
 B.U. 

 DT:01/2000--12 yaş erkek hasta 

 Başvuru Tarihi:07.2012 

 Yakınma: 
 Bacaklarda, kollarda, gövdede, genital bölgede, ellerde ve 

ayaklarda yaygın psöriyatik döküntü 
 Sol el 3.parmakta şişlik, ağrı 
 Sol dizde şişlik, ağrı 

 
 
 



 Öykü: 
 İlk kez 4 yaşında yakınmaları başlamış 
 İlk dizlerinde ve dirseklerinde psöriyatik döküntüleri 

başlamış, sonra tüm gövdeye, kollarına ve bacaklarına 
yayılmış 

 6 yaşDış merkezdePsöriyazis tanısı almış 
 Lokal steroid tedavileri almış 
 9 yaşında kadar izlemde sadece cilt bulguları  
 9 yaşında sol el 3. parmakta şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı, 

12 yaşında sol dizde şişlik ve ağrı başlıyor 
 Başvurusunda 3 yıldır sol el 3.parmak şişliği ve 2 aydır sol 

diz şişliği var 
 
 

 Temmuz 2012’de AÜTF Ç.Romatoloji ilk başvurusu 
 

 



 ÖZGEÇMİŞ: 
 Prenatal/Natal/Postnatal:Özellik yok 

 Ameliyat yok 

 SOYGEÇMİŞ: 
 Anne:32 yaş (Geçirilmiş ARA, hipofiz adenomu nedeniyle opere) 

 Baba:39 yaş SS 

 Akrabalık yok, aynı köyden değiller 

 1.gebelik:Hastamız 

 2.gebelik:3 yaş kız SS 

 Anneannede vitiligo+ 

 Annenin dayısı KBY+ (DM’e bağlı, diyalize girmiyor) 

 



 FİZİK MUAYENE: 
 VA:39 kg (<3.P)    
 BOY:148 cm (<3.P) 
 TA:90/60 mmHg 
 Genel durumu iyi, bilinç açık, oryante ve koopere 
 OF:Doğal 
 SS:Ral ve ronküs yok 
 KVS:Ek ses ve üfürüm yok 
 Batın:HSM yok 
 Eklem: 

 Sol el 3. parmak PİP’te artrit  
 Sol dizde artrit 
 Sol ayak bileğinde artrit 
 Sol ayakta 1-3.parmak MTP’de artrit 

 Tüm vücutta, gövdede, sırtta, bacaklarda, dizlerde, dirseklerde, 
kasıklarda, koltuk altlarında, ellerde ve kollarda, genital bölgede yaygın 
psöriyatik döküntü 

 Tırnaklarda pitting 
 







Kfldg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 LABORATUR: 
 BK:5600  Hb:11  PLT:470,000 
 ESR:98  CRP:37,7 
 BUN/Kre:10/0,3   ALT/AST:15/17 
 TİT:1,008/6,0 lökosit yok, eritrosit yok, protein(-)  
 ANA(+)  RF<10 
 HLA-B27(-) 
 Göz:Üveit yok 

 

 Hastaya yatış verildi 



 Hastaya psöriyatik artrit tanısı konarak 

1.Naproksen 15 mg/kg/g 

2.Metotreksat 15 mg/m2/hafta po başlandı 







Tarih Yakınma Hb BK PLT ESR CRP 

07.2012 
TANI 

11 5600 475 98 37,6 Naproksen 
Metotreksat  

08.2012 11,2 7900 480 70 8,7 

10.2012 11,1 8100 428 44 4,9 

12.2012 11,4 5800 330 26 <1 

01.2013 12,4 6000 348 16 <1 

04.2013 12,1 5700 368 26 1 

05.2013 Suçiçeği ile 

birlikte her iki 
dizinde, sağ ayak 

bileğinde artrit, 

sol el 3.parmak 
PİP’te sinovyal 

hipertrofi 

12,7 9900 200 40 22,1 Yatış, MTX 2 hf ara 
Sonrasında MTX SC’a 

geçildi 

05.2013 11,8 5600 430 34 <1 

06.2013 11,7 5700 336 34 <1 

09.2013 12,1 5000 329 20 <1 

12.2013 12,6 4800 343 26 1,9 



SON KONTROL (23.12.2013) 

 Ağrısı yok, sabah tutukluğu yok 

 Sol kulak arkasında, dirseklerde psöriyatik döküntü 

 Her iki el tüm parmaklarda pitting+ 

 Sol el 3.parmakta PİP’te sinovyal hipertrofi  

 Aktif artriti yok 

 Diğer sistem muayeneleri doğal 



   TARTIŞMA 



JUVENİL PSÖRİYATİK ARTRİT 
 

 

 Psöriyazis ve artrit arasındaki ilişki: 

 Erişkinlerde 200 yıl önce tanımlanmışken 

 Çocuklarda 1950’li yıllara dayanmakta 

 



Tanımlama ve Sınıflama 
 ILAR KRİTERLERİ  

   (International League of Associations for Rheumotology) 

Major Kriterler: 

Artrit (<16 yaş, > 6 hafta, sebebi bilinmeyen)  +  

Psöriyazis 

 Minör Kriterler: 
1. Daktilit 
2. Yüksük tırnak veya onikolizis 
3. 1. dereceden akrabada psöriyazis  
2 Major veya Artrit+2 minör krter 

 

 

 



 Dışlama Kriterleri: 
1. HLA-B27(+) erkek hasta, artrit başlangıcı >6 yaş ise 
2. Ankilozan spondilit, entezit ilişkili artrit, İBH ile ilişkili 

sakroileit, reaktif artrit, akut anterior üveit olması veya 

bu hastalıkların 1.derecede akrabasında olması 
3. RF pozitifliği olması (en az 3 ay arayla 2 kez) 
4. Sistemik JİA olması 
5. Artritinin en az 2 JİA kategorisine girmesi 



Tanımlama ve Sınıflama 
 VANCOUVER KRİTERLERİ 

Major Kriterler: 

Artrit (<16 yaş, > 6 hafta, sebebi bilinmeyen)   

Psöriyazis 

Minör Kriterler:         
1. Daktilit 
2. Yüksük tırnak  
3. 1.veya 2. dereceden akrabada psöriyazis öyküsü 
4. Psöriyazis benzeri döküntü 

2 major veya Artrit+2 minör kriter 
Dışlama kriterleri yoktur 

 

 

 



•139 Vancouver kriterlerine göre JPsA tanısı almış 
•80’i (%58’i) ILAR kriterlerine göre ise dışlanmış, bu dışlanan hastalar 

da JIA tanısı almış 
61 (%44) yetersiz psöriyazis benzeri döküntüsünden 
22 (%16) ikinci dereceden akrabada psöriyazis öyküsü  
3 (%2) HLA-B27 pozitif, erkek, >6 yaş 
32 (%23) ERA tanı kriterlerini karşılyor 
7 (%5) sınıflandırılamamış artrit:3 oligoartiküler JİA ve JPsA, 4 RF(-) 
poliartiküler JİA ve JPsA 
 

•Yani toplam bu 80 hastanın 23’ü oligoartiküler JİA, 7’si RF (-) 
poliartiküler JİA, 32’si ERA, 18’i sınıflandırılmamış artrit grubuna girdi 
•Bu da JPsA tanısında ILAR kriterlerinin daha iyi olduğunu göstermekte 

 
 



Epidemiyoloji 
 İnsidansı ve prevelans ? 

 JİA’lı hastaların (ILAR kriterleri kullanıldığında) 

yaklaşık %7’sini JPsA olduğu  

 Vancouver kriterleri kullanıldığında %8-20 olduğu 

bulunmuş 

 

 1 yaşından önce nadir 

 Kızlarda erkeklere göre daha sık (3/2) 

 

 Başlangıç yaşı bifazik 
 

 

 



 Erken başlangıçlı tip:  
 2-3 yaşlarda pik yapar  
 Oligoartiküler ve poliartiküler JİA ile aynı klinik bulgular 
 Kızlarda daha sık 
 ANA pozitifliği, kronik üveit ve HLA-DR5 ile ilişkili 

 Geç başlangıçlı tip: 
 8-12 yaşlarında pik yapar 
 HLA B 27 ile ilişkili 
 ANA pozitifliği yok 
 Her iki cinste eşit 
 Daktilit, entezit, yüksük tırnak, aksiyal tutulum sık 

 



Patoloji 

SİNOVYAL PATOLOJİ: 
 Erişkinlerde yapılan çalışmalarda ortaya konulmuş  

 Erişkin RA sinovyumuyla karşılaştırılmış 

 Sinovyumun 
 Daha az villoz doku içerdiği  
 Daha tortuoze,  
 Daha fazla yüzeyel kan damarı içerdiği görülmüş 



Juvenil psöriyatik artritteki sinovyal patoloji: 
A- Normal sinovyumda ince sinovyal katmanı, çizgi altında gevşek konnektif 

dokudaki küçük kan damarları 
B- JPsA’lı 35 yaşında hastanın sinovyumu, sinovyumda hiperplazi ve sinovyum 

altında mononükleer hücre infiltrasyonu, dikkat çekici şekilde damar hiperplazisi 



 Sinovyum altındaki bağ dokusu 
 Lenfosit, monosit, makrofaj ağırlıklı 
 Daha az sıklıkla nötrofil, plazma hücresi, mast hücresi 
 

 RA ile karşılaştırıldığında sinovyum hipertrofisi ve 

sinovyum altı infiltrasyon daha gevşek 

 

 İmmünhistokimyasal boyamada da major hücreler 

lenfositler  
 CD4’ler CD8’lere göre daha baskın 

 

 

 

 

 



Patoloji-devam 

ENTEZİYEL PATOLOJİ: 
 Erişkinlerde yapılmış biyopsilerde 

 
 Düşük dereceli inflamasyon 

 Kemikte erozyon 

 Kemik iliğine de yayılmakta 

 

 Enteziyel inflamasyonda da makrofaj, lenfositler 
baskın 

 

 



PATOGENEZ 
1. Çevresel  

2. Genetik 

3. Sitokinler  

 



1- Çevresel Etki 
 Monozigotik ikizlerde nadir 

 

 Köbner fenomeni  (en az 1/3 ) 

 Entez bölgeleri mekanik stres noktaları 
 Fiziksel travma tetikleyebileceğini gösterir  

 

 Emosyonel stresin PsA’yı alevlendirdiği gösterilmiş 
 

 PsA’da ASO titreleri  
 



2- Genetik Etki 
 %50’-85’inde psöriyasis aile hikayesi  

 

 MHC klas 1-HLA-Cw6 ile ilişkili 

 

 Th17 düzeyi yüksek 
 PsA’ya spesifik değil 

 
 
           



KLİNİK 

Eklem bulguları 
Eklem dışı 

bulgular 

1. Periferal artrit                                       
2. Aksiyel artrit 
3. Entezit 
4. Daktilit 

 

1. Cilt  
2. Tırnak 

tutulumu 
3. Üveit 
4. Dİğer 



1- Periferal Artrit: 
 %80’inde oligoartriküler başlangıç (genellikle 

monoartrit) 

 

 En sık tutulan eklem: Diz ve ayak bileği 

 

 Eğer iyi tedavi edilmezlerse oligoartiküler tipte 

%60-80 oranında poliartiküler tipe progresyon olur 

 

 Asimetrik  

 

 Destruktif eklem harabiyeti çocuklarda nadir 

 



2- Aksiyel Artrit: 
 %10-30 (sakroileit şeklinde) 

 

 Özellikle geç başlangıçlı JPsA’da 

 

 Lumbal spina tutulumu %5 altında  

 

 Aksiyal tutulum AS’ye göre daha ılımlı  

 

 Asimetrik  



JPsA’lı bir hastada sakroileti ve kalça artriti. JPsA 15 yaşında 

başlamış. 23 yaşındaki erkek hastanın radyografisi.  



3-Entezit: 
 Entezit tendon, ligament, fasya veya eklem 

kapsülünün kemikte yapıştığı yerde oluşan 

inflamasyon 

 

 Klinikte Hassasiyet, şişlik  

 

 Geç başlayan grupta daha yaygın (%57), diğer 

grupta ise %22  

 

 Tipik yeri:  
1. Aşil tendonu ve  
2. Plantar fasyanın kalkaneusa yapıştığı yer 

 Diğer yerler:Patella, medial femoral kondil, dirsek lateral epikondili 

 
 

 

 

 

 
 



4-Daktilit: 
 Parmak eklemlerini de içine alarak bir parmakta 

şişlik olması 

 %20-40 oranında 
 Sişlik uniform  Sosis parmak  
 Fusiform PİP’i çevreler 

 

 Asemptomatik/semptomatik olabilir 

 

 Radyolojik olarak tenosinovit görülebilir 

 

 JPsA’ya spesifik değil  
 Orak hücreli anemi, tbc osteomyeliti, sarkoidoz 

 



A:Elde 3.parmakta daktilit  
B:Ayakta 2. ve 3.parmakta daktilit 

 



EKLEM DIŞI BULGULAR 

1- CİLT 
 %40-60 aşikar psöriyazis  

 Çoğunlukla klasik vulgaris, guttat form 

 

 Lezyonlar göze çarpmayabilir, ince ve yumuşak 

plak şeklinde olabilir, görünüp kaybolabilirler 

 Saç çizgisinde, göbek çukurunda, kulakların 

arkasında, intergluteal bölgede görülebilir ve 

gözden kaçabilir 

 

 Yanlış tanı  Egzema ! 
 

 

 

 

 



2- YÜKSÜK TIRNAK 
 Tırnak: Çukurluk, onikoliz, yatay çizgilenme ve 

renk değişikliği 

 

 Tırnak değişiklikleri  
Çocukluk çağı psöriyazislerin  %30’unda  
  JPsA’da %50-80  
 

 DİP artriti olmayanlarda yüksük tırnak daha sık 
 

  



3- ÜVEİT: 
 Kronik üveit %10-15  

 

 Akut üveit nadir 

 

 JİA’daki üveitten ayırt edilemez 

 

 ANA pozitifliği varsa üveit açısından riskli 

 

 Bir çalışmada JPsA’da üveitin diğer JİA alt 

tiplerine göre daha sık bulunmuş 
 



4- Diğer Sistemik Bulgular: 
 Konstitüsyonel semptomlar: Anoreksi, anemi, 

gelişme geriliği 
 Özellikle poliartiküler başlangıçta 

 Enterit ve kolit 

 Ateş nadir  

 Amiloidoz nadir bir komplikasyon 
 Özellikle uzun süreli aktif hastalık 

 SAPHO sendromu (sinovit, akne, püstülozis, 
hiperosteozis, osteitis) ve CRMO (kronik rekürren 
multifokal osteomyelit) 

 Diğer nadir komplikasyonlar:Lenfödem, aort 

yetmezliği, MVP 



LABORATUAR 
 Spesifik laboratuar testi yok 

 

 İnflamatuar markerlar, ESR ve CRP gibi genelde 

normal 
 Ama ciddi-aktif hastalıkta ve poliartükülerde yüksek 

olabilir 

 Trombositoz  

 

 ANA pozitifliği, özellikle üveit için yüksek risk 

oluşturmakta 

 

 RF genellikle negatif 
 



RADYOLOJİ 

 Erken dönemde Eklem çevresinde yumuşak 
dokuda şişlik   

                               (eklemde şişlik olabilir veya 
olmayabilir) 

 
 Periartiküler osteoporoz                       Şişlikten 2-3 

ay sonra 
 Periosteal yeni kemik formasyonu  

 
 Geç dönemde  Eklemde daralma, kartilaj kaybı, 

kemikte erozyonlar 
 
 Kemik remodelingi olur 

 
 



 MRI bulguları  

 (Hem eklem içinde hem de eklem dışında) 
Sinovit 
Tendinit 
Kemik iliği ödemi 
Hiçbiri  spesifik değil 
 



TEDAVİ: 
 Randomize kontrollü çalışma yok 
 Öneriler: 

 Poliartiküler JİA’lı çocukların tedavilerinden,  
 Erişkin PsA’da yapılmış randomize kontrollü 

çalışmalardan  
 Erişkin PsA’da yapılmış klinik çalışmalardan elde 

edilmekte 

 Amaç : 
1.Remisyonu sağlamak,  
2.Normal fiziksel aktiviteyi sağlamak,  
3.Enflamasyon markerlarını normale getirmek 
 
 NSAİİ, sulfasalazin, MTX, leflunomid, CsA, anti-

TNF 
 
 



Periferal Artrit Tedavisi: 
 1. seçenek NSAİİ  Etkisiz 

 Tek büyük eklem tutulumu Eklem içi KS  
 Çoklu eklem tutulumu  DMARD 

 Yetersiz cevap  2.DMARD tedavisine 
geçilebilir 

                       TNF blokörleri seçilebilir 

 Aksiyel tutulum 

 Aktif daktilit                  Anti-TNF’ler etkili 

 Entezit 

 

 Cilt tutulumu Anti-malaryal 



Spondilit tedavisi: 
 AS’deki gibi 
 NSAİİ 
 Standart DMARD tedavileri çok etkin değil 
 Anti TNF’ler oldukça etkili 

 



•139 JPsA  (Vancouver kriterler), %59 kız 
•<5 yaş altı ve >5yaş üstü diye karşılaştırmışlar 
•<5 yaş altı hastalar:kız, daktilit, küçük eklem tutulumu, ANA pozitif, poliartiküler 

progres 
•>5 yaş üstü hastalar:Entezit, aksiyal tutulum, persistan oligoartiküler 
•Üveit her iki grupta eşit olarak bulunmuş 
•Ort.2 yıl izlenmiş 
•%25’inde psöriyazis var 
•%29’unda raştan önce artrit var 
•%84’ünde oligoartiküler başlangıç 
•%60’ında diz tutulumu var 



 
 
 

 
 
•18 JPsA’lı hasta: 13’ü kız (%72’si kız) 
•Ort.artrit başlama yaşı:11,1 (3,3-14,6) 
•Ort.psöriyazis başlama yaşı:12,2 (2,8-15,2) 
•Anti TNF başlamadan önceki ort.süre:24 ay (2-55) 
•Anti TNF başladıktan sonraki ort.izlem süresi:26 ay (3-62) 
•Oligoartiküler:3 (%17)   Poliartiküler:15 (%83) 
•Psöriyatik lezyon:9 (%50) 
•Anti TNF ajan:Etanercept 17 (%94)    Adalimumab:1 (%6) (üveiti olduğu için 

değiştirilmiş) 
•TNF başlamadan önceki ilaçlar:%39’u sistemik KS, %33’ü intraartiküle KS, %94’ü 

MTX, %61’i de diğer DMARD tedavileri 
•TNF başladıktan sonra: %22’sinde sistemik KS, %83’ünde MTX, %17’sinde diğer 

DMARD’lar devam edildi 
 

 
 
 
 



•3.ayda hastaların %83’ünde ACR 30 

yanıtı alındı (18 hastanın 15’inde) 
•15.ayda bu oran %100’dü 
•39 ay sonra bile hastaların %67’si 

inaktifti 
•Bu çalışma JPsA’da TNF blokörlerinin 

etkinliğini gösteren ilk çalışma 
 



 Kanada (Toronto) 
 1985 ile 2005 yılları arasında 119 JPsA 

 Vancouver’a göre 109’u kesin JPsA, 10’u olası JPsA tanısı  
 ILAR’a göre 99’u JPsA tanısı almış, diğer 20 hasta dışlanmış 

 4 hasta RF (+), 16 hasta ERA 

 99 hasta  psöriyatik raş 
 4 hasta  psöriyatik benzeri raş 
 33 hasta önce psöriyazis, sonra artrit (ort.2,5 yıl) 
 30 hasta  tanı anında psöriyazisli 
 40 hasta  önce artrit, sonra psöriyazisi (ort.2,9 yıl) 

 
 
 



 Hastaları klinik gidişlerine göre 4 alt tipe ayırmışlar: 

1. Oligoartiküler  
2. RF negatif poliartiküler  
 Extended oligoartiküler 
 Poliartiküler başlangıç 

3. RF pozitif poliartiküler  
4. Entezit ilişkili artrit 



SONUÇLAR: 

 Ort.başvuru yaşı:8,0 

 %67’si (n=80) kız 
 Kızlarda tanı yaşı daha düşük (7,3---9,3) 

 65 hasta (%55)  En sık  Oligoartiküler başlangıç 

 55 hasta (%46)  Poliartiküler (ERA dahil değil) 

 16 hasta (%14)  ERA (7’si >5 eklem, 9’u <5 eklem 

tutulumu) 

 4 hasta (%3)  En az  RF(+) poliartiküler analiz 
edilmemişler, hasta sayısın az olduğu için 

 68 hastada aile hikayesi pozitif (40’ında 1., 28’inde 

2.dereceden) 

 

 



mm 

% 55 % 14 % 30 % 46 







TEDAVİ: 

 Tüm hastalarda başlangıçta ve izlemde NSAİİ kullanılmış 

 İkinci en sık kullanılan ilaç MTX 

 



 21 hastada (%18) eklem kontraktürü gelişmiş 
 RF negatif poliartiküler ve extended oligoartikülerde 

kontraktür gelişme olasılığı daha yüksek  
 Kronik üveit:13 hastada (%11) gruplar arasında anlamlı bir 

fark yok,  
 Akut üveit: 5 hastada, 5’i de ERA 

 

 

 



TARTIŞMA: 

 Tüm gruplarda en sık görülen başlangıç tipi 

oligoartiküler tip, 

 En sık hastalık gidiş tipi poliartiküler tip, 

 Poliartiküler tipin kötü hastalık gidişi, daha ciddi klinik 

form oluşu, daha sık kontraktür bırakmasıyla, 

 JPsA’nın subgupları ile birlikte başvuru şekilleri, 

hastalık gidişatı, üveit birlikteliği ve oranları, tedaviye 

cevapları ve sonuçları ile non-psöriyatik JİA alt 

gruplarına oldukça benzemekte 

 Bu yüzden psöriyazisin aslında JİA’nın bir 

extraartiküler bir bulgusu olduğunu söylemekteler 
 



          
 TEŞEKKÜRLER 


