III./10.3. Klinikai jellegzetességek és tünetek
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a legfontosabb izombetegségek
klinikai jellegzetességeinek felismerésére a betegségek klinikai
klasszifikációjára.

Bevezetés
Az izombetegek nagy többsége izomgyengeség, izomsorvadás, izomfájdalom,
izomgörcsök miatt fordul orvoshoz. A részletes anamnézis és figyelmes fizikális
vizsgálat a legtöbb esetben iránymutató és alapja a további speciális laborkémiai,
genetikai, hisztopatológiai és müszeres ill. adott esetben képalkotó vizsgálatoknak.
Ebben a fejezetben az első és második fejezetben említett kórképek klinikai
jellegzetességeit sajátíthatjuk el.
Kulcsszavak:izomgyengeség, izomfájdalom, izomgörcs, Duchenne typusú
izomdystrophia, végtagöv typusú izomdystrophia, myalgia, facioscapulo-humeralis
izomdystrophia, dystrophia myotonica, mitochondrialis myopathia, polymyositis,
dermatomyositis.
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A.) Az izombetegségekben előforduló leggyakoribb tünetek
Izomgyengeség
Az izomgyengeséget (paresist) el kell különítenünk a fáradékonyságtól. A gyengeség az
egyes izomcsoportokban a különböző kórképekben változó mértékben jelenik meg. A
csípőhajlítók és az alsó végtagok gyengesége esetén a beteg arról panaszkodik, hogy
nehezen áll fel a székből, gondot jelent a lépcsőn járás. A lábszár izomcsoportjainak
gyengesége esetén szteppelő járás (a m. tibialis anterior csoport gyengesége) vagy
csoszogó ill. bicegő járás (a m. triceps surae csoport érintettsége) alakul ki. A felső
végtagok proximalis izmainak gyengeségét a fej feletti tevékenységek nehezítettsége
fejezi ki (pl tárgyak polcról leemelése), a distalis izmok érintettségéből kifolyólag
nehezített pl. a konzervnyitás vagy csap nyitása. A nyakizmok gyengeségét a fej
párnáról való felemelésénél észlelik. A mimikai izmok érintettsége esetén ún.
myopathiás arc alakulhat ki, melyhez gyakran társul a szemhéjak lógása (ptosis). Az
izomgyengeség és atrophia lokalizációja sok betegségben jellegzetes és már az alapos
fizikális vizsgálat segít a differenciáldiagnosztikában.

1.ábra: Az Izombetegségek klinikai besorolása szempontjából elkülöníthető izomgyengeség illetve
izomsorvadás eloszlások. A: Duchenne/Becker. B: Emery Dreifuss. C: limb girdle muscular dystrophy –
LGMD, polymyositis, dermatomyositis. D: a facioscapulohumeralis izomdystrophia (FSHD). E: distalis
izomdystrophia. F: oculopharyngealis izomdystrophia. C+E: inclusiós testes myositis

A gyermekek között a leggyakoribb izomdystrophia a Duchenne/Becker izomdystrophia
(DMD/BMD). A felnőtt populációban a dystrophia myotonica (DM), a
facioscapulohumeralis izomdystrophia (FSHD) és végtagöv típusú izomdystrophia (limb
girdle muscular dystrophy - LGMD) a leggyakoribb forma. A izomdystrophiák
klasszikus nomenklatúrájának az alapját az izom atrophia és a gyengeség megoszlása
képezte. A DMD/BMD leginkább a proximalis végtagöv izmokat, a vádlit, a nyakat és
hátizmokat érinti. A szívizom érintettsége sem ritka. Az LGMD-ben hasonló az atrophia
és gyengeség megoszlása, de ezekben, a kórképekben a m. quadriceps femoris enyhébb
mértékben érintett. Emery Dreifuss dystrophiában a felső végtagok és a szívizom
érintettsége a legkifejezettebb, míg FSH-ban a mimikai, periorbitalis, perioralis, buccalis
izmok a nagyon gyengék, valamint a vállöv izmai és a m. tibialis anteriorok.
A dystrophia myotonica esetében leginkább a nyaki és arcizmok valamint a distalis
végtagok izmai érintettek. Myositis esetében a végtagok proximális izmai a leginkább
érintettek.

2. és 3. ábra: polymyositis okozta proximalis izomgyengeség és izomatrophia.

Fáradékonyság
Ellentétben az izomgyengeséggel ami állandó, a fáradékonyságra a napszaki ingadozás
jellemző és a terhelés függvényében jelentkezik. Leggyakoribb oka a neuromuscularis
transzmisszió zavara, a myasthenia gravis. A myasthenia jelentkezhet szemtünetekkel
(szemhéjcsüngés, szemizomgyengeség, kettőslátás) formájában. Ezt a typust ocularis
myastheniának nevezzük vagy generalizált formában, amikor a fáradékonyság és
gyengesége a vázizmokat is érinti..
Fájdalom
Az izom fájdalma jelentkezhet nyugalomban vagy terhelésre, jellege erős
izomlázérzethez hasonlít. Leggyakrabban a dermatomyositisben szenvedő betegek

panaszolják, de metabolikus myopathiakban is jelen vannak myalgia, terheléses
intolerancia formájában például mitochondrialis myopathiakban vagy a glycogenolysis
zavarai okozta terheléses intoleranciában (McArdle betegség).
Izomgörcsök
Izomgörcsök nem jellemzőek primer izombetegségekre, egyedül néhány metabolikus
zavar okozta károsodott energiaterhelés alapján akár körülírt izomcsoportokban is
jelentkezhet.
Izomtónus
Az izomtónus myopathiakban normális vagy csökkent.
Egyes izombetegségekben a vázizomzat relaxációs nehezítettségét is megfigyelhetjük,
ezt myotoniának nevezzük. A fizikális vizsgálat során myotonia esetén az izomra ütve
lokális izomkontrakció okozta púp ill. deformitás jelentkezhet, amely a lelassult
relaxáció miatt csak több másodperc vagy akár perc múlva tűnik el.
1.videó: percussiós jelenség a jobb thenar izomzatán
2.videó: percussiós jelenség a nyelv izomban
3.videó: myotonias jelenség kézszorítás után

Sajátreflexek
A sajátreflexek az izombetegségekben renyhék vagy hiányoznak. Myasthenia gravisban
láthatunk kifejezett izomerő csökkenés ellenére gyakran megtartott vagy közepesen
élénk sajátreflexeket

B.) Az alábbiakban a legfontosabb izombetegségek klinikai
tüneteit ismertetjük
B.)1. Herediter Kórképek
Duchenne típusú izomdystrophia (DMD)
A X recesszív öröklődésű dystrophinopathia a DMD/BMD-t foglalja magában. A kórkép
incidenciája 1/3500 újszülött kisfiú, a prevalencia 2.7/100.000. A klinikai tünetek 3-5
éves kor között kezdődnek guggolásból való felállási nehézséggel, lépcsőn járási
problémákkal, darabos futással. A betegség gyorsan progrediál, a gyermekek 8-9 éves
korukban segítségre szorulnak, és 10-11 éves korban már gyakran elvesztik
járóképességüket. A betegeket a húszas éveikben légzési elégtelenség miatt veszítjük el.
A kerekesszékbe kerülést követően a végtag és gerinc deformitások rohamosan
jelentkeznek. Ez utóbbi a respiratorikus funkciót negatívan befolyásolja. A
serdülőkorban kezdödő lassabb lefolyású formáját Becker dystrophianak nevezzük, a
betegek 20-30 éves korban elveszítik járóképességüket, a kórkép részben igen lassan
progrediál.
Végtagöv típusú izomdystrophia (LGMD)
Az izomdystrophiák heterogén csoportja, melyekben a végtagövek izomcsoportjainak
atrophiája és gyengesége a jellegzetes tünet. A kórkép 4-40 éves kor között bármikor
kezdődhet. A fiatalabb korban kezdődő formák progressziója gyorsabb, ezek a betegek a
BMD-s betegekhez hasonlóan fiatal felnőttkorukban gyakran elvesztik járóképességüket.
Az Achilles-ín kontraktúra gyakran korán kialakul és a hosszú hátizmok gyengesége
miatt fokozott a lumbalis lordózis.
Facioscapulohumeralis izomdystrophia (FSHD)
Prevalencia: 1-5/100.000. A jellegzetes gyengeség az arc a vállövi, periscapularis
izmokban jelentkezik. A beteg nem tud csücsöríteni, fütyülni, gyakran nyitott szemmel
alszik, mosolya transversalis, ajkai lefelé biggyednek. A m. latissimus dorsi, a trapezius

és rhomboideus gyengesége miatt a scapulak kifordulnak, scapula alata alakul ki, a beteg
nem tudja abdukálni a karjait. A láb dorsalfelxorok is a korai stádiumban
meggyengülnek. A bulbaris, extraocularis izmok, a deltoideusok és a légzőizmok
megkíméltek.
Dystrophia myotonica (1. típusú)
Ez a kórkép a felnőttkor leggyakoribb neuromuscularis betegsége. A betegség
prevalenciája 13.5 /100,000 újszülött. A betegség kezdete nagyon változó, az kezdődhet
a neonatalis kortól az idős korig bármikor. A gyermekkori esetekben gyakoribb a
mentális retardáció, ami sokszor a motoros képességek késésévek is együtt jár. A
legjellegzetesebb tünet a myotonia, az izmok relaxációs zavara. Erre leggyakrabban az
hívja föl a figyelmet, hogy a beteg nem tudja elengedni az erősen elzárt vízcsapot.
Jellegzetes lehet az arc a mimikai izmok gyengesége miatt (ptosis, masseter atrophia),
sajátos lehet a beszéd a nyelv gyengesége és a gótikus lágyszájpad következtében.
Ehhez a betegséghez nem társul ophthalmoplegia. A vázizmokban súlyos atrophia és
paresis lehet. Az alsó végtagban a törzstől távoli izmok is meggyengülnek, ezért a beteg
bokája gyakran kibicsaklik. A medenceöv izmok, a combfeszítők, soleusok és a
gastrocnemiusok általában megkíméltek. A betegség multiszisztémás betegség az
izomrendszer mellett gyakori a cataracta, a gynecomastia, az endokrinológiai dysfunkció
és a cardiomyopathia. A kórkép diagnosztikájában elengedhetetlen az EMG, mely során
jellegzetes myotoniás kisülést észlelünk az izmokban.

4.ábra: dystrophia myotonica beteg jellegzetes arca a mimikai izmok gyengeségét mutatva
3.videó: myotonias jelenség kézszorítás után

Dystrophia myotonica (2. típus, PROMM: proximal myotonic myopathy)
A paresis és az izomatrophia leginkább a m. quadriceps femoris-t és a felkaron a m.
triceps-t érinti. A lábszárak gyakran hypertrophiasak, a betegek izomfájdalmat,
izomgörcsöket panaszolnak. Neurophysiologiailag és histhopatologiailag megegyezik az
1. típusú dystrophia myotonicaval.
Mitochondrialis myopathia
A mitochondriális encephalomyopathiáknak van csak tisztán vázizom érintettséget
eredményező formája, ez azonban ritka. Sokkal gyakrabban találkozunk multisystémás
tünetegyüttest okozó mitochondriális kórképekkel, amelyekben a vázizom érintettsége is
megfigyelhető. Az alábbiakban a leggyakoribb mitochondriális kórképeket ismertetjük:
Kearn-Sayers-syndroma (KSS) – az mtDNS deléciója okozza. Diagnosztikus
kritériumai: fiatalkori kezdet, ptosis, ophthalmoplegia externa, szívátvezetési zavarok és
retinitis pigmentosa. Az alaptünetek gyakran társulnak diabetes mellitussal, cerebellaris
ataxiával és halláskárosulással is.

5.ábra: Súlyos generalisált mitochondriális myopathia 6.ábra: Facies myopathica és kétoldali partialis ptosis
generalisált mitochondrialis myopathiában

A krónikus ophthalmoplegia externa (CPEO) adolescens vagy felnőttkorban indul és a
külső és belső szemizmokon kívül egyéb szövetek változó mértékben lehetnek
érintettek. A KSS-nél felsorolt járulékos tünetek mind megjelenhetnek, de a
diagnosztikus kritériumok nem olyan szigorúak.
A MELAS (mitochondriális encephalopathia, laktacidosis és stroke-szerü tünetek)
betegek többségénél az első tünetek már 20 éves kor előtt jelentkeznek. A fiatalkori
ismétlődő ischaemiás stroke-ra emlékeztető tünetek mellett gyakran migrénről
panaszkodnak a betegek és nem ritkák az epilepsziás rohamok sem. Járulékos tünetek is
előfordulhatnak mint diabetes mellitus, myopathia, cardiomyopathia.
A MERRF (myoclonus epilepszia, ragged red rost betegség) bármely korban
jelentkezhet. Jellegzetes tünetek a myoclonus epilepsia és a cerebellaris ataxia. Ezekhez
társulhat dementia, polyneuropathia, opticus atrophia, nagyothallás, dorsalis lipomatosis,
cardiomyopathia.
A MNGIE (mitochondrialis neurogastrointestinalis encephalomyopathia) betegségre
ophthalmoplegia externa, dementia, progresszív leukodystrophia, myopathianeuropathia és gastrointestinalis traktus érintettsége jellemző.
Glycogenosisok
A McArdle betegség legjellegzetesebb tünete a terhelési intolerancia. Röviddel erős
fizikai megterhelés után myalgia, izomgörcs és tartós terhelés esetén akár
izomkontraktúra alakulhat ki. Gyakran már a fogmosás közben kifejtett fizikai aktivitás
is elviselhetetlen fájdalmat jelent a beteg számára.
A Pompe betegség (alpha glucosidase hiány) kezdődhet csecsemőkortól egészen a
felnőttkorig. A csecsemőknél súlyos hypotonia formájában nyilvánul meg a betegség és
súlyos cardiomyopathiát is eredményez. A felnőttkori kezdetű forma végtagöv típusú
izomdystrophia képében jelentkezik.
4.videó: Pompe betegség. Végtagövi izomgyengeség okozta járászavar

Beta oxidációs zavarok
A beta oxidációs zavarok közül csak carnitinhiányos myopathia a proximális
izomcsoportokat érintő lassan progrediáló, néha rohamokban jelentkező
izomgyengeséget okoz. A proximalis izmok mellett a cranialis izomzat is lehet érintett.
A carnitin-palmytoil-transferase II enzim hiánya a McArdle szindrómához hasonlóan
terhelési intoleranciával jár, amit myoglobinuria kisér. A tüneteket éhezés, stressz,
infekciók is kiválthatják illetve fokozhatják.

B.)2. Immunológiai eredetű kórképek
Dermatomyositis (DM)

Az idiopathiás myositisek kb. 50%-t teszi ki. A tünetek 20 és 80 év között bármikor
kezdődhetnek. Típusos klinikai manifesztáció esetén a proximalis végtagizmok
gyengeségéről, fájdalmáról számol be a beteg, nem ritka a dysphagia. A cranialis és
extraocularis izmok mindig megkíméltek. Legtöbbször bőrtünetek is jelentkeznek, a
szemhéjak heliotrop lilás elszíneződése, az arc és a felső mellkas erythemája, a könyök
és térd fölötti bőr kékes elszíneződése formájában. A bőrön un. Guttron papulák
jelennek meg.
Polymyositis (PM)
A szimptómák 30-60 év körül jelentkeznek, sokszor lassan progrediálnak. Krónikus
formája nehezen különíthető el a metabolikus myopathiáktól, izomdystrophiáktól. A
legjellegzetesebb tünet a végtagövi és proximalis izmok gyengesége, sorvadása. A
dysphagia és légzőizom érintettség ritkább, mint a dermatomyositisben. Az izmok nem
nyomásérzékenyek, az ízületi panaszok ritkábbak, mint dermatomyositisben. Kezelés
nélkül súlyos maradványtünetek maradhatnak vissza.
Inclusios testes myositis (IBM)
A tünetek általában 50-60 körül kezdődnek. A férfiak között gyakoribb a betegség. A
kezdet észrevétlen, a progresszió lassú. Az izomgyengeség mind a disztális és a
proximalis izmokat érinti. A klasszikus formában az atrophia és a paresis a m.
quadriceps femorisokban a legkifejezettebb. A késői stádiumban a tünetek súlyosak, a
beteg járás képtelenné válhat. Az esetek kb. 50%-ban dysphagia is társul a vázizom
érintettséghez.
Myasthenia gravis
A neuromuscularis junctio zavarát myasthenia gravisnak (MG) nevezzük. Erre a
betegségcsoportra a fluktuáló izomgyengeség a jellemző, amely az extraocularis, a
bulbaris, a légző- és a végtagizmokat érintheti. Pathomechanizmusa alapján a
leggyakoribb a posztszinaptikus régió autoimmun eredetű betegsége, a myasthenia
gravis pseudoparalytica, amely prevalenciája kb. 2-10/100000. A betegség a 20-30 év
közötti nőkben, vagy 60 év feletti férfiakban jelentkezik gyakrabban. A betegség
jellegzetes tünetei, a terheléstől függő, a nap folyamán fokozódó izomgyengeség, ami
érintheti a szemet, a bulbaris, a tartási funkciókban résztvevő izmokat, és a proximalis
végtagizomzatot. Az első tünetek gyakran már a fiatal felnőttkorban jelentkeznek.

B.)3. Toxikus és iatrogen myopathiák
Az alábbiakban néhány gyakoribb klinikai megjelelenés formát sorolunk fel:
1. Acut necrotizáló myopathia myoglobinuriával vagy anélkül. Okozhatja:
ethanol, epsilon-amino kapronsav (EACA), kokaine, szénmonoxid.
2. Subacut fájdalmas myopathia. Okozhatja: chlofibrate, aldose reductase gátló
szerek, EACA és emetin.
3. Chronicus proximalis myopathia. Okozhatja: chloroquine, corticosteroid,
hapokalemizáló anyagok.
4. Gyulladásos myopathia. Okozhatja: penicillamine.
5. Fokalis necrosis, vagy fibrosis az im. injectio helyén. Okozhatja: opiát,
paraldehyde.
Acut tetraplegiás myopathia (myosin deplécós syndroma): A betgek általában status
asthmaticus miatt kerülnek az intenzív osztályra és neuromuscularis blokkoló szert
kapnak, azért hogy javítsák a gépi lélegeztetés hatásfokát. Ezek a betegek rendszerint
nagy dózisú iv. corticosteroidot therápiában is részesülnek. Néhány nap múlva, amikor
az asthma rendeződik és az izomrelaxans adását felfüggesztik a betegeknek nincs
spontán légzésük, és súlyos tetraparesist észlelnek. A serum CK enyhén emelkedett. Az

állapot hosszú hetek, néha hónapok alatt tökéletesen rendeződhet.
Chronikus streroid myopathia: Chronikus steroid adását követöen a Cushing
syndromához hasonlóan myopathia alakulhat ki. Jellegzetes tünet a medenceövi és a
proximalis alsóvégtagi izmok gyengesége. Különösen a quadricepsek és a psoasok
érintettek. Ha izombetegség miatt adjuk a steroidot akkor a steroid myopathia
súlyosbíthatja az alapbetegség tüneteit. A steroid adagjának csökkentésével az
izomtüntek javulnak (4). A chronikus steroid myopathia kialakulásának pontos
pathomechanismusa nem ismert. Feltételezzük, hogy az előrehaladott életkor, csökkent
izomaktivitás és a fehérjehiányos táplálkozás predisponáló tényező lehet.

Összefoglalás
Az izombetegségek klinikailag nagyon hasonlóak, mivel döntően a végtagizmok
proximalis izomcsoportjainak atrophiáját és paresisét eredményezik. Az egyes
formákban az egyéb izomcsoportok (pl. mimikai izmok, m. quadriceps femoris)
érintettsége, vagy a kialakuló kontrakturák, szívizom érintettség, bőrpír stb. segítenek
már a klinikai vizsgálat során a differenciáldiagnosztikában.

