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גידולים  ,  עישון, זיהום: פתוגנזה

תחלואה:ILD ,DVT\PE

הריון

  טיפול





1975



(אסיה , אמריקה , אירופה )מרכזים 47

Gold standard-  אבחנת הרופא

דלקתית מזה  מיוזיטיס: תנאי כניסה

.  חצי שנה לפחות 



JDM 248
PM 245
DM 239
IBM 176

Amyopathic DM  44
Hypomyopathic DM  12 

IMNM   11
JPM   1  

Systemic inflammatory diseases 36.5%
Muscle dystrophies 16% 
Drug\toxin associated 7.9%
Motor neuron disease\neuropathy 7.7%
Metabolic myopthy 6.9% 
Myalgia 4.5%
Dermatologic\edocrine \infections 
\mitochodrial\neurimuscular other 
:3.7\3.7\4.5\2.4\2.6\3.7%

976

חולים  

עם  

IIM

חולים להשוואה624

Probability score model     16\93                     





Definite IIM           
נקודות ללא ביופסיית שריר  7.5מעל 

עם ביופסיית שריר8.7או מעל 

Probable IIM:        
ללא ביופסיית שריר  ' נק: 5.5-7.5

עם ביופסיית שריר6.7-7.6ו 

נדרשת  , בהעדר פריחה

ביופסיית שריר 

לקלסיפיקציה  



מחשבון אינטרנטי

לא  –מדדי דלקת 

הוכנסו  







Data driven 

 רגישות וספציפיות גבוהה

שימוש בנתונים זמינים ומוגדרים היטב

 נוספים  קוהורטיםתוצאות מצוינות כשנבדקו על

 הדלקתית במבוגרים  המיוזיטיסמזהים את מרבית סוגי
amypoathicוילדים כולל  DM

 נבדק על מגוון אתני של חולים

 ניתן לסווג גם חולים עםoverlap כמוSLE  או  מיוזיטיסעם
MCTDשנכללו במחקר.

 שיטת הניקוד מאפשרת הכנסה עתידית של משתנים
.  נוספים וחישוב מחדש של משקל כל משתנה 



  ריבוי יחסי של לבנים

 (?חדש טוב לחולה פחות ) חודשים 6מחלה של חייבו

 רק נבדקו -נוגדניםanti Jo-1, Mi-2 ,SRP, PL7, 
PL12 = רקanti Jo-1  לאפשר  כדי פעמים נראה מספיק
. אנליזה

 עם קבוצת בקרה  קוהורטלא בדקו על

  מחקר רטרוספקטיבי  מידע חסר

  לא ניתן בעזרת הקריטריונים להפריד בין שלושה תתי סוגים
JPM , IMNM   , DM hypomyopathicנוספים 

ILD  נכנס במקוםדיספגיה (לא הוכנס כקריטריון)

 לא הוכנס שימוש בMRI 



בעתיד:

נוספיםבקוהורטיםואלידציה

 הכנסתMSA נוספים

 הכנסת יותר חולים עםIMNM, ADM 

hypomyopathic DM  וסוגים נוספים שלJDM



פתוגנזה

גנטיקה וסביבה•

•HLA-DRB1*0301
פקטורים גנטיים  •

נוספים 

 HLAקשר בין •
מסוימים לנוגדנים  

.  אופייניים 



Ultraviolet         Anti 
Mi2 

Vitamin D  deficiency                       

Smoking                        anti  
Jo1            



COPD, asthma, ILD etc.     



לא נבדק עישון  



PM\DMחולי 465
NIH1981-2015

שנים 15-מעקב חצי שנה 

סטטוס עישון ידוע  

סיגריות בחייו  100לפחות –מעשן 



(שנות קופסא20מעל )לבנים מעשנים כבדים 

OR=2.52 (1.25-5.09)            PM     
ILD OR=2.48 (1.23-5)                  

Anti Jo-1    OR 2.65(1.16-6.08)               



=anti TIF1



חולי 3067של  cross sectionalאנליזה 

IIM מדינות 11מ.

לפחות סיגריה ליום למשך לפחות שנה: עישון 



טכיקרדיהוסינוס אריתמיה, מיוקרדיטיס, פריקרדיטיס: מעורבות קרדיאלית 





  השפעה משמעותית של מעורבות חוץ שרירית על מדדי

פעילות מחלה ונזק וגבוהה יותר במעשנים 

 קשר בין עישון למעורבות חוץ שרירית(ILD ,לב, דיספגיה  ,

לא ניתן לשלול אפקט טוקסי ישיר של העישון –(ממאירות

.ולא דרך התהליך הסיסטמי עצמו

CTD-overlap disease  סקלרודרמהבעיקר אלו עם–

.  ודיספגיהעליה במעורבות  לב 

שיעור ממאירות בטווח  הנמוך יחסית למדווח .



617   חוליPM\DM\ADM בבית חולים בסין  .

CAM- אחרי  \שנים לפני 3גידול סרטני בטווח של

.  פרנאופסלטיםאו מאפיינים , המיוזיטיס

11.7%- (ממאירויות72) ממאירות

14.3% מחוליDM מחולי 8.6%וPM  ,7.4% מחוליASS
IMNMמחולי 6.1%ו 



עליה בממאירות  

ללא מקרי   

ממאירות  





של חולה עם  השרדות
CAM

של חולה  מהשרדותנמוכה 

עם גידול שאינו קשור 

,   למיוזיטיס

של חולה  מהשרדותונמוכה 

.בלבדמיוזיטיסעם 



CAM 65% vs 20% 
OR=11.25     







20-40%: השכיחה ביותרמוסקולוסקלטיתהלא המניפסטציה

 מהתמותה  80%אחראי לעד

 אסוציאציה לנוגדנים:

anti MDA5

Anti aminoacetyl-tRNA synthetase (ARS)

PM\SCL

NSIP(הכי שכיח)  ,UIP ,OP ,DAD

 לאחרונה מספר סדרות של חוליIIM  עםILD-  רטרוספקטיביות

ממרכז בודד ומחקר יפני רב מרכזי  



 44))מחקר יפני רב מרכזי

 זיהוי מאפיינים הקשורים בתמותה מ :מטרהILD

497  חולים
PM=15% 

DM=32%

CADM=53%

34%=anti ARS Ab

42% anti MDA5=

 חודשים 20–זמן מעקב חציוני

93(15% )נפטרו מאי ספיקה נשימתית עקב 76:נפטרוILD

5ממאירות 5,  זיהום



אין מידע על  

!!!  עישון 



88%

מהתמותה  

בחולים עם  
anti 

MDA-5
HR=7.5

לא נמצא גורם מנבא תמותה: MDA5 Abללא בניתוח חולים 



Anti –MDA5 

Non-Anti MDA5







HR=7.81 (4.74-12.85)

:  VTEגורמי סיכון נוספים ל 

היסטוריה של סרטן  •

באבחנה  71גיל  מעל •
•DM

440 IIM vs 4521general population



<--להריון 20אשפוזים משבוע נכלולו

!אין מידע על הפלות 



LOS-length of hospital stay
PROM-premature rupture of membranes 
HTN- hypertensive disorders  - including 

eclampsia\preclampsia





IIMחולים  עם 716
32%-DM

אנשים  7100הושוו ל 

.מהאוכלוסייה הכללית 

תמותה  לעומת  31%

תמותה באוכלוסייה  12%

60\1000 patient 
years
לעומת 

20\1000 patient 
years

9% vs 1 % 23% vs
8%

31% 
vs12%

(HR=3.73 (3.19 to 4.37

חציון מעקב  

שנים 4.6

6לעומת 

שנים 



תמותה מוגברת  

כבר בשנה  

.  הראשונה 

ניטור  ממאירות  

ומחלות לב וריאה כבר בשנה הראשונה  , תמותה מוגברת 

ניטור ממאירות ומחלות לב וריאה



אושפזו  IIMמחולי 45%

בחודש לפני התמותה  

באוכלוסיה36%לעומת 

ILD, דלקת ראות 

אסכמיתמחלת לב לא 



 במיוזיטיסמחקרים על טיפול:

Abatacept

Infliximab –randomised control  שלילי–קטן .

Adrenocorticotropic hormone gel 





 core set 6\3ומעלה ב 20%-שיפור ב 
  MMT)לא כולל )ומעלה 25%מדדים עם החמרה 2\6לא יותר מ 



20

חולים 
DM=9, PM=11

רפרקטוריתמחלה 
50%

11%

Primary outcome
DOI=42%  6 month            

60%

11%



ירידה בפעילות המחלה  -מחקר ראשוני

עם מהחולים המטופלים בכמחצית

.  עדות להשפעה ברמת השריר

.  בביופסיה אחרי הטיפול  Tregsעליה ב 

שנבדקו כולל  ללא הבדל במרקרים אחרים 
CD3



Primary outcome:

לא היה הבדל  
-MMTמשמעותי ב 

8 

או מדדים אחרים בין  

הפלצבו לטפול בשבוע  

16.

13PM
DM 1





.w24s.c, רפרקטוריםחולים 10 1 ml RCI X2\w  ,  
 open labelמחקר פרוספקטיבי 

תגובה משמעותית קלינית  

70%ב 

ACTH+
pro-opiomelanocortin

peptides

FDA 
approved !!

1952 

וחודש ב 

2010!!



.פרדניזוןמחצית מהחולים הפסיקו 

מהחולים  4\5

עם מעורבות  

עורית  
:משמעותית 

שיפור  

.  משמעותי



חדשים קלציפיקציהקריטריוני

 מחקרים שהדגימו קשר של עישון לקליניקה((PM\ILD 

.  נוגדנים  ותחלואה 

קשר בין נוגדנים וממאירות כולל היפותזה לקשר ביניהם  .

 תחלואה חוץ שרירית משמעותית  :ILD  ,דיספגיה, לב ,
טרומבואמבוליםממאירות  אירועים 

טיפול..

הפתוגנזההבנת :    בעתיד

אפיון תתי סוגי מחלה לפי נוגדנים

טיפול מותאם


