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Az autoimmun betegségek:

Az immunrendszer effector
mechanizmusai a saját struktúrák ellen
támadást hoznak létre

Funkcionális, morfológiai, klinikai
következményekkel jár

Szisztémás

Szervspecifikus

Átfedő típusok



 Kötőszöveti (szisztémás 
autoimmun) betegségek:

 Systemas lupus erythematosus

 Sjögren szindróma

 Polymyositis/Dermatomyositis

 Systemas sclerosis

 Rheumatoid arthritis

 Primer és secunder 
antiphospholipid syndroma

 Nem differenciált collagenosis

 Kevert kötőszöveti betegség 
(„mixed connective tissue disease” 
= MCTD) 

 Vasculitisek

 Szervspecifikus autoimmun 
betegségek:

 Autoimmun haemolyticus anaemia 
(AIHA)

 Immun neutropenia
 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 

(ITP)
 Autoimmun bőrbetegségek
 Myasthenia gravis
 Demyelinizációs betegségek
 Autoimmun perifériás neuropathiák
 A gastrointestinalis traktus 

immunológiai betegségei
 Primer biliaris cirrhosis és autoimmun 

hepatitis
 Immunológiai vesebetegségek
 A szív immunpathologiai betegségei
 Autoimmun pajzsmirigy betegségek
 Diabetes mellitus
 Egyéb endocrin immunológiai 

betegségek
 Immunológiai tüdőbetegségek
 A szem immunpathológiai betegségei



Patofiziológiai eltérések

 Autoimmun betegségek:
 Saját szöveti antigén:

 Replikáció

 Transzkripció

 Transzláció

 Akut fázis reakció nem 
jellemző

 „Klasszikus” kórképek:
 SLE

 SSc

 pSS

 DM, PM

 NDC

 MCTD

 Immunmediált kórképek:
 Idegen antigén:

 Baktériumok

 Vírusok

 Protozoonok

 Gombák?

 Akut fázis reakció jellemző: 
CRP

 Rheumatoid arthritis

 SpA:
 Bechterew kór

 Psoriasis

 IBD

 Reaktív arthritis

 Vasculitisek



A systemás autoimmun
betegségek diagnosztikája

Jellegzetes klinikai kép + immunológiai sajátosságok



Előfázis betegségek
 Jellegzetes klinikai tünetek, autoimmun jelenségek, amelyekből

később systemás autoimmun kórkép létrejötte lehetséges

 Leggyakoribb klinikai tünetek, laboratóriumi eltérések:

Raynaud jelenség (többnyire azért a Raynaud syndroma
primaer marad, és systemás autoimmun kórkép soha nem
fejlődik ki)

Nem deformáló polyarthritis

Antinuclearis antitest pozitivitás

Gyulladásra utaló laboratóriumi eltérések, leukopenia,
stb.

Nem differenciált collagenosis

•A systemás autoimmun megbetegedés ténye biztos, de a 

klinikai tünetek nem sorolhatók be egyik definitiv kórképbe 

sem.

•Egy immunszerológiai eltérés + 2 tünet.



Rheumatoid arthritis



A synovitis kialakulása
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Rheumatoid arthritis

Ismeretlen eredetű, chronicus, progressiv deformáló
izületi gyulladás.

Fájdalom (MCP, PIP, csuklók - egyéb kis ízületek
ízületek, szimmetrikus módon)

Reggeli kéz-ízületi merevség

Fáradtság, mozgáskorlátozottság, hőemelkedés

Jellegzetes radiológiai eltérések (periarticularis
osteoporosis, marginalis erosio)

Laboratóriumi eltérések (rheumatoid factor, anti-CCP,
We, CRP,)

(Polyarthritis chronica progressiva - PCP)





Ízületi érintettség megoszlása: 

rheumatoid arthritis



Ízületi érintettség megoszlása: 

rheumatoid arthritis



Gyulladáscsökkentő kezelés



Bázisterápia

vérkép (thr), vizelet vizsgálat 1-2 hetente, 
ameddig az adag változik, utána 1-3 
havonta, vizelet 6-12 havonta 

myelosuppressio, haematuriacyclophosphamide

vesefunkciók minden két hétben, amíg a 
dózis változik, utána havonta, 3 havonta 
vérkép, se K, májfunkciók

oedema, vérnyomás ellenőrzés 2 hetente, 
ameddig a adag változik, utána havonta

cyclosporin

vérkép (thr) 1-2 hetente, amíg az adag 
változik, utána 1-3 havonta,

myelosuppressioazathioprin

májfunkció az első 6 hónapban havonta, 
utána 1-2 havonta

hasmenés, magas vérnyomásleflunomide

vérkép (thrombocyta szám is), 
májfunkciók, albumin, vesefunkciók 
minden 4-8. héten

myelosuppressio, fulladás, hányinger és 
hányás, nyirokcsomó megnagyobbodás

methotrexate

vérkép az első három hónapban 2-4 
hetente, utána 3 havonta

myelosuppressio, fényérzékenység, bőrpírsulfasalazin

-látás változása, szemészeti ellenőrzés 
minden 6-12. hónapban

hydroxychloroquine

Laboratóriumi vizsgálatokKlinikai tünetekGyógyszer



Smolen J.S.:New therapies for treatment of rheumatoid arthritis



A Spondylarthropathiak



Enthesitis és synovitis

Emery, Given, McGonagle, et al. Lancet. 1998.



A sacroiliacalis ízület



Patológiai alapjelenségek

 Skeletalis:

 Axialis:

 Enthesitis/enthesopathia

 Sacroileitis

 Perifériás:

 Synovitis

 Estraskeletalis:
 Mucosa:

 Anterior uveitis

 Urethritis

 Gyulladásos bélbetegség

 Bőr:
 Psoriasis

 Az anamnézis 
különösen fontos!                          

HLA-B27



Spondylarthritis 

ankylopoetica

Arthritis
psoriatica

Reiter syndroma/
reactiv arthritis

Juvenilis chr.

arthritis

Gyulladásos 

bélbetegséghez 

társuló arthritis

Nem differenciált 

spondylarthropathia

Ízületi érintettség megoszlása: 

spondylarthropathiák



Spondylitis ankylopoetica tünetei





Reactiv arthritisek

 “Asepticus” arthritis

 Rendszerint alsó végtagi nagy 
ízületek, aszimetrikus érintettsége

 Remissio, exacerbatio

 40 év alatti a betegek 3/4-e

 Férfi dominancia



Reactiv arthritist okozó 
microorganismusok

 Genito-urinalis
 Chlamydia thrachomatis
 Ureaplasma urealyticum
 Neisseria gonorrhoae

 Gastrointestinalis
 Clostridium difficile
 Entamoeba histolytica
 Giardia lamblia
 Shigella törzsek
 Escherichia coli (enterotoxicus törzsek)
 Yershinia törzsek (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis)
 Salmonella törzsek (S. typhymurium, S. enteritidis, stb)

 Egyéb
 Chlamydia pneumoniae
 Streptococcus pyogenes
 Borrelia burgdorferi
 Blastocystis hominis



Reiter syndroma

Arthritis

Urethritis

Conjunctivitis



Arthritis psoriatica 

 Moll és Wright 
klasszifikációja:
 DIP érintettség

 Aszimetrikus mono-
vagy oligoarthritis

 Axiális érintettség

 Szeronegatív 
polyarthritis

 Arthritis mutilans

 Gyakran rejtett a 
bőrtünet



Ízületi érintettség gyulladásos 
bélbetegségben:

 Axiális érintettség:
 10-20%

 Spondylitis ankylopoeticahoz hasonló kép de:
 enyhébb

 az alapbetegség nem befolyásolja a tüneteket

 sokszor csöndes Crohn betegség

 Kevesebb HLA-B27 pozitivitás

 Perifériás ízületek:
 10-20%, Crohn betegségben kissé gyakoribb

 ritkán eroziv, általában nem destruktív, CU-ban az aktivitás az 
alapbetegségtől függ – colectomia 50%-ban javít

 CB: a csípő suppuratív gyulladása

 I-es típus: oligoarthritis: acut, 6 hét alatt szanálódik

 II-es típus polyarthritis: krónikus

 Leggyakrabban érintett: MCP, PIP, térd, boka, CU: váll



Axiális spondylarthropathia

Képalkotó eljárással 
kimutatható sacroileitis
+ legalább egy SpA 
tünet

 Sacroileitis:
 MR: akut gyulladásos 

elváltozások, amelyek 
sacroileitisnek felelnek 
meg

 Rtg: módosított New 
Yorki kritériumok szerinti 
sacroileitis

HLA-B27 pozitivitás + 
legalább két SpA tünet

 SpA tünet:
 Gyulladásos derékfájdalom
 Arthritis
 Enthesitis
 Uveitis
 Dactylitis
 Psoriasis
 CB/CU
 SpA a családban
 HLA-B27
 Emelkedett CRP
 Jó terápiás válasz NSGY-re

VAGY



Perifériás spondylarthropathia

 Arthritis vagy enthesitis vagy dactylitis

 És: >1
 Uveitis

 Psoriasis

 Crohn betegség vagy Colitis ulcerosa

 Megelőző infekció

 HLA-B27

 Vagy: >2 egyéb SpA jellegezetesség
 Arthritis

 Enthesitis

 Dactylitis

 IBP valaha

 Pozitív családi anamnézis





 Poliszisztémás autoimmun betegség
 Antitest és immunkomplex okozta 

szervkárosodás
 1895 William Osler:

 „a nagy utánzó”

Az SLE ACR (Amerikai Reumatológusok
Kollégiuma) kritériumai (a Tan-féle 1982-
es kritériumok Hochberg (1997) szerinti
módosítása):

 pillangószárny-erythema
 discoid jellegű bőrlaesiók
 fényérzékenység
 oralis ulceratiók
 arthritis
 serositis
 vesebetegség:

 perzisztáló proteinuria >0.5 g/die
 vagy 3+, ha nem végeztek kvalitatív meghatározást
 vagy sejtes cylinderek ( vvt, Hb, granularis, tubularis vagy kevert) jelenléte

 neurológiai rendellenesség
 görcsrohamok vagy psychosis (egyéb ok nélkül)

 haematológiai eltérések
 haemolyticus anaemia, vagy
 leukopenia <4000/ml, vagy
 Iymphopenia <1500/ml, vagy
 thrombocytopenia <100.000/µl

 immunszerológiai eltérések
 anti-DNS antitestek vagy
 anti-Sm antitestek vagy
 antifoszfolipid antitestek (anticardiolipin IgG, IgM,  

lupus anticoagulans)

 antinuclearis antitest (ANA) pozitivitás

A  11 kritérium közül minimum 4 jelenléte szükséges.

Szisztémás lupus erythematosus



Antifoszfolipid szindróma

 Legalább 2 alkalommal 6 hét különbséggel
jelentősen emelkedett titerben anti-
foszfolpid antitestek:

 LA, anti-CL, anti-B2 GP-1, anti-PTR

 Ismétlődő trombózisok, emboliák

 Spontán terhesség megszakadások

 Primer vs. secunder



Systemás sclerosis (SSc)

 Vascularis elváltozások - vasculopathia

 Raynaud jelenség

 Vascularis laesio (capillaris, kisarteria károsodás)

vese manifestatio (hypertonia, azotaemia)

pulmonaris hypertonia

egyéb kisarteriák elváltozásai

 Fibrosis

 Bőr: sclerodactylia, diffus scleroderma (a bőr kiterjedt érintettsége, a törzsön
is)

 Pulmonalis fibrosis

 (Foltos) myocardium fibrosis

 Gastrointestinalis tünetek (reflux oesophagitis, dysmotilitas, stb.)

 Teleangiectasia, subcutan calcinosis, pigmentatio zavar, ujjbegy atrophia, csillag
alakú hegek

 Ízületi contracturák

 Atrophia

Systemás scleroderma



Capillarmicroscopia
 Scleroderma capillaris pattern: igen tág

óriáscapillarisok (és esetenként
avascularitas).

 Pozitív
 Systemás sclerosisban (80-90%-ban)

 Esetenként Raynaud syndromában
(szinte biztos scleroderma "jelöltek").
Ha más jel nincs, akkor is secundaer
Raynaud syndroma elnevezést
használjuk.

 Myositisben és MCTD-ben is viszonylag
gyakran hasonló eltéréseket látunk.



Sjögren szindróma: 
betegség spektrum

 Szervspecifikus, limitált 
autoimmun exocrinopathia:
 Keratoconjunctivitis sicca:

 mennyiségileg és minőségileg
megváltozott könnytermelés

 corneán száradásos jelenségek
 fekélyek

 szem szárazság érzet, fájdalom, 
idegentest érzés

 fényérzékenység

 Stomatitis sicca:
 csökkent nyáltermelés
 szájszárazság, égő fájdalom, 

ízérzés zavara
 korai fogromlás: marginális

cariesek
 cheilitis, angulus infectiosus

 Kétoldali aszimmetrikus parotis
duzanat

 Submandibuláris nyálmirigy
duzzanat

 Szisztémás betegség, 
szerteágazó autoimmun 
jelenségekkel:
 Konstitucionális tünetek

 Bőr

 Vese

 Központi idegrendszer

 Raynaud jelenség

 Leukocytoclasticus vasculitis

 Lymphadenopathia

 Hematológiai eltérések

 Lymphoma

 Máj



Az inflammatorikus myopathiák:
 Izmok mononucleris 

infiltrációja, gyulladása

 Polymyositis/Dermatomyositis

 Klinikai jellegzetességek:

 Proximális típusú 
izomgyengeség

 Erythemas bőrtünetek:

 Gottron jel és papula

 Heliotrop rash

 Raynaud jelenség

 Szerelő-kéz

 Laboreltérések: CK, GOT, LDH, 
We, anti-Jo, anti-SRP, anti-Mi2

 Myocarditis

 Interstitialis alveolitis

 Gyomor-bélrendszeri 
megjelenések:

 Dysphagia, aspiratio

 Táplálási nehézség:

 Szondatáplálás

 Gyakran 
paraneoplasztikus:

 Gyomor-bélrendszeri 
daganat keresése!



Vasculitis = gyulladás és degeneráció 
az érfalban





Vasculitisek tünetei

 A gyulladásból fakakdó általános tünetek, 
eltérések:

 Hőemelkedés, láz

 Fogyás

 Étvágytalanság

 Akut fázis reakció

 Az adott ér által ellátott terület hypoxiája, 
perfúziós zavara



Chapel Hill klasszifikáció 2012



Átfedő (overlap) syndromák

Olyan megbetegedések, ahol több systemás
autoimmun kórkép tünetei vannak egyszerre
jelen

Sclerodermatomyositis

Tágabb értelemben: secundaer Sjögren
syndroma, a kevert kötőszöveti betegség
(MCTD) is ide sorolható

Egyéb (pl. rheumatoid arthritis - lupus overlap
sy. “rhupus”, stb.)



Mikor merül fel systemás autoimmun megbetegedés
gyanúja?

 ha ismeretlen eredetű gyulladás észlelhető. Erre utal a gyorsult We, subfebrilitas, 
láz, polyclonalis immunglobulin szaporulat, esetenként emelkedett CRP.

 polyarthritis esetén, elsősorban, ha a metacarpophalangealis, illetve proximalis
interphalangealis sor is érintett, szimmetrikus módon. A distalis interphalangealis
ízületek és a gerinc ízületei nem érintettek.

 Raynaud jelenség esetén
 sicca-tünetek (keratoconjunctivitis sicca, xerophthalmia) fennállásakor
 bőrjelenségek (dermatitis, fényérzékenység, livedo reticularis/racemosa, cutan

vasculitis, sclerodactylia, egyenletes ujj-bőrduzzanat) észlelésekor
 proteinuria, mikroszkópos haematuria, cylindruria esetén
 ismétlődő serositisek (pleuritis, pericarditis) esetén
 antifoszfolipid szindrómára utaló tünetek (artériás/vénás ismétlődő thrombosisok, 

ismétlődő spontán abortusok/koraszülés, livedo reticularis, thrombocytopenia, 
központi idegrendszeri vascularis tünetek, bizonyos szív-billentyűhibák) és 
egyidejű antifoszfolipid antitestek észlelése esetén

 szimmetrikus izomfájdalom, izomgyengeség esetén, ha az a proximalis
végtagizomzatot érinti, és kreatinin kináz emelkedéssel jár

 ismeretlen eredetű interstitialis fibrosisalveolitis esetén valamint ismeretlen 
eredetű pulmonalis hypertonia esetén, ha az a fenti tünet(ek) valamelyikével 
társul

 szervi tünetek szokatlan társulása esetén
 "megmagyarázhatatlan" polyneuritises, polyneuropathiás tünetek fennállásakor
 "reactiv nyirokcsomó" szövettani képe esetén
 tartósan fennálló leukopenia esetén


