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Myositisek/Idiopathiás Inflammatorikus myopathiák 

Szisztémás autoimmun kórképek 
jellegzetes tünetekkel: 
• Proximális izomgyengeség 
• Bőrtünetek 
• Alveolitis 
 
Etiológia: 

•Genetikai hajlam 
•Környezeti hatások 

 



Myositisek/Idiopathiás Inflammatorikus myopathiák 

 

Heterogén, több szervrendszert érintő 
betegségcsoport 

 

 karakterisztikus tünet: 

IZOMGYENGESÉG és/vagy 

JELLEGZETES BŐRTÜNETEK 

 

 incidencia 2,8-7,7/millió 

 prevalencia 5-10/millió 

 férfi: nő arány: 1:2 

 kor: 5-10 és 45-50 év 

  

A képek a betegeink beleegyezésével készültek 



 PM/DM      IBM 



A gyulladásos myopáthiák diagnosztikai és klasszifikációs 
kritériumainak evolúciója 

Lundberg, I. E. et al. (2018) Classification of myositis Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2018.41 

IMACS: International Myositis Classification 
Criteria Project (IMCCP): 2004 
Cél:  

Megkülönböztetni az IIM-et az azt utánzó 
kórképektől 
IIM alosztályok elkülönítése 



 

Euromyositis regiszter: 3023 beteg adatai 



Euromyositis regiszter: 3023 beteg adatai 





Diagnózis 
Bohan és Peter diagnosztikus kritériumrendszere 

 proximális végtagizmok szimmetrikus gyengesége                                                                          

 harántcsíkolt izomzatra jellegzetes enzimek szérumszintje emelkedik: CK, LDH, AST, ALT, 
aldoláz 

 karakterisztikus EMG triász: 
• kis amplitúdójú, polifázisos hullámok 
• magas frekvenciájú tüskék 
• spontán fibrilláció és pozitív meredek hullámok 

 izombiopszia pozitív kórszövettani lelete(m. biceps brachii v. m. quadriceps femoris):  
• mononuclearis sejtes infiltráció 
• phagocytosis, necrosis 
• izomrostok degenerációja és regenerációja 
• kötőszövet felszaporodása 

 DM esetén karakterisztikus bőrelváltozások 

  



Új klasszifikációs kritériumok  



EULAR/ACR Classification Criteria for Adult and Juvenile Idiopathic Inflammatory Myopathies (2017) 

When no better explanation for the symptoms and signs exists these classification criteria can be used1 

Variable 
Score Points   

Definition Without 

muscle biopsy 

With muscle 

biopsy 

Age of onset of first symptom assumed to 

be related to the disease ≥ 18 years and < 40 

years 
1.3 1.5 

18 ≤ Age (years) at onset of first symptom assumed 

to be related to the disease < 40 

Age of onset of first symptom assumed to 

be related to the disease ≥ 40 years 
2.1 2.2 

Age (years) at onset of first symptom assumed to be 

related to the disease ≥ 40 

Muscle weakness 

Objective symmetric weakness, usually 

progressive, of the proximal upper 

extremities 
0.7 0.7 

Weakness of proximal upper extremities as defined 

by manual muscle testing or other objective 

strength testing, which is present on both sides and 

is usually progressive over time 

Objective symmetric weakness, usually 

progressive, of the proximal lower 

extremities 
0.8 0.5 

Weakness of proximal lower extremities as defined 

by manual muscle testing or other objective 

strength testing, which is present on both sides and 

is usually progressive over time 

Neck flexors are relatively weaker than neck 

extensors 
1.9 1.6 

Muscle grades for neck flexors are relatively lower 

than neck extensors as defined by manual muscle 

testing or other objective strength testing 

In the legs proximal  muscles are relatively 

weaker than distal muscles 
0.9 1.2 

Muscle grades for proximal muscles in the legs are 

relatively lower than distal muscles in the legs as 

defined by manual muscle testing or other objective 

strength testing 



EULAR/ACR Classification Criteria for Adult and Juvenile Idiopathic Inflammatory Myopathies (2017) 

Variable 

Score Points   

Definition Without 

muscle biopsy 

With muscle 

biopsy 

Skin manifestations 

Gottron´s papules 2.1 2.7 

Erythematous to violaceous papules over the 

extensor surfaces of joints, which are 

sometimes scaly. May occur over the finger 

joints, elbows, knees, malleoli and toes 

Gottron’s sign 3.3 3.7 
Erythematous to violaceous macules over the 

extensor surfaces of joints, which are not 

palpable 

Other clinical manifestations 

Dysphagia or esophageal dysmotility 0.7 0.6 
Difficulty in swallowing or objective evidence 

of abnormal motility of the esophagus 

Laboratory measurements 

Anti-Jo-1 (anti-histidyl-tRNA 

 synthetase) autoantibody present  
3.9 3.8 

Autoantibody test in serum performed with 

standardized and validated test, showing 

positive result 

Elevated serum levels of  

creatine kinase (CK)*  

or  lactate dehydrogenase (LDH)*  

or aspartate aminotransferase 

(ASAT/AST/SGOT)* 

or alanine aminotransferase (ALAT/ALT/SGPT)* 

1.3 1.4 

The most abnormal test values during the 

disease course (highest absolute level of 

enzyme) above the relevant upper limit of 

normal 



EULAR/ACR Classification Criteria for Adult and Juvenile Idiopathic Inflammatory Myopathies 
(2017) 

Variable 

Score Points 

 Definition Without 

muscle biopsy 

With muscle 

biopsy 

Muscle biopsy features- presence of: 

Endomysial infiltration of 

mononuclear cells surrounding, but 

not invading, myofibres 

-  1.7 

Muscle biopsy reveals endomysial 

mononuclear cells abutting the 

sarcolemma of otherwise healthy, non-

necrotic muscle fibers, but there is no 

clear invasion of the muscle fibers 

Perimysial and/or perivascular 

infiltration of mononuclear cells 
 - 1.2 

Mononuclear cells are located in the 

perimysium and/or  located around blood 

vessels (in either perimysial or 

endomysial vessels) 

Perifascicular atrophy  - 1.9 

Muscle biopsy reveals several rows of 

muscle fibers which are smaller in the 

perifascicular region than fibers more 

centrally located 

Rimmed vacuoles  - 3.1 

Rimmed vacuoles are bluish by 

Hematoxylin and Eosin staining and 

reddish by modified Gomori- Trichrome 

stains 



 A kritériumok valós betegek adatain alapulnak 

 A valószínűségi pontszám modell lehetővé teszi a faktorok számának 
flexibilitását, van lehetőség a fejlesztésére is 

 Két modell érhető el (izombiopszia lelettel, vagy anélkül), ami lehetővé teszi 
a dermatomyositises betegek könnyebb diagnózisát (bőrtünetek hiányában 
a biopszia elvégzése kötelező) 

 Minden faktor súlyozással bír az összpontszámban 

 Az idiopáthiás inflammatorikus myopáthiával (IIM) diagnosztizált betegeket 
alcsoportokba lehet sorolni a klasszifikációs fa használatával. 

 Az amyopáthiás dermatomyositis diagnózisa is felállítható 

 Egy weben alapuló kalkulátor is elérhető, ami megkönnyíti a pontszám 
kiszámítását és az alosztályok meghatározását. 

Lundberg, I. E. et al. (2018) Classification of myositis. Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2018.41 

Az EULAR-ACR kritériumok előnyei 



Probablity score kalkulátor online 

http://www.imm.ki.se/biostatistics/calculators/iim/ 



Probability score 
Definitív IIM:  

 probability ≥90%,  

  összesített pontszám:  

   ≥7.5 amennyiben izombiopszia eredménye nem áll   

  rendelkezésre és   

   ≥8.7, ha szövettani eredmény is elérhető 

Valószínű IIM: 

 probability ≥55% and <90%  

  összesített pontszám:  

   5,3-7,5 biopszia nélkül 

         6,5-8,7 biopsziával 

Lehetséges IIM: 

 probability ≥50% and <55%    

  összesített pontszám:  

   maximum 5,3 biopszia nélkül 

          maximum 6,5 biopsziával  



Myositisek Magyarországon 
o1999 és 2010 között 1119 új beteget 
kezeltek IIM diagnózissal Magyarországon.  

oátlagos incidencia 0,95/100.000 fő/év.  

oaz életkori csúcs a középkorúak 
csoportjában, 40-69 év között észlelhető 

oGyermekek esetében a nemek aránya 1/1-
nek tekinthető, míg felnőttek esetében a 
férfi / nő arány 1/2,3. . 

oBetegeinknél észlelt leggyakoribb 
fenotípus a polymyositis (61,93%) és a 
dermatomyositis (32,17%).  

Nagy-Vincze M, Bodoki L, Griger Z, Dankó K. Epidemiology of idiopathic inflammatory myopathy in Hungary. Orv Hetil. 2014 Oct 12;155(41):1643-6. 

A férfi IIM betegek életkor 

szerinti megoszlása 

Magyarországon 

IIM nőbetegek életkor 

szerinti megoszlása 

Magyarországon 

IIM alcsoportok a Debrecenben  gondozott 

betegeknél 



Klinikopatológiai klasszifikáció    

 Polymyositis (PM) 

 Dermatomyositis (DM) 

 Juvenilis PM/DM 

 Zárványtestes myositis (IBM) 

 Overlap myositis (OM) 

 Necrotizáló autoimmun myopathia (NAM) 

 Polymyositis 

 Dermatomyositis 

 Zárványtestes myositis 

 Necrotizáló autoimmun myopathia 

2011 2016 



Tünetek 

 kezdet  

 PM: fokozatos, 3-6 hónapos bevezető szakasz 

 DM: a bőrtünetek megelőzhetik (40%) az izomgyengeséget, de hetekkel-évekkel 
követhetik is 

 izomtünetek 
• szimmetrikus izomgyengeség az alsó és/vagy felső végtagok proximalis izmaiban 

• nyak hajlítóizmai is érintettek lehetnek 

• distalis izomgyengeség ritka, kórlefolyás során a ké-sőbbiekben jelentkezhet 

• izomfájdalom és -érzékenység 

• mimikai és ocularis izomzat megkímélt 



DERMATOMYOSITIS - pathognomikus bőrtünetek 

 

 

Gottron jel Gottron papula 



DERMATOMYOSITIS - Karakterisztikus bőrtünetek 

Heliotrop rash 

 Periungualis teleangiectasia Linearis extensor erythema 



DERMATOMYOSITIS - „Hiker’s feet” 



DERMATOMYOSITIS - Ritkább bőrtünetek 

Calcinosis cutis 
Felszínes erosiok, necrosis 

Poikiloderma 
athrophicans 

vasculare 

Livedo reticularis 
Alopecia 



Hisztopatológiai különbségek IIM-ban 

Endomysialis 
infiltratum 

 T lymphocyták C5b-9 (MAC) 

Perimysialis 
infiltratum, 

perifascicularis 
atrophia 

HLA I 

ER stressz 

válasz 

Autoantitestek 

Necrosis 
Focalis 

invázió 

T sejt szaporulat 



Myositisek immunpathogenesise 

PM-ben a myeloid dendriticus sejtek által aktivált B sejtek 
eredményezik az autoantitest termelést 

DM-ben , kevésbe PM-ben a plasmacytoid dendritikus 
sejtek játszanak szerepet az I tipusú interferon termelésben 

DM-es betegeknél a betegség aktivitása korrelál az I tipusú 

Interferon gén signatura expressiójával és az IL-6 szinttel 



Myositisek immunpathogenesise 
 DM-ben a CD4+ T sejtek  és a B sejtek, 

 PM-ben a CD8+ cytotoxicus sejtek játszanak szerepet a 
pathogenesisben 

 T sejtek szerepet játszanak a myositisekhez társult ILD 
kialakulásában is 

 Mind a tüdőszövetben, mind a bronchoalveolaris lavage-ben 
az aktivált CD8+ sejtek voltak kimutathatóak 



Myositisek immunpathogenesise 
PM-es és DM-es betegek izomszövetében a TLR3 és TLR7 
receptorok fokozott expressióját igazolták 

A TLR receptorok fokozott expressióját a necroticus 
izomszövetekből felszabaduló mediátorok idézhetik elő 

IL-17 és IL-23 cytokine szintek is emelkedettek aktiv PM-
ben és DM-ben 



Immunszerológiai eltérések 

 anti-nuclearis antitestek (ANA): 50-90% 

 rheumatoid factor (RF): 10% 

 myositis asszociált autoantitestek (MAA) 

•egyéb szisztémás autoimmun betegségekben és overlap szindrómákban is kimutathatók 

 myositis specifikus autoantitestek (MSA) 30% 

•egy betegben egyféle MSA van jelen, a betegség lefo-lyása során mindig ugyanaz az MSA 

mutatható ki 

•hónapokkal a myositis aktiválódása előtt megjelennek, szérumszintjük korellál a betegség 

aktivitásával  

  



Szerológiai klasszifikáció 



KLINIKOSZEROLÓGIAI SZINDRÓMÁK 

• Interstitial lung disease 
• Arthritis 
• Mechanic’s hands 

• Acute severe muscle 
weakness  

• Myalgias 

• V-sign rash 
• Shawl-sign rash 
• Cuticular overgrowth 



Nekrotizáló Autoimmun Myopathia 
 Diagnózis alapja a szövettan 

◦ Makrofág-mediált izomrost necrosis 

◦ T sejtek hiányoznak 

 antitesthez kapcsolt NAM  
◦ anti-SRP 

◦ anti200/100 (anti-HMGCR)  

 statin indukálta NAM 
◦ fluvastatin és pravastatin  

 paraneopláziás NAM  

 Klinikaliag: 
◦ deltoid- és a psoasizom érintett,  

◦ az izmok gyengesége rövid idő alatt egyre fokozódik, extramuszkuláris tünetek 
jelentkezhetnek, de mind az interstitiális tüdőbetegség, mind a szívérintettség ritka, 

◦ magas CK érték (több tízezer IU/ml) 

 



Review: An update on inflammatory and autoimmune myopathies  Neuropathology and Applied Neurobiology          Volume 37, Issue 3, pages 226-242, 22 FEB 2011 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nan.2011.37.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nan.2011.37.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2990.2010.01153.x/full


Extramuscularis tünetek 

 Arthritis 
◦ Antiszintetáz szindrómában 

◦ Nem erozív 

◦ Kisízületeket érinti 

◦ Általában nem ez a fő klinikai 
tünet 

  

 Gastrointestinális 
◦ 15-50 %-ban 

◦ Nyelészavar 

◦ motilitászavar 

◦ Következményes malnutríció  

◦ Aspirációs pneumonia 

◦ Nasogastrikus szonda  

◦ PEG 

 Alveolitis 

o60-70 %-ban jelen lehet a dg-kor 
(asymptomás is lehet) 

o Intersticiális tüdőbetegség 

oGyakori antiszintetáz szindrómában (Jo-1) 

oRestriktív tüdőbetegség a légzési izmok 
gyengesége miatt 

oA mortalitás egyik fő oka 

oKimutatása: HRCT, DLCO, szövettan: NSIP, 
BOOP, UIP 

oSzerológiai biomarker: Krebs von den 
Lungen-6 (KL-6) 

  



Szívizom érintettség 
Sz

ív
 M

R
I 



MRI az IIM diagnosisának a felállításában 

 STIR: alkalmas az acut 
myositisben észlelhető oedema 
igazolására 

 T1 súlyozás:érzékeny az izom 
zsirtartalmának a 
megváltozására,jól  
alkalmazható az izomatrophia 
és a zsiros átépülés igazolására 

 MRI:az IIM diagnosisának 
felállításában és a 
monitorozásban is segítséget 
jelent 



Betegségaktivitás és betegség okozta károsodás 
 Aktivitás: 

◦ tünetek visszafordíthatóak 

◦ Megítélése: „CORE SET MEASURES” 
◦ Vizuál analóg skálák (beteg és orvos) 

◦ MMT 

◦ Fizikai teljesítmény megítélése (HAQ, SF36) 

◦ Izoenzimek  

◦ Extramuscularis tünetek (MYOACT,MITAX) 

  

 Károsodás 
◦  gyakran irreverzibilis 

◦ a betegség aktivitás, komorbiditások és a terápia is befolyásolja 

◦ leggyakoribb.:atrophia, hegesedés, fibrosis 

Miller F, Rider L et al., 2001, Rheumatology, 40: 1262-73 



Betegségaktivitás - VAS 



Betegségaktivitás - MMT 



Betegségaktivitás - MDAAT 

 Myositis disease activity assessment tool 

 A betegvizsgálat előtti 4 hétben fennálló tüneteket/panaszokat értékeli 

 Minden szervrendszert külön értékel 

 Két részből áll 
◦ MITAX (myositis intent to treat index) 

◦ 0-4-ig terjedő pontozási rendszer 

◦ 0- nincs jelen 

◦ 1- javult a tünet 

◦ 2- nem változott 

◦ 3- rosszabbodott 

◦ 4- új tünet 

◦ BILAG alapján kidolgozva 

 
◦ MYOACT 

◦ Vizual analóg skálák 

 

 



Betegségaktivitás 



Betegségaktivitás 

 Mind a vizuális analóg skálák, 
mind az MDAAT értékeiben 
20%-nál nagyobb javulást 
tekinthetünk pozitív 
változásnak  

  

 A „Core set measures” 
összpontszámát tekintve  

 ≥20 pontnyi növekedés esetén 
minimális, 

  ≥40 pontszámnövekedés 
esetén közepes mértékű, 

  ≥60 pont esetén jelentős 
állapotjavulásról beszélhetünk 

2016 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Criteria for Minimal, Moderate, and Major Clinical Response in Adult 
Dermatomyositis and Polymyositis: An International Myositis Assessment and Clinical Studies Group/Paediatric Rheumatology International Trials 
Organisation Collaborative Initiative. Aggarwal R, Rider LG et al. Arthritis Rheumatol. 2017 May;69(5):898-910. 



Betegség okozta károsodás 

 Tartós anatómiai, élettani funkciókban 
bekövetkező változás, amit a betegség 
aktivitása idéz elő 

 Legalább 6 hónapja fennáll 

 A diagnózis kezdete óta fennáll 

 Gyakran kumulatív  

 Érdékelése 
◦ MDI : myositis damage index 

◦ MyoDam (vizuális analóg skála) 



Betegség okozta károsodás 



Terápiás megfontolások  

Betegség aktivitása 

Betegség okozta károsodás Életminőség 

Beteg kilátásai 

Gyógyszeres kezelés Fizikoterápia 

Miller F., et al. Rheumatology 2001;40:1262- 73.  



Terápia 

 Cél: az acut izomkárosodás, hosszú távon az ízületi kontraktúrák 
kialakulásának megakadályozása, a relapsusok megelőzése, az 
életminőség javítása 

 ELSŐ VONALBELI TERÁPIA: glükokortikoidok 
• 1-2 mg/kg/die az izomerő és CK érték rendeződéséig  

 (ált. 4-8 hét) 

• havonta 5-10 mg-mal csökkentjük a dózist a szükséges legalacsonyabb értékig 

• 30 mg/kg/dosi IVMP, 3x 

• mellékhatások: hypertonia, osteoporosis, cataracta, myopathia 



Másodvonalbeli szerrel kiegészítendő 

 a beteg általános állapota gyorsan romlik 

 súlyos dysphagia, dysphonia 

 extramuscularis érintettség: ILD, vasculitis elsővonalbeli terápiára refrakter 

esetek 

 anti-szintetáz aat (anti-Jo-1) pozitív betegek  

 glükokortikoid dózisának mérséklése kívánatos 

 az első tünet jelentkezése és a terápia indítása között több mint 9 hónap telik el 

  



IVIg kezelés 
 súlyos, rapidan progresszív esetek 

 szteroid nem idéz elő remissziót 

 más immunszuppresszív terápia nem hatásos 

 befolyásolhatatlan bőrtüneteik és izomgyengeségük van  

 a javasolt adag 2 g/kg két napra elosztva, lassan, infúzióban  

 4 hetente ajánlott ismételni 3-6 hónapig.  

 alkalmazása mellett a szteroid adag lecsökkenthető  

  



IVIG terápia hatásossága JDM-es betegünknél 

3 hónapos IVIg kezelés után 

Akut JDM IVIG kezelés elött 



A subcutan Ig előnyei 
 A súlyos vagy szisztémás mellékhatások ritkábbak  

(szisztémás : 0 - 3 százalék  IVIG: 2 - 6 százalék) 

 Magasabb, akár fiziológiás IgG szint  

 Az igényhez illeszthető adagolás  

 Otthoni alkalmazás lehetősége 

 Rossz vénás viszonyok mellett is alkalmazható  

 Biztonságos alkalmazás IgA hiányban 

 Az esetek többségében premedikáció nem szükséges   

 Proteinvesztő enteropathiában előnyös lehet 

  



 

Oddis, C. V. & Aggarwal, R. (2018) Treatment in myositis 

Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2018.42 

A gyulladásos myopáthiák gyógyszeres kezelése 



Oddis, C. V. & Aggarwal, R. (2018) Treatment in myositis  Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2018.42 

A myositis biológiai kezelése 



Myositis asszociált intersticiális tüdőbetegség 

Adapted from Moghadam-Kia, S., Oddis, C. V. & Aggarwal, R. Update on the treatment of myositis. Int. J. Clin. Rheumatol. 9, 505–518 (2014). 

Oddis, C. V. & Aggarwal, R. (2018) Treatment in myositis  Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2018.42 



Gunawardena H: The Clinical Features of Myositis-Associated Autoantibodies: a Review. Clin Rev Allergy Immunol.  

Oddis, C. V. & Aggarwal, R. (2018) Treatment in myositis Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2018.42 

Kezelés: Immune-related potential therapeutic 
targets in myositis 



Gondozás 

 kezdetben 2-3 hetente, majd havonta 

 inaktív fázisban lévő betegek negyedévente, félévente 

 vizsgálatok: izomerő, CK, LDH 

 testsúly, sze. máj- és vesefunkció 

 tumorkutatás 



Kórlefolyás, szövődmények 

Kórlefolyás típusai: 

 acut-fulmináns, monofázisos, remissing-relapsing 

 remissziós ráta: 25-60 % relapsus ráta 6-60 % 

Szövődmények: 

 légzési elégtelenség: ILD, aspirációs pneumonia 

 cardialis: szívelégtelenség 

 ízületi contracturák, reziduális izomgyengeség 

Halálokok:  

 súlyos fokú izomgyengeség  

 tüdő- és cardialis érintettség 

 immunszuppresszív terápia szövődményei 
 



Prognózis 

5 éves túlélés:  

 PM és DM 80% feletti, OM 90% felett 

 IBM 90% (de! maradandó károsodás), CAM 60% 

Kedvezőtlen prognosztikai faktorok: 

 időskor 

 férfi nem 

 afro-amerikai rassz 

 ILD, dysphagia, dysphonia, cardialis érintettség 

 anti-JO-1, anti-SRP pozitivitás 

 diagnózis/terápia elindításának késése 

 inadekvát kezelés 
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