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 14 aylık, erkek hasta, Ankara 

 ġikayet: 25 gündür devam eden ateĢ, döküntü 

 Hikaye: 25 gün önce baĢlayan ateĢ, üst ekstremite ve 

gövdede ateĢ ile birlikte çıkan maküler pembe döküntü 

                  AteĢ; günde 2-3 kez yükselen  

 

 

           DıĢ merkezde uzun süre antibiyotik kullanımı 

           Hastanemize baĢvuru  



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 Fizik muayene 

 Karında ve üst ekstremitelerde maküler pembe renkli döküntü 

 HSM yok, LAP yok 

 

 Laboratuvar 

 Tam kan sayımı : BK 22900/mm3, Hb 10 g/dl Plt 273000/mm3 

 Sedimentasyon 130 mm/saat 

 CRP 13 mg/dl 

 TĠT normal sınırlarda 

 Periferik yayma: Atipik hücre yok                            

Sefotaksim 

Amikasin  



ATEġĠ DEVAM EDEN HASTADA 

ETYOLOJĠK ARAġTIRMA 

Salmonella (-) EKO: Normal bulgular 

 

Brusella (-) Kantitatif Ig düzeyleri: Normal 

 

TORCH –HEPATĠT- EBV: Negatif 

 

Göz muayenesi: Doğal 

Ġdrar kx: Üreme yok 

 

KĠA normal  

Kan kx : Üreme yok 

 

Parvovirüs PCR: negatif 

 

Ferritin 1400  

 

FMF DNA: -/- 

 

Fibrinojen 560 mg/dl 

 

ANA, Anti-ds DNA: -/- 



ANTĠBĠYOTĠK TEDAVĠSĠNĠN 1. HAFTASINDA 

 Sağ ve sol dizde ĢiĢlik 

 Eklem USG: Suprapatellar bölgede efüzyon 

 Tam kan sayımı: Hb 8.9 g/dl BK 20000/mm3                        

Plt 546000/mm3 

 

 AteĢ paterni 

 Tipik döküntü 

 Artrit  

S-JĠA 
3 gün                          
30 mg/kg/gün MPZ 
2mg/kg/gün 

prednizolon ile 

devam 



MPZ BĠTĠMĠNDEN 3 GÜN SONRA TEKRAR 

ATEġ 

 HB 8.7 g/dl plt 155000/mm3…136000/mm3  

 TG 320 mg/dl Kolesterol 232 mg/dl 

 Ferritin 10964 ng/ml (11-306) 

 Fibrinojen 381 mg/dl 

 Sedimentasyon 89 mm/saat 

 

                                                                                                                                    

                   

         

 MAS 1.ATAK  

                                                                          

SĠKLOSPORĠN  



ATEġ ATAĞI AZALAN, KAN TABLOSU 

NORMALE GELEN HASTA 

 Taburcu => siklosporin A ve oral prednizolon 

tedavisi ile 

 

 Kontrolünde ateĢi devam eden hastaya 

ANAKĠNRA1mg/kg/gün s.c. baĢlandı (Tanıdan 

1.5 ay sonra)(5 gün). 

 

 

 



ANAKĠNRA BAġLANDIKTAN SONRA       

3. GÜN 

 Suçiçeği ile temas hikayesi olan hastanın anakinra 

tedavisi kesildi. 

 Ġlaç kesimden 6 gün sonra => Artrit, ateĢ, döküntü 

 Hb 9.2 g/dl, BK 18400 Plt 310000/mm3 

 YatıĢ, asiklovir ve IVIG baĢlandı (varisella Ig M ve G 

negatif). 

 Siklosporin ve deltakortil devam edildi. 

 10 gün tedavi sonrasında anakinra baĢlanarak taburcu 

edildi. 

 

 

 



ARALIK 2012- MART 2013 

Siklosporin azaltılarak kesildi. 

Deltakortil 2.5 mg/gün (0.2 mg/kg/gün) 

Anakinra 1mg/kg/gün  

ġikayet yok. 

AFR negatif 



s-JĠA TANISINDAN 6 AY SONRA 

 AteĢ nedeni ile dıĢ merkeze baĢvuru, klaritromisin 

tedavisi baĢlandı. 

 AteĢi devam eden hasta hastanemize 

baĢvuruyor. Anakinra tedavisine ara verildi.  

 5 gün sonrasında yatıĢ 

 Hb 11 g/dl, BK 11500, plt 319000/mm3 

 ESH 62 mm/saat, CRP 21 mg/dl 

 Seftriakson tedavisi baĢlanıyor. 



YATIġININ 7.GÜNÜNDE ATEġi DEVAM 

 

 Anakinra tekrar baĢlandı. 

 

 9. gününde; ateĢ devam 
Plt 159000/mm3 

Ferritin 11900  

Fibrinojen 133 mg/dl  

TG 258 mg/dl 
Ast 193 U/L 

ALT 142 U/L 

Sedimen. 24mm/saat 

MAS 2.ATAK 

3 gün pulse MPZ 

Anakinra 

2mg/kg/gün 



YATIġININ 11. GÜNÜNDE 

Plt sayısı 99000/mm3’e kadar düĢüyor. 

Siklosporin A baĢlandı 

 

15. GÜNDE => Hb 10.3 plt 338000/mm3 BK 

6000 
 



YATIġININ 18.GÜNÜNDE 

 Döküntü 

 BK 1400/mm3 (ANS 100), Hb 9.9 g/dl, Plt 436000/mm3 

 Py’de lenfomonositik hakimiyet 

MAS 

aktivasyonu 
? 

EBV VCA Ig M 71.1(+)  
                 Ig G 26.1(+) 

Takibinde kan tablosu ve kliniğe düzelen hasta taburcu 

edildi 





HALEN… 

Siklosporin 3. ayın sonunda kesildi. 

Prednizolon (0.09 mg/kg/gün) 

Anakinra 1mg/kg/gün 

 

ġikayeti yok 

AFR negatif 
 



            TARTIġMA 



TANIM VE SINIFLANDIRMA - sJĠA 

ILAR => Sistemik Artrit 

ACR => Sistemik BaĢlangıçlı JĠA 

EULAR => Sistemik BaĢlangıçlı Kronik 

Romatoid Artrit 
 





EPĠDEMĠYOLOJĠ - sJĠA 

 Kuzey Amerika ve Avrupa‘ da, % 5-15 

 

 Gerçek prevelansı ? 

 

 Bazı Avrupa çalıĢmalarında yıllık insidansı 0.3-0.8/100000 

 

 Asya’ da en sık görülen sistemik artrit. 

 

 



EPĠDEMĠYOLOJĠ - sJĠA 

Pik yaĢı yok. 

Genellikle 1 yaĢından önce baĢlar. Ancak 

adölesan ve eriĢkin dönemde de 

baĢlayabilir. 

E=K 

Mevsimsel fark yok. 



ETYOLOJĠ VE PATOGENEZ - sJĠA 

Bilinen kesin bir patogenezi yok. 

Oto antikorlar ve oto reaktif T 
hücrelerinin rolü yok. 

HLA sınıf 1 ve 2’ nin rolü yok. 

Buna rağmen ‘otoinflamatuvar’ bir 
hastalık olarak kabul edilir. 

 



  
Systemic JIA: new developments in the understanding of the pathophysiology and therapy. Vastert 
SJ, Kuis W, Grom AA. 
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2009 Oct;23(5):655-64.  
 



GENETĠK ALT YAPI - sJĠA 

 Çok nadir olarak ailesel vakalar. 

 KardeĢ 

 ġu anda en çok üzerinde durulan => IL-6 gen 

polimorfizmi 

 Macrophage migration inhibitory factor (MIF) 

promoter  

 IL-1 ve IL-1 reseptör 

 



PATOGENEZ VE SĠTOKĠNLER - sJĠA 

 En son hipotez; IL-6 ve TLR/IL-1 yolağındaki fazla 

üretim 

 Kalıtsal bağıĢıklık elemanlarındaki yoğun 

aktivasyon ile inflamatuvar sitokinin salınımı 

artar. 

 IL-1,6,7,8,18, macrophage inhibitory factor (MIF) 

ve TNF 

 Bu anlamda oligoartiküler ve poliartiküler JIA’ 

dan farklı. 



PATOGENEZ VE SĠTOKĠNLER - sJĠA 

 TNF-α ve TNF soluble reseptörleri sistemik JIA’ da 

artar.  

 AteĢ ile TNF arasında iliĢki yok.  

 TNF salınımı s-JĠA’ da artmıĢ olsa da, özellikle 

tedavide TNF antagonistlerinin etkisinin 

olmaması TNF’ in patogenezde büyük bir rol 

almadığını düĢündürür.  

 Farklı bir mekanizmada ?? 

 

 



PATOGENEZ VE SĠTOKĠNLER - sJĠA 

 IL-6 önemli role sahip. 

 IL-6 kanda ve sinoviyal sıvıda artmıĢ. 

 AteĢ artıĢından hemen önce IL-6 yükselir. Hastalığın 

sistemik bulguları, artrit ve AFR’ deki yükseliĢ ile 

bağlantılıdır. 

 Ġn vitro çalıĢmalarda, ‘peripheral blood mononüclear 

cell (PBMC)’ den IL-6 salınımı 

 Büyüme geriliği, sistemik osteoporoz, trombositoz ve 

mikrositik anemide rolü var. 



PATOGENEZ VE SĠTOKĠNLER - sJĠA 

 s-JĠA’ da yapılan ‘IL-1β’nın serum ve sinoviyal sıvı 

düzeyleri’ ile ilgili çalıĢmalarda farklı sonuçlar 

alınmıĢ. IL-1β’ nın ölçüm zorluğu ?? 

 Bazı çalıĢmalarda IL-1β yüksekliği 

saptanamamıĢ. 

 Ancak tedavide IL-1R antagonisti ‘anakinra’ nın 

etkinliği nedeni ile patogenezde rol oynadığı 

düĢünülüyor. 

 

 



KLĠNĠK - sJĠA 

 Tanı anında çok hasta görünümde 

 Halsiz, anemik, ateĢli, ağrılı ve kilo kaybı => erken 

dönemde görülür. Artriti gölgeleyebilir. 

 Hastaların % 10’ unda önce sistemik bulgular ortaya 

çıkıyor. Haftalar, aylar ve yıllar içerisinde artrit ortaya 

çıkabilir. Bu süreç 10 yıla kadar uzayabilir. 

 Artrit, ateĢ, hepatosplenomegali, lenfadenopati, serosit 

(perikardit) 

 



KLĠNĠK - sJĠA 

 Karakteristik ateĢ => En az iki hafta boyunca devam 

eden günde bir ya da iki sefer yükselen, ≥ 39 0C, hızla 

normale dönen. 

 AteĢ ile birlikte ortaya çıkan eritamatöz, maküler, somon 

rengi benzeri döküntüler. Gövde ve proksimal 

ekstremitelerde yaygındır. KaĢıntısız ve kaybolma 

eğilimindedir.  

 Koebner fenomeni => Travma ve sıcağa ikincil  

 Artrit genellikle poliartikülerdir. Ancak monoartrit de 

olabilir. Kalça, servikal vertebra ve TME’ de hasar 

bırakabilir. 







 

 
• Akut 
• Ateş piki yok 
• Sürekli hasta 

görünüm 
• Artriti kısa süreli 

 
 

 
• Kısa süreli ateş 

atakları 

• Eşlik eden myalji, 
nörolojik ve 
oftalmolojik 

tutulum, 
ürtikeryal döküntü  

 

• Gezici ,sekel 
bırakmaz,    < 6 
hafta artrit 

• NSAİİ dramatik 
yanıt 

• Beta hemolitik 
step. 



LABORATUVAR - sJĠA 

 BK > 30000-50000/mm3 (PMNL hakimiyeti) 

 Trombosit ↑ 

 Hb 7-10 g/dl 

 Sedimentasyon, CRP, ferritin, fibrinojen ↑ 

 Ig ↑ 

 RF ve ANA pozitifliği beklenmez. 

 C’ seviyeleri ↑ 

 Sinovial sıvıda inflamatuvar artrit bulguları 

 MRP 8/14 yükselir. 

 



TEDAVĠ - sJĠA 

 AteĢ kontrolü, inflamasyonun baskılanması ve artrit kontrolü için 

NSAĠĠ 

 30 mg/kg/gün, maksimum 1gr/gün, 1-3 gün MPZ 

 1-2 mg/kg/gün 1 ya da 2 dozda oral prednizolon 

 Mümkün olan en kısa zamanda steroid azaltılmalıdır. 

 Az sayıda eklem tutulumu varsa intraartiküler ‘triamsinolon 

hexasetonid’ uygulanması 

 DMARD kullanımı sınırlı 

 Biyolojik ajanların devreye girmesi ile yaklaĢım değiĢmiĢtir. 



TEDAVĠ - sJĠA 

 TNF inhibisyonu diğer JĠA tiplerindeki gibi 

etkili değil. 

Özellikle IL-6 ve IL-1 inhibisyonu faz 2-3 

çalıĢmaları  
 















 46 sJĠA hasta 

 10 hasta anakinra monoterapi (%22) 

 DMARDS ve KS 

 Anakinra 1.5 mg/kg/gün (1.1-2) 

 Monoterapi => 8 ‘i tam remisyon 

                              2 hasta ek tedavi, steroid 

 

 

 



MAS: 

9 hasta, 11 epizot 

6 epizot tanıda, 5 tanesi anakinra altında 

Bir hastada anakinra tedavisi altında iken 

EBV enfeksiyonu sonrasında 

 



YAN ETKĠ 

 

 %44 enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, 1 hastada ilaça 

devam edilememiĢ, diğerlerinde kısa süreli kesinti 

 3 ciddi enfeksiyon 

 4 yaĢ, steroid ve anakinra, pnömokok pnömonisi, 1 

hafta anakinra kesilmiĢ. Ancak AFR artıĢı nedeni ile 

tekrar baĢlanmıĢ. 

 11 yaĢ, steroid ve anakinra, gastrostomi çevresinde 

enfeksiyon, 2 hafta anakinraya ara verilmiĢ, 

sonrasında tekrar baĢlanabilmiĢ. 

 3 yaĢ, anakinra, pnömoni, anakinra taburculuk 

sonrasında yeniden baĢlanmıĢ. 

 



YAN ETKĠ 

 

 1 hastada bronĢilit ve viral pnömoni, anakinra 

kesilmemiĢ. 

 Eosinofilik hepatit nedeni ile anakinraya ara verilmiĢ. 

 2 hastada KCFT yükselmiĢ, anakinra devam edilmiĢ. 

 9 aylık bir hastada nötropeni (ANS 500), günaĢırı 

anakinra tedavisi ile düzelmiĢ. 

 Bir hasta anakinra altında iken MMR aĢısı olmuĢ. Yan etki 

görülmemiĢ. 

 



MAKROFAJ AKTĠVASYON SENDROMU 

 Maktrofaj ve T hücrelerinin fazla uyarımı ile baĢlayan ağır seyirli, 

mortalite ile sonlanabilecek inflamatuvar süreç. 

 Hematopoetik elemanları fagosite eden makrofajların kemik iliğinde 

görülmesi patognomoniktir. Ancak bu hücreler diğer organ 

sistemlerini de infiltre ederek hastalıkta görülen sistemik bulgulara 

yol açabilir. 

 Sistemik JĠA 

 SLE 

 Kawasaki hastalığı  

 HSP 



MAKROFAJ AKTĠVASYON SENDROMU 

 Ailesel ve sekonder hemofagositik lenfohistiositozis (HLH) 

 

 Ailesel HLH => Hayatın ilk yıllarında, akrabalık, OR 

 Ġkincil HLH => Büyük çocuklarda, enfeksiyon, malignite 

 

 HLH – MAS    







MAKROFAJ AKTĠVASYON SENDROMU 

GENETĠK ALT YAPI 
 

 Perforin gen mutasyonu => AzalmıĢ NK hücre 

aktivasyonu ve sitotoksik hücre fonksiyonu  

 MUNC13-4 => HLH 

 Rab27a => Griscelli Sendromu tip 2 

 SH2D1A => X-linked Lenfoproliferatif Hastalık 



JİA  
SLE 
MALİGNİTE 
VİRAL HEPATİT 



 

  
Tanı kriterleri 
Persistan ateş >38ºC 
HSM, Kanama 
Bilinç değişiklikleri 
 
Hiperferritinemi > 5000 
ESH düşme 
Hipofibrinojenemi < 2.5g/L 
Trombositopeni < 150.000 
Lökopeni < 4000 
PT, PTT de uzama, D-Dimerde artış 
Trigliseritin yükselmesi 
AST > 40 U/L 
Kİ de hemofagositoz 
IL-2 α artışı (soluble CD25) 
Solubl eCD163 artışı 
2 veya daha fazla lab bulgusu tanı için yeterli 
  





MAKROFAJ AKTĠVASYON SENDROMU 

TEDAVĠ 

 Metilprednizolon (30 mg/kg/gün, i.v. 3 gün) 

 Prednizolon (2-3 mg/kg/gün, oral, 4 dozda) 

 Hematolojik bulgular düzeldikten sonra yavaĢ hızda 

prednizolon kesilir. 

 

 Sterod dirençli vakalarda siklosporin-A 

 HLH-2004 protokolü => Steroid, siklosporin A ve etoposid 



MAKROFAJ AKTĠVASYON SENDROMU 

TEDAVĠ – BĠYOLOJĠK AJANLAR 

 TNF- BLOKÖRLERĠ 

 Nadir vakalarda TNF- blokörleri etkili olmuĢ. 

 Tedavi altında iken MAS geliĢtiren hasta sayısı daha 

fazla. 

 IL-1 ĠNHĠBĠSYONU 

 IL-1 s-JĠA patogenezinde önemli rol oynar. 

 Anakinra-kanakinumab kullanımı  

 Bu ajanlar ile tedavi altındayken ya da tedaviye yeni 

baĢlanmıĢken geliĢen MAS  

 



MAKROFAJ AKTĠVASYON SENDROMU 

PROGNOZ 

%20 mortalite hızı 

Hastalık farkındalığının artması ve erken 

tanı ile birlikte prognoz daha iyiye gidiyor. 

 Tekrar eden MAS atakları olan hastalar 

daha yakın takip edilmelidir. 



 






