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Bevezetés: Az idiopathiás infl ammatoricus myopathiák (más néven myositisek) szisztémás autoimmun betegségek, 

amelyek közös jellemzője az immunmediált izomgyulladás és a proximalis izomgyengeség. Két leggyakoribb kórfor-

mája a polymyositis és dermatomyositis. A betegség etiológiája részben ismert, epidemiológiai adatok csak néhány 

országban állnak rendelkezésre. Folyamatban van egy nemzetközi és egy magyar myositisregiszter kialakítása, amely 

adatbázisok elősegítenék a betegségek pontosabb megismerését. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tan-

szék Myositis Munkacsoportja 1975 óta gondoz myositises betegeket. Célkitűzés: A szerzők a magyar myositises 

betegek epidemiológiai adatainak felmérését tűzték ki célul. Módszer: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adat-

bázisa szerint 1999 és 2010 között myositis miatt kezelt 1119 beteg, köztük a szerzők tanszékén gondozott 289 

beteg adatait elemezték. Eredmények: Megállapították, hogy a myositis átlagos incidenciája 0,95/100000 fő évente. 

A férfi :nő arány 1:2. Dermatomyositis gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt előfordul, de a polymyositis elsősorban 

a felnőttek betegsége. A magyar epidemiológiai adatok részben korrelálnak a korábbi irodalmi adatokkal. Következte-

tések: A szerzők célja multicentrikus együttműködés keretein belül egy részletes nemzeti myositisregiszter létrehozása 

az adatok további elemzése céljából. Orv. Hetil., 2014, 155(41), 1643–1646.
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Epidemiology of idiopathic infl ammatory myopathy in Hungary

Introduction: Idiopathic infl ammatory myopathy (called also myositis) is a systemic autoimmune disease mainly char-

acterised with proximal muscle weakness. The most frequent subsets are polymyositis and dermatomyositis. The 

epidemiology of these diseases is not entirely explored. There is a need to build national and international registries 

which may help to obtain more data. The Myositis Team at the Department of Clinical Immunology, University of 

Debrecen, has been established in 1975. Aim: The aim of the authors was to obtain epidemiological data on this 

disease. Method: The authors analysed the database of the National Health Insurance Fund Administration of Hun-

gary which included 1119 patients with myositis, of which 289 patients were followed up by the authors. Results:  

The average incidence of the disease was found to be 0.95/100.000/year. The male/female ratio was 1/2. Der-

matomyositis occurred both in children and adult, but polymyositis was found mainly in adults. These epidemio-

logical data partly correlate with those published in the international literature. Conclusions: The authors propose to 

establish a National Myositis Registry in the frame of multicentric collaboration in order to have more information 

about the disease.
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Rövidítések

ADM = amyopathiás dermatomyositis; BNO = betegségek 

nemzetközi osztályozása; CI = konfi denciaintervallum; DM = 

dermatomyositis; IBM = inklúziós testes myositis; IIM = idio-

pathiás infl ammatoricus myopathia; JDM = juvenilis derma-

tomyositis; KSH = Központi Statisztikai Hivatal; OEP = Or-

szágos Egészségbiztosítási Pénztár; OR = (odds ratio) 

esélyhányados; OTM = egyéb myositis; PM = polymyositis; 

SIR = standardizált incidenciaráta

Az idiopathiás gyulladásos myopathiák (IIM) közös jel-

lemzője a proximalis végtagizmok immunmediált gyulla-

dása, amelyet klinikailag az érintett izmok szimmetrikus 

progresszív gyengesége, izomfájdalom jellemez. IIM-

ben az általános klinikai tüneteket tekintve rossz közér-

zet, gyengeség, láz és testsúlyvesztés fi gyelhető meg. A 

fő panaszt az izom- és ízületi fájdalom, az izomgyenge-

ség, valamint az izomtömeg csökkenése jelenti. A bete-

gek számára nehézséget jelent olyan mindennapi tevé-

kenységek elvégzése, amelyek a proximalis végtagizmokat 

veszik igénybe (fésülködés, guggolás, lépcsőn járás). 

Gyakran jelentkezik dysphagia a felső garatizomzat érin-

tettsége miatt. Dermatomyositis (DM) esetén jellegzetes 

bőrtünetek is megfi gyelhetők. A belső szervi tünetek kö-

zött leggyakoribb az interstitialis alveolitis, de előfordul-

hat pulmonalis fi brosis, atelectasia, dysphagia és myocar-

ditis is. A többszervi érintettség általában rosszabb 

prognózishoz, súlyos szövődményekhez vezethet [1, 2, 

3, 4, 5]. A legújabb klasszifi kációs kritériumrendszer 

alapján 6 alcsoportot különböztetünk meg (1. táblázat), 

amelyek közül leggyakoribb a polymyositis és a derma-

tomyositis [2]. 

Az IIM ritka betegség, átlagos incidenciája 2,8–7,7/

millió, prevalenciája 5–10/millió. Az érintettek nem és 

kor szerinti megoszlása alcsoportonként változó. El-

mondhatjuk azonban, hogy nők körében körülbelül há-

romszor gyakoribb a betegség, mint férfi akéban [2]. 

Epidemiológiai tanulmányok kis számban állnak ren-

delkezésre és eltérő felépítésük miatt nehezen összeha-

sonlíthatók. Európában csak egy spanyol munkacsoport 

készített ilyen felmérést. Vargas-Leguas és mtsai eredmé-

nyei szerint Spanyolországban 1997 és 2004 között az 

átlagos incidenciaráta 0,89 új eset/100000 lakos/év volt 

(95% CI, 8,6–9,2). Polymyositisben 0,39 új eset/100000 

lakos/év (95% CI: 3,7–4,1), dermatomyositisben 0,49 

új eset/100000 lakos/év (CI 95%: 4,7–5,2) volt az inci-

dencia. Az éves incidenciaráta a vizsgálat időtartama alatt 

mindkét betegségcsoportot tekintve csökkent (OR DM-

ben 0,95 [95% CI: 0,93–0,97, p<0,001], polymyositis-

ben 0,96 [95% CI: 0,93–0,97, p<0,001]). Mindkét be-

tegség szignifi kánsan gyakrabban fordult elő nőknél (p 

<0,001). Előfordulási aránya az egyes régiók között kü-

lönbözött, PM-ben 0,22–1,06 eset/100000 lakos/év, 

DM-ben 0,29–0,86 eset/100000 lakos/év volt [6].

Az egyik legnagyobb betegszámú vizsgálat egy tajvani 

munkacsoporthoz köthető, 2003 és 2007 között 803 új 

DM és 500 új polymyositises (PM) beteget diagnoszti-

záltak. A betegek átlagéletkora a diagnóziskor 44±18,3 

év volt DM esetén és 49,2±15,9 év PM esetén. Az átla-

gos incidencia DM-ben 7,1 (95% CI: 6,6–7,6), PM-ben 

4,4 (95% CI: 4,0–4,8) eset/millió fő volt. Legmagasabb 

incidenciát az 50–59 éves korcsoportban találtak. Tu-

morral társult myositist 111 DM- (13,8%) és 31 PM- 

(6,2%) esetben mutattak ki. Tumor társulását tekintve a 

standardizált incidenciaráta (SIR) DM-ben 5,36 (4,12–

6,87) és és PM-ben 1,80 (1,10–2,79) volt. Leggyako-

ribb tumortípus a nasopharingealis carcinoma és az em-

lőrák volt. A standardizált mortalitási ráta DM-ben 7,68 

(6,41–9,01), PM-ben 5,29 (4,28–6,48) volt [7]. 

Amerikai adatok szerint az IIM incidenciája 5,8-

7,9/100000 fő/év, prevalenciája 14-17,4/100000 la-

kos. A nemek aránya 1:2–3 volt a nők javára, és a 15–44 

év közötti és afroamerikai nőkben gyakrabban fordult 

elő. A juvenilis dermatomyositis (JDM) incidenciája 

3,2/millió lakos/év volt. A nem hispán etnikumú és 

afroamerikai lakosok körében a JDM is gyakoribb volt. A 

tumorral társulás DM-ben gyakoribb volt (OR 4,61 95% 

CI mellett) [8, 9, 10, 11]. Kanadában az IIM prevalen-

ciája 2,7–70/100000 fő volt, és a városi lakosság, illetve 

nők körében gyakrabban fordult elő [12, 13]. Buenos 

Airesben a prevalencia 7,2–10,22/100000 fő volt, és a 

DM-alcsoport fordult elő gyakrabban. Itt a betegek át-

lagéletkora 46,6 év volt és 59% volt a nők aránya [14]. 

Dél-Ausztráliában a zárványtestes myositis fordul elő 

gyakrabban, incidenciája 50,5/millió fő/év volt. Ebben 

az alcsoportban nem igazolták a női dominanciát (nő/

férfi  arány 1,55/2,75) és a betegek átlagéletkora is ma-

gasabb volt: 67,5 év [15]. Japánban a férfi -nő arány 1:3, 

az incidencia 10-13/millió lakos/év, a prevalencia 

13,2/100000 volt [16, 17]. Norvég munkacsoport 

8,7/100000 prevalenciaadatokat közölt [18].

Módszer

Mindezek alapján célul tűztük ki, hogy felmérjük a ma-

gyar lakosság körében az IIM-ek epidemiológiai adatait. 

Mivel ritka betegségekről van szó, egyetlen centrum ada-

tai alapján ez nem kivitelezhető. A saját és az Országos 

1. táblázat IIM-alcsoportok

Idiopathiás infl ammatoricus myopathiák

 1. Polymyositis (PM)

 2. Dermatomyositis (DM)

 3. Juvenilis PM/DM

 4. Zárványtestes myositis (IBM)

 5. Overlap myositis (OM)

 6.  Nekrotizáló autoimmun myopathia (NAM), 

ezen belül továbbá:

  • Tumorasszociált myositis (CAM)

  • Statin indukálta myopathia 

  • Infekció indukálta myopathia 
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matomyositis előfordul gyermekeknél és felnőtteknél is, 

de PM elsősorban a felnőttek betegsége. 

Az OEP adatbázisából nyert adatok hiányosságai mi-

att részletes epidemiológiai számításokat csak saját bete-

geink adataiból végeztünk. A betegek 61,9%-a szenve-

dett polymyositisben, 32,1%-uk dermatomyositisben, 

4,1%-uk juvenilis dermatomyositisben (JDM), 1,03%-uk-

nál diagnosztizáltunk amyopathiás dermatomyositist 

(ADM) és 0,69%-ukban találtunk egyéb, az előző cso-

portokba nem sorolható myositist (OTM) (1. ábra). A 

betegek átlagéletkora 47,73 év volt (PM-ben 48,46 év, 

DM-ben 52,19 év, JDM-ben 9,66 év, ADM-ben 34 év, 

OTM-ben 32 év). A betegek 67,82%-a nő (átlagéletkor: 

50,07 év), 27,68%-a férfi  (átlagéletkor: 49,11 év), és 

4,5%-a gyermek volt (átlagéletkor: 9,6 év). Tumorral tár-

sult myositist 31 esetben találtunk (10,72%), e betegek 

átlagéletkora 53,51 év volt. A leggyakoribb daganattípu-

sok az emlő- és tüdőrák voltak, de emésztőrendszeri és 

hematológiai malignitások is gyakran előfordultak.

Megbeszélés

Vizsgálatunk alapján a magyar epidemiológiai adatok 

részben korrelálnak a korábbi irodalmi adatokkal: női 

dominancia tekintetében megegyeznek, míg az inciden-

ciaadatok az egyetlen európai (Spanyolország) tanulmá-

nyéhoz hasonlóak (2. táblázat). Érdekes, hogy a vizsgált 

20 évben nem diagnosztizáltunk inklúziós testes myosi-

tist (IBM) egy alkalommal sem az adatbázis adatai alap-

ján. Ennek egyrészt az lehet az oka, hogy az IBM a töb-

bi alcsoportnál ritkább, azonban oki tényezőként 

felmerül az is, hogy nem létezik minden IIM-alcsoport-

hoz rendelhető egyedi BNO-kód, így minden esetben 

PM- vagy DM- diagnózis kerül jelentésre. Mindezek 

alapján felmerül a kérdés, hogy szükséges-e, hogy az IIM 

pontosabb megismerése, illetve a klinikai alcsoportok ki-

alakítása magával vonja a BNO-kódok aktualizálását is. 

Ez nyilvánvalóan nehéz feladat, ami egy országos myosi-

tisregiszter létrehozásával áthidalható lenne.

A következő célunk az, hogy multicentrikus együtt-

működés keretein belül részletes nemzeti myositisregisz-

tert hozzunk létre az adatok további részletes elemzése 

céljából, amelynek segítségével reális számokat kapha-

tunk a magyarországi IIM-betegek epidemiológiai sajá-

tosságairól, esetleges regionális eltérésekről. Emellett a 

betegség kialakulásában szerepet játszó kockázati ténye-

zőket, klinikai tüneteket, szerológiai, szövettani sajátos-

ságokat, valamint az alkalmazott terápiát és az arra adott 

Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisai alapján csak rész-

leges eredményeket kaptunk. Így e cikk célja az, hogy 

munkánkat a kollégák megismerjék, illetve felhívjuk a fi -

gyelmet az együttműködésben rejlő lehetőségekre.

Az incidenciaszámításnál a Központi Statisztikai Hiva-

tal által közölt népszámlálási adatokat használtuk. Az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) adatai sze-

rint 1999 és 2010 között 1119 beteget kezeltek Ma-

gyarországon kórházban polymyositis vagy derma-

tomyositis miatt. Azért választottuk ezt a 20 éves 

intervallumot, mert az 1999 előtti évekből nincsenek 

megbízható adatok (nem volt számítógépes adatbázis 

ezen időpont előtt). Minden beteg csak egy alkalommal 

szerepel az adatbázisban attól függetlenül, hogy a 20 év 

alatt hány klinikai vagy ambuláns megjelenése volt. 

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, 

Klinikai Immunológia Tanszék Myositis Munkacsoport-

ja 1975 óta kezel IIM-betegeket. Főként az északkelet-

magyarországi régióból, de számos más megyéből is ér-

keznek ide betegek. Az országos adatbázisban szereplő 

1119 betegből 289 személyt gondozunk. Saját és nem-

zetközi adatbázisaink (Euromyositis) révén aktívan részt 

veszünk az IIM kutatásában. 

Eredmények

Az OEP adatai alapján az átlagos IIM-incidencia 

0,95/100000 fő évente (0,63–1,89/100000 fő/év). A 

férfi /nő arány 1:2, az átlagos incidencia férfi aknál 

0,71/100000 fő/év, nőknél 1,45/100000 fő/év. Der-

PM
179 (61,93%)

DM
93 (32,17%)

JDM
12 (4,15%)

ADM
3 (1,03%) OTM

2 (0,69%)

1. ábra IIM alcsoportok megoszlása a DE ÁOK gondozott betegei kö-

rében

2. táblázat Saját és az irodalomban található incidenciaadatok és nemek arányának változása 

Japán Tajvan Spanyolország Amerikai Egyesült 

Államok

Magyarország

Incidencia/100000 fő/év 0,1–0,13 0,44–0,71 0,89 5,8–7,9 0,95

Férfi :nő arány 1:3 Nincs adat 1:2 1:2–3 1:2
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választ is értékelni tudjuk. A nemzeti regiszter kialakítása 

segítheti a kutatók és a klinikusok munkáját is. Mindeb-

ben várjuk a kollégák segítségét.

Anyagi támogatás: A kutatás a TÁMOP 

4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti 

Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói sze-

mélyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és mű-

ködtetése konvergenciaprogram című kiemelt projekt 

keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatá-

sával, az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával va-

lósul meg.

Szerzői munkamegosztás: N-V. M.: Adatgyűjtés, statiszti-

kai számítás, kézirat megszövegezése. B. L.: Adatgyűjtés. 

G. Z., D. K.: A vizsgálat megtervezése, hipotézis felállí-

tása. A cikk végleges változatát valamennyi szerző elol-

vasta. 

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.
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