
Idiopathiás inflammatoricus myositisek 
 Prof. Dr.Dankó Katalin 

MTA doktora 

DE ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológia 

Tanszék 

2017. Május  24. 



Idiopathiás inflammatoricus 
myopathiák 

 Az idiopathiás inflammatoricus myopathiák szisztémás, a 
proximális végtagizmok szimmetrikus gyengeségével 

jellemezhető autoimmun betegségek.    
 Etiológia:  
◦multifaktoriális betegségek (genetikai és környezeti faktorok) 

 Epidemiológia Magyarországon :  
◦ incidenciájuk 0,95/100000 fő/év 
◦ prevalenciájuk 1-6/100000 lakos 

 Nemek aránya:  
◦alcsoportonként változó 
◦összességében: nő-férfi=2-3:1 

 
 

Nagy-Vincze M, et al. Epidemiológiai adatok idiopathiás inflammatorikus myopathiákban 
Magyarországon. Orv. Hetil. 2014 Oct 12;155(41):1643-1646 



Klinikopathológiai klasszifikáció 
 

• Polymyositis (PM) 
• Dermatomyositis (DM) 
• Juvenilis PM/DM 
• Zárványtestes myositis (IBM) 
• Overlap myositis (OM) 

 
• Necrotizáló autoimmun myopathia (NAM): 

– Tumor asszociált myositis (CAM) 
– Statin indukálta myopathia 
– Infekció indukálta myopathia 

 



 PM/DM    IBM 



DERMATOMYOSITIS  
 pathognomikus bőrtünetek 

 
 

Gottron jel Gottron papula 



DERMATOMYOSITIS 
Karakterisztikus bőrtünetek 

Heliotrop rash 
 

Periungualis teleangiectasia Linearis extensor erythema 



HELIOTROP RASH 
PERIORBITÁLIS OEDEMA 



DERMATOMYOSITIS -  
Ritkább bőrtünetek 

Calcinosis cutis Felszínes erosiok, necrosis 

Poikiloderma athrophicans 
vasculare 

Livedo reticularis Alopecia 



EXTRAMUSCULÁRIS TÜNETEK 
ÍZÜLET - GIT 

• 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 



EXTRAMUSCULÁRIS TÜNETEK 
TÜDŐ 

• 60-70 %-ban jelen lehet a 
dg-kor (asymptomás is lehet) 

• Intersticiális tüdőbetegség 
• Gyakori antiszintetáz 

szindrómában (Jo-1) 
• Restriktív tüdőbetegség a 

légzési izmok gyengesége 
miatt 

• A mortalitás egyik fő oka 
• Kimutatása: HRCT, DLCO, 

szövettan: NSIP, BOOP, UIP 
• Szerológiai biomarker: Krebs 

von den Lungen-6 (KL-6) 
 



• Előfordulási arány 6-75 % közötti  
– Definíció 
– Klinikai megnyilvánulás 
– Szubklinikai megnyilvánulás 
– Vizsgálómódszer 

• Cardiális érintettség képezi a IIM-s betegek 
fő halálokát (10-46.3%) 

• Polymyositises betegek boncolásánál 30 %-
ban találnak myocarditist  

• Anti-SRP ? 
• Diagnosztika:  

– Arany standard: endomyocardialis biopszia 
– Nem invazív vizsgálómódszerek: EKG, 

echocardiográdfia, szcintigráfia,  
– Szívizom MRI 
– Kardialis troponin T ? 

• Emelkedett polymyositisben 
• Szintje és kinetikája sem korrelál a CK szinttel 
• Szubklinikus myocardiális károsodás 

– cTnI 

 

• Első publikáció: Oppenheim H. Zur 
Dermatomyostitis.  
Berl Klin Wochenschrift 1899;36:805–
807. 

• Klinikai megnyilvánulások 
– Szívelégtelenség (3-45%) 
– Angina pectoris 
– Pericarditis (10%) 
– Myocarditis 

• Pathophysiológia 
– Lymphocyta infiltráció a myocardialis 

septumban 
– Hasonló a vázizomhoz 
– Szívizomsejtek degenerációja 
– Ingerületvezető rendszer fibrózisa 

 
• Szubklinikai megnyilvánulások 

– EKG abnormalitások (SVES, VES, AV blokk, 
szárblokk, Q hullámok, ST-T eltérések) 

 

EXTRAMUSCULÁRIS TÜNETEK 
SZÍV 

Echocardiographic abnormalities in new-onset polymyositis/dermatomyositis. Péter A, Balogh Á, Szilágyi S, Faludi R, Nagy-
Vincze M, Édes I, Dankó K. J Rheumatol. 2015 Feb;42(2):272-81 



SZÍVIZOMÉRINTETTSÉG 
Sz

ív
 M

RI
 



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 



KÉPALKOTÓK: MRI DIAGNOSZTIKA 

Thigh muscles from patients with idiopathic inflammatory myopathies. Inflammation causes 
oedema, which is seen on images that suppress the signal from fat (STIR or T2 weighted image with 
fat suppression) as white matter. (A) Symmetrical involvement of extensors, (B) Fasciitis may 
occasionally be seen as well, (C) Ongoing active inflammation in the atrophic muscles during the 
long-term disease, (D) Limited symmetrical inflammation only in m. quadriceps femoris  



KÉPALKOTÓK: MRI KÖVETÉS 



Izomenzimek aktivitása (Se) 

• Kreatin-kináz (CK)  
– 5-50x-re nőhet 
– kezelés elindítására gyorsan reagál 

• Laktát-dehidrogenáz (LDH) 
– 5-10x-re emelkedhet 
– értéke lassan rendeződik 

• GOT 
• GPT 
• Aldoláz 



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



Izombiopszia 

M. biceps brachii v. m. quadriceps femoris 
 
Szövettan: 
• mononuclearis sejtes infiltráció 
• phagocytosis, necrosis 
• izomrostok degenerációja és 

regenerációja 
• kötőszövet felszaporodása 

 



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 



Pathomechanizmus 

Understanding the origin of non-immune cellmediated weakness in the idiopathic inflammatory myopathies – potential role of ER stress pathways 
A. P. Lightfoot, K. Nagarajub, A. McArdle, and R. G. Cooper Curr Opin Rheumatol 2015, 27:580–585 



Pathomechanizmus 
• Újabb megfigyelések, hypotézisek 

– Egérmodellekben a gyulladásos infiltrátum 
kialakulását megelőzte az izomgyengeség 

– Antioxidans terápia csökkentheti az izomgyengeséget 
– Az izomrostok is képesek cytokineket termelni 

izommunka, illetve TNF alfa szignál hatására is 
– Feltehetőleg a pathológiás myokin termelődés 

stimulálhatja a gyulladásos sejtek belépését az 
izomszövetbe 

– Lehetséges, hogy a szövettani leletekben látható 
infiltrátumok másodlagos jelenségek  

 
 

 
 
 

Understanding the origin of non-immune cellmediated weakness in the idiopathic inflammatory myopathies – potential role of ER stress 
pathways Adam P. Lightfoot, Kanneboyina Nagarajub, Anne McArdle, and Robert G. Cooper Curr Opin Rheumatol 2015, 27:580–585 





Pathomechanizmus 
• Micro-RNs (miRs)  

– Rövid, nem kódoló RNS régiók 

– Számos szabályozó folyamatban játszanak szerepet 

– Új terápiás célpontok 

– Diagnosztikus biomerkerek és prognózis jelzők lehetnek 

– ‘myomiRs’ (miR-1, miR-133a/b, miR-206, miR-208,miR-208b, miR-486 and 

miR-499)  

• vázizmokon és szívizmon kimutathatók 

• Izomrostok homeostasisának szabályozásában játszhatnak szerepet 

 

The role of microRNAs in the idiopathic inflammatory myopathies 
Joanna E. Parkes, Philip J. Daya, Hector Chinoy, and Janine A. Lamb Curr Opin Rheumatol 2015, 27:608–615 



AZ IZOMBIOPSZIA JELENTŐSÉGE 
• IBM kizárása, ami steroidra nem reagál 
• Nem immun mediált betegségek kizárása, amelyek izomgyengeséget, 

CK emelkedést és myogén EMG eltérést okoznak (MND, Dystrophiák), 
mert ezek sem reagálnak steroid, illetve egyéb immunszupresszív 
kezelésre 

• Mindezek miatt a biopszia elvégzése polymyositis esetén KÖTELEZŐ 
• Problémák 

– A betegség gyakran foltos jelleggel manifesztálódik  
 » megoldás: MRI 
– Teljes immunhisztokémia, illetve az ehhez értő neuropatológusok limitált 

elérhetősége    
– Nincs korreláció az izombiopszia súlyossága és a klinikai tünetek között 
– Nem korrelál a klinikai képpel 
– Befolyásolja a steroid kezelés 
– Nem specifikus eltérések 



A DIAGNÓZIS KIMONDÁSA ELŐTT 
KIZÁRANDÓ 

A) Genetic muscle disorders  
 Muscle dystrophies: limb girdle, Beckers Emery-Dreifuss, 
facioscapulohumeral (FSH),  dyspherlinopathy, distal muscle dystrophy and ocular 
muscle dystrophy.  
 Congenital myopathies: mitochondria myopathy, Nemaline myopathy and 
central core  myopathy  
B) Neuropathies  
 Denervation: Spinal muscle atrophy, amyotrophic lateral sclerosis (ALS)  
 Others: Eaton – Lambert syndrome, myasthenia gravis, Guillain- Barré, 
chronic  demyelinating neuropathy  
C) Metabolic myopathies  
 
 a) Glycogen storage disease: Mc Ardle, acid maltase deficiency  
 b) lipid storage disease  
D) Endocrine disorders  
E) Infections  
F) Toxic agents and drugs  
G) Others: Granulomatous disease  
  

 



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 

 



Myositis-specifikus autoantitestek 

Súlyos NAM 
Anti 

p200/100 

Súlyos DM 

CAM 

CAM 

Myositis 

ILD 



Myositis specifikus 
autoantitestek 



Anti-cN-1A 
• Új szerológiai marker IBM-ben 

• anti-cytosolic 5’-nucleotidase 1A (cN-1A) autoantitest 

• IBM betegek 72%-ban kimutatható, míg PM/DM-ben gyakorisága 5 % alatti 

• Az antitest vázizmokon is expresszálódik és számos sejtmechanizmusban vesz részt  ( energia 

gazdálkodás, sejtreplikáció, metabolikus folyamatok) 

• Immunhisztokémiai módszerekkel az ún. „rimmed vacuolákban” és perinuclearisan is kimutatható 

ez az antitest. Ez utalhat arra, hogy szerepe van az izomrostok károsodásában és degenerációjában. 

• Az antitest jelenléte, a HLADR3 asszociáció és a szövettani eltérések is azt támasztják alá, hogy az 

IBM autoimmun megbetegedés. Ennek ellenére a jelenleg alkalmazható immunszuppresszív 

terápiákra rezisztens. 

•  anti-cN-1A szeropozitivitás a Sjögren szindrómás betegek 20%-ban és az SLE-sek 14%-ban is 

kimutatható 

Novel serology testing for sporadic inclusion body myositis: disease-specificity and diagnostic utility 
Megan K. Herbert and Ger J.M. PruijnCurr Opin Rheumatol 2015, 27:595–600 



Alcsoportok 
• Fókuszban a juvenilis és felnőttkori forma közötti különbségek 

Comparing and contrasting clinical and serological features of juvenile and adult-onset myositis: implications for pathogenesis and outcomes 
Sarah Tansleya, and Lucy R. Wedderburn Curr Opin Rheumatol 2015, 27:601–607 

Incidence  Prevalence  Autoantibodies  Interstitial 
lung 
disease  

Malignancy  Calcinosis  Mortality 

Juvenile 
IM  

2–3/million/year 
(mostly DM, <5% 
PM) 

Estimated as 
6/100 000 

Identifiable in 
65%. Most 
common: anti 
TIF1g and anti-
NXP2 each 20– 
30%, anti-MDA5 
7–38% and anti-
Mi2 5–10% 

2-12% Not 
associated 

 30–40% 
(associated 
with anti-
NXP2 and 
younger age 
at disease 
onset)  

 <3%  (40% 
reduced 
functional 
ability, 6% 
major 
impairment)  

Adult IM 20/million/year 
(14-28% DM, 29-
65 % PM) 

30/100000 Identifiable in 
80%. 
Most common: 
Antisynthetase 
(primarily anti-
Jo-1) in 20–40%, 
anti-TIF1g in 13–
21%, anti-MDA5 
in 13–33%, anti-
NXP2 1.6–17% 
and anti-Mi2 
10%  

20-65% 7–30%  (Risk 
greater in DM 
vs. PM, 
associated 
with anti- 
TIF1g and 
older age at 
disease 
onset) 

10-20 %  5–48%b 
(80% remain 
disabled, 
12.5% severe 
disability) 
 



Autoantibody phenotypes in Adult and 
Juvenile-onset myositis 

Tansley, S; Wedderburn, L  Curr Opin Rheumatol 2015 27(6):601-607 



 
 Autoantitest vizsgálatok myositises 
betegeinknél(337)EuMyogen(Bath) 





Autoantitestek aránya 

Rare myositis-specific autoantibody associations among Hungarian patients with idiopathic inflammatory myopathy. 
Bodoki L, Nagy-Vincze M, Griger Z, Betteridge Z, Szöllősi L, Jobanputra R, Dankó K. 
Acta Reumatol Port. 2015 May 11.  
 
Dermatomyositis-specifikus autoantitesttel rendelkező és autoantitest-negatív betegeink klinikai jellemzőinek és 
laboratóriumi paramétereinek összehasonlítása. 
Bodoki L, Budai D, Nagy-Vincze M, Griger Z, Betteridge Z, Dankó K. 
Orv Hetil. 2015 Sep 6;156(36):1451-9.  



Four dermatomyositis-specific autoantibodies-anti-TIF1γ, anti-NXP2, anti-SAE and anti-MDA5-in adult and juvenile patients 
 with idiopathic inflammatory myopathies in a Hungarian cohort. Bodoki L, Nagy-Vincze M, Griger Z, Betteridge Z, Szöllősi L, 
Dankó K. Autoimmun Rev. 2014 Dec;13(12):1211-9. 



KLINIKOSZEROLÓGIAI SZINDRÓMÁK 

• Interstitial lung disease 
• Arthritis 
• Mechanic’s hands 

• Acute severe 
muscle weakness  

• Myalgias 

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



Idiopathiás inflamatorikus myopáthiák 
Új klasszifikációs kritériumok 

Antiszintetáz szindróma jellegzetes 
klinikai tünetegyüttese: 

• Myositis 

• Interstitialis tüdőbetegség,  

• Szimmetrikus, non-erozív arthritis,  

• Raynaud jelenség 

• Láz 

• Mechanikus kéz 

• Anti Jo-1 (anti-hisztidil-tRNS szintetáz) 

Pilkington C, Tjärnlund A, Bottai M, Rider LG, Werth VP, VisserMd, Alfredsson L, Amato 
AA, Barohn RJ, Liang MH, Singh JA, Miller FW, Lundberg IE; members of the IMCCP 
International Myositis Classification Criteria Project. A47: progress report on the development 
of new classification criteria for adult and juvenile idiopathic inflammatory myopathies. 
Arthritis Rheumatol. 2014 Mar;66Suppl 11:S70-1. doi: 10.1002/art.38463. 



Genome-wide association 
study 

 Első nemzetközi GWAS vizsgálattal igazoltuk, hogy 

a legnagyobb genetikai rizikó faktorok myositisben 

a HLA 8.1  ősi  haplotipusok 

 (IIM: 1710, 705 DM, 473 JDM,532 PM) 
 (MYOGEN) 
 
 
 
 
 

Genome-wide association study identifies HLA 8.1 ancestral haplotype alleles as major genetic risk factors for myositis 
phenotypes. Miller FW, Chen W, O'Hanlon TP, Cooper RG, Vencovsky J, Rider LG, Danko K,  Wedderburn LR, Lundberg IE, 
Pachman LM, Reed AM, Ytterberg SR, Padyukov L,  Selva-O'Callaghan A, Radstake TR, Isenberg DA, Chinoy H, Ollier WE, 
Scheet P,  Peng B, Lee A, Byun J, Lamb JA, Gregersen PK, Amos CI. Genes Immun. 2015 Oct;16(7):470-80. 



• biztos-e a diagnózis ? 
• megtörténtek-e az alapvető diagnosztikus 

lépések a szükséges szteroid kezelés 
elkezdése előtt?  

• EMG és az izombiopszia  
• súlyos esetekben gyakran egy napon belül  
• Ha ezek megtörténtek, a szteroid kezelést el 

lehet kezdeni 



• Mennyire súlyosak az izomgyulladásos 
jelenségek? 

• Fenyeget-e félrenyelés, illetve légzési 
elégtelenség?  

• Ha igen, kifejezetten agresszív kezelés 
indokolt 

• Az aspirációs pneumonia kialakulását el kell 
kerülni 



• Jelen van-e belső szervi manifesztáció?  
• Van-e a betegnek később súlyos pulmonalis 

fibrosishoz vezető  alveolitise? 
• Háttérben nem áll-e malignoma? 
• Van-e a betegnek myocarditise?  



• A gyógyszerek mellékhatásait is érdemes 
figyelembe venni (kortikoszteroid kezelés 
maga is myopathiát okoz) 



M.C. Dalakas / Neuromuscular Disorders 16 (2006) 223–236 

Terápiás lehetőségek PM/DM-
ben 



1. Vonal 
Glükokortikoidok 1- 0.75 mg/kg/nap 

2. Vonal 
Methotrexate 7.5 – 25 mg/hét 
Azathioprine 2-3 mg/kg/nap 

3. Vonal 
Cyclosporine 3-5 mg/kg/nap 

Cyclophosphamide 0.5-1 g/m2 

Mycophenolatemofetil 2-3 g/nap 
IVIg 2g/kg/hónap,SCIg/hét 

 



Intravénás Immunglobulin (IVIG) 

• súlyos, rapidan progresszív esetek 
• szteroid nem idéz elő remissziót 
• más immunszuppresszív terápia nem hatásos 
• befolyásolhatatlan bőrtünetek és izomgyengeség, 

refrakter nyelőcső dysfunkció 
• a javasolt adag 2 g/kg két napra elosztva, lassan, 

infúzióban  
• 4 hetente ajánlott ismételni 3-6 hónapig.  
• alkalmazása mellett a szteroid adag csökkenthető  

 



Intravénás Immunglobulin(IVIG) 

• Hatása: 
– Gátolja a komplement aktivitást  
– megakadályozza a membran attack complex 

lerakódását a kapillárisokban  
– szupprimálja a cytokinek termelődését  
– csökkenti az autoantitestek képzősédét  
– gátolja az Fc receptorokon az antigén kötődést 



IVIG terápia hatásossága JDM-es 
betegünknél 

3 hónapos IVIg kezelés után 

Akut JDM IVIG kezelés elött 



• Danieli 2009 óta alkalmazza súlyos 
PM/DM-ben a SCIg-t 

• a betegeknél a SCIg kezelés alatt relapsust 
nem észleltek 

• a myositises betegek nagyon jól reagáltak a 
kezelésre 

• életminőségük javult, CK értékeik 
csökkentek, izomerejük növekedett 

 
 



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 



IgG szintek alakulása IvIg és 
ScIg kezelés mellett 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 
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1,6 
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1 2 3 4 
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Subcután alkalmazás lehetőségei 

Pumpás adagolás 

Hizentra push technika 



  Biológiai terápiás lehetőségek 
  refrakter myositisek kezelésében 

• Rituximab (legígéretesebb) 

• TNF-alpha gátlók 

• Anakinra 

• Tocilizumab 

• Abatacept 

 



• B sejtes és plasmasejtes infiltráció az érintett 
izomszövetekben 

• Anti-Jo-1 pozitív betegeknél és DM-es 
betegeknél a B sejt aktiváló faktorok(BAFF) 
magas szintjét igazolták 

• PM/DM-ben a B sejtek szerepét támasztja alá a 
B sejt blokkoló Rituximabra adott jó terápiás 
válasz 

• Autoantitestek  gyakori jelenléte 
 
 
 
 
 
 



B sejtek :  
 B sejtek és CD138+ plasmasejtek jelenléte az 

érintett izmokban 
 Autoantitestek jelenléte  
 Terápia:rituximab 
BAFF 
 Emelkedett BAFF szintek az anti-Jo-1 pozitív és 

a DM-es betegeknél 
 terápia: anti-BAFF antitest 

 E.Lundberg. Rheumatology 2013. doi 10,1093.  



 IL-1: 
 IL-1 alpha és béta fokozottan expresszálódik PM/DM-

ben az érintett izomszöveten 
 
 Terápia: IL-1 blockade anakinrával 
 
 IL-6 
 IL-6 fokozottan expresszálódik PM/DM-ben az

 izomszöveten 
 
 Terápia: tocolizumab (humanizált anti-IL-6 receptor 

antitest) 
 

 
  
  

E.Lundberg. Rheumatology 2013. doi 10,1093.  



  IL-15: 
 PM/DM egyes eseteiben fokozott IL-15 

expresszió észlelhető az érintett izmokban,  
amely rossz terápiás válaszra utal 

 Terápia: IL-15 antagonisták( neutralizáló 
antitestek) kísérletes fázis 

 
  
  

E.Lundberg. Rheumatology 2013. doi 10,1093.  



Rituximab 

• CD20+ B sejtek elleni monoclonalis antitest,  

• B sejtek depletióját okozza,  

• 1-1 g dózisban, két hét különbséggel alkalmazva 

infúzióban  

• jól tolerálható antihisztamin és szteroid védelemben  

• társuló infekciók ritkák  



Irodalmi adatok Rituximab 
kezelés során 

• Súlyos, terápiarefrakter PM/DM-ben objektív javulás volt 
megfigyelhető 

 
– CK érték csökkent 
– Légzésfunkció javult 
– Bőrtünetek enyhültek 
– Izomerő fokozódott 
– Steroid dózis csökkenthető volt 
 

• Anti-szintetáz antitest és Mi-2 pozitív betegek jobban 
reagáltak a Rituximab kezelésre, mint az antitest negatívak 

 
• Overlap myositisekben szintén jobb terápiás választ 

figyeltek meg 
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Ko-stimuláció gátlás - Abatacept 
B7 

  rekombináns DNS technológiával 

előállított fúziós protein 

  fiziológiás immunválasz: 

CTLA4 gátolja a CD28 mediált 

T sejt aktivációt 

Ruderman EM and Pope RM (2006) Drug Insight: abatacept for the treatment of rheumatoid arthritis 
Nat Clin Pract Rheumatol 2: 654–660 doi:10.1038/ncprheum0345 



Abatacept sikeres alkalmazása 
refrakter myositisben 

• 46 éves finn  NAM-ben szenvedő nőbeteg nem 

reagált: 

 Steroid, Cyc, CsA, MTX, IVIG, Rituximab, 

Tocilizumab, Anakinra terápiára 

• Abatacept terápia hatására az ágyhoz kötött beteg 

mozgásképessé vált, 3500 U/l CK a normál 

tartományba tért vissza 
 Clin.Rheumatol(2015)34:609-612. A.M.Kerola, M.J. Kauppi 



Legfontosabb terápiás lépések 

• korai aktív, esetenként agresszív kezelése alapvetően fontos 

• a későn elkezdett szteroid, illetve immunszupresszív kezelés 

eredménye rosszabb  

• az időközben elpusztult izomzat miatt a beteg mozgásszervi 

állapota is kedvezőtlenebb  

• Terápia refrakter esetekben biológiai terápiát kell alkalmaznunk 

• a betegek korán részesüljenek mozgásterápiában is 



Legfontosabb terápiás lépések 

• a pulmonalis manifesztáció jelenléte,  

• az interstitialis tüdőfibrosis  

• az alveolitis korai felismerése és kezelése  



Konkluzió 

 A myositises alcsoportok   

pathomechanizmusának a pontosabb 

ismerete lehetővé teszi a hatásos biológiai 

terápia kiválasztását, refrakter myositisek 

kezelésében 



Köszönöm a figyelmet! 
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