 2)

2- Hastalarda kullanmamaya ba¤l› ciddi bir osteoporoz
mevcuttur. Ameliyat esnas›nda femur üst uç k›r›klar› olu-
flabilir. Çok dikkatli olmak gerekir.
3- Asetabulum da afl›nmaya ba¤l› protrüzyo asetabuli gö-
rülebilir. Protrüzyo asetabulisi olan olgularda ameliyat es-
nas›nda kalça eklemini lukse ederken dikkatli olmal› ve
asetabulum kal›nl›¤›n›n az oldu¤u vakalarda da tercihen

kemik grefti ile destek olunmal›d›r. (Resim 9)
4- Son y›llarda kemik çimentosu kullan›lmayan protezlerin
geç sonuçlar›n›n daha iyi oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu nedenle
mümkün oldu¤unca çimentosuz protezler tercih edilmeli-
dir. (Resim 7) Ancak osteoporoz olan hastalarda bu tip
protezleri uygulamak her zaman mümkün olmayabilir.

Klini¤imizde 1988 - 2005 Tarihleri aras›nda en küçü¤ü
17, en yafll›s› 31 olan 23 hastan›n (Jüvenil bafllang›çl› RA)
43 kalças›na ve 2 hastan›n 4 dizine ayn› kifli taraf›ndan to-
tal eklem artroplastisi uygulanm›flt›r.(Resim
1,2,3,4,5,6,7,8,9) Ortalama takip süresi 142 ay olan bu
serideki hastalardan 15 inin 27 kalça eklemine sementli
protez 8 inin 16 kalças›na hibrid protez uygulanm›flt›r. To-
tal diz protezleri çimentoludur ve ortalama takip süresi 56
ayd›r. Serideki 27 sementli uygulama yap›lan hastan›n 8
inde ( %29) radyolojik olarak gevfleme bulgusu olmas›na
ra¤men 6 hasta da gevflemenin di¤er bulgular›na rastlan-
mam›flt›r. ‹ki hastan›n üç asetabulumunda asetabular kom-
ponentte gevfleme nedeni ile revizyon ameliyat› yap›ld›¤›
tespit edilmifltir.( %11 ) ( Resim 10, 11) Çimentolu asete-
bular komponent gevfleme oran›n›n JRA d›fl›ndaki serilere
göre çok az olmas›n›n en önemli nedenlerinin bafl›nda
JRA’l› hastalar›n boy ve kilolar›n›n normal yafl›tlar›na gö-
re az olmas› ikinci önemli neden de hastalar›n hareket ka-
pasitelerinin hastal›k nedeni ile düflük olmas›d›r. (24,25)
Bunun yan›nda ameliyatlar›n ayn› kifli taraf›ndan yap›lma-
s›, ameliyat öncesi haz›rl›¤›n dikkatli yap›lmas›, hastalar›n
ameliyat sonras› dönemde de romatoloji ve ortopedi klinik-
leri taraf›ndan düzenli takibi ve ameliyat esnas›nda se-
mentlemenin çok dikkatli yap›lmas›d›r.
Bafllang›çta sementsiz protezlerin ülkemizde olmamas›,
sonraki y›llarda ise fazla tüketilmedi¤i gerekçesi ile küçük
ölçülü femoral ve asetebular komponentlerin üretilmemesi
veya ithal edilmemesi nedeni ile sementli uygulamalar›m›z
serimizde %62 oran›nda oldu¤u görülmektedir. Kulland›-
¤›m›z çimentolu protezlerin tamam› yerli firmalar taraf›n-
dan üretilmifl protezlerdir. Çimentolu femoral çimentosuz
asetebular komponent uygulad›¤›m›z ‘hibrid’ uygulamalar
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serinin geri kalan %38’ini teflkil etmektedir. Bu seride her
iki komponentin sementsiz oldu¤u hasta yoktur. Bunun en
önemli nedeni de o tarihlerde uygun protez teminindeki
zorluklard›r. Son y›llarda gerek literatürden gerekse di¤er
nedenlerle artroplasti uygulad›¤›m›z hastalardan elde etti-
¤imiz sonuçlara bakarak uygun JRA olgular›nda sementsiz
protez uygulamalar›n› tercih etmekteyiz.

Literatüre bakt›¤›m›zda Total Kalça Protezinin babas›
Charnley'in düflük sürtünmeli çimentolu protezinin kulla-
n›ld›¤› uzun takip süreli serilerinde Lehtimaki ve ark. 116
hastada (186 kalça) protezin dayanma ömrünü de¤erlen-
dirmifller ve son nokta olarak ölüm veya düzeltme tarihini
referans alm›fllard›r.(16) Çal›flmalar›nda femoral kompo-
nentte 10. y›lda % 95.6, 15. y›lda % 91.9 dayanma tespit
etmifllerdir. Bu oranlar asetabuler komponentte 10. y›lda
% 95.0, 15. y›lda ise % 87.8'dir. Ayr›ca steroid kullan›m›-
n›n protezin dayanma ömrünü anlaml› olarak azaltt›¤›n›
öne sürmüfller ve JRA da Charnley'in düflük sürtünmeli ar-
troplastisini alt›n standart olarak de¤erlendirmifllerdir.

Chemell ve ark.'n›n 66 kalçal›k çimentolu protez serisinde
ise 15 y›ll›k takiplerde femoral ve asetabuler komponent-
lerdeki revizyon oran› s›ras› ile %15 ve % 35 olarak bildi-
rilmifl ve çimentolama tekniklerindeki geliflme ile birlikte
femoral gevfleme ve revizyon oran›n›n minimuma indi¤i sa-
vunulmufltur.(5) Ayr›ca bu çal›flmada JRA'l› hastalar›n dü-
flük kilolu ve düflük aktiviteli kifliler olmas›na ra¤men oste-
openi, steroid kullan›m›, kontraktürlerin oluflu ve iskelet
sistemi gelifliminin normal olmamas› nedeniyle total ar-
troplastide daha riskli olduklar› öne sürülmüfltür. Bir bafl-
ka çal›flmada ise kemik çimento bileflkesinde oluflabilen ro-
matoid nodüllerin gevflemeyi bafllatt›klar› savunulmufl-
tur.(39) 

Schulte ve ark.'n›n 20 ile 25 y›l aras› ortalama takipli ya-
y›n›nda çimentolu protezlerde % 29 düzeltme oran› belir-
tirken, bunlar›n d›fl›nda da asetabuler komponentlerin
%15'inde, femoral komponentlerin ise % 8'inde gevfleme
görüldü¤ünü ve asetabulumda karfl›lafl›lan sorunlar›n daha
fazla oldu¤unu bildirmifller. (18) Ayn› görüflü Torchia ve
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Resim 7: SD 1998 iki tarafl› Hibrid total kalça protezi
Haziran 2004 

Resim 8: DHÖ JRA 19 Y. Bilateral acetabular protrusio 
ve koksartroz

Resim 9: Haziran 1999 da Total kalça protezi (Her iki
asetabuluma  greft+ çimentolu cup) Befl y›l sonraki direkt
grafik

Resim 10: ‹lk ameliyattan 8 y›l sonra iki tarafl› 
asetabular  gevfleme



ark. da savunurken asetabulum sementsiz uygulanmas› ge-
rekti¤ini öne sürmüfllerdir.(28) Genç ve yafll› hastalarda
uygulanan çimentolu artroplastileri karfl›laflt›ran bir yay›n-
da ise genç hastalarda polietilen yorgunlu¤una ba¤l› aseta-
buler komponentte gevflemenin daha yüksek oranda ortaya
ç›kt›¤› gözlenmifltir.                         

Her ne kadar hastalar osteoporotik olsalar ve asetabulum da
yeterli kemik sto¤u olmasa da otogreftlerle desteklenmeli ve
çimentosuz komponent uygulan›lmaya çal›fl›lmal›d›r. 

Bizim JRA l› hastalarda total dirsek protezi ile ilgili tec-
rübemiz çok k›s›tl›d›r. M. Connor ve arkadafllar› total dir-
sek artroplastisi uygulad›klar› ve ortalama 7.4 y›l takip et-
tikleri 23 olguluk serilerinde Mayo dirsek skorunda 31 pu-
andan 90 puana geliflme saptam›fllard›r. %87 mükemmel
ve iyi sonuçlar elde etmifllerdirler. (38)

Serimizdeki hastalardan ikisinin 4 dizine total diz protezi
uygulad›k. Say› az oldu¤u için yorum yapam›yoruz. Parvizi
ve arkadafllar› diz protezi uygulad›klar› 25 olguluk serileri-
ni ortalama 10.7 y›l takip etmifllerdir ve diz cemiyeti a¤r›
skoru 27.6 den 88.3 puana,fonksiyon skorunda ise14.8 den
39.2 puana geliflme oldu¤unu bildirmektedirler. 

S›k karfl›lafl›lan bir durum olan osteoporoza ba¤l› intraope-
ratif k›r›k komplikasyonu birçok yay›nda belirtilmifltir(40).
Dikkat edilmesi gereken bir baflka noktada kronik hastal›k
nedeni ile kullan›lan sitostatik, steroid ve di¤er immünosüp-
resif ilaçlar›n yol açabilece¤i ameliyat sonras› yüzeyel ve de-
rin enfeksiyonlard›r.

Sonuç:
Juvenil romatoid artrit lokomotor sistemde de önemli
fonksiyonel kay›plara yol açabilen kronik bir hastal›kt›r.
Tedavi flemas› çizilirken hastan›n kronolojik yafl›, hastal›k
yafl›, hastal›¤›n ilerleme h›z›, eklem tutulumu ve fliddeti

göz önünde bulundurulmal›d›r. Hastal›¤›n takibi ve tedavi-
si romatolog-fizik tedavi uzman›- ortopedistin yer ald›¤›
ekip taraf›ndan yürütülmelidir. Eklem içi steroid uygula-
malar›, eklem hareketlili¤inin ve kas fonksiyonun korun-
mas›nda medikal tedavi ve fizik tedavinin baflar›s›z kald›-
¤› durumlarda uygulanmal›d›r. Sinovektomi ve yumuflak
doku ameliyatlar› erken dönemde uygulanabilirse daha ya-
ral› olur. Total artroplastiler özellikle kalça diz total ar-
troplastiler geliflen implant teknolojisinin de yard›m› ile
a¤r› ve fonksiyonelli¤i artt›rmada son derece yüz güldürü-
cü etkileri olan uygulamalard›r. 
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ocukluk ça¤›nda en s›k rastlanan romatolojik hasta-
l›k olan jüvenil idyopatik artritte fizyoterapi tedavi-
de önemli bir yer tutar.Eklem tutulumu, deformas-

yonlar ve kas problemlerine yönelik çeflitli tedavi yakla-
fl›mlar› gelifltirilmifltir. Buradaki genel ilkeler, eklemlere
binen yükü azalt›p oluflmufl veya oluflabilecek deformas-
yonlar›n önlenmesi veya düzeltilmesi; kas gücü ve eklem
hareket aç›kl›¤›n›n korunmas› veya artt›r›lmas› fleklinde
say›labilir. Tüm bunlardaki amaç, bireyin hayat›n› ba¤›m-
s›z olarak idame ettirmesi; günlük yaflam aktivitelerinde
(GYA) ba¤›ms›z olmas› ve toplum içinde sosyal bir yaflam
sürdürebilmesidir. Tedavi program› kifliye özeldir. Tutulan
eklem tipi ve hastal›k aktivitesine göre planlan›r.

Fizik tedavisi uygulamalar›:

1- Pozisyonlama:
Jüvenil ‹dyopatik artritte eklemlerdeki a¤r› nedeniyle ge-
nellikle fleksiyon postürüne kaç›fl e¤ilimi belirgindir. Bu du-
rum genellikle kalça ve diz eklemlerinde ekstansiyonun k›-
s›tlanmas›na yol açar. Bu nedenle pron pozisyonda yat›fl,
fleksiyon kontraktürlerinin önlenmesinde yararl› olacakt›r.

Resim I: Pron pozisyonda dinlenme

2- Atelleme - Koruyucu Splintler:
Ateller,  bafll›ca pozisyonlama, eklemlere istenen pozisyon-
da istirahat sa¤layabilme ve deformiteleri düzeltme veya ön-
leme amac›yla uygulanmaktad›r. Is›ya duyarl› (termoplas-
tik) alafl›mlardan yap›lan ateller yine kifliye özeldir.  Özellik-
le üst ekstremitede; el bileklerinde oluflabilecek ekstansiyon
kay›plar› ve ulnar aç›lanmay› (deviasyon) önlemek amac›yla
“cock-up” ateller s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Yine parmak-
larda dü¤me ili¤i ve ku¤u boynu deformitelerini önlemeye

yönelik olarak “yüzük ateller” uygulanmaktad›r.

Resim II: Cock-up atel

Alt ekstremitede s›kl›kla karfl›lafl›lan diz eklemi “ekstansi-
yon” kay›plar›na yönelik olarak statik ekstansiyon atelleri
ve dinamik ateller s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Amaç artritli
eklemi fonksiyonel pozisyonda dinlenmeye almak ve olufl-
mufl hareket kayb›n›  düzeltmektir.

3- Is› Modaliteleri:
Tercih edilen ›s› modaliteleri a¤›rl›kl› olarak so¤uk ajan-
lard›r. fiifl ve a¤r›l› ekleme uygulanacak buz enflamasyonu
ve a¤r›y› gidermede oldukça yararl›d›r. Bunun d›fl›nda s›k-
l›kla karfl›lafl›lan sabah tutuklu¤unu gidermede ›l›k dufl ya-
rarl› olacakt›r. S›cak su torbas› (Hot pack) gibi s›cak uy-
gulamalar k›sa süreli olarak germe egzersizlerinden önce
uygulanabilir.

4- Jüvenil ‹dyopatik Artritte Egzersiz:
Fizyoterapide atellemeyle birlikte en önemli yer tutan k›-
s›m egzersizlerdir. Hastal›¤›n her döneminde farkl› tip eg-
zersizler uygulanmaktad›r. Aktif dönemde a¤r›y› ve enfla-
masyonu tetiklemekten kaç›nmak amac›yla aktif egzersiz-
ler uygulanmamaktad›r. Bu noktadaki bafll›ca eylemler,
pozisyonlama ve izometrik egzersizlerle birlikte, pasif ha-
reketler olmal›d›r. Bu dönemde atelleme ve buz uygulama-
lar› ön plana ç›kar›lmaktad›r. Subakut dönemde aktif yar-
d›mc› ve aktif egzersizler kas gücüne bak›larak seçilmeli-
dir. Yatmaya ba¤l› geliflebilecek eklem k›s›tl›l›klar› ve kas
k›sal›klar›n› gidermede “aktif germelerden” yararlan›labi-
lir. Bu dönemdeki amaç, yeniden hareketlendirmenin sa¤-
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lanmas›, günlük yaflamda ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas› ve
sosyalizasyondur. Kronik dönemde ise ana ilke, sekellerin
kal›c› olmas›n› önlemek amac›yla yine yo¤un germeler ve
güçlendirici egzersizleri içerir. Germe egzersizleri aktif ger-
meler fleklinde hastan›n kendi bafl›na uygulayaca¤› türde ha-
reketlerden oluflur. Güçlendirme egzersizlerinde ise bu dö-
nemde, düflük a¤›rl›klarda kum torbalar› ve terebentlerden
yararlan›labilir.

5-E¤lencesel Faaliyetler:
Jüvenil ‹dyopatik artritte genel inan›fl, hastay› immobilize
ederek dinlenmeye almaya yöneliktir. Bu son derece hatal›
bir düflüncedir. Aileler spor konusunda teflvik edilmelidir.
Önemli olan, artrit göz önünde bulundurularak do¤ru akti-
vitenin seçilmesidir. Kontakt sporlar, örn. uzak do¤u spor-
lar›, futbol, basketbol v.s darbelere aç›k olmalar› nedeniyle
sak›ncal›d›r. Bisiklet, koflmaca, yüzme gibi sporlar eklem
hareketlili¤inin korunmas›, genel vücut kondisyonunun ve
kas gücünün artt›r›lmas›na yard›mc› olaca¤›ndan son dere-
ce yararl›d›r. Özellikle su içinde yap›lan egzersizler kas gü-
cünde h›zl› art›fla neden olacakt›r. Buna ek olarak kaslar-
daki spazm›n çözülmesinde de olumlu etkileri vard›r.

6-Eklem Koruma Prensipleri:
En s›k ve h›zl› deformite geliflen eklemler küçük eklemler-
dir. Hasta bu konuda bilinçlendirilmelidir. Günlük ifller
mümkün oldu¤unca büyük eklemlerden yararlan›larak ya-

p›lmal›d›r. Mümkünse hiç a¤›rl›k tafl›mamak önerilirken,
zorunlu hallerde, elde tafl›nacak bir çanta yerine, omuzdan
as›lacak veya s›rtta tafl›nacak bir çanta tercih edilmelidir.
Her türlü aktivite olabildi¤ince büyük eklemlerden yararla-
n›larak yap›lmal›d›r. Bununla birlikte yer çekimi de defor-
masyonlar›n gelifliminde önemli rol oynar, el bileklerinde
ulnar deviyasyona kaç›fl buna örnek olarak say›labilir. Bu
nedenle, belli aktiviteler yap›l›rken bu durum göz önünde
bulundurulmal›d›r. Örne¤in kavanoz veya kapak açma, el
bile¤ini ulnare do¤ru e¤ilimlendirilecektir. Belli yerlerden

kalkarken yumruk üze-
rinden destek alarak do¤-
rulmaya çal›flma, par-
maklardaki küçük eklem-
lere yüklenilmesine neden
olacakt›r. Örgü, el ifli gibi
aktiviteler yine gereksiz-
ce küçük eklemlerin y›p-
rat›lmas›n› sa¤layacak-
t›r. Hastalar bu tür akti-
vitelerden mümkün oldu-
¤unca kaç›nmal›d›rlar. 
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Resim III: Statik diz istirahat ateli



ROMAT‹ZMA NED‹R, NASIL OLUfiUR?

Kas-iskelet sistemi nedir? 
Vücudumuzun hareketini sa¤layan sistemin bütününe kas-
iskelet sistemi ya da hareket sistemi denir. Hareket etme-
miz kemikler, onlar›n birbiri ile iliflkisini sa¤layan eklem-
ler, kirifller (tendon) ve kaslar arac›l›¤› ile olur. Bu arada
kaslar›n kemik ba¤lant›lar›n› sa¤layan ba¤lar ile bu yap›-
lar›n aras›nda bulunan kesecikler de (bursa) hareketimizi
kolaylaflt›r›r.

Eklem nedir?
Eklemler iki kemi¤in birleflme yerleridir. Bunlar›n bir k›s-
m› tam oynar (örnek diz, kalça), bir k›sm› yar› oynar
(omurga), bir k›sm› da hiç oynamaz (kafatas›). Romatiz-
mal hastal›klar genellikle tam ve yar› oynar eklemleri tu-
tarlar. Eklem yüzlerini yapan kemi¤in üzerini k›k›rdak do-
kusu örter. Eklem bofllu¤unun etraf› ise eklem kapsülü ile
kuflat›lm›flt›r. Bunun içini sinovial zar döfler ve eklem bofl-
lu¤unun içinde eklem yüzlerinin birbirine sürtünmesini en-
gellemek üzere çok az miktarda eklem s›v›s› bulunur. ‹lti-
hapl› romatizmalarda bu zar hastalan›r, içindeki s›v› mik-
tar› artar ve eklem flifler, a¤r› ortaya ç›kar. 

Romatizma nedir?
Hareket sisteminin herhangi bir yerinde, özellikle de ek-
lemlerde a¤r›, ve/veya hareket k›s›tl›l›¤›, ve/veya fliflmeye
neden olan ve bazen de iç organlar› tutabilen hastal›klara
‘romatizmal hastal›klar’ denir. 

Romatizma tek bir hastal›k m›d›r?
Romatizma diye tek bir hastal›k yoktur. Bu isim alt›nda
toplanm›fl 200’den fazla romatizmal hastal›k vard›r. 
Hastal›¤›n oturdu¤u yere göre bafll›ca 3’e ayr›labilir:
a. Eklem romatizmalar›
b. Yumuflak doku romatizmalar›
c. ‹ç organlar› da tutan romatizmalar

Romatizmal hastal›klar›n nedenleri nelerdir?

Romatizmal hastal›klar›n bir k›sm›n›n nedeni belli, bir
k›sm›n›n ise belli de¤ildir. Baz›lar› iltihapla, baz›lar› ise il-
tihaps›z seyreder. Bilinen nedenleri flöyle s›ralayabiliriz: 
a. Düflme, vurma, çarpma, y›pranma gibi travmalar 
b. Vücudun eklem ve di¤er ba¤ dokular›n›n normalden

gevflek (elastik) olmas› (hiperelastisite)
c. Do¤umsal ya da geliflim s›ras›nda oluflan baz› bozuk-

luklar sonucu (kalça ç›k›¤›)
d. Genetik (FMF)
e. Mikroplar (eklem tüberkülozu gibi)
f. Ba¤›fl›kl›k sistemine ait bozukluklar (Jüvenil idyopa-

tik(romatoid) artrit, SLE)
g. Baflka hastal›klar›n seyri s›ras›nda oluflan romatizma-

lar (hemofili)

Nemli yerde kalmak romatizmal hastal›¤a yol açar m›?
Nem ve so¤uk bilinenin aksine romatizma nedeni de¤ildir.
‹nsanlar nemli ve so¤uk havalarda daha fazla a¤r› hisse-
derler ama sadece bu nedenle romatizma hastas› olmazlar.

Romatizmal hastal›klar ne tür yak›nmalara
yol açabilirler?
En s›k rastlanan yak›nma A⁄RI’d›r. A¤r› öncelikle eklem-
ler olmak üzere kaslar, ba¤lar, yumuflak dokudan kaynak-
lanabilirler. A¤r›n›n fliddeti de¤iflik olabilir, bazen çok flid-
detli, bazen de hafif seyredebilir. ‹ltihapl› romatizmalarda
hastan›n yak›nmalar› sabahlar› daha fazlad›r ve SABAH
TUTUKLU⁄U’dan yak›n›rlar. Bu yak›nma yar›m saat ile
birkaç saat sürebilir ve hasta hareket ettikçe hafifler. ‹lti-
hapl› romatizmal hastal›klarda hastalanan bölge fliflebilir.
Eklemdeki fliflli¤e ARTR‹T ismi verilir. A¤r› ve fliflme nede-
niyle HAREKET KISITLILI⁄I ortaya ç›kar. Uzun süren
(kronik) romatizmal hastal›klar eklemlerde fiEK‹L BO-
ZUKLU⁄U oluflturabilir.

Ayr›ca deri döküntüleri, a¤›zda aft, saç dökülmesi, gözde
iltihaplanma, kar›n a¤r›s›, gö¤üs a¤r›s›, tekrarlayan atefl,
kas güçsüzlü¤ü gibi yak›nmalar da romatizmal hastal›k-
larda görülebilir.

ÇOCUKLAR DA ROMAT‹ZMA OLUR!
(A‹LE B‹LG‹LEND‹RME REHBER‹)

Özgür KASAPÇOPUR, Huri ÖZDO⁄AN, Mari APELYAN, Nil ARISOY, 
Nafiz B‹LSEL, Levent KAYAALP, Ümit U⁄URLU*

* ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Çocuk Psikiyatrisi ve Ortepedi Anabilim Dallar›

“Amac›m›z kimseye fiziksel ya da psikolojik ba¤›ml›l›¤› olmadan yaflam›n› sürdürebilen, 
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Romatizma aileden geçer mi? 
* Baz› ailelerde birden fazla kiflide romatizmal hastal›k

bulunabilir. Örne¤in day›da ankilozan spondilit, çocuk-
ta da jüvenil idyopatik artrit olabilir. 

* Baz›lar› genetiktir ve do¤rudan aileden geçer. Ailesel
Akdeniz atefli (FMF) buna örnektir.

* Ailede bulunan romatizmal olmayan bir hastal›k ile ai-
lenin baflka bir bireyinde geliflen romatizma aras›nda
bir iliflki olabilir. Örne¤in sedef romatizmas›nda oldu¤u
gibi bazen anne, baba veya yak›n bir akrabada sedef
hastal›¤› vard›r, çocukta da sedef romatizmas› olabilir.

Bu nedenlerle akraba evliliklerinden kaç›nmakta yarar
vard›r. 

Romatizmal hastal›klar bulafl›c› m›d›r?
Romatizmal hastal›klar bir hastadan di¤erine, di¤er aile
bireylerine, okuldaki arkadafllara bulaflmaz.

Çocuklarda romatizma olur mu?
Eriflkinlerdeki kadar s›k olmasa da çocuklarda da romatiz-
mal hastal›klar görülür. Bunlar›n bir k›sm› eriflkinlerde gö-
rülen hastal›klara çok benzer, bir k›sm› ise sadece çocuk-
larda görülür. 

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ROMAT‹ZMALAR NELERD‹R?

‹ltihaps›z olanlar hangileridir?
Çocuklarda görülen iltihaps›z romatizmalar içinde ço¤un-
lukla a¤r›n›n ön planda oldu¤u, eklem flifllik ya da k›zar›k-
l›¤›n›n görülmedi¤i hastal›klar yer almaktad›r. Bu hastal›k-
lar içinde büyüme a¤r›lar›, afl›r› hareketlilik (hipermobilite)
sendromu, fibromiyalji, durufl bozukluklar›, kemik baflla-
r›ndaki doku ölümleri ile süren aseptik nekrozlar ( Perthes
ve Osgood-Schattler hastal›¤› gibi), uzun kemik bafllar›nda
ortaya ç›kan kaymalar ve çeflitli ortopedik sorunlar (düzta-
banl›k, diz kemi¤i kaymas›) bulunmaktad›r. 

Bu hastalarda yap›lan laboratuar testleri ço¤unlukla nor-
mal s›n›rlar içindedir. Nadiren çekilen filmlerde bozukluk
saptanabilir. ‹ltihaps›z romatizmalar›n ço¤u ileride ciddi
bir hastal›¤a dönüflmez ve a¤›r ortopedik hasar oluflmad›k-
ça önemli bir sakatl›k oluflturmazlar. Bu grup hastal›klar-
da a¤›r ortopedik tutulum olmad›¤› sürece büyüme de etki-
lenmez. 

a- Büyüme a¤r›s› nedir?
Büyüme a¤r›s› ço¤unlukla h›zl› boy uzamas›n›n belirgin ol-
du¤u dönemde çocuklarda büyümeden ba¤›ms›z olarak or-
taya ç›kan a¤r›lard›r. A¤r›, özellikle bacaklara yerleflmifl-
tir. Afl›r› yorulmay› izleyerek geceleri daha s›k ortaya ç›-
kar. Masajla ya da al›nan basit a¤r› kesiciler ile hemen
kaybolur ve çocu¤u uykudan uyand›rmaz. Bu çocuklarda
yap›lan tüm laboratuar incelemeleri normal s›n›rlardad›r. 

b- Nas›l tedavi edilirler? 
Ortopedik sorunun belirgin oldu¤u hastal›klarda ortopedist
ile birlikte tedavi planlanmal›d›r. Ortopedik sorunun ön
planda olmad›¤› büyüme a¤r›lar› ve afl›r› hareketlilik duru-
munda ço¤unlukla basit a¤r› kesiciler kullanmak ve olgu-
yu izlemek yeterli olmaktad›r. Büyümenin tamamlanmas›
ile birlikte tüm bulgular da genellikle ortadan kalkmakta-
d›r.
‹ltihapl› romatizma nedir?
Baz› romatizmal hastal›klarda eklemlerde, eklem ba¤la-
r›nda veya iç organlarda iltihap ortaya ç›kar. Bu iltihap 3
nedenle olabilir. 
a. Mikroplar: Mikrop do¤rudan ekleme oturabilir (septik
artrit, tüberküloz artriti). Ya da vücudumuzun baflka yerin-
de iltihap yapar ve eklemler dolayl› olarak etkilenir. Viral
enfeksiyonlar (k›zam›k, k›zam›kç›k, hepatit) baz› barsak
(tifo, dizanteri), idrar yolu ve bo¤az iltihaplar›ndan (akut
eklem romatizmas›) sonra eklemlerde artrit görülebilir
(reaktif artrit). 
b. Ba¤›fl›kl›k sistemimizde meydana gelen baz› bozukluk-
lar sonucu eklemler ve iç organlarda mikropsuz bir iltihap
oluflabilir. Bunlar aras›nda en s›k görülenleri romatoid ar-
trit, ankilozan spondilit ve ba¤ dokusu hastal›klar›d›r.
c. Çocuklarda olmay›p eriflkinlerde görülen baflka bir ilti-
hap nedeni de ürik asid gibi baz› kristallerin eklem ve yu-
muflak dokuya çökmesidir. Gut hastal›¤› buna örnektir.
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‹ltihapl› romatizmalar nelerdir? 
Çocuklarda görülen iltihapl› romatizmalar›n bafll›calar›
flunlard›r:

a. Jüvenil idyopatik (romatoid) artrit (JRA, JKA, J‹A)
b. Jüvenil spondilartropatiler ve jüvenil ankilozan spon-

dilit (JSA, JAS) 
c. Ba¤ dokusu hastal›klar› (sistemik lupus eritematosus,

SLE; skleroderma, SD; dermatomiyozit, DM)
d. Ailesel Akdeniz atefli (AAA veya FMF)
e. Vaskülitler (poliarteritis nodosa, PAN; Behçet hasta-

l›¤›, Henoch-Schönlein purpuras›)
f. Enfeksiyon hastal›klar›
g. Reaktif artritler (akut romatizmal atefl = ARA)

JÜVEN‹L ‹DYOPAT‹K (ROMATO‹D, KRON‹K) ARTR‹T

Nedir?
Jüvenil idyopatik (romatoid) artrit (J‹A, JRA), kal›c› ola-
bilen eklem iltihab› ile ortaya ç›kan kronik bir hastal›kt›r.
Eklem iltihabinin yani artritin tipik bulgular› ise etkilenen
eklemdeki a¤r›, fliflme ve hareket k›s›tl›l›¤›d›r. “‹dyopatik”
sözcü¤ü, neden olufltu¤unu bilemedi¤imiz hastal›klar için
kullan›lan yabanc› kökenli bir terimdir. Jüvenil ise belirti-
lerin bafllang›c›n›n 16 yafl›ndan önce bafllad›¤›n› belirt-
mektedir. 

Kronik hastal›k ne demektir?
Bir hastal›k kronik ise uygun tedavi ile h›zl› bir iyileflme
görülmemekte yaln›zca belirtilerin ve laboratuvar tetkikle-
rinin düzelmesi mümkün olmaktad›r. Bu ayr›ca, tan› kon-
du¤u zaman çocu¤un hastal›¤›n›n ne kadar sürece¤ini ön-
görmenin olanaks›z oldu¤u anlam›na da gelir. 

S›kl›¤› nedir?
J‹A, 100.000 çocuktan 80-90’nini etkileyen nadir bir has-
tal›kt›r. Ülkemizde ise 100.000 çocuktan yaklafl›k 64’ü et-
kilenmektedir. 

Hastal›¤›n nedenleri nelerdir?
Ba¤›fl›kl›k sistemimiz, bizi enfeksiyonlar›n sald›r›s›ndan ko-
rur (virüs ve bakteriler). Böylelikle yabanc› ve potansiyel
olarak tehlike yaratabilecek olanlar›, bize ait ve masum
olanlardan ay›r›r. Kronik artitlerin, ba¤›fl›kl›k sistemimizin
yabanc›y› kendi hücrelerinden ay›rma kapasitesini kaybede-
rek kendi eklem elemanlar›na sald›racak flekilde anormal
bir yan›t gelifltirmesinin bir sonucu oldu¤una inan›l›r. 

Bu nedenle, J‹A ve benzerleri, kendi vücudunun organlar›-
na zarar veren ba¤›fl›kl›k sistemi sonucu ortaya ç›kan has-
tal›klar anlam›na gelen “otoimmün” hastal›klar olarak
adland›r›l›r. Ama pek çok kronik iltihabi hastal›kta oldu¤u
gibi, J‹A’ da da kesin mekanizmalar bilinmemektedir. 

J‹A kal›tsal bir hastal›k m›?
Do¤rudan ebeveynlerden çocuklara aktar›lamad›¤› için,
J‹A kal›tsal bir hastal›k de¤ildir. Ama hastal›¤›n bir alt
grubu olan entezitle iliflkili artrit ailesel geçifl gösterir. Bu
hastal›¤›n birçok faktöre ba¤l› olarak geliflti¤i düflünül-
mektedir. Genetik yatk›nl›k ve çevresel etkenlerin (büyük
olas›l›kla enfeksiyonlar) ortak sonucu olarak hastal›¤›n or-
taya ç›kt›¤› düflünülmektedir. Genetik bir yatk›nl›k düflü-
nülse de ayn› ailede iki hasta çocu¤un olmas› durumu çok
nadirdir. 

Nas›l tan› konulur?
Etkilenen eklemde oluflan artrit, 16 yafl›ndan önce baflla-
m›fl ve 6 haftadan uzun sürmüflse (viral ya da bakteriyel
enfeksiyonlar› izleyerek oluflan geçici artrit tiplerini d›flla-
mak amac›yla) ve nedenleri bilinmiyorsa (artritten sorum-
lu olabilecek di¤er bütün hastal›klar d›fllanm›flsa) bu du-
rum J‹A olarak de¤erlendirilebilir. 

Baflka bir deyiflle, J‹A terimi, çocuklukta ortaya ç›kan ve
kayna¤› bilinmeyen bütün kal›c› artrit çeflitlerini içerir. J‹-
A basl›¤› alt›nda de¤iflik artrit çeflitleri de tan›mlanm›flt›r 

Sonuç olarak, J‹A tan›s›, artritin varl›¤› ve kal›c› olmas›-
na, t›bbi öykü ile di¤er hastal›klar›n d›fllanmas›na ve fizik
muayene ile laboratuvar incelemelere dayan›r. 

Eklemlere ne olur? 
Eklem içindeki sinovyal s›v›n›n miktar› artarken, normal-
de çok ince olan eklemi saran sinovyal zar kal›nlafl›r ve il-
tihabi hücrelerle dolar. Bu, fliflkinlik, a¤r› ve hareket k›s›t-
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l›l›¤›na neden olur. Eklem iltihab›n›n önemli bir bulgusu da
uzun süreli dinlenmeden sonra ortaya ç›kan eklem sertli¤i-
dir. Eklem tutuklu¤u, bu yüzden özellikle sabahlar› görü-
lür (sabah sertli¤i). 

Çocuk s›kl›kla iltihapl› eklemini hafif bükerek tutar ve böy-
lece a¤r›s›n› azaltmaya çal›fl›r. Bu pozisyona, a¤r›y› azalt-
mak için yap›ld›¤› anlam›na gelen “antaljik” ismi verilir. 
E¤er do¤ru tedavi edilmezse, eklem iltihabi sonucu sinovyal
zar çok kal›nlaflabilir (sinovyal pannus) ve buradan sal›nan
çeflitli maddeler eklem k›k›rda¤›nda ve kemikte afl›nmaya
yol açabilir. Antaljik pozisyonun uzun süre korunmas› kas
atrofisine, yani kaslar›n ve yumuflak dokular›n gerilip k›sal-
mas›na ve sonuç olarak bükülme deformitesine yol açar.

Hastal›¤›n de¤iflik tipleri var m›d›r?
J‹A’n›n çeflitli de¤iflik tipleri vard›r. Ayr›m esas olarak
atefl, döküntü, perikardit (kalp zar›n›n iltihab›) gibi siste-
mik bulgular›n olup olmamas›na ve tutulan eklemlerin sa-
y›s›na (oligoartiküler ya da poliartiküler J‹A) göre yap›l›r.
J‹A’n›n de¤iflik tiplerinin hastal›¤›n ilk 6 ay›nda görülen
bulgulara göre s›n›fland›r›lmas› konusunda uzlafl›lm›flt›r.
Bu nedenden dolay› bunlar ayni zamanda bafllang›ç tipleri
olarak adland›r›l›r.

Sistemik J‹A: Artritin yan› s›ra sistemik bulgular›n varl›¤›
ile karakterizedir. Sistemik demek vücudun çeflitli organ-
lar›n›n belirgin ateflle birlikte tutulmas› demektir. Bafll›ca
sistemik bulgular sabah akflam yükselen ateflle birlikte
olan gövdeye yerleflen pembe renkli döküntülerdir. Di¤er
bulgular ise kas a¤r›s›, karaci¤er, dalak ve lenf dü¤ümü
büyümesi, akci¤er ve kalbi saran zarlar›n iltihab›d›r (plö-
rit ve perikardit). Genellikle çoklu eklem tutulumu (poliar-
tiküler) ile birlikte olan artrit (5 ya da daha fazla eklemi
tutan), hastal›¤›n bafllang›c›nda olabilir ya da sonra orta-
ya ç›kabilir. Hastal›k her yastan çocu¤u etkileyebilir. Has-
talar›n yaklafl›k yar›s›nda ön planda sistemik bulgular gö-
rülür. En iyi hastal›k gidifli ve tedaviye yan›t bu hastalarda
gözlenir. Hastalar›n di¤er yar›s›nda, genellikle zaman için-
de sistemik bulgular azal›r ve eklem tutulumu önem kaza-
n›r. Küçük bir grup hastada ise sistemik bulgular eklem tu-
tulumu ile birlikte gözlenir. Bu grup hastal›k çocuklarda
ciddi eklem hasar› ile birlikte sürer. Sistemik J‹A, ülke-
mizde görülen J‹A olgular›n›n yaklafl›k % 25’ini oluflturur;
tipik olarak çocuklarda görülür, eriflkinlerde nadirdir. 

Poliartiküler J‹A: Hastal›¤›n ilk 6 ay›nda, yukar›da söz edi-
len sistemik bulgular olmaks›z›n 5 ya da daha fazla eklemin
tutulumu ile ortaya ç›kar. Kanda dolasan bir oto antikor
olan romatoid faktörün (RF) olup olmamas›na göre, poliar-
tiküler J‹A iki alt gruba ayr›l›r: RF pozitif ve RF negatif 

• RF-pozitif poliartiküler J‹A: Çocuklarda nadirdir
(tüm J‹A hastalar›n›n %5’inden az). Eriflkin RF po-

zitif romatoid artritinin eflde¤eri olarak kabul edilir
(yetiflkinlerdeki en önemli kronik artrit tipi). Özel-
likle el ve ayaklar›n küçük eklemlerini etkileyen an-
cak di¤er eklemleri de tutabilen simetrik artrite ne-
den olur. K›zlarda erkeklere göre çok daha s›kt›r ve
bafllang›c› genellikle 10 yafl›ndan sonrad›r. S›kl›kla
a¤›r seyreden bir artrittir. 

• RF-negatif poliartiküler J‹A: Tüm J‹A olgular›n›n
yaklafl›k %15-20’sine karfl›l›k gelir. Muhtemelen
de¤iflik hastal›klar› kapsayan karmafl›k bir tiptir. Her-
hangi bir yaflta ortaya ç›kabilir. Hastal›¤›n karmafl›k-
l›¤› hastal›k seyrinin de¤iflkenli¤inden de belli olur. 

Oligoartiküler J‹A: Hastal›¤›n ilk 6 ay›nda sistemik bulgu-
lar olmaks›z›n 5’ten daha az eklemin tutulumuyla karakte-
rizedir. Büyük eklemleri (dizler ve ayak bilekleri) asimet-
rik flekilde tutar. Bazen yaln›z bir tek eklemin tutulumu
(monoartiküler tip) söz konusudur. Baz› hastalarda ilk 6
aydan sonra eklem tutulumu 5 ya da üstüne ç›kar; bu tip-
ler “uzam›fl oligoartrit” olarak adland›r›l›r.

Oligoartrit genellikle 6 yastan önce baslar ve k›zlarda da-
ha çok görülür. Hastal›¤›n birkaç ekleme s›n›rl› kald›¤›
hastalarda uygun tedaviyle hastal›k gidifli genellikle iyidir;
eklem tutulumunun yay›l›m› söz konusu olursa hastal›k
seyri de de¤iflkenlik gösterebilir. Hastalar›n önemli bir k›s-
m›nda ciddi göz komplikasyonlar› geliflebilir. En önemlisi,
gözü saran bir tabaka olan ve kendi damar yata¤›n› içeren
uvean›n ön bölümünün iltihab›d›r (ön üveit). Uvean›n ön
bölümü iris ve silyer cisimden olufltu¤u için komplikasyon
ya kronik ön üveit ya da kronik iridosiklit olarak adland›-
r›l›r. Bu çocuklarda göz tutulumu anti-nükleer antikor
(ANA) pozitifli¤i ile iliflkilidir. ANA, baflka otoimmün has-
tal›klarda da görülen bir otoantikordur. Bu durumda hüc-
re kendi çekirde¤ine karfl› antikor oluflturmaktad›r. 

E¤er zaman›nda tan›namaz veya tedavi edilmeden b›rak›-
l›rsa, ön üveit ilerleyip göze çok ciddi zarar verebilir. Bu
nedenle bu komplikasyonun erken tan›nmas› çok büyük
önem tafl›r. Ön üveit gözlerde k›zar›kl›¤a neden olmad›¤›n-
dan ve çocuk da görme kayb›ndan yak›nmad›¤› için, aile-
nin ve doktorlar›n dikkatinden kaçabilir. Bu nedenle yük-
sek riskli çocuklar›n bir göz doktoru taraf›ndan özel bir
alet yard›m› ile (biyomikroskop) 3 ayda bir periyodik ola-
rak muayene edilmesi zorunludur. 

Oligoartrit, Bat› toplumlar›nda J‹A’n›n en s›k görülen tipi-
dir (olgular›n %50’si). Türk J‹A’l› hastalarda ise bu oligo-
artiküler tipe daha az rastlan›r ve bu nedenle ANA pozitif-
li¤i ve üveit s›kl›¤› bat› ülkelerindeki kadar yüksek oranda
de¤ildir. Üveit ile birlikte görülen ANA pozitif (bkz labo-
ratuvar incelemeleri) tipi hastal›k çocuklara özgüdür ve
eriflkinlerde görülmez.
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Psoriatik artrit: Artrit, sedef hastal›¤› (psöriasis) ile iliflki-
li olursa bu ismi al›r. Sedef hastal›¤› ço¤unlukla diz ve dir-
seklerde yerleflen yama seklinde deri soyulmalar›yla giden
bir deri hastal›¤›d›r. Bazen t›rnaklarda ve parmaklarda de-
¤iflikliklere yol açabilir. Deri hastal›¤› artritin görülmesin-
den sonra ya da önce olabilir. Hastal›¤›n bu tipi klinik bul-
gular ve prognoz aç›s›ndan de¤iflkinlikler gösterir. Ailede
sedef hastal›¤› olan baflka birisinin olmas› bir risk faktörü
oluflturur. 

Entezit ile iliflkili artrit: Bu alt grubun en önemli özelli¤i
alt ekstremitelerin büyük eklemlerini etkileyen, entezit ile
iliflkili olan asimetrik oligoartrittir. Entezit, ba¤lar›n (ten-
donlar›n) kemiklere tutunma noktas› olan entezislerin ilti-
habidir. Ülkemizdeki J‹A hastalar›n›n ço¤u bu gruba girer.
Bu tipte a¤r›n›n en s›k görülme yeri ayakta topu¤un arka-
s›nda ya da alt›ndad›r. Bazen bu hastalarda oligoartiküler
tiptekinin aksine, k›rm›z› göz, gözlerde sulanma, ›fl›¤a du-
yarl›l›k bulgular›n›n gözlendi¤i akut ön üveit tablosu orta-
ya ç›kabilir. Ço¤u hastan›n HLA-B27 denen laboratuvar
tetkiki sonucu pozitiftir. Hastal›k bafll›ca erkekleri etkiler
ve genellikle 7–8 yafl›ndan sonra baslar. Hastal›¤›n seyri
de¤iflkendir. Baz› hastalarda hastal›k iyileflme gösterirken
di¤erlerinde ilerleyerek, sakroilyak eklemlerin (omurga ile
le¤en kemi¤ini birlefltiren eklemler) tutulumundan baflla-
mak üzere omurgan›n tümünü etkileyebilir. Gerçekte, has-
tal›¤›n bu tipi, yetiflkinlerde daha s›k görülen ve omurgay›
etkiledi¤i için spondiloartropati olarak adland›r›lan hasta-
l›k grubuna aittir. 

Kronik iridosiklitin nedeni nedir?
Artrit ile bir ba¤lant›s› var m›d›r?
Artritte oldu¤u gibi, göz iltihab›na da göze karfl› geliflmifl
anormal bir immün yan›t neden olur (otoimmün). Ne var
ki, kesin mekanizmalar bilinmemektedir. Bu istenmeyen
durum, oligoartiküler tipteki ve antinükleer antikor pozitif
olan (ANA) daha ufak çocuklarda gözlenir.

Göz bulgular›n›n eklem hastal›¤› ile iliflkisi tam olarak bi-
linmemektedir. Artrit ve iridosiklitin birbirinden ba¤›ms›z
bir seyir gösterdi¤ini hat›rlamak gerekir, bu yüzden artrit
iyileflme dönemine girse bile düzenli aral›klarla göz mu-
ayeneleri sürdürülmelidir. ‹ridosiklitin gidifli artritten ba-
¤›ms›z olarak, periyodik alevlenmelerle karakterizedir.
‹ridosiklit, genellikle artrit bafllang›c›n› izleyerek ortaya
ç›kar ya da artrit ile birlikte saptanabilir. Daha ender ola-
rak artritten önce görülür. 

Çocuklarda hastal›k eriflkindekinden farkl› m›d›r?
Eriflkinlerde görülen romatoid artrit daha çok tekil bir
hastal›k fleklinde sürer, çocuklarda ise J‹A farkl› tablolar›
içeren bir hastal›k fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Eriflkin ro-
matoid artrit olgular›n›n yaklafl›k %70’inden sorumlu olan
poliartiküler RF pozitif tip J‹A olgular›n›n %5’inden daha

az›n› oluflturur. Erken bafllang›çl› oligoartiküler tip J‹A,
eriflkinlerde karfl›l›¤› olmayan, sadece çocuklarda görülen
bir alt gruptur. Nadir de olsa eriflkinlerde de görülen siste-
mik J‹A da, daha çok çocuklara özgüdür.

Hangi laboratuvar incelemelerin yap›lmas› gereklidir?
Tan› an›nda, J‹A’n›n tipini dahi iyi belirlemek ve kronik iri-
dosiklit gibi baz› komplikasyonlar› gelifltirme riski tafl›yan
hastalar› saptamak için, klinik bulgularla iliflkili baz› labo-
ratuvar incelemeleri gereklidir. Ama kesin tan› ço¤unlukla
klinik bulgulara dayan›larak konulmaktad›r. 

Romatoid faktör (RF), eriflkin RF pozitif romatoid artriti-
nin çocukluktaki eflde¤eri olan poliartiküler tipteki J‹A’ da
pozitif, devaml› ve yüksek yo¤unlukta görülen bir otoanti-
kordur. 

Antinükleer antikor (ANA), oligoartiküler erken bafllan-
g›çl› J‹A hastalar›nda s›kl›kla pozitiftir. ANA testi pozitif
olan oligoartiküler J‹A’l› çocuklar kronik iridosiklit gelifl-
tirme aç›s›ndan en riskli gruptur. Bu nedenle, bu hastala-
r›n üç ayda bir göz muayenelerine gönderilmesi gereklidir.
ANA ve RF ülkemiz sa¤l›kl› çocuklar›n›n ortalama %4’ün-
de pozitif olarak bulunmaktad›r. 

HLA B–27, entezit ile iliflkili artrit hastalar›n›n %80’inde
pozitif olan bir hücresel belirleyicidir. Sa¤l›kl› toplumdaki
s›kl›¤› ise çok daha düflüktür(%5–8). Laboratuvar incele-
melerden çok klinik bulgulara dayand›r›l›rsa da, hastal›k
kontrolünde, eritrosit sedimantasyon h›z› (ESH) ya da C
reaktif protein (CRP) gibi genel iltihabin yayg›nl›¤›n› belir-
leyen baz› laboratuvar incelemeleri de yararl› olabilir. 

Kullan›lan ilaçlara ba¤l› olarak hastalarda olas› ilaç toksi-
sitesini de¤erlendirmek amac›yla düzenli aralarla incele-
meler gerekebilir (karaci¤er enzimleri, kan say›m›, idrar
tahlili gibi). Belli aral›klarla istenen röntgen incelemeleri
hastal›¤›n seyrini de¤erlendirmek ve dolay›s› ile tedavi re-
jimini belirlemek için yararl›d›r. 

J‹A iç organlara zarar verebilir mi?
Çok nadiren iç organ zarar› ortaya ç›kar. Hastalar›n %5
kadar›nda böbrekte amiloid denen bir madde birikip böb-
rek yetmezli¤ine neden olabilir. Sistemik tip’de çok nadiren
kalp zar›nda ve kas›nda hastal›k olabilir ancak kortizon te-
davisi ile h›zla düzelir. Uzun süren hastal›klarda kans›zl›k
(anemi) oluflabilir. ‹yi ve uzun süreli bir tedavi ile amiloido-
zun ortaya ç›k›fl› engellenebilir, anemi düzeltilebilir. 

J‹A büyüme gerili¤i yapar m›?
J‹A’da birkaç nedenle büyüme geri kalabilir. Hastal›¤›n
kendisi büyümeyi yavafllatabilir. Özellikle sistemik tip ola-
rak bafllayan ve sonra poliartiküler tip olarak devam eden
hastalar en çok etkilenenlerdir. Ayr›ca uzun süre ve bölün-
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müfl doz olarak kullan›lan kortizon tedavisinin de büyüme-
yi yavafllat›c› etkisi vard›r. Bu nedenle çocuk hastalarda
kortizon sabahlar› tek seferde verilmelidir. Böylece ilac›n
büyüme üzerindeki olumsuz etkisi en aza indirilebilir. 

Büyümenin yeniden h›zlanmas› için hastal›¤›n kontrol alt›-
na al›nmas› gerekmektedir. Büyüme hormonu ile yap›lan
tedavilerden bütün hastalar yarar sa¤layamam›flt›r. Bes-
lenme ve egzersizin büyüme üzerine olumlu etkileri vard›r.

Hastal›k nas›l seyreder?
‹yi bir tedavi ile hastalar›n %30’unda hiç sakatl›k kalmaz,
%60 kadar›nda eriflkin yafllara hafif-orta derecede hareket
k›s›tl›klar› ile ulafl›rlar, %10 kadar›nda ise orta- a¤›r k›s›t-
l›l›k söz konusudur. 

J‹A’da tedavinin amac› nedir?
Tedavinin amac› hiç ya da mümkün olan en az fiziksel ve psi-
kolojik zarar ile çocuklar› eriflkin yafllara ulaflt›rmakt›r. Ço-
cuklar eriflkin hastalardan farkl›d›rlar, çünkü büyümeleri
sürmektedir. Onun için ilaç tedavisinin yan›nda fizyoterapi,
atelleme, ortopedik giriflim ve psikolojik destek tedavileri
gerekmektedir. Tedavi grubuna hekim, fizyoterapist, psiko-
log yan›nda aileyi de etkin bir flekilde katmak gerekmekte-
dir. Tedavinin baflar›l› olmas› için grup çal›flmas› flartt›r.

J‹A’l› hastalar nas›l tedavi edilir?
Tedavinin ana amac› çocuklar›n normal bir yasam sürme-
sini sa¤lamak ve hastal›¤›n kendili¤inden iyileflmesini bek-
lerken, öngörülemeyen bir süre içinde oluflabilecek eklem
ve organ hasarlar›n› önlemektir. Bir di¤er önemli amaç ise
çocuklara bir yaflam boyu gerekecek olan eklemlerin fizyo-
lojik özelliklerinin kaybolmamas›n› sa¤lamakt›r. Tedavi te-
mel olarak, sistemik ve/veya eklem iltihabini engelleyen
ilaçlar›n kullan›m›na ve eklem ifllevini koruyucu ve defor-
miteleri önleyici iyilefltirme yöntemlerine dayan›r.

Tedavi oldukça karmafl›kt›r ve de¤iflik uzmanl›k dallar›n›n
ortak çal›flmas›n› gerektirir. (çocuk romatolo¤u, ortope-
dist, fizik tedavi uzman› ve göz doktoru). Tedavide kullan›-
labilen ilaçlar afla¤›da s›ras› ile anlat›lm›flt›r: 

1. Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSA‹‹), (stero-
id olmayan iltihap gidericiler): Bu ilaçlar semptomatik il-
tihap giderici ve atefl düflürücü ilaçlard›r. Semptomatik de-
mek, hastal›¤›n iyileflmesini sa¤lamad›¤› halde iltihaba
ba¤l› bulgular› kontrol etmeye yarayan ilaç demektir. En
yayg›n kullan›lanlar› naproksen, endometasin ve ibupro-
fendir, ayr›ca aspirin de etkili ve ucuz bir ilaç olmas›na
karfl›n, olas› yan etkilerinden dolay› günümüzde daha az
kullan›lmaktad›r (özellikle sistemik J‹A’da karaci¤er tok-
sisitesi). Genellikle iyi tolere edilirler ve eriflkinde en s›k
yan etki olan mide rahats›zl›¤›, çocuklarda nadirdir. De¤i-
flik NSA‹‹’lerin birlikte kullan›m› gerekli de¤ildir fakat

nadiren, birinin ise yaramad›¤› durumda di¤eri etkili ola-
bilir. Eklem iltihab› üzerindeki belirgin etki haftalar süren
tedaviden sonra ortaya ç›kar. 

2. Uzun etkili anti-romatizmal ilaçlar: ‹kinci aflama ilaç-
lar NSA‹‹’ler ve steroid enjeksiyonlar›yla yap›lan tedavile-
re karfl›n ilerleyici poliartrit gelifltiren çocuklarda önerilir.
Bu ilaçlar daha önce bafllanm›fl ve sürdürülmesi gereken
NSA‹‹ tedavisine eklenir. Ço¤u ikinci aflama ilac›n etkisi,
ancak haftalar ya da aylar süren tedavi sonunda tam ola-
rak ortaya ç›kar.

‹lk tercih edilecek ilaç düflük doz haftal›k metotreksatt›r.
Ço¤u hastada etkilidir. ‹ltihap giderici etkinli¤i vard›r fakat
ayn› zamanda, bilinmeyen mekanizmalarla, baz› hastalar-
da tam iyileflme sa¤layabilir. Genellikle iyi tolere edilir; mi-
de yak›nmalar› ve karaci¤er enzim düzeylerinde art›fl en s›k
görülen yan etkilerindendir. Toksisite olas›l›¤› tedavi boyun-
ca izlem ve düzenli laboratuvar incelemelerini gerektirir.
Vitamin olan folik asitin tedaviye eklenmesi yan etki riski-
ni azalt›r. Salazopirin, J‹A’da etkinli¤i gösterilmifl di¤er bir
uzun etkili ilaçt›r fakat genellikle metotreksattan daha zor
tolere edilir. Salazopirin ile olan deneyimler metotreksat ile
olanlardan daha k›s›tl›d›r. Özellikle entezit ile iliflkili artrit-
lerde kullan›l›r. Siklosiporin A ve leflunomide gibi eriflkin-
lerde yararl› olan ilaçlar›n J‹A‘daki etkinli¤ini s›n›rl›d›r.
Siklosporin, steroide dirençli makrofaj aktivasyonu sendro-
munun tedavisinde de¤erli bir ilaçt›r. Bu sendrom, J‹A’l› ol-
gularda özellikle de sistemik J‹A’da iltihabi süreçlerin flid-
detli aktivasyonunu izleyerek görülen ve hayati tehdit eden
bir komplikasyonudur. Yaklafl›k 15 y›l öncesine dek J‹A te-
davisinde yo¤un olarak kullan›lan alt›n tuzlar›, hidroksiklo-
rokin ve D-Penisilaminin art›k yaln›zca tarihi de¤eri kal-
m›flt›r ve tedavide hiç kullan›lmamaktad›r. 

3. Biyolojik ilaçlar: Son y›llarda iltihabi süreçlerin bafll›ca
arac›s› olan tümör nekrozis faktörü (TNF) seçici olarak
bloke eden anti-TNF denen ilaçlar›n (biyolojik ajanlar›n)
bulunmas› ile tedavide yeni aflamalar ortaya konulmufltur.
Ülkemizde etanersept ve infliksimab bulunabilmektedir.
J‹A’da kullan›m endikasyonu olan ise etanersepttir. Tek ba-
fl›na ya da metotreksat ile birlikte kullan›l›r ve pek çok
hastada özelikle poliartriti olan hastalarda etkilidir. Etki-
leri oldukça h›zl› ortaya ç›kar ve son zamanlarda güvenilir
olduklar› gösterilmifltir. Yine de, olas› yan etkilerinin orta-
ya konmas› aç›s›ndan uzun süreli izlemler gereklidir. Bü-
tün di¤er ikinci asama ilaçlar gibi bunlar da düzenli t›bbi
kontrol alt›nda kullan›lmal›d›r. Anti-TNF ilaçlar çok paha-
l›d›r. Elde edilmeleri daha çok sosyal güvenlik kurumlar›
ile olas›d›r. 

4. Kortikosteroidler: Kullan›labilen en etkili iltihap çözücü
ilaçlard›r. Fakat uzun süreli kullan›mda, osteoporoz ve bü-
yüme duraklamas› gibi çok önemli yan etkileri görülebildi-
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¤i için yüksek dozda kullan›mlar› k›s›tl›d›r. Bunun yan› s›-
ra, di¤er tedavilere dirençli olan sistemik bulgular›n ve ha-
yat› tehdit eden sistemik komplikasyonlar›n tedavisinde,
ayr›ca ikinci aflama ilaçlar›n, etki etmesini beklerken, akut
hastal›¤›n kontrolü için ara ilaç olarak da kullan›labilirler.
Kortikosteroidler ço¤unlukla düflük doz ile kullan›l›r. E¤er
sistemik bulgular ön planda ise 3 ya da 5 doz yo¤un yük-
sek doz olarak kullan›labilir. ‹ridosiklit tedavisinde yerel
steroidler (göz damlas›) kullan›labilir. Daha a¤›r olgularda
göz küresi çevresine steroid enjeksiyonu ya da sistemik ste-
roid verilmesi gerekebilir. Fakat kortikosteroidlerin J‹A
tedavisinde en etkin kullan›ld›¤› durum aktif eklemlere uy-
gulanan eklem içi enjeksiyonlar›d›r. 

Eklem içi steroid enjeksiyonlar›: Bir ya da birkaç eklem tu-
tuldu¤unda ve eklem hareket aç›kl›¤›n›n azald›¤› (a¤r›ya
ikincil) durumlarda kullan›labilir. Enjekte edilen ilaç uzun
etkili steroid preparat›d›r. Triamsinolon heksasetonid ya da
metilprednisolon asetat uzun süreli etkisinden dolay› (ay-
larca süren) ye¤lenir. Kan dolafl›m›na geçifli çok düflüktür.
Uzun süreli izlemde gösterilmifl ciddi yan etkileri bulunma-
maktad›r. Eklem içi steroid enjeksiyonlar› yolu ile sistemik
ilaç kullan›m s›kl›¤› da azalmaktad›r. Uygun koflullarda
eklem içindeki artm›fl eklem s›v›s›n› boflaltmak ve yeniden
oluflmas›n› engellemek için eklem içine girilir. S›v› boflal-
t›ld›ktan sonra yerine kortizon yap›labilir. Bir y›l içinde ay-
n› ekleme 3’den fazla ve bir aydan k›sa aral›klar ile uygu-
lanmad›¤› taktirde hiçbir zarar› yoktur.

Jüvenil spondilartriropatit (JSpA) ve Jüvenil ankilozan
spondilit (JAS) nedir?
Bir çok özelli¤i J‹A’ya benzer. Bafllang›ç yafl› genellikle 10
yafl›ndan sonrad›r, ve erkek çocuklar›nda daha s›kt›r. Has-
talar›n %70 kadar›nda HLA-B27 testi pozitif olarak bulu-
nur. Özellikle diz, ayak bile¤i, kalça ve le¤en kemi¤i ile
omurgay› birlefltiren sakroilyak eklemleri tutar. Topuk a¤-
r›s› oldukça tipiktir. Sedef hastal›¤› ve iltihapl› barsak has-
tal›¤› seyri s›ras›nda da benzer bir tablo ortaya ç›kabilir.
Bazen artrit, deride sedef plaklar›ndan veya ishalden önce
geliflebilir, onun için ailede benzer yak›nmalar olmas› yol
gösterici olabilir. Hastal›¤›n ileri dönemlerinde bel, boyun
a¤r›s›, gö¤üs genifllemesinde azalma, omugada kamburluk
ortaya ç›kabilir (JAS). Ancak erken tan› ve etkili tedavi ile
art›k ciddi flekil bozukluklar› eskisi kadar s›k görülmemek-
tedir. Egzersiz, özellikle yüzme tedavide çok önemli bir yer
tutmaktad›r. ‹laç tedavisi J‹A’dakine benzer.

Ba¤ dokusu hastal›klar› nelerdir? 
Eklem d›fl›nda di¤er organlar›n ba¤ dokular›n› tutan, nede-
ni belli olmayan, iltihapl› bir grup romatizmal hastal›kt›r.
En bafll›calar› flunlard›r:

a. Sistemik lupus eritematosus: Özellikle k›z çocuklar›nda
görülür. Yüksek atefl, halsizlik, ifltahs›zl›k, deri döküntüle-

ri, eklemlerde a¤r›, fliflme, saç dökülmesi, a¤›zda yara gibi
yak›nmalarla ortaya ç›kar. Bazen kalp zar›, akci¤er zar›,
damarlar, böbrekler ve beyinde hastal›k yapabilir. Günefle
ç›k›ld›¤›nda kafl›nt›l› deri döküntüleri olabilir. Onun için bu
hastalar›n güneflten korunmalar› gerekmektedir. Kiflilik
de¤iflikliklerine yol açabilir. Hastan›n savunma sistemi
kendi hücrelerinin içindeki baz› yap›lar› yabanc› gibi alg›-
lar ve onlara karfl› kendini korumaya çal›fl›r böylece ken-
disine zarar vermifl olur. ANA; anti-DNA, C3, C4 gibi test-
ler tan›da yard›mc› olur. Tutulan organlara göre tedavi
ayarlan›r. Bu hastal›kta öncelikle kortizon tedavisi uygula-
n›r. Bu tedavi ile çok iyi sonuçlar al›nmaktad›r. Uzun süre-
li olan bu tedavi boyunca kortizonun yan etkileri iyi izlen-
melidir. fiiflmanlama, yüzde aydede görünümü, k›llanma
gibi çocu¤u ve aileyi üzen baz› yan etkilerin doz azalt›lma-
s›ndan ve tedavi kesiminden sonra kaybolaca¤›n› bilmek
önemlidir. Ayr›ca s›tma ilaçlar› (Quensyl), Endoxan gibi
ilaçlarda tedavide kullan›l›r. Uzun süreli doktor kontrolü
gerektirir.

b. Jüvenil Dermatomiyozit: Özellikle kaslar› ve deriyi tu-
tan, iltihapl› bir ba¤ dokusu hastal›¤›d›r. Hastalanan çocuk
yürümekte, merdiven ç›kmada, bafl›n› dik tutmakta bazen
kat› ve sulu g›dalar› yutmada güçlük çekmeye bafllar. Çok
a¤r›s› yoktur. Deri üzerinde, özellikle günefl gören bölgeler-
de, yüzde, el, dirsek, diz üstlerinde döküntüler ortaya ç›-
kar. fiekil bozuklu¤u yapmayan artritleri olur. Baz› hasta-
larda cilt alt›nda sert kitleler (kristal çökeltileri) oluflur.
Tedavi edilmez ise ciddi hareket güçlü¤ü oluflur. Tedavide
yine kortizondan yararlan›l›r. Kortizon tedavisi bilinmedi-
¤i dönemlerde ciddi sakatl›k nedeni iken, günümüzde der-
matomiyozit kortizon ve yo¤un egzersiz ile tedavi edilebi-
lir bir hastal›k haline gelmifltir. Ayr›ca Metotreksat, Sik-
losporin-A gibi ilaçlardan da yararlan›l›r. Uzun süreli ve
kontrol alt›nda tedavi gerektirir.

c. Jüvenil Skleroderma: Ön planda deriyi tutan bir hasta-
l›kt›r. Deride sertleflme, gerilme ve uçlarda beslenme bo-
zukluklar› oluflur. Artrit, bazen iç organ tutulumu da ola-
bilir. Çocuklarda eriflkinlerden farkl› formlar› vard›r. Ba-
zen vücudun sadece bir bölümünü tutabilir. Bir bacak, tek
kol, yüzün bir k›sm› gibi. O zaman tek tarafl› geliflme ge-
rili¤i ortaya ç›kar. Tedavide en çok uzun süreli fizyoterapi-
den yararlan›l›r. ‹laç tedavisi de fizyoterapi ile koflut ola-
rak sürdürülmelidir. 

Ailesel Akdeniz atefli (AAA veya FMF) nedir?
Genetik bir hastal›kt›r. Genellikle 10 yafl›ndan önce baflla-
yan tekrarlayan kar›n a¤r›s›, gö¤üs, s›rt, yan a¤r›s›, eklem-
lerde fliflme, k›zarma ve bunlara efllik eden atefl nöbetleri
ile seyreden bir hastal›kt›r. Bu nöbetler genellikle 1-3 gün
kadar sürer ve hiçbir iz b›rakmadan kaybolurlar. Bazen
ayda birkaç, bazen birkaç ayda bir nöbet tekrarlar. Eklem
tutulmas› birkaç günden daha uzun da sürebilir. Kar›n a¤-
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r›s› baz› hastalarda o kadar fliddetli olur ki acil servislere
baflvurma gere¤i olur. Hastalar›n bir k›sm›nda bu tablo
apandisit ile kar›fl›r ve hasta ameliyat edilir. 

Bu hastal›k özellikle Türklerde, Araplarda, Yahudilerde ve
Ermenilerde görülmektedir. Türkiye’de kökenleri Orta-Do-
¤u Anadolu (Sivas, Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars gibi)
ve Karadeniz (Sinop, Kastamonu, Giresun) bölgesinden ge-
lenlerde daha fazlad›r. Aile içi evlilik ile hastal›k ortaya
ç›kma riski çok artmaktad›r. 

Tedavi edilmezse hastalar›n üçte birinde amiloidoz denilen
bir böbrek hastal›¤› ortaya ç›kabilir. Bu tablo giderek böb-
rek yetmezli¤ine ve ölüme yol açabilir. Ancak tedavide
Kolflisin adl› ilac›n kullan›lmas›ndan sonra amiloidoz ve
buna ba¤l› ölümler tamamen ortadan kalkm›flt›r. Sürekli
kullan›ld›¤›nda nöbetler çok daha seyrek ve hafif geçer
hatta tamamen ortadan kalkabilir. Bu ilac› sadece nöbet
s›ras›nda de¤il, nöbet olsun olmas›n yaflam boyu kullan-
mak gerekmektedir. Çocuklara günde 2, eriflkinlere ise 3
tane verilir. ‹laç hamilelik s›ras›nda bile kesilmez. En s›k
görülen yan etkisi ishal ve kar›n a¤r›s› doz azalt›lmas› ile
kaybolur. Y›lda 2 ya da 3 kez kan ve idrar tahlil ile kontrol
yapt›r›lmas›nda yarar vard›r. Hastalara ve ailelere bu ila-
c› düzgün kullanman›n önemi çok iyi anlat›lmal›d›r.
Çok ucuz ve çok az yan etkisi olan bu ilaç hayat kur-
tar›c›d›r. Düzgün kullan›ld›¤› takdirde hastalar ta-
mamen normal bir yaflam sürebilirler.

Akut romatizmal atefl nedir? 
Akut romatizmal atefl, halk aras›nda ço¤unlukla
kalp romatizmas›, romatizma kalbe vurdu ya da
eklem romatizmas› ad› ile an›lan hastal›kt›r. ‹lti-
haps›z ya da iltihapl› romatizmalar›n birço¤u bafllang›çta
akut romatizmal atefl tan›s› al›r. Bu hastal›kta, hastal›k
bafllang›c›ndan yaklafl›k 15-20 gün öncesinde geçirilmifl
ateflli bir bo¤az enfeksiyonu bulunmaktad›r. Bu ateflli bo-
¤az enfeksiyonunu izleyerek hastalarda birden çok büyük
eklemin tutuldu¤u flifllikler ortaya ç›kar. Bu eklem flifllikle-
rinin en önemli özelli¤i gezici olmalar› ve eklem sekeli b›-
rakmamalar›d›r. Ayr›ca bu hastalarda kal›c› kalp kapak
bozukluklar›, cilt alt›nda flifllikler ve hareket düzensizlikle-
ri de görülebilir. 

Beta nedir? 
Halk aras›nda beta ad› ile an›lan mikrop, hastal›k öncesin-
de bo¤azda oturup ateflli enfeksiyona yol açan beta hemo-
litik streptokok adl› mikroptur. Ama bu mikrobun bo¤az
enfeksiyonu oluflturdu¤u herkeste romatizma oluflmaz. Ül-
kemizde bu grup enfeksiyonlar oldukça s›k görülmektedir. 

ASO nedir? 
ASO, enfeksiyonu oluflturan streptokoka karfl› vücudun
yapt›¤› do¤al bir karfl› maddedir. ASO düzeyi kanda ölçü-

lebilir, ama romatizma tan›s›n› koymada etkin bir rolü
yoktur. Ülkemiz sa¤l›kl› çocuklar›nda da ASO düzeyinin
yüksek oldu¤u yap›lan çal›flmalar ile gösterilmifltir. Bun-
dan ötürü de ASO düzeyi ölçümleri yapman›n, tek bafl›na
tan›sal bir yarar› bulunmamaktad›r. 

ASO düzeyi tedavi ile düflürülebilir mi? 
Hay›r. Ayr›ca düzenli ASO ölçümleri yapman›n da hastala-
r› izlemde bir yarar› bulunmamaktad›r. 

Akut romatizmal atefl nas›l tedavi edilir? 
Akut romatizmal atefl tedavisinin iki ana aflamas› bulun-
maktad›r. Birinci aflama olan akut dönemde hastal›¤a yol
açan mikrobu yok etmek amac› ile penisilinler ve iltihab›
geriletmek amac› ile de aspirin ya da kortizon kullan›l›r.
Akut dönem geçtikten sonra ise oluflacak streptokok enfek-
siyonlar›ndan koruma ve hastal›k tekrar›n› önleme amac›
ile en az 21 günlük aralar ile yinelenen depo penisilin en-
jeksiyonlar› kullan›l›r. Bu noktada s›kça sorulan sorular-
dan birisi de penisilin allerjisi durumudur. Asl›nda penisi-
lin allerjisi toplum içinde çok nadir görülen bir durum ol-
mas›na karfl›n enjeksiyonlar›n bir sa¤l›k kuruluflunda ya-
p›lmas›nda yarar vard›r. 

ROMAT‹ZMA VE RUH SA⁄LI⁄I

Niye benim çocu¤um?
“Niye ben? ” sorusunu hayat›n›n herhangi bir dö-
neminde kendisine yöneltmeyen var m›? Özellikle
bir hastal›k tan›s›yla yüzleflti¤imiz zaman flöyle
düflünebiliriz. Ne kötülük yapt›k da bu hastal›k bi-

zim bafl›m›za geldi? Bunu hak etmemifltik. Hamilelik dö-
neminde yanl›fl bir fley mi yapt›k ya da çocu¤u yetifltirirken
hatal› m› davrand›k? Hastal›k bizden mi ona geçti? 

Asl›nda arad›¤›m›z bir suçludur. Hesap verecek birisini
ar›yoruzdur. Peki buna neden ihtiyaç duyar›z? Suçu üzeri-
ne atabilece¤imiz “fley” i bulursak var olan durumu de¤ifl-
tirebilir miyiz? Hay›r. Bugünkü bilgilerimize göre birçok
romatizmal hastal›¤a neden olan “suçlu” da belli de¤ildir.
Öyleyse “niye, niçin” gibi yan›t›n› bulamayaca¤›m›z soru-
lar› bir kenara b›rakmal› ve onlar›n yerine “ne, nas›l” di-
ye sormal›y›z. Yani biraz daha açarsak “Bu hastal›k nedir,
vücuda nas›l zarar verir, nas›l tedavi edilebilir?” ile ilgili
bilgilerimizi artt›rmal›y›z. 

Çocu¤a hastal›¤› ile bilgi verilmeli mi?
Her yafl çocu¤una, kendi seviyesine uygun anlat›mlarla,
hastal›¤›n tan›s› kondu¤u an bilgi verilmelidir. Bu konuda
gerçekçi olmak, her zaman için, uzun dönemdeki etkileri
göz önüne al›n›rsa, bofl umutlar yaratmaktan daha faydal›
olacakt›r. Romatizmal hastal›klar›n seyri oldukça de¤ifl-
kendir. Her çocukta farkl› görünümlerde ve biçimlerde or-
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taya ç›kabilir. Olas› seyir, olumlu ve olumsuz yönleriyle ak-
tar›lmal›d›r. Gerçe¤i ö¤renmek kafas›ndaki olumsuz dü-
flünce ve inan›fllardan kurtulmas›n› sa¤layabilir. Çocu¤u
bilgilendirme aflamas›nda doktor ve aile iflbirli¤i içerisinde
olmal›d›r. Önemli olan bir baflka nokta da çocu¤un anlat›-
lanlardan ne anlad›¤› ve ne kadar anlad›¤›d›r. Bu da, soru-
lacak basit sorularla kolay bir flekilde anlafl›labilir.

Çocuk, hastal›¤› ile nas›l bafla ç›kabilir?
Çocu¤un hastal›kla bafl etme mekanizmalar›n› belirleyen
iki önemli etken kendi ruhsal yap›s› ve ailedir. Fiziksel k›-
s›tlamalar çocu¤un motor ve sosyal beceriler kazanmas›n›
engelleyip kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olabi-
lir. Aileler çocuklar›n› normal ifllevlerini sürdüremeyen bi-
risi olarak görüp afl›r› korumac›l›k yoluna sapmamal›d›r-
lar. Çünkü bu sefer çocu¤un güçlü becerileri ve yanlar› da
törpülenecektir. Çocu¤un geliflimsel psikososyal gereksin-
melerini karfl›lamak onlar›n hastal›kla uyumlu yaflamalar›-
n›, hayata daha pozitif bakmalar›n› sa¤layacakt›r .

Aile bu hastal›k ile nas›l bafl edebilir?
‹lk dönemlerde aile yo¤un kayg› içinde olur. Genellikle ai-
lelerin, öncelikle, hastal›k ile ilgili yeterince bilgi sahibi ol-
malar› gerekir. Bu, çaresizlik duygular›n› k›smen azalta-
cakt›r. Bilgi eksikli¤i, belirsizlik ve kayg› duygular›na yol
açar. Bilgi donan›ml› olduklar› zaman, çocu¤un durumunu
günlük olarak de¤erlendirme f›rsatlar› da olacakt›r. Aile-
nin hastal›¤a tepkisi büyük oranda çocu¤un da tepkisini
belirler. Örne¤in anne-baban›n endifleli ve evhaml› halleri-
ni gözleyen, hisseden çocuk hastal›k hakk›nda gereksiz
korkulara kap›labilir. psikososyal gereksinmelerini karfl›-
lamak onlar›n hastal›kla uyumlu yaflamalar›n›, hayata da-
ha pozitif bakmalar›n› sa¤layacakt›r .

Aile bu hastal›k ile nas›l bafl edebilir?
‹lk dönemlerde aile yo¤un kayg› içinde olur. Genellikle ai-
lelerin, öncelikle, hastal›k ile ilgili yeterince bilgi sahibi ol-
malar› gerekir. Bu, çaresizlik duygular›n› k›smen azalta-
cakt›r. Bilgi eksikli¤i, belirsizlik ve kayg› duygular›na yol
açar. Bilgi donan›ml› olduklar› zaman, çocu¤un durumunu
günlük olarak de¤erlendirme f›rsatlar› da olacakt›r. Aile-
nin hastal›¤a tepkisi büyük oranda çocu¤un da tepkisini
belirler. Örne¤in anne-baban›n endifleli ve evhaml› halleri-
ni gözleyen, hisseden çocuk hastal›k hakk›nda gereksiz
korkulara kap›labilir. 

Ailenin hastal›¤a uyum sürecinde ayr›nt›l› psikososyal des-
tek alabilecekleri bir uzmanla görüflmeleri önerilebilir. Di-
¤er benzer sorunu olan çocuklar›n aileleriyle tan›flmak, on-
larla iletiflim içerisinde olmak rahatlat›c› olacakt›r. Tedavi
sürecinde hekimlerle beraber ortak sorumluluk almak an-
ne-baban›n özgüven ve yeterlilik duygular›n› artt›r›r. Böy-
lece hastal›¤›n seyrinde olumlu bir geliflme oldu¤unda ba-
flar› sadece hekimin de¤il kendilerinin de olacakt›r. (Kro-

nik hastal›kl› çocu¤a sahip olan bir ailenin neler yapabildi-
¤ini konu alan, gerçek öyküden al›nm›fl, etkileyici bir film
vard›r. George Miller ‘›n yönetti¤i Lorenzo’s Oil=Loren-
zo’nun Ya¤› (1993). Bulursan›z izlemeye çal›fl›n.)

Arkadafllar› ile iliflkisini nas›l etkiler?
Di¤er çocuklar “hasta” çocuktan biraz çekinebilirler. Bu
onlar›n davran›fl›ndan anlafl›labilir. Özellikle okul öncesi
dönemi çocuklar› aras›nda çok yayg›n görülen düflünceler-
den birisi hastal›¤›n bulafl›c› olmas›d›r. Onlara göre bütün
hastal›klar bulafl›c› hastal›kt›r. Temas etmekten hatta ya-
k›nlaflmaktan bile kaç›nabilirler. Bu yüzden okul öncesi dö-
nemde verilecek iyi bir sa¤l›k e¤itimi çocuklarda s›k rast-
lanan hastal›klarla ilgili yanl›fl inan›fllar› azaltacakt›r. Ro-
matizmal› çocuklar zaman zaman hastaneye yatmak zo-
runda kald›klar› için okuldan uzak kalabilirler. Okula dön-
düklerinde ise ö¤retmenden farkl› bir ilgi görürler. Örne¤in
yapt›¤› yanl›fllar daha hofl görülebilir. Bu yaklafl›m hasta
çocu¤un daha da yabanc›laflmas›na neden olabilir. Bu has-
sas konuda, e¤itimciye önemli görevler düfler. Hasta çocu-
¤a da, t›pk› di¤erlerine yap›ld›¤› gibi, gerekince ceza veri-
lebilmelidir. Böylece çocuk kendisini toplum d›fl› hissetme-
yecek, arkadafllar› taraf›ndan da “normal bir insan” ola-
rak alg›lanacakt›r.

Romatizmal hastal›klar her çocu¤un ruh sa¤l›¤›n› ayn›
düzeyde mi etkiler? 
Hastal›¤a uyum süreci her çocukta oldukça farkl›d›r. Baz›
çocuklar bu dönemi adeta kahramanca atlat›rlar. Baz›lar›
rahats›z edici hastal›k semptomlar›n›n ve tedavi biçimleri-
nin karfl›s›nda umutsuzlu¤a kap›l›rlar. T›pk› yaflamdaki di-
¤er stres yap›c› faktörlere çocuklar›n farkl› tepkiler verdi-
¤i gibi. Örne¤in kimi çocuklar okul baflar›s›zl›¤› durumun-
da büyük ruhsal problemler yaflarken kimisi ise bunu çok
problem olarak görmezler.

Tedavi, egzersizler, okul için motivasyon eksikli¤i varsa
nas›l afl›l›r?
Çocu¤un hastal›k hakk›ndaki düflüncelerinin fark›nda ol-
mak hem onunla diyalog kurmada hem de tedavi progra-
m›n› düzenlemede oldukça önemlidir. Örne¤in gereksiz s›-
k› saat uygulamas› olan bir egzersiz program› çocu¤u bu-
naltm›fl olabilir. Onun bu s›k›nt›s›na kulak vermek ve ana
program› aksatmayacak flekilde çocu¤un ihtiyac› olan es-
nekli¤i sa¤lamak faydal› olabilir. Okul için ise; e¤itimcile-
rin organize edebilece¤i, örne¤in uzun okul kay›plar›ndan
sonra s›n›f arkadafllar›n›n ziyareti ve deste¤i, okula duydu-
¤u so¤uklu¤u azaltabilir. 

Yafl ile hastal›¤›n alg›lanmas› nas›l de¤iflir?
Biliflsel olgunlaflmayla birlikte çocuk kendisini ve çevreyi
daha gerçe¤e yak›n de¤erlendirmeye bafllar. Okul öncesi
çocuk hastal›¤› cezaland›r›lma olarak alg›lamaya meyilli-
dir. “Kötü çocuk” oldu¤u için büyüklerin veya tanr›n›n ga-
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zab›na u¤rad›¤›n› düflünebilir. Aileden ayr› kalmaya
çok duyarl›d›r. Hatta örne¤in hastanede neden sadece
kendisinin yatt›¤›n› anlamayabilir. Okul dönemi, rasyo-
nel düflünme yetisi yeflermeye bafllam›flt›r. Bir fleyler yap-
maya, planlamaya heveslidir. Baflard›¤› ifllerle gurur du-
yar. O yüzden bu dönemde fiziksel k›s›tl›l›¤› olan çocuk
afla¤›l›k duygusu gelifltirmeye oldukça yatk›nd›r. Yanl›fl
davran›fl ve hastal›k aras›ndaki iliflkisizli¤i de görmeye
bafllar. Ergenler ise d›fl görünümlerine çok önem verirler.
Ba¤›ms›zl›klar› konusunda oldukça hassast›rlar. Hastal›k
onlar için, örne¤in, karfl› cins taraf›ndan be¤enilmelerini
engelleyen bir fleydir. Sadece bu boyutunu ön plana ç›kara-
bilirler. Ergenler mesleki kayg›lar içerisinde de olabilirler.
Yetiflkinlik dönemlerinde “hiçbir ifle yaramayacaklar›” dü-
flüncesi ergenlik döneminde depresif duygulara yol açabilir. 

Çocu¤un ruh sa¤l›¤›n› korumak için ne gibi önlemler 
al›nabilir?
Her fleyden önce, hasta olsun veya olmas›n, bir çocu¤un
normal ruhsal geliflimi için aile ne yapmas› gerekiyorsa on-
lar› yap›lmal›d›r. Bu ço¤u zaman atlanan bir olgudur. Has-
tal›¤›na odaklanan aileler çocu¤un ruhsal gereksinmelerini
gözden kaç›rabilirler. Örne¤in okul öncesi çocu¤a kendine
güven duygusu verilmeli ve gerekli s›n›rlar ö¤retilmelidir.
Toplumsallaflmas› için di¤er çocuklarla oynamas›na ve pay-
laflmas›na f›rsat verilmelidir. Okul dönemi ö¤renme, düflün-
me, deneme, iletiflim kurma ve ba¤›ms›zlaflma ça¤›d›r. Mo-
ral de¤erlerin, cinsiyet rol ve davran›fllar›n›n flekillendi¤i
dönemdir. Aileler bu konuda iyi bir model olmal›d›r.

Aile içi geçimsizliklere yol açabilir mi?
Ebeveynler evdeki dengeyi iyi gözetmek durumundad›rlar.
Di¤er kardefllerin ve de kendilerinin gereksinimlerini göz
ard› etmemelidirler. Hasta çocuk olan evde kardefllerin ba-
z› s›k›nt›lar›n›n olmas› çok rastlan›lan bir olgudur. Aile içi
iletiflim kanallar›n›n aç›k ve sa¤l›kl› olmas›, efllerin sorum-
lulu¤u dengeli ve ortak paylaflmas› hem hasta çocuk için
hem de ailenin di¤er üyelerinin ruh sa¤l›¤› için önemlidir.

Sinirli, her fleye tepki veren çocu¤a nas›l davranmal›?
Her fleyden önce ona kulak vermek gerekir. Bu asl›nda sa-
n›ld›¤› kadar kolay de¤ildir. Ona, gerçekten dikkatle din-
lendi¤ini hissettirmek önemlidir. Hasta çocu¤un özgüveni
genelde sars›lm›fl oldu¤u için k›r›lgan ve al›ngan olmas›
beklenilecek bir tepkidir. Ailenin hala önemli bir üyesi ol-
du¤unu, konufltuklar›n›n dinlendi¤ini ve dikkate al›nd›¤›n›
anlayan çocuk özgüvenini sa¤lamlaflt›racakt›r. Bazen s›-
n›rs›zl›kta çocukta k›zg›nl›k yaratabilir. Bu olgu s›k s›k
gözden kaçar. Her dedi¤i yap›lan, her söyledi¤i kabul edi-
len çocuk, ailenin ço¤u zaman sand›¤›n›n aksine, önemsen-
medi¤i ve dikkate al›nmad›¤› hissine kap›lacakt›r. Oysa ge-
rekti¤inde koyulan engeller, kendisini di¤er aile üyeleri gi-
bi alg›lamas›na sebep olacak, s›cakl›k ve güven duygusunu
tazeleyecektir.

GÜNLÜK YAfiAM

Romatizmas› olan çocu¤un kendi ifllerini
yapmas›na izin verilmeli mi?
Romatizmas› olan çocuklar mümkün oldu¤un-

ca kendi ifllerini kendileri yerine getirmelidirler.
Giyinme, tuvalet, yemek yeme gibi. Yapamad›klar› ifller
için yard›m istemelerini beklemekte yarar vard›r. Yapabi-
leceklerinin fark›nda olmak ba¤›ms›zl›k duygular›n› pekifl-
tirecek, daha huzurlu olmalar›n› sa¤layacakt›r. 

Hasta çocuk nas›l giydirilmeli?
Genellikle anneler çocuklar›n› ne kadar üst üste giydirir-
lerse o kadar koruduklar›na inan›rlar. Hâlbuki bu yanl›fl
bir inan›flt›r. Üstelik çocuk üzerinde olumsuz psikolojik bir
etkisi vard›r. Ömür boyu so¤uktan, üflümekten korkan has-
tal›kl› birisi olacakt›r. Hasta çocu¤u terletmeden so¤uktan
koruyan giysi yeterlidir. 

Romatizmas› olan çocuklar›n e¤itimlerine
ara verilmeli mi? 
Onlar›n e¤itimi hastal›¤› olmayanlara göre çok daha önemli-
dir. Çünkü hastal›k zaman içinde gücünü kaybedince, iyi e¤i-
tim alm›fl bir birey yaflam›n› daha kolay kuracakt›r. ‹yi e¤i-
tim alm›fl olmalar› yaflamlar›n› ba¤›ms›z idame ettirmelerine
yard›mc› olacakt›r, hastal›¤›n olumsuz ruhsal etkilerini de en
aza indirgeyecektir. Hasta diye çocuklar okuldan al›nmama-
l›d›r. Okul idaresi ile iyi iliflkiler sürdürülmeli, gerekirse dok-
tor ile ö¤retmenler aras›nda diyalog kurulmal›d›r. 

Hastal›¤›n fliddetli oldu¤u dönemlerde çocu¤un okula gön-
derilmesi sak›ncal› olabilir. Böyle dönemlerde yatak ve ev
istirahat› önemlidir. 

Çocuk düzenli olarak okula gidebilir mi?
Çocu¤un düzenli olarak okula gitmesi son derece önemli-
dir. Okul devam› konusunda sorun yaratabilecek birkaç
faktör vard›r: yürümede güçlük, yorgunlu¤a dayan›ks›zl›k,
a¤r› veya eklem sertli¤i. Bu nedenle ö¤retmenlere çocu¤un
olas› gereksinimlerini aç›klamak önemlidir: uygun s›ralar,
eklem sertli¤inden kaç›nmak için okul saatleri boyunca dü-
zenli hareket ve yaz› yazmada kars›laflabilece¤i güçlükler.
Hasta mümkün oldu¤unca beden e¤itimi derslerine kat›l-
mal›d›r; bu durumda, yukar›da spor bafll›¤› alt›nda tart›fl›-
lan etkenler dikkate al›nmal›d›r.

Bir yetiflkin için ifl ne ise çocuk için de okul ayni fleydir.
Okul çocuk için kendi kendine yeten, üretken ve ba¤›ms›z
bir insan olmay› ö¤rendi¤i yerdir. Hasta çocuklar›n normal
bir flekilde okul etkinliklerine kat›labilmeleri için, aileler
ve ö¤retmenler ellerinden geleni yapmal›d›r. Böylece çocuk
hem akademik baflar› hem de yafl›tlar› ve yetiflkinlerle ile-
tiflim kurabilme yetene¤i kazanarak arkadafllar› taraf›n-
dan kabul ve takdir edilir.
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Hasta çocu¤un hareket etmesi k›s›tlanmal› m›?
Hareketleri, hastal›¤›n alevli dönemi hariç,
k›s›tlanmamal›d›r. Hareket onlar için ya-
rarl›d›r. Genellikle çocuklar okulda be-
den e¤itimi dersine girmemek için rapor
al›rlar. Esas›nda o derslerde kendi egzersiz
programlar›n› uygulamalar› daha yararl› ola-
cakt›r.

Çocuk normal bir eriflkin hayat› sürebilir mi?
Bu tedavinin ana amaçlar›ndan biridir ve olgular›n ço¤un-
da bu amaca ulafl›labilir. J‹A tedavisinde son on y›lda cid-
di geliflmeler olmufltur ve yak›n gelecekte piyasaya çok sa-
y›da yeni ve etkili ilac›n ç›kaca¤› söylenebilir. Farmakolo-
jik tedavi ve rehabilitasyonun birlikte uygulanmas› hasta-
lar›n ço¤unda eklem hasar›n›n önlenmesini sa¤layabilmek-
tedir. Hastal›¤›n çocuk ve ailesi üzerindeki psikolojik etki-
sine de dikkat çekmek gerekir. J‹A gibi bir kronik hasta-
l›kla bafla ç›kmak bütün aile için güçtür ve tabii ki, hasta-
l›k ne kadar a¤›rsa mücadele etmek o kadar güçleflir. E¤er
ebeveynleri ilgilenmiyorsa çocuk için hastal›¤› ile bafla ç›k-
mak daha zor olur. S›kl›kla aileler hasta çocuklar›na kar-
fl› anormal bir ba¤›ml›l›k gösterirler ve çocuk aç›s›ndan
herhangi bir olas› sorunu engellemek için afl›r› koruyucu
davran›rlar.

Ebeveynlerin olumlu düflünce yaklafl›m› ile çocu¤u, hastal›-
¤›na karfl›n olabildi¤ince ba¤›ms›z olabilmesi için destekle-
meleri ve yüreklendirmeleri, çocu¤un hem hastal›¤› ile ilgi-
li güçlükleri yenmesi, hem de ba¤›ms›z ve dengeli bir kifli-
lik gelifltirmesi ve yafl›tlar›yla yar›flabilir durumda olmas›
için fazlas›yla de¤erli olacakt›r. Gerekti¤inde, pediatrik ro-
matoloji ekibi taraf›ndan psikososyal destek önerilmelidir. 

Evlenebilir, çocuk sahibi olabilirler mi?
Romatizmas› olan çocuklar büyüdüklerinde genellikle ev-
lenmelerine engel yoktur. Ancak mutlaka evlenecekleri efl-
lerine hastal›klar›n› önceden aç›klamalar› gerekmektedir.
Yoksa ileride ciddi aile içi sorunlar ortaya ç›kmaktad›r.
Hastalar›n ço¤unlu¤u do¤um yapabilir. Kalça problemi
olanlarda normal do¤um yerine sezeryan uygulan›r. SLE
de oldu¤u gibi böbrek tutulumu varsa hastan›n do¤um yap-
mamas› önerilir.

Romatizmal› çocuklar askere gidebilirler mi?
Eklemlerinde belirgin flekil bozuklu¤u ve fonksiyon kayb›
olanlar, kalça, diz ameliyat› geçirenler, ciddi omurga tutu-
lumu olanlar, romatizmaya ba¤l› böbrek hastal›¤› bulunan-
lar ve ailesel Akdeniz atefli hastalar› askerlik görevini yap-
mazlar. 

TEDAV‹

Çocuklarda oluflan romatizmal hastal›klar
yaln›z hekimin tedavi edebilece¤i bir has-
tal›k de¤ildir. Tedavi tamam› ile bir ekip

ifli olup, ekip halinde yürütülür. Hastaya
do¤ru tan› konulduktan sonra, çocu¤a hem ilaç te-
davisi hem de fizyoterapi birlikte sürdürülmelidir. 

Tedavide kullan›lan ilaçlar hangileridir? 
Romatizmal hastal›klar›n tedavisinde çeflitli ilaçlar kulla-
n›lmaktad›r. Bu ilaçlar›n en basiti a¤r›y› gidermeye yara-
yan a¤r› kesiciler olup en karmafl›klar› ise bizzat iltihab›
de¤ifltiren ilaçlard›r. Tedavinin her aflamas›nda farkl› doz-
larda ve yöntemler ile kortizon genel ad› verilen ilaç da
kullan›labilir. 
a- A¤r› kesiciler: Bu grup içinde parasetamol ve aspirin

gibi a¤r›y› azaltan fakat hastal›k gidiflini etkilemeyen
ilaçlar yer almaktad›r. 

b- ‹ltihab› önleyen ve düzelten ilaçlar: Bu grupta endome-
tasin (endol), ibuprofen (ibufen, brufen, nurofen, ar-
tril), naproksen (naprosyn) ve tolmetin (tolectin) yer al-
maktad›r. Bu ilaçlar hem a¤r›y› azalt›r hem de hastal›k
gidiflini etkilerler. Fakat hastal›¤› tam olarak de¤ifltir-
mezler. 

c- Yavafl etkili olup hastal›¤› tamam› ile bask›layabilen
ilaçlar: Bu grup ilaçlar içinde sülfasalazin (salazopi-
rin), metotreksat, azotiyopurin (imuran) ve hidroksik-
lorokin (Quensyl) bulunmaktad›r. Eskiden kullan›lan al-
t›n tuzlar› da bu grup ilaçlardand›r. Bu ilaçlar›n etkile-
ri ortalama 2-3 ayl›k kullan›m sonras› ortaya ç›kar ve
hastal›¤› tam olarak bask›lay›p yok edebilirler. 

d- Kolflisin: Kolflisin, hem ailesel Akdeniz ateflinin hem de
çeflitli romatizmal hastal›klar›n tedavisinde kullan›la-
bilen bir ilaçt›r.

Tedavinin süresi ne kadard›r? 
Özellikle iltihapl› romatizmalarda tedavi uzun sürelidir.
Tedavinin ne zaman sonland›r›laca¤›na bafllang›çta karar
vermek olas› de¤ildir. Tedavinin süresini hastan›n verdi¤i
yan›t belirler. Tedavi mutlaka hekim kontrolünde ve yavafl
yavafl kesilmelidir. Hekim belirtmedi¤i sürece tedavi mut-
laka ayn› dozda de¤ifltirilmeden sürdürülmelidir. 

‹laçlar süt ile verilebilir mi? 
Hay›r. Süt ile birlikte al›nan ilaçlar›n etkilerinde belirgin
azalmalar görülebilmektedir. Ama ilaçlar mutlaka tok
karn›na al›nmal›d›r. 

Tedavinin bafll›ca yan etkileri nelerdir?
J‹A’n›n tedavisinde kullan›lan ilaçlar genellikle iyi tolere
edilir. NSAII’lerin en s›k yan etkisi olan midede haz›ms›z-
l›k (o yüzden yemekle birlikte al›n›rlar) çocuklarda yetifl-
kinlere göre daha az görülür. NSAII’ler kanda baz› kara-
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ci¤er enzimlerinin yükselmesine neden olabilirler, fakat as-
pirin d›fl›ndaki ilaçlarla nadir görülen bir durumdur.

Metotreksat da iyi tolere edilen bir ilaçt›r. Bulant› ve kus-
ma gibi yan etkiler nadir de¤ildir. Toksisiteyi izlemek için
baz› düzenli laboratuvar incelemeleri gereklidir (kan sa-
y›mlar›, karaci¤er enzimleri, vb). En s›k gözlenen labora-
tuvar bozuklu¤u karaci¤er enzimlerindeki art›flt›r; ilac›n
kesilmesiyle veya dozun azalt›lmas›yla bu art›fl genellikle
normale döner. 

Salazopirin genellikle iyi tolere edilir; en s›k yan etkileri
deri döküntüsü, gastrointestinal problemler, karaci¤er tok-
sisitesi ve lökopenidir (beyaz kan hücrelerinde, enfeksiyon
riskine neden olabilecek azalma). Bu nedenlerle, metotrek-
satta oldu¤u gibi, periyodik laboratuvar incelemeleri ge-
reklidir. Anti-TNF ilaçlar, genellikle iyi tolere edilir. Has-
talar, ciddi enfeksiyonlar›n (özellikle tüberküloz) görülebil-
mesi aç›s›ndan çok dikkatli izlenmelidir.

Belirli dozda steroidin uzun süreli kullan›m›, çok say›da
önemli yan etki ile iliflkilidir. Bunlar, büyümede duraklama
ve osteoporoz gibi yan etkileri içerir. Yüksek dozda stero-
id, ifltahta belirgin art›fla ve bunun sonucu olarak belirgin
obeziteye neden olabilir. Bu yüzden çocuklar›, fazla kalori-
li olmad›¤› halde tok tutan yiyeceklere yönlendirmek
önemlidir.

Tedavi ne kadar sürmelidir?
Hastal›k devam etti¤i sürece tedavi sürmelidir. Hastal›¤›n
süresini öngörmek olanaks›zd›r. J‹A olgular›n›n ço¤u y›llar
içinde kendili¤inden düzelir. J‹A’n›n gidifli, tedavi rejimini
önemli ölçüde etkileyen aral›kl› iyileflme ve alevlenmelerle
gider. Tedavinin tamamen kesilmesi ancak uzun süreli ve
tam bir iyileflmeden sonra düflünülebilir.

Artritin uzun dönemli sonuçlar› nelerdir?
Artritin gidifli, hastal›¤›n fliddetine, J‹A’n›n klinik tipine ve
tedavinin yeterli olup olmamas›na ba¤l›d›r. Son on y›lda
tedavide ortaya ç›kan geliflmelerle oldukça ilerleme göster-
mifltir.

Sistemik J‹A’n›n oldukça de¤iflken bir gidifli vard›r. Hasta-
lar›n yaklafl›k yar›s›nda artrit belirgin de¤ildir ve hastal›k
genelde aral›kl› alevlenmelerle gider; s›kl›kla kendili¤in-
den iyileflmeye girdi¤i için hastal›¤›n gidifli ço¤unlukla iyi-
dir. Hastalar›n di¤er yar›s›nda sistemik bulgular y›llar
içinde azalma e¤iliminde oldu¤u halde artrit kal›c› bir hal
al›r. Bu hasta grubunda a¤›r eklem y›k›m› ortaya ç›kabilir.
Son olarak, bu ikinci hasta gurubunun çok küçük bir k›s-
m›nda eklem tutulumuyla birlikte sistemik bulgular da ka-
l›c› olur; bunlar prognozu en kötü olan hastalard›r ve a¤›r
immün bask›lay›c› tedavi gerektiren ciddi bir komplikas-
yon olan amiloidoz da bu grup hastalarda ortaya ç›kabilir. 

RF pozitif poliartiküler J‹A’da daha s›kl›kla ilerleyici ek-
lem tutulumu görülür ve a¤›r eklem y›k›m›na yol açabilir.

RF negatif poliartiküler J‹A’n›n hem klinik tablolar› hem
de prognozu karmafl›kt›r. Yine de, toplamda prognozu RF
pozitif poliartiküler J‹A’dan çok daha iyidir; hastalar›n
yaln›z dörtte birinde eklem hasar› oluflur.

Oligoartiküler J‹A birkaç eklemle s›n›rl› kald›¤›nda s›kl›k-
la iyi eklem prognozu gösterir. Eklem hastal›¤›n›n yayg›n-
lafl›p daha fazla eklemin tutuldu¤u durumlarda ise prognoz
daha çok poliartiküler RF-negatif J‹A hastalar›n›nkine
benzer. 

Psoriatik J‹A’s› olan ço¤u hastan›n klini¤i oligoartiküler
J‹A’ya benzer fakat zaman içinde poliartiküler olma e¤i-
limleri yüksektir. Entesopatiyle iliskili artrit olgular›nda
ise hastal›k gidifli de¤iflkendir. Baz› hastalarda hastal›k iyi-
leflirken bir k›sm›nda ise ilerleyip belirgin sakroilyak eklem
tutulumuna gidebilir. Hastal›¤›n erken aflamalar›nda, han-
gi hastan›n kötü prognoza sahip olaca¤›n› öngörebilecek
güvenilir bir klinik ya da laboratuvar bulgusu yoktur. Has-
tal›¤›n bafllang›c›ndan itibaren daha yo¤un tedavi edilmesi
gereken hastalar›n önceden tan›nmas›n› sa¤layacak belir-
leyiciler olsayd›, klinik olarak çok de¤erli olurdu. 

Beslenme nas›l olmal›d›r? 
Beslenmede özellikle kalsiyum ve proteinden zengin g›da-
lar tercih edilmelidir. Bol meyve ve sebze kullan›m› mutla-
ka önerilmelidir. E¤er hasta kortizon al›yor ise tuz kulla-
n›m› azalt›lmal› ve kilo art›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Aktif
hastal›¤› olan çocuklara mutlaka vitamin ve kalsiyum des-
te¤i de yap›lmal›d›r. 

Diyet hastal›¤›n gidiflini olumlu ya da olumsuz etkiler mi?
Diyetin hastal›¤› etkiledi¤ine iliflkin hiçbir kan›t yoktur.
Genel anlamda, çocu¤un yafl›na uygun, dengeli ve normal
bir diyet uygulamas› gerekir. Steroidler ifltah› açt›¤› için
steroid kullanan hastalarda afl›r› yemeden kaç›n›lmal›d›r. 

‹klim hastal›¤›n seyrini etkileyebilir mi?
‹klimin hastal›k bulgular›n› etkileyebilece¤ine iliflkin bir
kan›t yoktur

Romatizmal› çocuklar afl› olabilir mi? 
Tedavi alt›ndaki çocuklara, gerekli ise ölü afl›lar (BCG, dif-
teri-bo¤maca-tetanoz, hepatit B, influenza) yap›labilir.
E¤er hasta immün bask›lay›c› tedavi görüyorsa (steroidler,
metotreksat, anti- TNF) savunma mekanizmalar›n›n azal-
mas›ndan kaynaklanan enfeksiyonlar›n yay›lma riskinden
dolay› canl› zay›flat›lm›fl virüs afl›lar› (k›zam›kç›k, k›za-
m›k, kabakulak, oral polio ve BCG ) yap›lmamal›d›r. Can-
l› virüs tafl›mayan fakat enfeksiyöz proteinler içeren afl›lar
(tetanoz, difteri, polio Salk, Hepatit B, bo¤maca, pnömo-
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kok, hemofilus, meningokok, grip ) uygulanabilir. Bu nok-
tadaki tek risk ba¤›fl›kl›k sisteminin bask›lanm›fl olmas›n-
dan dolay› afl›n›n baflar›s›z olmas›d›r. 

Romatizmal› çocuklar kapl›ca tedavisinden yarar görür mü? 
Kesinlikle hay›r. S›cak ortam ve sürekli s›ca¤a maruz kal-
ma yarardan çok zarara yol açabilir. 

KORT‹ZON KULLANIMI

Kortizon nedir ve ne amaçla kullan›l›r?
Kortizon, böbreküstü bezinden salg›lanan, vücudun savun-
ma sistemini düzenleyen bir hormondur. Kortizon tedavisi-
nin amac›, iltihab› da¤›tmak, dolay›s›yla a¤r›y› azaltmak
ve hastal›¤›n ba¤›fl›kl›k sisteminde yapt›¤› bozuklu¤u dü-
zeltmektir. Kortizon kesinlikle bir a¤r› kesici de¤ildir.

Kortizon nerelerde kullan›l›r?
Kortizon, hormon bozukluklar›nda, deri hastal›klar›nda,
allerjik hastal›klarda, göz hastal›klar›nda, solunum yolu
hastal›klar›nda, kan hastal›klar›nda, böbrek hastal›klar›n-
da, sindirim sistemi hastal›klar›nda, sinir sistemi hastal›k-
lar›nda, floklarda, organ nakillerinde ve romatizmal hasta-
l›klarda kullan›l›r.

Çocuklarda hangi romatizmal hastal›klarda kullan›l›r?
Kortizon, iltihapl› eklem romatizmas› (jüvenil romatoid
artrit, ankilozan spondilit ), yerel iltihapl› hastal›klar, sis-
temik lupus eritematozus, dermatomyozit ve vaskülit teda-
visinde kullan›labilir. 

Kortizon tehlikeli bir ilaç m›d›r?
Hekim kontrolünde kullan›ld›¤› zaman tehlikeli de¤ildir,
tam tersine hayat kurtar›c›d›r.

Uzun süreli kortizon kullan›m›nda ortaya ç›kan yan etkiler
nelerdir ve ne gibi önlemler al›n›r?

a) Tansiyon yüksekli¤i
Çözüm: 
Tansiyon takibi yap›lmal›, tuz al›m› k›s›tlanmal› ve e¤er
kullan›l›yorsa antihipertansifler düzenli al›nmal›d›r.

b) Kan flekerinde yükselme
Çözüm: 
Kan flekeri belli aral›klarla kontrol edilmeli, uygun diyet
al›nmal› ve insülin veya oral fleker ilac› kullan›l›yorsa dü-
zenli kullan›lmal›d›r. 

c) Kilo art›fl›
Yüksek doz ve uzun süreli kullan›mlarda kortizon kilo ar-
t›fl› yapar.

Çözüm: 
Kilo artt›racak yiyeceklerden kaç›n›lmal›, ö¤ün saatlerine
dikkat edilmeli ve a¤›rl›k izlemi 

d) Sindirim sistemine ait yan etkiler: Haz›ms›zl›k, a¤r›,
yanma ve ülser oluflumu gözlenebilir.

Çözüm:
Hekimin verdi¤i mide koruyucu ilaçlar›n düzenli kullan›l-
mas› gerekir.

e) Çabuk yorulma
Çözüm:
Kas güçlendirmek için verilen egzersiz program›na uyul-
mal› ve potasyum içeri¤i zengin besinler al›nmal›d›r. 

f) Kemiklerde incelme ( osteoporoz)
Çözüm:
Kalsiyumdan zengin beslenilmeli, düzenlenen osteoporoz te-
davisine ve egzersiz program›na uyulmal›d›r.

g) Ciltte incelme ve çatlaklar
Çözüm: 
Cildi uygun kremlerle nemlendirmelidir.
Not: Oluflan çatlaklar kilo verme ile kaybolmazlar.

h) Çocuklarda büyüme ve geliflmede yavafllama
Çözüm: 
Kortizon tek doz ve sabah al›nmal›d›r. En uygun zaman-
da günafl›r› kullan›ma geçilmelidir.
Kalsiyumdan zengin beslenmelidir
Düzenlenen egzersiz program›na uyulmas› gerekir.

i) Di¤er yan etkiler: Ay dede yüzü, adet düzensizli¤i, k›l-
lanma, kar›nda gerginlik ve davran›fl bozukluklar›d›r. 

Tedavi birden kesilir mi?
Hay›r kesilmez. ‹laç dozu yavafl yavafl azalt›larak doktor
taraf›ndan kesilir. ‹laç birdenbire kesilince, hastal›k yeni-
den alevlenebilir ya da böbreküstü bezinde ani yetersizlik
geliflebilir. Bu sorun çok önemli olup nadiren de olsa ölüm-
le sonuçlanabilir.

Tedavi kesildikten sonra yan etkiler düzelir mi?
‹lac›n azalt›lmas› ya da kesilmesi ile yan etkiler kaybolma-
ya bafllar.
Kortizon kullanan çocuk nas›l beslenmelidir?
Potasyum (muz, patates, kay›s› vs), kalsiyum (süt, peynir,
yo¤urt vs) ve protein (Et, yumurta vs)den zengin diyet al›n-
mal›d›r. Kilo ald›rabilecek olan yiyeceklerden kaç›n›lmal›d›r. 

D‹KKAT!
• Kortizon kullanan hasta kontrollerini aksatmamal›.
• Baflka bir nedenle hekime baflvurdu¤unda mutlaka kor-

tizon kulland›¤›n› söylemeli.
• Yan etkiler görüldü¤ünde kontrol gününü beklemeden

takip oldu¤u kuruma baflvurmal›d›r.



EGZERS‹Z‹N ÖNEM‹

Egzersiz romatizma tedavisinde önemli midir?
Neden?
Evet; Genellikle hasta ve aileleri ilaç
tedavisi ile hastal›k belirtilerinin ve ek-
lem k›s›tl›l›klar›n›n giderilece¤ini düflü-
nürler. ‹laç tedavisinden ba¤›ms›z ola-
rak, eklem k›s›tl›l›klar› ve kas zay›fl›¤› hastaya
özel haz›rlanan egzersiz program›yla düzeltilebilir. 

Eklem k›s›tl›l›klar› ve bunun sonucunda hareketlerin azal-
mas›na ba¤l› geliflecek kas güçsüzlü¤ü, hasta kifli dinlen-
meli, kendini korumal›, yatmal› düflüncesiyle daha da iler-
leyici bir hal al›r. Kiflinin, günlük ifllerinde ba¤›ms›z olabil-
mesi için düzenli bir egzersiz program›na al›nmas› gerekir.

Hangi romatizmal hastal›klarda egzersiz mutlaka 
yap›lmal›d›r?
Özellikle eklem deformiteleri, hareket k›s›tl›l›klar› ve kas
güçsüzlü¤üne yol açan jüvenil romatoid artritli hastalar
yo¤un egzersiz program›na kat›lmal›d›r. Bunun d›fl›nda
dermatomiyozit, lupus hastalar› güçlendirme program›na
al›nabilirler. Skleroderma grubu yine güçlendirme, cilt
gerginliklerinin giderilmesi için germe program›na dahil
edilebilirler.

Ne tip egzersizler vard›r?
Eklem hareket aç›kl›¤›n›n korunmas›na yönelik egzersizler
kas gücü ve hastal›k aktivitesine göre aktif, yard›ml› veya
pasif olarak yap›l›r. 

Kas k›sal›klar›n›n giderilmesi ve hareket aç›kl›¤›n›n artt›-
r›lmas›na yönelik germe hareketleri ve kas güçsüzlü¤ünün
giderilmesine yönelik güçlendirme egzersizleri hareket te-
davisinin içeri¤ini oluflturur.

‹ltihapl› romatizmalarda hangileri kullan›l›r?
Hareket aç›kl›¤›n›n sürdürülmesi ve artt›r›lmas›, günlük
yaflam aktivitelerinde ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas›na yönelik
egzersizler, germe hareketleri ve güçlendirme egzersizleri
kullan›l›r.

a. Ne s›kl›kta yap›lmal›d›r?
Eklem hareket aç›kl›¤›n›n korunmas›na yönelik egzer-
sizler her gün, hareket aç›kl›¤›n›n artt›r›lmas› ve k›s›t-
l›l›klar›n giderilmesine yönelik germe hareketleri her
gün veya günafl›r› ve güçlendirme egzersizleri ise hafta-
da üç gün tekrarlanmal›d›r.

b. Süresi ne olmal›d›r?
Egzersizlerin süresi hastal›k aktivitesi ve hastan›n kondüs-
yon durumuna göre ayarlan›r. Aktif dönemde yo¤un flid-
dette egzersiz hastal›k aktivitesini daha da artt›rabilir.

c. Hastal›¤›n fliddetine göre ayarlama yap›l›r m›?
Aktif dönemde düflük fliddette egzersizler yap›l-

mal›d›r. Eklem hareket aç›kl›¤›n›n korunmas›na
yönelik egzersizler pasif olarak ve a¤r› s›n›r›nda
yap›lmal›d›r. Bu dönemde germe egzersizlerin-
den kaç›n›lmal›; hasta tolere edebiliyorsa izo-
metrik egzersizler güçlendirme program›na da-

hil edilmelidir.

Hastal›k aktivitesi geriledi¤inde egzersizlerin fliddeti ve
süresi tedricen artt›r›labilir. Kronik dönemde aktif ger-
meler, düflük yo¤unlukta rezistif egzersizler de progra-
ma eklenebilir.

Egzersizin etkili oldu¤u nas›l anlafl›l›r?
Egzersizlerin etkinli¤i belli aral›klarla yap›lan gonyomet-
rik ölçümler, manuel kas testleri ve günlük yaflam aktivite-
lerinin sorguland›¤› anketlerle de¤erlendirilir.   

Egzersiz yükünün fazla oldu¤u nas›l anlafl›l›r?
Egzersiz sonras› uzun süreli a¤r›, afl›r› yorgunluk ve eklem flifl-
likleri egzersiz yükünün fazla oldu¤unun göstergelerindendir.

Egzersiz çocuklar için sevimli hale nas›l getirilir?
Öncelikle egzersizleri yapanlar›n çocuk oldu¤u unutulma-
mal›d›r. Ailelerin bu konuda çok sab›rl› olmas› gerekir. Eg-
zersizleri yapman›n daha rahat koflup oynamay›, ba¤›ms›z
hareket etmeyi ve daha geç yorulmay› sa¤layaca¤› anlat›l-
mal›d›r. 

Egzersizler e¤lencesel aktivitelerle kar›flt›r›larak çocuk
için daha elveriflli bir hale sokulmal›d›r. Örne¤in el hare-
ketleri yap›l›rken oyun hamurlar›ndan yararlan›labilir. 

Su içinde egzersiz olur mu?
Evet. Suyun kald›rma gücü vücut a¤›rl›¤›n› hafifletece¤in-
den hareketler daha kolay yap›labilir. Bunun sonucunda
güçlendirme de sa¤lanm›fl olur. 

Romatizmal› çocuklar hangi sporlar› yapabilirler?
Yapabilecekleri: Yüzme, bisiklet gibi tüm vücut kaslar›n›n
kullan›lmas›n› ve güçlenmesini sa¤layan sporlar yararl›d›r.
Yapmamalar› gerekenler: Darbe ve düflmelere s›k yol aça-
bilecek kontak sporlar (karate gibi), tak›m sporlar› (futbol,
basketbol gibi), eklemlere gereksiz ve afl›r› yük bindirecek
e¤lencesel faaliyetler (ip atlama gibi) sak›ncal›d›r.

Okulda beden e¤itimi dersine girmelerinde bir 
sak›nca var m›d›r?
Evet, romatizmal› çocuklar toplum içinde ayr› bir konum-
da tutulmamal›d›r. Sak›ncal› egzersizler konusunda beden
ö¤retmenleri ayd›nlat›larak, çocuklar günlük egzersiz
programlar› do¤rultusunda beden e¤itimi derslerine kat›-
labilirler.
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Eklem koruma yöntemleri nelerdir?
Bunlar flekil bozuklu¤una neden olan gereksiz

zorlanmalara maruz kalmadan eklemlerin en
do¤ru flekilde kullan›lmas›na olanak sa¤layan ifl

yapma yöntemlerdir.

Ne zaman s›cak uygulama yap›l›r?
S›cak uygulama hastal›¤›n aktif dönemi geçtikten sonra
uygulanmal›d›r. Aktif, iltihapl› eklemlerin üzerine kesinlik-
le s›cak uygulama yap›lmamal›d›r. Bundan dolay› hastal›-
¤›n aktif döneminde kapl›calara gitmekte do¤ru de¤ildir.

Ne zaman so¤uk uygulama yap›l›r? So¤uk uygulama ro-
matizmay› artt›r›r m›?
Eklemlerde hastal›¤›n aktif oldu¤u iltihapl› dönemde so-
¤uk uygulama yap›lmal›d›r. San›ld›¤›n›n aksine so¤uk uy-
gulama romatizmal hastal›¤› bafllatmaz veya hastal›¤› art-
t›rmaz. Eklemde iltihap kaybolduktan sonra so¤uk uygu-
lanmamal›d›r.

Elektrikli aletler olmadan fizik tedavi olur mu?
Fizyoterapi ve rehabilitasyon sadece elektrikli aletlerle ya-
p›lan tedavi de¤ildir. Birçok romatizmal hastal›kla fizyote-
rapi ve rehabilitasyon tedavisinin temelini hastaya özel

egzersiz program›, eklem koruma yöntemlerinin uygulan-
mas› ve gerekti¤inde atel kullan›m› oluflturur.

Yard›mc› aletler nelerdir? Ne amaçla kullan›l›rlar?
Yard›mc› ateller hastan›n di¤er kiflilere olan ba¤›ml›l›¤›n›
azaltan ve gerekti¤inde eklemlerini koruyan yard›mc›
araçlard›r. Bunlar; iltihapl› ve zay›flayan eklemlere destek
sa¤lamak, a¤r›y› önlemek ve baflkalar›na olan ba¤›ml›l›¤›
azaltmak için kullan›l›rlar. Tutma yerleri kal›nlaflt›r›lan
çatal, kafl›k ve b›çaklar, kal›nlaflt›r›lm›fl kalemler, musluk
aç›p-kapama aletleri, çorap giyme aletleri örnek olarak
verilebilir.

Okulda atel ve yard›mc› alet kullanabilir miyim?
Bunlar okulda ve di¤er sosyal aktivitelerde kullan›labilirler.

ATEL‹N ÖNEM‹

Atel nedir?
Ateller, eklemi destekleyen ve koruyan, ek-
lem hareketinin daha etkin yap›labilmesine
olanak sa¤layan, özel plastik malzemelerden ya-
p›lan ortopedik aletlerdir.

Neden atel kullan›l›r?
Ateller; eklemlere destek sa¤layarak eklemlerin kullan›la-
bilirlili¤ini artt›rmak, eklemleri dinlendirerek a¤r› ve ilti-
hab›n azalt›lmas›na yard›mc› olmak ve flekil bozukluklar›-
n› önlemek veya düzeltmek amac›yla kullan›l›rlar.

Atel kullan›m›na ne zaman bafllanmal›d›r?
Gerekli durumlarda yak›nmalar›n artmas›n› beklemeden
mümkün oldu¤u kadar erken bir dönemde bafllanmal›d›r.
Unutulmamal›d›r ki korumak düzeltmekten daha kolayd›r.

Ateller ne süre ile kullan›l›r?
Atellerin, kullan›m süreleri atelin türüne, kullan›m amaç-
lar›na ve hastal›¤›n dönemlerine göre farkl›l›k gösterebilir.
Bu durumda kullan›m süreleri ateli öneren uzman taraf›n-
dan size bildirilecektir.

fiekil bozukluklar› düzeltilebilir mi?
E¤er flekil bozukluklar› çok ileri bir düzeyde de¤ilse düzel-
tilebilir. Ancak di¤er fizyoterapi yöntemleri de birlikte uy-
gulanmal›d›r.

Kullan›m› kolay m›d›r?
Atellerin kullan›m› san›lan›n aksine kolayd›r. Alç› gibi a¤›r
de¤ildirler, kolayl›kla tak›p ç›kar›labilirler, tafl›nmalar› ko-
layd›r ve ihtiyaca göre yeniden ayarlanabilirler.

Baflkas›n›n atelinden yararlan›labilinir mi?
Ço¤u durumda yararlan›lamaz. Ancak çok nadir durum-
larda haz›r sat›lan balenli el bile¤i atelleri gibi baz› ateller
e¤er boyutlar› uygunsa baflkas› taraf›ndan kullan›labilir.
Bu durumda bir uzman›n kontrolü gerekir. 

KL‹N‹K GEL‹fi‹M
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ORTOPED‹K TEDAV‹ 

Romatizmas› olan çocuklara ne tür ortopedik    
ameliyatlar yap›labilir?

Romatizmal› çocuklara ciddi eklem k›s›tl›l›klar› ya da
süre¤en iltihaplar› oldu¤u zaman ortopedik ameliyat-
lar yap›labilir. En çok yap›lan ameliyatlar iltihapl›
eklem kapsülünün ç›kart›lmas› (sinovektomi), yu-
muflak doku serbestlefltirilmesi ve eklem de¤ifltiril-

mesi(artroplasti)dir. 

Eklem de¤ifltirme (artroplasti) ameliyat› han-
gi hastalara 

ve en erken ne zaman yap›labilir?
Eklem de¤ifltirme operasyonu en s›k kalça ve diz eklemine
yap›l›r. Seçilen hastalar›n hiçbirisi eklemini rahatl›kla kul-
lanamaz ve söz konusu eklem tamamen sabit hale gelmifl-
tir. Eklem de¤ifltirme operasyonu için en erken yafl ço¤un-
lukla büyümenin tamamland›¤› 18 yafl ve sonras›d›r. 

Bir kez ameliyat olduktan sonra yeniden ameliyat 
gerekebilir mi?
Evet, artroplasti yap›lan eklemin enfeksiyon ya da gevfle-
me nedeni ile yeniden de¤ifltirilmesi gerekebilir.

Yeni eklemin ömrünü uzatmak için neler yap›lmal›d›r? 
De¤ifltirilmifl eklemin ömrünü uzatmak için bu amaç ile
önerilen egzersizlerin tümü düzenli olarak yap›lmal›d›r.
Eklemi çevreleyen kaslar ne kadar güçlü ise eklemin ömrü
de o kadar uzun olacakt›r. 

Okulda nelere dikkat etmeliyim?
Özellikle uzun süreli sabit pozisyon-
lardan kaç›n›lmal›d›r. Oturma esna-
s›nda mümkün oldu¤u kadar düzgün du-
rufl flekilleri korunmal›d›r. Ders ara-
lar›nda birkaç ad›mda olsa kalk›p
yürümek yararl›d›r. A¤›r çantalar
elde tafl›nmamal›, bunun yerine
omuz ask›l› s›rt çantalar› tercih
edilmelidir. Uzun süre yaz› yazmak
zorlay›c› olabilir. Bunun için çeflitli
yard›mc› aletlerden ve/veya ateller-
den istifade edilebilir. Bununla bir-
likte ö¤retmen ile ba¤lant› kurulup
çocu¤un durumu hakk›nda bilgi ver-
mek yerinde olur. Beden e¤itimi ders-
lerinde hasta eklemleri zorlay›c› hare-
ketleri yapmamak yerinde olur. Gerekirse rapor 
al›nmal›d›r.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon program›n›n tedavimdeki
rolü nedir? Baflar›s› neye ba¤l›d›r?
Romatizmal hastal›klar›n tedavisi birçok uzmanl›k alan›-
n›n birlikte çal›flmas›n› gerektirir. Bunlar›n herbiri bir bü-
tünü tamamlayan parçalard›r. Tedaviden azami ölçüde ya-
rar görmek için mutlaka bir arada uygulanmal›d›rlar. Fiz-
yoterapi ve rehabilitasyon tedavisi de bu bütünün önemli
bir parças›d›r ve kesinlikle göz ard› edilmemelidir. Tedavi-
nin bir ekip ifl oldu¤u unutulmamal›d›r. Ekibin bafl› ve te-
davinin baflar›s›n› belirleyen ise hastan›n kendisidir.
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