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ÖZET 
 

Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda Doğal Seyir ve Prognoz 
 

Juvenil romatoid artrit, çocukluk çağının en sık görülenromatizmal hastalığı olup bir 
çok sistemdeki klinik bulguların yanı sıra en önemli özelliği idiopatik kronik enflamatuar 
sinovitistir (1,2). Böylece hastalarımızın mevcut durumu ile hastalıklarının yaşam kalitesine ve 
vücut işlevsel fonksiyonlarını değerlendirerek ne oranda yapısal zarar meydana getirdiğini 
belirlemektir. Böylece diğer toplumlarla arasındaki ortak ve farklı durumlarını ortaya koymak 
mümkün olacaktır.  

Amaç: Juvenil romatoid artiritli hastaları değerlendirirerek bölgemizdeki hasta 
popülasyonunun demografik, klinik ve laboratuar olarak özelliklerini ortaya koymak ve bu uzun 
soluklu hastalığın uzun dönem takibiyle ne gibi sonuçlar ortaya çıktığını belirlemektir  

Metod: Bu çalışma Uluslararası Romatoloji Birliği kriterlerine (3) göre tanı almış juvenil 
romatoid artiritli hastalar arasında yürütülmüş retrospektif bir çalışmadır. Çalışmada 124 
hastanın dosyası incelendi ve 97 hasta çalışmaya dahil edildi. Takip süresi en az bir yıl olanlar 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyeti, aile öyküsü, hastalığın başlangıç yaşı, hastalığın tanı 
yaşı, hastaların takip süreleri, takip türesince aldığı tedaviler, hastaların tam kan sayımları 
eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, anti nükleer antikor, romatoid faktör, tetkik 
sonuçlarına bakıldı. Takibi esnasında insan lökosit antijen -B27 değerlendirmesi yapılan 
hastaların sonuçları kayıt edildi. Hastalar vizitlerdeki muayenesinde çocukluk çağı sağlık 
değerlendirme anketi (childhood health assesment questionaire-disability index Turkish version) 
(1), yine poliklinik muayenelerinde görsel ağrı skorlaması hastaya ve doktora göre belirlendi 
(98). Hastaların ilk tanı anındaki ve son müracaatlarındaki hastalık aktivite skoru (Disease 
activity score ) hesaplandı ve karşılaştırıldı. 

Bulgular: Bu hastaların 36’sı (%37,1) erkek, 61’i (%62,9) kızdı. Kız:erkek oranı 
yaklaşık olarak 3:2 idi. Bu hastaların 35’i (%36,0) oligoartiküler, 38’i (%39,1) poliartiküler, 8’i 
(%8,2) sistemik, 7’si (%7,2) entesitle ilişkili artrit, 9’u (%9,4) diğer artirit grubunu 
oluşturmaktadır. Hastalığın başlangıç yaşı ortalama 5,6±3,9 yıl, hastalığın tanı yaşı ortalama 
7,05 ±4,03 yıldır. Ortalama takip süresi 5,1±3,2 yıldır. Hastaların onikisinde (%12,4) anti 
nükleer antikor pozitifliği mevcut olup en yüksek antinükleer antikor pozitifliği 
oligoartikülerdir. Hastaların 3’ünde (%14,5) insan lökosit antijeni-B27 pozitif bulunmuştur. 
Hastaların 13’ü (%13,4)  tam remisyonda, 56’sı (%57,7) parsiyel remisyonda, 28’i (%28,9) aktif 
olarak bulundu. Hastaların çocukluk çağı sağlık değerlendirmesi ve yetersizlik indeksi 
(Childhood healt assesment questionaire- disability index) frekans dağılımına göre %53,1’inde 
günlük yaşamsal aktiviteler yönünden herhangi bir zorluk yok iken, %17,7’sinde hafif düzeyde, 
%21,9’unda orta düzeyde, %7,3’ünde ağır düzeyde zorluk mevcuttur. 

Sonuç: Bu çalışmada, bizim bölgemiz hasta populasyonuyla diğer toplumlar ve 
ülkemizin diğer bölgelerindeki juvenil romatoid artiritlili hastaların klinik bulgular 
karşılaştırıldığında benzer ve farklı durumlar mevcuttur. Çalışmamız sonucu alt grup 
dağılımında diğer toplumlarla farklılıklar ve hastalık süreci boyunca düşük üveit ve düşük anti 
nükleer antikor pozitifliği sıklığı olarak bulunmuştur. Tanı anındaki hastalık aktivite skoru 
yüksek olan hastalarda, hastalığın aktivasyonu arasında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur. 
Prognoz oligoartiküler grup için ve entesit ilişkili artrit için daha iyi bulunmuştur. Bu 
çalışmamız juvenil romatoid artrit seyrinde genetik ve çevresel faktörlerin de rol alabileceğini 
göstermiştir. 
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ABSTRACT 
 

Natural Course And Prognosis of Patients with Juvenile Rheumatoid Arthritis 
 

Background: Juvenile rheumatoid arthritis is the most common childhood 
rheumatological disease that the most important feature of it is idiopathic chronic 
inflammatory synovitis beside clinical signs (1,2). We tried to define the damage of this 
disease for body functiones and life quality with estimating of functional current status 
of patients. Therefore it is possible to show the different and common features of 
juvenile rheumatoid arthritis in other societies.  

Aim: To determine the demographic, clinical and laboratory features of patients 
with juvenile rheumatoid arthritis in Cukurova area and present the results of long term 
follow up.  

Material and Method: A retrospective study was done in patients diagnosed with 
International League of Associations for Rheumatology criteria for juvenile rheumatoid 
arthritis (3). 124 hospital records were investigated retrospectively and 97 patients being 
followed for one year were included to the study. Gender, family history, age at diagnosis, 
duration of disease, following period, medication, complet blood count, erythrocyte 
sedimentation rate, C reactive protein, anti nuklear antibodies, rheumatoid factor and 
Human Leukocyte Antigen-B27 were recorded. Childhood health assesment questionaire-
disability index Turkish version (1), Visual Analog Scala-Patients and Doctors scores were 
measured. Disease activity score which was at first diagnosis and the last visit was 
evaluated and compared. 

Results: 36 (37,1 %) of patients were male and 61 (62,9 %) of patients were  
female. Approximately female to male ratio was 3:2. 35 (36,0 %), 38 (39,1 %), 8 (8,2 %) 
and 7 (7,2 %) of patients had oligoarticular, poliarticular, systemic juvenile rheumatoid 
arthritis and enthesitis-related arthritis, respectively. Other arthritis were 9 (9,4 %). The 
mean of beginning age of juvenile rheumatoid arthritis was 5,6±3,9 years and mean age at 
diagnosis was 7,05 ±4,03 years. Mean following period was 5,1±3,2 years. Anti nuklear 
antibodies was positive in 12 (12,4 %) of patients. The highest value of anti nuclear 
antibodies was seen in oligoarticular juvenile rheumatoid arthritis. 3 (14,5 %) of patients 
had positive human leukocyte antigen-B27. 13 (13,4 %), 56 (57,7 %) and 28 (28,9 %) of 
patients were at remission, partial remission and active disease, respectively. According to 
childhood health assesment questionaire- disability index, 53,1 % of patients had no 
disability. 17,7%, 21,9% and 7,3% of patiens had mild, moderate and severe daily 
functional activities, respectively. 

Conclusion: Similar and different results other countries from were clinically 
obtained while comparing with our Juvenile rheumatoid arthritis patients located in 
Cukurova region and both other societies and regions of Turkey. 

Low uveitis numbers and anti nuclear antibodies positivity were reported with 
different distribution for subtypes and through duration of the disease in our study. An 
accurate correlation was found between patients with high disease activity score at 
diagnosis and activation of the disease. Prognosis was good for oligoarticular juvenile 
rheumatoid arthritis and enthesitis-related arthritis. Our study also showed that genetical 
and environmental factors may have an important role during the course of juvenile 
rheumatoid arthritis. 

 
Key words: children, Juvenile rheumatoid arthritis, prognosis, remission 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Juvenil romatoid artrit (JRA) çocukluk çağının sık görülen, patogenezinde 

immünolojik, genetik, enfeksiyonlar ve travma gibi mekanizmaların rol oynadığı 

düşünülen heterojen, idiopatik, kronik inflamatuar, romatizmal bir hastalıktır (1,2). 

Hastalık hastaların %20'sinde erişkin yaşta da devam etmektedir (1,3). Amaç JRA' lı 

hastalarda kronik enflamasyonu baskılamak ve kronik eklem deformitesini azaltarak 

normal bir büyüme ve gelişmeyi sağlamaktır (1,2,3). Doğru, düzenli ve yeterli bir tedavi 

ile sinovit kontrol altına alınabilmektedir ve eklemlerde oluşabilecek  deformiteler 

önlenebilirmekte veya azaltılabilmektedir. JRA' lı hastaların tedavisi komplike olup 

halen tam etkili tedavi konusunda konsensus olmadığı gibi kullanılan ilaçların çoğunun 

önemli yan etkileri vardır. JRA çocukluk çağında başlayıp erişkin yaşlarda da seyrini 

sürdürebilen bir hastalık olması nedeniyle, hastalıkta uzun süre ve kombine ilaç 

kullanımı gerekebilmektedir. Hastalığın aktif ve durağan döneminde değişen tedavi 

rejimlerine rağmen bu hastalarda mortalite ve morbidite açısından risk altındadırlar (1,2). 

Amacımız JRA’lı hastalar değerlendirilerek bölgemizdeki JRA popülasyonunun 

demografik, klinik ve laboratuar olarak özelliklerini ortaya koymaktır ve bu uzun süren 

hastalığın uzun dönem takibiyle ne gibi sonuçlar ortaya çıktığını belirlemektir. Böylece 

hastalarımızın mevcut durumu ile hastalıklarının yaşam kalitesine ve vücut işlevsel 

fonksiyonlarını değerlendirerek ne oranda yapısal zarar meydana getirdiğini 

belirlemektir. Diğer JRA’lı hasta popülasyonlarla arasındaki ortak ve farklı durumlarını 

ortaya koymak mümkün olacaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Tanımı  

  Juvenil romatoid artrit,  çocukluk çağının en sık görülen romatizmal hastalığı 

olup bir çok sistemdeki klinik bulguların yanı sıra en önemli özelliği idiopatik kronik 

enflamatuar sinovitistir (1,2). Kısa ve uzun dönem sonuçlarıyla hastalarda önemli oranda 

morbidite yaratmaktadır (1). Sinovyada hiperplazi ve enflamasyonla karakterize kronik 

idiopatik sinovitis meydana gelir. Eklem kıkırdağı hasarı ve subkondral kemikte hasar 

meydana gelebilir. Eklem yüzeylerinin, ligamanların ve eklem etrafındaki tendonların 

zarar görmesi ile subluksasyon, füzyon ve kalıcı eklem deformitesi meydana 

gelebilir(2,4). 

 

2.2.Sınıflandırma 

Hastalığın genel tanısal kriterleri, 16 yaşından önce başlayıp 6 haftadan uzun 

süren, en az bir eklemi tutan artrit ve başka bilinen bir etyolojinin ortaya 

konulamamasıdır. Artrit, eklemde şişmenin yanı sıra, ısı artışı, hareket kısıtlılığı ve 

hassasiyet olarak tanımlanır. Bu tabloya ağrı da eşlik edebilir (3,5). Bu sınıflandırmalar 

yapılırken hastalık başlangıç tipinin belirlenmesi için en az altı aylık izlem 

gerekmektedir. Oligoartiküler tipte dört veya daha az, poliartiküler tipte beş veya daha 

fazla eklemde artrit mevcuttur. Sistemik tipte karakteristik ateşin varlığı ve eklem dışı 

bulguların olması gerekmektedir. Hastalığın tipinin belirlenmesinde her eklemin tek tek 

sayılması gerekmektedir ama servikal, karpal ve tarsal eklemlerin her biri tek bir eklem 

olarak sayılmaktadır (1). 

Çocukluk çağı kronik artritlerinin sınıflandırması Amerikan Romatoloji Koleji 

(American Collage of Rheumatology(ACR)), Avrupa Romatoloji Birliği (European 

League Against Rheumatism (EULAR)), Uluslararası Romatoloji Birliği (International 

League of Associations for Rheumatology  (ILAR)  tarafından üç farklı şekilde 

yapılmıştır. Tablo 1, tablo 2 ve tablo 3’te bu sınıflandırmalar belirtilmiştir.  
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Tablo 1. Amerikan Romatoloji Koleji kriterlerine göre juvenil romatoit artrit sınıflaması (6) 
1. Başlangıcın 16 yaşın altında olması 
2. Belirtilerin en az 6 hafta veya daha uzun sürmesi 
3. Bir veya daha fazla eklemde artrit bulguları (şişlik, efüzyon ve hareket kısıtlılığı, 

hareketle artan ağrı, ısı artışı bulgularından en az ikisinin varlığı ) 
4. İlk 6 ay içinde aşağıdaki gibi sınıflandırılan bir başlangıç tipinin olması. Poliartiküler; 

5 veya daha fazla sayıda eklem tutulumu, Oligoartiküler; 4 veya daha az sayıda 
eklem tutulumu, Sistemik hastalık; intermitan ateş, artrit birlikteliği 

5. JRA’yı taklit edebilen diğer viral ve romatizmal hastalıkların ayırıcı tanısı yapılmalı 
          

 
Tablo 2. EULAR’ a göre juvenil kronik artrit tanı kriterleri (7,8) 

a) Başlangıcın 16 yaşın altında olması 
b) Bir veya daha fazla eklemde artrit (şişlik, efüzyon ve hareket kısıtlılığı, 

hareketle artan ağrı, ısı artışı bulgularından en az ikisinin varlığı ) 
c) Belirtilerin en az 3 ay sürmesi  
d) İlk 6 ay içinde aşağıdaki gibi sınıflandırılan bir başlangıç tipinin olması  

Poliartiküler; 5 veya daha fazla sayıda eklem tutulumunun olması  
     RF pozitifliği (Buna JRA denir) ve  RF negatifliği olması ilede iki alt gruba 
ayrılmaktadır. 

e) Pausiartiküler; 4 veya daha az sayıda eklem tutulumu    
f) Sistemik; intermitan ateş, artrit   
g) Juvenil ankilozan spondilit 
h) Juvenil psöriatik artrit  

 
 

 
Tablo 3. ILAR kriterlerine göre JRA sınıflaması (3) 

Sistemik artrit  
Romatoid faktör negatif poliartrit  
Romatoid faktör pozitif poliartrit  
Oligoartrit 
          Persitan  
          Uzamış  
Entesit ile ilişkili artrit;  
Juvenil psoriatik artrit  
Diğer artritler veya sınıflandırılamayan 
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2.3.Epidemiyoloji  

Bu konuda birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen JRA’nın insidansı ve 

prevelansı tam olarak bilinmemektedir ve ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. 

Yapılan çalışmalarda çeşitli ülkelerde saptanan ortalama insidans 9,2-25/100.000 

prevalans ise 12-113/100.000 bulunmuştur (10). Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise 

64/100.000 olarak bulunmuştur (11). Juvenil Romatoid Artrit ile ilgili olarak yapılan 

epidemiyolojik çalışmalarda saptanan önemli bulgulardan birisi de hastalığın 

dağılımının ve alt gruplarının özelikle farklı etnik gruplarda ve sosyo-ekonomik 

düzeylerde değişkenlik göstermesidir. Gelişmiş ülkelerde JRA’nın özelikle kızlarda 

daha sık görülmesine karşın, gelişmekte olan ülkelerde erkeklerde hastalık daha sık 

görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde en sık görülen JRA tipi antinükleer antikor (ANA) 

pozitifliği ve üveit varlığı ile süren oligoartrit iken, buna karşın gelişmekte olan 

ülkelerde bu grup çok nadiren ortaya çıkmaktadır (1,2,10). Buna karşın, bize benzeyen 

ülkelerde en sık görülen JRA tipi ise geç başlangıçlı ya da entesitle ilişkili artrit veya 

poliartriküler JRA olmaktadır (12,13). Kliniğimizde yapılan bir çalışmada poliartiküler 

başlangıçlı JRA en çok görülen artirit tipi olarak bulunmuştur (15). ANA pozitifliği 

(%14,2) diğer gelişmiş ülkelerdeki çalışmalara göre daha az sıklıkta bulunmuştur (15). 

Hastalığın Çinliler ve siyahlar arasında nadir, Amerikan yerlilerinde daha sık olduğuna 

dair çalışmalar vardır (9). 

                                                                  

  2.4.Artritin Başlangıç Yaşı  ve  Cinsiyet Oranı  

JRA tanımı için 16 yaş sınır kabul edilir (1,3,14). En sık 1-3 yaşlarında ortaya 

çıkmaktadır. Bu grubu en sık oligoartritli kız çocukları oluşturmaktadır. İkinci sıklık ise 

9 yaşlarında olmaktadır. Sistemik form her yaşta olabilmekle beraber 5 yaş altında daha 

sık görülür. JRA'nın yenidoğan döneminde de başlayabileceği bildirilmektedir (17). 

Genel olarak JRA kızlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülmektedir. 

Oligoartiküler tipte kız/erkek oranı daha fazla artarak 3:1 olur; eğer üveit ile birlikteyse 

bu oran 5:1 e kadar çıkmaktadır. Poliartiküler tip kızlarda 2-8 kat daha fazla 

görülmektedir.  Sistemik başlangıçlı JRA'da ise cinsiyet farkı yoktur. Bu grupta kız ve 

erkekler eşittir, ancak entesit ilişkili artrit grubunda erkekler rölatif olarak fazladır (1). 
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2.5. Etyoloji  

 

2.5.1.Enfeksiyonlar 

Viral enfeksiyonları takiben artrit sık görülebilmekte ve kendiliğinden 

düzelebilmektedir. Ayrıca C2 eksikliği, selektif Ig A eksikliği ve 

hipogammaglobulinemi gibi immün yetmezliklerde artritin sık görülmesi enfeksiyonun 

olası rolünü desteklemektedir (1,3,16). 

      T hücre lenfotropik virus, sitomegalovirus, herpes virüs ve mikoplazma etyolojik 

ajan olarak suçlanmaktadır. Parvovirüs B19 ile kronik artrit arasında ilişki olabileceği 

ileri sürülmektedir. Mycoplasma, Beta hemolitik streptokoklar ve enterik bakteriler 

(Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersenia) reaktif artrit nedenleridir (9,18). Bazı 

JRA’lı hastaların kanından ve sinovyasından Rubella virüsü izole edilmiştir ama bu 

durumu destekleyecek yeterli çalışma yoktur (20,21). Endemik olarak görülen 

oligoartiküler bazı JRA’lı olgularda Lyme hastalığı (spiroket ilişkili) rol oynayabileceği 

öne sürülmüştür. Üveit ile bakteriyel peptidoglikanlara karşı antikorların varlığı bu 

hastalıkta bakteriyel enfeksiyonların rol alabileceğini desteklemektedir (1,3,20). 

 

2.5.2. Travma:   

Çocuklarda sık travma olması nedeniyle (özellikle oligoartiküler başlangıçlı ve 

diz etkileniminin olduğu) etyolojik faktör olarak düşünülmekte fakat tek başına yeterli 

bir faktör değildir. Ama JRA ortaya çıkmasını kolaylaştırmada rolü olabileceği 

düşünülmektedir (1). 

   

2.5.3.İmmunolojik faktörler 

JRA’lı hastalarda immun sistemde değişikliklerin görülmesi ve immun aktivite 

ve enflamasyon arasındaki ilişki artritin patogenezinde immünolojik faktörlerin rol 

oynayabileceği düşüncesini geliştirmiştir. Hipergammaglobulineminin, dolaşan immun 

komplekslerin, ANA, RF ve diğer otoantikorların varlığı hastalığın bir otoimmun 

hastalık olduğunu desteklemektedir (3,20,22,23).   

Hastalardaki periferik kan T lenfositlerinin sayısı normaldir (19,22,23). Genel 

olarak T hücrelerinin mitojenlere yanıtı oligoartiküler tipte veya hastalığın aktif 

olmadığı dönemlerde normal iken aktif dönemler de azalmış olabilir. T hücresinin 
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aktivasyon belirleyicileri olan IL-2 reseptör ekspresyonu normal HLA–DR ekspresyonu 

normal veya yüksek olabilir. (22,23,24). VLA-1 yüksek olabilir (25). CD4+ T hücresinin 

CD8+ T hücresine oranı eşit veya (22,24) CD8+ T hücre sayısı artmış olabilir (26). 

Supressör T lenfosit fonksiyonlarında bozukluğun olmasıda olası nedenler olarak 

belirtilmiştir (1).   

      Sinovyal sıvıdaki T hücrelerin tipi ve aktivasyon durumu periferik kandaki 

gibidir (27). Bunun yanı sıra CD4+ T hücre sayısının sinovyal sıvıda azaldığı, sinovyal 

membranda arttığı da bildirilmiştir (88). Çoğu hastada sinovyal doku ve sıvıdaki T 

hücreler aktiftir (22). 

     JRA’lı hastaların B lenfosit sayıları normal veya yüksek bulunmuştur (19). IgG 

IgA ve IgM salgılayan B hücre sayısı artmıştır (22). Genetik yatkınlığı olan kişilerde 

bilinmeyen bir uyarıya karşı B hüreleri uyarılmakta ve otoantikorlar üretilmektedir. 

Örneğin IgG nin Fc kısmı ile reaksiyon veren antikorlar oluşmaktadır. Hastalarda 

poliklonal hipergammaglobulinemi vardır. Tip I, II ve IV kollakollajenlere karşı 

otoantikorların varlığı gösterilmiştir (1,20,22,28). Bugün için otoimmunitenin gelişiminde 

Treg ve Th-17 hücrelerininde önemli olduğu bildirilmektedir. Treg otoimmun 

hastalıklarda ve JRA’da Treg hücre sayısında ve fonksiyonlarında azalma olduğu 

gösterilmiştir. Th-17 hücrelerininde birçok otoimmun hastalıkta rol oynadığı 

bildirilmekte ve JRA’daki rolleri tam olarak bilinmemektedir (29).      

 

2.5.4.Genetik 

Bazı JRA’lı olguların ailesinde de benzer öykünün bulunması, tek veya çift 

yumurta ikizlerinde de görülmesi hastalığın gelişmesinde genetik yatkınlığın 

olabileceğini düşündürmekle birlikte kesin ilişki gösterilmiştir (1). Aile öyküsü özellikle 

oligoartiküler formda belirgindir. JRA’lı hastaların ailelerinde ankilozan spondilit, 

Reiter sendromu, akut iridosiklit, inflamatuar barsak hastalığı ve psöriasise rastlanabilir. 

Belirli HLA alt tipleri bazı grup hastalarda daha sık rastlanmaktadır. HLA-DR4 

sistemik ve poliartikuler tipte, HL-DRw8, HLA-D5, HLA -D8 oligoartikuler tipte daha 

sıktır. HLA-B27 entesitle ilişkili artritte görülür. HLA-DR5 kronik üveit ile ilişkilidir 
(31,32). 
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  2.6.Patogenez  

Hastalığın patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Duyarlı kişilerde antijenik 

uyarı tetiği çekmektedir. Antijen sunan hücreler (makrofaj ve dendritik hücreler) 

yabancı antijeni, MHC klas II glikoprotein ile T lenfosit reseptörüne sunarak hücresel 

immun yanıtı başlatır. Antijenlerin yapısı tam olarak anlaşılamamakla beraber  ısı  şok 

proteini ve kollajen-2 önemli bulunmuştur (31). 

   Kronik artritin oluşmasında CD4+T hücreleri rol almaktadır. CD4+ T 

hücrelerinden Th-1 hücreler gecikmiş hipersensitivite reaksiyonu ile inflamasyona yol 

açar (31,33). Bu hücreler interlökin-1 (IL-1) ve interferon gama (IFN-γ) salınımına yol 

açarlar. Th-2 hücreler ise monosit aktivasyonu baskılar ve Th-1 hücreleri ile ilişkili 

enflamasyonu azaltırlar. Th-2 hücreleri IL-4, IL-5, IL-6 ve IL-13 salınımına neden olur. 

   İmmünojik olayları başlatan uyarı bilinmemektedir. Bilinmeyen bir antijen 

MHC Klas II taşıyan hücreler tarafından CD4+T hücrelere sunulur ve aktivasyon 

meydana gelir. Salınan IFN-γ makrofajları uyarır. Enflamasyon bölgesine daha fazla 

CD4+T hücresi, B lenfosit ve polimorf nüveli lökositler, makrofajlar gelir. 

Makrofajlardan, IL-1 ve tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) salınımı olur. Bu sitokinler 

direkt eklem hasarına yol açar. Aktif CD4+ T hücreleri, B lenfositleri  uyararak plazma 

hücresine dönüşüp anormal yapıda immünglobulin G (IgG) üretimi meydana gelir. Bu 

anormal immünglobulin yabancı antijen olarak algılanabilir ve IgG’ye karşı IgM, IgG, 

ve IgA tipinde antikorlar üretilir. IgG yapısındaki antikorlar romatoid faktördür.  

İmmünkompleksler meydana gelerek kompleman sistemi aktifleşir. Özellikle eklemde 

oluşan immünkompleksler makrofaj ve polimorf nüveli lokositler (PNL) tarafından 

fagosite edilir (1,34). 

Serbest oksijen radikalleri ve lizozomal enzimler salınarak kıkırdak ve kemikte 

hasar meydana gelir. IL-1, TNF-α, IL-6 eklem hasarı ve kronik sinovitiste önemli rol 

oynayan sitokinlerdir. Th-2 hücrelerinin salgıladığı IL-4 ve IL-10’un inflamasyonu 

baskılayıcı özelliği vardır. IL-4 sinovit proliferasyonunu inhibe eder. Kollajenazı inhibe 

ederek kollajen yıkımını azaltır. IL-4 daha ağır seyreden poliartiküler formlarda 

oligoartiküler formlardan daha az bulunmuştur. Kemik rezorbsiyonuna neden olan 

sitokinlerin yapımını azaltır. IL-10 ise T helper-1 hücrelerinde üretilen IFN-γ yapımını 

inhibe eder. Hastalığın tedavisinde IL-4 ve IL-10 kullanılması düşünülmüştür. 

Apopitozisi azaltan çözünmüş fas proteini JRA’lı hastalarda artmış bulunmuştur. Bu 
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proteinin artması aktive T hücrelerinin apoptozisini azaltarak enflamasyonun uzamasına 

neden olur (33,35-37). Sitokinlerin patogenezde önemli rollerinin olduğu klinik 

çalışmalarla gösterilmiştir. Bugün JRA tedavisinde kullanılmaka olan TNF-α ve IL-1 

blokajı yapan ilaçlar ile hastalığın tedavi edilebileceği ve klinikte daha iyi sonuçların 

alındığı bildirilmektedir (33,36). Tedavide kullanılan TNF-α ve IL-1 blokajı yapan 

ilaçların özellikle dirençli vakalarda ve klinik olarak etkinliği gösterilmiştir. Bu bulgular 

patogenezda sitokinlerin etkin bir rol oynadığı düşüncesini desteklemektedir.  

 Kliniğimizde yapılan bir çalışmada sistemik JRA’lı hastalarda hastalık 

aktivasyon halindeyken IL-1β, IL-6 ve IL-12 seviyesi kontrol grubundan yüksek 

bulunmuştur. Sistemik JRA’lı hastalarda inaktif haldeyken IL-Iβ seviyesi kontrol 

grubundan yüksek bulunmuştur. IL-8, TNF-α düzeyleri sistemik JRA’lı hastalarda aktif, 

inaktif ve kontrol grubunda benzer bulunmuştur (30). Poliartiküler JRA’da IL-12 seviyesi 

hastalığın aktif ve inaktif durumlarında kontrol grubundan yüksek bulunmuştur. Serum 

IL-1β, IL-8 ve TNF-α seviyesi poliartiküler JRA’lı hastalarda hastalık aktif ve inaktif 

durumdayken kontrol grubuna göre benzer bulunmuştur (30). Oligoartiküler JRA’da IL-

1β seviyesi aktif dönemde kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Oligoartiküler 

JRA’da IL-12 seviyesi hastalık inaktif haldeyken kontrol grubuyla benzer bulunmuştur. 

Serum IL-Iβ, IL-6, IL-8 ve TNF-α düzeyleri oligoartiküler JRA’lı hastalarda klinik 

açıdan remisyonda olan hastalarla kontrol grubu arasında benzer bulunmuştur (30).   

 

2.7.Klinik Bulgular 

 

2.7.1.Genel Semptomlar 

JRA'lı çocuklarda en sık karşılaşılan semptom yorgunluktur. Bu genellikle 

başlangıçta veya hastalık iyi kontrol edilmediğinde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

sistemik başlangıçlı çocuklarda iştahsızlık, kilo kaybı ve büyüme geriliği görülmektedir.   

Sabah sertliği: JRA’lı çocuklarda özellikle uzun zamanlı dinlenmeden sonra 

veya gece uykudan sonra sabahları oluşan sabah sertliği ve eklem katılığı ilk belirtidir. 

Sabah sertliği birçok hastada vardır (1).  

 Eklemdeki enflamasyonun özellikleri: Artrit enflamasyonun kardinal belirtileri 

ile ortaya çıkar. Şişme, eritem, ısı artışı, ağrı ve fonksiyon kaybı gibi bulgular vardır. 

Şişme periartiküler yumuşak doku ödemine, intraartiküler sıvı artışına ve sinovyal 
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membranın hipertrofisine bağlı olmaktadır.  Tutulan eklem sıcaktır ancak septik artrit 

veya romatizmal ateşteki gibi eritemli değildir (1,9).  

  Ağrı: JRA'lı bir çocuk istirahat halinde ağrıdan şikayetçi olmayabilir, ancak aktif 

ve pasif eklem hareketleri sırasında ağrı duyar. Ağrı eklem üzerinde ve hipertrofik 

enflame sinovya üzerinde belirgindir. Hiçbir zaman kemik üzerinde ağrı ve hassasiyet 

yoktur (1,9).  

  Tenosinovit: JRA da sık kaşılaşılaşılan bir bulgudur. Tendonların ekstensör 

yüzünü, el ve ayakların dorsal yüzlerinin enflamasyonuyla karakterizedir (1).   

Entesitis: Tendon ve ligamanların kemiklere yapıştığı yere entezis denir. Bu 

bölgelerin enflamasyonuna ise entezitis denir. 

  JRA'da proksimal interfalangeal (PİP) eklemler, el ve ayak bileği çevresinde ve 

bu eklemlerin ekstansör yüzleri üzerinde sinoviyumun dışarıya küçük keseleşmesi söz 

konusu olabilir. Büyük sinovyal kistler ise beklenmeyen komplikasyonlarıdır (Baker 

kisti). Tek taraflı olduklarında tümör ya da derin ven trombozu zannedilebilir. 

Ultrasonografi veya manyetik rezonans ayırıcı tanıda yardımcı olur (26). Hastaların 1/3 

ile 1/2'sinde kronik artrit gelişir. Çoğunlukla poliartiküler tiptedir. Faset eklemlerin 

enflamasyonu sonucu ciddi düzeyde hareket kısıtlılığı ile birlikte servikal omurga 

tutulumu oldukça karakteristiktir. Ayrıca kricoarytenoid eklemde de tutulum görülebilir 
(9). 

Hastalarda eklem tutulumu monoartiküler; tek bir eklem tutulumuyla giden, 

oligoartiküler; dört ve daha az eklem tutulumuyla giden ve poliartiküler; dörtten daha 

fazla eklem tutulumuyla giden artrit tipleri mevcuttur.  

Etkilenen eklemlerin dağılımı: JRA'da herhangi bir eklem etkilenmiş olabilir, 

ancak büyük eklemler (diz, dirsek ve el–ayak bilekleri) daha sık etkilenmektedir. El ve 

ayağın küçük eklemleri özellikle poliartiküler başlangıçlı JRA'da sık olarak 

tutulmaktadır. Temporomandibuler eklem (TME), servikal, torasik ve lumbo-sakral 

bölgeler de dikkat edilmesi gereken bölgelerdir. Bunların bazıları asemptomatik olabilir 
(38). JRA'lı çocuklarda torakolomber eklem tutulumu sık olmaz. Ancak asimetrik 

apofizeal eklem tutulumuna bağlı olarak ortaya çıkan skolyoz bu çocuklarda normal 

popülasyona göre 30 kat daha sık olmaktadır (39). JRA'da düşük derecede sakroiliak 

eklem tutulumu saptanabilir ve jüvenil ankilozan spondilitten (JAS) ayırıcı tanısını 

gerektirir. 
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2.7.2.Eklem Dışı Bulgular  

 

2.7.2.1. Deri ve Derialtı nodülleri 

Romatoid nodüller JRA’ lı hastaların yaklaşık %5’inde görülür. Hemen her 

zaman poliartritle birliktedir. Nodüller en sık olecranon altındadır ve genellikle basınç 

noktaları üzerinde örneğin, tendon kılıfları, aşil tendonu, oksiputta görülür. Bu nodüller 

çoğunlukla RF pozitiflerde görülür ve kötü prognoz işaretidir (66).  

   

2.7.2.2. Kas hastalıkları 

JRA’da tutulan eklemlerdeki ağrı ve enflamasyon nedeniyle hareket kısıtlılığı, 

buna bağlı olarakta kullanım azlığı nedeniyle kaslarda atrofi ve güçsüzlük gelişir. 

Bunun sonucunda fleksiyon kontraktürleri oluşması karakteristiktir (68).  

     

2.7.2.3. Perikardit 

JRA’da perikardiyal tutulum yaklaşık %3-9 arasında değişir. Perikardit ve 

perikardiyal efüzyon özellikle sistemik başlangıçlı JRA’larda sıktır. Perikardit artrit 

gelişiminden önce ya da hastalığın herhangi bir döneminde karşımıza çıkabilir. Birçok 

vaka asemptomatik olmasına rağmen ekokardiyografide saptanabilmektedir. Nadiren 

miyokardit ve endokardit görülebilir (67). 

    

2.7.2.4. Lenfadenopati 

Özellikle sistemik JRA’da %70’e varan oranlarda saptanabilir. Belirgin simetrik 

lenfadenopati, anterior servikal, aksiller veya inguinal bölgelerde olabilir. Lenfoma ile 

karışabilir (1). 

     

2.7.2.5. Hepatosplenomegali 

Daha sıklıkla splenomegali görülür. Orta ve ileri derecede hepatomegali de 

görülebilir. Orta derecede fonksiyonel bozukluğa yol açar. Otoimmun hepatitte eşlik 

edebilir. Kronik hepatit gelişmez (1).  

 

 2.7.2.6. Gastrointestinal Tutulum 

Çoğunlukla kullanılan tedaviye bağlı yan etkiler nedeniyle semptomlar görülür.  



11 

2.7.2.7. Nörolojik tutulum 

JRA’ da tutulum nadirdir. Serebral infarkt görülebilir. İlaçlara bağlı yan etkiler 

görülebilir (63).  

 

2.7.2.8. Endokrin ve Otoimmun hastalıklar 

Myastenia gravis, tip 1diyabetes mellitus ve otoimmun tiroidit gibi hastalıklar 

JRA ile birliktelik gösterebilir (64).  

                                                                       

   2.7.2.9. Renal tutulum 

İntermitan hematüri, proteinüri görülebilir. JRA’lı çocuklarda hiperkalsüri de 

hematüriye neden olabilir. JRA'lı iki vakada kresentrik glomerülonefrit gelişebileceği 

bildirilmiştir (65). JRA’lı olgularda kullanılan ilaçlara bağlı özellikle NSAİ ilaçlar ile de 

böbrek etkilenimi olabilir.   

   

  2.7.2.10. Amiloidoz 

Sekonder amiloidoz JRA’nın nadir ancak ciddi komplikasyonlarındandır. 

Amerika’da nadir görülmesine rağmen, Avrupa’da %5 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde 

1991 yılında Özdoğan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada bu oranın %16 olduğu 

bildirilmiştir (43). Biriken amiloid AA tipinde bir amiloiddir (84). 

   

2.7.2.11. Üveit 

Akut veya kronik nongranülamatöz anterior üveit iris ve silier cismi etkileyen bir 

enflamasyondur. Akut ön üveitin karakteristik belirtileri arasında ağrı, fotofobi ve göz 

yaşarması bulunmaktadır, ancak enflamasyon rahatsız edici belirtiler göstermeksizin 

gizli olarak ortaya çıkabilir. Akut üveit daha çok entesit ile birlikte olanlarda görülür. 

Kronik üveit özellikle erken yaşlarda (6 yaştan küçük )başlayan, ANA pozitif olan 

oligoartritli kız çocuklarında risk artmıştır görülmektedir. Başlangıcı sinsi ve 

asemptomatik olabilir. Hastaların yarısında ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, fotofobi, görme 

değişikliği şeklinde semptomlar olur. Asemptomatik olabildiğinden, özellikle 

oligoartritli kız çocuklarında rutin göz muayeneleri yapılmalıdır. Kronik üveit körlüğe 

neden olabilir (53,60). 
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2.7.2.12. Büyüme ve Gelişme 

Hastaların çoğunda lineer büyüme ve cinsiyet maturasyonu geri kalır. Bu durum 

aktif hastalık, yetersiz beslenme ve kullanılan kortikosteroidlere bağlı olabilir. Ancak 

aktif hastalığın kontrol altına alınması ve remisyonu ile birlikte normal büyüme 

yakalanabilir (9).  

  

2.7.2.13. Mortalite 

JRA’lılarda Amerika’da %1’in altındadır. Ancak sistemik JRA’lılarda 15 yıllık 

sürvi %86’yı geçmemektedir (12,45). 

  

2.8. Sistemik JRA 

Juvenil romatoid artritli hastaların yaklaşık %10-20’sini oluşturur. Aralıklı 

seyreden yüksek ateş ve diğer eklem dışı bulgularla karakterizedir. Kız erkek oranı 

eşittir. Etkilenen çocuklar genellikle 4 yaşından büyük olmakla birlikte herhangi bir 

yaşta da görülebilir. Ateş karakteristik olarak günde bir ya da iki kez 39,5 OC kadar 

yükselir. Ateş süresi on gün veya daha fazla olabilir. Daha sonra normale hatta normalin 

altına iner. Ateş gün içinde sabah ve akşam olmak üzere 2 kez en yüksek değerine 

ulaşır. Hastaların çoğunda ateşle beraber vücudun herhangi bir bölümünde çoğunlukla 

gövde ve ekstremitelerin proksimalinde pembe renkli, ateşin düşmesi ile kendiliğinden 

sönen; bazen kaşıntılı olabilen tipik olarak maküler, ortası soluk, bir santimetreden 

küçük döküntüler ortaya çıkar. Hastaların çoğuna yakın bölümünde belirgin myalji, 

artralji veya geçici artrit özellikle ateşli epizot sırasında görülebilir. Bazen hastalık 

sırasında, bir kısmında persistan artritin görüldüğü çoklu eklem tutulumunun olduğu 

hem küçük hem de büyük eklemlerin tutulduğu poliartriküler tip gelişebilir. Başlangıçta 

oligoartriküler olmasına rağmen zaman içinde hastalık poliartriküler tipe dönüşebilir. 

Tutulan eklemler, çoğunlukla diz, dirsek, el-ayak bileği ve kalça eklemleri olmakla 

birlikte küçük eklemler de tutulabilir. Kalça eklemi tutulduğunda çoğunlukla bilateraldir 

ve destrüktif gidişlidir. Hastaların çoğunluğunda osteoporoz vardır. Poliartrit geliştikten 

sonra tipik ateş ve döküntü atakları çoğunlukla kaybolur. Bu durumda hastalık 

poliartriküler tipten ayırt edilemez. Bazen hastalık sistemik semptomlar dışında 

herhangi bir klinik belirti göstermeden ataklar halinde yineleyebilir (ateş ve döküntü 

gibi). Daha az sıklıkta hastalarda tenosinovit, sinovyal kist, peritonit, myokardit 
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olmadan valvülit veya beraberinde beraberinde myokardit, pulmoner parankimal 

hastalık, santral sinir tutulumu, renal tutulum, krikoaritenoid eklem tutulumuna bağlı 

olarak stridor ve lenfödem gibi daha nadir klinik belirtilerle karşımıza çıkabilir (46). 

    Hastaların yaklaşık üçte ikisinde belirgin lenfadenopati ve/veya 

hepatosplenomegali görülür. Enflamasyonun şiddetine bağlı olarak karaciğer 

enzimlerinde hastalığın aktif döneminde hafif yükseklik saptanabilir. Plörezi ve 

perikardit hastaların yaklaşık %50’sinde görülür. Perikardit ve myokardit steroid 

tedavisine çok hızlı yanıt verir. Artrit ise bu semptomlara eşlik edebilir ya da haftalar 

veya aylar sonra ortaya çıkabilir ve tanıyı zorlaştırabilir. Sistemik artriti olan hastaların 

çoğu serozit ile başvurabilirler. Bunların %33’ü perikardittir. Ateş ve diğer semptomlar 

nadiren aylarca sürebilir ancak 6 aydan daha fazla sürekli olması nadirdir (12,45). 

  Sistemik artriti olan hastaların küçük bir kısmında hastalığın erken döneminde 

makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) gelişebilir. MAS yaşamı tehdit edici bir 

durumdur. Bu hastalarda tipik olarak, orta/ağır YDIP (Dissemine Intravascular 

Coagulation=Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma) vardır. MAS’lı hastalarda ayrıca belirgin 

olarak artmış eritrosit sedimentasyon hızı, artmış CRP, artmış ferritin ile ağır anemi, 

lökopeni ve karaciğer fonksiyon bozuklukları görülür. MAS poliartritli hastalarda da 

bildirilmiş ve özellikle Ebstein Barr (EBV) gibi viral enfeksiyonlar, Nonsteroid 

antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ), intramusküler altın preperatları ve sülfosalazine bağlı 

olarak gelişebileceği düşünülmektedir (5). 

    

2.9. Poliartiküler JRA        

Bu gruptaki olgular RF pozitif ve RF negatif olmak üzere 2 alt sınıfa ayrılır. 

Romatoid faktör negatif poliartrit; hastalığın ilk 6 ayında 5 veya daha fazla 

sayıda eklemde artrit vardır ve RF negatiftir (1,2).  

Romatoid faktör pozitif poliartrit; en az iki kez pozitif RF’ün yanı sıra ilk 6 

ayda 5 veya daha fazla sayıda eklemde artritin olması gerekmektedir (1,2). 

Hastaların %30-40’ı bu gruptadır. Hastalarda 5 veya daha fazla eklem tutulumu 

vardır. Hastaların yaklaşık %75’i kızdır. Hastalık 1-3 ve 8-10 yaşlarında yoğun olarak 

görülür. RF negatif hastalık tüm JRA’lıların %20-30’unu, RF pozitif hastalık ise %5-

10’unu oluşturur. RF negatif poliartrit herhangi bir yaşta görülebilir. Ancak çoğunlukla 

erken çocukluk yaşlarında görülür. RF pozitif poliartrit ise 8 yaştan önce nadirdir. Her 
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iki grupta da kızlar daha çok etkilenir. RF pozitif olan hastaların %80’i erişkin tip 

romatoid artrite benzer. Bununla beraber RF negatif olan olguların ancak %20’si erişkin 

tip romatoid artrite benzemektedir (1,2).  

Poliartiküler tip JRA’da genellikle tipik olarak hafif ateş, yorgunluk, hafif kilo 

kaybı ve süregen inflamasyona bağlı olarak orta derecede kronik hastalık anemisi 

vardır. Aktif hastalık döneminde genellikle orta derecede lenfadenopati ve 

hepatosplenomegali vardır (1,41,45).   

Hastalığın aktivitesinin derecesine göre belirgin olarak büyüme gelişme geriliği 

görülebilir. Karaciğer enzimlerinde hastalığın aktivitesi ve kullanılan tedaviye bağlı 

olarak yükseklik olabilir. Aktif hastalığın ortadan kalkmasıyla normale döner (1,41,45). 

Herhangi bir sinovyal eklem tutulumu görülebilir. Ancak lumbotorasik eklem 

tutulumu çoğunlukla yoktur. Artrit başlangıçta simetrik olabilir, bazen de asimetrik 

poliartrit görülebilir. Başlangıçta bir kaç eklem tutulumu şeklinde başlayıp zamanla 

poliartrit şeklini alır. Elin küçük eklem tutulumu (özelikle proksimal küçük eklemler ve 

metakarpofalengeal eklemler) ve el bileği eklemlerinin simetrik olarak tutulumu tipiktir. 

Aynı zamanda ayakların küçük eklem tutulumu daha az sıklıkla da olsa görülebilir. 

Daha büyük eklem tutulumu, kalça, boyun, omuz, temporomandibuler eklem tutulumu 

hastaların yaklaşık %50’sinde görülebilir. Zamanla servikal spinal eklem tutulumu 

füzyonlara, C1 ve C2 subluksasyonlarına ve buna bağlı spinal kord basısına bağlı 

semptomlar görülebilir. Kalça tutulumu özellikle ağır olabilir ve 20 yaşından önce 

eklem replasmanına ihtiyaç duyulabilir (3,5). 

RF negatif hastalarda yakınmalar ani başlangıçlı ya da sinsidir. Genellikle erken 

çocukluk yaşlarında görülür. Sistemik hastalığa özgü olan ateş ve döküntü genelde 

görülmez. Tutulan eklemde şişlik, ısı artışı, ağrı ve hareket kısıtlılığı belirgindir. Ancak 

destrüksiyon daha az görülebilir. Bu hastaların yaklaşık %25’inde ANA pozitif olabilir. 

Bu hastalarda başlangıçta RF negatiftir ve hastalık süresince negatif seyreder (1,3,5). 

RF negatif poliartritli hastalarda da yakınmalar ani ve sinsi başlangıçlı olabilir. 

Bu grup tüm JRA’lı hastaların %5’ini oluşturur. Bu grup hastalar çoğunlukla 8 yaşından 

büyük çocuklardır. Subkutan nodüller genellikle basınca maruz kalan yerlerde daha 

belirgin olarak görülürler. Histolojik olarak bu nodüller erişkin romatoid artritteki 

nodüllere benzer. Nodüller spontan olarak gerileyip tekrar ortaya çıkabilir. Nodül 

varlığı RF titresi ile paraleldir. Bazı hastalarda romatoid vaskülit kendini çoğunlukla alt 
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ekstremitelerde ülseratif lezyonlar şeklinde gösterir. Bu durum romatoid faktör, 

immunglobulin ve immun komplekslerin damar duvarına oturması sonucu görülür. 

Eklemlerde destrüksiyon ilerleyicidir ve çoğunlukla bir yıl içinde kalıcı deformite 

bırakır. Nadiren hastalarda lökopeni ve splenomegalinin eşlik ettiği Felty sendromu 

veya Sjögren sendromuna ait bulgular eşlik edebilir. Ancak son iki durum çoğunlukla 

erişkin romatoid artrite eşlik eder (1,3,5). 

 

2.10. Oligoartiküler Başlangıçlı JRA  

 Gelişmiş ülkelerde en sık görülen JRA alt grubudur. Hastaların üçte ikisini kızlar 

oluşturur. Hastalık genellikle 1 ve 4 yaşları arasında başlar (5). Oligoartiküler tip, 

hastalığın izlem süresinde yeni eklem tutulumu olup olmamasına göre iki alt grupta 

değerlendirilir:  

a. Persistan oligoartiküler JRA: 6 aydan sonra da tutulan eklem sayısı 4 veya 

daha az ise hasta bu kategoride değerlendirilir (41,42).  

b. Uzamış oligoartiküler JRA: 6 aydan sonra tutulan eklem sayısı giderek 5’i 

aşarsa hasta bu gruba alınır (41,42). 

 Hastalarda RF negatiftir ve ANA pozitif olabilir. Daha çok alt ekstremite 

eklemleri asimetrik olarak tutulur. En sık diz ve ayak bileği tutulurken kalça tutulumu 

çok nadirdir. Küçük eklemlerde de artrit görülebilir. Erken dönemde ufak eklem 

tutulumu hastalık seyrinde tutulan eklem sayısının artabileceğini ya da sedef 

artropatisinin gelişebileceğinin habercisi olabilir. Bazen sadece tek eklem tutulumu da 

olabilir. Eklem bulguları genellikle geriler, ciddi bir fonksiyon kaybına yol açmaz. 

Yakınmalar sinsi veya ani başlangıçlı olabilir.  İlk yakınma genellikle istirahat sonrası 

topallamadır. Hasta genelde başlangıçta farkında değildir. Sabah sertliği geçtikten sonra 

hasta koştuğunda topallama daha belirgin hale gelir. Eklemde şişlik, ısı artışı da 

görülebilir. Ateş, yorgunluk ve kilo kaybı gibi genel hastalık belirtileri nadiren görülür 
(41,42). Kronik üveit özellikle erken yaşlarda (6 yaştan küçük) başlayan, ANA pozitif 

olan oligoartritli kız çocuklarında risk artmıştır görülmektedir (53,60).  

 

2.11. Entesitle İlişkili Artrit  

Bu gruptaki çocuklar hem JRA özeliklerini hem de jüvenil spondilartropati 

özelliklerini taşımaktadırlar. Bu grupta yer alan hastaların tanımlanması amacı ile 



16 

bugüne dek Tip 2 Oligoartiküler JRA, geç başlangıçlı JRA, Seronegatif entesopati ve 

artropati sendromu (SEA), HLA-B27 ile birlikte olan artropati ve erken jüvenil 

spondilartropati tanımlarının kullanılması önerilmişse de artık bu grubu sınıflamada 

entesitle ilişkili artrit (EİA) tanımı kullanılmaktadır.         

 
Artrit ve entesit veya artrit ve aşağıdakilerden en az ikisi ile tanı konur (1,2).  

1-Sakroiliak eklem hassasiyeti, 

2- Enflamatuar spinal ağrı,  

3- HLA B27 pozitifliği,  

4-Barsak hastalığına ait pozitif aile öyküsü,  

5- Gözde ağrı, kırmızılık ve fotofobi ile birlikte anterior üveit. 

 

 

Entesopati, tendonların kemiğe yapışma yerinde oluşan enflamasyondur. En çok 

aşil tendonu etkilenir. Çoğunlukla topuk ağrısı ya da ilgili tendon bölgesinde 

belirginleşen ağrı ve duyarlılık ile ortaya çıkar. Bu grup hastalarda görülebilen eklem 

tutulumu çoğunlukla alt ekstremiteye yerleşen, asimetrik ve oligoartiküler tiptedir. 

Hastalarda artritin ortaya çıkışını ateşli hastalıklar ya da travma provake edebilir. 

Oligoartiküler JRA’dan ayıran en önemli farkı ise kalça ekleminin de çok sık olarak 

etkilenebilmesidir. Hastalık başlangıcında alt ekstremiteye yerleşen, uzun süren artralji 

de tabloya eklenebilir. Eklem tutulumu NSAİ ilaçlara hızla yanıt verir. Artropati yineler 

tarzda sürebilir ve bazen de uzun süren tam ya da parsiyel remisyonlar olabilir. 

Eklemlerde sekel oluşma oranı diğer gruplara göre oldukça azdır(1).  

Bu çocuklar doğrudan ankilozan spondilit ya da iltihaplı barsak hastalığına 

spondilartrit tablosu ile başlamayan ancak zaman içinde spondilartritlerden birine 

dönüşme olasılığı taşıyan olgulardır. Batı serilerinde %15-20, ancak ülkemizde %30-

40’lara varan sıklıkta karşımıza çıkmaktadır (3). Şekil 1 de entesitis ile ilgili 

enflamasyon ve aşil tendiniti görülmektedir. 

 Entesitle ilişkili artrit çoğunlukla erkek çocuklarda görülür ve 10 yaşından sonra 

ortaya çıkar. Bu grupta yer alan çocukların en önemli özellikleri RF ve ANA’nın negatif 

olması, entesopatilerinin ve alt ekstremite artrit ya da artraljilerinin olmasıdır. 

Hastaların yaklaşık %60’ında HLA B27 pozitif olarak saptanır (41,45).  
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a) b)  
Şekil 1.a) Tendonun kemiğe yapışması ve entesopati                                         b) aşil tendiniti 

  

   Akut semptomatik üveit entesitle ilişkili artritli hastaların yaklaşık %10-20’sinde 

görülür. Üveit akut, ağrılı ve fotofobik iritis, sklera ve konjunktivanın belirgin 

kızarıklığı ile karakterizedir. Üveit tek taraflı ve ataklar halinde belirginleşebilir. Hatta 

iskelet yakınmalarından önce kendini gösterebilir. Tutulan eklemler ayak bileği, kalça, 

diz ve metatarsofalengeal eklemlerdir. Akut anterior üveitin HLA-B27 pozitif olan 

hastalarda gelişme olasılığı daha yüksektir (43,48,50). 

  

2.12. Juvenil Psöriatik Artrit   

Artrit ve psoriasis veya artrit ve ebeveyin veya çocuklarda psöriazise ait aile 

hikayesine ek olarak daktilit veya tırnak değişiklikleri ile tanı konur (1,2). Sedef 

artropatisi daha önce seronegatif spondilartritler grubunda ele alınmaktaydı. Sadece 

spondilit ve sakroileit ile seyreden tipi yine jüvenil spondiloartropatiler arasında 

değerlendirilmektedir. Genellikle 9-12 yaşlar arasında başlar ve kız çocuklarında daha 

sık görülür (kız:erkek oranı 3:2’dir) (41,51,52).   

Southwood ve ark.’nın önerdiği juvenil psöriatik artrit (JPsA) tanı ölçütleri 

şöyledir: Majör olanlar artrit ve tipik sedef plakları, minörler ise daktilit, yüksük tırnak, 

sedefe benzer döküntü, ailede sedef öyküsünün bulunmasıdır. Kesin JPsA tanısı için 1 

majör ve 3 minör ya da 2 majör kriter gerekmekte, olası tanı için ise 1 majör ve 2 minör 
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kriter yetmektedir. Artrit %50 olguda cilt lezyonlarından önce ortaya çıkar. Eklem 

tutulumu değişik tablolar gösterir. Tipik olarak küçük eklemleri tutan asimetrik bir 

oligoartrit veya poliartrit olarak başlar. Distal interfalengeal eklem tutulumu sedef 

artritini düşündürür. Genellikle bir ya da birkaç parmağın hem metakarpofalangeal, hem 

proksimal interfalengeal ve distal interfalengeal eklemi tutulur ve sosis parmak denilen 

görüntü ortaya çıkar. Bu görüntü artrit yanında fleksör tenosinovit ile de oluşur. 

Hastaların %20-40 kadarında bu klinik tablo vardır. Etkilenen parmakta tırnaklarda 

çukurcuklar görülür (nail pitting).  Bazı hastalar ise seropozitif poliartiküler JRA’dakine 

benzer simetrik poliartrit ile karşımıza gelebilir. Hastaların bir bölümünde ise sakroileit 

ve spondilit tipi tutulum olabilir. Sakroileit genelde tek taraflıdır. Juvenil psöriatik 

artritte aksiyel tutulum erişkinlere oranla azdır. Erişkinlerden bir farkı da artroplasti 

gerektiren kalça tutulumunun çocuklarda daha fazla olmasıdır. Kronik ön üveit JPsA’da 

%17 oranında görülmekte ve bunların %60-70’inde ANA pozitif olarak bulunmaktadır. 

O nedenle 3-6 ay aralarla biyomikroskopla göz muayenesi gerekmektedir (41,45,50-52). 

  

2.13. Laboratuar bulguları 

Hastalığın tanısı temelde klinik bulgulara dayanır. Spesifik bir tanı testi yoktur. 

Laboratuar testlerinde enflamasyona bağlı değişiklikler görülür ancak tanısal değildir. 

Klinik bulgularla birlikte laboratuar testleri, tanıyı desteklemekte yardımcıdır.  

  

2.13.1. Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESH) 

JRA’lı hastalarda yüksek bulunur. Hastalığın aktivitesini değerlendirmede ve 

izlemede önemli bir testtir. 25 mm/h üzeri anlamlı olarak yüksek kabul edilir (69). 

  

2.13.2. Hematolojik Değerler 

Oligoartiküler tipte hafif anemi saptanabilir. Çoğunlukl normokrom normositer 

anemidir. Sistemik JRA’da orta–ağır derecede anemi vardır. Hemoglobin (Hb) değeri 

7–10 gr/dl arasındadır. JRA’lı hastalarda süregen inflamasyona bağlı olarak orta 

derecede kronik hastalık anemisi de görülebilmektedir (40). Demir ve demir bağlama 

düzeyi normalken hipokrom mikrositer anemi görülür. Lökositoz, aktif hastalığı 

olanlarda görülür (30000-500000/mm3). Periferik yaymada polimorfonükleer lökosit 
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(PNL) hakimiyeti vardır. Trombosit değerleri de sistemik ve poliartiküler formlarda 

yükselir.  

  

2.13.3. C-Reaktif Protein (CRP) 

Özellikle aktif hastalığı olan JRA’ larda yüksek bulunur (1). 

 

2.13.4. İmmunglobulinler 

Serum immunglobulinlerinde artış hastalığın aktivitesi ile korelasyon gösterir. 

Aktif dönemde yükselir ve klinik düzelmeyle birlikte normal seviyeye düşer. Persistan 

hipergamaglobulinemi klinik gidişte bozulma ve tedaviye yanıtsızlığın belirtisidir. En 

çok Ig M yükselir, romatoid nodül ve RF ile ilişkilidir (1).  

 

2.13.5. Romatoid Faktör(RF) 

JRA’ lı çocukların %5–10’unda IgG’ye karşı oluşan IgM cinsi antikor (RF) 

pozitifliği saptanmaktadır. RF daha çok geç yaşta başlayan poliartiküler olanlarda 

pozitif olmaktadır. Prognozları daha kötüdür (1,57). 

 

2.13.6. Anti Nükleer Antikor(ANA) 

Oligoartikuler JRA ve kronik iridosiklit birlikteliği açısından önemlidir. 

Antikorların çoğu IgG grubundan olup bazıları IgM veya IgA grubundan olabilir. 

Küçük yaşlardaki oligoartritli kızlarda %60–80 pozitiftir. Sistemik JRA’da negatiftir (1). 

  

2.13.7. Sinovyal Sıvı Analizi 

Sinovyal sıvıda lökosit sayısı artmıştır. Temel hücreler PNL ve mononükleer 

hücrelerdir. Sinovyal sıvıda şeker ve kompleman düzeyi düşmektedir. JRA’lı hastalarda 

tanısal amaçlı sinovyal sıvı analizi yapılmaz fakat monoartiküler JRA’lı olgularda 

septik artritten ayırıcı tanı amacıyla yapılabilir (1).  

 

2.13.8. Erken Radyografik Değişiklikler 

Erken radyografik değişiklikler, periartiküler yumuşak doku şişliği, intraartiküler 

sıvı artışı ve sinovyal hipertrofiye bağlı eklem aralığında genişleme, eklem etrafında 

osteoporoz şeklindedir. Parmaklar, metakarplar, metatarsların etrafında yeni kemik 
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oluşumları olabilir. Yeni kemik oluşumları nedeniyle parmakların ortalarında genişleme 

JRA’da önemli ve karakteristik bir bulgudur (41). 

 

 2.13.9.Geç Radyografik Değişiklikler 

Marjinal erozyonlar, eklem aralığında daralma, subluksasyon ve ankiloz geç 

oluşan radyografik değişikliklerdir. Eklem ankilozu çocuklarda erişkinlerden daha sık 

görülür. Karpal ve tarsal eklemlerle servikal vertebralarda sık rastlanır. Sublüksasyon 

büyük eklemlerde de görülebilir. Özellikle kalça, bilek ve omuz ekleminde görülebilir. 

Uzun süre steroid tedavisi alan çocuklarda femur başı aseptik nekrozu olabilir. 

Osteoporoza bağlı kırıklar özellikle femur suprakondiller bölgede görülebilir (1,41).  

Ultrasonografi (USG), klinik olarak intraartiküler sıvının görülmesi zor olan 

yerlerde örneğin omuz, kalça gibi yerlerde kullanılabilir(1).  

Bilgisayarlı Tomografi (BT), özellikle temporomandibüler, sakroiliak, veya 

ayak eklemleri gibi belirlenmesi zor olan lezyonların gösterilmesinde yararlıdır(1).  

  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), intraartiküler patolojilerin ve 

fonksiyonel parametrelerin değerlendirilmesinde diğer görüntüleme yöntemlerinden 

daha iyidir. Çocuklarda kıkırdak kaybını en doğru şekilde göstermede, MRG tekniğinin 

kullanılması önerilmektedir(1).  

     

2.14.Ayırıcı Tanı 

Juvenil Romatoid Artrit’te kesin tanıya gitmek için eklem tutulumu yapabilecek 

diğer hastalıklardan ayırt edilmesi gerekmektedir. JRA'nın ayırıcı tanısı, başlangıç 

tipine, eklem tutulumuna, yaşına ve cinsiyetine bağlıdır. Eklem yakınmasıyla müraacat 

eden hastalarda ayırıcı tanı yapılacak hastalıklar ve durumlar Tablo 4’te verilmiştir.   
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Tablo 4  –  JRA’nın genel ayırıcı tanısı (1) 

1-Enfeksiyöz Nedenler 3-Ortopedik Durumlar 
Septik Artrit Avasküler nekroz 
Tüberküloz Artriti Travma 
Osteomyelit Tenosinovitis 
Viral Artrit Femur başı epifiz kayması 
Reaktif Artrit Diskitis 
Lyme Hastalığı 4-Diğerleri 

2-Neoplastik Hastalıklar Refleks sempatik distrofi 
Lösemi Histeri, konversiyon 
Nöroblastom Orak hücreli anemi 
Lenfoma Hemofili 
Malign Histiositosis Sarkoidoz 
Osteojenik Sarkom İmmün eksiklik hastalıkları 
Rabdomyosarkom Hipertrofik osteoartropati 

  

2.14.1. Oligoartiküler JRA'nm Ayırıcı Tanısı 

    JRA kronik oligoartritlerin en sık nedenidir. Özellikle 5 yaşın altındaki kız 

çocuklarda en sık nedendir, ancak psöriatik artrit de bu yaşlarda görülebilir. Psöriatik 

artrit ve ankilozan spondilit daha sıklıkla adölesan döneminde karşımıza çıkmaktadır. 

Kronik oligoartritlerin seyrek görülen nedenleri arasında tüberküloz, sarkoidoz ve 

villonodüler sinovit yer almaktadır. JRA ve psöriatik artrit tanısı yarık lamba (slit-lamp) 

göz muayenesinde anterior üveitin gösterilmesi ile desteklenebilir. ANA pozitifliği JRA 

tanısını destekler. JRA'da oligoartritli bir çocukta etkilenen eklem şiş, çoğunlukla sıcak 

fakat genellikle çok ağrılı değildir. Çocuk toksik görünmez. Eğer eklem ağrılı 

eritematöz ise çocuğun ateşi varsa septik artrit daha doğru bir tanı olur. Böylece 

hastalarda eklem aspirasyonu mutlaka yapılmalıdır (1).  

Eklemin sürekli ağrılı olması maligniteyi düşündürür. Granülamatöz hastalık 

düşünülenlerde sinovyal biopsi yapılması daha uygundur. Eğer tüberküloz 

düşünülüyorsa sinovyal doku kültürü yapılmalıdır. JRA tanısında biopsinin yeri yoktur 
(53). Henoch-Schönlein purpura ve serum hastalığının deri bulgularının yanında eklem 

tutulumunun da olabileceği akla gelmelidir (9). Tablo 5’te oligoartiküler JRA’nın ayırıcı 

tanıs verilmiştir (1) 
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Tablo 5: Oligoartiküler JRA'nın ayırıcı tanısı (1) 

A-Akut başlangıçlı monoartit romatolojik hastalıklar  
Seronegatif spondiloartropati infeksiyonlar 
Septik artrit 
Reaktif artrit  
Maligniteler (Lösemi, Nöroblastom) 
Hemofili 

B-Kronik Başlangıçlı Monoartrit Romatolojik hastalıklar 
Jüvenil ankilozan spondilit  
Villonodüler sinovit  
Sarkoidoz  
Tüberküloz 

 

2.14.2.Poliartiküler JRA'nın Ayırıcı Tanısı 

Poliartritin ayırıcı tanısı monoartrit ve oligoartritten farklıdır. Lyme hastalığı 

poliartiküler artrite neden olabilir fakat JRA'dan intermitan seyri, kutanöz, nörolojik ve 

kardiyak bulgular ile birlikte olmasıyla ayrılabilir. Preadölesan ya da adölesan 

dönemdeki kızlarda sistemik lupus eritamatozus (SLE) tanısı akla getirilmelidir. Aynı 

şekilde büyük erkek çocuklarda jüvenil ankilozan spondilit düşünülebilir (1,3). 

SLE artriti JRA gibi davranabilir ve kesin tam SLE'nin diğer bulguları ortaya 

çıkıncaya kadar konulmayabilir (54). ANA pozitifliği, yüksek titrede çift sarmallı DNA 

antikorları ve hipokomplemantemi SLE tanısını koydurur. Ağır JRA'da sıktır ancak 

Coombs pozitif değildir. Hemolitik anemi varlığında SLE akla gelmelidir. Poliartrit 

ayırıcı tanısı spondiloartropatileri de içine almaktadır. Jüvenil ankilozan spondilit 

çocuklarda aksiyel iskelete kıyasla alt ekstremitelerin büyük eklemlerini tutan 

artropatiye neden olur. Jüvenil ankilozan spondilit tanısı, poliartriti olan 10 yaşından 

büyük, ailede ankilozan spondilit ya da diğer spondiloartropati öyküsü olan erkek 

çocuklarda düşünülebilir. RF ve ANA bu çocuklarda negatiftir (55). 

Kemik ve sinoviumun malign infîltrasyonu poliartriti taklit edebilir, fakat burada 

lezyon genellikle eklem dışındadır. Ancak bazen malign hastalıklarda da eklem 

tutulumu oluşabilmektedir. Bunlar; özellikle lösemi, lenfoma ve nöroblastomadır. Bu 

vakalarda yüksek laktat dehidrogenaz seviyesinin olması ayırıcı tanıda yardımcıdır (9). 

Tablo 6’da poliartiküler JRA’ nın ayırıcı tanısı verilmiştir. 
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Tablo 6: Poliartiküler JRA 'nın ayırıcı tanısı (1) 

1-Seronegatif spondiloartropatiler  

2- Jüvenil ankilozan spondilit  

3- Jüvenil psöriatik artrit  

4-Enflamatuar barsak hastalıkları 

5- Sistemik Lupus Eritematozus 

6-İnfeksiyonlara bağlı Poliartrit (Gonore, Lyme hastalığı, stafilokok artriti) 

 

2.14.3.Sistemik Başlangıçtı JRA'nın Ayırıcı Tanısı 

Tanısı özellikle başlangıçta zordur. Bu dönemde yüksek ateş atakları ve sistemik 

enfeksiyon bulguları vardır; eklem bulguları olmayabilir. Böyle çocuklarda malignite, 

enflamatuar barsak hastalığı, vaskülit, FMF ve SLE gibi diğer konnektif doku 

hastalıkları düşünülebilir(1). 

Sepsise benzer klinik bulgular vardır. Artrit ve romatoid döküntü ortaya çıkması- 

yla tanının konulması kolaylaşır. Laboratuar değerleri tanıda pek önemli bir yer tutmaz, 

çünkü yüksek bulunan akut faz reaktanlan nonspesifıktir. RF ve ANA negatif bulunacak 

tır(1). 

Akut romatizmal ateşdeki inatçı ateş salisilatlara yanıtlıdır. Birçok sistemik 

JRA'lı hastada perikardit olmasına rağmen endokardit düşündüren üfürüm ile birlikte 

olması daha çok ARA ya da bakteriyel endokardit düşündürür. Bu çocuklarda artrit 

ağrılı, akut, gezici ve asimetriktir. Periferik, büyük eklemleri tutar ve sekel bırakmaz. 

Öyküde daha önce geçirilmiş β- hemolitik streptokok infeksiyonu vardır(1). 

 

2.15.Komplikasyonlar 

Hastalığın komplikasyonları arasında oligoartiküler tipte:  büyüme geriliği, 

eklemlerde özellikle diz ve dirseklerde fleksiyon kontraktürü, kronik üveitis, kaslarda 

atrofi, poliartiküler tipte: beslenme bozuklukları, iskelet anomalileri, osteoporoz, 

servikal spinalarda füzyon ve bu durum sonucu subluksusyonlar görülebilir (96). 

Sistemik JRA da ise: kardiyak tutulum (myokardit, endokardit, perikardit), interstisyel 

pulmoner fibrozis, hepatosplenomegali, osteoporoz, dissemine intravasküler 

koagülasyon, hemolitik anemi sayılabilir (1,96). Endarterit oldukça nadir görülen özellikle 
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parmak uçlarında dolaşım bozukluğu ile giderek otoampütasyona neden olan bir 

komplikasyondur (96). 

Makrofaj Aktivasyon Sendromu: Çocukluk çağı romatolojik hastalıklarında 

hayatı tehdit eden nadir bir komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır ve sıklıkla 

sistemik başlangıçlı JRA'da görülmektedir. Yüksek ateş, hepatosplenomegali, 

lenfadenopati, ciddi sitopeni ve karaciğer fonksiyon bozukluğu, intravasküler 

koagülopati, düşük eritrosit sedimentasyon hızı ve merkezi sinir sistemi disfonksiyonu 

ile karakterize bir tablodur. Reaktif hemofagositer benzer şekilde kontrol edilemeyen T 

lenfosit ve makrofajların aktivasyonu ve proliferasyonu sonucunda anormal inflamatuar 

sitokin salınımı ortaya çıkmaktadır (89,96).  

  Sendromun patognomonik özelliği kemik iliğinde görülmektedir: Birkaç iyi 

differansiye olmuş makrofajın kemik iliği elemanlarını aktif olarak fagosite ettiği 

görülür. Bu klinik durum romatolojik hastalıklar dışında hematolojik, neoplastik ve 

infeksiyoz hastalıkların seyrinde de görülebilmektedir, ancak sıklıkla sistemik 

başlangıçlı JRA' da görülür(89,96).  

 MAS'ın laboratuar bulguları arasında anemi, lökopeni, trombositopeni, artmış 

LDH, AST, ALT, bilirubin, ferritin ile azalmış fibrinojen, uzamış PT, aPTT değerleri ve 

düşük ESH vardır. İdrarda artmış beta2-mikroglobulin düzeyi MAS tanısında duyarlı bir 

göstergedir. MAS'lı hastalarda artmış hücresel immunitenin göstergesi olarak serumda 

β2-mikroglobulin ve interlökin-2 reseptör düzeyleride artmaktadır (91,96). 

          

  2.16.Tedavi  

Tedavinin amacı ağrıyı ve enflamasyonu kontrol altına almaktır. Bu şekilde, 

eklem hasarından koruyarak eklemin hareketini, kas kuvvetini korumak ve normal 

fonksiyonların devamı sağlanmaya çalışılır (9,13). 

Normal bir büyüme, beslenme, fiziksel ve psikososyal gelişmenin sağlanması ve 

sistemik tutulumların önlenmesi tedavinin başlıca amaclarıdır. Tedavi, hastalığın tipine, 

prognozuna ve hastanın fonksiyonunu koruyabilmesine, eklem hasarına göre planlanır. 

Non steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ) JRA tedavisinde önemli 1. basamak 

ilaçlardır. Hastaların büyük kısmında bu ilaçlar başarılı bir şekilde emniyetle kullanılır. 

2. basamak ilaçlar yeterli yanıt alınamayan hastalarda kullanılır. En çok kullanılan ilaç 

metotreksattır. Glukokortikoidler ciddi sistemik hastalıkta, diğer tedavilere yanıt 
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alınamayan durumlarda ve iridosiklitte tercih edilir. Oral, pulse veya intraartikuler 

kullanılabilir. Sırasıyla Şekil-2, Şekil-3 ve Şekil-4’te oligoartiküler JRA, poliartiküler 

JRA ve sistemik JRA’da tedavi algoritmi verilmiştir (95).   

  

2.16.1.Birinci Basamak İlaçlar 

Medikal tedavinin temelini oluşturan ilaçlar arasında çocuklarda en sık 

kullanılanlar nonsteroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçlardır. En yaygın kullanımı olan 

NSAİ’ler ibuprofen, endometazin, tolmetin ve naproksen sodyumdur. Bu ilaçlar 

öncelikle 12 yaş altı çocuklarda kullanılmaktadır. Bu ilaçlar düşük dozlarda analjezik 

etki ile ağrıyı azaltırlar, ancak yüksek dozlarda antiinflamatuar etki gösterirler. Yüksek 

dozlarda siklooksijenaz enzimini inhibe ederek prostoglandin oluşumunu engellerler. 

Ayrıca fosfolipaz C inhibisyonu,  oksijen radikallerinin oluşumunun engellenmesi ve 

yangısal sitokinlerin haberci ribonükleik asitlerinin transkripsiyonunu engelleyerek 

antiinflamatuvar etkinlik gösterirler. Tedavinin ilk 1-3 günü ağrının azalması şeklinde 

yanıt alınır. Yan etkileri anoreksi, gastrit ve gastrointestinal kanama, daha az sıklıkla 

hepatik, renal ve santral sinir sistemine ait yan etkilerdir. Mide yan etkilerini azaltmak 

amacıyla ilaçlar yiyeceklerle alınmalıdır, ancak sütle birlikte verilmemelidir. Olası 

gastrik yan etkilerini azaltmak amacıyla sukralfat, misoprostol, antiasit ve histamin-2 

reseptör antagonistleri ile birlikte kullanılmalıdır. Yüksek doz NSAİ alan hastalar 

dışkıda gizli kan, karaciğer ve böbrek fonksiyonları açısından 3-6 aylık aralarla  

izlenmelidir (3,56). En sık kullanılan NSAİ ilaçlar ve dozları Tablo 7’de özetlenmiştir 
(3,56). 
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Tablo 7. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ve kullanım dozları (3,56) 

 İlaç adı              Doz (mg/kg/gün)  Kullanım aralığı 
Salisilatlar    
Asetil salisilik asit 80-100  2-4 doz/gün 
Propionik asit türevleri    
Naproksen 10-20  2 doz/gün 
İbuprofen 30-40   3-4 doz/gün 
Ketoprofen 2-4  3-4 doz/gün 
Asetik asit türevleri    
İndometazin 1,5-3  3 doz/gün 
Tolmetin 20-30  3-4 doz/gün 
Sulindak 4-6  2 doz/gün 
Diklofenak 2-3   3 doz/gün 
Oksikamlar    
Piroksikam 0,2-0,3       1 doz/gün 
 

 2.16.2.İkinci Basamak İlaçlar  

NSAİ ilaçlardan fayda görmeyen, çok sayıda eklemi tutan ve eklem 

fonksiyonlarını ileri derecede bozulan hastalarda kullanılır. En çok tercih edilen ilaç 

metotreksattır. Bunun dışında antimalaryal ilaçlar, enjektabl ve oral altın tuzları, D–

penisilamin ve sulfosalazin kullanılabilir (56,57).  

  

2.16.2.1.Metotreksat  

Metotreksat (Mtx) folik asit analoğu olup dihidrofolikasit redüktaz inhibitörüdür 
(57). Deoksiribonükleik Asit (DNA), Ribonükleik Asit (RNA) ve protein sentezindeki 

basamaklardan dihidrofolatın tetrahidrofolata indirgenmesi, timidin monofosfat ve 

pürinlerin sentezinde rol oynamaktadır. Mtx, T ve B lenfositlerin proliferasyonunu 

antikor sentezini, lökotrien yapımını ve IL-1 aktivitesini inhibe eder. 2. grup ilaçlar 

içinde etkili ve diğerlerine göre daha az toksik olan bir ilaçtır. Haftada bir subkutan 

veya oral kullanılır. 10 mg/m2 başlanarak ağır vakalarda 20-30 mg/m2/haftaya 

çıkılabilir. Düşük dozda kullanıldığı için toksik bulguları çok azdır. Stomatit, diyare, 

abdominal ağrı karaciğer enzimlerinde yükselmeye neden olabilir. Bunlar genellikle 

kendini sınırlar. Nadiren kemik iliği depresyonu ve megaloblastik anemi gelişebilir. 

Metotreksata bağlı pnömonitis nadiren görülebilir. En önemli yan etkisi hepatik 

fibrozdur (58). Çocuklarda nadirdir. Mtx kullanan çocuklarda 4 haftada bir karaciğer 
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enzimleri ve tam kan sayımı yapılması önerilir. Yan etkilerini azaltmak için tedaviden 

24 saat sonra 2-5 mg/gün folik asit verilmektedir(1). 

 

  2.16.2.2.Hidroksiklorokin 

Antimalaryal bir ilaçtır. Daha çok erişkin romatoid artrit tedavisinde kullanılır.  

İmmunmodülatördür. Kollagenazı inhibe eder. Günde tek doz 5-7 mg/kg kullanılır. 

Gastrik iritasyon, myasteni benzeri kas zayıflığı, deri döküntüsü ve retinite yol 

açabilir(1).  

  

2.16.2.3.Sulfosalazin 

Poliartiküler JRA, oligoartiküler JRA, juvenil spondiloartropati vakalarında 50 

mg/kg/gün dozunda kullanılır. 10 mg/kg/gün başlanarak haftalık olarak arttırılır. 30-50 

mg/kg/gün dozuna çıkılır. Hipersentivite, diyare, kemik iliği değişiklikleri gibi yan 

etkileri vardır. Sistemik JRA’da Steven Johnson reaksiyonuna neden olabildiğinden 

kullanılmamalıdır (35,48). 

  

2.16.2.4.D- Penisilamin 

Dolaşan immünkompleksleri azaltır. Kullanımı sınırlıdır. Günde 3 mg/kg 

dozunda başlanıp, 10 mg/kg/gün’e kadar çıkılır. Kemik iliği depresyonu ve 

nefrotoksisite yapar (1).  

      

2.16.2.4.Altın tuzları 

RF(+) poliartiküler JRA hastalarında kullanılabilir. Yan etkileri fazladır. Kaşıntı, 

alerjik döküntü, ağızda yara, ishal, proteinüri, eozinofiliye neden olabilir. Tablo 8’de en 

sık kullanılan ikinci basamak ilaçlar özetlenmiştir (1). Kullanımı sınırlıdır. 

 
Tablo 8. İkinci basamak ilaçlar ve kullanım dozları (1) 

Adı     Dozu      Kullanım aralığı  
Sulfosalazin   50 mg/kg/gün     2-3 doz/gün  
Metotreksat   10 mg/m2/hafta   Haftada bir  
Altın tuzları   0,75-1 mg/kg/hafta    Haftada bir  
Hidroksiklorokin  5-7 mg/kg/gün    2 doz/gün  
D-Penisilamin   10 mg/kg/gün    2 doz/gün  
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2.16.2.5.Sitotoksik İlaçlar  

Siklosporin A; hem var olan kemik hasarını azaltarak hem de yeni hasar 

oluşumunu engelleyerek etki ettiği düşünülmektedir. 3 mg/kg dozunda kullanımı 

önerilmektedir. Aktif sistemik JRA vakalarında 2-5 mg/kg/gün dozunda nadir de olsa 

kullanılmaktadır. Aktif sistemik hastalıkta nadiren kullanılır (3,5).  

Siklofosfomid; yan etkileri çok fazla olan bir sitotoksik ilaçtır. Diğer tedavi 

seçenekleri ile yanıt alınamayan ciddi JRA vakalarında kullanılır. Bulantı, gastrik 

irritasyon, oral ülserasyonlar, alopesi, sistit ve kemik iliği baskılanması gibi yan etkileri 

vardır. Etkinliği fazla olmadığı için ve yan etkileri fazla olduğu için çok nadir kullanılır 
(3,5).   

Klorambusil; uzun yıllar amiloidoz gelişen hastalarda kullanılmakla birlikte 

yaşamı tehdit eden ciddi yan etkileri vardır (3,4). Klorambusil, bifonksiyonel alkilleyici 

ajan olarak görev yapan bir aromatik azotlu hardal türevidir. Alkilasyon, yüksek ölçüde 

reaktif olan etilenimonyum radikalinin oluşması ile gerçekleşir. Etilenimonyum türevi 

ile sarmal DNA'nın 2 iplikçiği arasında karşıt-bağlar oluşması ve bunun daha sonra 

replikasyonu engellemesi, olası bir etki biçimidir. İlaç dozu 0,1-0,2 mg/kg'dır (3,5). 

  

2.16.2.6.Glukokortikoidler  

Kortikosteroidler, fosfolipaz A enzimini inhibe ederek membran 

fosfolipidlerinden araşidonik asit oluşumunu engeller, böylece prostoglandin, 

trombaksan ve prostosiklin oluşumunu önleyerek inflamasyonu baskılar. Makrofaj 

farklılaşmasını ve fonksiyonunu antagonize eder. Mast hücre degranulasyonu, fibroblast 

ve T hücre proliferasyonunu ve fonksiyonunu inhibe eder. Antiinflamatuvar ve 

immünsupresif etkileri nedeniyle tedavide kullanılırlar. Oral glukokortikoidler orta ve 

ağır hastalarda seçilen tedavinin etkisi başlayıncaya kadar geçici olarak, hayatı tehdit 

eden sistemik bulguların varlığında ve kronik üveit tedavisinde kullanılmaktadır (50). 

  Poliartiküler ve oligoartiküler JRA’ da ağrılar ve sabah sertliği için kısa süreli (6 

aydan kısa) düşük dozda (0,25 mg/kg/gün) kullanılabilir (59). 

En fazla etki 2 mg/kg/gün dozunda kullanıldığında olmaktadır ancak bu şekilde 

kullanıldığında yan etkiler çok çabuk gelişmektedir.  İlaç her 10 günde bir %10 olacak 

şekilde 3–6 ay içinde azaltılıp kesilmelidir. Uzun süreli kullanıldığında iyatrojenik 

cushing sendromu, büyümede gerilik, kırıklar, osteoporoz, katarakt ve enfeksiyonlara 
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eğilim gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Tek veya iki eklemin tutulduğu oligoartiküler 

JRA’lı vakalara, eklem içi lokal depo steroidler (triamcinolon heksacetonid 20–40 mg) 

uygulanabilir (60). 

 Üveit tedavisinde de glukokortikoidler kullanılır. 30 mg/kg (maksimum 500 

mg/doz 3- 5 gün) kullanılabilir.  

Anti-inflamatuar etkileri glukokortikoidlerin en önemli tedavi edici 

özelliklerindendir (92). Enflamatuar semptomların giderilmesi; glukokortikoidler 

enflamasyon bölgesinde sıklıkla bulunan kızarıklık, sıcaklık, gerginlik ve şişlik gibi 

belirtilerini etkin biçimde ortadan kaldırırlar. Kortikosteroidlerin inflamasyon 

üzerindeki etkileri lökositlerin sayılarını, dağılımlarını ve fonksiyonlarını 

değiştirmelerine bağlıdır (92).  

İntraartiküler Kortikosteroidler: Depo glukokortikoidler doğrudan eklemin içine 

enjekte edilebilmektedirler. Bu yaklaşım NSAİ'lara yanıt vermeyen sınırlı eklem 

tutulumu olan oligoartiküler JRA'lı hastalarda kullanılabilir (94,95). Üç aylık bir dönemde 

tek ekleme üç defa triamsinolon hecasetonide 20-40 mg ile oldukça iyi sonuçlar 

bildirilmiştir. Intraartiküler kortikosteroid kullanımı için başlıca kontrendikasyonlar 

enfeksiyon, protez, artroskopi veya cerrahi girişim uygulanmış olması, harap olmuş 

eklem ve hipersensivitedir (93).  

MAS tedavisi genellikle destekleyicidir. Hastaların çoğu intravenöz yüksek doz 

kortikosteroide 24-48 saatte dramatik olarak yanıt verir. Kortikosteroidlere yeterli yanıt 

vermeyen hastalarda siklosporin A 5 mg/kg iv veya 8 mg/kg oral yoldan verilebilir. 

Ancak siklosporin A tüm laboratuar bulguları normale dönene kadar başlanmamalıdır. 

Enfeksiyona bağlı geliştiği düşünülen MAS’lı hastalarda IVIG yararlı olabilir (12,45,47). 

 

2.16.2.7. Biyolojik Ajanlar  

  Metotreksata yanıt vermeyen özellikle erişkin romatoid artritli olgularda yeni 

tedavi seçenekleri ortaya konulmaktadır. Bu konuda en çok dile getirilenler anti TNF-

alfa inhibitörü olan etanercept, infliksimab ve adalumimabtır. Bunların arasında JRA’lı 

çocuklarda kontrollü çalışmalar yapılmış ve dolayısı ile kullanım onayı olan sadece 

etanercepttir (3,56). 

Etanercept, insan rekombinant solubl TNFp75 reseptör ile IgG1 Fc kısmının 

füzyon proteinidir.  Etanerceptin sistemik JRA’dan çok poliartiküler tipte etkili olduğu 
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gösterilmiştir. Tedavi dozu 0,4 mg/kg/haftada 2 doz olarak subkutan olarak uygulanır. 

Haftalık tek doz 0,8 mg/kg/doz olarak kullanımı da önerilmektedir. En önemli yan etkisi 

infeksiyon, özellikle tüberküloz riskinin artmasıdır. Özellikle ve bu nedenle riskli hasta 

grubuna İsoniasid profilaksisi uygulanması uygun görülmüştür (95).  

Infliximab: İnfliximab kontrollü olmayan çalışmalarda hastalık aktivitesini 

baskıladığı bildirilmiştir. Önerilen doz 3-5 mg/kg/infüzyon’dur. anti TNF monoklonal 

antikorlardır (TNF-alfa’ya karşı kimerik insan-fare monoklonal antikoru) ve güçlü bir 

TNF nötralizan ajandır. Pediatrik hastalarda doz ve farmakokinetik bilgiler yetersiz 

olduğu içlin kullanımı sınırlıdır (71). Ciddi sistemik başlangıçlı JRA' sı olan ve 

konvansiyonel tedavilere dirençli olan bir hastada l0 mg/kg dozunda birer hafta ara ile 

iki kez İV infüzyon şeklinde uygulandığında iyi tolere edildiği ve ateş, anoreksi ve 

serozitin kontrol altına alındığı gösterilmiştir (72,95).  

Adalimumab: İnfliksimab ve etanercept'ten sonra FDA onayını almış olan 

üçüncü TNF inhibitörüdür. Tıpkı onlar gibi, adalimumab da TNFα'ya bağlanarak, onun 

kendi reseptörlerine bağlanmasını önelemektedir; adalimumab insan monoklonal 

antikoru kullanılarak üretilmiştir, oysa infliksimab bir fare-insan kimerik antikorudur ve 

etanercept ise TNF reseptör-IgG füzyon proteinidir. TNF-α inaktivasyonunun 

otoimmun hastalıklardaki down regülasyonu inhibe ettiği kanıtlanmıştır. Ayrıca 4 yaş 

ve üstü çocuklarda JRA tedavisinde kullanımı da onaylanmıştır (95,96). 

Anakinra: Nonglikolize insan IL-1 reseptör antgonistidir. 153 aminoasitten 

oluşur. 17.3 kilodalton ağırlığındadır. E.coli den rekombinant DNA teknolojisiyle 

ekprese edilerek üretilmiştir. 1 mg/kg/gün olacak şekilde maksimum 100 mg/gün 

uygulanır. JRA’da semptomları ve bulguları azalttığı ya da progresyonu yavaşlattığı 

yönünde çalışmalar bildirilmiştir. Ciddi nötropeni, enfeksiyon, malignansi, enjeksiyon 

yerinde yara vb. yan etkileri bildirilmiştir (97). 

 

2.16.2.8.Fizik Tedavi  

 Fizik tedavi ve egzersiz eklem hareketlerinin ve kas gücünün korunması için 

önemlidir. Çocuklar mümkün olduğunca aktif tutulmalıdır. Eklem fonksiyonlarının 

korunmasına yönelik hastalığın erken döneminden itibaren hastalar fizik tedavi 

programına alınmalıdır. Fizik tedavi ve egzersiz ile birçok hastada eklem hareketlerinin 

ve kas gücünün korunması mümkündür. Sabah sertliği ve tutukluluğun azaltılması için 
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sıcak su banyoları önerilebilir. Çocuklar mümkün oldukça aktif tutulmalıdır. Mutlak 

yatak istirahati önerilmemektedir (61). 

  

2.16.2.9.Cerrahi Tedavi  

Nadiren cerrahi tedavi gerekir. Sinovektomi bazen yararlı olabilir. Ciddi eklem 

deformiteleri olan hastada büyüme tamamlandıktan sonra total eklem replasmanı 

yapılabilir(1).  
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Şekil 2. Oligoartiküler JRA da tedavi algoritmi (95) 
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Şekil 3. Poliartiküler JRA da tedavi algoritmi (95) 
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Şekil 4. Sistemik JRA da tedavi algoritmi (95) 
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 2.17.Prognoz  

JRA’da prognoz genellikle iyidir (56). Prognoz hastalığın tipine göre değişir. 

Oligoartritli hastaların %20’sinde ağır poliartrit gelişir. Oligoartiküler JRA’da en 

önemli morbidite kronik iridosiklittir. Ağır sistemik tip nadiren hayatı tehdit edicidir. 

Hastalık düzelmeler ve ataklar şeklinde seyreder. Bu tekrarlamalarda hafif bir artrit ile 

hafif hareket bozukluğu veya ağır artritle kalıcı deformiteler gelişebilir. Morbidite riski 

en fazla sistemik ve seropozitif poliartikuler tiptedir. Erken dönemde, agresif tedavi 

başlanmalıdır. Oligoartikuler tipte artrit kontrol altına alındığında, eklem deformitesi, 

iridosiklit gelişmemişse 20 yaşlarında genellikle duraklar (1).  

Erken dönemde enfeksiyon, geç dönemde amiloidoza bağlı renal yetersizlik en 

önemli mortalite nedenlerindendir (56). 

Mortalite %1-4 arasındadır. Tüm JRA hastalarının %75’inde kalıcı hasar 

gelişmez. Tedavilere bağlı yan etkiler görülebilir. Hastalığın 5–7 yaşından önce 

başlaması, kız cinsiyet, aktif hastalığın 5 yıldan uzun sürmesi, trombositoz, romatoid 

faktör pozitifliği, erken dönemde saptanmış ilerleyici radyolojik değişiklikler, yüksek Ig 

seviyesi ve klinikle korelasyon göstermeyen persiste eden akut faz reaktanlarının 

yüksekliği, prognozun kötü olacağını gösteren işaretler olarak kabul edilmektedir (62). 

JRA’lı hastaların % 70-90 ında ciddi fonksiyon kaybının olmadığı memnun edici 

sonuclar bildirilmiştir (73-76). %5 lik bir grupta erişkin yaşlardada devam eden rekürren 

artirit mevcuttur (77-79). % 10-17 lik bir grupta ise erişkin yaşta da devam eden orta 

derecede fonksiyon kaybının olduğu artirit mevcuttur (80-81).  

53 kişilik bir çalışmada hastaların üçte ikisinde hafif veya orta derecede eklem 

bulgularının olduğu durum mevcut olup, yine bu grupta cinsel gelişimin iyi olduğu 

kaydedilmiştir, ortalama bir okul başarısı sergileyen bu hastaların, mesleki gelişim 

açısından da iyi prognoz göstermişlerdir. Üçte birinde ise hastalık ciddi bir şekilde 

seyretmiş olup progresyon göstererek inflamatuvar aktivite devam etmiş, fonksiyonel 

yetersizlik veya deformite kalmıştır (83). 

 Taplow ve ark. çalışmasında hastalığın tipine bakmaksızın % 83 vakada 15 yılda 

mesleki, eğitim açısından ve kişinin kendi kendine bakımı açısından yeterli bir düzelme 

kaydettiğini bildirmiştir (73).  
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Genel olarak aktif eklemdeki sinovitin tam düzelmesi için ortalama bir yıl süre 

gerekli olduğu bildirilmiştir, ortalama üç ayda ise artritli eklemde belirgin düzelme 

gözlemlenmiştir. Yaklaşık 5 yılda tüm gruplarda bilekler, dizler ve dirseklerde tatmin 

edici bir düzelme meydana gelir. Omuz ve kalça eklemlerinde ise aynı sürede biraz daha 

artmış bir düzelme mevcuttur. Birçok eklemde aktif hastalık bulgusu olmadan sadece 

eklem kısıtlılığı mevcuttur. El ve ayak parmakları gibi küçük eklemlerde daha kısa 

sürede deformite ve fonksiyonel yetersizlik meydana gelmektedir (84). 

Ruperto ve ark. 227 hastalık bir çalışmasında ANA pozitifliği olan hastalarda 

fonksiyonel yetersizlik diğer negatif olan gruba göre belirgin az bulunmuştur (85).  

Birleşik Krallık’ta 43 hastalık bir çalışmada RF pozitif poliartiküler ile uzamış 

oligoartiküler grupta ekstremitelerde daha fazla işlevsel kayıp görülmüştür.%21’inde 

depresyon bulguları, %66’lık grupta ise eklemlerde herhangi bir fonksiyonel kayıp 

görülmemiştir (86). 

Norveç’te yapılan bir çalımada hastalarda herhangi bir aktif artrit bulgusu 

olmaksızın ağrılarının olduğu ve bu hastaların %19 unda kronik ağrı sendromu 

geliştiğini bildirmiştir (87). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma Ocak 2010- Şubat 2011 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Ana Bilim Dalı Allerji-İmmunoloji Bilim 

Dalında ILAR kriterlerine (3) göre tanı almış JRA’lı hastalar arasında yürütülmüştür. Bu 

çalışma retrospektif bir çalışmadır, kliniğimizde takipli hastaların dosyaları hazırlanan 

anket formuna göre geriye yönelik incelendi. Anket formu Ek I de sunulmuştur. 

Çalışmada 124 hastanın dosyası incelendi ve 97 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Hastalardan takip süresi en az bir yıl olanlar çalışmaya dahil edildi. Takip süresi bir 

yıldan az olan hastalar ve polikliniğimize bir defa müracaat edip daha sonra takibe 

gelmeyenler ile düzensiz takipli hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma ile ilgili 

yazışmalar tamamlanarak etik kurul onayı alındı.  

 

Hastlara ait demografik ve klinik verileri belirlemek için aşağıda belirtilen 

sorular soruldu. 

          1-Adı 

2-Soyadı 

3-Doğum Tarihi 

4-Cinsiyeti 

5-Aile Öyküsü 

6- Hastalığın Başlangıç Yaşı 

7-Hastalığın Tanı Yaşı  

8-Tanı Anındaki Tutulan Eklem Sayısı  

9-Tanı Anındaki Tutulan Eklemlerdaki Sabah Sertliği 

10-Tanı Anındaki Laboratuar Bulguları 

11-Hastaların Poliklinik Takip Süreleri 

12-Takip Süresince Aldığı Tedaviler 

13-Son Vizitlerindeki Tutulan Eklem Sayısı  

14-Son Vizitteki Laboratuar Bulguları İncelendi  

 

Tanı anındaki ve son vizitlerindeki tutulan eklemlerde ağrı-hassasiyet, hareket 

kısıtlılığı, ısı artışı ve şişlik indeksleri belirlendi (103).  
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a-) Şişlik indeksi aşağıdaki gibi belirlendi; 

0: Şişlik yok  

1: Hafif şişlik var  

2: Orta derecede şişlik var 

3: Şiddetli derecede şişlik var  

b-) Ağrı indeksi aşağıdaki gibi belirlendi; 

0: Ağrı yok  

1: Palpasyon ile ağrı  

2: Orta derecede ağrı ve hareketle veya palpasyonla yüz ifadesi değişmesi  

3: Şiddetli ağrı  

c-) Eklem hareket indeksi aşağıdaki gibi belirlendi 

0: Eklemde hareket kısıtlılığı yok  

1: %25 ve daha az hareket kısıtlılığı olması  

2: %25-75 oranında hareket kısıtlılığı olması  

3: %75 ten fazla oranında hareket kısıtlılığı olması  

 

Laboratuvar incelemesi olarak hastaların tam kan sayımları otomatik kan sayım 

cihazı ile, eritrosit sedimentasyon hızı fotometrik yöntemle ( Alifax), CRP nefelometrik 

yöntemle (Beckmann coulter IMMAGE-8000), Anti Nükleer Antikor fotometrik mikro 

ELİSA yöntemiyle (cihaz: tritirus Grifols), hastalarda ANA 1/100 ve üzeri olan 

hastalarda pozitif kabul edildi. RF nefelometrik yöntemle (Beckmann coulter 

IMMAGE-8000), tetkik sonuçlarına bakıldı. Takibi esnasında HLA-B27 (PCR la 

sekansa spesifik primer SSP yöntemiyle) değerlendirmesi yapılan hastaların sonuçları 

kayıt edildi. 

Hastalar vizitlerdeki muayenesinde çocukluk çağı sağlık değerlendirme anketi 

(childhood health assesment questionaire-disability index Turkish version) CHAQ-DI 
(1), yine poliklinik muayenelerinde VAS-P, VAS-D skorları belirlendi (98).    

Hastaların ilk tanı anındaki ve son müracaatlarındaki hastalık aktivite skoru 

(Disease activity score DAS-28) hesaplandı ve karşılaştırıldı. DAS-28 skoru 

hesaplanırken hastaların şiş eklem sayısı, hassasiyeti olan eklem sayısı, ESH (mm/h) ve 

hastanın bir haftalık süre içerisinde genel olarak aktivitesini 0 mm ile 100 mm arasında 

olacak şekilde hasta tarafından belirlendi (101,102). 
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Hastaların şiş eklem sayısının karekökü × 0.28, hastaların hassasiyeti olan eklem 

sayısının karekökü×0.56, ESh milimetre cinsinden×0.70, haftalık global aktivite değeri 

milimetre cinsinden×0.014 hesaplanıp toplanarak DAS-28 skoru elde edildi (101,102). 

Elde edilen skorlara göre DAS-28 skoru 3.2’nin altında olanlar hastalığın inaktif 

durumda olduğu, 3.2-5.1 arası olanlar hastalığın orta derecede aktif olduğu ve 5.1’in 

üzeri olanlar ise hastalığın çok aktif olduğu kabul edildi. İlk ve son DAS-28 skoru farkı 

alınarak DAS-28 evaluasyonu yapıldı. Bu evaluasyona göre hastaların DAS-28 skoruna 

göre iyi düzelme, orta düzelme ve düzelme yok olarak tespit edildi (101,102). 

 
Tablo 9.CHAQ-DI  anketinde hastaların günlük aktivitelerindeki aşağıdaki sorulara yanıt 

alınmıştır. 
GÜNLÜK AKTİVİTE: 

Giyinmek: 
Yemek Yemek:                                      
Uzanmak: 
Yükselebilmek: 
Yürümek: 
Sıkı Tutabilmek: 
Hijyen: 
Diğer Aktiviteler:  
VAS - P:  (0)  ( 1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8  ) (9)  (10)  
VAS - D: (0)  ( 1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8  ) (9)  (10) 
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Hastalık aktivasyon kriteri; (100) 

a- şiş ve hassas eklem sayısı 

b-ağrı skorlaması 

c-eklem fonksiyonu değerlendirilmesi 

d-sabah sertliği ve süresi 

e- ESH ve CRP ölçümü 

 

Hastalık remisyon kriterleri; (99) 

a-sabah sertliği yok veya en fazla 15 dakika 

b-ağrılı eklem yok 

c-hassas eklem yok 

d-şiş eklem veya şiş tendon yok 

e-yorgunluk yok 

f-ESH 20mm/h altında olacak 

 

Bu kriterler çerçevesinde hastaların relaps ve remisyon durumları irdelendi. Bu 

kriterlerden remisyon kriterlerini karşı karşılayanlar parsiyel remisyon, eğer herhangi 

bir ilaç kullanmıyorsa tam remisyon olarak değerlendirildi. 

Takip süresince hastalarda oluşan diğer organ tutulumları (göz, böbrek, 

amiloidoz, osteoporoz) belirlendi. Hastaların tanı anındaki bulguları ve son vizitteki 

laboratuvar bulgularına göre anemi oranları karşılaştırıldı. 

 

3.1.  İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows 11.5 

paket programında yapıldı. Sürekli değişkenlerin dağılımının normale yakın dağılıp 

dağılmadığı Shapiro Wilk testi ile araştırıldı. Tanımlayıcı istatistikler, sürekli 

değişkenler için ortalama ± standart sapma şeklinde veya ortanca (minimum-

maksimum) biçiminde, nominal değişkenler ise vaka sayısı ve (%) şeklinde gösterildi. 

Gruplar arasında ortalamalar yönünden istatistiksel olarak anlamlı farkın olup olmadığı 

bağımsız grup sayısı iki olduğunda Student’s t testi ile ikiden fazla grup arasındaki 

farkın önemliliği ise Tek Yönlü Varyans Analizi ile değerlendirildi. Gruplar arasında 

ortanca değerler yönünden farkın önemliliği bağımsız grup sayısı iki olduğunda Mann 
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Whitney U testi ile ikiden fazla grup arasındaki farkın önemliliği ise Kruskal Wallis 

testiyle araştırıldı. Tek Yönlü Varyans Analizi veya Kruskal Wallis test istatistiği 

sonucunun önemli bulunması halinde post hoc Tukey veya parametrik olmayan çoklu 

karşılaştırma testleri kullanılarak farka neden olan durumlar tespit edildi. Nominal 

değişkenler Pearson’un Ki-Kare veya Fisher’in Kesin Sonuçlu Ki-Kare testi ile 

incelendi. Gruplar içerisinde DAS-28 ortalamalarıdna istatistiksel olarak anlamlı 

değişim olup olmadığı Bağımlı t testiyle araştırıldı. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmada toplam 124 hastanın dosyası incelendi. Çalışma kriterlerine uygun 97 

JRA’lı hastanın dosyası değerlendirmeye alındı. Bu hastaların 36’sı (%37,1) erkek, 61’i 

(%62,9) kızdı. Kız:erkek oranı yaklaşık olarak 3:2 idi. Bu hastaların 35’i (%36) 

oligoartiküler JRA, 38’i (%39,1) poliartiküler JRA, 8’i ( %8,2) sistemik JRA, 7’i(%7,2) 

entesitle ilişkili artrit, 9’u (%9,4) diğer artirit grubunu oluşturmaktadır. Hastalığın 

başlangıç yaşı ortalama 5,6±3,9 yıl, hastalığın tanı yaşı ortalama 7,05±4,03 yıldır. 

Ortalama takip süresi 5,1±3,2 yıldır. Tablo 10’da gruplara göre olguların başlangıç ve 

tanı yaşlarına göre dağılımı verilmiştir.  

   
Tablo 10. Gruplara göre olguların başlangıç ve tanı yaşlarına göre dağılımı  

Gruplar  n Başlangıç Yaşı (yıl) 

Ortalama(min.-max.) 

TanıYaşı(yıl)   

Ortalama(min.-max.) 

Sabit oligoartiküler 30 5,0±4,0 (3,4-6,5) 5,5±3,9b(3,9-7,3) 

Uzamış oligoartiküler 5 6,1±4,3(2,1-10) 8,0±4,3(4,08-11,9) 

Poliatriküler RF (+) 5 10,3±2,7e(6,8-13,6) 12,3±1,9a,b(9,8-14,6) 

Poliatriküler RF (-) 33 6,0±3,8 (4,6-7,3) 8,1±3,3c(6,9-9,2) 

Sistemik 8 2,6±2,1e(0,8-4,3) 3,0±2,1a,c,d(1,2-4,7) 

Entesitle ilişkili 7 7,5±5,4(2,5-12,5) 8,7±5,7d(3,3-13,9) 

Diğer artritler 9 4,8±1,9(3,3-6,2) 6,7±2,6(4,6-8,6) 

Tanı yaşları yönünden: a Poliatriküler RF (+) grubu ile Sistemik grubu arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı (p<0,01), b Persiste oligoartiküler ile Poliatriküler RF (+) grubu arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı (p=0,004), c Poliatriküler RF (-) grubu ile Sistemik grubu arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı (p=0,009), d Sistemik ile Entesitle İlişkili grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
(p=0,047). e Başlangıç yaşı yönünden Poliatriküler RF (+) grubu ile Sistemik grubu arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı (p=0,009) 

 

Gruplardan poliartiküler RF (+) JRA ile sistemik JRA arasında hastalık 

başlangıç yaş ortalaması yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü 

(p=0,017). Gruplardan poliartiküler RF (+) JRA ile persiste oligoartiküler JRA ve 

sistemik JRA arasında, poliartiküler RF(-) ile entesit ilşikili artrit arasında  tanı yaş 

ortalaması yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü (p<0,001).  

Gruplar arasında cinsiyet dağılımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmadı (p=0,784). Tablo 11’de gruplara göre hastaların cinsiyet dağılımı oranları 

belirtilmiştir. 
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Tablo 11. Gruplara göre hastaların cinsiyet dağılımı oranları  
 GRUPLAR  

 

Total 

CİNSİYET Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

sistemik Entesitle 

ilişkili 

Diğer 

artritler 

   Erkek 9 

32,1% 

3 

42,9% 

1 

20% 

11 

33,3% 

4 

50% 

4 

57,1% 

4 

44,4% 

36 

37,1% 

  Kadın 19 

67,9% 

4 

57,1% 

4 

80,0% 

22 

66,7% 

4 

50% 

3 

42,9% 

5 

55,6% 

61 

62,9% 

 

       Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

Tanı anında hastalarda en fazla sayıda 68’inde (%70) diz eklemi tutulumu ve 

ikinci sıklıkta ise ayak bileği ekleminde tutulumu mevcuttu 63’ünde (%64) sırasıyla 

elbileği 44’ünde (%45), el karpal ve interfalangeal eklemler 32’sinde (%33) ve dirsek 

22’sinde (%22,6) izlemektedir. Son vizitteki bulgulara göre hastalarda en fazla oranda 

19’unda(%19,7) diz eklemi tutulumu ve ikinci sıklıkta ise ayak bileği ekleminde 

tutulumu 13’ünde(%13,3) mevcuttu sırasıyla elbileği 8 hastada (%8,3), el karpal ve  

interfalangeal eklemler 6’sında (%6,2) ve dirsek 3’ünde (%3,1) izlemektedir. Tanı 

anında hastaların tutulan eklemlerinin gruplara göre oranı tablo 12’de son vizitteki 

muayene bulguların gruplara göre tutulum gösteren eklemlerin oranları tablo 13’te 

verilmiştir. 
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Tablo 12. Tanı anında hastaların tutulan eklemlerinin gruplara göre oranı 
 
 

GRUPLAR  
 

Eklemler Oligoartiküler 
(n:35) 

Poliatriküler 
(n:38) 

Sistemik 
(n:8) 

Entesitle 
İlişkili (n:7) 

Diğ erartritler  
        (n:9) 

Total 
(n:97) 

Diz 
 
 

El bileği 
 

 
25 (%71) 

 
29(%76) 

 
4(%50) 

 
4(%57) 

 
6(%66) 

 
68(%70) 

 
8 (%22) 

 
27(%71) 

 
2(%25) 

 
2(%28) 

 
5(%55) 

 
44(%45) 

 
Ayak bileği 

 
 

Dirsek 

 
12(%34) 

 

 
34(%89) 

 
5(%62,5) 

 
6(%85) 

 
6(%66) 

 
63(%64) 

 
1(%2.8) 

 

 
15(%39) 

 
2(%25) 

 
3(%42) 

 
1(%11) 

 
22(%22.6) 

 
El karpal ve 
falankslar 

 
4(%11) 

 
21(%55) 

 
2(%25) 

 
3(%42) 

 
2(%22) 

 
32(%33) 

 
Ayak tarsal ve 

falankslar 

 
0 

 
2(%5) 

 
1(%12,5) 

 
0 

 
0 

 
3(%3.1) 

 
Omuz 

 

 
0 

 
1(%2.5) 

 
1(%12,5) 

 
0 

 
0 

 
2(%2) 

Boyun 
 

 
1(%2,8) 

 
1(%2,5) 

 
1(%12,5) 

 
0 

 
0 

 
3(%3,1) 

Kalça 
 

 
0 

 
5(%13) 

 
0 

 
0 

 
1(%11) 

 
6(%6,1) 

Diğer 
vertabralar 

 
0 

 
1(%2,5) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1(%1.05) 

 

 
Tablo 13. Son vizitteki muayene bulguların gruplara göre tutulum gösteren eklemlerin oranları 

 GRUPLAR  
 

Eklemler   Oligoartiküler 
   ( n:35) 

Poliatriküler 
(n:37) 

Sistemik 
(n:8) 

Entesitle 
İlişkili (n:7) 

Diğer 
artritler (n:9) 

          Total 
         (n:96) 

Diz 
 
 

El bileği 
 
 

 
5(%14) 

 

 
12(%31) 

 
0 

0  
2(%22) 

 
19(%19,7) 

 
0 

 
4(%10) 

 
2(%25) 

0  
2(%22) 

 
8(%8,3) 

 
Ayak bileği 

 
 

Dirsek 

 
1(%2.8) 

 

 
8(%21) 

 
2(%25) 

 
0 

 
2(%22) 

 

 
13(%23,5) 

 
0 
 

 
3(%7,5) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3(%3,1) 

 
El karpal ve 
falankslar 

 
0 

 
5(%12,5) 

 
1(%12,5) 

 
0 

 
0 

 
6(%6,2) 

 
Ayak tarsal ve 

falankslar 

 
0 

 
0 

 
1(%12,5) 

 
0 

 
0 

 
1(%1,04) 

 
Omuz 

 

 
0 

 
1(%2,5) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1(%1,04) 

Boyun 
 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Kalça 
 

 
0 
 

 
3(%7,5) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3(%3,1) 

Diğer vertabralar  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
              0 

 
0 
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Aile öyküsü hastaların 7’sinde (%7,2) pozitif bulunmuştur. Hastaların 12’sinde 

(%12,4) ANA pozitifliği saptanmıştır. Tablo 14’te gruplara göre olguların cinsiyet, aile 

öyküsü ve ANA pozitifliği yönünden dağılımı oranları belirtilmiştir. Gruplar arasında 

aile öyküsü yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,199). Tablo 

15’de hastaların aile öyküsü pozitif olan grupların oranları belirtilmiştir.  

 
Tablo 14. Gruplara göre olguların cinsiyet, aile öyküsü ve ANA pozitifliği yönünden dağılımı  
Gruplar  n (%) Cinsiyet E/K Aile Öyküsü ANA 

Pozitifliği 

Persiste oligoartiküler 28 (28,9) 9/19 1 (%3,6) 7 (%25,0) 

Uzamış oligoartiküler 7 (7,2) 3/4 - 1 (%14,3) 

Poliatriküler RF (+) 5 (5,2) 1/4 1 (%20,0) - 

Poliatriküler RF (-) 33 (34,0) 11/22 5 (%15,2) 2 (%6,1) 

Sistemik 8 (8,2) 4/4 - 1 (%12,5) 

Entesitle ilişkili 7 (7,2) 4/3 - 1 (%14,3) 

Diğer artritler 9 (9,3) 4/5 - - 

 
 
Tablo 15. Hastaların aile öyküsü pozitifliğine göre dağılımı  

 GRUPLAR  

 

Total 

Aile öyküsü Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

     Yok 27 

96,4% 

7 

100% 

4 

80% 

28 

84,8% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

90 

92,8% 

    Var 1 

36% 

0 

 

1 

20% 

5 

15,2% 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

7,2% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

Tanı anında hastaların 65’inde (%67) eklemlerde sabah sertliği mevcuttu. 

Gruplardan persiste oligoartiküler JRA ile diğer tüm JRA tipleri arasında, uzamış 

oligoartiküler JRA ile poliartiküler RF(+) ve poliartiküler RF (-) arasında sabah sertliği 

yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü (p=0,002). Uzamış oligoartiküler 

ve RF (+) poliartiküler grubun tamamında tanı anında sabah sertliği mevcuttur. Tablo 

16’da hastaların gruplara göre tanı anında sabah sertliği olanların oranı verilmiştir. 
 



46 

Tablo 16. Hastaların gruplara göre sabah sertliği olanların oranı  
 GRUPLAR  

 

Total 

Sabah sertliği Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

     Yok 15 

53,6% 

0 

 

0 

 

7 

21,2% 

4 

50% 

1 

14,3% 

5 

44,4% 

33 

33% 

    Var 13 

46,4% 

7 

100% 

5 

100% 

26 

78,8% 

4 

50% 

6 

85,7% 

4 

44,4% 

66 

67% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 
 

Hastaların 31’inde (%32,0) son vizitlerindeki öyküsünde eklemlerinde sabah 

sertliği mevcuttur. Gruplar arasında şu anki sabah sertliği yönünden istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,116). Tablo 17’de hastaların son vizitlerindeki sabah 

sertliği pozitif olanların oranı verilmiştir. 

 
Tablo 17. Hastaların son vizitteki muayenelerinegöre sabah sertliği bulunanlarının oranı  

 GRUPLAR  

 

Total 

Son vizitteki 

bulgulara göre 

Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

     Yok 4 

14,3% 

2 

28,6% 

3 

60% 

14 

42,4% 

4 

50% 

1 

14,3% 

3 

33% 

31 

32% 

    Var 24 

85,7% 

5 

71,4% 

2 

40% 

19 

57,6% 

4 

50% 

6 

85,7% 

6 

67,7% 

66 

68% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 
 
Gruplardan persiste oligoartiküler JRA ile poliartiküler RF(+) ve poliartiküler 

RF (-) arasında, uzamış oligoartiküler ile poliartiküler RF (+) JRA arasında, poliatiküler 

RF (+) ile entesit ilişkili artirit ve diğer artritler grubu arasında şu andaki hareket 

kısıtlığı olan eklem sayısı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü 

(p<0,001). Gruplar arasında şu anki hassas şiş eklem sayısı yönünden istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,139). Tablo 18’de gruplara göre olguların tanı 

anındaki ve son vizitlerindeki tutulan eklem sayıları verilmiştir. 
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Tablo 18. Gruplara göre olguların tanı anındaki ve son vizitlerindeki tutulan eklem sayıları  
Gruplar  Tanı Anında Şu Anda 

Persiste oligoartiküler 2 (1-4) 0  

Uzamış oligoartiküler 4 (3-4)a 0  

Poliatriküler RF (+) 6 (5-13)a,b,c 2 (0-4) 

Poliatriküler RF (-) 6 (2-15)a,b,c 0  

Sistemik 5 (2-10)a 0  

Entesitle ilişkili 6 (1-12)a 0  

Diğer artritler 4 (2-8)a 0  
a Persiste oligoartiküler grubu ile aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), b Uzamış 
oligoartiküler grubu ile aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), c Diğer artritler grubu ile 
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05). 
 

Hastaların çocukluk çağı sağlık değerlendirmesi ve yetersizlik indeksi 

(Childhood healt assesment questionaire-disability index CHAQ-DI) frekans dağılımına 

göre 51’inde (% 53,1) günlük yaşamsal aktiviteler yönünden herhangi bir zorluk yok 

iken, 17’inde (%17,7) hafif düzeyde, 21’inde (%21,9) orta düzeyde, 7’ünde (%7,3) ağır 

düzeyde zorluk mevcuttur.  Tablo 19’da JRA tiplerinde olguların CHAQ-DI sonuçlarına 

göre açısından frekans dağılımı verilmiştir. 

 

Tablo-19. JRA tiplerinde olguların CHAQ-DI sonuçlarına göre açısından frekans dağılımı  
 GRUPLAR  

 

Total 

CHAQ-DI Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

0 Yetersizlik yok 

 

1 Hafif derece 

23 

82,1% 

4 

57,1% 

0 

 

9 

27,3% 

4 

50% 

6 

85,7% 

5 

55,6% 

51 

53,1% 

4 

14,3% 

1 

14,3% 

1 

25% 

6 

18,2% 

1 

12,5% 

1 

14,3% 

3 

33,3% 

17 

17,7% 

2  Orta derece 

 

3  Ağır derece 

1 

3,6% 

2 

28,6% 

3 

75% 

12 

36,4% 

3 

37,5% 

0 

 

0 

 

21 

21,9% 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

18,2% 

0 

 

0 

 

1 

11,1% 

7 

7,03% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

4 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

96 

100% 
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Şekil 5.JRA tiplerinde olguların CHAQ-DI sonuçlarına göre açısından frekans dağılımı verilmiştir. 

 

Hastaların 20’sinde HLA-B27 incelemesi yapılmıştır. Tüm hastaların 3’ünde 

(%14,5) HLA-B27 pozitif bulundu. Gruplar arasında HLA-B27 dağılımı yönünden 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,200). Tablo 20’de HLA-B27 pozitif 

hastaların gruplara göre dağılımı verilmiştir. 

 

Tablo 20. HLA-B27 pozitif hastaların gruplara göre dağılımı  
 GRUPLAR  

 

Total 

HLA-B27 Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

Bakılmamış 

 

Pozitif 

21 

75% 

5 

71,4% 

3 

60% 

28 

84,8% 

7 

87,5% 

4 

57,1% 

9 

100% 

77 

79,4% 

1 

3,6% 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

28,6% 

0 

 

3 

3,1% 

Negatif 6 

21,4% 

2 

28,6% 

2 

40% 

5 

15,2% 

1 

12,5% 

1 

14,3% 

0 

 

17 

17,5% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

Tanı anındaki laboratuvar bulgularının gruplar içinde en yüksek beyaz küre, 

trombosit, eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP ortalaması ile en düşük hemoglobin 

ortalamasına sahip grup sistemik JRA’dır. Sistemik JRA ile diğer gruplar arasında 

beyaz küre, trombosit, CRP yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü 

(p=0,012; p=0,043 ve p=0,048). Gruplar arasında tanı anındaki laboratuvar bulgularının 
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ESH yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,439). Tablo 20 ve 

Tablo 21’de hastaların tanı anındaki beyaz küre, trombosit, eritrosit sedimentasyon hızı 

ve CRP ve hemoglobin değerlerinin ortalaması mevcuttur. Gruplar arasındaki son 

vizitlerindeki laboratuar sonuçlarına göre beyaz küre, trombosit, eritrosit sedimentasyon 

hızı ve CRP yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü (p<0,05). Tablo 21 

ve Tablo 22’de hastaların son vizitlerindeki laboratuar sonuçlarının ortalamaları 

verilmiştir.  

 

Tablo 21. Gruplara göre olguların tanı anındaki ve son vizitteki laboratuar ölçümleri  

Gruplar  Tanı Anında Son vizitte 
Beyaz Küre (mm3)   
Persiste oligoartiküler 9100 (6000-23000)a 7245 (4300-13200)a 

Uzamış oligoartiküler 9850 (5600-15600)a 8550 (6800-10100)a 

Poliatriküler RF (+) 11000 (6000-16500)a 9100 (6000-13600) 
Poliatriküler RF (-) 8800 (4390-18600)a 7600 (3700-11300)a 

Sistemik 15825 (11900-26200) 11625 (7300-18000) 
Entesitle ilişkili 10400 (7200-15900)a 7200 (3400-9300)a 

Diğer artritler 10500 (5800-20100)a 8100 (3000-12900)a 

Trombosit X 1000 (mm3)   
Persiste oligoartiküler 445 (256-790) 331,5 (180-526) 
Uzamış oligoartiküler 331 (248-714) 369 (266-442) 
Poliatriküler RF (+) 643 (347-932)b,c 525 (259-562)b 

Poliatriküler RF (-) 393 (287-944)d,e 295 (198-569)d,e 

Sistemik 703,5 (199-861)b,c 405,5 (284-718)b 

Entesitle ilişkili 440 (237-575)d,e 227 (208-362)b,c,d,e 

Diğer artritler 577 (205-997)c 320 (181-538)d 

Hemoglobin (gr/dl)   
Persiste oligoartiküler 10,1±0,89a 11,6±1,19 
Uzamış oligoartiküler 10,6±0,73a 11,8±0,97 
Poliatriküler RF (+) 10,4±2,23 11,3±1,68 
Poliatriküler RF (-) 10,4±1,67a 11,9±1,79 
Sistemik 8,3±1,29 11,4±1,29 
Entesitle ilişkili 10,8±1,04a 12,3±1,47 
Diğer artritler 10,4±2,00a 11,5±1,26 
   
a Sistemik grup ile aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), b Persiste oligoartiküler grup ile 
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), c Uzamış oligoartiküler grup ile aralarındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), d Poliatriküler RF (+) grup ile aralarındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı (p<0,05), e Sistemik grup ile aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05). 
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Tablo 22.Gruplara göre olguların tanı anındaki ve son vizitteki laboratuar ölçümleri  

Gruplar  Tanı Anında Son vizit 
CRP (mg/dl)   
Persiste oligoartiküler 32 (3-148)a 3 (1-25)b 

Uzamış oligoartiküler 35 (10-100)a 3 (3-31) 
Poliatriküler RF (+) 47 (12-88) 9 (5-65) 
Poliatriküler RF (-) 48 (3-511) 3 (2-75)b 

Sistemik 96,5 (48-267)a 14 (1-45)b 

Entesitle ilişkili 32 (8-71)a 3 (3-6) 
Diğer artritler 67 (3-129)a 3 (1-78)b 

   
ESH (mm/saat)   
Persiste oligoartiküler 50 (15-120) 9 (1-55) 
Uzamış oligoartiküler 52 (23-90) 24 (3-40) 
Poliatriküler RF (+) 60 (20-120) 34 (10-80)b,c 

Poliatriküler RF (-) 55 (7-130) 15 (2-120) 
Sistemik 83,5 (50-125) 40 (8-94)b,c 

Entesitle ilişkili 55 (20-130) 3 (2-39) 
Diğer artritler 65 (17-124) 25 (3-87)b,c 

   
a Sistemik grup ile aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), b Entesitle ilişkili grup ile 
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), c Persiste oligoartiküler grup ile aralarındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05).  
  

Hastaların tam kan sayımı analizlarinin incelenmesi esnasında hemoglobin 

değeri 13,5 gr/dl altında olan hastalar anemik olarak kabul edildi. Tanı anında hastaların 

%80,4’ünde anemi mevcuttu. Uzamış oligoartiküler JRA ve Sistemik JRA lı hastaların 

tamamında tanı anında anemi mevcuttu. Gruplar arasında tanı anında anemili hastaların 

dağılımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,148). Tablo 

23’de hasta gruplarının tanı anındaki anemili hasta sayısının oranları verilmiştir. 

 

Tablo 23.  Hasta gruplarının tanı anındaki anemili hasta oranları 
 GRUPLAR  

 

Total 

Anemi Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

Yok 

 

Var 

4 

14,3% 

0 

 

1 

20% 

9 

27,3% 

0 

 

2 

28,6% 

3 

33,3% 

19 

19,6% 

24 

85,7% 

7 

100% 

4 

80% 

24 

72,7% 

8 

100% 

5 

71,4% 

6 

66,7% 

78 

80,4% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 
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Hastaların son vizitlerindeki laboratuar bulgularına göre %42,3’ünde anemi 

devam etmektedir. Gruplar arasında şuan ki laboratuar bulgularıyla anemi varlığı 

açısından dağılımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,364). 

Tablo 24’te hasta gruplarının son vizitlerindeki laboratuar sonuçlarına göre anemili 

hasta oranları verilmiştir. 

 

Tablo 24.  Hasta gruplarının son vizitlerindeki  anemili hasta oranları  
 GRUPLAR  

 

Total 

Anemi Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

sistemik Entesitle 

ilişkili 

Diğer 

artritler 

Yok 

 

Var 

17 

60,7% 

4 

57,1% 

1 

20% 

17 

51,5% 

5 

62,5% 

6 

85,7% 

6 

66,7% 

56 

57,7% 

11 

39,3% 

3 

42,9% 

4 

80% 

16 

48,5% 

3 

37,5% 

1 

14,3% 

3 

33,3% 

41 

42,3% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

Hastaların %12 sinde ANA pozitifliği mevcuttur. Gruplar arasında ANA 

dağılımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,203). ANA 

pozitifliği en yüksek oranda % 25 ile persiste oligoartiküler JRA grubunda mevcuttur. 

Tablo 25’de hasta gruplarında ANA pozitif olan hastaların oranları verilmiştir. 

Hastaların 5’inde (%5,2) RF pozitifliği mevcuttur. Poliartiküler RF (+) grup dışında RF 

pozitifliği saptanmamıştır. 

 

Tablo 25.  Hasta gruplarının ANA pozitif olan hastaların oranları 
 GRUPLAR  

 

Total 

ANA Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

Yok 

 

Var 

21 

75% 

6 

85,7% 

5 

100% 

31 

93,9% 

7 

87,5% 

6 

85,7% 

9 

100% 

85 

87,6% 

7 

25% 

1 

14,3% 

0 

 

2 

6,1% 

1 

12,5% 

1 

14,3% 

0 

 

12 

12,4% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 
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Genel olarak bakıldığında hastaların tamamı 97’si (%100) NSAİ kullanmıştır. 

İkinci sıklıkta 81’inde (%83,5) Mtx kullanılmıştır. Üçüncü sıklıkta 24’ünde (%24,7) 

sulfasalazilin kullanılmıştır. Dördüncü sıklıkta 21’inde (%21,7) etanercept 

kullanılmıştır. Beşinci sıklıkta steroid 20’inde (%20,6) kullanılmıştır. Diğer 

(klorambusil, siklofosfamid, azatiopurin) ilaçlar ise 4’ünde (%4,1) kullanılmıştır. Tüm 

hastalar fizik tedavi programına alınmıştır. Tablo 26’da gruplara göre olguların 

kullandığı ilaçlar yönünden dağılımı verilmiştir.  

 

Tablo 26. Gruplara göre olguların kullandığı ilaçlar yönünden dağılımı  

Gruplar  NSAİ Metotreksat Steroid Sulfasala. Etanercept Diğer  

Persiste oligoartiküler 28 (%100) 24 (%85,7) 2 (%7,1) 8 (%28,6) 3 (%10,7) 0 

Uzamış oligoartiküler 7 (%100) 6 (%85,7) 1 (%14,3) 0 0 0 

Poliatriküler RF (+) 5 (%100) 3 (%60) 1 (%20) 1 (%20) 2 (%40,0) 2 (%40) 

Poliatriküler RF (-) 33 (%100) 28 (%84,8) 6 (%18,2) 8 (%24,2) 12 (%36,4) 1 (%3) 

Sistemik 8 (%100) 6 (%75) 7 (%87,5) 2 (%25) 1 (%12,5) 1 (%12,5) 

Entesitle ilişkili 7 (%100) 6 (%85,7) 1 (%14,3) 3 (%42,9) 1 (%14,3) 0 

Diğer artritler 9 (%100) 8 (%88,9) 2 (%22,2) 2 (%22,2) 2 (%22,2) 0 

 

JRA tipleri arasında olguların tümü NSAİ kullanmaktaydı. Hastaların 81’i 

(%83,5) metotrexat tedavisi almıştır. JRA tipleri arasında metotreksat kullanımı 

yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (p=0,886). Tablo 27’te 

hasta gruplarının Mtx kullanım oranları belirtilmiştir.  

 

Tablo 27. Hasta gruplarının Mtx kullanım oranları   
 GRUPLAR  

 

Total 

Metotreksat Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

Almayan 

 

Alan 

4 

14,3% 

1 

14,3% 

2 

40% 

5 

15,2% 

2 

25,0% 

1 

14,3% 

1 

11,1% 

16 

16,5% 

24 

85,7% 

6 

85,7% 

3 

60% 

28 

84,8% 

6 

75,0% 

6 

85,7% 

8 

88,9% 

81 

83,5% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 
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JRA tipleri arasında steroid kullanımı yönünden sistemik JRA ile diğer tüm 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttur (p=0,002 ). En fazla 

oranda %87,5 ile sistemik JRA’da, en az oranda %7,1 ile persiste olgoartiküler JRA’da 

steroid kullanılmıştır. Tablo 28’de steroid kullanımının hasta gruplarına göre oranları 

verilmiştir. 

 

Tablo 28.  Hasta gruplarının steroid kullanım oranları   
 GRUPLAR  

 

Total 

Steroid Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

Almayan 

 

Alan 

26 

92,9% 

6 

85,7% 

4 

80% 

27 

81,8% 

1 

12,5% 

6 

85,7% 

7 

77,8% 

77 

79,4% 

2 

7,1% 

1 

14,3% 

1 

20% 

6 

18,2% 

7 

87,5% 

1 

14,3% 

2 

22,2% 

20 

20,6% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

Hastaların %24,7’si sulfasalazilin tedavisi almıştır. JRA tipleri arasında 

sulfasalazilin kullanımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir 

(p=0,495). En fazla oranda entesit ilişkili artrit grubunda kullanılmıştır. Tablo 29’ da 

hasta gruplarının sulfasalazilin kullanım oranları verilmiştir. 

 

Tablo 29. Hasta gruplarının sulfasalazilin kullanım oranları  
 GRUPLAR  

 

Total 

sulfasalazilin Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

Almayan 

 

Alan 

20 

71,4% 

7 

100% 

4 

80% 

25 

75,8% 

6 

75% 

4 

57,1% 

7 

77,8% 

73 

75,3% 

8 

28,6% 

0 

 

1 

20% 

8 

24,2% 

2 

25% 

3 

42,9% 

2 

22,2% 

24 

24,7% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

Hastaların 21’i (%21,6) etanercept tedavisi almıştır. JRA tipleri arasında 

etanercept kullanımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir 

(p=0,089). Etanercept tedavisi en fazla oranda RF (+) ve RF (-) poliartiküler grupta 
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kullanılmıştır. Etanercept kullanımı yönünde hasta alt gruplarının oranları tablo 30’da 

verilmiştir. 

 

Tablo 30. Hasta gruplarının etanercept kullanım oranları belirtilmiştir.  
 GRUPLAR  

 

Total 

etanercept Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

Almayan 

 

Alan 

25 

89,3% 

7 

100% 

3 

60 % 

21 

63,6% 

7 

87,5% 

6 

85,7% 

7 

77,8% 

76 

78,4% 

3 

10,7% 

0 

 

2 

40% 

12 

36,4% 

1 

12,5% 

1 

14,3% 

2 

22,2% 

21 

21,7% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

Hastaların 4’ü (%4,1) klorambusil, siklofosfamid, azatiopurin gibi diğer ilaç 

tedavilerini almıştır. JRA tipleri arasında diğer ilaç kullanımı yönünden istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (p=0,071). Tablo 30’da hasta gruplarının diğer 

ilaçların kullanım oranları verilmiştir. 

 

Tablo 31. Hasta gruplarının diğer (klorambusil, siklofosfamid, azatiopurin) ilaçların  kullanım 
oranları 

 GRUPLAR  

 

Total 

Diğer ilaçlar Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

Almayan 

 

Alan 

28 

100% 

7 

100% 

3 

60% 

32 

97% 

7 

87,5% 

7 

100% 

9 

100% 

93 

95,9% 

0 

 

0 

 

2 

40,0% 

1 

3,0% 

1 

12,5% 

0 

 

0 

 

4 

4,1% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

 

Hastalık remisyon kriterleri sabah sertliği yok veya en fazla 15 dakika, ağrılı 

eklem yok, hassas eklem yok, şiş eklem veya şiş tendon yok, yorgunluk yok, ESH 20 

mm/h altında olması kabul edildi. Bu kriterler çerçevesinde hastaların relaps ve 

remisyon durumları irdelendi. Bu kriterlerden remisyon kriterlerini karşı karşılayanlar 

parsiyel remisyon, eğer herhangi bir ilaç kullanmıyorsa tam remisyon olarak 

değerlendirildi(99).Gruplar arasında hastalığın relaps saysı yönünden istatistiksel olarak 
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anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,408). En az relaps oligoartiküler ile entesit ilişkili artrit 

gruplarında bulundu. Gruplar arasında hastalığın remisyon durumu yönünden 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,086). En fazla oranda 7’sinde 

(%25) tam remisyon persiste oligoartiküler grubunda görülmüştür. RF pozitif JRA, 

sistemik JRA ve entesit ilişkili artrit grubunda ise tam remisyon yok idi. En fazla 

aktivasyon gösteren grup ise sistemik JRA ve poliartiküler JRA’lı grupta görüldü. Tablo 

32’de ve Sekil 6’da hasta gruplarının remisyona girme oranları verilmiştir. 

 
Tablo 32. Hasta gruplarının remisyona girme oranları  

 GRUPLAR  

 

Total 

Hastalığın 

durumu 

Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

Parsiyel 

remisyon 

 

Akitif 

17 

60,7% 

4 

57,1% 

3 

60% 

16 

48,5% 

4 

50% 

7 

100% 

5 

55,6% 

56 

57,5% 

4 

14,3% 

2 

28,6% 

2 

40% 

13 

39,4% 

4 

50% 

0 

 

3 

33,3% 

28 

28,9% 

 

Tam remisyon 

7 

25% 

1 

14,3% 

0 

 

4 

12,1% 

0 

 

0 

 

1 

11,1% 

13 

13,4% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

 

            
Şekil 6. Hasta gruplarının remisyona girme oranları belirtilmiştir.  

 

Hastalığın remisyon durumuna göre gruplar arasında hastalğın başlangıç yaşı 

ortalamaları yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,981). 
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Hastalığın remisyon durumuna göre gruplar arasında cinsiyet dağılımı yönünden 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,811). Tablo 33’de hasta 

gruplarının cinsiyete göre remisyona girme oranları verilmiştir. Hastalığın başlangıç 

yaşına göre remisyona girme durumu arasında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Hastalığın takip süresiyle remisyona girme durumu 

arasında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  

Hastaların remisyona girme ortalama süresi 1,73±0,82 yıldır.25 hasta (% 25,7) 

hastalığın 1. yılında, 26 hasta (% 26,8) hastalığın 2. yılında, 9 hasta (% 9,2) hastalığın 3. 

yılında, 5 hasta (% 5,1) hastalığın 4. yılında, 3 hasta ise hastalığın 5. yılından sonra 

remisyona girmiştir. Gruplar arasında hastalığın remisyona girme süresi yönünden 

istatiksel açıdan anlamlı farklılık yok idi (p>0,05). Hastaların remisyona girme süresiyle 

CRP, ESH, ANA ve DAS-28 (p>0,05-OR:1,005) arasında ilişki bulunamamıştır.   

 

Tablo 33. Hasta gruplarının cinsiyete göre remisyona girme oranları   

 
Cinsiyet 

HASTALIĞIN DURUMU  
 

Total 
Parsiyel remisyon Aktif Tam remisyon 

Erkek  
 
 

Kadın 

22 
39,3% 

9 
32,1% 

5 
38,5% 

36 
37,1% 

34 
60,7% 

19 
67,9% 

8 
61,5% 

61 
62,9% 

 
Total 

56 
100% 

28 
100% 

13 
100% 

97 
100% 

 

Hastalığın remisyon durumuna göre gruplar arasında ANA pozitifliği yönünden 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,577). Tablo 34’te hasta 

gruplarının ANA pozitif ve ANA negatif gruplarda remisyon oranları verilmiştir. 

 

Tablo 34.  Hasta gruplarının remisyona girme ANA pozitif ve ANA negatif gruplarda oranları 
belirtilmiştir.   

 
                 ANA 

HASTALIĞIN DURUMU  
 

Total 
Parsiyel remisyon Aktif Tam remisyon 

Negatif  
 
 

Pozitif 

48 
85,7% 

26 
92,9% 

11 
84,6% 

85 
87,5% 

8 
14,3% 

2 
7,1% 

2 
15,4% 

12 
12,4% 

 
Total 

56 
100% 

28 
100% 

13 
100% 

97 
100% 
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Hastalığın remisyon durumuna göre gruplar arasında tanı anındaki 

laboratuarındaki CRP ve ESH yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı 

(p=0,354 ve p=0,405). Hastalığın remisyon durumuna göre gruplar arasında RF 

yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık yok idi (p=0,453). Tablo 35’te hastaların 

RF (+) ve RF (-) olanların remisyon-aktivasyon oranları verilmiştir. Tablo 37’de 

olguların hastalık remisyon-aktivasyon durumlarının demografik ve laboratuvar 

bulgularıyla olan ilişkisi verilmiştir. 

 
Tablo 35. Hastaların RF(+) ve RF (-) olanların remisyon-aktivasyon oranları  

 
RF 

 

HASTALIĞIN DURUMU  
 

Total 
Parsiyel remisyon Aktif Tam remisyon 

              Negatif 
 

              Pozitif 

53 
94,6% 

26 
92,9% 

13 
100% 

92 
94,8% 

3 
5,4% 

2 
7,1% 

0 
 

5 
5,2% 

 
Total 

56 
100% 

28 
100% 

13 
100% 

97 
100% 

 
 
Tablo 36. Olguların hastalık remisyon durumlarına göre demografik ve klinik özellikleri  
Gruplar  Parsiyel 

Remisyon 
Aktif Tam 

Remisyon 
p-
değeri 

Hastalık Başlangıç Yaşı 5,7±4,1 5,5±4,0 5,6±3,3 0,981 
Cinsiyet E/K 22/34 9/19 5/8 0,811 
ANA Pozitifliği 8 (%14,3) 2 (%7,1) 2 (%15,4) 0,577 
Tanı Anında CRP 44,5 (3-267) 48 (3-511) 30 (3-103) 0,354 
Tanı Anında ESH 55,5 (10-130) 62,5(7-127) 43 (17-120) 0,405 
Tanı Anında RF 3 (%5,4) 2 (%7,1) 0  0,453 
 

Tablo 37.  Olguların hastalık remisyon-aktivasyon durumlarının demografik ve laboratuvar 
bulgularıyla olan ilişkisi 

Gruplar  Remisyon 

(n=69) 

        Aktif 

(n=28) 

p-değeri Odds Oranı  

(%95 Güven Aralığı) 

Hastalığın başlangıç yaşı 5,7±3,9 5,5±4,0 0,860 0,999 (0,990-1,009) 

Cinsiyet (kız olmak) 42 (%60,9) 19 (67,9) 0,519 1,357 (0,536-3,436) 

Hastalığı tanı yaşı  6,8±4,0 7,6±4,0 0,414 1,004 (0,995-1,013) 

ANA pozitifliği 10 (%14,5) 2 (%7,1) 0,499 0,454 (0,093-2,218) 

Tanı anında DAS-28 5,0 (3,2-6,2) 5,5 (3,7-6,5) 0,014 2,374 (1,195-4,720) 

Tanı anındaki ESH 55 (10-130) 62,5 (7-127) 0,585  1,004 (0,991-1,017) 

Tanı anında RF 3 (%4,3) 2 (%7,1) 0,624 1,692 (0,267-10,718) 
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Tedavi sırasında eklemlerinde deformite kalan ve deformite kalmayan hastaların 

alt gruplar arasında hastalığın başlangıç yaş ortalamaları yönünden istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,798). Hastaların 2’sinde (%2,1) akut iridosiklit 

şeklinde göz tutulumu mevcuttur. Toplam 8 (%9) hastada kemik dansitometrik inceleme 

yapılmıştır ve toplam hastaların 3’ünde (%3,1)’inde osteoporoz mevcuttur. 3’ünde 

(%3,1) amilodoz ve renal tutulum görülmüştür. Poliartiküler RF pozitif grubundaki bir 

hasta amiloidoza sekonder renal komplikasyondan eksitus olmuştur. JRA tipleri 

arasında en az bir organ tutulumunun olması yönünden de istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmemiştir (p=0,309). Tablo 38’de JRA alt gruplarının en az bir organ 

tutulumu yönünden oranları verilmiştir. 

 

Tablo 38. JRA alt gruplarının en az bir organ (göz, renal, amiloidoz, osteoporoz) tutulumu oranları  
 GRUPLAR  

 

Total 

O  Organ tutulumu Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

sistemik Entesitle 

ilişkili 

Diğer 

artritler 

Tutulum yok 

 

Tutulum var 

28 

100% 

6 

85,7% 

4 

80% 

30 

90,9% 

7 

87,5% 

7 

100% 

8 

88,9% 

90 

92,8% 

0 

 

1 

14,3% 

1 

20,0% 

3 

9,1% 

1 

12,5% 

0 

 

1 

11,1% 

7 

7,2% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100,0% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

Gruplar içerisinden poliatriküler RF (+) olan olgular dışındaki tüm gruplarda 

DAS-28 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı azalma görüldü (p<0,0071). Gruplar 

arasında DAS-28’deki ortalama değişim düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmadı (p=0,593). DAS-28 skoru 3,2’nin altında olanlar hastalığın inaktif 

durumda olduğu, 3,2-5,1 arası olanlar hastalığın orta derecede aktif olduğu ve 5,1’in 

üzeri olanlar ise hastalığın çok aktif olduğu kabul edildi. Tanı anındaki DAS-28 

skorundaki bir birimlik artış hastalık aktivasyonunda yaklaşık 2,5 kat artış 

sağlamaktadır (OO:2,37(1,19-4,37)). Tablo 39’da hastaların tanı anındaki vizitlerindeki 

bulgularına göre DAS-28 skoru sonucunda oluşan aktivasyon durumlarının oranları 

verilmiştir. Tablo 40’da hastaların son vizitlerine göre belirlenen DAS-28 skorları 

sonucu hastalığın aktivasyon durumu oranları verilmiştir.  Tablo 41’da hastaların ilk ve 

son vizitleri arasında ki DAS-28 skor farklarına göre düzelme oranları verilmiştir.  
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Tablo 39. Hastaların tanı anındaki vizitlerindeki bulgularına göre DAS-28 skoru sonucunda oluşan 
aktivasyon durumu oranları  

 GRUPLAR  

 

Total 

DAS-28 Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

İnaktif 

 

Orta aktif 

1 

3,6% 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

1,0% 

21 

75% 

4 

57,1% 

1 

20% 

8 

24,2% 

1 

12,5% 

5 

71,4% 

3 

33,3% 

43 

44,3% 

Aktif 6 

21,4% 

3 

42,9% 

4 

80% 

25 

75,8% 

7 

87,5% 

2 

28,6% 

6 

66,7% 

53 

54,6% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

97 

100% 

 

 
Tablo 40. Hastaların son vizitlerine göre belirlenen DAS-28 skorları sonucu hastalığın durumu 

oranları   
 GRUPLAR  

 

Total 

DAS-28 Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

İnaktif 

 

Orta aktif 

23 

82,1% 

5 

71,4% 

2 

50% 

20 

60,6% 

4 

50% 

7 

100% 

6 

66,7% 

67 

69,8% 

5 

17,9% 

2 

28,6% 

2 

50 % 

10 

30,3% 

4 

50% 

0 

 

2 

22,2% 

25 

26,0% 

Aktif 0 

 

0 

 

0 

 

3 

9,1% 

0 

 

0 

 

1 

11,1% 

4 

4,2% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

96 

100% 

 

 
Tablo 41. Hastaların ilk ve son vizitleri arasında ki DAS-28 skor farklarına göre düzelme oranları  

 GRUPLAR  

 

Total 

DAS28-3A Persiste 

oligoartiküler 

Uzamış 

oligoartiküler 

Poliatriküler 

RF (+) 

Poliatriküler 

RF (-) 

Sistemik Entesitle 

İlişkili 

Diğer 

artritler 

İyi düzelme 

 

Orta düzelme 

26 

92,9% 

6 

85,7% 

3 

75% 

25 

75,8% 

6 

75% 

7 

100% 

8 

88,9% 

81 

84,4% 

2 

7,1% 

1 

14,3% 

1 

25% 

3 

9,1% 

2 

25% 

0 

 

0 

 

9 

9,4% 

 Düzelme yok 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

15,2% 

0 

 

0 

 

1 

11,1% 

6 

6,3% 

 

Total 

28 

100% 

7 

100% 

4 

100% 

33 

100% 

8 

100% 

7 

100% 

9 

100% 

96 

100% 
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Şekil 7. Hasta gruplarının tanı anındaki ve son vizitlerine göre hesplanan DAS 28 skorları 

verilmiştir. *Uzamış oligoartiküler p=0.002, **RF(+) poliartiküler p=0.023, ***diğer 
gruplar ise p≤0.001 dir. 

 

Gruplardan poliartiküler RF (+) ile tüm artrit grupları arasında ve poliartiküler 

RF (-) ile persistan oligoartiküler, entesit ilşikili artirit ve diğer artiritler grubu  arasında 

deformite kalan eklem sayısı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü. 

Eklem deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında hastalık başlangıç 

yaş ortalamaları yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,798). 

Eklemlerde deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında cinsiyet 

dağılımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,213). Tablo 

42’de eklemlerde deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında cinsiyet 

oranları verilmiştir. Eklemlerde deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar 

arasında ANA pozitifliği yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(p=0,762). Tablo 43’te eklemlerde deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar 

arasında ANA pozitif hastaların oranları verilmiştir. 

 

 

 

 

 
 

∗ ∗∗ ∗∗∗ 
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Tablo 42. Eklemlerde deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında cinsiyet oranları  
                                        DEFORMITE  

 
Total 

CİNSİYET Deformite Kalmayan Deformite Kalan 

Erkek 
 

Kadın 

25 
42,4% 

11 
29,7% 

36 
37,5% 

34 
57,6% 

26 
70,3% 

60 
62,5% 

 
Total 

59 
100% 

37 
100% 

96 
100% 

 
 
Tablo 43. Eklemlerde deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında ANA pozitif 

hastaların oranları belirtilmiştir. 
                                        DEFORMITE  

 
Total 

ANA Deformite Kalmayan Deformite Kalan 

negatif 
 

pozitif 

51 
86,4% 

33 
89,2% 

84 
87,5% 

8 
13,6% 

4 
10,8% 

12 
12,5% 

 
Total 

59 
100% 

37 
100% 

96 
100% 

 
 
Eklem deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında RF yönünden 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,020).  Tablo 44’de eklemlerde 

deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında RF pozitif hastaların 

oranları verilmiştir. Deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında tanı 

anındaki CRP ve tanı anındaki ESH yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05). Tablo 45’te olguların deformite durumlarına göre demografik 

ve klinik özellikleri verilmiştir. Tablo 46’da deformite olan grubun hastaların 

demografik ve laboratuar bulgularına göre ilişkisi verilmiştir. 

 

Tablo 44. Eklemlerde deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında RF pozitif 
hastaların oranları belirtilmiştir. 

                                        DEFORMITE  
 

Total 
RF Deformite Kalmayan Deformite Kalan 

Negatif 
 

          pozitif 

59 
100,0% 

33 
89,2% 

92 
95,8% 

0 
 

4 
10,8% 

4 
4,2% 

 
Total 

59 
100,0% 

37 
100,0% 

96 
100,0% 
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Tablo 45. Deformite gelişen olguların demografik ve klinik özellikleri  

Gruplar  Deformite Yok Deformite Var p-değeri 

Hastalık Başlangıç Yaşı 5,7±4,2 5,5±3,5 0,798 

Cinsiyet E/K 25/34 11/26 0,213 

ANA Pozitifliği 8 (%13,6) 4 (%10,8) 0,762 

Tanı Anında CRP 45 (3-267) 45 (3-511) 0,282 

Tanı Anında ESH 56 (15-130) 55 (7-130) 0,227 

Tanı Anında RF 0 (%0) 4 (%10,8) 0,020 

 

Tablo  46. Deformite olan grubun hastaların demografik ve laboratuar bulgularına göre ilişkisi 
Gruplar  Deformite 

olmayan grup 

(n=59) 

Deformite olan 

grup 

(n=37) 

p-değeri Odds Oranı  

(%95 Güven Aralığı) 

Hastalığın başlangıç yaşı 5,7±4,2 5,5±3,5 0,798 0,986 (0,888-1,096) 

Cinsiyet (kız olmak) 34 (%57,6) 26 (%70,3) 0,213 1,738 (0,725-4,164) 

Hastalığın tanı yaşı 6,6±4,4 7,7±3,3 0,164 1,076 (0,970-1,194) 

ANA pozitifliği 8 (%13,6) 4 (%10,8) 0,762 0,773 (0,215-2,773) 

Tanı anındaki DAS-28 5,0 (3,2-6,2) 5,4 (3,7-6,5) 0,056 1,795 (0,984-3,275) 

Tanı anındaki ESH 56 (15-130) 55 (7-130) 0,143 0,990 (0,978-1,003) 

Tanı anında RF 0 (%0) 4 (%10,8) 0,020 HY 

HY: Hesaplama Yapılamadı. 
 
 

Hastaların 25 tanesi %25,7’ si şuan 16 yaş üzerinde olup 9 tanesi %36 sının 

hastalığı aktif durumda. Toplam 28 aktif artriti olan hastaların %32,1’i 16 yaş 

üzeridir.16 yaş üzeri ve aktif artriti olan hastaların toplam hasta sayısına oran %9,2 dir. 

Aktif artriti olan 16 yaş üstü hastaların 1 tanesi 17 yaşında, 1 tanesi 18 yaşında, 3 tanesi 

20 yaşında, 1 tanesi 21 yaşında, 1 tanesi 23 yaşında ve 2 tanesi 24 yaşındadır. 
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5. TARTIŞMA  

Bu çalışmada juvenil romatoid artritli hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. 

Daha öncede bu konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Amacımız Çukurova 

Üniversitesi Çocuk Allerji-İmmunoloji Bilimdalı takibinde olan JRA’lı hastalar 

değerlendirilerek bölgemizdeki JRA popülasyonunun demografik, klinik ve laboratuar 

olarak özelliklerini ortaya koymakidi. Böylece hastalarımızın, diğer hasta 

popülasyonları arasındaki ortak ve farklı durumlarını ortaya koymak mümkün olacaktır. 

Bu çalışmayla JRA’lı hastalarda Batı toplumlarıyla olan klinik ve serolojik 

farklılıklarını ortaya koymamızı sağladı (121-128). Batı toplumlarıyla ana farklılık olarak 

yüksek insidansta poliartiküler JRA ve daha düşük insidansta oligoartiküler JRA, daha 

düşük oranda ANA ve üveit bulundu. Kız cinsiyeti daha fazla oranda görülmüştür. 

Çalışmamızda hastalığın başlangıç yaşı ve tanı yaşı ortalama olarak değişkenlik 

göstermekle beraber hastalarımızda başlangıç yaşı ortalama 5,6±3,9 yıl olarak 

bulunmuştur. Hastalığın tanı yaşı ise ortalama 7,03±4,03 yıl olarak tesbit edilmiştir. 

Yine çalışmamızda hastalığın alt grupları arasında hastalığın başlangıç yaşı ortalaması 

persiste oligoartiküler tipte 4,9±4 yıl, uzamış oligoartiküler tipte 6,08±4,3 yıl, RF pozitif 

poliartiküler tipte 10,2±2,7 yıl, RF negatif poliartiküler tipte 5,9±3,8 yıl, sistemik tipte 

2,6±2,1 yıl, entesit ilişkili artritte 4,7±5,4 yıl, diğer artrit grubunda ise 5,6±1,9 yıldır. 

Hastalığın alt grupları arasında hastalığın tanı yaşı ortalaması persiste oligoartiküler 

tipte 5,5±3,9 yıl, uzamış oligoartiküler tipte 8,03±4,3 yıl, RF pozitif poliartiküler tipte 

1,.2±1,9 yıl, RF negatif poliartiküler tipte 8,1±3,3 yıl, sistemik tipte 3,0±2,1 yıl, entesit 

ilişkili artritte 8,6±5,7 yıl, diğer artrit grubunda ise 6,6±2,6 yıldır. Literatürde ise 

başlangıç yaşı ve tanı yaşı ortalaması bizim çalışmamızla benzerdir. Yapılan farklı 

çalışmalarda başlangıç yaşı ortalama 4,1 yıl ile 10,3 yıl olarak arasında değişmektedir 

ve en düşük yaş ortalaması sistemik JRA alt grubuna aittir (108,111).  

Bizim çalışmamızda ise 97 hastanın 61 (% 6,.9)’i kız, 36 (%37,1)’inde erkek 

cinsiyeti mevcuttu. Yapılan çalışmalar cinsiyet açısında farklı oranlar bildirmiştir, farklı 

çalışmalarda sırasıyla %78, %60, %54 kız cinsiyet belirtilmiştir (106,108,111). Literatür 

taramalarında da JRA’lı hastalarda Batı toplumlarındaki yapılan çalışmalarda kızlarda 

erkeklere oranla sayıca üstünlük mevcuttur (1,115,116,121-128). Yine çalışmamızda hastalığın 

alt grupları arasında cinsiyet oranları persiste oligoartiküler tipte %32 erkek, %68 kız, 
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uzamış oligoartiküler tipte %42 erkek, %58 kız, RF pozitif poliartiküler tipte %20 

erkek, %80 kız, RF negatif poliartiküler tipte %33 erkek, %67 kız, sistemik tipte %50 

erkek %50 kız, entesit ilişkili artritte %57 erkek, %43 kız, diğer artrit grubunda ise %44 

erkek, % 56 kız olarak bulunmuştur.  

Batı toplumlarındaki yapılan çalışmalarda erken başlangıçlı oligoartiküler JRA 

en sık oranda bulunmuştur (1,115,116,121-128). Ancak bizim JRA’lı hastalarımızda 

poliartiküler tip en sık olarak gözlemlenmiştir ve bunu oligoartiküler JRA’lı grup 

izlemiştir. Benzer bir şekilde Japonyada Fujikawa ve Okuni kentlerinde 570 JRA’lı 

hastada yapılan bir çalışma diğer iki JRA (poliartiküler ve sistemik) tipine oranla daha 

az oligoartiküler JRA gösterilmiştir (120). JRA alt gruplarının toplumlar arasında 

sıklığının farklı olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmamız diğer Türk, Afrika, Asya ve 

Afrika kökenli Amerikan toplumlarıyla yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir 
(117-119,129-136). 

Yine Bizim çalışmamızda ise %39,1 (n:38) poliartiküler, %36,0 (n:35) 

oligoartiküler, %8,2 (n:8) sistemik, %7,2 (n:7) entesitle ilişkili, %9,4 (n:9) diğer artirit 

grubunu oluşturmaktadır. Literatürlere bakıldığında JRA alt gruplarından oligoartikülar 

JRA daha fazla oranda bulunmuştur (1). Bizim çalışmamızda ise poliartiküler JRA daha 

fazla oranda tesbit edilmiştir. 215 hastada yapılan bir çalışmada JRA alt tipleri sırasıyla 

%40 oligoartiküler, %14 poliartiküler, %14 sistemik, %15 entesit ilişkili, %1 psöriatik, 

%16 diğer grubunu oluşturmaktadır (107). 

Bizim yapmış olduğumuz çalışmada tam remisyona giren hastalar en çok 

oligoartiküler ve entesit ilişkili artrit grubundadır. En az remisyona girme oranı ise 

poliartiküler ve sistemik artrit grubundadır. Tüm hastalarımızda %72 oranında remisyon 

sağlanmıştır. Birçok çalışmada spesifik olarak oligoartiküler başlangıçlı çocuklar 

poliartiküler ve sistemik başlangıçlılara göre daha iyi bir pognoza, daha iyi fonksiyonel 

sonuçlara ve daha az eroziv hasara sahiptir (104,105). Bu sonuçlar karşılaştırıldığında 

bizim çalışmamızla diğer çalışmalar arasında hastalık guplarının remisyona girme 

oranlar açısında genel olarak benzerdir. Yalnız entesit ilişkili artrit grubunun remisyona 

girme oranı bizim hstalarımızda daha yüksek orandadır. Bildirilen en düşük remisyon 

iki oranı %36 ve 47 en yüksek iki remisyon oranı %84 ve %81 (109-112). 

Ayrıca bu çalışmamızda Amerika ve Avrupa JRA popülasyonlarına oranla düşük 

oranda ANA pozitifliği (%12,4) bulduk (1,115,116,121-128). Bu çalışmalardaki en yüksek 
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ANA pozitifliği (%78) olarak oligoartiküler grupta gösterilmiştir. Türkiyedeki daha 

önceki çalışmalarda da ANA pozitifliği düşük bulunmuştur (22,28). Bundan başka Kuzey 

Afrika, Hindistan, Taiwan ve Yeni Zelanda da yapılan çalışmalarda ANA pozitifliği 

nadir olarak bildirilmiştir (118,119,131,133,136). Bu yönüyle ele alındığında ANA pozitifliği 

farklı ırklara bağlı ve farklı alt tiplere bağlı değişkenlik gösterebilmektedir. Batıdan 

doğuya ve kuzeyden güneye ilerledikçe ANA pozitifliği azalmakta olduğu 

düşünülmektedir. Bu yönüylede coğrafi olarak farklılık göstermektedir. RF pozitifliği 

%4,1 olarak ve hepsi poliartiküler gruptadır. Hastalarımızın 20’sine HLA-B27 

incelemesi yapılmıştır ve hastalarımızın 3’ünde (%3,1) HLA-B27 pozitif bulunmuştur. 

47 vakalık bir çalışmada ANA pozitifliği % 6,3, RF pozitifliği % 8,5 bulunmuştur (111). 

Yine aynı çalışmada RF pozitif vakaların yarısı oligoartiküler grupta diğer yarısıda ise 

poliartiküler gruptadır (111). Yine bu çalışmada % 12,6 oranında aile öyküsü pozitifliği 

saptanmıştır (111) ve % 2,1 HLA-B27 pozitif bulunmuştur (111). 215 vakalık bir 

çalışmada ise HLA-B27 pozitifliği % 6,9 dur (108). Hastalarımızın 7’sinde (%7,2) aile 

öyküsü pozitif bulunmuştur. Diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında benzer 

bulunmuştur(1,111). 

Yapılan bir diğer çalışmada hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde ve 

JRA’da fonksiyonel sonuçların tahmininde laboratuar araştırmalarının değeri 

tartışmalıdır. Bu çalışmaya göre alt grup hastalık aktivitesi veya alt grup seviyelerinde 

çok fazla yön gösterici olmamışlardır (107). Kliniğimizde yapılan bu çalışmada da 

grupların remisyon girme durumlarının ANA, RF, CRP, ESH ile ilişkili bulunmamıştır. 

Bizim çalışmamızda hastalarımızın %100’ü NSAI, %83’ü Mtx, %20,6’sı 

steroid, %24,7’si sulfasalazilin, %21,6’sı etanecept, %4.1’i (klorambusil, siklofosfamid, 

azatiopurin) tedavisi almıştır. RF negatif poliartiküler grupta toplam 21 etanercept 

tedavisi alan hastanın 12’sini yaklaşık % 50’sini oluşmaktadır. Yine bu grubun % 84’ü 

metotreksat tedavisi de almıştır. Çok merkezli bu kohort çalışmasında RF pozitif 

poliartiküler JRA’lı hastaların tümünün agresif terapi adayları olduğunu 

doğrulamaktadır. Fakat JRA’nın diğer alttipleri için, değişken sonuçlardan dolayı 

sonuçların erken tahminleri, hangi hastanın benzer bir agresif terapiden yarar göreceğini 

belirlemek için gereklidir (106). Bu yönüylede remisyon oranı daha az olan poliartiküler 

JRA, uzamış oligoartiküler ve sistemik JRA’da agresif tedavi daha yüksek oranda tercih 

edilmektedir. 
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Bizim hastalarımızın % 28,9 unda hastalık aktif durumda bulunmuştur. 

Literatürler incelendiğinde hastalık aktivasyon oranı değişken bulunmakla beraber 

çalışmaların aktivasyon oranı %24-60 arasında değişmektedir (108-111). Almanyada 

yapılan çok merkezli bir çalışmada hastaların yaklaşık yarısında izlemde genellikle 

düşük seviyede aktif hastalık bulunmaktaydı (108). Yine aynı çalışmada EİA’lı 

hastalarda %18 olarak çok düşük remisyon oranları saptanmıştır (108). Bizim 

çalışmamızdaki EİA’lı hastalarımızın hepsinde parsiyel remisyon mevcuttur. Bizim 

çalışmamızda CHAQ-DI skoru 0.5 ve altı olan hastaların oranı %53.1, CHAQ-DI skoru 

0,5-1 arasında olan hastaların oranı% 17,7 ve CHAQ-DI skoru 1 üzeri olan hastaların 

oranı yaklaşık olarak % 29,2 olarak bulunmuştur.Yine aynı çalışmada hastaların 

%6,5’inde 1,0 veya daha yüksek HAQ skoru bulunmaktaydı (108). Bizim hastalarımızın 

fonksiyonel yetersizlik indeksi benzer çalışmalara göre daha düşük bulunmuş olup 

yaşam kalitesi açısından daha iyi fonksiyonlara sahiptir.  

Bizim çalışmamızda hastaların tanı anındaki DAS-28 skorundaki bir birimlik 

artış hastalık aktivasyonunda yaklaşık 2,5 kat artış sağlamaktadır (OO:2,37(1,19-4,37)). 

Diğer çalışmalar incelendiğinde hastaların bu parametre ile ilişkisi 

değerlendirilmemiştir. 

Bizim çalışmamızda hastaların %2.1’inde akut iridosiklit şeklinde göz tutulumu 

mevcuttur. Literatürler incelendiğinde batı toplumunda özellikle oligoartiküler JRA da 

daha fazla oranda (%10-%30 arasında) üveit mevcuttur (136-139). Bizim göz bulgularımız 

Asya ve Türkiye’deki diğer çalışmalarla aynı doğrultudadır (118,129,131-134). Toplam 8 

(%9) hastada kemik dansitometrik inceleme yapılmıştır ve toplam hastaların %3,1’inde 

osteoporoz mevcuttur. Yine tüm hastalarımızın %3,1’inde amiloidoz veya renal tutulum 

görülmüştür. Bir hasta amiloidoza sekonder renal komplikasyondan eksitus olmuştur, 

daha önceki yıllarda gerek hastalığın tedavisinde ve takibindeki yetersiz durumlar 

nedeniyle daha yüksek oranda amiloidoz gelişimi mevcutken şuan tedavideki olumlu 

gelişmeler ile de bu komplikasyon oranı azalmıştır. Mortalite ve amiloidoz gibi 

sonuçların bir çalışmada mortalite oranı 0 (en azından <%1,5) ve amiloidoz oranı %1.4-

%10 bildirilmiştir (113,114). Bir çalışmada hastaların %1,4’ünde ekstraartiküler organlarda 

hasar gözlenmiş, bu hastalardan 2’si üveit nedeniyle görme yeteneğini kaybetmiş (108). 

Bizim çalışmamızdaki JRA tipleri arasında en az bir organ tutulumunun olması 

yönünden de istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. Hastalarımızın tanı 
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anında %80,4’ünde anemi mevcuttu. Uzamış oligoartiküler JRA ve Sistemik JRA’lı 

hastaların % 100’ünde tanı anında anemi mevcuttu. Son vizitlerindeki laboratuar 

bulgularına göre %42,3’ünde anemi devam etmekteydi. ANA pozitif oligoartiküler JRA 

ve ANA pozitif vakalarda üveit görülme insidans oranları Costa Rica’da yapılan bir 

çalışmada önemli ölçüde düşük bulunmuştur. ANA pozitif vakalar ve artritle ilişkili 

üveitlerle ilgili benzer bir çalışma Hindistan ve Güney Afrika’dan bildirilmiştir (111). 

Bizim çalışmamızda hiç JPsA vakası bulunmamış ve psöriazis için heredite 

gözlenmemiştir. Tüm bu bulgular diğer populasyonlara kıyasla bu Latin Amerika 

populasyonundaki immunogenetik coğrafik ve etnik farklılıklara işaret etmektedir (111). 

Bu durum aynı zamanda bizim ve diğer toplumlar arasındaki çalışmalardaki 

farklılıklarında temelini oluşturduğu düşünülmektir. 

Çok merkezli bir kohort çalışmasında; RF pozitif poliartiküler JRA’lı hastalar 

için hastalığın temelde tekrarlamadığını göstermektedir. Sadece sistemik başlangıçlı 

JRA’lı hastaların 1/3 ünde, RF negatif poliartiküler başlangıçlı hastaların dörtte birinde 

ve oligoartiküler başlangıçlı hastaların yarısında 16 yaşlarında remisyon görülmüştür, 

bu yaşta remisyona ulaşmamış hastalarda ise geç yirmili veya erken otuzlu yaşlarına 

kadar devam eden aktif hastalık olasılığı devam ettiği belirtilmiştir (106). Bizim 

çalışmamızda ise hastaların 25 tanesi (%25,7) şuan 16 yaş üzerinde olup 9 tanesinin 

(%36) hastalığı aktif durumdadır. Toplam 28 aktif artriti olan hastaların %32,1’i 16 yaş 

üzeridir ve 16 yaş üzeri ve aktif artriti olan hastaların toplam hasta sayısına oran 

%9,2’dir. JRA’nın çocuklukta başlayan ve genç erişkinliğe uzanan veya bu dönem 

boyunca relapslar gösteren bir hastalık olarak düşünülmesi gerektiğini göstermektedir. 

JRA eklem defomitesi ve buna bağlı hareket kısıtlılığı oluşturarak önemli oranda 

morbidite oluşturmaktadır. Bizim çalışmamızda hastalarımızın %37’sinde en az bir 

eklemde deformite kalmıştır. Benzer bir çalışmada ise %53 oranında eklem deformitesi 

ve buna bağlı günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık oluşmuştur (108). 

Norveç’te yapılan bir çalımada hastalarda herhangi bir aktif artrit bulgusu 

olmaksızın ağrılarının olduğu ve bu hastaların %19’unda kronik ağrı sendromu 

geliştiğini bildirmiştir (74). Bizim çalışmamızda da hastaların aktif artriti olmayan 

hastaların ağrılarının benzer oranda devam ettiği bulunmuştur.  

Birçok literatürde ANA, RF, CRP, ESH gibi laboratuar bulgularının hastalığın 

seyrinde (relaps, remisyon deformite) etkili bulunmamıştır (1,108). Ruperto ve ark. 227 
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hastalık bir çalışmasında ANA pozitifliği olan hastalarda fonksiyonel yetersizlik diğer 

negatif olan gruba göre belirgin az bulunmuştur (85). Bizim çalışmamızda da ANA 

pozitifliği fonksiyonel yetersizilik ve deformite kalan eklem sayısında ANA negatif 

gruba göre az bulunmuştur. 53 kişilik bir çalışmada hastaların üçte birinde ise hastalık 

ciddi bir şekilde seyretmiş olup progresyon göstererek inflamatuvar aktivite devam 

etmiş, fonksiyonel yetersizlik veya deformite kalmıştır (83). Bizim yapmış olduğumuz bu 

çalışmada da hastaların %37’sinde deformite kalmıştır. Bizim çalışmamız bu açıdan 

diğer çalışmalarla benzer bulunmuştur.  

Sabah sertliği JRA’lı hastalarda sık karşılaşılan önemli bir semptomdur. 

Hastalarımızın tanı anında %67,0’sinde (n:65) eklemlerde sabah sertliği mevcut olup 

tedavi alan hastaların %32,0’sinde (n:31) son vizitlerinde eklemlerinde sabah sertliği 

devam etmektedir. Yine başka bir çalışmada da tedavi sırasinda hastaların sabah sertliği 

olanların oranı %37 olarak balirtilmiştir (108).Sadece bir çalışmada poliartiküler 

başlangıcın uzamış oligoartiküler ve sistemik alt gruplarından belirgin şekilde daha iyi 

fonksiyona sahip olduğu bulunmuştur (111). Bizim yapmış olduğumuz çalışmada da tam 

remisyona giren hastalar en çok oligoartiküler ve entesit ilişkili artrit grubunda olup 

%72 oranında remisyon sağlanmıştır.  

Bu bağlamda bizim toplumumuzdaki JRA’lı çocuklardaki karakteristiklerle 

Avrupa ve Amerika toplumundaki çocuklar arasında farklılıklar dikkati çekmiştir. Bu 

nedenle hastalığın seyrinde immunogenetik ve coğrafik farklılıklar rol aldığı 

düşünülmektedir ve bununla beraber farklı coğrafyalardaki hastaların karşılaştırılarak 

JRA’lı hastaların seyrinde coğrafi bölgenin rolü daha iyi anlaşılabileceği düşünülerek 

yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.   
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6. SONUÇLAR 

1-Çalışmada toplam 124 hastanın dosyası incelendi. Çalışma kriterlerine uygun 97 

JRA’lı hastanın dosyası değerlendirmeye alındı. Hastalığın başlangıç yaşı ortalama 

5,6±3,9 yıl, hastalığın tanı yaşı ortalama 7,05±4,03 yıl, hastaların ortalama takip süresi 

5,1±3,2 yıldır. 

2-Bu hastaların 36’sı (%37,1) erkek, 61’i (%62,9) kızdı. Kız:erkek oranı 3:2 dir.  

3-Bu hastaların 38’i (%39,1) poliartiküler, 35’i (%36,0) oligoartiküler, 8’i (%8,2) 

sistemik, 7’si( %7,2) entesitle ilişkili, 9’u( %9,4) diğer artirit grubunu oluşturmaktadır. 

4-Aile öyküsü hastaların 7’sinde(%7,2) pozitif bulunmuştur. Hastaların tanı 

anında 65’inde (%67) eklemlerde sabah sertliği mevcuttur. Son vizitteki bulgularına 

göre hastaların 31’inde (%32) sabah sertliği mevcuttur.  

5-Hastaların tanı anındaki laboratuar bulgularında beyaz küre ortalaması 10843 

mm3, trombosit ortalaması 484103 mm3, hemoglobin ortalaması 10.1 g/dl, CRP 

ortalaması 60.3 mg/dl, ESH ortalaması 63 mm/saat olarak hesaplanmıştır. Hastaların 

son vizitlerindeki laboratuar bulgularnda beyaz küre ortalaması 8891 mm3, trombosit 

ortalaması 334000 mm3, hemoglobin ortalaması 12.6 g/dl, CRP ortalaması:10.8, ESH 

ortalaması 23.4 mm/saat olarak hesaplanmıştır.  

6-Tanı anındaki laboratuvar bulgularının  gruplar içinde en yüksek beyaz küre, 

trombosit, eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP ortalaması ile en düşük hemoglbin 

ortalamasına sahip grup sistemik JRA’dır.  

7-Tanı anındaki laboratuvar bulgularının beyaz küre, trombosit, eritrosit 

sedimentasyon hızı ve CRP ortalaması, son vizitteki laboratuvar bulgularının beyaz 

küre, trombosit, eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP ortalamasıdan yüksektir.  

8-Hastaların 12’sinde (%12,4) ANA pozitifliği mevcut olup en yüksek ANA 

pozitifliği oligoartiküler JRA grubundadır. Hastaların 5’inde (%5.2)  RF pozitifliği 

mevcuttur. 3 (%3,1) hastada HLA-B27 pozitif bulunmuştur.  

9-Hastaların 78’inde (%80,4) tanı anında anemi mevcuttu, son vizitlerine göre 

41’inde (%42,3) anemi mevcuttu. Sistemik JRA ve uzamış oligoartiküler JRA grubunun 

tamamında tanı anında anemi mevcuttu. 
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10-Tüm hastalar (n:97) NSAI almış olup, 81 (%83,5) hasta metotreksat tedavisi, 

20 (%20,6) hasta steroid, 24 (%24,7) hasta sulfasalazilin, 21 (%21,6) hasta etanercept, 4 

(%4,1) hasta diğer (klorambusil, siklofosfamid, azotiopurin) tedavileri aldığı belirlendi.  

11-Hastaların 13’ü (%13,4) tam  remisyonda, 56’sı (% 57,7) parsiyel remisyonda, 

28’i (%28,9) aktif olarak bulundu. En fazla oranda remisyon entesit ilişkili artrit ve 

persiste oligoartiküler grubundadır. En az remisyona girme oranı ise sistemik JRA’lı 

gruptadır.  

12-Hastalığın remisyonunda hastalığın başlangıç yaşı ortalamaları, cinsiyet, 

hastalığın takip süresi, ANA pozitif ve ANA negatif olmasının, RF pozitif veya RF 

olmasının ilişkili olmadığı gösterilmiştir. 

13-En az relaps oligoartiküler ile entesit ilişkili artrit gruplarında olmuştur.  

14-Hastaların çocukluk çağı sağlık değerlendirmesi ve yetersizlik indeksi 

(Childhood healt assesment questionaire-disability index CHAQ-DI) frekans dağılımına 

göre % 53,1’inde günlük yaşamsal aktiviteler yönünden herhangibir zorluk yok iken, 

%17,7’sinde hafif düzeyde, %21.9’unda orta düzeyde, %7.3’ünde ağır düzeyde zorluk 

mevcuttur. 

15-Hastaların 7’sinde (%7,2) en az bir organ tutulumu mevcuttu, hastaların %2,1 

inde akut iridosiklit şeklinde göz tutulumu mevcuttur.8 hastanın kemik dansitometrik 

incelemesi yapılmıştır ve %3,1 inde osteoporoz gelişmiştir. %3,1’inde amilodoz ve 

renal tutulum görülmüştür. Bir hasta amiloidoza sekonder renal komplikasyondan 

eksitus olmuştur. 37 (%38,1) hastada en az bir eklem deformitesi kalmıştır.  

16- Eklem deformitesi kalan ve deformitesi kalmayan gruplar arasında hastalık 

başlangıç yaş ortalamaları cinsiyet ANA pozitifliği yönünden istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. 

17- Hastaların 25’i (%25,7) son vizite 16 yaş üzerindedir. 16 yaş üzeri hastaların 

9’unun (%36) hastalığı aktif durumdadır. Toplam 28 aktif artriti olan hastaların %32,1’i 

16 yaş üzeridir. 16 yaş üzeri ve aktif artriti olan hastaların toplam hasta sayısına oran 

%9,2’dir. Aktif artriti olan 16 yaş üstü hastaların 1 tanesi 17 yaşında, 1 tanesi 18 

yaşında, 3 tanesi 20 yaşında, 1 tanesi 21 yaşında, 1 tanesi 23 yaşında ve 2 tanesi 24 

yaşındadır. 

18-Bu çalışma, bizim bölge populasyonumuzla diğer ülke ve bölgelerdeki 

çocuklar arasındaki JRA’nın klinik spektrum farklılıkları konusundaki önceki 
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gözlemlerimiz ile uyumludur. Çalışmamız sonucu elde ettiğimiz bulgularla, yaş 

dağılımında farklı bir patern, alt grup dağılımında farklılıklar ve hastalık süreci boyunca 

düşük üveit ve ANA pozitifliği sıklığı olarak yansımıştır. İzlemde devam eden hastalık 

aktivitesi ile ilişkili prognoz oligoartiküler JRA için ve entesit ilişkili artrit için daha 

iyidir. Bu çalışmadaki hastalığın seyri diğer toplumlardaki sonuçlardan farklı değildir. 

Hastaların üçte biri erişkin dönemde persistan hastalık aktivitesi gösterdiğinden hastalık 

bu yönüyle ciddiye alınmalıdır. 
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EK-1        ÇUKUROVA ÜNİ. PED. ALLERJİ VE İMMUNOLOJİ BİLİM DALI                             
JRA’lı HASTALARDA DOĞAL SEYİR VE PROGNOZ TEZ ANKET FORMU 
 
ADI:…………      SOYADI:………………   DOĞUM TARİHİ:……………  
 
CİNSİYET:………… AİLE ÖYKÜSÜ……………….  TEL:…………………. 
 
ADRES 
 
HASTALIĞIN BAŞLANGIÇ YAŞI:………….. 
 
HASTALIĞIN TANI YAŞI:………….. 
 
 HASTALIĞIN TANI TARİHİ:………….. 
 
TANI ANINDAKİ TUTULAN EKLEM SAYISI:………… 
 
TANI ANINDA TUTULAN EKLEMLER:………….. 
 
TANI ANINDA TUTULAN EKLEMLERDE; 
         
        AĞRI/HASSASİYET:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
         HAREKET KISITLILIĞI :…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
         ISI ARTIŞI….:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
         ŞİŞLİK :…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 )  
 
ŞİMDİKİ TUTULAN EKLEM SAYISI:………… 
 
ŞİMDİKİ TUTULAN EKLEMLERDE; 
         
        AĞRI/HASSASİYET:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
         HAREKET KISITLILIĞI :…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
         ISI ARTIŞI….:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
         ŞİŞLİK :…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
 
 TUTULAN EKLEMLERDE SABAH SERTLİĞİ VE SÜRESİ……..   
 JİA TİPİ: 
                 OLİGOARTİKÜLER:………. 
                 POLİARTİKÜLER 
                                                 RF(+)………. 
                                                  RF(-)………. 
                  SİSTEMİK……… 
 
                 ENTESİTLE İLİŞKİLİ:………….. 
 
                 JUVENİL PSÖRİATİK:…………. 
                  
                DİĞER ARTRİTLER:…………… 
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TANI ANINDAKİ LABARATUVAR BULGULARI: 
  WBC:…….   mm3     PLT:……….. uL     HGB:……….g/dl   MCV:………fL 
 
 ESR:…….  mm/h      CRP:……..                 RF:………                ANA:………     
 
  HLA-B27:…………. 
SON LABORATUVAR BULGULARI: 
 WBC:…….   mm3     PLT:……….. uL     HGB:……….g/dl   MCV:………Fl 
 
 ESR:…….  mm/h      CRP:……..                  
  
  TEDAVİ:                                                          SÜRESİ 
                 NSAİD:…………. ……………….          :………………………      
                 STEROİD:……………………….           :…………………….. 
                 METHOTREXHATE:……………          :…………………….      
                  SULFASALAZİLİNE:………….            :……………………… 
                 ETANERCEPT:…………………            :……………………… 
                 DİĞER:………………………….             :………………………. 
 
HASTALIĞIN REMİSYON SÜRESİ……….. 
 
HASTALIĞIN RELAPS SAYISI………. 
 
HASTALIKLA BERABER ORGAN TUTULUMU 
GÖZ:     
RENAL: 
AMİLOİDOZ: 
AKCİĞER: 
OSTEOPOROZ:VAR ( ) , YOK( )   
                                                                      
                        
   GÜNLÜK AKTİVİTE:                                              
                                    GİYİNMEK:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
                                    YEMEK YEMEK:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
                                     UZANMAK :…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
                                     YÜKSELEBİLMEK:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
                                     YÜRÜMEK:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
                                      SIKI TUTABİLMEK :…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
                                      HİJYEN:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
                                      DİĞER AKTİVİTELER:…( 0 ) …( 1 ) …. ( 2 )….. ( 3 ) 
 
VAS - P:  ( 1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8  )(9)  (10)  
 
VAS - D:  ( 1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8  )(9)  (10) 
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Giyinme: Ayakkabı bağlayabiliyor  mu? Düğmelerini ilikleyebiliyor mu? 

Çoraplarını çıkarabiliyor mu? Tırnaklarını kesebililiyor mu? 

Yemek yemek: Yiyeceklerini(ör:et) kesebiliyor mu? Bardağını ağzına 

götürebiliyor mu? Yiyecek paketlerini açabiliyor mu? 

Uzanmak: Başının üzerinde duran bir oyuncak veya kitabı alabiliyor mu?  

Yerdeki kağıt parçasını alabilmek için eğilebiliyor mu? Kazağını başının üzerinden 

giyebiliyor mu? Omzunun üzerinden bakabilmek için başını çevirebiliyor mu? 

Yükselebilmek: Yerden veya sandalyeden ayağa kalkabiliyor mu? Yatağına 

yatıp kalkabiliyor mu? 

Yürümek: Dışarıda düz bir zeminde yürüyebiliyor mu? Beş basamak merdiven 

çıkabiliyor mu? 

Sıkıtutabilme: Kalemle yazı yazabiliyor mu? Araba kapılarını açabiliyor mu? 

Kavanoz kapaklarını açabiliyor mu? Muslukları açabiliyor mu? Kapı  kollarını  

çevirerek kapı açabiliyor mu? 

Hijyen: Tüm vücudunu yıkayıp kurulayabiliyor mu? Tuvalete oturup 

kalkabiliyor mu? Dişlerini fırçalayabiliyor mu? Saçını tarayabiliyor mu?  

Diğer aktiviteler: Market alışverişi yapabiliyor mu? Okula giderken otobüse 

binebiliyor mu?  Ev işleri (bulaşık yıkama, çöp dökme, evi süpürme…) yapabiliyor mu?  

Bisiklet sürebiliyor mu? 
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