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Az immunrendszer feladata a saját és 
idegen elkülönítése 

Saját  Idegen:   Megváltozott saját: 
  fertőző ágens, allergén vírussal fertőzött sejt, daganat 

1. Felismerés  
2. Megkülönböztetés (Tanulás, Memória) 
3. Eltérő válaszadás: elimináció/tolerancia (Intelligencia)  
4. Homeosztázis fenntartása  
5. Integritás védelme 



Fiziológiás autoimmunitás 

Immunológiai homunculus (Irun R Cohen)  

A konzervált sejtalkotókkal szemben protektív immunválasz 
zajlik 

• CD5+B1 sejtek 

• Polireaktív, kis aviditású, IgM izotípusú, természetes 
autoantitestek   

• Anti-idiotípus antitestek 

Aktív tolerancia a sajáttal szemben 

 



Patológiás autoimmunitás 

Klonálisan limitált IgG típusú, nagy affinitású, 
autoantitestek 

 

Klonálisan limitált sejtes immunválasz 

 

TCR variábilis (V) régió vagy  

 

MHC II restrikció 

 



Az immunválasz lehetőségei 

IMMUNVÁLASZ + - 

Fiziológiás 

Patológiás 

Protektív, anti-infektív 
Védekező válasz  

Auto-tolerancia, 
Terhesség 

Autoimmunitás, 
Allergia/atópia, 
Transzplantációs immunválasz 

Immun deficienciák 
(fertőzések, daganatok) 
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David Cameron Wraith Front. Immunol., 28 November 2017 | 
https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.01668 

IMID – immunmediált gyulladásos kórképek 



The Immunological Disease Continuum, with Examples 

McGonagle D, McDermott MF (2006) A Proposed Classification of the Immunological Diseases. PLOS Medicine 3(8): 
e297. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030297 
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030297 

Autoimmun limfoproliferatív szindróma - Fas/FasL gének 
Immunodysregulation Polyendocrinopathy Enteropathy X-
Linked Syndrome (IPEX) - FOXP3 gén (Treg) 
APECED (autoimmun polyendocrinopathia -candidiázis -
ectodermális disztrófia) - AIRE gén 

Familiaris mediterrán láz - MEFV gén (pyrin) 
TNFR-associated periodic syndrome - TNFR1 gén 
Hyper IgD Syndrome - mvk (mevalonate kinase) gén  
Pyogen Arthritis, Pyoderma gangr, Acne - PSTPIP1/CD2BP1 gén 
Blau NOD2 gén 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030297


Autoimmun betegség 

• A protektív mechanizmusok károsodása 
következtében létrejövő károsító gyulladás  

 

• Jellemző autoantitest jelenléte 
• Szerepet játszhat a pathomechanizmusban 

• A saját autoantigénnel szemben indított 
immunválasz által okozott jellemző szervkárosodás, 
a károsodott szervnek megfelelő funkcionális 
károsodásokkal 



Az autoimmunitás Koch posztulátumai 

• Autoantigénnel szemben jellemző immunreakció 
(sejtes vagy antitest) 

• Szövettani károsodás 

• T vagy B sejtes transzfer  

• Állatmodell létrehozható 

 



Autoimmun betegségek 
 

• Szervspecifikus: thyreoiditis, AI hepatitis,  T1DM, 
pemphigus, myasthenia 

• Sejtspecifikus: ITP, AIHA, AI neutropenia 

 PBC, polychondritis, uveitis, SM 

• Szisztémás: NDC, SS, SLE, SSc, IIM, MCTD, APS, 
 szisztémás vasculitisek 
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Az autoimmun betegségek etiológiája 

GENETIKA 
• MHC-allotípus /autoAg 

bemutatás 
• Komplement gének 
• Primér immunhiány 
• Citokin és CKR gének  → citokin 

dysbalance (Th1/Th2, 
Th17/Treg 

• Apoptosis gének 
• Hormon- asszociált gének 
• A Treg-ek megváltozott 

ösztrogén érzékenysége 
 

KÖRNYEZET 
• Fertőzések 

• szuperAg-ek polyclonalis 
aktiváció 

• molekuláris mimikri 
• környezeti és saját Ag 

keresztreakció 

• Hormonhatás 
• ösztrogének 

• Fizikai tényezők  
• uv sugárzás 
• hideg 
• vibráció 

• Kémiai tényezők 
• gyógyszerek 
• szerves oldószerek 

• Stressz 



Környezeti hatások szerepe az 
autoimmun betegség kialakulásában 

(multi-hit elmélet) 

van der Vlist, M. et al. (2016) Immune checkpoints and rheumatic diseases: what can cancer immunotherapy teach us? 

Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2016.131 



Az autoimmunitás mozaikja 

Versini M, Aljadeff G, Jeandel PY, Shoenfeld Y. Obesity: an additional piece in the mosaic of autoimmunity. The Israel Medical 
Association Journal: IMAJ. 2014 Oct;16(10):619–21. 
 
Scanzi F, Andreoli L, Martinelli M, Taraborelli M, Cavazzana I, Carabellese N, Ottaviani R, Allegri F, Franceschini F, Agmon-
Levin N, Shoenfeld Y, Tincani A. Are the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA) and the 
undifferentiated connective tissue disease (UCTD) related to each other?  
A case-control study of environmental exposures. Immunol Res. 2017 Mar 22. [Epub ahead of print] 
 
 
 





Genetikai, epigenetikai/környezeti és  
immunológiai tényezők összefonódása  
a RA patogenezisében 

SE neg:      SE poz: 
Petidkötőzseb      Peptidkötőzseb 
Negativ töltésű     Pozitív töltésű  
Agrinint köt jobban    Citrullint köt jobban 
aCCP negatív     aCCP pozitív 

•PADI4 polimorfizmus 
•dohányzás 



Az autoimmun betegségek etiológiája 

GENETIKA 
• MHC-allotípus /autoAg 

bemutatás 
• Komplement gének 
• Primér immunhiány 
• Citokin és CKR gének  → citokin 

dysbalance (Th1/Th2, 
Th17/Treg 

• Apoptosis gének 
• Hormon- asszociált gének 
• A Treg-ek megváltozott 

ösztrogén érzékenysége 
 

KÖRNYEZET 
• Fertőzések 

• szuperAg-ek polyclonalis 
aktiváció 

• molekuláris mimikri 
• környezeti és saját Ag 

keresztreakció 

• Hormonhatás 
• ösztrogének 

• Fizikai tényezők  
• uv sugárzás 
• hideg 
• vibráció 

• Kémiai tényezők 
• gyógyszerek 
• szerves oldószerek 

• Stressz 

Befolyásolható tényezők! 



ASIA szindróma 
Autoimmune/inflammatory syndrome induced by 
adjuvants (Shoenfeld  szindróma) 

• Posztvakcinációs szindróma 

• Öbölháború szindróma (1992) 

• Macrophag myofasciitis (Romain Gherardi, 2001) 

• Sick building syndrome (SBS) 

• Szilikonózis 

 

• Autoimmune/inflammatory syndrome induced by 
adjuvants (Shoenfeld Y, Agmon-Levin N, 2011) 

 

 
Shoenfeld Y, Agmon-Levin N. “ASIA” – autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. J 
Autoimmun (2011) 36:4–8.10.1016/j.jaut.2010.07.003  
 
Expert Rev Clin Immunol. 2013 Apr;9(4):361-73. doi: 10.1586/eci.13.2. 
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Az autoimmun betegségek kialakulásának  
hipotézisei 

Szekvesztrált Ag-ek kibocsátása  
 (sympathiás ophthalmopathia) 

AutoAg-ek, kriptikus/neoepitópok fokozott expressziója MHCII molekulával 
(vírus infectio, haptén:gyógyszer indukált immuncytopéniák, APS) 

Molekuláris mimikri, epitóp spreading (lsd. RA) 

Alternatív splicing (Sjögren-La/SSB) 

Az apoptózis zavara (lsd SLE, Sjögren-társulás NHL-val) 

Szuppresszor, regulatív sejtek számának, aktivitásának csökkenése (SLE) 

Megváltozott citokin pattern (infectiok) 

Ko-stimulatórikus molekulák fokozott expressziója 

Egyéb gyulladásos/ pro-inflammatorikus mediátorok felszabadítása 

Clearance zavara (FcgR, CR, komplement rendszer) 

 



A természetes és specifikus immunválasz 



Az adaptív és innate immunrendszer 
együttműködése SLE-ban 



Hilde Cheroutre, Daniel Mucida & Florence Lambolez 
Nature Immunology 10, 1047 - 1049 (2009) 
 

Kettős neg  kettős poz 
CD4-CD8- CD4+CD8+ 
 

MHC kötődés a TCR.on 

Túl erős saját MHC 
felismerés 



Infekciók és mintázatfelismerő receptorok szerepe az 
autoimmunitásban 

Pro-inflammatoricus 
citokinek, IFN-I 

B sejt aktiváció 

Adekvát T sejt aktiváció feltétele 
mindhárom szignál érvényesülése 







B-sejtek differenciálódása 

Csontvelő Perifériás nyirokszövet 

Antigen-independens Antigen-dependens 

Őssejt Pro-B Pre-B Éretlen Érett 

B sejtek 

m + d IgM IgM + IgA IgA 

IgE IgM + IgE 

IgM + IgD IgG 

IgM IgM 

Centrum  
germinatívum   

sejtek 
 

Plazma 
sejtek 

Sell S, Max EE. Immunology, Immunopathology, and Immunity; 2001. 



Effektor B-sejtek 

Hosszú-életű PC 

Memória 
B sejt 

Centrum germinativum 
B cell 

Aktivált 
B sejt 

B sejt receptor affinitás érése 

Naïve B sejt 

Ag 
APC 

T cells 

Rövid-életű PC 
(IgM szekréció) 

Sejthalál 

Ahmed R et al. Immunology of Infectious Diseases; 2002:175–189.  

Ag  = antigén 

APC  = antigén-prezentáló sejt 

PC  = plazmasejt 

Ag 



Autoreaktív B-sejt aktiváció és 
autoantitest termelés 

33 

ICOS = inducible T-cell costimulator; ICOS-L = ICOS ligand. 

ICOS = inducible T-cell costimulator; ICOS-L = ICOS ligand. 

ICOS = inducible T-cell costimulator; ICOS-L = ICOS ligand. 

ICOS = inducible T-cell costimulator; ICOS-L = ICOS ligand. 

ICOS = inducible T-cell costimulator; ICOS-L = inducible T cell costimulator ligand. 
Adapted from Ma CS, et al. J Exp Med. 2012;209(7):1241-1253; Murphy KM, et al. Janeway’s Immunobiology. 6th ed. New York, NY: Garland Science; 

2004:328. 

Plazmasejt 

B-sejt follikulus Interfolliculáris area/ 

T-sejtes zóna 

Aktivált 

CD4+ T sejt 

Tfh 

GC 

B cell 

Memória  

B sejt 

Autoantitest 

CD40L-CD40 

ICOS-ICOS-L 

Tfh B cell 

CD28-CD86 

TCR-MHC II 

APC 



Tfh humán autoimmun betegségekben 

• CXCR5hiPD-1hiICOShi keringő Tfh sejtek SLE-s és Sjögren kóros 
betegek mintegy 30%-ának vérében; súlyos lefolyással asszociált 

 

Simpson N, et al. Expansion of circulating T cells resembling follicular helper T cells is afixed phenotype that identifies asubset of 
severe systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2010; 62:234–244. [PubMed: 20039395] 

 

• Ectopiás centrum germinativum a célszervekben 
• LN vese 
• RA  synovium 
• spondyloarthropathiák 

  

Chang A, et al. In situB cell-mediated immune responses and tubulointerstitial inflammation in 

human lupus nephritis. J Immunol. 2011; 186:1849–1860. [PubMed: 21187439] 

  

Cantaert T, et al. B lymphocyte autoimmunity in rheumatoid synovitis is independent of ectopic 

lymphoid neogenesis. J Immunol. 2008; 181:785–794. [PubMed: 18566445] 



 A B  sejtek központi (Ig-dependens és -független) szerepe az 
autoimmun betegségek patogenezisében 

Autoantitest termelés 
(ANA, aDNS, aSm, aKL)  

Citokin termelés, 
A természetes és  
más immunsejtekre 
gyakorolt hatás 

Antigén prezentáció 
 
T sejt aktiváció  
és polarizáció 

Immunkomplex képződés 
Komplement aktiváció 

 
Gyulladás 

 
Szövetkárosodás 

Sabahi R, Anolik J.H.:  
Drugs 2006; 66: 1933-1948  
Wiesik-Szewczyk E et al:  
Biologics: Targets and Therapy 2012; 6: 347-54. 
 



Microbiális stimulus 

B sejt (intrinsic defektus) 

Antigén presentatio 

          T sejt tolerancia 

 letörése 

Fokozott help a B sejteknek 

Autoantitest termelés 

Dendritikus sejt 

(Toll like receptor /7,9/) 

INFa termelődés 

Citokinek termelődése 

Az innate és az  
adaptív immunitás 
az SLE  
patogenezisében 

Endogén DNS  

Fragmentek, 

CpG motívumok 



A SSc pathomechanizmusa 

Endothel dysfunctio 

Microvascularis 

változások 

Fibrosis 

Collagen depositio 

Immunológiai változások 

Gyulladás 

Autoantitest termelés 
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Szisztémás autoimmun betegségek 
általános jellemzői 

• Női predominancia 

• Genetikai predispositio (HLA B8, DR3, DR4) 

• Provokáló környezeti tényezők (uv, szerves oldószer) 

• Családi halmozódás 

• Szokatlan klinikai tünetek társulása 

• Hasonló, mégis heterogén klinikai tünetek (alcsoportok) 

• Hullámzó lefolyás 

• Immunszerológiai eltérések 

• Krónikus szervi károsodások 

• Szteroidra adott jó terápiás válasz 

 

 

 



A szisztémás autoimmun betegségek 
jellemző klinikai tünetei 
• Figyelemfelkeltő tünetek: 

• Ismeretlen eredetű gyulladás általános ill. laboratóriumi tünetei  

• Bőrtünetek 

• Fényérzékenység  

• Raynaud 

• Polyarthritis 

• Sicca tünetek 

• Leukopenia 

• Ismétlődő serositisek 

• Spontán vetélések, thrombosisok 

• Szokatlan tünetek társulása 

• Overlap:  
• Szisztémás – szisztémás 

• Szisztémás – szervspecifikus 

• Paraneoplázia részjelensége lehet: PM/DM, SSc 



SLE  Sjögren szindróma DM/PM SSc 

Genetikai 
meghatározottság 

MHC II  
C4AQ0 
CR1 
FcgRIIa 

MHC II MHC II MHC II 

Környezeti 
provokáló 
faktorok 

UV sugárzás 
Gyógyszerek  
Fertőzések 
(vírus, baktérium) 

Vírusfertőzések Fertőzések 
(vírus, 
baktérium) 
Gyógyszerek 
UV sugárzás 

Szilikon 
Organikus 
oldószerek  
Gyógyszerek  
Hideg 

Női dominancia 9-10:1 9:1 2:1 3-6:1 

Többszervi 
érintettség 

Valamennyi  
szerv   

Elsősorban exocrin 
mirigyek,  
de sokszervi 

Főként izom és 
bőr, de szív, 
tüdő,  
GI-traktus 

Főként bőr, de 
tüdő, szív, 
GI-.traktus, vese 

Alcsoportok DLE, SCLE, 
NLE, időskori LE, 
DIL, 
SLE+SAPS 

Glandularis 
tünetekkel járó  
Extraglandularis 
tünetekkel is járó 

PM, DM, CAM, 
OM, JDM, IBM 

dcSSc 
lcSSc 

Domináns antigén 
(ubikviter) 

dsDNS, Sm  
KL, LA 

SS-A 
SS-B 

Jo-1, Mi-2 Scl-70 
Centromer 

Szisztémás autoimmun betegségek  
közös vonásai 



 
 
  

SLE Sjögren sy DM PM SSc 

Életkor 20-30 év 40-50 év 5-15, 35-45 év 40-50 év 30-40 év 

Autoantitest a-dsDNS, a-Sm, aKL, LA, 
a-SS-A, a-SS-B 

a-SS-A, a-SS-B Anti-Mi-2 Anti-Jo-1, 
Anti-RNP 

a-Scl70 
ACA (CENPB) 

Patomechanizmus Főleg humorális: 
immunkomplex, 
komplement,  
III, II, IV alapreakció 

Humorális és 
sejtes: III, IV 
alapreakció 

Humorális: 
komplement, 
immunkomplex 

Főként 
celluláris 
citotoxicitás  

Főként sejtmediált, 
IV (ritkán II) 
alapreakció, fibrosis 

Szervi érintettség
  

Vese, szív, idegrendszer, 
savóshártyák, ízület, 
bőr máj, lép, vérképző-
rendszer, légzőrendszer 

Könny- és 
nyálmirigy, 
egyéb exocrin 
mirigyek,    
40-70%-ban 
egyéb szervek 

Bőr, izom, szív, 
tüdő, GI-traktus 

Izom, szív, 
tüdő 

Bőr, tüdő, szív, GI-
tractus 

Primer 
immunreakció 
helye 

Vasculatura (vasculitis) Exocrin 
mirigyek 

Bőr Izom Vasculatura 
(vasculopathia), 
extracellularis 
kötőszövet 

Kórlefolyás Hullámzó: relapszus, 
remisszió, de krónikus 
kumulatív elváltozások 

Lassú 
progresszió 

Hullámzó: 
Mono- vagy 
polifázisos 

Hullámzó, de 
krónikusan 
kumulálódó 
elváltozások 

Krónikus progresszív 

Társulási hajlam APS és sicca szindróma RA, SLE, SSc, 
Hashimoto 
thyreoiditis, 
Autoimmun 
hepatitisek 

Sicca szindróma SSc,  PM, RA  
sicca szindróma,  

Szisztémás autoimmun megbetegedések eltérő sajátosságai 
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A gondozás általános elvei 

• Diagnózis (néha csak NDC)  
• Alcsoport meghatározás 

• Állapotfelmérés, stratifikáció 
• Szervi érintettségek 
• Aktivitás 
• Károsodás 
• Súlyosság, progrnosztikai faktorok 
• Kísérő betegségek 

• Kezelési terv 
• Korai erőteljes indukciós kezelés 
• Fenntartó kezelés 
• Szupportív kezelés 

• A kezelés hatásának felmérése – az aktivitás monitorozása 

• Mellékhatások, szövődmények észlelése és kezelése 



Szempontok, segédletek az AI betegek 
gondozása során 

• Klasszifikációs kritériumok (revíziók történtek) 

• Diagnosztikai algoritmusok 

• Szervi érintettség: az egyes betegségekben bizonyos 
szervek érintettsége gyakoribb (de NDC-ben is lehet) 

• Aktivitás és súlyosság meghatározása 
• Aktivitási indexek 
• Károsodási indexek 
• Funkcionális indexek 

• Kezelési algoritmusok, ajánlások 

• A kezelésre adott válasz megítélése 





Klinikai aktivitás monitorozás lehetőségei  

o Klinikai tünetek  

 (általános és betegség specifikus tünetek) 

 

o Laborparaméterek  

 (We, CRP, vérkép, kémia, autoantitestek) 

 

o Aktivitási pontrendszerek 



SLEDAI (SLE Disease Activity Index) 

BILAG (British Isles Lupus Assessment Group) 

ECLAM (European Consensus Lupus Activity 
Measurement) 

SLAM (Systemic Lupus Activity Measure) 

  

Az SLE aktivitásának megítélése, indexek 



A betegségaktivitás megítélése SLEDAI 

• Convulsio  8 

• Pszichózis  8 

• Organic brain sy 8 

• Retinavasculitis  8 

• Agyidegtünet  8 

• Lupusfejfájás  8 

• Cerebrovasc.   8 

• Vasculitis  8 

• Myositis  4 

• Arthritis  4 

• Cylindruria  4 

• Haematuria  4 

 

 

• Proteinuria  4 

• Pyuria   4 

• Exanthema  2 

• Alopecia  2 

• Nyh fekély  2 

• Pleuritis  2 

• Pericarditis  2 

• Hypocomplementaemia 2 

• Magas a-DNA  2 

• Láz   1 

• Thrombopenia  1 

• Leukopenia  1 

C. Bombardier et al. Arthritis Rheum., 1992, 35: 630-640. 



KRÓNIKUS SZERVI KÁROSODÁSI INDEX SLE-BEN 
(SLICC/ACR) 

• Szem tünetek:   
cataracta   1 
retinopathia                     1 
• Neuropsychiátriai tünetek:  
cognitiv dysfunctio  1 
epilepsia   1 
stroke   1 
neuropathia                            1 
myelitis transversa  1 
• Nephritis:  
GFR kisebb 50%  1 
proteinuria 3.5g/nap felett 1 
ESRD   3 
• Pulmonális tünetek:   
pulm. hypertonia  1 
pulm. fibrosis  1 
radiol. elváltozás  1 
pleuracallus      1 
tüdõ infractus  1 
• Cardiovasculáris: 
angina, coronaria by pass    1 
AMI                       2 
valvulopathia   1 
pericarditis       1 

 

• Peripheriás érbetegség: 
caludicatio                                                 1 
ulcus cruris                                                 1 
amputatio                                                 2 
• Gastrointestinális:   
bélinfarctus, parenchymás szerv resectio    2 
mesenterális keringészavar                   1 
chron.peritonitis                            1 
GI mütét                            1 
• Mozgásszervi:   
izomatrophia                                     1 
deformáló v. erosiv arthritis                    1 
avasculáris necrosis    2 
osteomyelitis                     1 
• Bőrléziók:   
heges alopecia                             1 
kiterjedt bõrhegek     1 
bõr ulcreatio                     1 
• Korai gonadális insuff.                           1 
• Diabetes mellitus     1 
• Daganat    2 

 

D. Gladman et al. Arthritis Rheum. 1996, 39: 363-369,  



SLE: NEGATÍV PROGNOSZTIKAI TÉNYEZŐK 

Ruiz-Irastorza G /Lancet, 357:1027-1032, 2001/ 
Kiss E /Clin Exp Rheumatol 17: 171-177, 1999/  
 

•Vesekárosodás 
•Antifoszfolipid szindróma 
•Központi idegrendszeri szövődmény 
•Jelentős betegség aktivitás 
•Tüdő érintettség 
•Életkor (20 év alatt, 50 év felett) 
•Férfi nem 
•Afro-amerikai rassz 
•Endocarditis 
•Vérnyomás 
•Terápiás válaszkészség 
 

http://louise.hu/poet/?p=826


Aktivitás specifikus tényező 

Lupus nephritis, ISN/RPS IV 
 
The 2003 International Society of Nephrology (ISN)/Renal. 
Pathology Society (RPS) Classification of lupus nephritis (LN)  

Aktív lézió: 
CYC/MMF – 
AZA/MMF – 
RTX 

Glomeruláris sclerosis: 
ACI, ARB, statin, D vitamin, 
CHD,…. 

http://www.med.niigata-u.ac.jp/npa/Lectures/Lupus.htm
http://www.actavetscand.com/content/49/1/13/figure/F5


SLE response index (SRI) 

Wallace DJ et al: Arthritis Rheum 2009;61: 1168-78 



Aktivitás 

Károsodás A beteg  

közérzete 

•Klinikai és laboratóriumi jelek  

•Pontrendszerek 

 PhGA 

 SLE DAI 

 SLAM, ECLAM 

 BILAG 

•Biokémiai és genetikai biomarkerek 

SLICC/ACR  

Damage index 

VAS 

PGA 

SF36 

QoL 

A morbiditást jellemző paraméterek 

Terápiás válasz SRI 



A korai diagnózis jelentősége 

Raynud sy és következményei… 

Sclerodatylia korai        és                     késői fázisa 





A Rodnan féle bőrpontszám 

• 17 régió bőre 

• Súlyosság 0-3 

• Max. score: 51 
• Arc 

• Elülső mellkas 

• Has 

• Felkar 2x 

• Alkar 2x 

• Kezek 2x 

• Ujjak 2x 

• Combok 2x 

• Lábszárak 2x 

• Lábak 2x 

 



SSc aktivitás 

o Összes bőrpontszám14 (mRodnan skin score) 1,0  

o Scleroedema     0,5 

o Δ-bőrpontszám     2,0 

o Ujjnecrosis     0,5 

o Δ-vascularis tünetek    0,5 

o Arthritis     0,5 

o Δ-ízületi, izomtünetek    0,5 

o Δ-DLCO     0,5 

o Δ-tüdő, szív     2,0 

o We 30 mm/h     1,5 

o Hypocomplementaemia    1,0 

 

o Total maximum betegségaktivitási index 10,0 



SSc súlyosság (1-4) 

• Általános tünetek – fogyás (kg) 

5-10, 10-15, 15-20, >20 

• Perifériás vascularis 
Raynaud, csillaghegek, ujjbegyfekély, 

gangraena 

• Bőrpontszám 
1-14, 15-24, 25-39, > 40 

• Ízületek (ujj-tenyér táv, cm) 

1-2, 2-4, 4-5, >5 

• Izmok 
• enyhe prox. gyengeség norm. CK, EMG, 

biopsia 
• Kóros CK, EMG vagy biopsia 
• Kp izomgyengeség 
• Súlyos izomgyengeség 

• GI 
• Dist. oesoph. hypoperistaltica 
• Dist. oesoph. aperistaltica 
• Malabsorptio 
• Hyperalimentatio kell 

• Tüdő 
• DCLO ill. FVC 70-80% 
• 50-70%, enyhe pulm. hypert. 
• < 50%, > 60 Hgmm pulm. hypert 
• O2 szükséges 

• Szív 
• EKG vez. zavar, EF 45-49% 
• EKG arrythmia, EF 40-44% 
• Th-t igénylő arrythmia, EF < 40% 
• Pacemaker szükséges 

• Vese (kreatinin, mg/dl) 
• 1,3 - 1,6, diast RR 105-114 Hgmm,  + 

proteinuria 
• 1,7-2,9, diast. RR > 120 Hgmm, +++ 
• > 3 
• Dialysis szükséges 



Vasculitisek aktivitás monitorozása  

o Általános tünetek 

o Labor eltérések (We, vérkép, CRP, citokinek, adhezív 
fehérjék) 

o Érintett szervek képalkotó vizsgálata 

o Nagy ér vaculitiseknél képalkotó vizsgálatok 

o ANCA (Wegener granulomatosis) 

o Birmingham Vasulitis Activity Score 

http://imaging.consult.com/image/topic/dx/Chest?title=Wegener Granulomatosis (WG), Pulmonary Manifestations&image=fig1&locator=gr1&pii=S1933-0332(07)70145-3
http://flickr.com/photos/pulmonary_pathology/3734402453/


Birmingham Vasculitis Score (BVAS) – Vasculitis Damage Index 



Az EULAR/ERA-EDTA (Eu Renal Association, Eu 
Dialysis and Transplant Association)  
2016-os ajánlásai az AAV (ANCA asszociált 
vasculitisek) kezelésére 

• 21 tagú munkacsoport 

• 1 beteg, 1 nővér, 1 pathológus, 1 gégész, 1 pulmonológus, 1 
immunológus, 1 szemész, 2 belgyógyász, 6 nephrológus, 6 
reumatológus 

• Delphi módszer 

• 15 ajánlás 

Yates M, Watts RA, Bajema IM,et al. Ann Rheum Dis June 23, 2016 as 
10.1136/annrheumdis-2016-209133 



A kezelés általános elvei 

• Indukciós és fenntartó kezelés 

• Szupportív kezelés 

• A gyógyszermellékhatások kezelése 

• D-vitamin 

• Fizioterápia, rehabilitáció 

• Életmód, táplálkozás 



Gyógyszeres kezelés 

 

• NSAIDs 

• Corticosteroid: parenteralis ill. p.os 

• Immunszuppresszió:   MMF 

    (cyclophosphamid) 

    cyclosporin 

    azathioprin  

    methotrexate 

 Antimalariás szerek: chloroquin, OH- chloroquin 
 

• Biológiai terápiák:  Citokin egyéb szulubilis faktor gátlás: TNF, IL6, IL-1, BAFF 

   Sejtgátlás: B-sejt gátlás, kostimuláció gátlás 

• Célzott szintetikus kezelések: jeltvitel gátlás 

• Plazmaferezis  

• IVIG 

• Hemopoetikus őssejt transzplantáció 

• Specifikus kezelések: PAH, ujjbegyfekélyek 



Smith RM et al:  
Nature Rev Rheumatol 
2010; 6: 547-53 

Lehetséges terápiás célpontok 

Szignalizáció 
gátlása 
(JAK, Syk) 

In-/off-label use of biologic therapy in systemic lupus erythematosus. 
Gatto M, Kiss E, Naparstek Y, Doria A. 
BMC Med. 2014 Feb 17;12:30. doi: 10.1186/1741-7015-12-30. 

1. Sejtfelszíni molekulák 

o Anti-CD20: Rituximab,  
  Ocrelizumab 

Ofatumumab 

o Anti-CD22: Epratuzumab 

2. B sejt receptor  

o LJP394: Abetimus 
(tolerogén) 

3. Ko-stimulációs molekulák 

o Anti-CD154: Anti-CD40L 

o CTLA-4Ig: Abatacept 

4. Túlélési faktorok 

o Anti-BAFF: Belimumab, 

   Tabalumab 

o Anti-April: 

o TACI-Ig: Atacicept,  

o BAFFR/Ig: Blisibimod, 

 

5. : 

o IL-6:  Tociluzumab,
  Sirukumab 

o INF I:   
 Sifalimumab 

   Rontalizumab 

6. Proteasoma gátló: Bortesomib 

7. T sejt gátlók: Edratide 

   Rigerimod, 

   Laquinimod 

8. Jelátvitel gátlók (nem biol.) 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=lupus+nephritis+&source=images&cd=&cad=rja&docid=f3kT9lvBOPwOsM&tbnid=C4kGfcLTFYrbrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.readcube.com/articles/10.1038/nrrheum.2010.117&ei=tc6AUeDIGYXDtAac54DIBQ&psig=AFQjCNGDv6r-tCVAxD6Mn6QZvmjb7ESGBw&ust=1367480622347446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528782


Tapasztalat, életkor specifikus választás 
(CYC vs. MMF) 

Navaneethan SD et al: Treatment options for proliferative lupus nephritis: an update of clinical trial evidence. 
Drugs 2008; 68:2095-104 

 

Abstract 

…In this article, we review meta-analyses and clinical trial data on the therapeutic options for 
proliferative lupus nephritis, and complete a meta-analysis of the use of mycophenolate 
mofetil (MMF) compared with cyclophosphamide-based regimens. Clinical trials have found 
that cyclophosphamide-based regimens result in a decreased risk of end-stage renal disease, 
but are associated with significant toxicity in lupus nephritis. Even though the survival 
advantage of the US National Institutes of Health and Euro-Lupus regimens based on 
intravenous and oral cyclophosphamide has not been established, these approaches are 
broadly adopted in proliferative lupus nephritis. Recent studies have confirmed the 
therapeutic equivalence and potential comparative superiority of MMF and 
cyclophosphamide in induction of remission in patients with lupus nephritis. Use of MMF 
resulted in a lower incidence of infection and loss of gonadal function compared with 
cyclophosphamide regimens. Cyclophosphamide plus corticosteroids could represent the 
induction agents of choice in patients with severe lupus nephritis, whereas MMF could be 
used as an induction agent in patients with mild disease, patients who wish to preserve 
fertility and those at high risk of infections. However, given the complexity of disease activity in 
patients with lupus nephritis, the initial treatment options need to be individualized and 
altered based on the subsequent treatment response. Ongoing clinical trials will provide 
further evidence. 

 



A szisztémás AI betegségek kezelése – szupportív 

• Antihypertensivumok 

• Antiepilepticumok 

• Anémia korrekció 

• H2 blokkolók, protonpumpa-gátlók 

• Kortikoszteroid kezelés mellé: K-pótlás, Ca, D-vitamin, 
antiporotikus kezelés,  

• Lokális kortikoszteroidok, fényvédő krémek 

• Antibiotikumok, antivirális szerek 

• Az osteoporosis kezelése (gyulladás, szteroid kezelés, korai 
menopausa ill. andropausa) 

 

 



A szisztémás AI betegek kezelése –  
betegfelvilágosítás 

 

• A napfény kerülése, fényvédőkrém, D-vitaminpótlás 

• Fogamzásgátlás: aktív lupusban ill. APS-ben nem 
hormonális 

• A terhesség megtervezése, fokozott figyelem: 
exacerbatio 

• Fizikai kímélet  

• Szteroid ill. egyéb gyógyszer mh-ok kezelése 

• Gyógytorna 

• Diéta: mediterrán, rostdús 

 



SLE túlélés javulása 

5éves: 10%-50%       70%   ≥90%  ≥95%   
10éves:           53%   ≥85%  ≥90% 
15éves:      ~80% 
20éves:      ~75% 

1950          1970    1990            2000 

Steroid CYC,AZA 
MTX 
OH-CHLOR 

NIH protokoll 

CYC/AZA 
variációk 

Új fejlesztések 

immunszerológia vesebiopsia 



A túlélés javulásának következményei 

• Cardiovascularis 
betegségek  

 AMI RR: 50x 

 

• Infekciók 

 ITOs kezelés leggyakoribb oka 

 

• Daganatok 
 SIR~2.5 



Összefoglalás 

Az autoimmun kórképek ritka és heterogén betegségek 

 

Személyre szabott terápia szükséges 

 

Evidencián alapuló adatokra alapozott ajánlások követése 
indokolt 

 

Társszakmák együttműködése nélkülözhetetlen 

 

Immunológiai centrumokban való gondozás, követés 
szükséges 






