
Jüvenil
Dermatomiyozit 

Patogenez
Dr. Ceyhun Açarı

Malatya EAH-Çocuk Romatoloji



u Simetrik kas güçsüzlüğü ve tipik cilt 
bulguları ile seyreden non-spesifik 
kas inflamasyonu,

u 2.5/milyon/yıl insidans

u 2/100.000 prevelans (Feldman et al, 
Lancet-2008)

u Pik yaş 6-7 yaş,

u k/e: 1,6-2,5/1

Giriş



Genetik: 

u Miyozitte uluslararası genetik konsorsiyumu (MYOGEN)

u MYOGEN idiyopatik inflamatuar miyopatilerde genom
analizleri tamamlamış.

u Riski arttıran ve azaltan aleller, HLA, sitokin genleri
ve lenfosit sinyal genlerini tanımlamışlar.

u Özellikle, belirli aleller, kalsinozis ve ülserasyona
ilerleme gibi daha ciddi hastalık sonuçlarıyla ilişkilidir.



Risk Alelleri Ciddi Hastalık Alelleri Koruyucu Aleller

HLA-B*08 TNFα-308A HLA-DQA1*0201

HLA-DRB1*0301 IL-1α-889C HLA-DQA1*0101

HLA-DQA1*0501 HLA-DQA1*0102
HLA-DPB1*0101
HLA-DQA1*0301
TNFα-238GG

TNFα-308AG

IL-1α+4845TT

IL-1β+3953T

GM 13
GM 1,3,17 5,13,21
GM 3 23 5,13
KM 1,1
Ptpn22 (rs2476601)
CCL21 (rs951005)
PLCL1 (rs6738825)
BLK (rs2736340)



Çevre: 

Enfeksiyonlar: Çoğu çocukta hastalık başlangıcından önce
enfeksiyon öyküsü var ve hastalığın polisiklik seyretmesi riskini
artırır.

Gen ekspresyonu profili, JDM kasında viral maruziyetle ilişkili
olabilecek belirgin bir tip I interferon imzasını ortaya çıkardı.

Parvo, Coxsackie B, enterovirus hepatit, GAS, B.burgdorferi
toxoplazma vs

Ultraviyole: Erkek çocuklarda tanıdan önceki 1 aydan fazla
ultraviyole ışığa maruz kalma, polisiklik hastalık seyrine kıyasla
kronik bir risk artışına neden olmuştur.

İlaçlar: NSAİ, antihpertansif, psikiyatrik ilaçlar, HPV aşısı

Çevresel tetikleyicileri ortaya çıkarmak, JDM'nin karmaşık
düzensiz bağışıklık tepkisinin anlaşılmasını iyileştirebilir





İmmünolojik 
mekanizmalar
u Adaptif ve innate immün sistem patolojiden sorumlu.

u Plazmositoid dendritik hücreler anahtar role sahip.

u Viral bir enfeksiyon sonrası CCR7 upregulasyonu ile
aktife pDC ile lenfoid dokuya göçer TLR9 aracılığı
virusleri tanıyarak Tip1 IFN üreten hücrelere dönüşür.

u Tip IFN normalde MHC1, NK, T hc, ve dendritik hc
maturasyonuna etkilidir.

u Tip IFN pathway disregülasyonu JDM patogenezi ile
ilişkilidir

Wu Q, et al., Juvenile dermatomyositis: Latest advances, Best Practice & Research
Clinical Rheumatology (2017), https://doi.org/10.1016/j.berh.2017.12.003



İmmünolojik 
mekanizmalar
u MHC 1 aşırı ekspresyonu ER stres yanıtının aktivasyonuna neden 

olarak kas lifi hasarına yol açar.

u Tip 1 IFN CXCL9/MIG, CXCL10 ve CXCL11/I-TAC gibi 
proinflamatuvar sitokin ve kemokinleri indükler

u Tip 1 IFN, B hc proliferasyonunu ve otoantikor üretimini arttırır.

u Etkilenmiş kas endotel hücreleri IL1 ve diğer sitokinleri üretir, 
ICAM1 ve VCAM1 aracılığı ile inflamasyona katkıda bulunur.



Otoantikorlar: 

u Jüvenil dermatomyozitli çocukların %60 ından fazlasında
otoantikor pozitif

u Miyozit spesifik otoantikorlar (MSA) ve miyozit ilişkili
otoantikorlar (MAA) olarak iki grupta sınıflandırılır.

u Kompleman aktivasyonu, membran atak kompleksi
(MAK) gelişimi ve endotel disfonksiyonundan sorumlu

u Klinik bulgular ile antikorlar arasında güçlü bir ilişki
mevcut



Otoantikor Hedef antijen Sıklık Klinik özellikler
MSA Anti-TIF 1 (Anti-

p155/140)

Transcriptional
intermediary
factor 1

%18-35
Beyaz ırk
6 yaş

Kutanöz ülserasyon, 
Daha büyük kas güçsüzlüğü

Anti-NXP2
(Anti-MJ)

Nükleer Matrix protein %15-25
Beyaz ırk
7 yaş

Daha genç başlangıç
Daha büyük kas güçsüzlüğü
Kalsinozis

Anti-MDA5 MDA gen- 5 %6-38 Hafif hastalık Kutanöz ülserasyon Artrit
IAH (Japon Çin Kore kohortlarında progresif)

Anti-Mi2 Nucleosome-remodelling
deacetyalse complex

%4-10 Çoğu Hispanik
11 yaş

Şiddetli kas hastalığı
Tedavide kalma oranlarında azalma
Disfaji Ödem Kutanöz özellikler

Anti-SAE Small ubiquitin-like 
modifier
activating enzyme

Avrupa %6-8 Asya %2 Kutanöz tutulum baskın
Başlangıçta amiyotik

Anti-Sentetaz Antikorlar
: ASA (Anti-Jo-1, Anti-PL-12,
Anti-EJ, Anti-KS, Anti-PL-7,
Anti-OJ, Anti-Ha, Anti-Zo)

Aminoçil-tRNA sentetaz %2-5 beyaz olmayanlar Anti-synthetase syndrome: IAH, Raynauds, artit, ateş, 
makinist eli ve raş Lipoatrofi
Anti Jo1: Miyozit sıklığında artış, artralji ve makinist eli
Non-Jo1 ASA poz.:Deri lezyonlarında artış, ateş ve IAH

Anti-SRP Signal recognition
particle

%2 siyah ırk
15 yaş

Sıklıkla JPM olarak sınıflandırılır Ciddi nekrotizan
miyopati
immün aracılı nekrotizan miyopatiden sorumlu
Kronik hastalık seyri

Anti-HMGCR 3-hydroxy-3-
methylglutarylcoenzyme
A reductase

%1 Sıklıkla JPM olarak sınıflandırılır
Kas güçsüzlüğü ve disfajide artmış risk
immün aracılı nekrotizan miyopatiden sorumlu

MAA Anti-Ro (SSA) 52 or 60 Kd 
ribonucleoproteins
(hYRNA)

%6 JDM %14-25 myozit
overlap.

Uzun süreli izlemde azalmış fonksiyonel durum ile kötü
prognoz ile ilişkilidir.

Anti-La (SSB) Ribonucleoprotein %2-12 myozit overlap IIM'de açıklanan önemli bir ilişki yok

Anti-U1-RNP U1 ribonucleoprotein 
(snRNP)

3-8% JDM/JPM. %25-40 myozit
overlap.

Polimiyozit/polimiyiozit overlap
Daha geç başlangıç
Güçsüz olma olasılığı daha düşük

Anti PM-Scl Nucleolar multi-protein
complex

%3-5 Miyozit overlap, en yaygın scleroderma overlap
Artmış ILD, artrit , Raynaud

Anti-Ku p70/p80 heterodimer,
DNA-associated proteins

%9-19 myositis overlap. KDH overlap
Artmış artralji Raynaud ,IAH ve kas-iskelet bulguları



MSA alt gruplarının jüvenil miyozitte kas
hastalığının şiddeti ile bağlantılı olduğunu
gösterilmiş.

Anti-Mi-2 şiddetli kas tutulumu ile ilişkili ancak
varlığı koruyucu bir etki sağlamış. Bu antikoru
taşıyan çocukların, kas biyopsisinde işaretlenmiş
ciddi hastalıkları olmasına rağmen, ilaçsız
remisyona girme olasılıkları daha yüksek
bulunmuş.

Anti-MDA5 hafif hastalık ile seyrederken özellikle
bazı uzakdoğu ülkelerde ciddi akciğer tutulumu
ile ilişkili olduğu bulunmuş.



Resim: Wu Q, et al., Juvenile dermatomyositis: Latest advances, Best Practice & Research Clinical
Rheumatology (2017), https://doi.org/10.1016/j.berh.2017.12.003
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İnterferon İmzası:

Gallay L, Mouchiroud G, Chazaud B. Interferon-signature in idiopathic inflammatory
myopathies. Curr Opin Rheumatol 2019, 31:634–642
DOI:10.1097/BOR.0000000000000653





İnterferon İmzası:
u Hastalık aktivitesi ile IFN tarafından düzenlenen gen ve

protein ekspresyonu arasında korelasyon var

u IFN’un hipoksi vasküler disfonksiyon ve kas atrofisi ile
işkili olduğu gösterilmiş.

u IIM'lerin farklı alt tipleri, farklı gen ekspresyon imzaları
sergiler.

u IFN ile indüklenen transkriptlerin analizi -> Interferon
imzası

u ISG transkriptlerinin upregülasyonu, miyofiberlerde ve
kapiller damarlarda karşılık gelen proteinlerin aşırı
ekspresyonu ile korele.

u Greenberg IIM'leri konjemital miyopatilerden ve
normal kastan ayıran moleküler bir imza bildirmiş..

u Dermatomiyozitte upregüle edilen ilk 25 genin
%84'ünün ISG'ler olduğunu bildirmiş.

u Çeşitli IIM alt gruplarından oluşan bir kohortta, ISG
transkriptlerinin dermatomiyozitte diğer IIM kaslarına
göre daha yüksek düzeylerde tespit edilmiş.





6 adet IFN stimüle gen skoru ölçülmüş: 
IFI27, IFI44L, IFIT1, ISG15,
RSAD2, and SIGLEC1.
JDM hastalarının %75 inden fazlasında pozitif 
IFN skoru hesaplandığı raporlanmış.



Kim ve ark-2020 çalışması:
JDM olgularında sağlıklı gruba göre anlamlı yüksek, SAVI/CANDLE olgularınadan 
daha düşük IFN gen skorları saptanmıştır.



Özetle

Riski arttıran aleller, HLA, sitokin genleri ve lenfosit sinyal
genler

Enfeksiyonlar, UV maruziyet, çeşitli ilaçlar-kimyasallar, 
aşılar stress

Adaptif ve innate immün sistem patolojiden sorumlu,
plazmositoid dendritik hücreler anahtar role sahip

Otoantikorlar

Bozulmuş İnterferon pathway ISG ve interferon imzası

Patolojiden Sorumlu
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