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Idiopathiás inflammatorikus myopathiák


Myositis



Heterogén, több szervrendszert érintő betegségcsoport



Krónikus progresszív szimmetrikus proximális izomgyengeség



Karakterisztikus bőrtünetek



Jellegzetes szövettan



Ritka




incidencia 2,8-7,7/millió (Magyarországon 0,95/100.000 fő)
Nincs tapasztalat (UK: 1 reumatológus 5-6 esetet lát a karrierje alatt)
Itt: több mint 500 eset



férfi: nő arány: 1:2



kor: 5-10 év között és 45-50 év felett



Terápiás válasz különböző, de a legtöbb esetben nem komplett

Polymyositis

Dermatomyositis

• CD8+ endomyseal T cells
• CD68+ macrophages
• Up regulation of surface MHC

• CD4+ endomyseal T cells
• C5b-C9 deposits
• CD68+ macrophages
• Up regulation of surface MHC

Bohan A, Peter JB, N Eng J Med 1975; 5.
Nagy-Vincze M et al.: Epidemiology of idiopathic inflammatory myopathy in Hungary. Orv Hetil. 2014 Oct 12;155(41)

Izomgyengeség

A beteg engedélyével

Dermatomyositis: Bőrtünetek

Gottron jel, Holster jel

Heliotrop rash, periorbitalis oedema, V-jel

Gottron papulák

A betegek engedélyével

Extramusculáris érintettség
Általános tünetek

Fáradtság, láz, rossz közérzet, fogyás, Raynaud-jelenség

Gastrointestinális tünetek

Dysphagia, reflux, bélrendszer dysmotilitása, nasalis regurgitatio

Ízületi érintettség

Arthralgia, kisízületi nem erozív arthritis

Légúti tünetek

Dysphonia, dyspnoe, atelectasia, hypoxia, aspiratios pneumonia, interstitialis tüdőbetegség

Cardialis tünetek

Ingerképzési- és vezetési zavarok, myocarditis, pericarditis, pangásos szívelégtelenség, cor pulmonale

Diagnózis: Bohan és Péter kritériumok: 1975
1.

proximális végtagizmok szimmetrikus gyengesége

2.

izomenzimek szérumszintjének az emelkedése (beleértve CK, aldoláz, AST, ALT, vagy LDH)

3.

Az elektromyogrammon jellegzetes eltérések: myopathiás triász megjelenése (kis ingadozású,
polifázisos hullámok; magas frekvenciájú tüskék; spontán fibrilláció, pozitív meredek hullámok)

4.

izombiopszia pozitivitása (mononuclearis sejtes infiltráció, necrosis, phagocytosis, izomrostok
degenerációja és regenerációja, kapilláriselzáródás, kötőszövet felszaporodása)

5.

dermatomyositisben specifikus bőrtünetek jelenléte (Gottron-jel, Gottron-papula, Heliotrop rash)

A dermatomyositis diagnózisa definitív, ha a jellegzetes bőrtünet mellett az 1-4. szempontok közül 3
teljesül, míg 2, illetve 1 feltétel megléte esetén valószínű, illetve lehetséges DM- ről beszélünk.
Ehhez hasonlóan definitív a polymyositis, ha az 1-4 szempontok közül mind a 4 fennáll, valószínű,
ha 3, és lehetséges, ha 2 kórjelző feltétel teljesül.
Bohan A, Peter JB, N Eng J Med 1975

A gyulladásos myopáthiák diagnosztikai és klasszifikációs
kritériumainak evolúciója
IMACS: International Myositis Classification
Criteria Project (IMCCP): 2004
Cél:
Megkülönböztetni az IIM-et az azt utánzó
kórképektől
IIM alosztályok elkülönítése

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

Euromyositis regiszter: 3023 beteg adatai

Euromyositis regiszter: 3023 beteg adatai

EULAR/ACR Classification Criteria for Adult and Juvenile
Idiopathic Inflammatory Myopathies
When no better explanation for the symptoms and signs exists these classification criteria can be used
Variable
Score Points
Without muscle
With muscle
Definition
biopsy
biopsy
18 ≤ Age (years) at onset of first symptom assumed to
Age of onset of first symptom assumed to be related
1.3
1.5
be related to the disease < 40
to the disease ≥ 18 years and < 40 years
Age (years) at onset of first symptom assumed to be
Age of onset of first symptom assumed to be related
2.1
2.2
related to the disease ≥ 40
to the disease ≥ 40 years
Muscle weakness
Weakness of proximal upper extremities as defined by
Objective symmetric weakness, usually progressive,
0.7
0.7
manual muscle testing or other objective strength
of the proximal upper extremities
Objective symmetric weakness, usually progressive,
of the proximal lower extremities

0.8

0.5

Neck flexors are relatively weaker than neck
extensors

1.9

1.6

In the legs proximal muscles are relatively weaker
than distal muscles

0.9

1.2

testing, which is present on both sides and is usually
progressive over time
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
Muscle grades for neck flexors are relatively lower than
neck extensors as defined by manual muscle testing or
other objective strength testing
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

PM/DM

IBM

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

Variable

Score Points
Without muscle
With muscle
biopsy
biopsy

Definition

Skin manifestations
Heliotrop rash

3.1

3.2

Gottron´s papules

2.1

2.7

Gottron’s sign

3.3

3.7

Other clinical manifestations
Dysphagia or esophageal dysmotility

0.7

0.6

Difficulty in swallowing or objective evidence of
abnormal motility of the esophagus

3.9

3.8

Autoantibody test in serum performed with
standardized and validated test, showing positive result

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

Laboratory measurements
Anti-Jo-1
(anti-histidyl-tRNA
synthetase)
autoantibody present
Elevated serum levels of creatine kinase (CK)* or
lactate dehydrogenase (LDH)* or aspartate
aminotransferase (ASAT/AST/SGOT)* or alanine
aminotransferase (ALAT/ALT/SGPT)*

Purple, lilac-colored, or erythematous patches over the
eyelids or in a periorbital distribution, often associated
with periorbital edema
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
Erythematous to violaceous macules over the extensor
surfaces of joints, which are not palpable

EULAR/ACR Classification Criteria for Adult and Juvenile
Idiopathic Inflammatory Myopathies
Variable

Muscle biopsy features- presence of:
Endomysial infiltration of mononuclear cells
surrounding, but not invading, myofibres

Score Points
Without muscle With muscle
biopsy
biopsy
1.7

Perimysial and/or perivascular infiltration
of mononuclear cells

1.2

Perifascicular atrophy

1.9

Rimmed vacuoles

3.1

Definition

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
Mononuclear cells are located in the perimysium
and/or located around blood vessels (in either
perimysial or endomysial vessels)
Muscle biopsy reveals several rows of muscle
fibers which are smaller in the perifascicular
region than fibers more centrally located
Rimmed vacuoles are bluish by Hematoxylin
and Eosin staining and reddish by modified
Gomori- Trichrome stains

European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology
classification criteria probability of having idiopathic inflammatory
myopathies (IIMs) over total score values.

Matteo Bottai et al. RMD Open 2017;3:e000507 Copyright © BMJ Publishing Group & EULAR. All rights reserved

Összesített valószínűségi pontszám
Definitív IIM:
probability ≥90%,
összesített

pontszám:

≥7.5

amennyiben

eredménye nem áll rendelkezésre és
≥8.7, ha szövettani eredmény is elérhető

Valószínű IIM:
probability ≥55% and <90%
összesített pontszám: 5,5-7,5 biopszia nélkül
6,5-8,7 biopsziával

Lehetséges IIM:
probability ≥50% and <55%
összesített pontszám: maximum 5,5 biopszia nélkül
maximum 6,5 biopsziával

izombiopszia

Classification tree for subgroups of idiopathic inflammatory
myopathies (IIMs).

For inclusion body
myositis (IBM)
classification, one of the
following is required for
classification: finger
flexor weakness and
response to treatment:
not improved (*), or
muscle biopsy: rimmed
vacuoles (**).
Copyright © BMJ Publishing Group & EULAR. All rights reserved.

*** = Juvenile myositis
other than juvenile
dermatomyositis
(JDM) was developed
based on expert opinion.

Matteo Bottai et al. RMD Open 2017;3:e000507

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

Az EULAR-ACR kritériumok előnyei









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

Kezelés: általános megállapítások










Heterogén betegség, eltérő patomechanizmus, változó klinikai fenotípus és
szervi érintettség
Az alacsony incidencia (2.18-7-15 új eset/1 millió lakos), valamint a betegség
aktivitási skálák, illetve javulási kritériumok hiánya miatt nem voltak evidence
based adatok, randomizált, kontrollált tanulmányok
Nincsen elfogadott guideline, a jelenlegi javaslatok esetsorozatok klinikai
megítélésén alapulnak
A myositis kezelése nem egyenlő a gyulladt izom kezelésével (ILD; bőr, stb.)
A steroidot illetően az optimális dózis, időtartama nem ismert, tapasztalati
tényezőkön nyugszik
IBM általában steroidra nem reagál
A gyógyszeres kezelés kombinációja a korai egyéni gyógytornával biztonságos
és ajánlott (gyógytornász)
Első lépésként szükséges volt validált, standardizált, hatékonyságot igazoló
mutatók fejlesztése

Disease related disability
•Type, extent and
severity of reversible
manifestations due to
myositis
•Excludes other disease
processes
•Persistent changes in
anatomy, physiology,
pathology or function
resulting from prior active
disease, complications of
therapy, co-morbid
conditions, which do not
contribute to an active
disease process
•Reflect scarring, atrophy,
fibrosis
•Often irreversible and
cumulative
Miller, Rider et al., 2001, Rheum., 40: 1262-73

Activity

Pharmacological treatment

Disease
Physical exercise

Damage

Quality of life

Disease Activity Core Set Measures
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Physician Global Activity – 10 cm
Visual Analogue Scale
Extramuscular Assessment – 10
cm Myositis Disease Activity
Assessment Tool
Muscle Strength Testing - Manual
Muscle Testing (MMT)
Patient/Parent Global Activity Visual Analogue Scale
Functional Assessment Tools HAQ, CHAQ, CMAS
Laboratory - Muscle Enymes

http://www.niehs.nih.gov/research/resources/collab/imacs/diseaseactivity.cfm

Global extramuscular
Constitutional
Cutaneous

Orvos

Skeletal
Gastrointestinal
Pulmonary
Cardiovascular

Beteg
Labor

2016 ACR/EULAR klinikai válasz kritériumok: Treat to target?

2016 ACR/EULAR klinikai válasz kritériumok








A 6 aktivitást mérő domén (CSM) abszolút %-os változásán
alapszik
Aggarwal, ACR 2014
Nemzetközi konszenzussal jött létre a felnőttkori és gyermekkori
myositis-szel foglalkozó szakemberek között (Paris, 2014)
Minden egyes aktivitást meghatározó domén bizonyos százalékban
kifejezett javulása az adott doménhez tartozó úgynevezett javulási
pontszámot fog eredményezni (IS: improvement score)
TIS: The total improvement score: A hat aktivitást meghatározó
domén javulási pontszámainak összege
DOI: Definition of improvement: ha a TIS≥ 20 pont

Aggarwal R, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:792–801. doi:10.1136/annrheumdis-2017-211400

2016 ACR/EULAR klinikai válasz kritériumok

Változás az orvos
globális VAS skálán

Relatív %-os
változás

Abszolút %-os
változás

2 cm-ről 1 cm-re

50 %

10 %

Aggarwal R, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:792–801.

2016 ACR/EULAR klinikai válasz kritériumok
• Total improvement score (TIS) = sum of
scores for each CSM
• Total improvement score determines
Minimal, Moderate and Major
Improvement

Aggarwal R, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:792–801. doi:10.1136/annrheumdis-2017-211400

Betegségkimeneteli végpontok: nem validált kritériumok

Lisa G. Rider et al: Nature Reviews Rheumatology doi:10.1038/nrrheum.2018.33

2016 ACR/EULAR klinikai válasz kritériumok


Előnyök



Hátrányok

• A különböző aktivitást mérő domének fontosságuknak
megfelelően súlyozottan szerepelnek

• Néhány aktivitási domén megállapítása szubjektív és függ az
értékelőtől

• Az aktivitás folyamatos mérése lehetővé teszi a javulás (TIS)
folyamatos változásának nyomon követését

• A kritériumok validálása korlátozott adatokon alapult

• A kritériumok kategórikus kimenetelt biztosítanak
(minimális, mérsékelt és major klinikai válasz)
• A klinikai válasz kritériumok használata esetén nincsen
szükség minimális súlyossági fokra a vizsgálat kezdetén
• A klinikai válasz változásait az abszolút százalékos
változásain alapulnak
• Ugyanazon javulási definíciók alkalmazhatóak a juvenilis és
felnőtt formáknál (de különböző mértékű változás
szükséges)

• További adatok szükségesek a küszöb értékének
megerősítéséhez
• A kritériumok nem tesznek különbséget a rosszabbodás és
változatlan állapot között
• A kritériumok nem alkalmazhatóak a remisszió, illetve
fellángolás megállapításához
• A kritériumok nem definiálják a remissziót
• A kritériumok csak a fő alcsoportokhoz tartozó klinikai
fenotíusokra lettek kidolgozva (nincsen validálva az
antiszintetáz szindrómára, illetve IMNM-re);
• A kritériumok alkalmazása nehéz a mindennapi
gyakorlatban, különösen computer nélkül.

Lisa G. Rider et al: Nature Reviews Rheumatology doi:10.1038/nrrheum.2018.33

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

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

Rituximab

Oddis CV et al., Arthritis Rheum 2013;65(2):314-24
Sharp C et al., Rheumatology (Oxford). 2016 Jul;55(7):1318-24.

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

Kezelés: Immune-related potential therapeutic targets in myositis

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
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Validálás
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