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Általános sajátosságok 

 „Nagy immitátor” 

 Ismeretlen eredetű multifaktoriális 

 Szinte  valamennyi szervet érintheti 

 Hullámzó kórlefolyás 

 Számos autoantitest  

 Betegenként más és más 

  

 



G. Tsokos et al: New insights into the immunopathogenesis of systemic lupus erythematosus 
Nat. Rev. Rheumatol, 2016 

Az SLE pathogenezisének 
modellje 



Pathogenezis elemei 

Wahren-Herlenius M, Dörner T:  Immunopathogenic mechanisms of systemic autoimmune disease 
Lancet 31;382(9894):819-31, 2013 

 



Legfontosabb tényezők az SLE pathogenezisében  

 M. Gatto at al: Emerging and critical issues in the pathogenesis of lupus. Autoimmun Rew., 2013.  
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Környezeti hatások 



Infektív ágensek 
Rizikó tényezők 
EBV 

CMV 

Protektív hatás 
Helicobacter pylori 

Hepatitis B 

Paraziták 

Mikrobiom 
Alacsonyabb Firmicutes/Bacteriodes arány 

Emelkedett Bacteriodes species  

B Chen et al: Integration of microbiome and epigenome to decipher the pathogenesis of autoimmune diseases 
Jour. Of Autoimmunity, 2017.   

G. Tsokos et al: New insights into the immunopathogenesis of systemic lupus erythematosus 
Nat. Rev. Rheumatol, 2016 



B Chen et al: Integration of microbiome and epigenome to decipher the pathogenesis of autoimmune diseases 
Jour. of Autoimmunity, 2017.   



Genetikai, epigenetikai 
tényezők 



MHC és nem MHC gének 

V.R. Moulton et al: Pathogenesis of human systemic lupus erythematosus: A cellular perspective 
Trends in Mol. Med., 2017  



Z. Mong et al: Translating epigenetics into clinic: focus on lupus, Clin. Epigen., 2017.  

Epigenetika 



J.Q Chen et al: MicroRNA expression profiles identify disease-specific alterations in systemic lupus  
erythematosus and primary Sjögren's syndrome, Plos One, 2017.  

 

MikroRNS-ek SLE-s betegeinkben 



Fokozott autoantigén kínálat, csökkent 
clearence 



P.Mistry et al: Cell death in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus and lupus nephritis 
Clin. Immunol., 2016 



P.Mistry et al: Cell death in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus and lupus nephritis 
Clin. Immunol., 2016 



A. Mahajan et al: Clearance Deficiency and Cell Death Pathways: A Model for the Pathogenesis of SLE, 
Front Immunol, 2016.  



Az Interferon szerep az SLE pathogenezisében 



S. Luo et al:The important roles of type I interferon and interferon-inducible genes in  
systemic lupus erythematosus, Int. Immunpharma., 2016 

Rontalizumab, sifalimumab 

anifrolumab 



Citokinek 

BAFF 

IL17 



Basophil lymphocyták az SLE pathogenezisében 



DNS-anti DNS IgE és IgG 



T ÉS B SEJTEK 



N. Rother et al: Disturbed T Cell Signaling and Altered Th17 and Regulatory T Cell Subsets in the 
Pathogenesis of Systemic Lupus Erythematosus, Front Immunol, 2015.  



A. Nalbandian: Interleukin-17 and systemic lupus erythematosus: current concepts. Clin Exp. Immunol., 2009 
  



M. Sawaf et al:Follicular Helper T Cells in Systemic Lupus Erythematosus: Why Should They Be  
Considered as Interesting Therapeutic Targets?  J Immunol. Res., 2016 

Tfh sejtek differenciálódása  



Aberrant B‐lymphocyte responses in lupus: inherent or induced and potential therapeutic targets 

European Journal of Clinical Investigation, 2013 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.12111/full




Szerv károsodás 

Zheng Liu: Taming lupus—a new understanding of pathogenesis is leading to clinical advances, Nat. Med. 2012 
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Akut lupus specifikus bőrtünetek 



SCLE 

Discoid lupus 



Erythema exudativum multiforme 

Raynaud szindróma Raynaud szindróma talaján kialakult 
gangraena 



Livedo reticularis 

Urticariás vasculitis 

Kisér vasculitis 



Egyéb mucocutan tünetek 

 Hajhullás: 

  

  

  

  

  

  

 Nyálkahártya fekélyek:  



Mozgásszervi tünetek 

 Kéz- és láb kis ízületeinek szimmetrikus nem errozív, nem 
deformáló polyarthritise 

 Aszeptikus csontelhalás 

 Myositis 

  

polyrthritis Jaccoud arthropathia 



Savós hártyák gyulladása 

 Pleuritis 

 Pericarditis 

 Peritonitis 

  

pleuritis pericarditis 



Légzőszervi eltérések 

 Pleuritis 

 Alveolitis obliterans 

 Pulmonális fibrosis 

 Pulmonális hypertonia 

 ARDS 

 Pulmonális embolia 

  



Kardiális eltérések 

 Pericarditis 

 Myocarditis 

 Ingerképzési és vezetési zavarok 

 Endocarditis 

  nem infektív verrucosus endocarditis 

  (Libman-Sacks-féle endocarditis) 

  szubacut infektív endocarditis 

Valvulopathia 

Coronaria betegségek 



Neuropszichiátriai tünetek 

CNS 
 

 Asepticus meningitis 
 Cerebrovascularis laesio 
 Demyelinisatios syndroma 
 Fejfájás (Migrén is) 
 Chorea 
 Myelopathia 
 Epilepsia 
 Psychosis (diff.dg: Steroid) 
 Acut confusus állapot 
 Cognitiv dysfunctio 
 Szorongás 
 Depresszió 

 

PNS 

 

 Acut Guillain-Barré sy. 

 Autonom idegrendszer 
zavarai 

 Mononeuritis 
simplex/multiplex 

 Myasthenia gravis like 

 Cranialis neuropathia 

 Polyneuropathia 

 Plexopathia 

 

(ACR ad hoc Committee, Arthritis Rheum 42:599-608,1999.) 



Mesangiális LN 

Diffúz LN 

Lupus nephritis 

Proteinuria  100 % 

Haematuria  80 % 

Vvt cilinderek  30 % 

Egyéb cilinderek 30 % 

Nephrosis szindróma    50 %  

Veseelégtelenség 60 % 

Rapid progrediáló veseelégtelenség:  15 %  

Hypertonia:   30 % 

Tubularis eltérések 70 % 

 

Vesebiopszia napi 0.5 gr-ot meghaladó 
proteinuria esetén 

Salem A. et al: Update on lupus nephritis, Glomerular Disease, 2017.   



Lupus nephritis ISN/RPS klasszifikációja  
Weening JJ et al. J Am Soc. Nephrol 15: 241-50, 2004 

 
Class I.  Minimális mezangiális nephritis 
Class II. Mezangiális proliferatív lupus nephritis 
Class III. Fokális lupus nephritis (a glomerulusok <50%-át involválja)  
  A. Aktív léziók: fokális proliferatív GN 
  A/C. Aktív és krónikus léziók: fokális proliferatív és   

  szklerotizáló GN 
  C. Krónikus inaktív léziók glomeruláris hegesedéssel: fokális  

  szklerotizáló GN.  
Class IV.  Diffúz lupus nephritis (a glomerulusok >50%-át involválja) 
   diffúz szegmentális (IV-s) típus, amikor az involvált  

  glomerulusok állományának  csak egy része és  
   diffúz globális GN (IV-G), amikor a glomerulusok egésze  

  érintett.  
   IV-S (A), IV-G (A),  
   IV-S (A/C),  IV-G (C), 
   IV-S (C),  
Class V.  Membranózus lupus nephritis 
   Együtt jelentkezhet Class III vagy IV típusú eltérésekkel. 
Class VI.  Szklerotizáló glomerulonephritis 
   A glomerulusok legalább, vagy több mint 90%-ában sclerosis 

   észlelhető aktív szöveti jelek nélkül.  
 

 
 

 
 



Egyéb szervi tünetek 

 Haematologiai 
● Leukopenia, lymphopenia 
● AIHA/ Thrombocytopenia/Evans sy. 
● Pancytopenia 
● Lymphadenopathia/Splenomegalia 
● TTP/HUS, CAPS 
Egyéb 
● Vasculitis 
● Pancreatitis, lupus hepatitis 
● Pepeticus ulcus/GI-vérzés 
● Mesenteriális thrombosis/vasculitis 
● A./v. centrális retinae thrombosis 
● Opticus neuritis 
● Chorioretinitis 
● Sicca sy.  



SLE: SLICC klasszifikációs kritériumok 

Klinikai kritériumok 

 Akut cutan bőrtünetek (pillangó 
eryhthema, TEN, fotoszenzitív, 
maculopapulosus bőrtünetek) 

 Krónikus cutan bőrtünetek (DLE, lups 
panniculitis, stb) 

 Száj nyálkahártya fekélyek (szájban 
vagy orrban) 

 Alopecia (diffúz) 

 Synovitis (több mint 2 ízület 
érintettsége) 

 Serositis  

 Vese érintettség (utp/kreat>500 
mg/24 óra vagy vvt-k) 

 Neurológiai tünetek (epilpszia, 
pszichosis, mononeuritis multiplex, 
myelitis, perifériás vagy centralis 
neuropathia, akut konfúzus állapot)  

 Hemolítikus anaemia 

 Leukoepnia (<4 G/L) vagy lymphopenia (<1 G/L) 

 Thrombocytopenia (<100 G/L) 

Immunológiai kritériumok:  
◦ ANA 

◦ aDNS 

◦ Anti SM 

◦ APA poz. 

◦ LA 

◦ Anti-kardiolipin 

◦ Anti-béta2 GPI 

◦ Alacsony komplement szintek 

◦ Direkt Coombs poz.  

 

M. Petri at al. , Arth. and Rheumat. 2012. aug.  



SLE gyanúja esetén végzendő szűrő labor 
vizsgálatok 

We 

Vérkép, quantititív és qualitatív 

Kreatinin 

Vizelet általános és üledék 

ANA Hep 2 sejten 

Annagret Kuhn et al: The diagnosis and treatment of Systemic Lupus Erythematosus Medicine, 2015.  



Pozitív szűrőteszt esetén végzendő labor 
vizsgálatok 

Anti-DNS 

Egyéb antitestek: anti-Sm, anti-SSA, anti-SSB, anti-RNP, nukleoszoma, riboszoma 
P protein elleni antitest 

Anti kardilipin, anti-B2 glikoprotein I, lupus antikoaguláns 

Komplement 3, 4 

GFR, u ált és üledék, 24 órás gyüjtött vizelet vagy utp/kreat 

Enzimek: CK, LDH, transzamináz szintek 

Egyéb laborok a klinikai tünetektől függően 

Annagret Kuhn et al: The diagnosis and treatment of Systemic Lupus Erythematosus Medicine, 2015.  



Szerv specifikus diagnosztika  

Bőr/ nyálkahártya tünetek: biopszia, szövettan 

Ízületi érintettség: UH, MRI 

Izom érintettség: EMG, MRI, izom bioszia 

Vese érintettség: hasi UH, vese biopszia (napi 0,5 grammot meghaladó proteinuria 
és aktív vizelet üledék esetén) 

Tüdő érintettség: mellkas rtg., CT, légzés funkciós vizsgálatok, DLCO 

Szív érintettség: echocardiographia, MRI, SPECT, coronarographia 

Idegrendszeri érintettség: MRI, CT csak stroke kizárására, Carotis UH, ENG, 
liquor vétel 

 

Annagret Kuhn et al: The diagnosis and treatment of Systemic Lupus Erythematosus Medicine, 2015.  



Treat-to-target SLE-ben  

Heterogén betegség 

Különböző szerveket érinthet 

Betegség aktivitás 

Krónikus szervi károsodás 

Ko-morbiditások 

Gyógyszer mellékhatások 

Betegek életminősége 

M. Mosca et al: Treat-to-target in systemic lupus erythematosus: where we are today?  Clin. Exp. Rhematol., 2012.  



SLE-s aktivitás, károsodás 

SLE-s aktivitás 
Remittáló-relabáló forma 
Krónikus aktív betegség 
Hosszú ideig remisszióban lévő 

 
Aktivitás mérése: SLE DAI (klinikai tünetek és laboratóriumi eltérések értékelése) 
 
Cél: aktivitás mentesség elérése 
 
SLE-s károsodás: SLICC/ACR damage index segítségével 

 
Cél: Károsodás megelőzése, kivédése 
 Aktivitás kontrollálásával 
 Kortikoszteroid dózisának minimalizálásával 
 Komorbiditások, beleértve a kardiovasculais rizikókat optimalizált kezelésével  
 
 M. Mosca et al: Treat-to-target in systemic lupus erythematosus: where we are today?  Clin. Exp. Rhematol., 2012.  



SLE DAI 



SLICC/ACR damage index 



Terápiás ajánlások enyhe, kp. súlyos betegség 
lefolyás esetén (LN és NPSLE kivételével) 

 1. Vonalbeli és alap gyógyszeres terápia: Hydroxychloroquin  vagy chloroquin és/vagy 
glükokortikoidok (2A) 

  

 2. Ha nincs terápiás válasz, vagy nem lehet a glükokortikoid dózisát csökkenteni 
kevesebb, mint 7.5 mg/nap prednisolon equivalens dózisig: Azathioprin vagy MTX 
vagy MMF (4B, 2A, 6D) 

  

 3. A fentiek mellett aktív, antitest pozitív betegeknél belimumab 

Annagret Kuhn et al: The diagnosis and treatment of Systemic Lupus Erythematosus Medicine, 2015.  



Hahn at al: ACR guidelines for screening, case definition, treatment and management of lupus 
Nephritis. Arthritis Care Res, 64: 797-808, 2012  

 



Hahn at al: ACR guidelines for screening, case definition, treatment and management of lupus 
Nephritis. Arthritis Care Res, 64: 797-808, 2012. 





B sejtek mint terápiás célpontok 

T. Dörner et al: Beyond pan-B-cell-directed therapy - new avenues and insights into the 
pathogenesis of SLE, Nat. Rev. Rheumatol, 2016.  



Belimumab 

 Teljesen human IgG1l monoklonalis antitest 

 Szelektív targetje és inhibítora a szolubilis  
BLyS-nek 

 A BLyS gátlása az autoreaktív B sejtek 
apoptózisát eredményezi 

Baker KP et al. Arthritis Rheum. 2003;48:3253-65. 
55 



BLyS Antagonists Facilitate Apoptosis of 
Autoreactive B Cells  

Autoimmune Disease Antagonist Binds BLyS 

BLyS BR3 or 
TACI or 
BCMA 
 

BLyS Antagonist 

B-cell survival B-cell apoptosis 

Cancro MP et al. J Clin Invest. 2009;119:1066-73. 

BLyS-Specific Inhibition Helps Promote Apoptosis in Autoreactive B 
Cells   

56 



 
10 mg/tstk a 0.14.28.  napon majd 28 naponta ismételni   



Terápiás célpontok SLE-ben  



Köszönöm a figyelmet! 


