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Dermatomyozitida - definice
 „Vzácné zánětlivé onemocnění vznikající na

autoimunitním podkladu (systémové)
 Projevuje se bolestivým postižením většího počtu
svalů s porušením jejich f-ce a barevným
prosáknutím kůže, někdy s celkovými příznaky
 V některých případech paraneoplastický projev“
(Vokurka et al, 2004)
 2 – 3 x častější u žen (výskyt i u dětí)

Dermatomyozitida - klinika
 Během týdnů až měsíců se vyvíjí „myopatický sy“

(slabost pletencového svalstva, zejména DKK, potíže
při chůzi do schodů, celková bolestivost svalstva)
 Postižené bývá i svalstvo šíjové, u těžších případů i
dechové, u 30 % výskyt dysfagie
 Kožní projevy (modrofialové otoky očních víček,
erymatózní vyrážka v obličeji, na krku, hrudi,
papuly na kloubech, ruce připomínají ruce
mechanika)
 Hyperakutní fulminantní forma!!

Dermatomyozitida - dg
 EMG
 MR
 Svalová biopsie

 Laboratoř (kreatinkináza, myoglobin,

laktátdehydrogenéza, příp. přítomnost specifických
protilátek)

Dermatomyozitida - léčba
 Lék prví volby: kortikoidy (reaguje 70-80 %

pacientů)
 Nesteroidní imunosuprsiva (azathioprin)
 Cyclosporin A, Cell-Cept
 Intravenózní imunoglobuliny

Dermatomyozitida - průběh
 Většinou subakutní nebo chronický, kdy svalová

slabost progreduje, někdy s mírnými remisemi
 Vzácná je akutní forma s celkovými příznaky,
febriliemi, zchváceností, která může končit i letálně
 Komplikace: pneumonie, intersticiální pneumonie,
infekce, postižení srdečního svalu, zánětlivá
infiltrace pojiva a kůže, karcinom – zejména prsu a
plic.
 Úplná úprava cca 50 %, zbytková slabost cca 30 %,
mortalita v průběhu 5 let cca 20 %

Kazuistika I
 Iniciály: J. CH.

 RA: v každé generaci

 Rok narození: 1960
 Pohlaví: žena



 Věk: 53 let




polycystické ledviny
OA: polycystické
ledviny, ledvinové
koliky v minulosti
PA: nezaměstnaná
SA: bydlí s manželem a
2 dětmi
RF: nekouří, alkohol
příležitostně

Kazuistika II
 NO: pacientka přichází

do nemocnice pro bolesti
svalů HKK, DKK, únavu
a slabost trvající 14 dní.
Stěžuje si na otoky HKK
po lokty. V poslední době
méně jedla a pila. Bolesti
břicha, stenokardie,
kašel, dysurie neguje.
Eupnoe, bez GIT potíží,
bez teplot, zimnice.

 OBJ: BMI 22,5. Při

vědomí, bez klidové
dušnosti, snížená
hydratace. HKK otoky po
lokty, na krku a kolem
zápěstí kožní změny
char. dermatitis. Jinak
bez patologického
nálezu. Normotenze,
lehká tachykardie.

Kazuistika III
 Dg. souhrn

 Plán péče

 Polycystická choroba

 Laboratorní a nutriční

ledvin, progrese
renální insuficience
 Dehydratace
 Elevace zánětlivých
parametrů

screening, dále dle
stavu

Kazuistika – průběh hospitalizace I
 1. den: Pacientka přijata na standardní odd. IK

FNO. Laboratoř: známky rhabdomyolýzy (elevace
myoglobinu, CK), elevace zánětlivých markerů,
kreatininu a transamináz, hypoproteinémie,
hypoalbuminémie a po nálezu ascitu, hepatomegalie
a progresi kožních změn překlad na JIP
metabolickou – podezření na dermatomyozitidu.
 Na JIP: CVK, sérologický a imuno sc. Nasazeny
kortikoidy, ATB, krystaloidy, diuretika i.v.

Kazuistika – průběh hospitalizace II
 2.-4. den: stav beze změn, přetrvává slabost, bolesti

svalů ustoupily.
 5. den: pacientka udává dušnost, bolesti v krku při
polykání, opět bolesti svalů. Navýšena kortikoth. a
analgetizace.
 6. den: subj. stav zlepšen, lehká dysfagie. Provedeno
EMG, nález svědčí pro dermatomyozitidu. Poučena
o možném nádorovém původu, navrhnuté gynekol. a
mamograf. vyšetření a svalovou biopsii odmítá. Chce
domů.

Kazuistika – průběh hospitalizace III
 7. a 8. den: stav bez podstatných změn.

Imunologie: nález potvrzující dermatomyozitidu.
 9. den: Pro trvající dysfagii nasazen
Cyclophosfamide p.o. Jinak léčba a obj. nález beze
změn. Zrušen CVK.
 10.-14. den: přetrvává dysfagie a mírné bolesti
svalů. V laboratoři stále vysoké svalové enzymy, CRP
s poklesem, lehká leukocytóza, anemie. Ostatní
hodnoty uspokojivé. Pacientka přeložena na
standardní oddělení.

Kazuistika – průběh hospitalizace IV
 15.-24. den: subj. trvají mírné bolesti svalů a

dysfagie, jinak se cítí vcelku dobře. Laboratoř
stabilní, bez známek infekce. Poslední den se hůře
dýchá, poslechový nález neg. Kožní nález bez
progrese.
 25. den: pacientka akutně zhoršena, dušná,
cyanotická, tachykardická, Sat O2 64 %. Přeložena
zpět na JIP, kde zahájena NIV a antikoagulace.
Dušnost poté menší, Sat O2 86 %.

Kazuistika – průběh hospitalizace V
 26. den: pro intoleranci NIV kyslík maskou. Subj.

se dýchá dobře. Trvají bolesti svalů, dysfagie se
prohlubuje, neschopna p.o. příjmu. Zajištěn CVK pro
aplikaci parent. výživy. Cestou NGS zahájena EV.
Pro febrilie a nárůst CRP a PCT – ATB i.v.
Následuje CT plic – popsány zánětlivé intersticiální
změny.
 27. a 28. den: pacientka se cítí dobře, bolesti
neguje. Námahově dušná, bradypsychická.
Biochemie bez vývoje, septický KO, pancytopenie.
Změna ATB, do medikace imunoglobuliny i.v.

Kazuistika – průběh hospitalizace VI
 29. den: od rána pacientka encefalopatická,

nekomunikující, pouze fixuje pohledem. Během dopoledne
se rozvíjí respirační insuff., nutná ET intubace a UPV. Pro
pokles TK vasopressory, přidána sedace. V laboratoři trvá
obraz sepse, v moči kolonizace Klebsiella pneumoniae
ESBL, změna ATB. Dle RTG plic intersticiální
bronchopneumonie bilat.
 30. den: pacientka na UPV, sedována. Sat O2 nad 95 %.
Pro pokles červené složky KO podány erymasy. Rozvíjí se
febrilie až 39 st. Celsia, rezistentní na antipyretika i
fyzikální chlazení. TK nízký i přes vysokou dávku
vasopressorů. Anasarka. Progrese kožního nálezu – rozsev
exantému celého těla. Pro oligurii diuretika kontinuálně.

Kazuistika – průběh hospitalizace VII
 31.-40. den: Komplexní intenzivní resuscitační a

ošetřovatelská péče o pacientku v kritickém stavu při
sepsi s multiorgánovým postižením. Postupně
navyšovány vasopressory až k excesivním dávkám,
systolický TK max. 80 mmHg, tachykardie kolem
120/min, febris continua. Diuréza při podpoře
zachována. Opakovaně nutné krevní převody. Ostatní
léčba jak zavedeno. Dochází k dramatickému zhoršení
kožního nálezu zadní části těla a DKK ve smyslu rozpadu
kůže a otevřených mokvajících defektů.
 40. den ráno postupný rozvoj bradykardie ústící v
srdeční zástavu. Vzhledem k infaustní prognóze
pacientka neresuscitována, konstatován exitus letalis.

Foto: Archiv IK

Postižení kůže při pokročilé
dermatomyozitidě

Vybrané laboratorní hodnoty
Hodnoty myoglobinu

Hodnoty kreatinkinázy

Myoglobin v ug/l
norma: 0,0-70,0

Kreatinkináza v ukat/l
norma: 0,15-2,85
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Závěr I
 Dermatomyozitida je vzácné onemocnění s

nepředvídatelným průběhem a vysokou mortalitou.
 Pacientka z kazuistiky vyhledala pomoc lékařů až po 14
dnech trvání potíží, kdy již byla nemoc v pokročilém stádiu
(myopatický sy se rozvíjí týdny, měsíce…) Dlouho odmítala
jakákoli vyšetření ze strachu z jejich výsledků, zejména
svalovou biopsii a pátrání po malignitě.
 Základní léčba byla nastavena adekvátně a ihned při
vyslovení podezření.
 Doprovodné faktory (trombocytopenie, postižení plicního
intersticia) však nepříznivý vývoj predikovaly. V popsaném
případě došlo k fatálnímu zhoršení stavu v řádu hodin…

Závěr II
 Úspěšná léčba musí být nasazena včas, prováděná

agresivně všemi prostředky, za pečlivého
monitorování stavu pacienta.
 Vzhledem k záludnosti a nepředvídatelnosti tohoto
onemocnění není úspěch nikdy zaručen a fatální
následek nelze vyloučit.
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Děkujeme za pozornost

