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ÖZET

SUMMARY

Jüvenil Dermatomiyozit (JDM); pediatrik
miyopatilerin en yaygýný olup, deri bulgularý ve
progresif olarak proksimal kaslarda zayýflýða yol
açan, fokal miyozitlerle seyreden ve immünsupresif
tedaviye cevap veren sistemik bir vaskülopatidir.
En sýk 5-14 yaþlar arasýnda görülür. 16 aylýk bir
olguyu yaþýnýn küçük olmasý nedeniyle sunmak
istedik.

A case Of Jüvenil Dermatomyositis

Anahtar kelimeler: Jüvenil Dermatomiyozit
(JDM), miyopati, vaskülit.

Juvenile dermatomyositis (JDM), the most common
of the pediatric inflammatory myopathies, is a
systemic vasculopathy with characteristic cutaneous
findings and focal areas of myositis resulting in
progressive proximal muscle weakness that is
responsive to the prompt institution of
immunosuppressive therapy. JDM is mostly seen
between the ages of 5-14 years of age. Since our
case was 16 months, we wanted to consider that
JDM may be seen at smaller ages, too.
Key words: Juvenile dermatomyositis (JDM),
myopathies, vasculitis.

GÝRÝÞ
Jüvenil Dermatomiyozit (JDM); pediatrik
miyopatilerin en yaygýnýdýr, karakteristik olarak
deri bulgularý ve progresif olarak proksimal kaslarda
zayýflýða yol açan, fokal miyozitlerle seyreden ve
immünsupresif tedaviye cevap veren sistemik bir
vaskülopatidir (1).Jüvenil Dermatomiyozit nadir
görülmekle birlikte yýlda ortalama 3.1/1.000.000
çocukta ve Jüvenil Polimiyozitten 10-20 kat daha
fazla görülmektedir (2-3). Kýz erkek oraný 2:1dir
ve hastalýðýn görülmesi ortalama 6.9 yaþtýr (2).
Patogenezinde immün mekanizmanýn rol oynadýðý
bilinmesine raðmen etyoloji belli deðildir ve
multifaktöryel olduðu düþünül-mektedir. JDMte
ilk bulgular kapiller ve arteriollerin endotelinde
hücre þiþmesi þeklinde baþlar ve buna kaslarda
mononükleer hücre artýþý eþlik eder. DMte klinik;
akut olabileceði gibi genellikle sinsi ve yavaþ baþlar,
prodromal dönemde halsizlik, kaþýntý, ateþ ve
irritabilite gibi kolaylýkla viral infeksiyonlarla
karýþabilecek nonspesifik semptomlar görülebilir.
Cilt ve kaslardaki bulgular güneþe maruz kalýnca
belirginleþir. Sistemik vaskülopati bulgularý
çocuklarda eriþkinlere göre daha sýktýr. Maligniteler
ise eriþkinlerde sýk görülür. Hastalýðýn seyrini
etkileyen en önemli faktör, nonspesifik
semptomlarýn varlýðý nedeniyle oluþan taný
koymada zorluk ve tedaviye baþlamada gecikmedir.
JDMte mortalite oraný %7-10 olarak bildirilmiþtir
(3). Ölüm nedeni ise sýklýkla infeksiyon, solunum

yetmezliði, gastrointestinal kanama ve perforasyon
gibi komplikasyonlardýr (1-3). Literatürü incelediðimizde 2 yaþ altýnda JDM olgusuna rastlayamadýðýmýzdan 16 aylýkken taný koyduðumuz
olgumuzu bu nedenle sunmak istedik.

OLGU
Ýki gün önce yüzde þiþlik, kýzarýklýk ve
döküntü þikayetiyle baþvurduklarý hastane
tarafýndan herediter anjionörötik ödem
düþünülerek tetkik istenen 16 aylýk kýz hasta
þikayetlerinin devam etmesi nedeniyle hastanemize müracaat etmiþ. Fizik Muayenesinde genel
durumu düþkün görünümde, göz kapaðý ve yüzde
yaygýn, basmakla solmayan rash (resim 1),
Resim 1: Göz kapaðýndaki heliotropik rash
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periorbital ve pretibial gode býrakmayan ödem,
metakarpal ve proksimal interfalengeal eklemler
üzerinde döküntü, alt ekstremitelerde ve gövdede
yaygýn hassasiyet ve güç kaybý mevcuttu. Daha
önce yürümesi mevcut olan hastanýn güç
kaybýndan dolayý yürüyemediði tespit edildi.
Laboratuar incelemelerinde Ca:9.9 mg/dl, ALT:57
U/L, AST:126 U/L, LDH:1594 U/L, CPK: 1272
U/L ve Aldolaz: 11.2 U/L enzimlerinde yüksekliðinin yanýnda eritrosit sedimentasyon hýzý
(ESR): 60 mm/saat ve otoantikorlardan ANA
pozitifliði (+) tespit edilmiþ olup diðer laboratuvar
deðerleri normal olarak bulundu. Çekilen
elektromiyelografisinde (EMG) sað anterotibial
bölge innervasyon kaybý; biceps, tibialis anterior
ve deltoid kaslarýnda miyojen tutulum; quadriceps femoris kasýnda miyojen ve nörojen tutulum
bulgularý izlendi (tablo I).
Tablo I: Hastamýzýn Klinik ve Laboratuar bulgularý
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Hastaya 2 mg/kg/günden metil prednisolon baþlandý. Baþlanan steroid
tedavisinin 15. gününde hastanýn önce
enzimlerinde (ALT, AST, CPK, LDH) hýzla
düþüþ olduðu, sýrasýyla ödemlerinde
çözülme, döküntülerde azalma ve yürümeye
baþladýðý ve subkutan kalsifikasyonlarýn
kaybolduðu görüldü. Salah ile taburcu edilen
hasta halen Cerrahpaþa Týp Fakültesi ve
kliniðimizce takip edilmekte olup kendisi
için yeterli olan en düþük steroid dozuyla
tedavisine devam edilmektedir.
Tablo II: Ýnflamatuar Miyopati Taný Kriterleri
1. Simetrik genellikle progresif proksimal kas güçsüzlüðü
2. Myozitte görülen karakteristik EMG triadý
a) kýsa süreli küçük, düþük aplitüdlü polifazik
potansiyeller
b) fibrilasyon potansiyelleri (istirahatte bile görülür)
c) yüksek frekanslý tekrarlayýcý deþarjlar
3. Kasla iliþkili enzimlerin serum seviyelerinde yükselme
- LDH
- Transaminazlar(ALT, AST)
- Aldolaz
- CPK
4. Kas biopsisinde kronik enflamasyon bulgusu
- kas liflerinde nekroz
- kes liflerinin boyutlarýnda deðiþikle gi-den
dejenerasyon ve rejenerasyon
- intertisyel perivasküler mononükleer hücreler
5. Dermatomyozitin karakteristik döküntüsü

*: Sað antero-tibial bölge innervasyon kaybý; biceps, tibialis
anterior ve deltoid kaslarýnda miyojen tutulum; quadriceps
femoris kasýnda miyojen ve nörojen tutulum

- metakarpafalengeal veya interfalen-geal
eklemler üzerinde erüpsiyonlar (Grotton papülleri)

Çekilen alt ekstremite grafilerinde bilateral
uyluk bölgesinde subkutan lineer kalsifikasyonlar saptandý (resim 2). Ýzleminde
her iki aksiller bölgede cilde açýlan lezyonlar
geliþti. Deltoid bölgeden rast gele yapýlan kas
biopsisinde bir özellik saptanmadý. C1 Esteraz
inhibitörü ve CH50 düzeyleri normal bulundu.
Bohan A ve Peter JBnin Ýnflamatuar miyopati
taný kriterleri (tablo II) ýþýðýnda hastaya Jüvenil
Dermatomiyozit tanýsý konuldu.

- yüzde ve boyunda (V bulgusu), sýrtýn üst
kýsmýnda ve omuzlarda (þal belirtisi), ekstansör
tendonlar ve diðer ekstansör yüzeylerde eritematöz raþ

Resim 2: Koldaki kalsifikasyonlar

- periorbital menekþe rengi (Heliotropikraþ)

Hastalýðýn Tanýmý: Dermatomiyozit dýþý miyopatiler için
ilk 4 kriterin tüm Dermato-miyozit için ilk 4 kriterden
en az 3ü ve mutlaka raþ olmasý gerekiyor.
Muhtemel hastalýk: Dermatomiyozit dýþý myopatiler için
ilk 4 kriterin 3ü Derma-tomiyozit için ilk 4 kriterden en
az 2si ve beraberinde raþ
Hastalýk ihtimali: Dermatomiyozit dýþý myopatiler için ilk
4 kriterin 2si Dermatomiyozit için ilk 4 kriterden en az 1i
ve raþ

TARTIÞMA
JDMte proksimal ve simetrik kas
güçsüzlüðü, özgün deri bulgularý, kas
enzimlerinde artýþ, EMGde miyozit ve
denervasyon mevcudiyeti ve kas biopsi
bulgularý taný kriterleri olarak kullanýlmaktadýr. Taný 1975 yýlýnda Bohan ve Peter
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tarafýndan tanýmlanan bu beþ kriterden
dördünün saptanmasý ile konur (2-3). JDMli
hastalarda en çarpýcý klinik özellik deri
bulgularý ve heliotropik raþ olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Mordan-kýrmýzýya doðru deðiþen
renkte, göz kapaklarýný halka tarzýnda saran
bir renk deðiþikliðidir ve lokal ödemde eþlik
edebilmektedir (3). Pachman ve arkadaþlarýnýn
yaptýklarý araþtýrmada JDMli hastalarda en
sýk görülen semptomun heliotropik raþ olduðu
gösterilmiþ ve bu raþýn en sýk klinik baþvuru
nedeni olduðu ifade edilmiþtir (4). Bizim
hastamýzda da bilateral göz kapaklarýnda ve
yüzde döküntü ile birlikte lokal ödem
mevcuttu. JDM oldukça sinsi ve yavaþ
ilerleyen bir hastalýktýr. Baþlangýçta proksimal
alt ekstremite kaslarýnýn tutulmasýna raðmen
tedavide gecikilirse üst ekstremite kaslarýda
olaydan etkilenir. Kaslarda güçsüzlük yanýnda
hassasiyette gözlenir (1-2-3). Shehata ve
arkadaþlarýnýn 1988-1996 yýllarý arasýnda
izledikleri 25 JDMli hastada en çok
karþýlaþtýklarý semptomun kas güçsüzlüðü
olduðunu göstermiþlerdir (5). Bizim
hastamýzda da kliniðe baþvurma nedeni
olmamakla birlikte fizik muayenede ve klinik
izlemimiz içerisinde hastada belirgin düzeyde
kas hassasiyeti ve güçsüzlüðü olduðunu
saptadýk.
JDMte oluþan inflamasyonun en önemli
klinik göstergelerinden biri akut faz
reaktanlarýnda görülen yükselmedir. Ayrýca
Antinükleer antikor (ANA) ve diðer
otoantikorlarda da pozitiflik saptanabilir.
Scola ve arkadaþlarýnýn yaptýklarý çalýþma
sonucunda da ESR daki bu belirgin
yükselmeyi açýklamýþlardýr (6). Bizim
hastamýzda da tespit etmiþ olduðumuz ANA
(+)liði ve ESRdaki yükselme bunu
desteklemektedir. Tanýda karþýmýza çýkan en
önemli incelemelerden biri de Elektro
myelografik (EMG) inceleme ve kas
biopsisidir. EMGde gözlenen en önemli
patolojik veri Myopatik motor üniteler ve
denervasyon potansiyelleridir (3). Kas biopsisi
ise taný kriterleri arasýnda bulunmakla birlikte
her zaman yeterli sonucu verememektedir.
Pachman ve arkadaþlarýnýn 79 hasta üzerinde
yaptýklarý araþtýrma sonucunda EMGsi
çekilmiþ olan 43 hastanýn 8inde (%19) normal
trase saptanmýþ olup, biopsi yapýlan 51
hastanýn 10unda (%20) ise patolojik bir
sonuca ulaþýlamadýðý gösterilmiþtir (4). Bizim
olgumuzunun EMGsinde sað antero-tibial
bölge innervasyon kaybý; biceps, tibialis
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anterior ve deltoid kaslarýnda miyojen
tutulum; quadriceps femoris kasýnda miyojen
ve nörojen tutulum bulgularý izlenirken
y a p ý l a n ka s b i o p s i s i n d e p a t o l o j i y e
rastlayamamýþ olmamýz kas biopsisinin
tutulmuþ olan bölgeyi her zaman lokalize
edemediðini göstermesi açýsýndan anlamlý
olarak düþünülmüþtür.
Yumuþak dokularda kalsifikasyon JDMin
süresi ve aktif semptomlarýn þiddeti ile
iliþkilidir (2). JDMli hastalarýn yaklaþýk
%40ýnda kalsinozis geliþtiði, özellikle
eklemlerin ekstansör yüzlerinde deðiþik
çaplarda olabildiði, aðrýsýz, tedavi ile gerileyen,
hiperkalsemiden baðýmsýz kalsiyum
depolarýnýn varlýðý bilinmektedir. Kalsinozisin
hastalýðýn geç dönemlerinde oluþmasý
beklenmektedir (3). Shehata R ve arkadaþlarý
ile Pachman LM ve arkadaþlarýnýn yaptýklarý
farklý araþtýrmalarda kalsinozisin sýrasýyla ilk
çalýþmada %40, ikinci çalýþmada ise %23
oranýnda görüldüðü ifade edilmiþtir (5). JDMte
geç dönemde görülmesi beklenen kalsinozis
bizim olgumuzda erken dönemde görülmüþ,
bu da hastalýðýn þiddetli ve progresif
seyretmesine baðlý olarak düþünülmüþtür.
Singalavanija ve arkadaþlarý 1988-1998
yýllarý arasýnda yaptýklarý incelemede hastalarýn
arasýndaki en erken görülme yaþýný 2.5 yaþ;
Ýto S. ve arkadaþlarý ise Taylandlý çocuklarda
yaptýklarý araþtýrmada en erken görülme yaþýný
2 yaþ olarak bildirmiþlerdir (7-8). Olgumuzun
taný anýndaki yaþý 16 aylýktý.Olgumuzun
yapýlan kas biopsisinde özellik saptanmamýþ
olmasý nedeniyle JDMte her zaman biopsinin
anlamlý olamayacaðýný, varolan kalsinozisi
nedeniyle erken dönemde de JDMte
kalsinozisin görülebileceðini hatýrlamamýz
gerektiðini, 5-14 yaþlar arasýnda görülme sýklýðý
fazla olmasýna raðmen olgumuzun 16 aylýk
olmasý nedeniyle her yaþta JDM ile karþýlaþabileceðimizi vurgulamayý amaçladýk.
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