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Dermatom�yoz�t sıklıkla der�y� (dermato=c�lt) ve kasları (m�yoz�t) etk�leyen çeş�tl� der� döküntüsü ve
kas güçsüzlüğü �le seyreden oto�mmün b�r hastalıktır. Oto�mmün hastalıklarda vücudumuzda b�zler�
enfeks�yondan ve kanserden koruyan bağışıklık s�stem� hücreler�, sebeb�n� b�lmed�ğ�m�z b�r şek�lde
vücudumuzdak� bazı doku ve �ç organlarımızı “yabancı” olarak algılayıp, onlara saldırmakta ve b�r
“yangı” durumu oluşturmaktadır. 
Çok nad�ren sadece der�n�n tutulduğu, kas tutulumunun görülmed�ğ� hastalar da vardır.

Dermatom�yoz�t�n neden� ned�r?
Dermatom�yoz�t�n neden� b�l�nmemekted�r. Çeş�tl� enfeks�yonların veya ultrav�yole ışınlarının
“oto�mmün�te”y� tet�kled�ğ� düşünülmekted�r. Nad�ren h�droks�üre, kolesterol düşürücü (stat�n)
�laçların da hastalığa sebep olab�leceğ� b�ld�r�lmekted�r. Dermatom�yoz�t hastalarının %20-25’�nde �se
altta yatan kanser bulunab�lmekted�r. Bu nedenle tanı konduktan sonrak� �lk 5 yılda doktorunuza bu
açıdan kontrole g�tmen�z gerekmekted�r.

DERMATOMİYOZİT

Dermatom�yoz�t ned�r?

Dermatom�yoz�t çocukluk yaş grubunda (juven�l form) görüleb�leceğ� g�b� sıklıkla 50 yaş ve üzer�nde
er�şk�nlerde görülmekted�r. Kadınlar, erkeklerden daha sık etk�lenmekted�r.

Dermatom�yoz�t k�mlerde görülür?

Dermatom�yoz�t bel�rt�ler� nelerd�r?

Dermatom�yoz�t�n kl�n�k bulguları sıklıkla der� döküntüsü ve kas güçsüzlüğü şekl�nde görülmekted�r.
Der� bulguları: Özell�kle güneş gören bölgelerde görülmekted�r. Göz çevres�nde (hel�otrop raş), boyun
dekolte bölges�nde (V bölges�), omuzlarda, kalçalarda, el parmak eklemler�n�n dış yüzeyler�nde kırmızı-
mor renkl� sıklıkla kaşıntılı döküntüler şekl�nde görülmekted�r. Saçlı der�de kızarıklık ve d�rençl�
kaşıntı, el tırnak kıvrımlarında düzens�z yapı, tırnak çevres�ndek� der�de yangı görüleb�lmekted�r.
Kas bulguları: Başlıca omuz, kalça g�b� büyük eklemler� hareket ett�ren kaslar olmak üzere kas tutulumu
görüleb�lmekted�r. Bu kasların tutulumunda saç taramak güçleşmekted�r, yere eğ�l�p kalkmak
güçleşmekted�r. 

Dermatom�yoz�t �le �l�şk�l� başka durumlar var mıdır?

Dermatom�yoz�t nad�ren d�ğer kasları, organları etk�leyeb�lmekted�r.
Yemek borusu (özofagus): Yemek borusu kaslarının tutulmasına bağlı yutma güçlüğü veya m�deden
yemek borusuna kaçış (reflü) görüleb�l�r.
Akc�ğerler: Göğüs duvarı kaslarının tutulmasına bağlı nefes alma güçlüğü görüleb�lmekted�r. Nad�ren
akc�ğer dokusunun kend�s� de tutulab�lmekted�r.
Kalp: Kalp kasının tutulumuna bağlı kalp çarpıntısı, baş dönmes� görüleb�l�r.
Kanser: Dermatom�yoz�t hastalarının %20-25’�nde altta yatan kanser bulunab�lmekted�r. Sıklıkla er�şk�n
hastalarda dermatom�yoz�t �le kanser �l�şk�l�d�r, genç yaş grubunda (juven�l) kanser �l�şk�s� düşüktür.
Sıklıkla yumurtalık (over), akc�ğer, meme ve kolon kanser� eşl�k etmekted�r. Dermatom�yoz�t tanısı
konan tüm hastalara yaşa uygun kanser taraması yapılmaktadır. Eğer o an kanser tanısı konmaz �se de,
hastalara en az 3 yıl kanser taraması yapılmaktadır.
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Dermatom�yoz�t tedav�s�nde sıklıkla bağışıklık s�stem� üzer�ne etk�l� �laçlar kullanılmaktadır.
Ağızdan alınan kort�zon hapları, metotreksat, m�kofenolat mofet�l, azat�opr�n, h�droks�klorok�n,
�ntravenöz �mmunglobul�n (İVİG), r�tuks�mab kullanılab�lmekted�r. Hastalığın kl�n�k ş�ddet�ne göre
tedav� hastadan hastaya değ�ş�kl�k göster�r ve uygun tedav� hek�m tarafından düzenlen�r.
Der� döküntüsü sıklıkla tedav�ye d�rençl�d�r. Kort�zon �çeren krem ve merhemler, bağışıklık
s�stem�n� düzenleyen krem ve merhemler (takrol�mus, p�mekrol�mus) kullanılab�l�r. Kaşıntıyı
kontrol altına almak �ç�n ant�h�stam�n�k den�len “alerj�” hapları, nemlend�r�c�ler kullanılmaktadır.

Dermatom�yoz�t tanısından şüphelen�len hastalarda kan tahl�l�, der� döküntüsü bölges�nden der�
b�yops�s�, kas tutulumunu göstereb�lmek �ç�n manyet�k rezonans görüntüleme (MR),
elektrom�yograf�(EMG) veya kas b�yops�s� yapılmaktadır.

Dermatom�yoz�t�n seyr� nasıldır?

Her hastada dermatom�yoz�t hastalığının seyr� değ�şkend�r. 
K�ş�n�n yaşı, c�ns�yet�, eşl�k eden hastalıkları, dermatom�yoz�t�n tutulum alanlarına uygun tedav�
planlanmaktadır.

Dermatom�yoz�t tanısı nasıl konur?

Dermatom�yoz�t nasıl tedav� ed�l�r?

Dermatom�yoz�t bulaşıcı b�r hastalık mı?

Dermatom�yoz�t bulaşıcı b�r hastalık değ�ld�r. 
B�r k�ş�de dermatom�yoz�t varlığı, o a�lede oto�mmün hastalıkların daha sık görüleb�leceğ�n�
göstermekted�r.

Dermatom�yoz�t hastası nelere d�kkat etmel�?

Dermatom�yoz�t�n der� döküntüler� güneş �le tet�klenmekted�r. Bu nedenle en az 50 SPF güneş
koruyucu günlük olarak mutlaka kullanılmalıdır. Güneşe çıkmadan 30 dk. kadar önce mutlaka
sürülmel�, gün ışığında 2 saate 1 tekrarlanmalıdır. Şapka, UV f�ltrel� güneş gözlüğü kullanılmalıdır.
Der� döküntüler�, der� kuruluğu �le tet�klenmekted�r. Der�n�n nemlend�r�lmes� öner�l�r.
Düzenl� aerob�k veya d�renç egzers�zler�n�n hek�m öner�ler� doğrultusunda yapılması kas
güçsüzlüğünü ve kas ağrılarını azalmaktadır.
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