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JIA-TANIM

§ 16 yaş altındaki çocuklarda, 

§ en az 6 hafta devam eden artrit varlığında, 

§ olası diğer nedenlerin dışlanmasıyla (ekartasyon tanısı!) konulan klinik bir tanı

§ En sık kronik inflamatuar romatizmal hastalık
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JIA-SINIFLANDIRMA

§ International League of Associations for Rheumatology (ILAR)=

§ 7 alt tipe ayrılmıştır:
ü oligoartrit, 

ü RF negatif poliartrit, 

ü RF pozitif poliartrit, 

ü jüvenil psöriatik artrit, 

ü sistemik JİA, 

ü entezit- ilişkili artrit

ü sınıflandırılamayan artrit
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Alt tipler= oJIA RF- pJIA RF+ pJIA ERA JPsA sJIA

Eklem tutulumu ≤4 eklem
büyük
Eklemler,
Asimetrik,
genellikle tek (diz)

≥5 eklem
simetrik/asimetrik
küçük/büyük
servikal omurga ve/
veya
temporomandibular

≥5 eklem 
simetrik 
küçük eklemler 
(MKF ve bilekler)
Eroziv!!!

Alt ekstremite
eklemleri
Aksiyel tutulum:
sakroiliak eklem, 
kalça veya omuz

Asimetrik
Küçük/büyük
eklemler
*daktilit

Artralji!
%30-50 kronik
artrit
yavaş gelişmiş
Bilek/diz/ayak
bilekleri eklemleri
temporomandibular 
artrit

Eklem dışı

entezit psöriazis, tırnak 
değişiklikleri

Ateş, döküntü
lenfadenopati,
HSMG, serozit, 
MAS 

Cinsiyet K K K E <6 yaş K
>6 yaş E

K=E

HLA genetik 
yatkınlık

A2, DRB1*11, 
DRB1*08, 
DPB1*0201, 
DRB1*15*01,
DQA1*04,
DQB1*04, DRB1*13 
(persistan)
DRB1*01 (uzamış)

A2, DRB1*08, 
DPB1:03,
DQA1*04,
DRB1*15*01,
DPB1*02*01

DRB1*04, 
DRB1*01,
DRB1*08, 
DQA1*03

B27,
DRB1*01,
DQA1*01,
DQB1*05

DRB1*01,
DRB1*11,
DRB1*12,
HLA-C*06 
B27 (sakroileit)

DRB1:04,
DQA1*01,
DQB1*04,
DRB1*01

Biyogöstergeler 60% ANA+ 40% ANA+ RF+ Anti-CCP+ 
ANA+ 40%

45–85% HLA-
B27+

50% ANA+ Ferritin, CRP,
İnflamasyon
göstergeleri

Erişkindeki 
Karşılığı

- Seronegatif RA Seropozitif RA Spondiloartropati Psöriatik Artrtit AOSD
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PEDIATRIC
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL TRIALS ORGANIZATION

(PRINTO) FİKİR BİRLİĞİ-2019

• JIA tek bir hastalık değil, 

• tanısı eklem sayımı veya artrit varlığı gerektirmeyen farklı alt tipler

• hastalığın başlangıç yaşı <18
• Sistemik JIA

• RF pozitif JIA

• Entezit/ spondilit ilişkili JIA 

• Erken başlangıçlı ANA pozitif JIA

• Diğer JIA

• Sınıflandırılamayan JIA
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JIA-HİSTOPATOLOJI

• Eklem inflamasyonu+ Doku harabiyeti

• Sinovyal eklem içinde, sinovyal membran, sinoviyositlerin ve T hücreleri, B hücreleri, doğal 
öldürücüler, nötrofiller, makrofajlar, dendritik hücreler, plazma hücreleri dahil olmak üzere 
immünokompetan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına yanıt olarak kalınlaşır.

• Sinovyumun hiperplazisi ve hipertrofisi >proanjiyogenik mediatörlerin üretimini arttırır ve >patolojik 
anjiyogenezi başlatır >intraartiküler hipoksiye neden olur, 

• Sinoviyal anjiogenezis (VEGF ve reseptörleri, osteopontin, angiopoietin-1..)

• Sinovyum içinde yeni kan damarı oluşumu, kan akışını ve proinflamatuar hücrelerin eklem içine göçünü
artırarak "pannus" olarak bilinen patolojik bir sinovyum oluşturur.
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JIA-ETİYOLOJİ-ÇEVRESEL FAKTÖRLER

• Tetikleyici?

• Çevresel Faktörler

• Enfeksiyöz ajanlar (Epstein-barr virus, Parvovirus B, Rubivirus, Hepatitis B virus) and bacteria (Salmonella spp., 
Shigella spp., Campylobacter spp., S. pyogenes, B. Henselae, M. Pneumoniae, Chlamydophila Pneumonia)

• Aşılar, 

• Antibiyotikler, 

• D vitamini eksikliği, 

• Stres ve travma risk faktörleri
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JIA-ETİYOLOJİ-ÇEVRESEL FAKTÖRLER

• Barsak mikrobiyom çeşitliliğinin kaybına ve triptofan metabolizmasının bozulmasına neden olan
gastrointestinal enfeksiyon, ERA riskini artırır.
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JIA-ETİYOLOJİ-ÇEVRESEL FAKTÖRLER

• Gebelik sırasında annenin sigara içmesinin, fetal gelişim sırasında pediatrik artritin gelişmesi ve 
ilerlemesine yol açan bir immün dengesizliğe yol açabileceği bildirilmiş
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JIA-ETİYOLOJİ-GENETİK FAKTÖRLER

• Ailesel JIA nadirdir ancak ailesel kümelenme, genetik faktörlerin hastalığın immünopatogenezindeki önemini
vurgulamaktadır. 

• 1.⁰ derece akrabalarında artmış risk gösterilmiştir

• Hastalık dağılımı ve klinik tablosunun kardeşler arasında benzerlik gösterdiği, bu benzerliğin ikiz kardeşler arasında
artmış olduğu (tek yumurta ikizlerinde konkordans %25-40) gösterilmiştir
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JIA-ETİYOLOJİ-GENETİK BAĞLANTILAR

• Alt tiplerle ilişkili
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HLA genleri HLA ile ilişkili
olmayan genler
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JIA-ETİYOLOJİ-GENETİK BAĞLANTILAR

• HLA ile ilişkili olmayan genlerin genetik yatkınlığı, doku hasarına yol açan inflamatuar yanıtın 
başlangıcında çok önemli bir rol oynar. 

• Sitokinleri kodlayan genler TNF, IL2, IL10, IL6, makrofaj göçü önleyici faktör (MIF), protein tirozin
fosfataz (PTPN22), sinyal dönüştürücü ve transkripsiyon-4 aktivatörü (STAT4), çözünen taşıyıcı aile-11 
(proton-bağlı iki değerlikli metal iyonu) taşıyıcılar), üye-1 (SLC11A1), doğal dirençle ilişkili makrofaj
proteini-1 (NRAMP1) ve WNT1 ile indüklenebilir sinyal yolu proteini-3 (WISP3)

• Endoplazmik retikulumda yerleşik aminopeptidazları (ERAP1 ve ERAP2) kodlayan genlerdeki
polimorfizm, ERA'ya yatkınlık oluştururken, 

• IL1, IL6, IL10 ve MIF'yi kodlayan genler, JIA'nın genetik olarak farklı bir alt tipi olarak kabul edilen
sJIA riskini artırır 16



PATOFIZYOLOJIK KASKAD NASIL BAŞLAR?

• T hücrelerinin, B hücrelerinin, doğal öldürücü (NK) hücrelerin, dendritik hücrelerin (DC), makrofajların
ve nötrofillerin anormal aktivasyonu

• ve eklem yıkımına ve sistemik komplikasyonlara neden olan proinflamatuar mediatörlerin üretimi
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JIA-PATOGENEZ-
İMMÜNOLOJİK 
DEĞİŞİKLİKLER

• oJIA ve pJIA , otoreaktif
antijene özgü T hücreleri ve
yüksek otoantikor titreleri ile
ilişkilidir ve tipik olarak MHC 
sınıf II alelleri ile güçlü ilişkiler
gösterir. 

18



• oJIA>>> sinovyal sıvıda, değişmiş fenotip ve bozuk fonksiyona sahip aktif nötrofiller ve fagositoz
kapasitesi düşük monosit ve makrofajlar yakın zamanda gösterilmiştir
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JIA-PATOGENEZ-İMMÜNOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

• Entezit-ilişkili artrit patogenezi>> T-hücre aktivasyonu ve IL-23 ve IL-17 sekresyonu ile sonuçlanan HLA-B27-
aracılı bir süreç 

• ERA ilişkili barsak duvar inflamasyonu, γδt hücreleri, doğal lenfoid hücreler Tip-3 veya Th17 hücreleri ve IL-17 ve
IL-23 ile ilişkili

• Entezit, mikrotravma ve fibronektin, hyaluronan ve diğer moleküler bileşenlerin hasarlı bağ dokusundan
salınmasıyla sonuçlanan tekrarlayan biyomekanik stres uyarılarıyla tetiklenebilmekte ve bu durum pozitif bir döngü
sağlayarak sinovyal makrofajları, stromal hücreleri ve IL-23 üretimini doğrudan aktive edebilmektedir. 

• Geç başlangıçlı psöriatik artritin patogenezi entezit ilişkili artrite benzerken, erken başlangıçlı psöriatik artrit, 
daktilit gelişimine yol açan kazanılmış immün mekanizmalarla bağlantılıdır
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Sistemik JIA

Otoimmün Otoinflamatuar

JİA’nın bir alt tipi?

ateş

döküntü

alevlenmeler

IL-1

Otoantikor ve otoreaktif T hücrelerle bağlantısı yok.

HLA-DRB1*11, diğer MHC sınıf II bağlantısı 
(kazanılmış immün sistem ilişkisi)
anormal adaptif immünite kaynaklı geç faz 
kronik poliartrit tablosu



Sistemik JIA

§ Doğal immün sistemin sitokinlerini kodlayan düzenleyici genlerde polimorfizm

§ IL-1, IL-6 ve TNF yolaklarını içeren genlerdeki bazı mutasyonlarla ilişkisi gösterilmiştir. 

§ Monosit/makrofaj, nötrofillerden abartılı sitokin salınımı

§ IL-1, IL-6, IL-8, IL-18, MIF, TNF







JIA-PATOGENEZ-İNFLAMATUAR SİTOKİNLER

• Plazma ve sinovyal sıvıda proinflamatuar sitokinler baskın

• TNFα, MIF, macrophage inflammatory protein (CCL3), macrophage-derived chemokine (CCL22), monokine induced by IFNγ 
(CXCL9), monocyte chemoattractant protein-1 (CCL2) and IFNγ- induced protein-10 (CXCL10)

• Farklı alt tiplere sahip hastaların karşılaştırılması:

• oligoartiküler JIA'da daha yüksek plazma CCL11, CXCL10 VE CCL2 konsantrasyonları gösterirken, 

• sJIA'lı hastalar serumda daha yüksek IL1, IL6 VE IL18 seviyeleri

• RF+ poliartiküler JIA'lı hastalarda yüksek IL33 seviyeleri gözlenir ve hastalık aktivitesi ile ilişkilidir, bu da pJIA
hastalık aktivitesi için potansiyel bir biyobelirteç adayı olduğunun göstergesi
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JIA-PATOGENEZ-İNFLAMATUAR SİTOKİNLER

• Serum veya eklem sıvısındaki MIF, IL10 VE IL17 > oJIA için öngörücü olabilir

• MIF, IL17 VE IL23> ERA’da

• IL18> sJIA+ MAS

• IL6>sJIA artrit şiddeti

• lösin açısından zengin a2-glikoprotein (LRG),>>Th17 hücrelerinin farklılaşmasını ve proliferasyonunu
destekler ve serum CRP ve ferritin seviyeleri ile ilişkili sJIA VE MAS’ta !!

• IL18 ve IFNy ile stimülasyonun ardından monositler ve makrofajlar tarafından salınan adenosin
deaminaz-2 (ADA2), ferritin, IL18 VE CXCL9 ile güçlü bir şekilde korele olan yeni bir biyobelirteç
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JIA-PATOGENEZ-ANTİİNFLAMATUAR SİTOKİNLER

• TGF В, IL10 doğuştan gelen ve adaptif bağışıklığın kontrolü üzerinde etkilidir. 

• TGFΒ1; self ve çevresel antijenlere karşı immün toleransa yol açan T hücrelerini doğrudan hedefler

• IL-10; heme oksijenaz-1’i ve rapamisin (mTOR) inhibitörünü uyararak antiinflamatuar etki
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JIA-PATOGENEZ-OTOANTİKORLAR

• ANA, RF, anti-siklik sitrüline peptit (ANTI-CCP) ve mutant sitrüline vimentine (ANTI-MCV) karşı
antikorlar sistemik dışı JIA 

• RF pozitifliği; ciddi prognoz, kemik erozyonu

• ANA pozitifliği; oligoartiküler, poliartiküler, psöriatik alt tipleri için yaygın, üveit riski

• anti-CCP ve anti-MCV tipik olarak RF-pozitif pJIA, daha erken ve daha yoğun tedavi gerektiren daha
şiddetli ve eroziv hastalık progresyonunu ilişkili

• Hem anti-CCP hem RF pozitif olan hastalar daha yüksek TNFA, IL1-Β, IL6 ve IL17 seviyelerine
sahiptir. 
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Alt tipler= oJIA RF- pJIA ERA JPsA sJIA

Hastalık tipi otoimmün otoimmün otoimmün erken başlangıçlı –
otoimmün
geç başlangıçlı–
otoinflamatuar

otoinflamatuar

İmmün Sistem adaptif adaptif adaptif erken başlangıçlı – adaptif
geç başlangıçlı– doğal

doğal

Gen bağlantısı MHC sınıf II MHC sınıf II HLA-B27 HLA-B/C, HLAB,
IL12B, IL23R, TNP1,
TRAF3IP3, REL
geç başlangıçlı–HLA-B27

TNF, IL6, IL10, MIF, IL1

Antikorlar ANA ANA
Seropozitif tip–
RF, anti-CCP, anti-MCV

ANA± erken başlangıçlı – ANA -

Baskın hücre CD4+, CD8+ T-hücre,
nötrofiller

CD4+, CD8+ T-hücre γδT-hücre, Th17 hücre Th1 and Th17 alt grupları, 
makrofajlar

monosit, makrofaj, nötrofil

Patogenezde anahtar nokta Th1/ Th17 ve Treg 
hücreleri arasındaki
dengesizlik

Th1/ Th17 ve Treg 
hücreleri arasındaki
dengesizlik

HLA-B27, T hücre 
aktivasyonu, ER stres 
uyarısı

Sinovya-entez bölgesinde
otoinflamatuar aktivasyon
Ekstraartiküler dokularda
otoimmün süreçler

Fagositlerin anormal 
aktivasyonu ve
proinflamatuar sitokinlerin
aşırı salgılanması

Ana proinflamatuar
sitokinler

TNFα, IL17, IFNγ TNFα, IL17, IL33,
IFNγ

TNFα, IL17, IL23 IL17, IL23 IL1, IL6, IL18, IL37, LRG
and ADA2

Tedavi Yaklaşımı T-hücre proliferasyonunun
inhibisyonu, nadiren anti-
TNF tedavisine ihtiyaç
duyulur

T hücre proliferasyonunun
inhibisyonu, anti-TNF

anti-TNF T hücre proliferasyonunun
inhibisyonu, anti-TNF

IL1 ve IL6 sinyal 
yolaklarının blokajı32



SONUÇ OLARAK..

• JIA, heterojen alt tipleri bünyesinde barındıran kronik, birden fazla faktörün etkisinde, inflamatuar bir
hastalık kompleksidir. 

• Etyopatogenez ve ilişkili risk faktörleri bütünüyle aydınlatılamamıştır. 

• Genetik zemin, immün sistemin işleyişindeki bozukluklar ve çevresel etkenlerin ortak etkileri hastalığın
farklı alt tiplerinin gelişiminde rol oynar. 
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TEŞEKKÜRLER
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