
 

                  
               

 
 
 

   
 

 
 
 

 مقدمه
مزمن کودکان و نوجوانان همه در یک کیسه ریخته شده و یکجا ) های آرتریت(های  از قدیم روماتیسم

 Still 22 1896در سا . 2داده شد 1864 در سا Cornilاولین شرح آن توسط . 1نگریستند  میبه آن
ان داد که مورد روماتیسم ی نمود و ن ر ر12در  مزمن کودکان را م ا  می با های   مورد آن م

ودندین وجود داالروماتیسم مزمن ب ین یکی ن از آن . 3شت و در نتیجه روماتیسم مزمن کودکان و بال
ر بودن بیماری بوجود آمد ند  ر بودن یا  یمی در مورد تک  می  د سردر  که سالیان دراز 1به ب

 و همکاران Lamy توسط 1947 و همکاران و در سا Debré سطو ت1936در سا . امه داشتاد
تهStillمخت بودن روماتیسم مزمن کودکان را که در آن موق به نا بیماری  ان داده   می شنا شد ن

ا. 5-4شد ان دادند که بیماری آن ر سیستمیکStill ن ر مزمن دارد که باید از هم  و یک  ترا  یک  ا
ه نمودندHayem  وMozziconacci 1967در سا . داده شود ا ر دیگر ا ی و   6 دو  ر تک م

ی  ند م اق . 7 نوشته شده بودGreen توسط 1940که ق در سا ) Oligoarticulaire(ر  مت
ا ا مخت دنیا تک بودن روماتیسم مزمن کودکان را که توسط مآن یسی  دیگران نیز در ن ین انگ ول

وا بردند  میزبان تروی ی آمریکا از ل آرتریت 1972در سا. شد زیر س  انجمن روماتولو
ید کودکان و نوجوانان اده نمودJRA یا Juvenile Rheumatoid Arthritis  روماتو ند زیر 8 است  که 
ر بالینی داشت ه یا  و   1977در سا . مجمو یدر کنگره ار) نرو(در اس ایی روماتولو ل   و

ور   JCA یا Juvenile Chronic Arthritis  روماتیسم مزمن کودکان و نوجوانان انتخا شد که به 
م تری  ور  ند بیماری را   میرسمی تک بودن بیماری را رد نمود و ب ه  نمود که زیر مجمو

      
Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) 

 



       

 

ره در . 9داشت ی 1997با انی روماتولو ه ج ت نا جدیدILAR جام ر آرتریت   10ی را بکار 
اتیک نوجوانان  . JIA یا Juvenile Idiopathic Arthritis  ایدیو

ه)1( جدو یار  یار )2(  جدو  JRAبندی   م انی )3( جدوو    JCA بندی ه م یار جدید ج  م
JIAان  .دهد  می را ن

 
  سا16سن شرو زیر  -1
ند م -2 یم زیرور یا تجم مای یا تور: آرتریت در یک یا  مت از   : دو 

رکتی دودیت  رکت      م رار  ساسیت یا درد در   ازدیاد 
شته باشد -3 تر از شرو بیماری  ته یا بی  ش ه
رز شرو بیماری در ش ماه اوهای  ر -4 ه با توجه به   :بالینی یا زیر مجمو

ی آرتریت-      ال یر 5د اق :    م در
یر5کمتر از : تریترآ  اولیگو-         م در
 آرتریت همراه با ت:  سیستمیک-      

ی آرتریت-5  کودکان و نوجوانان را نداشته باشدهای   انوا دیگر 
 JRAبندی  معیار طبقه: )1(جدول 

 
  سا16سن شرو زیر  -1
ند م -2  آرتریت در یک یا 
ته یا بی -3 شته باشدش ه  تر از شرو بیماری 
رز شرو بیماری های  ر -4 ه با توجه به   بالینی یا زیر مجمو

یر5کمتر از : تریترآ  اولیگو-     ال   م در
ی آرتریت-      یر4بی از :   ی باشد   م در ید من  اکتور روماتو
 آرتریت همراه با ت:  سیستمیک-     
ید نوجوان با بی از  آرتریت-     د ت4 روماتو ید م اکتور روماتو یر و    م در
وزانت نوجوانان -ه      وندی آرتریت آنکی   اس

 JCAبندی  معیار طبقه: )2(جدول 



        

 

  سیستمیک-1
  اولیگوآرتریت-2

 (Persistent) ادامه دار -     ال

ا -       (Extended) م
اکتور روما-3 ی آرتریت با  ی  ید من  تو
ت-4 ید م اکتور روماتو ی آرتریت با    
سوریازیسی-5   آرتریت 
 Enthesitis آرتریت با -6

ی -7 ا ت یر ا  (Undifferentiated) آرتریت 
 یرد  نمیبا قرارهای   در هی یک از رده بندی-     ال
و قرار-      ه   ردد   می در بی از یک زیر مجمو

 JIAآرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان  :)3(جدول 
 

ط به شرح  واهد شدهای   نو از آرتریت3در این   ته  ردا همان که به   کودکان و نوجوانان 
ید کودکان و نوجوانان یا  تهJRAنا آرتریت روماتو ی بندی ه (شود   می شنا  کال روماتولو

  ). آمریکا
 

 Still’s Diseaseنوع سیستمیک 
الت داشته باشد: وژنز بیماریپات نتیک در  نو سیستمیک بیماری د ی زیادی وجود دارد که  . د

ن ار  ه های  بر انت الت دارندHLAمن وستان د ید  ط در س ن    منا دیگر در های  ولی 
ار هستند یر ادها تا ا میازبین . همه ن ن آن و های  توان   یا Macrophage Inhibitory Factorمس

MIF11   ن سازنده اینترلوکین ن اینترلوکین   12(IL-6) 6یکی از انوا   .    را نا برد13(IL-13) 13و 
 

وی بالینی ب   در این نو:عالیم بیماری مومی ه تاب یم  یر  ت تا دار زیاد ت بیماری ) سیستمیک(م
ا انویه را ای ی که ن  یم م دود . نمایند  میقرار دارد تا  مو   10%این نو بیماری م

کی ا و نوجوانان را ت اتیک ا ر. 15-14دهد  میروماتیسم مزمن ایدیو یه   JRAهای  بر  ب
سر ترها  شیو آن در  ا یکسان استها  و د ری مو در کودکان بسیار جوان دیده. ت یک   میم شود و 

اسنی      .16-15 سالگی است4 تا 2 بین آن



       

 

مو با ت با شرو مت بیماری  17شود  میبیماری م  موارد 98%باشد و در   میت شای ترین 
یک.دیده شده است ور روزمره بوده و یک تا دوبار در روز  تر میزند39های   ت ب .  درجه یا با

ی ی رار بدن  روک کرده و  ته ت باید اق).  درجه یا کمتر37(ردد   میس ت   دو ه
در این مد ت . 18 نمودبندی هوجود داشته باشد تا بتوان بیمار را در قال نو سیستمیک بیماری 

ور روزمره بوده و به  روز 3باید اق بمد  تر برسد39 ب  .   درجه یا بی
دی در  ورا ج ور   می موارد دیده81%ب ا ب ال دد بوده و رن آنهای  Maculaشود که   مت

ررن ار بوده و در مد کوتاهی ها  این ماکو. باشد  میورتی کم رنک تا  را بدون  ند (اک
ت ند سا ه تا  دی را نمایان تر. 20-19روند  میاز بین) دقی ا ج ای د   نماید  میرار  بنا براین 

ا در موق ت با دیده ای ر   تدریجا از بینکه با کم شدن آن کم رن تر شده و   شود  میاک
اهر شود  رود می دی ت  ه ب م وست . تا مجددا در  تواند با بروز آن شود   می)سای(مال 

ا در همه جای بدن).  Koebnerدیده ( ای ترین م زیر ب و   میاین  اهر شود ولی بی تواند 
 . باشد  میتنه

دی ا ج ای یم دیگر  در کنار  ا  مییک سری  نومگالی: هر شودتواند  ر و اس اتی منت   آدنو
دی ی و ریوی  یم ک ریتونیتهای  و سروزیت  یم ق  . 21دیگر مانند 
اتی در  ور م. 21شود  می دیده موارد31%آدنو تر ب اوی بی دد لن اهر شده و نبزر شدن  ر  ت

و  میون همراه با ت تراقی لن خی ا رحها  باشد ت وا ت از نزدیک نما  میرا م ر  ید ولی ا
یر(دیده شود  وستی ) روزانه و مت و  ا مخ ای یم شده روی (و به همراهی آن با  یر و تن مت

ر) ت تی بر خی را . شود  میتوجه شود شک ا به را ز استخوان ت ونکسیون م یر آن  در 
مو قرینه بوده و زنجیره .نماید  میراهنمایی اتی م اله  زیر ب  ردنیی ها آدنو ران را های  و ک

اتی دا شکم باشد. ردد  میشام ر آدنو ط   میآ خی  تواند دردهای شکمی بدهد و ندرتا با ت
اد با باز شدن شکم شود  .شکم 

نومگالی اهر شود  میاس اتی  ایی یا با آدنو مت دار نیستند. تواند به تن وده و  مو شدید ن نکته . م
نومگالی م اینکه اس ین  م ید بال  . 17دهد  نمیFeltyسندرو   بر بیماری روماتو

ر بالینی شای نیستند ولی با بررسی سیستماتیک ) ریتونیت  ورزی  ریکاردیت(ها  سروزیت از ن
تر دیده زار شده است9% تا 3شیو آن بین . شوند  میبی سه. 21-23  ور درد ق  یم آن ب

یم بالینی نداشته و . شود  می و تنگی ن به ندر دیده(Precordial pain)دری  ر اوقا  اک
ی را یدا نمود  میط در اکوکاردیو وناد دهد بسیار نادر های  ر. 25-24توان آن را  شدید آن که تام

ه. 28-26است یم دیگر آن نداردای  ریکاردیت هی راب تر در اوای 25با شد بیماری و یا   ولی بی



        

 

ود یا با درمان از بین  میبیماری دیده ودی  یدا. رود  میشود و به  اقی  را ات  ورزی نادر است و اک
ی  می.شود می ا ق ای ا ریوی بوده یا همراه با  ای  .تواند همراه با 

ریکاردیت دیده ور میوکاردیت به مرات کمتر از  ی ب یری ق ا کاردیومگالی و شود و ب  میدر
ی روز انترستیسی بروز. 30-29ردد  مینارسایی ق ی ور  یری ریوی نادر بوده و ب  32-31نماید  میدر

مو مربو به اوای بیماری).  بیماران4%دود ( اتومگالی بروز نموده و م ور ه دی ب یری ک  در
دا تدریجا از بین می اران. 33رود  میباشد که ب ا  یای ی  ت بیولو تی   مییمی و ا باشد 

اتومگالی متوسط تا شدید باشد ر ه اهر شده و تدریجا زیاد . ا و بیماری  اتومگالی هایی که در  ه
انویه یدوز  و ت آمی مو به  اتومگالی. باشد  میشود م د های   دیگر ه یری دارویی بوده م ک تا

ید(ر  ر استرو اتی) م یدیهای  تو ه یر استرو ابی  د الت یدوز . انویه به داروهای  و آمی
تر در کودکانی دیده39-34انویه ت به   می بی ی داشته یا م یری م نی در و ور  شود که ب

م مر و میر این بیماران. مزمن شده باشندهای  ونت یه ناشی از آن یکی از  م  .باشد  مینارسایی ک
وار م بیماری استی یکی از  . 42-40باشد  میMASیا   Macrophage Activation Syndrome م
نومگالی  یم آن ت اتواس اتی  ه اتی  آدنو الو دی با آنس ورا  نارسایی ک و   هماتو  ور

ی سیک MASاهمیت . باشد  میونریزی مخا ور ک ر ب ون ا  امروزه بی از ق شده است 
ه راSJIA %10دود  ر ان  یرند  می این  ا جدید ن ال ی آن   میم د انوا  دهد که در

تر و تا  رنا بوده وMASتوجه به اینکه ا ب. رسد  می%30بمرات بی تواند با مر   می بسیار 
وردار است  میر شود خی آن از اهمیت زیادی بر ت آن و ت اه ت بیمار از نو . 43شنا هر

ور دایم درآمد"زمرهمن رو" وستی بوجود آمد   ب ی  ی مخا مومی   ونریزی س ا 
را شد یدا کردند   بیمار  ی  ی ت زیر  ونی همه ا ای  ول ید(س ریتین   )کت  قرمز  س

(Ferritin) داد و ارقا نجومی ی هزار( ا دی  یدا نمود) با یم بیمار همه ت ره با اینکه  یر و با د 
ان ی بیماری را ن ورتیکه   میی ی هم شد در  ی اهی  ایین آمد و  ر سدیمانتاسیون بیمار  دهند ا

CRPت کر   می شدیدا م تادMASباشد باید به  زشکی بوده و باید سری و .  ا ان  درمان آن اور
ما شود  .بسیار سنگین ا

انویهها  آرتریت ا بد بیمار دارند ای با اینکه در شرو بیماری ن  به تدری   در شد بیماری و 
ده ی را به  ی به   میشود و  می موارد دیده88%در آرتریت . یرند  مین ا وهای مخت تواند تاب

ا. ود بگیرد ک تا بزر  تما م ت شوند  می از کو ی. 15,14,12توانند م یری م تواند در   میدر
ور منوآرتریت تر   یا اولیگوآرتریت باشدشرو ب یر بی ا در داد م ر . شود  میولی تدریجا ت ا

ی آرتریت بیماری ر زیادی با نو  ی آن  یم م ود  در . داشت  نمییم سیستمیک بیماری ن



       

 

ی دیدههای  ر نی تخری م ه   میو ال یر آن  ساله 5شود که در یک م یک سو بیماران در
 .44شده بودند

خی بیماری استی وجود ندارد که بتواند آن را از :عالیم آزمایشگاهی ی برای ت ا ت  هی تست ا
اردهای   یا بیماریJIAانوا دیگر بیماری  ترا بگ یک ا ی  لکوسیتوز. دیگر روماتولو ی   نوترو

وسیتوز را دیده  تروم وریکه دیگر در شد های  ر آن با بیماری. شود  میو آنمی اک آن است ب
ترهم50000ا ت 30000لکوسیتوز به ارقامی برابر  اهی با یون یا ها  کت  رسد  می یا  به رقم یک می

تر رسیده ی با و   با ی تCRP سدیمانتاسیون  ید . 17شود  میشدیدا م تواند   می)RF(اکتور روماتو
ی باشد ت یا من زار15م را به ندر  ور که در با آمد MASدر مورد . 17درد  می ولی اک  همان
نی ار لکو ایین   بیمار د ی  ی وبین  ی10زیر (آنمی با همو با ) 7ا ر از اوقا ای و 

ایین وبو نی  های قرمز  وسیتو ی با   تروم ی ندین هزار و (ریتین  ی هزار ولی ارقا  مو با م
یسرید با  )43شود  مینیز دیده تی ارقا نجومی بیست تا سی هزار دی مختهای  آنزیم  تری    ک

ت  اد مخت به  اب   Intra-vascular coagulopathyان ی در م ی ایین یا   CRPسدیمانتاسیون 
ی با دیده  .شود  میی

خی بیماری استی :تشخیص وا آن در   )JIAنو سیستمیک ( برای ت با باید در کنار ت که 
ا زیر   دیده شد ای دی یا یکی از  ه ج ای اتی(یا  ات  آدنو نومگالیواه  .همراه باشد) سروزیت  س

ا  ها می  بسیاری از بیماری:تشخیص افتراقی اتیک ا بیماری (توانند با نو سیستمیک آرتریت ایدیو
ونت )استی اه شوند مانند  ستوما  ها لوسمی  ها اشت و بیماری ها  واسکولیت  یماری کاوازاکیب  نوروب
و ا روزمره بودن آن(نو ت . لو و دی   )مخ ا ج ای ر بودن(نو  ا زود و ود   مخ

ت  )و همراهی آن با ت  روزانه را را خی را اک یم دیگر ت ه اینگونه   نمایند  میو  ولی همی
وده و نیاز به بررسی کهای  ن ز استخوان تر م بیو م ترا از لوکمی(سی م  .  شود  می)ا

زشکی در مورد درمان آرتریت :درمان ه متون  ال ا و نوجوانان بسیار مایو  م اتیک ا های ایدیو
یدی بیان  کننده بوده کدا راه  م ا. کنند  نمیون هی نوان ها  و متدها  هر یک دارو آن را تک تک 

ودی هر یک  د ب وار نموده و در  او  کرآن گونه باید یک بیمار را درمان   نمایند  می را  ولی 
ی یگیری کرد هی ا گونه باید  رز بیان درمان. دهند  نمینمود و  انسان را به یاد درمان   این 
شته ند دهه  ین در  ید بال دی مایو کننده . اندازد  میبیماری روماتو د درمان جدی به  این 

یماندرهایی که   در مورد کمک2006در سا ای  الهبوده که م یزیوترا یزیکی و   تواند برای   می 
 



        

 

ور زیر آمده است  :45کود و نوجوان انجا دهد ب
ینت-1 اردن اس خی و کنتر درد با  ی با ورز -2.  ت کرد م م ینه سازی   آموز -3. ب

ییر شک م-4. والدین و بیمار یری از ت و یری ج ددمختهای  ی با   آموز  -5.  و مت
کمک به بیمار  -6.  و  مسای روزمره با توجه به بیماری(Self Management)کنار آمدن با بیماری 

راهنمایی و کمک به  -8. کمک به نگه داشتن آرزوهای آینده بیمار -7. در مدرسه برای آموز مناس
ه ر ی و ها  آموز راه -9. ای آموز  ی -10). با توجه به بیماری(ر مخت زند های  جرا

نین. ترمیمی کر در مورد ده م  واندن و ت ی   میاز  ر درمان مناس یری نمود که ا توان نتیجه 
اد ن ی ود  میبرای بیماری  و ن وقت نیاز به انجا کارهای   .شد هی

ک میم درمانی کار م ورد با نو سیستمیک بیماری و ت ور که در با دیده بر ون همان ی است 
خی رحهای  شد ت تراقی زیادی را م ی که   نماید  میا یم م ا که در اوای بیماری  و مخ

ز بوده ی  خی ق ای باشد  میبرای ت ا . تواند  ه به  وی بالینی  در این موارد تاب
ر لکوسیتوز و آنمی  ت  مومی بد رحشود که   میهی ها  وقتی که آنتی بیوتیک. نماید  میونت را م

خی دند تازه ت ر واق ن رح میگردندهای  مو ور وجود آرتریت  تازه. دیگر م وی   تی در  تاب
یر رح نموده و باز درمان به تا را لوسمی یا کاوازاکی را م تد  میبالینی اک  . 46ا

اد شده استبرای درمان نو سیستمیک بیماری داروهای زیر  ن یر : ی ابی  د الت داروهای 
یدی ی  استرو وراکی یا تزری زین  متوترکسا  ردنیزولون  اسا روکین  سول   هیدروکسی ک

ورین وس یک   سیک ره داروهای بیولو د TNFد (و با ا  و  ). IL-1 و مخ
یدی یر استرو ابی  د الت یرین اولین داروی : داروهای  ر آس رترین ا یدی و مو یراسترو ابی  د الت

ا تآن ر روزانه و کنتر    به شمار میر تر م ا بی داد د ون نیاز به ت وده  نین ن امروز دیگر 
ون و آنزیم(Monitoring)از نزدیک  دی برای جستجوی مسمومیت های   برای س سالیسی  ک

دی داشته است یر است. ک ابی  د الت ر بودهتما داروهای  یدی مو کدا ارج47رو یتی به  و هی
و ت ر کنتر  ا اوهای  دیگری ندارند مگر ایندومتاسین به  ر آن . 48م دار م  2 تا 1م

ر وزن بدن و س کی یگر بر   .باشد  میمی
ید ابی  میدر بیمارانی به کار: کورتیکواسترو د الت یدی جوا مناس نداهای  رود که به  ده یر استرو

د اق   باشند ی که  ر شده باشد ه6به شر وراکی بکار. ته م ردنیزولون  ور  رود ولی   میب
ر وزن بدن تجاوز ننموده و مد آن نیز بی  و س کی یگر بر  ی نمود دوز آن از نیم می باید س

ود6از  ح است درمان زمینه. ماه ن د از کنتر بیماری  مو ب وی برای کنترای   م ی و   
 .46المد بیماری شرو شود



       

 

ر:متوترکسات ریت بیماران مو ر آن   می در اک دار م س 65/0 تا 35/0باشد و م یگر بر  می
ر وزن بدن و ی آرتریت. باشد  میکی ر در نو اولیگوآرتریت یا  وبی م ر آن به  ته ا  ال

 .17باشد نمی
وددر بسیاری از بیم: هیدروکسی کلروکین ر ن ایی م ی که به تن ر است به شر دار . 49اران مو م
اید از  ر آن ن ر آن در 5/6م ر وزن بدن تجاوز نماید بنابراین م و س کی یگر بر   می

ون قر30کودکانی که وزن کمتر از  ک است  ر دارند م و یم 200ها   کی یگرمی بوده و تن  می
ی آسان نیست ر دار م  .دقی م

ی آن بین : اساالزینسولف ر دار م ر وزن بدن50 تا 30م و س کی یگر بر  این دارو . باشد  می می
ا همراه با مسمومیت دارویی زیاد 4باشد که تا   میدر ا

ی دیده شده است3 ر  .50 موارد م
رین: داروهای سیتوتوکسیک وسی  آزاتیو رام امید  ک س و ال سیک  در مواردی که داروهای دیگر و 

ر نیستند بکار وبی دارد  میمو انویه . 51رود و نتای  یدوز  و تر در بیمارانی که آمی وسی بی رام ک
یوی دا  .52ند کاربرد داردرک

تری به این دارو در درمان نو سیستمیک بیماری شده : سیکلوسپورین یر توجه بی ای ا ه در سال ر
ایت  اناست و نتای ر ا جدید  آن را ن ال ردیده است ولی م زار  ی  . 46دهند  میبخ

ود را در  ته این دارو هنوز اندیکاسیون   .54-53  کرده استMacrophage Activation Syndromeال
مترین :داروهای بیولوژیک ا م باشد که در   میAnakinra57 یا IL1ra و Anti TNF55 Anti IL656 آن

انتای . رود  میتمیک بیماری بکارنو سیس ر در بیماریآن  ود ایمنی دیگرهای   همانند م
ود  باشد می را مخت  واید و م دار جدید ای  شاید نکته. با  کر باشد ه ز به ت  در FDAکه 

ر  ا ازدیاد ریسک سر2009نوام اها نا در باره ا انی  می در ا ز کردن کم زنده ساهای  باشد و  م
س دارو دار در این مورد روی بر ا ه یک . به ال ی Anakinraدر میان داروهای بیولو ا  جای 

زینه در درمان  ترین   .43باشد  میMacrophage Activation Syndromeدارد زیرا ب
ر برای نو سیستمیک بیماری شنا: (IVIG)ایمونوگلوبولین وریدی  اده مو و ال نوان یک درمان  ته به 

ان نداد ت آماری ارزشمندی را با این درمان ن ا کنتر شده هی ا ال  بنا  59-58شده بود ولی م
واهد بود نی  اده از آن بی م  .براین امروزه دیگر است

وبی داده است اده  و ال ی موارد نتیجه  وار   تالیدومید یک درمان تجربی است که در ب ولی 
ا نورو و ی آن مخ دود  میاتی آن که وابسته به دوز داروجان ر آنرا م ر . نماید  میباشد م از 

واهد بود ترانی که در سن بارداری هستند  ر آن در د م م نیک آن مزا یت تراتو ا  . 61-60دیگر 



        

 

و یتیک اتولو یوند س و   باشد  می نیز راه  دیگری برای درمان بیماری63-62های بنیادی هماتو
ی سنگین آن ولی ب وار جان ویی) تی مر(ا توجه به  د جوا  ط   یا موارد  این درمان 

یک تجویز او به داروهای بیولو یوند . ردد  میبرای بیماران بسیار سنگین و م شاید در آینده 
و نیک آن س تی آلو یمی اتولو یا   .64راه  مناس تری باشد  های بنیادی مزان

ی دارد مورد توجه قرار(Combination Therapy)ی درمان ترکی ند دارویی بی از  ردد و در   می 
ادههای  سری ا است کی در  می قوی های  باشد ولی هنوز سری  میتجربی کو ی که شواهد  بزر

ین. 46به ن آن بدهد در دست نیست ید بال ی در بیماری روماتو   با توجه به اینکه درمان ترکی
ور مخ ردنیزولون باشد و ب ا وقتی که همراه با  ر Tight Control یا "کنتر از نزدیک"و  م

ر واق  ی نیست که همین متد در نوجوانان نیز مو ی داده است دلی ایت بخ اده ر و ال شود نتای 
ود  . ن

ون Macrophage Activating Syndromeدر  ز است  . ر مر دارد درمان سری و بسیار سنگین 
ال  ور  ی ب ید تزری ر وزن بدن30(استرو و س کی ردنیزولون بر  ر متی  ی    روز3   می

ن) متوالی سمای تازه ی زده از درم ور  سما ب یهای  و  ور که در با دیده . باشد  میا همان
نده دا  شد رنا و ک وبی در این سندر  ورین اندیکاسیون  وس از بین داروهای . 46ردسیک

یک  ترینAnakinraبیولو  .57  43باشد  می ب
ند سا  د از  امو شدن تدریجی ب ر  در نیمی از ) 5 تا 4(آینده نو سیستمیک بیماری ب

یم سیستمیک تدریجا از بین. شود  میبیماران دیده ور   میدر این بیماران  رود و بیماری ب
ت نموده تا تدر ر ی ی  امو شودم د از . یجا  یه بیماری هنوز ب ا باقی 10در ب  سا 

 .66-65ماند می
 

  Oligoarthritisنوع اولیگوآرتریت 
یک سنی آن زیر : اپیدمیولوژی ر بیماری بوده و  و در جم باشد  می سا6اولیگوآرتریت شای ترین 

ی برابر  یر60شیو وست را در ید  ا س ر ا د هزار ن تر. 67نماید می  در یک سرها 4ها  د  برابر 
ت  . شوند  میم

ه نزدیک بین :پاتوژنز نتیک راب ر  و   DRB1*0801  DRB1*1104و   از ک یکHLA-A2 از ن
DRB1*1301 از ک دو HLA68 موجود است . 

نوان شد در نو اولیگوآرتریت کمتر از :15عالیم مفصلی بیماری ور که در با   ماه 6 در  م5 همان
یر اها. شوند  میاو بیماری در ا بزر مانند زانوها و م  مو م ا م ولی   باشند  میاین م



       

 

یر میگردندها  شانه د از . به ندر در اب ی  آن یری م ترین در تان شای ک انگ ا کو  م
ر شای. باشند می زی وروما ا تام یری م ا . بیماریباشد ولی نه در اوای   میدر یری م دست در

ر  مو در  یری بی از (شود   می بیماری دیدهExtendedنادر بوده و م شت 4در  م  از 
ی) اه م6 ندین م  . یا در نو 

گاهی رن می کی  ر بیماران از درد و  اشد. برند اک ر کود قادر به شکایت ن والدین از   ا
ا تن متوجه وجود روی لنگیدن بیمار یا است رکت کردن بجای ایستاده راه ر ا  ار دست و  ده از 

را بیماری دردنا است ولی در . ردند بیماری می ه اک ر  و والدین شته بیماران درد وجود ندا20%ا
  .ردند  میط از روی تور متوجه وجود بیماری

یت یا یوو: عالیم خارج مفصلی بیماری ترین آن ایریدوسیک یری . باشد  مییت قدامی مزمنشای در
ی یت  ور یوو ی ب ا  ور اد ماکو  ا یری رتین ب م   در وسته  یری  یا در

نایی ریت بسیار نادر و است ی اسک ریت یا ا ور اسک مو در . 69باشد  میب یت قدامی مزمن م  15یو
ه %20 تا هها  ب تر ب مو د مت بالینی ندارد در ا. 70شود  میدیدهها  م یت هی  مو یوو وای م

دود ن  ه دیرتر  ر  اا واهند داشت مانند دردآن ی شکایت  ی یم  م   از    قرمزی 
وبی  سردرد ت در دید  وتو مت است. و ا می بدون  یری  اینه سیستماتیک   ون در م

ار 3م بیمار الزامی بوده و باید هر  ار تا 6 تا 4و س هر    سا او2در  ماه یک  سا 7 ماه یک
تری . د اق تکرار شود وا برای کودکانی است که ریسک بی ته این   برای  (High Risk)ال

می داشته باشند  یری  تر(در تANA  د  . 70) م
اکتور:15عالیم آزمایشگاهی یدااآندر سر ای  د هستههای   در ن تا دو سو بیماران  شود   می 

(ANA) . ت هایی یرد  ورسان انجا  و ور ایمونو ر ب  320/1 تا 40/1بین ) تیترهایی(ا
ته شده دیده ر و بکار  س نو س ی تا   میسدیمانتاسیون با. شود  میبر ور  باشد ولی ب

مین ترتی . متوسط تCRPب ی با. شود  می نیز م ی ر سدیمانتاسیون بیمار  ی ا ی آ  رود 
ت به نو  ر ی نیز دیده شده است. باشد  میextendedی ی موارد آنمی   . در ب

یه انوا : رادیوگرافی رقی با ب ی  را ابی مزمن دیگر های   و یا آرتریتJIA یا JRAیم رادیو الت
د آن. 70ندارد ی و در  م شد تخری م ی. باشد  مینکته م ه م ا ط در کم شدن   5% 

ا در اوای بیماری و  ا %15در ا و زمان آن  .71دیده شده بود)  سا2/6متوسط ( در 
ر : 72نگری یندهآپیشرفت بیماری و  ت کوتاه بوده و  ر ی داد زیادی از بیماران   ماه بیماری 6در ت

ردد.شود  میامو ی  می آن است که باید جدی ت یری  ی بیماری در ک ا ود . م  
یر بوده و در  ا  می بیماران دیده%20بیماری امکان  مو در سا او ات تد ولی تا   میشود که م  5ا



        

 

ت. سا نیز دیده شده است ر ی ی  ر تخری شدید م ی از موارد ب ا . نمایند  میب این ات
مو در نو  سالی نیز ب. شود  می دیدهExtendedم تی در بزر واهند این بیماران  ا  یماری 

ر از بدو امر بیمارانی که . داشت ی ارتریت مزمن بسیار نادر است ا دی آن به  ت بیماری یا ت ر ی
ارده شوند ی با یا آنمی شدید دارند کنار  ی رنا . سدیمانتاسیون  می بیماری  وار 

ه آن ار او باشد  میترین  ه در کانادادر یک. باشد که ممکن است به درمان م ال  بیمار با 142از    م
میا ه  یدا کردند 53  ر ی  وار جان ر  ی  کاتاراکت( ن ور   وکو  سین اتی ب کراتو
ااز بین ). و اد ماکو  باند ار کوری 10 آن ر د دید کمتر ( شدند (Legal Blindness)قانونی  ن

10
وار  .73)1 د از  ه کوتاهی اندا است که تا یک سانتیمتر هی اشکالی   میب ار ترین  شای

یری نماید  میسینوویورتز با تریامسینولون هگزاستوناید. ندارد و دی . تواند از آن ج ه ب ار
انویه یدوز  و  ).   4/1%(باشد که نادر است   میآمی

یر استرو:درمان ابی  د الت دند که درمان  ت را م مسینولون  اک ی تری اهی تزری دا م یدی و 
ی است) سینوویورتز(هگزاستوناید  72کا 70 ر نو 15 ی که بیماری ب ر ت Extended ب ر ی  

ر آن . ننماید تی م زشک و را ه  ی م نیست و بسته به س یدی م یر استرو ابی  د الت نو داروی 
یده بر تریدر مورد تزری دا. برای والدین و بیمار باشد ی  ا نو   مسینولونا م و مخ

ی که در بازار ایران موجود است(باشد که بر نو استوناید   میهگزاستوناید آن یت دارد) نو . ارج
ک ا کو ا بزر و ن آن برای م س وزن بدن برای م یگر بر  ر آن یک می دار م  م

ود. باشد می ور  ه در سا3(ر کرد توان تزری را تکرا  میدر  د ). د ی شرو درمان را با   ب
ی ور لزو تزری دا م یدی و در  یر استرو ابی  ک آن را ترجی  72الت ی بر  و بر

15دهند می 70 . 
د جوا مناس اومت و  ور م ت به نو   در  ر ی ور  ا در  و همه   Extendedو مخ

ی ای  درمان زمینه یهبه همان ترتی  . نمایند  میکه در م نو سیستمیک آمده است تو
ت یک نو  ی و که در  ته همه با متد  ی شده از متد درمانی قدیمی Pyramidal Strategyال  ک

ین ید بال ته . 74باشد موا نیستند  میبیماری روماتو اال یه شروآن   برای نو اولیگوآرتریت م ب
ی زود  نمایند می ی اومتی به درمان زمینهولی  کترین م اهده کو ور م آورند   میرویای   در 

کر میکردند نیست یمی که ق  و  ی این بیماری به آن  اید ق دند که بر  ت   ون م
 .  تی در نو اولیگوآرتریت آن

 
 



       

 

 Polyarthritis نوع پلی آرتریت 
دود :اپیدمیولوژی ود به شود  میان دیده بیمار%30 این نو بیماری در  سیم2 که    دسته ت

ید : ردد می کی(RF)اکتور روماتو ریت بیماران را ت ی که اک اکتور ) %27 تا 25(دهند   می من و 
دود  ت که  ید م کی%5 تا 3روماتو یتی آن . 75دهند  می بیماران رات د هزار 54شیو جم  برای یک

یت ر جم ته. 76باشد  می در نرون   برابر کمتر19 این شیو در همه جا یکسان نیست و در کانادا ال
یک دارد2سن شرو بیماری . باشد می ه سن .  سا12 تا 6 سا و دیگری بین 4 تا 1بین یکی     هر

تر باشد ین  شرو بیماری بی ید بال یه بیماری روماتو تر ش بیماری در  .75ردد  میبیماری نوجوان بی
ترها  یار (ر  براب5/3د سرها 5/4تا ) ACRم یار ( برابر   . باشد  می) EULARم

ی آرتریت دارندDR4 و DR1 نو Class II-HLA از :زمینه ژنتیک بیماری ه نزدیکی با نو   . راب
ی در : عالیم مفصلی یری م ی باید باشد م 4  بیماری بی از  ماه او6در  که بتوان به آن نا 

ا بزر و .آرتریت را داد ر م واهد بود و اک تر از این  ی بی ی یر  ا در داد م مو ت  م
واهد کرد یر  ک را در ا بزر شانه. کو یرها  دربین م ا   شوند  میکمتر در و در بین م

ایی یا  تی انت ا بین انگ ک م کی . Distal Interphalangeal Joints (DIP)کو بیمار 
یگاهی داشته ه ی بیماران. مراه با تور م کی   ب همانند نو اولیگوآرتریت درد یا 

وی  کود ی یا ت ار دست   گاهی ندارند و والدین از روی تور م تی  لنگیدن و 
ی بودن کود میگردند ی یر  تن متوجه  ا راه ر ور تجم مای دیده. و  ا ب اینه تور م  در م

1575شود می 77 . 
سیم روه ت ی ارتریت را به دو زیر  ی  ی   نمایند  میب ت و  ید م اکتور روماتو ی آرتریت با 

ی ید من اکتور روماتو ی .15آرتریت با  یری م ی دارند در ید من اکتور روماتو ابیمارانی که   آن
یر قرینه است تر  ک . بی ا کو یری م ادر یریآن ور در تر ب تی میانی بی ا بین انگ   م

ه  باشد  میProximal Interphalangeal Joint (PIP)یا  ا ری الی که م تی یا ای  در  انگ
Metacarpo-Phalangeal Joint (MCP)تار ر ا. شوند  می به ندر  ت آن ید م اکتور روماتو یی که 

تان  ا انگ یری م ی قرینه دارند و در در یری م اآهستند در یری ن . شود  میدیدهها  MCP در
ی است  ابدی ی میآن ار تخری م تر د ت هستند بی ید م اکتور روماتو همانند (ردند  یی که 

ن سا ید بزر ویر بالینی بیماری   )بیماری روماتو او نکته جال اینکه ت یه بیماری آن ی ش ی  نیز 
ن سا ید بزر سیم . 15باشد  میروماتو ته ت ی جزو ال ت و من ید م اکتور روماتو ی آرتریت به  بندی 

انه  باشد  می نیزILAR بندی ه او که برای هرکدا هویت کام جدا ورای  ولی با این ت  من
 . 10نماید همانند نو سیستمیک یا نو اولیگوآرتریت می



        

 

س سن شرو  ی دیگر بیماری را بر ا. 77نمایند بندی می هبر  سا 10 که زیر سن ییآن
ان شرو دای زیاد دارند  میبیماری ی تدریجی و بدون سر و مو شرو توانند   میتی  شود م
یه نو اولیگوآرتریت  بدون درد باشند ی ش ی تراز  ماه 6 ولی در کمتر از باشند  میو   م 5 بی

یدا یر  ا بزر داشته و ب. نمایند  میدر یری م تر در ا بی اکتور .باشند  میور قرینهاین  
ت است ا به ندر م ید در این اروه دو . روماتو د از سن آن ان 10یی هستند که ب  سالگی بیماری

داتری دارند.شود  میشرو ر سر و  ا بیماری  تر است   این ی بی ی یر  ا در داد م بیماری   ت
ن است سا ید بزر یه بیماری روماتو تر ش ی و   بی ت و من ید م اکتور روماتو روه  ود به دو زیر 

سیم  . شوند  میت
سیم ی ت ره ب اکتور با ی بودن  ت یا من س م  (ANA)ای  دهستههای  بندی دیگری بر

روه  .15نمایند می ی زیاد دیدهANAدر  ی می  یری  ت در روه   می م ی ANAشود که در   من
ک بسیار نادر است  .بر

ی دارد: 75 خارج مفصلیعالیم  انوا مخت
ی ور ت  ایی  یم سیستمیک ب ود رشد  بی اشت ستگی  ری  کم تواند به   میو 

 .یا همه با هم دیده شودای  تک تک یا دسته  درجا مخت
دی در های  ندو ا در بیماران   می بیماران دیده%10 تا 5زیر ج ر قری به ات اکتور شود که در اک

ت ید م تر در آرن دیدهها  ندو. باشد  میروماتو ار نیزهای  شود ولی در م  میبی ت   ت
اوجود . تواند دیده شود می ی بد بیماریآن ی آ ر از  م   .دهد  می م

ید م اکتور روماتو تر در کودکان مسن تر و با  ید بی ید نیز همانند ندو روماتو ت واسکولیت روماتو
یر. شود  میدیده ک تا متوسط در ای کو  .شود  میدر این واسکولیت ر

اهر نی ت نومگالی و لکو ود با اس تی همانند همتای بال   .78نماید ولی بسیار نادر است  میسندرو 
یم بالینی  ی بدون  ریکاردیت  ور  ی ب را مو در اکوکاردیو ی نادر بوده و م یری ق در

یترانت . شود  میدیده یولیت اوب نومونی انترستیسی یا برون ور  یری ریوی نیز نادر است و ب در
اهر  .نماید  میت

ا دیده:عالیم آزمایشگاهی یم الت ون که با  می  ای قرمز  ول رود   میشود مانند سدیمانتاسیون 
تCRPو  ید. شود  می که م اکتور روماتو ور که ق دیده شد  ت شود و به همین   میهمان تواند م

اکتور ت شدن . ای د هستههای  ترتی  یامد م ادر مورد   . نیز در با اشاره شدآن
یه آرتریت:عالیم رادیوگرافی رقی با ب ی تدریجا کم شده. نداردها    ه م ی یا   ا ی م ورد

Erosionره  یدآ  بوجود می ره  یز های  و با ی  اهردا ا ود  یم . شود  مییا  شیو 



       

 

ت ید م اکتور روماتو ا ن بیماران  ری ی ت ید من اکتور روماتو ی در بیماران  در . باشد  میرادیولو
ه  ال ی و %12 سا او بیماری 2 در 79 و همکارانOenم ید من اکتور روماتو  تخری در بیماران 

ت دی31% ید م اکتور روماتو ند سا تخری . ده شد در بیماران  شت  د از  همین بیماران ب
ی  را ارادیو  . شده بود%80 و %42 به ترتی آن
ی آرتریت شده باشند:پیش آگهی ار  ایین د ت یا    بیمارانی که در سنین  ید م اکتور روماتو ه 
ی باشند امو شود  من ود  ر کودکان. 77شان کمی دارند که که بیاری بخودی  ای که در اک  آن

تما  امو شده ا ود  ا نداشتند و بیماری JIAبیماری بخودی  راکتیو های   یکی از انوا آرتریتآن
Reactive Arthritisه آلمانی. 77 بود ال ی آرتریت15  در یک م د از شرو  ا %70هنوز    سا ب  آن
ا داشتند ور که ق دیده شد. 80بیماری  ا  همان ی بد دارد و وجود  ی آ ت  ید م کتور روماتو

ی ی  ر تخری زودر م کر شد. رود  میب ور که در با نیز  ی  همان ی دند ها  امروزه  ت م
ردد امو  ه زودتر و قوی تر شرو شده تا بیماری زود  ق از اینکه تخری   که باید درمان هر

ی بوجود آورد ه درمان دیرتر شر.77م ک ترها  و شود تخریهر  بدتر بوده و درمان م
ودبه ن شرو سری درمان و دادن درمان قوی از روز او. 75شود می داد زیاد .باشد  میاین  ت

ی بد ی آ یم  یر نیز از  ا در  ا   باشد  میم ر م ا ا و یر کرده PIP و MCPمخ  را در
یه بیماری روماتو  باشد ینکه بیماری را ش  .75نماید  میید بال

امو و  ا در سن ب ید ا د بودند که بیماری روماتو ت شته م ه در  ر ان  شود  میا  شواهد ن
ت ندارد می ی یزی  نین  ط Fantiniدر سری . دهد که  ی آرتریت %16 و همکاران   بیماران 

ا بودنددندوامو شده ب یه   .81 و ب
یه جال است که با:درمان را تو و هنوز اک د   می تما نکا یاد شده  نمایند که درمان با داروی 

ه شود ا ود متوترکسا به آن ا ر ن ر مو یدی شرو شود و ا یر استرو ابی  در این میان . الت
مومی  ر و درمان  ی از یک ا دا م ور تزری ی ندارد مگر ب ید هی ن کورتیکواسترو

ور کوتاه مد رددای   تا درمان زمینهب ر واق  77مو 75 74 ی نیست که که آمار . 15 ج بنا براین ت
Fantini81نان مایو کننده باشد ین به .   ید در بال نکته جال اینکه آمارهای درمان بیماری روماتو

ان وح ن و   میو ورد م وی آن و بر ه انگیز بوده و ت اج در  ورد  رز بر دهد که این 
ردنیزولون    داروی زمینه ای3 یا Combination Therapy 2ور ب ور (همراه با دوز کم  ب

سم ور نوروآندوکرین) من ییر داده   برای کنتر م جزه آسایی آینده نگری بیماری را ت رز م ه  به 
ردد. 82است ا نیز روزمره  وردی در بیماری ا نین بر ط مخت  جا دارد که  روه نه اینکه   

دودی باشد ه کنتر شده. م ال ا انجا(RCT)ای  م  .77باشد  می در این زمینه در 



        

 

ارتند از متوترکساای  داروهای زمینه ر  زین  مورد م اسا روکین  سول ونامید  هیدروکسی ک   ل
ورین وس رین  سیک ر و دوز آن به قسمت درمان نو سیستمیک بیم. آزاتیو رز م اری برای 
ه شود  .مراج
ورتی یک در  اده از داروهای بیولو دی است ی باشد اقدا ب او به درمان ترکی . باشد  میکه بیمار م

ر  اداروهایی که م تاده است آن ا جا ا . باشد  میAnakinraو   Infliximab  Etanercept در ا
انه قیمت  امتاس وش آن د  ا و  یر ممکن کرده استتجویز درها   توسط بیمهآن ا  ری .  بیماران ت

ی  اوار جان ونتآن ته شده است و شام  ا س(ها   شنا و های  بیماری  )مخ
Demyelinating  کر شد . باشد ها می ناو سر ور که در با  ر FDAهمان  در مورد 2009 در نوام

ارس انین دار داده است و کم ا ها   ه ز به ال س دارو نموده استاین مرا م  . روی بر
 



       

 

 
 
References 
 
 
1. Hayem F. Arthrite Chronique Juvenile. In : De Seze S, Ryckewaert A (eds) Maladies 

des Os et des Articulations, pp 731-731y. 1982, Flammarion, Paris. 
2. Cornil MV. Mémoire sur les coïncidences pathologiques du Rhumatisme Articulaire 

Chronique. Compte-rendu des Séances et Mémoires de la Société de Biologie, Paris, 
1864. pp. 1-3.  

3. Still GF. On a form of chronic joint disease in children. Med Chir Trans 1897; 80: 47-
59. 

4. Debré R, Milhit J, Lamy M. La maladie de Still. Rev Rhum 1938 ; 5 : 373-379. 
5. Lamy M, Jammet ML, Aussanaire M. Les Rhumatismes chroniques de l’enfant. IIe 

Congres des Pédiatres de langue Française. Paris 1947. 1 vol. 449 p., Cartier, Paris, 
1947. 

6. Mozzicinacci P, Hayem F. Formes cliniques des polyarthritis chroniques de l’enfant. 
Bull Soc Med Hop Paris 1967 ; 118 : 763-771. 

7. Green WT. Monoarticular and pauci-articular arthritis in children. J Amer Med Ass 
1940; 115: 2023-2024. 

8. Brewer EJ, Bass JC, Cassidy JT. Criteria for the classification of juvenile rheumatoid 
arthritis. Bull Rheum Dis 1972; 23: 712-719. 

9. European League Against Rheumatism: EULAR Bulletin No. 4: Nomencalture and 
Classification of Arthritis in children. Basel. National Zeitung AG, 1977.  

10. Petty RA, Southwood TR, Baum J, et al. Revision of the proposed classification 
criteria for juvenile idiopathic arthritis: Durban 1997. J Rheumatol 1998; 25: 1991-
1994.  

11. Donn R., Alourfi Z., Zeggini E., et al: A functional promoter haplotype of macrophage 
migration inhibitory factor is linked and associated with juvenile idiopathic arthritis. 
 Arthritis Rheum  2004; 50:1604-1610. 

12. Ogilvie E.M., Fife M.S., Thompson S.D., et al: The -174G allele of the interleukin-6 
gene confers susceptibility to systemic arthritis in children: A multicenter study using 



        

 

simplex and multiplex juvenile idiopathic arthritis families.  Arthritis 
Rheum  2003; 48:3202-3206. 

13. Pascual V., Allantaz F., Arce E., et al: Role of interleukin-1 (IL-1) in the pathogenesis 
of systemic onset juvenile idiopathic arthritis and clinical response to IL-1 blockade.  J 
Exp Med  2005; 201:1479-1486. 

14. Cassidy JT, Petty RE. Chronic arthritis in childhood. In: Cassidy JT, Petty RE, 
Lindsley CB , Laxer RM,  editors. Textbook of Pediatric Rheumatology. Philadelphia: 
Elseviere Saunders, 5th edition; 2005: 206-260. 

15. Nistala K, Woo P, Wedderburn LR. Juvenile Idiopathic Arthritis. In: Firestein GS, 
Budd RC, Harris ED, McInnes LB, Ruddy S, Sergent JS, editors. Kelley’s Textbook of 
Rheumatology. Philadelphia: Saunders Elsevier, 8th edition; 2008: 1657-1677. 

16. Symmons DP, Jones M, Osborne J, et al: Pediatric rheumatology in the United 
Kingdom: Data from the British Paediatric Rheumatology Group National Diagnostic 
Register.  J Rheumatol  1996; 23:1975-1980. 

17. Petty RE, Cassidy JT. Systemic arthritis. In: Cassidy JT, Petty RE, Lindsley CB , 
Laxer RM,  editors. Textbook of Pediatric Rheumatology. Philadelphia: Elseviere 
Saunders, 5th edition; 2005: 291-341. 

18. Lovell DJ. Juvenile Idiopathic Arhtritis.  Clinical features. In: Klippel JH, Stone JH, 
Crofford LJ, White PH,  editors. Primer on the Rheumatic Diseases. New York: 
DiseasesSpringer Science+Business Media, 13th edition; 2008: 142-148. 

19. Isdale IC, Bywaters EGL: The rash of rheumatoid arthritis and Still's disease. Q.I Med 
25: 377. 1956. 

20. Ansell BA, Rudge S. Schaller JG: A Colour Alias of Paediatric Rheumatology. 
Aylesbury, UK, Wolfe, 1991. 

21. Behrens, EM, Beukelman, T, Gallo, L, et al. Evaluation of the presentation of systemic 
onset juvenile rheumatoid arthritis: data from the Pennsylvania Systemic Onset 
Juvenile Arthritis Registry (PASOJAR). J Rheumatol 2008; 35:343. 

22. Alukal MK, Costello PB, Green FA: Cardiac tamponade in systemic juvenile 
rheumatoid arthritis requiring emergency pericardiectomy. J Rheumatol 1984; 11: 222-
225. 

23. Goldenberg J, Ferraz MB. Pessoa AP, et al: Symptomatic cardiac involvement in 
juvenile rheumatoid arthritis. Int J Cardiol 34: 57-62, 1992. 



       

 

24. Bernstein B, Takahashi M. Hanson V: Cardiac involvement in juvenile rheumatoid 
arthritis. J Pediatr 85: 313-317, 1974. 

25. Bernstein B: Pericarditis in juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum Suppl 20: 
241, 1977. 

26. Scharf J, Levy J , Benderly A, et al: Pericardial tamponade in juvenile rheumatoid 
arthritis. Arthritis Rheum 19: 760-762. 1976. 

27. Goldenberg J, Pessoa AP, Roizenblatt S, et al: Cardiac tamponade in juvenile chronic 
arthritis: report of two cases and review of publica tions. Ann Rheum Dis 49: 549-553, 
1990. 

28. Lietman PS, Bywaters EGL: Pericarditis in juvenile rheumatoid arthritis. Pediatrics 32: 
855, 1963. 

29. MillerJJ III, French JW: Myocarditis in juvenile rheumatoid arthritis. Am J Dis Child 
131: 205-209. 1977. 

30. Oguz D. Ocal B. Ertan U, et al: Left ventricubr diastolic functions in  
juvenile rheumatoid arthritis. Pediatr Cardiol 21: 374-377, 2000. 

31. Athreya BH, Doughty RA, Bookspan M, et al: Pulmonary manifestations of juvenile 
rheumatoid arthritis: a report of eight cases and review. Clin Chest Med I: 361-374. 
1980. 

32. Lovell D. Lindsley C. Langston C: Lymphoid interstitial pneumonia in juvenile 
rheumatoid  arthritis. J Pediatr 105: 947-950, 1984. 

33. Schaller J, Beckwith B, Wedgwood Rj: Hepatic involvement in juvenile rheumatoid 
arthritis. J Pediatr 77: 203-210, 1970. 

34. Burman Sj , Hall Pj, Bedford PA. et al: HLA antigen frequencies among  patients with 
juvenile chronic arthritis and amylOidOSiS: a brief report. Clin Exp Rheumatol 4: 
261-263, 1986. 

35. Woo P, O'Brien j. Robson M, et al: A genetic marker for systemic amyloidosis in 
juvenile arthritis. Lancet 2: 767-769, 1987, 

36. Calabro JJ: Amyloidosis and juvenile rheumatoid arthritis. J Pediatr 75: 52I, 1969. 
37. Schnitzer TJ. Ansell BM: AmylOidOSis in juvenile chronic polyarthritis. Arthritis 

Rheum 20: 245-252. 1977. 



        

 

38. Hawkins PN, Mayers MJ , Lavender JP. et al: DiagnostiC radionuclide imaging of 
amyloid: biological targeting by circulating human serum amyloid P component. 
Lancet 1: 1413- 1418, 1988. 

39. Hawkins PN, Richardson S, Vigushin DM et al: Serum amyloid P componenl 
scintigraphy and turnover studies for diagnosis and quantitative monitoring of AA 
amyloidosis in juvenile rheumatoid arthritis, Anhritis Rheum 36: 842-851, 1993. 

40. Grom AA: Natural killer cell dysfunction: a common pathway in systemic onset 
juvenile rheumatoid arthritis. macrophage activation syndrome, and hemophagocytic 
lymphohistiocytosis? Arthritis Rheum 50: 689-698. 2004. 

41. Silverman ED, Miller JJ III, Bernstein B, et al: Consumption coagulopathy associated 
with syslemic juvenile rheumatoid arthritis. J Pediatr 103: 872--876. 1983. 

42. Hadchouel M, Prieur AM. Griscelli C: Acute hemorrhagic, hepatic, and neurologic 
manifestations in juvenile rheumatoid arthritis: possible relationship to drugs or 
infection . J Pediatr 106: 561-566. 1985. 

43. Grom AA. Macrophage activation syndrome. Clinical presentation and disease 
mechanism. ACR 2009, Tuesday 20 October 2009, Philadelphia. 

44. Schneider R. Lang BA, Reilly BJ, et al. Prognostic indicators of joint destruction in 
systemic-onset juvenile rheumatoid arthritis. J Pediatr 120: 200-205, 1992. 

45. Kachta G, Davidson I: Physiotherapy and occupational therapy. In: Szer IS, Kimura Y, 
Malleson PN, Southwood TR, editors. Arthritis in Children and Adolescents. Oxford, 
UK, Oxford University Press, 2006: 381-391. 

46. Lehman T, Sundel R, Kim M. Management and complications of systemic onset 
juvenile rheumatoid arthritis. UpToDate online 17.2, 2009. 

47. Ilowite, NT. Current treatment of juvenile rheumatoid arthritis. Pediatrics 2002; 
109:109. 

48. Jacobs, JS. Sudden death in arthritic children receiving large doses of indomethacin. 
JAMA 1967; 199:932.  

49. Emery, HM. Treatment of juvenile rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 1993; 
5:629. 

50. van Rossum, MA, Fiselier, TJ, Franssen, MJ, et al. Sulfasalazine in the treatment of 
juvenile chronic arthritis: a randomized, double blind, placebo-controlled, multicenter 
study. Arthritis Rheum 1998; 41:808. 



       

 

51. Wallace, CA, Sherry, DD. Trial of intravenous pulse cyclophosphamide and 
methylprednisolone in the treatment of severe systemic-onset juvenile rheumatoid 
arthritis. Arthritis Rheum 1997; 40:1852.  

52. Savolainen, HA. Chlorambucil in severe juvenile chronic arthritis: Longterm followup 
with special reference to amyloidosis. J Rheumatol 1999; 26:898.  

53. Mouy, R, Stephan, JL, Pillet, P, et al. Efficacy of cyclosporine A in the treatment of 
macrophage activation syndrome in juvenile arthritis: Report of five cases. J Pediatr 
1996; 129:750.  

54. Ravelli, A, DeBenedetti, F, Viola, S, Martini, A. Macrophage activation syndrome in 
systemic juvenile rheumatoid arthritis successfully treated with cyclosporine. J Pediatr 
1996; 128:275. 

55. Elliott, MJ, Woo, P, Charles, P, et al. Suppression of fever and the acute-phase 
response in a patient with juvenile chronic arthritis treated with monoclonal antibody 
to tumour necrosis factor-alpha (cA2). Br J Rheumatol 1997; 36:589.  

56. Yokota, S, Miyamae, T, Imagawa, T, et al. Therapeutic efficacy of humanized 
recombinant anti-interleukin-6 receptor antibody in children with systemic-onset 
juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2005; 52:818.  

57. Irigoyen, PI, Olson J, Horn, C, et al. Treatment of systemic onset juvenile rheumatoid 
arthritis with anakinra. Arthritis Rheum 2004; 50:S437.  

58. Silverman, ED, Cawkwell, GD, Lovell, DJ, et al. Intravenous immunoglobulin in the 
treatment of systemic juvenile rheumatoid arthritis: A randomized placebo controlled 
trial. Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group. J Rheumatol 1994; 21:2353. 

59. Uziel, Y, Laer, RM, Schneider, R, Silverman, ED. Intravenous immunoglobulin 
therapy in systemic onset juvenile rheumatoid arthritis: A follow-up study. J 
Rheumatol 1996; 23:910.  

60. Lehman, TJ, Striegel, KH, Onel, KB. Thalidomide therapy for recalcitrant systemic 
onset juvenile rheumatoid arthritis. J Pediatr 2002; 140:125. 

61. Lehman, TJ, Schechter, SJ, Sundel, RP, et al. Thalidomide for severe systemic onset 
juvenile rheumatoid arthritis: A multicenter study. J Pediatr 2004; 145:856.  

62. De Kleer, IM, Brinkman, DM, Ferster, A, et al. Autologous stem cell transplantation 
for refractory juvenile idiopathic arthritis: analysis of clinical effects, mortality, and 
transplant related morbidity. Ann Rheum Dis 2004; 63:1318. 



        

 

63. Brinkman, DM, de Kleer, IM, ten Cate, R, et al. Autologous stem celltransplantation in 
children with severe progressive systemic or polyarticular juvenile idiopathic arthritis: 
long-term follow-up of a prospective clinical trial. Arthritis Rheum 2007; 56:2410. 

64. Davatchi F. Mesenchymal stem cell transplantation. In: Shahram F, Salimzadeh A, 
eds. New chaleenges in Rheumatology. Tehran University of Medical Sciences 
Edition, Tehran, Iran. pp 337-352. 

65. Schneider R, Lang BA, Reilly BJ, et al : Prognostic indicators of joint destruction in 
systemic-onset juvenile rheumatoid arthriti s . J Pediatr 1992; 120: 200-205. 

66. Lin SJ, Huang JL, Chao HC, et al: A follow-up study of systemic-onset juvenile 
rheumatoid anhritis in children. Taiwan Erh Ko I Hsueh Hui Tsa Chih 1999 ; 40: 176-
181. 

67. Graham T.B., Glass D.N.: Juvenile rheumatoid arthritis: Ethnic differences in 
diagnostic types.  J Rheumatol  1997; 24:1677-1679. 

68. Thomson W., Barrett J.H., Donn R., et al: Juvenile idiopathic arthritis classified by the 
ILAR criteria: HLA associations in UK patients.  Rheumatology  2002; 41:1183-1189. 

69. Jose DJ, Good RA. Iridocyclitis and pauciarticular juvenile rheumatoid arthritis. J 
Pediatr 1971; 78: 910-911. 

70. Petty RE, Cassidy JT. Oligoarthritis. In: Cassidy JT, Petty RE, Lindsley CB , Laxer 
RM,  editors. Textbook of Pediatric Rheumatology. Philadelphia: Elseviere Saunders, 
5th edition; 2005: 274-290. 

71. Oen K, Reed M, Malleson PN, et al. Radiographic outcome and its relationship to 
functional disability in juvenile rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2003; 30: 832-840.  

72. Lehman T, Sundel R, Kim M. Pauciarticular onset juvenile rheumatoid arthritis. 
UpToDate online 17.2, 2009. 

73. Saurenmann, RK, Levin, AV, Feldman, BM, et al. Prevalence, risk factors, and 
outcome of uveitis in juvenile idiopathic arthritis: a long-term followup study. Arthritis 
Rheum 2007; 56:647.  

74. Hashkes PJ, Laxer RM. Juvenile Idiopathic Arthritis. Treatment and assessment. In: 
Klippel JH, Stone JH, Crofford LJ, White PH,  editors. Primer on the Rheumatic 
Diseases: New York, Springer Science+Business Media, 13th edition; 2008: 154-162. 



       

 

75. Petty RE, Cassidy JT. Polyarthritis. In: Cassidy JT, Petty RE, Lindsley CB , Laxer 
RM,  editors. Textbook of Pediatric Rheumatology. Philadelphia: Elseviere Saunders, 
5th edition; 2005: 261-273. 

76. Moe N., Rygg M.: Epidemiology of juvenile chronic arthritis in northern Norway: A 
ten-year retrospective study.  Clin Exp Rheumatol  1998; 16:99-101. 

77. Lehman T, Sundel R, Kim M. Clinical manifestations and diagnosis of polyarticular 
onset juvenile  rheumatoid arthritis. UpToDate online 17.2, 2009. 

78. Bloom BJ, Smith P, Alario AJ. Felty syndrome complication juvenile rheumatoid 
arthritis. J Pediatr Hematol Oncol 1998; 20: 511-513. 

79. Oen KG, Reed M, Malleson PN, et al. Radiographic outcome and its relationship to 
functional disability in juvenile rheumatoid arthritis. J Rheum 2003; 30: 832-840. 

80. Minden, K, Niewerth, M, Listing, J, et al. Long-term outcome in patients with juvenile 
idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2002; 46:2392. 

81. Fantini F, Gerloni V, Gattinara M, et al. Remission in juvenile chronic arthritis: a 
cohort of 683 consecutive cases with a mean 10 year followup. J Rheumatol 2003; 30: 
579-584. 

82. Svensson, B, Boonen, A, Albertsson, K, et al. Low-dose prednisolone in addition to 
the initial disease-modifying antirheumatic drug in patients with early active 
rheumatoid arthritis reduces joint destruction and increases the remission rate: a two-
year randomized trial. Arthritis Rheum 2005; 52:3360. 

 


