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ÖZET
Eriﬂkin Still hastal›¤›; ateﬂ, artralji/artrit, deri döküntüsü ve nötrofilik lökositoz ile karakterize multisistemik inflamatuar bir hastal›kt›r. Nadir görülen bir hastal›k olmas› ve klini¤inin heterojen olmas› nedeni ile farkl› tedavi yöntemlerini içeren kontrollü çal›ﬂmalar yoktur. Tedavi seçenekleri genellikle olgu sunumu ve az say›da hasta içeren retrospektif çal›ﬂmalara dayanmaktad›r. Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar ve kortikosteroidler birinci basamak tedavide kullan›lan ilaçlard›r. Kortikosteroide refrakter veya ba¤›ml› olan hastalarda
ikinci basamak tedavide en s›k kullan›lan ajan metotreksatt›r. Metotreksata cevap al›namayan olgularda ise genellikle biyolojik ajanlar
denenmektedir. Bu basamakta öncelikle anakinra ve sonras›nda anti-TNF ajanlar önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: eriﬂkin Still hastal›¤›, tedavi
ABSTRACT
Adult-onset Still’s disease is a multisystemic inflammatory disorder, characterised by fever, arthralgia/arthritis, skin rash and neutrophilic leukocytosis. Because it is a rare disease with a heterogenous clinical course, there are no controlled trials concerning different therapeutic options. Treatment decisions are usually based on case reports and retrospective studies involving small patient populations.
Non-steroidal anti-inflammatory drugs and corticosteroids are first-line agents. The most frequently used second-line drug in patients refractory to or dependent on steroids is methotrexate. In patients who do not respond to methotrexate, usually biological agents are used.
For these patients, firstly anakinra and then anti-TNF agents are recommended.
Key words: adult-onset Still’s disease, treatment

Eriﬂkin Still hastal›¤› (ESH); ateﬂ, artralji/artrit, deri döküntüsü ve nötrofilik lökositoz ile karakterize
multisistemik inflamatuar bir hastal›kt›r (1). Jüvenil
idiopatik artritin (JIA) sistemik formunun eriﬂkinde
görülen ﬂekli olarak ilk kez 1971 y›l›nda Bywaters taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r (2). Bütün co¤rafi bölgelerde
görülebilen bir hastal›kt›r. Kad›n-erkek s›kl›¤› eﬂittir.
Nadir görülen bir hastal›k olup insidensi 0.16-0.
40/100 000 olarak bildirilmiﬂtir(3, 4). Genellikle 1635 yaﬂ aras›ndaki genç eriﬂkinlerde ortaya ç›kmakla
birlikte ileri yaﬂlarda da görülebilir.
ESH pek çok organ› etkilemektedir. Hastal›¤›n
klinik bulgular›n›n tamam› baﬂlang›çta olmayabilir
ve yerleﬂmesi haftalar sürebilir. Yüksek ateﬂ, bo¤az
a¤r›s›, somon rengi makülopapüler raﬂ, artralji/artrit, lenfadenopati, hepatosplenomegali ve plöroperikardiyal efüzyon s›k görülen klinik bulgulard›r.
Laboratuar tetkikleri sistemik inflamasyonu yans›t›r. Eritrosit sedimentasyon h›z› yüksektir. Nötrofilik lökositoz, trombositoz ve transaminaz yüksekli¤i vard›r. Romatoid faktör ve anti-nükleer antikorlar negatiftir. Serum ferritin düzeylerinde aﬂ›r› yükseklik görülebilir (5).

Tan› koydurucu bir test yoktur. ESH tan›s› genellikle olas› di¤er hastal›klar›n (infeksiyon, malignite,
granülomatöz ve otoimmün hastal›klar) ekarte edilmesi ile konulur. Tan› veya s›n›fland›rma için önerilen kriterler mevcuttur. Cush ve arkadaﬂlar›n›n önerdi¤i kriterlerin kullan›m› kolayd›r, Yamaguchi ve arkadaﬂlar› taraf›ndan geliﬂtirilen kriterler ise en duyarl› olan›d›r (6, 7).
Hastal›¤›n gidiﬂi de¤iﬂkendir. Baﬂl›ca üç klinik
form görülmektedir ve her biri yaklaﬂ›k hastalar›n üçte birini etkilemektedir (8).
-“Self limited” veya monosiklik sistemik patern:
Ateﬂ, döküntü, serozit ve organomegali gibi sistemik bulgularla karakterizedir. Ço¤u hasta ilk ve tek
atak geçirdikten sonra 1 y›l (medyan 9 ay) içinde
remisyona girer.
- ‹ntermitan veya polisiklik sistemik patern: Tekrarlayan alevlenmelerle seyreder. Artiküler bulgular alevlenmeye eﬂlik edebilir veya etmeyebilir. Alevlenmeler
aras›nda hasta tamaman remisyondad›r. Remisyona
giren ve tedavisi kesilen hastalar›n %50’sinde hastal›k
tekrar alevlenir. Alevlenme zaman› kestirilemez. Alevlenme genellikle ilk ata¤a göre daha hafiftir.
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- Kronik artiküler patern: Tan›dan sonra 12 ay süre ile persistan hastal›k aktivitesi olmas› durumunda
“kronik patern”den söz edilmektedir. Artrit ciddi olabilir ve eklem destrüksiyonu geliﬂebilir. Sadece sistemik bulgularla seyreden hastalara göre prognozu daha kötüdür. Hastal›¤›n baﬂlang›c›nda döküntü, poliartrit ve kök eklem (omuz, kalça) tutulumunun olmas› kronikleﬂme için risk faktörleridir (5, 9).
ESH tedavisi ço¤unlukla ampiriktir. Nadir görülen bir hastal›k olmas› ve klini¤inin heterojen olmas›
nedeni ile farkl› tedavi yöntemlerini içeren kontrollü
çal›ﬂmalar yoktur. Tedavi seçenekleri genellikle olgu
sunumu ve az say›da hasta içeren retrospektif çal›ﬂmalara dayanmaktad›r. ESH tedavisi; steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, steroidler ve anti-romatizmal ajanlar› kullanarak ateﬂ, artrit ve sistemik bulgular›n kontrolü üzerine odaklanm›ﬂt›r.
Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (SOA‹‹),
akut hastal›¤›n tedavisinde s›kl›kla denenmektedir.
JIA’n›n sistemik formunun tedavisinde aspirin kullan›lmakta ve etkili olmaktad›r. Fakat ESH tan›l› hastalar›n sadece %7-15’i SOA‹‹ monoterapisi ile remisyona girmektedir (9, 10). Cevap veren hastalar›n ço¤u prognozu iyi olan, self limited veya intermitan paterndeki hastalard›r. ‹stanbul T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›’n›n 84 hastal›k serisinde sadece 1 hastada tek baﬂ›na SOA‹‹ kullan›m› ile kal›c› remisyon
sa¤land›¤› bildirilmiﬂtir (11). En s›k kullan›lanlar as pirin, indometa sin ve naproksendir. Aspirine yan›t
iyi de¤ildir. ‹ndometasin en etkili oland›r, 150-250
mg/gün dozunda kullan›lmaktad›r (1, 8). SOA‹‹ kullan›m› s›ras›nda hepatotoksisite ve intravasküler koagülasyon aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r. Tedaviye
baﬂlamadan önce karaci¤er tetkiklerinin anormal olmas› SOA‹‹ kullan›m›na engel de¤ildir. Bununla birlikte karaci¤er fonksiyon testleri ve p›ht›laﬂma testleri ile hastalar›n yak›n takibi gereklidir. Cevap veren
hastalarda remisyondan sonra 1-3 ay süre ile tedaviye devam edilmelidir (5, 8).
Hastalar›n küçük bir k›sm›nda SOA‹‹ kullan›m› ile
tam remisyon sa¤lanabildi¤inden ço¤u hastada hastal›¤›n herhangi bir döneminde kortikosteroid (KS)
kullan›m› gerekli olmaktad›r. Fransa’da yap›lan çok
merkezli ve 65 hastay› kapsayan bir çal›ﬂmada
ESH’li hastalar›n %88’inde SOA‹‹ tedavisine ilaveten
KS kullan›m›na ihtiyaç duyulmuﬂtur ve hastalar›n
%46’s›nda ise kortikosteroidlerin idame tedavisinde
kullan›lmas› gerekmiﬂtir (12, 13). KS kullan›m oranlar› hastal›¤›n klinik paternine ba¤l›d›r. Bir çal›ﬂmada
self limited paterndeki hastalar›n %57’sinde, intermi-

tan paterndeki hastalar›n %67’sinde ve kronik artiküler paterndeki hastalar›n %77’sinde steroid gereksinimi oldu¤u bildirilmiﬂtir (9). Miyokardit, perikard
tamponad›, intravasküler koagülasyon, ciddi karaci¤er tutulumu ve di¤er hayati komplikasyonlar steroid tedavisi için mutlak endikasyonlard›r (5). Kortikosteroide cevap oranlar› %76 ile %95 aras›nda de¤iﬂmektedir (6, 8, 12, 13). Akut hastal›¤›n kontrolünde
genellikle 0.5-1 mg/kg/gün prednizon dozunda baﬂlanmaktad›r. Bu doza cevap al›namad›¤›nda veya
hayati komplikasyonlar›n geliﬂti¤i hastalarda yüksek
doz pulse metilprednizolon veya deksametazon verilebilir (14, 15). KS kullanma süresi ve azaltma ﬂemas› standardize edilmemiﬂtir. Doz azalt›l›rken hastal›k alevlenmesi aç›s›ndan dikkatli takip gereklidir
(5). Kronik artrit tedavisinde ise düﬂük doz (5-20
mg/g prednizolon) tercih edilmektedir.
Hastal›¤› modifiye edici anti-romatizmal ilaçlar
(disease modifying antirheumatic drugs, DMARDs),
kronik sistemik semptomlar›n ve artritin tedavisinde,
ayr›ca steroid-sparing ajan olarak kullan›lmaktad›r.
Hastal›¤›n nüksetmesine izin vermeden KS dozunu
düﬂebilmek ve minimal efektif KS dozuna inebilmek
için hastal›¤› modifiye edici ilaçlara ihtiyaç duyulmaktad›r. Önceleri bu ilaçlar özellikle SOA‹‹ ve kortikosteroidlerin kombine kullan›m›na dirençli hastalar için saklanmakta idi. Fakat, KS tedavisi ile
sistemik ve artiküler bulgular ortadan kalksa bile eklem destrüksiyonu geliﬂebilece¤ini gösteren kan›tlar
vard›r. Ayr›ca uzun süreli ve yüksek doz KS kullan›m›n›n yan etkileri iyi bilinmektedir. Bu nedenle, hastal›¤› modifiye edici ilaçlar günümüzde hastal›¤›n
daha erken dönemlerinde tedaviye eklenmektedir
(16). Siklosporin A, hidroksiklorokin, intramüsküler
alt›n, D-penisilamin, azatioprin ve siklofosfamid tedavisine cevap oranlar› yaklaﬂ›k %40 düzeyindedir
(6, 9, 10, 17). Ayr›ca leflunomid ile baﬂar›l› sonuç
al›nd›¤›n› bildiren olgu sunumlar› mevcuttur (18).
Siklosporin A, özellikle makrofaj aktivasyon sendromu geliﬂen ESH’li olgularda baﬂar› ile kullan›lm›ﬂt›r
(1). Sulfasalazin ile döküntü, lökopeni, hepatit gibi
ciddi yan etkiler s›k oldu¤undan ESH tedavisinde tercih edilmemektedir (19).
Metotreksat kullan›m›, romatoid artrit (RA) ve JIA
tedavisindeki deneyimlere dayanmaktad›r. ESH tedavisinde en s›k tercih edilen hastal›¤› modifiye edici
anti-romatizmal ilaç olup 10-50 mg/hafta dozunda
kullan›labilmektedir. Hem kronik sistemik ve artiküler semptomlar›n tedavisinde faydal›d›r hem de steroid dozunun azalt›lmas›na yard›mc› olur (20). SOA‹‹
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Etanersept ile yap›lan 6 ay süreli aç›k çal›ﬂmada 12
hastan›n 7’sinde iyileﬂme bildirilmiﬂtir. Bu hastalar›n
etanerseptle birlikte prednison, metotreksat ve SOA‹‹
almalar›na izin verilmiﬂtir. Fakat iyileﬂme olanlardan
sadece biri sistemik paternde di¤erleri ise kronik artiküler paternde idi. Tedavi ile a¤r›l› eklem say›s›nda
%67 ve ﬂiﬂ eklem say›s›nda %63 azalma oldu¤u görülmüﬂtür (27). Renal amiloidoza ba¤l› nefrotik sendrom geliﬂen ESH’li bir hastada etanersept tedavisi
ile proteinüride azalma saptanm›ﬂt›r (28). Olgu sunumu ve küçük hasta serilerini içeren kontrolsüz çal›ﬂmalarda 3-5 mg/kg dozunda infliksimab kullan›m›n›n ESH tedavisinde etkili oldu¤u görülmüﬂtür
(29, 30). Konvansiyonel tedaviye cevaps›z 3 hastal›k
bir seride prednizon ve metotreksata ilaveten 3
mg/kg dozunda infliksimab verilmiﬂ; tedavi 0, 2, 6.
haftalarda ve sonras›nda 8 haftada bir tekrar edilmiﬂtir. Tedavi ile ateﬂ düﬂmüﬂ, akut faz cevab› ve ferritin de¤erlerinde azalma olmuﬂ ve kullan›lan prednizon dozu giderek azalm›ﬂt›r (31). ‹nfliksimab tedavisinin uzun süreli sonlan›mlar›n› de¤erlendirmek
üzere tasarlanan Avrupa serisinde 8 hastan›n 7’sinde
tedaviye cevap görülmüﬂ ve ilaç kesilmesine ra¤men
5 hastada remisyon sa¤lanm›ﬂt›r. Tedaviye dirençli
olan hasta ise di¤er anti-TNF ajanlara da cevap vermeyen, kronik artiküler paternde bir hastayd› (32).
Fransa’dan bildirilen gözlemsel bir çal›ﬂmada kortikosteroid ve metotreksat kullan›m›na dirençli 20
hastada anti-TNF ajan kullan›m›n›n etkinli¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r (33). Ortalama yaﬂ 41 ve ortalama hastal›k
süresi 8. 5 y›ld›. Hastalar›n 5’i sistemik ve 15’i poliartiküler paternde idi. 15 hasta infliksimab, 10 hasta
etanersept ve 5 hasta s›ras›yla her iki ajan› kullanm›ﬂ
idi. Ortalama takip süresi 13 ayd›. 5 hastada tam remisyon (4’ü infliksimab ve 1’i etanersept tedavisinde) ve 16 hastada parsiyel remisyon (etanersept
alanlar›n 7’sinde ve infliksimab alanlar›n 9’unda)
görüldü. Hastalar›n dördünde tedavi baﬂar›s›zd›. Takipte hastalar›n 17’sinde tedavi kesilmek zorunda
kald› (11’inde etkisizlik, 4’ünde yan etki ve 4’ünde
di¤er nedenlerle). Anti-TNF ajanlar dirençli hastalar›n tedavisinde bir alternatif olmakla beraber kal›c›
tam remisyon s›k de¤ildir. Ço¤u hastada parsiyel remisyon olmaktad›r ve takiplerde ilaç s›kl›kla kesilmek zorunda kal›nmaktad›r. Anti-TNF ilaca cevap
olacak ise genellikle ilk bir ay içinde h›zla ortaya
ç›kmaktad›r. Bir ajana cevap al›namad›¤›nda di¤er
ajan›n kullan›lmas› genellikle etkili olmamaktad›r.
Talidomid, TNF-α’y› inhibe etmekte, ayr›ca anjiogenezi, sellüler adezyon molekülü ekspresyonunu

ve KS tadevisine refrakter 26 hastay› içeren bir çal›ﬂmada, hastalar›n 23(%88)’ünde metotreksat tedavisine cevap al›nm›ﬂt›r ve bu 23 hastan›n 18’inde (%78)
komplet remisyon geliﬂmiﬂtir. Ayr›ca günlük prednizon dozunda belirgin azalma olmuﬂ ve hastalar›n
%42’si prednizon kullan›m›n› tamamen b›rakm›ﬂt›r
(21). Metotreksat tedavisi ile poliartriti olan hastalar›n
neredeyse tamam›nda düzelme olmaktad›r. Bununla
birlikte metotreksat›n eklem d›ﬂ› semptomlar üzerindeki etkisi tam aç›klanamam›ﬂt›r (1, 8). RA tedavisindeki tecrübelere dayanarak hidroksiklorokin ile birlikte kullan›labilir veya di¤er biyolojik ajanlarla kombine edilebilir. Fakat yan etkilerinin s›k olmas› nedeniyle sulfasalazin ile birlikte kullan›lmamaktad›r (5).
Metotreksat kullan›m› s›ras›nda en s›k görülen yan etkiler; karaci¤er enzimlerinde yükselme, bulant›, kusma, oral ülserler, kemik ili¤i süpresyonu ve infeksiyonlard›r (varisella zoster, pnömoni). ESH seyrinde
karaci¤er enzimlerinde yükseklik görülebilmektedir,
fakat bu durum metotreksat tedavisinin baﬂlanmas›
için bir kontrendikasyon oluﬂturmaz. Bununla birlikte yak›n takip gereklidir (1, 8).
Yüksek doz intravenöz immünoglobulin (IVIG)
tedavisinin faydal› oldu¤u küçük hasta serilerinde
bildirilmiﬂtir. SOA‹‹ tedavisine cevaps›z hastalarda
kullan›lm›ﬂ ve toplam 15 hastan›n 13’ünde baﬂar›l›
sonuç bildirilmiﬂtir (22, 23, 24). Genellikle 2 g/kg
dozunda 2-5 gün süreyle verilmekte ve ayda bir tekrar edilmektedir. ‹nfüzyon toplam 4-6 kez uygulanmaktad›r. Vignes ve ark. SOA‹‹ tedavisine cevaps›z 7
hastaya steroid kullan›m›ndan önce IVIG tedavisi
uygulam›ﬂlar ve 4’ünde remisyona ulaﬂm›ﬂlard›r;
hatta tedavi kesildikten sonra dahi alevlenme olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir (24). Fakat bu hastalarda hastal›k süresinin k›sa olmas› (ortalama 32. 5 gün) spontan remisyon ihtimalini ve sonuçlar›n abart›l› olabilece¤ini de akla getirmektedir Glomerulopatisi olan
bir ESH olgusunda IVIG ve mikofenolat mofetil birlikte kullan›lm›ﬂ ve baﬂar›l› olunmuﬂtur (25).Hastal›klar›n patogenezinde sitokinlerin rolü ile ilgili bilgiler artt›kça, pro-inflamatuar sitokinleri hedef alan
biyolojik ajanlar›n refrakter hastalarda kullan›m› daha fazla önem kazanm›ﬂt›r. ESH’de tümör nekroz
faktör-α (TNF-α) düzeylerinin artt›¤› bilinmektedir
(5). Bu nedenle anti-TNF ajanlar tedavide denenmiﬂtir. Çal›ﬂmalarda genellikle infliksimab ve etanersept
kullan›lm›ﬂt›r. Adalimumab kullan›m› ile ilgili olgu
sunumlar› azd›r. Asherson ve Pascoe çok say›da immünosüpresif ilaca ve plazmafereze cavaps›z bir
hastada etanersept ’i baﬂar› ile kullanm›ﬂlard›r (26).
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ar bulgular›nda düzelme, KS dozunda azalma sa¤lanm›ﬂt›r (38, 39).
Otolog kök hücre transplantasyonu ve rituksimab
kullan›m› ile baﬂar›l› sonuç al›nd›¤›n› bildiren olgu
sunumlar› vard›r (40, 41).
Sonuç olarak, nedeni bilinmeyen nadir bir hastal›k olmas› ve klini¤inin heterojen olmas› nedeniyle
farkl› tedavi yöntemlerini karﬂ›laﬂt›ran kontrollü çal›ﬂmalar yoktur. Hastal›k süresi 10 y›l› geçen ESH’li
olgular›n %50’sinde tedavi ihtiyac› devam etmektedir. SOA‹‹ ve KS birinci basamak tedavide kullan›lan
ilaçlard›r. Kortikosteroide refrakter veya ba¤›ml› olan
hastalarda ikinci basamak tedavide en s›k kullan›lan
ajan metotreksatt›r. Metotreksata cevap al›namayan
olgularda üçüncü basamak tedaviye geçilmektedir.
Bu basamakta öncelikle anakinra ve sonras›nda antiTNF ajanlar önerilmektedir (1, 8).
Belirgin eklem tutulumu olmaks›z›n persistan sistemik hastal›¤› olan olgularda kortikosteroid kullan›m›na ilaveten hidroksiklorokin erken dönemde tedaviye eklenmelidir ve steroid dozu azalt›lam›yorsa
metotreksat (5-25 mg/hafta) ilave edilmelidir. Persistan poliartriti olan olgularda metotreksat veya metotreksat + hidroksiklorokin tedavisi gecikmeden baﬂlanmal›d›r. Cevap al›namaz ise anakinra ve anti-TNF
ajanlar denenmelidir (5).

ve IL-6 yap›m›n› bask›lamaktad›r (16). Sistemik baﬂlang›çl› JIA tedavisinde kullan›lm›ﬂ ve iyi sonuç al›nm›ﬂt›r. ESH tedavisinde faydal› oldu¤unu bildiren
birkaç olgu sunumu mevcuttur (34).
Pro-inflamatuar sitokinler olan IL-1 ve IL-18, ESH
patogenezinde anahtar rol oynamaktad›r. IL-1 reseptör antagonisti olan anakinra, ESH tedavisinde kullan›lan di¤er bir biyolojik ajand›r. 100 mg/gün sc kullan›m› ile günler içinde h›zla klinik ve laboratuar
bulgular›nda düzelme olmaktad›r, fakat kesildi¤inde
k›sa sürede nüks görülebilmektedir. Bununla beraber, anakinra tedavisi tekrar baﬂland›¤›nda yine h›zla cevap elde edilebilmektedir (5, 8). ‹lk kez metotreksat, sulfasalazin, siklosporin A, IVIG ve anti-TNF
kullan›m›na dirençli bir olgu sunumunda etkinli¤i
bildirilmiﬂtir. Anakinra 100 mg/gün sc olarak metotreksat tedavisine ilave edilmiﬂ ve sistemik-artiküler
bulgularda, akut faz cevab›nda düzelme sa¤lanm›ﬂt›r
(35). Daha sonra etkinli¤ini destekleyen olgu sunumu ve aç›k çal›ﬂmalar yay›nlanm›ﬂt›r. Di¤er tedavilere dirençli dört hastay› içeren bir seride (2’si kronik,
2’si intermitan hastal›k paterni) anakinra tedavisi ile
1-3 gün içinde h›zla klinik düzelme sa¤lanm›ﬂ, akut
faz cevab› ve ferritin düzeyleri normale dönmüﬂ ve
steroid dozunun azalt›lmas› mümkün olmuﬂtur. Ayr›ca aktif dönemde yüksek bulunan IL-1β ve IL-18 düzeyleri tedavi ile normale dönmüﬂtür (36). Anakinra
tedavisinin etkinli¤ini ve güvenilirli¤ini araﬂt›rmak
amac›yla Fransa’da retrospektif bir çal›ﬂma planlanm›ﬂt›r. 20 sistemik baﬂlang›çl› JIA ve 15 ESH hastas›na ait bilgiler standart bir formla yeniden de¤erlendirilmiﬂtir. ESH’li hastalarda ortalama yaﬂ 38 ve ortalama hastal›k süresi 7. 8 y›l ve ortalama takip süresi
17. 5 ayd›. Hastalar›n tamam› metotreksat kullan›m›na refrakter idi; 10 hastada anti-TNF ajan, 2 hastada
talidomid ve 5 hastada IVIG kullan›lm›ﬂ ve cevap al›namam›ﬂt›. ESH’li 15 hastan›n 11’inde klinik ve laboratuar bulgular›nda düzelme oldu (9 hastada tam
cevap ve 2 hastada k›smi cevap). KS dozu azalt›labildi hatta iki hastada kesildi. Ciddi cilt reaksiyonu nedeniyle 2 hastada ve infeksiyon nedeniyle 2 hastada
anakinra tedavisi sonland›r›ld› (37).
ESH patogenezinde suçlanan di¤er bir pro-inflamatuar sitokin IL-6’d›r. IL-6 reseptörü monoklonal
antikoru olan tosilizumab, öncelikle dirençli sistemik
baﬂlang›çl› JIA tedavisinde kullan›lm›ﬂ ve baﬂar›l› sonuçlar elde edilmiﬂtir. Benzer patofizyoloji ve sitokin
profili nedeniyle ESH tedavisinde de denenmiﬂtir. 48 mg/kg iki haftada bir intravenöz olarak di¤er tedavilere refrakter hastalara verilmiﬂ, klinik ve laboratu-
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