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ŞİKAYET

 Halsizlik, bacak ağrısı, ateş

 Oturup kalkarken ve çömelirken zorlanma 

 Merdiven inip çıkmada güçlük 

 Yüzde kızarıklık



ŞİKAYETİN HİKAYESİ

Dışmerkezde viral miyozit ? EBV IgM(+)

(yaklaşık 3 hafta )

Yürüyememe yakınması> Nöroloji

CK:1300

Takibinde yakınmalarının gerilememesi ve artması > 

Juvenil Dermatomyozit

tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmış. 



ÖZGEÇMİŞ

 Prenatal öyküsü: Takipli ve sorunsuz gebelik

 Natal öyküsü: G1P1A0C0 sağlıklı anneden miadında 2800 g 

ağırlığında NSD ile doğmuş.

 Postnatal dönem: sorunsuz 

* Doğumdan itibaren 1 yaşına kadar anne sütü ile beslenme,

zamanında ek gıda

* Nöromotor gelişimi yaşına uygun (oturma 6. ay, yürüme 11. ay)

* Aşıları Sağlık Bakanlığı aşı takvimine uygun olarak yapılmış.



SOYGEÇMİŞ

 Anne :29 yaşında sağlıklı

 Baba:30 yaşında sağlıklı

 Anne ve baba arasında akraba evliliği yok.

 Ailede romatizmal hastalık öyküsü yok.



FİZİK MUAYENE

 Vücut ağırlığı:16 kg (25p)

 Boy: 97 cm (3-10p)

 Genel durum düşkün

 Vücut sıcaklığı: 36.4 C

 Nabız:105 /dk

 Dakika solunum sayısı:26 /dk

 Kan basıncı:100/65mmHg



FİZİK MUAYENE-2

 Baş boyun Muayenesi:

► periorbital bölgede belirgin kırmızı mor renkli eritem ve 

ödem

 Cilt Muayenesi:

► her iki el parmak eklemlerinde deriden hafif kabarık 

hipopigmente papül plak tarzı lezyonlar



FİZİK MUAYENE-3

 Solunum Sistemi  Muayenesi: 

► solunum sesleri bilateral eşit ve doğal

► ral veya ronküs yok

 Kardiyovasküler Sistem Muayenesi:  

► 1. ve 2. kalp sesleri normal

► 3. kalp sesi veya üfürüm yok

► periferik nabızlar  tüm ekstremitelerde alınıyor, kapiller
dolum zamanı < 2 sn



FİZİK MUAYENE-4

 Gastrointestinal Sistem Muayenesi: 

► batında hassasiyet, defans veya rebound yok,

► barsak sesleri normoaktif

► kitle yok, asit yok

► organomegali yok

 Ürogenital sistem muayenesi:

► haricen erkek

► testisler bilateral inmiş, skrotumda

► anomali yok



FİZİK MUAYENE-5

 Nörolojik Sistem Muayenesi:

► meningeal irritasyon bulgusu yok

► pupiller izokorik, IR +/+

► DTR normoaktif

 Kas İskelet Sistemi:

► proksimal kas tutulumu belirgin, yürümede güçlük (destekle)

► kas gücü üst ekstremitelerde 3/5, 

alt ekstremitelerde 3/5

► kaslarda hassasiyet

► kontraktür



Laboratuar Tetkikleri

HEMOGRAM BİYOKİMYA

WBC: 4500 CRP: 0,44 mg/l GLUKOZ: 108 TİT: NORMAL

PNL: 2100 ESR:14mm/sa ÜRE: 23 mg/dl

LENF: 1400 KREATİNİN : 0.3 mg/dl

HGB: 11,5 ALT: 40 U/L

HCT: 33,8 AST: 74 U/L

PLT: 160000 GGT:15

LDH: 884

CK: 546 U/L



 C3:106 mg/dl, C4: 22 mg/dl

 ANA

 AntiDs-DNA

 Anti SM 

 Anti Jo-1 

negatif



Metabolik ve Genetik Tarama

*Metabolik hastalıklar yönünden TANDEM mass

normal. 

*Duchenne muskuler distrofisi ve Becker muskuler

distrofisi açısından distrofin geninde 

delesyon/duplikasyon saptanmadı. 



Hastanın çekilen elektromiyografisinde

(EMG) 

*Motor ve duysal sinirlere ait iletim değerleri normal, sol altta daha

belirgin olmak üzere kısa süreli, düşük amplitüdlü, polifazik motor

ünite potansiyelleri ile yer yer erken kalıtım paterni, sağ m. vastus

lateralis ve iki yanlı m.tibialis anteriorda pozitif diken ve fibrilasyon

potansiyelleri

*Elektrofizyolojik bulgular, patolojik spontan faaliyetin eşlik ettiği

yaygın miyojen tutulum ile uyumlu



KAS BİYOPSİSİ 

 İnflamatuar myopati (yaş ve cilt bulguları daha çok JDM 

ile uyumlu, inflamasyonun perimizyal

‘perivasküler/perifasiküler alandan endomizyal dlana

doğru infiltrasyonu ile birlikte yaygın sarkolemmal MHC-1 

pozitifliği polimiyozit ile uyumlu)  



PATOLOJİK BULGULAR

Halsizlik, oturup 
kalkarken ve çömelirken 

zorlanma, destek ile 
yürüyecek kadar ağır 

kas güçsüzlüğü,

Kas İskelet Sistemi 
Muayenesi: Proksimal
kas tutulumu belirgin, 
yürümede güçlük, kas 

gücü üst ekstremitelerde
3/5, alt ekstremitelerde

3/5,  kontraktür

Cilt bulguları 

( diffüz malar raş> 
heliotropik raş, 

gottron papülleri)

Kas enzimlerinde 
yükseklik 

(AST: 74, LDH: 884, 
CK: 546)

EMG: yaygın myojen
tutulum

Kas Biyopsisi: 
İnflamatuar myopati



AYIRICI TANI



KLİNİK GİDİŞ

İ.T.F. Çocuk Romatoloji Servisine yatırıldı. 

Pulse steroid 30mg/kg/gün (3 gün) 

2mg/kg/gün ile sürdürme

Metotreksat 15-20 mg/m2/hafta

Hidroksiklorokin 5mg/kg/gün

Fizik Tedavi (kontraktürler ve kas gücünün normale 

dönmesinde etkili)



 Standart steroid tedavisi sonrası

 Motor fonksiyonları ve kas gücü ile klinik düzelme

 Kas enzimlerinde düzelme

 Steroid doz azaltma (1mg/kg/gün)

 CPK değerinde 

 Mandibular ve submandibular bölgede kalsinozis odakları



Poliklinik takiplerinde



Ca Kanal Blokerleri

Bifosfanat Grubu (Alendronat)



Her iki taraflı dirseklerde ve sol dizde 

birden fazla pürülan ve akıntılı enfekte

görünümde kalsifiye lezyonlar





 IVIG TEDAVİSİ:

 İntravenöz immünglobülin: 2 gr/kg/doz/ ay









 IVIG tedavi seyrinde

 Kontraktürleri geriledi.

 Yeni kalsifiye odak görülmedi.





JUVENİL DERMATOMYOZİT



HELİYOTROPİK RAŞ



HELİYOTROPİK RAŞ



ATKI/ŞAL BELİRTİSİ



GOTTRON PAPÜLLERİ



 Çocukluk çağı dermatomiyozitinin en önemli 

özelliği, vaskülitin ön planda olması, 

kontraktürler ve kas içi kalsifikasyonlar ile 

seyretmesidir.



KALSİNOZİS

 Kas, deri ve bağ dokularının altında oluşan kalsiyum tuzu 

birikmesi (hidroksiapatit, amorf CaP)

 5 ana tip: distrofik, metastatik, idiopatik, iatrojenik, kalsiflaksis

 Distrofik kalsinozis en yaygın görülen tipi

 Normal serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri

 Altta yatan hastalık: Sistemik Lupus Eritematozus, Sistemik 

Skleroz, Dermatomyozit, Mixed Bağ Dokusu Hastalığı

 doku hasarı                 nidus(kalsifikasyon)

Kronik inflamasyon ve 

doku hipoksisi



JDM &KALSİNOZİS

 Jüvenil Dermatomyozit tanılı hastaların %18-27.7 sinde 

kalsinozis

 Hastalığın ileri seyrinde  (başlangıçtan 1-3 yıl sonra>>20 yıl)

 Diz, dirsek, el ,ayak, kalça ve baş çevresi sıklıkla 

 Sıklıkla;

►Gecikmiş tanı

►Uzun süre tedavisiz kalma

►Uzun süreli hastalık

►Yetersiz kortikosteroid tedavi dozu ile ilişkili







 JDM  tanılı hastalarda kalsinozis prevelansı %10-70

 Kalsinozis fenotipi

(yüzeyel plak ve nodül (circumscripta), kas dokusuna yayılım ile 
tümöral/ universal, sert Ca birikimi ile exoskeleton)

 Mark F. Hoeltzel, MD, Edward J. Oberle. The Presentation, 
Assessment, Pathogenesis, and Treatment of Calcinosis in Juvenile 
Dermatomyositis. Curr Rheumatol Rep. 2014 December ;16(12).



*Kalsinozis (%12- 43)                 Anti p140, Anti-MJ, Anti- NXP2 otoantikorlar



TEDAVİ-1

 Kortikosteroidler (IV pulse,oral)

 Metotreksat: 15-20 mg/m2/hafta

 Siklosporin-A: 3-7.5 mg/kg/gün

 Azotiyopurin: 3-5 mg/kg/gün

 Hidroksiklorokin: 5 mg/kg/gün

 İntravenöz immünglobülin: 2 gr/kg/doz



TEDAVİ-2

 Yanıtsız ve cilt ülserasyonlarının eşlik ettiği

olgularda;

 Siklofosfamid: 500-1000 mg/m2/ay

 Anti- TNF ilaçlar (İnfliksimab, etanersept)

 Mikofenolat mofetil

 Ritüksimab

 Takrolimus



TEDAVİ-3

 Steroid dozu hızlıca düşürülmemelidir. (NÜKS)

*Serum enzim seviyelerini ve klinik semptomları   

süprese eden en düşük doz genellikle 1-2 yıl

 Steroid tedavisine cevap vermeyen veya yan etkiler ortaya çıkan 

olgularda sitostatik ilaçlardan metotreksat, azatioprin, 

siklofosfamid ve siklosporin kullanılabilir

 İntravenöz İmmunglobulin



TEDAVİ-4

 UV koruyucu krem 

 Yeterli D vitamin ve kalsiyum desteği (osteopeni)



 Kortikosteroid (intravenöz metilprednisolon 15–30 mg/kg/doz for 3 ardışık gün  
takibinde oral prednisolon 1–2 mg/kg/gün ) ve beraberinde methotreksat 15–20 
mg/m2/hafta 

 Klinik düzelme (normal kas gücü, cilt bulgularının yok olması, majör organ 
tutulumunun olmaması) halinde steroid dozunun azaltılarak kesilmesi ve 
metotreksat tedavisine en az 1 yıl remisyon için devam edilmesi

 Ciddi seyirli hastalarda siklofosfamid 500–1000 mg/m2 her 3–6 ay

 Tüm tedaviye rağmen dirençli olgularda ritüximab, infliximab yüksek doz 
metotreksat ,siklosporin ve IVIG ile 

 Enders FB, Bader-Meunier B, BaildamE, Constantin T, Dolezalova P, Feldman BMet al 
(2016) Consensus-based recommendations for the management of juvenile
dermatomyositis. Ann Rheum Dis.



TEDAVİ- KALSİNOZİS

 Diltiazem (hasarlı dokuda hücre ve makrofaj içerisine giren kalsiyum 
mikatarını azaltıyor) (2-4mg/kg/doz)

 Alüminyum hidroksit (fosfora bağlanarak intestinal emilimini azaltıyor) (2.24 
g/d, 2.4 g/d, and 1.8 g/d )

 Probenesid (proksimal tübüllerden ürik asit gerialımını engelliyor, renal P 
atılımı sağlıyor)

 Bifosfonatlar (alendronat) (makrofajlardan proinflamatuar sitokin salınımını 
engelliyor)

 Kolşisin (antiinflamatuar)

 Lezyon içi

 Triamsinolon heksasetonit

 İnfliksimab

 Takrolimus



 IVIG 2g/kg/ay 

 0.4 g/kg/gün >5 ardışık gün 

 0.1 g/kg/gün >5 ardışık gün >2 hafta

 1g/kg/gün> 2 ardışık gün

 Patojen antikorlar

 Kompleman aktivasyonu 

 Membran atak kompleks

 Patojen sitokin ve adezyon molekülleri

 T hücre fonksiyonları



 Yan etkiler (%5-10)

 İnfüzyonun ilk saatlerinde: başağrısı, kusma, ateş, kas ağrısı, 
göğüs ve sırt ağrısı,ürtiker, karın ağrısı, kalp atım ve kan 
basıncı değişiklikleri

 48 saat sonra: aseptik menenjit

 Ciddi yan etkiler: tromboembolik olaylar, myokard
depresyonu (kriyoglobulinemi, hiperkolestrolemi, 
hipergamaglobulinemili hastalarda)

 Altta yatan böbrek hastalığı ve SLE tanılı hastalarda böbrek 
fonksiyonları açısından dikkat!

 Maliyet (steroid dirençli JDM tedavisinde immünsüpresif
ajanlara göre cost-effective) 



 5 yaş kız hasta

 Steroid+ immünsüpresif tedavi ile  kas bulgularında düzelme

 Dirençli kütanöz lezyonlar için  lezyon içi steroid ve 
takrolismus

 400mg/kg/gün (5gün) IVIG ile klinik yanıt

Amano H, Nagai Y, Katada K, et al. Successful treatment of cutaneous
lesions in juvenile dermatomyositis with high-dose intravenous
immunoglobulin. Br J Dermatol. 2007;156:1390–2



 2 yaşında kız olgu, CK:14420U/L, steroid
tedavisine dirençli dermatomyozit

 12 siklus halinde 4-6 haftada bir yüksek doz IVIG 
tedavisi sonrası klinik düzelme

George Imataka, Osamu Arisaka.  Long-Term, High-Dose Intravenous
Immunoglobulin Therapy in a Patient with Banker-Type Juvenile
Dermatomyositis, Cell Biochem Biophys (2014) 69:747–748



 50 JDM tanılı hasta retrospektif çalışma (2013-2016) ile 
taranmış, tedavi modaliteleri karşılaştırılmış. 

 %100 hasta kortikosteroid (pulse/oral)

 %96 steroid+ metotreksat (ort. doz 13.6 ± 5.8 mg/hafta)

 %48 steroid dirençli/bağımlı siklosporin tedavisi eklenmiş

 %18 IVIG

 %10 siklofosfamid

 %38 hastada kalsinozis siklofosfamid, alendronat

 %4 tedaviye dirençli kalsinozis, kontraktür

Barut K., Aydın P., Adrovic A., Sahin S., Kasapcopur O. Juvenile
dermatomyositis: a tertiary center experience. Clin Rheumatol (2017) 
36:361–366



 108 pediatrik romatoloğun tecrübeleri doğrultusunda kalsinozis
fenotipleri ve tedavi yaklaşımları 

 Tedavi yaklaşımı: immunomodulator (IVIG den tosilizumaba kadar) 
ve alternatif ajanlar 

 Tedavi başarıları:  %32 sistemik kortikosteroid,  %30 IVIG, %24 
metotreksat

 Alternatif ajanlar  arasında %60 bifosfanat en etkili,  %15 Ca Kanal 
Bloker en etkili

 A. B. Orandi, K. W. Baszis, V. R. Dharnidharka, A. M. Huber, and M. F. Hoeltzel for the
CARRA Juvenile Myositis. Assessment, classification and treatment of calcinosis as a 
complication of juvenile dermatomyositis: a survey of pediatric rheumatologists by the
childhood arthritis and rheumatology research alliance(CARRA)subgroup. Pediatric 
Rheumatology (2017) 15:71



SON SÖZ..

 Çocukluk çağı dermatomiyozitinin en önemli özelliği, vaskülitin

ön planda olması, kontraktürler ve kas içi kalsifikasyonlar ile 

seyretmesidir.

 Nadir ancak olası morbidite ve mortalite nedeniyle erken tedavi 

yaklaşımı önemlidir. 

 Uzamış veya yetersiz tedavi edilmiş hastalık aktivitesi ile ilişkili 

(önlenebilir) /proinflamatuar bir süreç ile ilişkili



SON SÖZ..

 Kalsinozis için 

 ağrı skalası gibi klinik semptomları, 

 lokasyon ve lezyon büyüklüğü, renk değişikliği ve fenotip gibi 

muayene bulguları,

 lezyon derinliğini belirleyen görüntüleme yöntemleri

 Tedavi yaklaşım ve dozunu 

 Yaşam kalitesinin ne boyutta etkilendiğini değerlendiren ve 

derecelendiren 

 standardize edilmiş bir rehbere ihtiyaç duyulmaktadır.



TEŞEKKÜRLER…


