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:: Wtrętowe zapalenie mięsni 
 

 

 

Orpha number: ORPHA611 

 

STRESZCZENIE 

 

 

Definicja choroby:  

 

Wtrętowe zapalenie mięśni (ang. inclusion body myositis, IBM) jest wolno postępującym, 

zwyrodnieniowym, zapalnym schorzeniem mięśni szkieletowych, charakteryzującym się późnym 

początkiem osłabienia specyficznych mięśni i charakterystycznymi cechami histopatologicznymi. 

 

*Epidemiologia:   

IBM charakteryzuje się znaczną zmiennością częstości występowania w zależności od kryteriów 

geograficznych, etnicznych i wiekowych. Częstość występowania w ogólnej populacji waha się 

od 1:1 000 000 do 1: 14 000, ale wzrasta trzykrotnie jeśli bierze się pod uwagę tylko populację 

powyżej 50 roku życia. Nierozpoznawanie choroby może tłumaczyć wysoką zmienność 

etniczno-geograficzną. Stosunek liczby chorujących mężczyzn do kobiet wynosi 2:1 średnio (0,5 

do 6,5:1) 

  

*Opis kliniczny:   

IBM objawia się po 50 roku życia, ale może pojawić się wcześniej, w piątej dekadzie. Pierwsze 

objawy to osłabienie lub nawet zanik mięśni czworogłowych lub zginaczy palców, utrudniające  

podnoszenie się z krzesła lub podłogi, chodzenie po schodach, chwytanie, podnoszenie i 

używanie narzędzi, jak również dochodzi do upadków. Mięśnie flexor digitorum profundus i 

flexor pollicis longus są bardziej dotknięte niż prostowniki przedramienia, szczególnie we 

wczesnych stadiach choroby. W miarę postępu choroby, zajmowane są również inne grupy 

mięśni, takie jak zginacze łokci, bioder, kolan lub szyi oraz grzbietowe zginacze stawów 

skokowych, co powoduje opadanie stopy. Często występuje łagodne osłabienie mięśni twarzy, 

oprócz mięśni zewnątrzgałkowych. Dysfagia może wystąpić u około 66% pacjentów w 

zaawansowanych stadiach, a w niektórych przypadkach może być ciężka. 

 

*Etiologia:   

Etiologia IBM jest słabo poznana. Nie zidentyfikowano żadnego sprawczego genu, ale 

wykazano, że genotypy HLA-DR3 i 8-1 MHC korelują z podatnością na IBM. Przypuszcza się, 

że czynniki środowiskowe i wiekowy także odgrywają rolę w ujawnieniu się choroby. Nadal 

dyskutuje się, czy IBM jest pierwotnie zaburzeniem o podłożu immunologicznym i zapalnym, 

prowadzącym do zwyrodnienia mięśni, czy zaburzeniem zwyrodnieniowym prowadzącym do 

zapalenia mięśni. Podobnie rozważa się patogenną rolę anty-IBM-43, autoprzeciwciała 
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skierowanemu przeciw białku mięśniowemu, 5’-nukleotydazie cytozolowej 1A, a które jest 

wykrywane u około połowy pacjentów. 

 

 

*Metody diagnostyczne:   

 

Rozpoznanie opiera się na badaniu fizykalnym (szczególnie na stwierdzeniu osłabienia zginaczy 

palców), natomiast wiek pacjenta i czas trwania objawów ponad 6 miesięcy są dodatkowymi 

wskazówkami diagnostycznymi. Biopsja mięśni pozwala na identyfikację zapalnych komórek 

endomyzjalnych otaczających włókna mięśniowe oraz otoczonych wodniczek, a czasami 

również stwierdzenie nieprawidłowo zwiększonej liczby włókien COX-ujemnych. Laboratoryjne 

oznaczenia nie są swoiste, a poziom kinazy kreatynowej w surowicy jest tylko nieznacznie 

podwyższony w niektórych przypadkach. Elektromiografia może być pomocna w potwierdzeniu 

miogennego podłoża osłabienia lub zaniku mięśni. Badanie metodą rezonansu magnetycznego 

pomaga w określeniu charakterystycznej formy zajęcia mięśni. 

  

Rozpoznanie różnicowe:   

 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje zapalenie wielomięśniowe (zob. to hasło), a we wczesnych 

stadiach, zapalenie stawów lub jakąkolwiek chorobę neuronu ruchowego. 

*Poradnictwo genetyczne: 

IBM występuje sporadycznie, ale obserwowano także bardzo rzadkie przypadki rodzinne (znane 

jako rodzinne IBM) o niejasnym sposobie dziedziczenia, prawie zawsze dotyczące rodzeństwa. 

Postępowanie i leczenie: 

Nie ma żadnego sposobu wyleczenia IBM, a pacjenci zwykle nie odpowiadają na leczenie 

przeciwzapalne czy immunomodulujące. Leczenie objawowe obejmuje rehabilitację, ergoterapię 

oraz zastosowanie ortez.  

*Rokowanie: 

 

Po 5 latach trwania choroby, większość pacjentów wymaga aparatów ułatwiających chodzenie, 

a po 10 latach - wózka inwalidzkiego. Średnia długość życia pozostaje niezmieniona w 

porównaniu z resztą populacji. 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim 

informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej 

wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 

diagnozowania lub leczenia.  

 

 

 


