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Üveit

´ Üveit, birçok enfeksiyoz veya otoimmün patolojiler zemininde gelişen göz içi 
inflamasyondur ve %10 un üzerinde ciddi vizüel handikaplara neden olarak 
körlük potansiyeline sahip ciddi bir hastalıktır.

´ Sarkoidoz, JIA, Psöriatik artrit, Voth-Koyanagi-Harada, Behçet Hastalığı, SLE 
ve diğer kollajen vasküler hastalıklara eşlik edebileceği için Çocuk 
romatologları tarafından da iyi bilinmesi gereken bir klinik durumdur.



OMURGALILARIN GÖZÜ
´ Vücudumuzdaki anatomik olarak en karmaşık organlardan biri, 



Gözün doku ve tabakaları

´ Opak sklera ve transparan kornea,

´ Retinal pigment epitel: Hekzagonal pigmente hücrelerden oluşan, retinayı 
örten ve alttaki koroid tabakaya sıkıca yapışan tabaka.

´ Müller/Glial hücreler: Retinal hücrelerin fonksiyonel stabilitesini sağlayan, 
retinal nöronlara besin ve O2 sağlayan bağ doku elemanları,

´ ÜVEA: Kornea ve skleranın altındaki pigmente tabaka; Vaskülerize koroid, iris 
ve silier cisimciği de kapsar

Vizüel fonksiyonlar, objelere odaklanma ve pupil çapının ayarlanarak ışığın 
yoğunluğunu ayarlama gibi birçok fonksiyonu vardır.

´ Nöral retina: Fotoreseptörler.



Gözümüz İmmün-Ayrıcalıklı bir organ, 
Çünkü:

´ Periferik immün sistemden izole: Kan-beyin ve kan-retina bariyeri var, 

´ Retinanın avasküler yapısı var: lenfatik drenajı yok, 

´ Nörovasküler ünite mevcut: Perisitler, perivasküler makrofajlar, nöronal dendritler, 
glia-mikroglia ve sıkı bağlı endotelyal hücreler var.

´ Anti-inflamatuvar bir ortam var: Retinada nöropeptid ve anti-inflamatuvar 
sitokinler salgılayan yerleşik regülatuvar hücreler var, 

´ Retinal Pigment Epitelinde (RPE): Lenfositleri inhibe eden, inhibitör hücre yüzey 
ilişkili proteinler (TGF-β, FAS/FAS ligand, CD46 ve CD59)var



Bu kadar sıkı kontrole rağmen

´ Yoğun ve persistan inflamasyon bu çok tabakalı bariyeri delebilir ve periferik 
tolerans mekanizmalarını bozabilir.

´ Üveadaki inflamasyonun başlamasındaki anahtar hücre Th17 hücrelerdir.

´ Th17 hücreler ürettikleri Granzyme B ile Kan-retina bariyerini ve Nörovasküler
Üniteyi delerek Lenfosit ve miyeloid hücre birikimine neden olarak üveiti, Th1
lerin yardımı ile başlatabilir.

´ Bununla birlikte bireyler regülatuvar T (Treg, Tr1, Tr3)ve B hücreler (Breg) ile 
immün-süpresif sitokinler salgılayarak tekrar göz doklarına immün-ayrıcalık 
sağlayabilirler.



Üveitin immünmekanizmaları
Tür İnflamasyonun 

primer alanı
İçerik

Anterior Üveit Ön kamara • İritis
• İridosiklitis

• Anterior siklitis

İntermediate Üveit Vitreus • Pars planitis
• Posterior siklitis

• Hyalitis

Posterior Üveit Retina ve koroid • Fokal, multifokal 

ya da diffüz 

koroiditis
• Retinokoroiditis

• Retinitis

• Nöroretinitis

´ Üveitin mekanizmalarını 
anlamamızın en uygun yolu 
Deneysel Hayvan çalışma 
modelleridir.

´ Anterior üveti: (1) Endotoksin ile 
indüklenen ant üveit, (2) deneysel 
otoimmün ant üveit

´ Posterior üveit: Daha iyi karakterize 
edilen ve daha komplikasyonlu 
grup: Retinal protein, S-Ag (arrestin) 
veya interfotoresptör RBP ile 
indüklenen hayvanlarda post üveit 
oluşturularak yapılan modeller.



Deneysel anterior üveit modelleri: 
Kısıtlı bilgi kaynağı
´ Melanin granüllerine periferik proteinlerin bağlanarak yapılan hayvan deney 

modellerinde Mononükleer ve PNL hücrelerin anterior çembere, siliyer cisimcik 
damarlarına ve irise infiltrasyonu gözlenmekle birlikte,

´ Kısa süreli inflamasyon elde edilmiş,

´ Üveit patogenezini yansıtan tüm basamaklar görüntülenememiştir.



Deneysel Otoimmün Posterior Üveit Modeli



Posterior Üveit: Santral Tolerans

´ Santral tolerans mekanizmaları ile Self 
ve non-self antijen ayırımı yapabilen 
(fonksiyonel TCR taşıyan) T lenfositler 
periferik dolaşıma katılırlar,

´ Otoimmün regülatör transkripsiyon 
faktör (AIRE) medüller timik epitelyal
hücrelerde oküler antijenleri eksprese 
edip tanıtarak santral toleransı sağlar.

´ Göz ile ilgili soydaş antijenleri ayırt 
edemeyen bazı T-hc (otoreaktif T-hc) 
Üveit patogenezinde rol oynar.

´ Doğal Regülatuvar T hc (Foxp3+ T hc), 
timustan perifere göçerek Il-10 gibi 
antiinflamatuvar sitokinler sentezler, 
bunların eksikliği de otoimmüniteye
katkı sağlar.



Santral tolerans mekanizmaları ve 
otoimmün hastalıklara yatkınlık

´ Yapılan hayvan deneyleri, 
´ Timustaki oküler antijen sekresyonlarının

bireylere göre farklılık gösterdiğini,
´ S-antijen ve RPB gibi oküler proteinlerin 

timustaki ekspresyonunun artması ile 
otoimmün üveit riskinin azaldığını 
göstermişlerdir.

´ İnsanda benzer çalışmalar tip-1 DM de 
yapılmıştır.

´ Böylece otoimmün hastalıklara yatkınlığın 
santral tolerans mekanizmalardaki 
farklılıklardan kaynaklanabileceği 
vurgulanmıştır.



Periferik Otoimmün Mekanizmalar: IL-12 ailesi
Proinflamatuvar Sitokinler: IL-12 ve T h1

´ IL-12 ailesi: IL 12, 23, 27ve 35.

´ IL-12 ailesi, Th1 gelişim 
basamakları üzerindeki etkisi ile 
üveitojenik T-hc yanıtını arttırıcı 
etkide bulunur.

´ IL12-p40 knock-out farelerde 
yapılan deneyler, deneysel 
üveitlere dirençli olduğu 
raporlanmıştır ve Th1 yanıtlarının 
üveit patogenezindeki etkisi 
vurgulanmıştır (J Immunol (Baltimore 
Md. (1998) 161(1):122–7.).



Daha Potent Proinflamatuvar sitokin !!! 
IL-23 ve Th 17

´ IL-23 ve Th17 ilişkili otoimmün hastalıkların keşfi 
ile üveit gibi otoimmün hastalıkların 
mekanizması daha da netleşmiştir.

´ IL-23 ve Th 17 nin, IL-12 ve Th 1e göre daha 
potent üveitojenik yolaklar olduğu birçok 
çalışmada gösterilmiştir.

´ CD 4+T hücrelerinde STAT3 delesyonlu fareler 
üzerinde yapılan bir çalışmada, farelerin 
deneysel üveit geliştirmediği çünkü, abartılı Th1 
ve IFN-γ üretimine rağmen, Th 17 
oluşturamamışlardır (J Immunol (2008) 180(9):6070–6. 
doi: 10.4049/jimmunol.180.9.6070).



IL-12 ailesinin Anti-inflamatuvar bireyi: IL-27

´ IL-27 antiinflamatuvar sitokininin
IFN- γ /STAT1 bağımlı salınımının Th17 lerin
gelişmesini engelleyerek anti-üveitojenik
etkileri olduğunu göstermişlerdir.

´ Aynı çalışmada, üveit ve skleritli hastaların 
kan Th17 düzeylerinin kontrol grubuna 
göre yüksek olduğu ve artmış IL-2 
düzeyleri ile korele olduğu 
raporlanmıştır.



Tedavide 
antiinflamatuvar 
sitokin:
IL-35 ve 
analogları, 
JAK/STAT 
inhibisyonu



Tekrarlayan Otoimmün Üveit 
Siklusları: T hafıza hc

´ Otoimmün üvetin tekrarlayan ataklarına neden olan hafıza hücrelerin kaynağını ve 
saklanma yerlerini anlamak için IRBP-spesifik otoreaktif hafıza T hücreleri (IL-
7RaHighLy6CHighCD4+) 6 ay monitörize edilerek yapılan bir çalışmada,

´ Üveitojenik T hücrelerin retina ve periferik lenfoid dokulardan kemik iliğine tekrar geri 
yerleştiğini,

´ STAT3 bağımlı sinyal mekanizmaları ile tekrar uyarıldığında dinlendiği nişlerden Th17 
lere dönüşerek rekürren üveite sebep olduğu raporlanmıştır (J Immunol (2011)187(6):3338–
46. doi: 10.4049/jimmunol.1004019) 



Otoimmün 
Üveitlerde
İmmüno-
Genetik

´ İmmün sistemdeki biyolojik 
bariyeri, antijen sunumunu, T 
hücre farklılaşmasını, mikrobiyata
ve PNL hc kemotaksisi dahil 
birçok mekanizmayı yönlendiren 
MHC ve non-MHC farklılıklar 
üveitojenik etki oluşturabilir.



Class I ve II MHC

´ HLA DR4: Sempatetik oftalmi ve Voth-Koyanagi-
Harada,

´ HLA B29: Birdshot koryoretinopati (bilat kr post üveit),

´ HLA B27: Akut anterior üveit,

´ HLA B51: Behçet ilişkili üveit

Gibi MHC class 1 alelleri otoimmün üveitlerde artmış 
risk ile ilişkili.

´ B10.RIII, B10.BR ve C57BL/6 gibi MHC class II alelleri de  
artmış risk ile ilişkilendirilmektedir. 



SNPs

´ Otoimmün üveitlerde belirtilen 
proinflamatuvar ve antiinflamatuvar 
mekanizmalar ile ilgili sitokinlerin salınım 
yolaklarında tanımlanan bazı SNPs (IL-23, 
JAK-STAT, TNFAIP3, ERAP 1-2 …) in 
üveitojenik olduğunu gösteren birçok 
çalışma literatürde mevcuttur.
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