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RF rheumatoid faktor
SA spondylitis ankylopoetica (Bechterew)
SAPIIO synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteomyelitis
SCLE subacut cutan lupus crythematosus
SLE szisztémás lupus erylhematosus
Spa spondylarthritis
SS Sjögren szindróma
SSc szisztémás sclerosis
TIA átmeneti ischacmiás roham („transient ischemic attack”)
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Előszó a negyedik kiadáshoz

E könyv jelentős mértékben különbözik a többi hasonló munkától. Nem 

követem a szokásos tankönyvek, monográfiák szerkezetét. Történelmi áttekintés, 

illetve részletes kóroktani leírások, képanyag nem szerepel ebben a munkában. Az 

előző három kiadáshoz hasonlóan, szinte kizárólag a gyakorlati teendők tömör 

(gyakran egyszerűsített) kifejtésére törekedtem.

Bevallott célom a reumatológiai kórképek egységes szemléletbe foglalása, és 

az orvostanhallgatók illetve a gyakorló orvosok számára legfontosabb 

alapismeretek közlése, saját klinikai gyakorlatunk tükrében. Hangsúlyozom a 

multidiszciplináris megközelítés, a korai diagnózis és a korán, időben elkezdett 

célirányos kezelés fontosságát, és azt is, hogy több szervrendszer érintettsége 

esetén az egész beteget kell szemlélnünk.

Nagyon köszönöm munkatársaim (Varjú Cecília, Kumánovics Gábor, Minier 

Tünde, T Kovács Katalin, Horváth Gábor, Tuba Éva, Gulyás Katinka, Sütő Gábor) 

hasznos észrevételeit és segítségét.

Pécs, 2015. december

Czirják László
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IMMUN-MEDIÁLT SZISZTÉMÁS GYULLADÁSOS 
REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK

A kötőszöveti betegségek általános jellem zői

A szisztémás autoimmun kórképek (más névvel kötőszöveti betegségek) többnyire 

változatos és sokszor hasonló klinikai tünetekkel járnak. Fontos és gyakori alaptünet a 

szimmetrikus polyarthritis. Ez rendszerint a kezek metacarpophalangealis (MCP) és proximalis 

interphalangealis (PIP) ízületeit érinti, de a csukló- és térdízületek, valamint a láb analóg 

ízületeinek gyulladása is gyakori. További kötőszöveti betegségre jellemző tünet lehet még a 

Raynaud jelenség, gyulladásos bőrtünetek, illetve ismétlődő serositisek jelenléte. Egyéb okkal 

nem magyarázható gyulladásos jelenségek, proteinuria/haematuria, szimmetrikus proximalis 

végtagizom-gyengeség, szem-/szájszárazság, alveolitis, antifoszfolipid szindrómára utaló 

klinikai/laboratóriumi jelek, leukopenia, valamint szervi tünetek szokatlan társulása esetén 

szintén érdemes kötőszöveti betegség fennállására gondolnunk. A központi és perifériás 

idegrendszeri tünetek is a gyanújelek közé tartozhatnak (1. táblázat).

Ha a gyakori tünetek (Raynaud jelenség, polyarthritis, száraz szem/száraz száj 

szindróma, bőrtünetek) kombinációjával találkozunk a mindennapi gyakorlatban, akkor 

kötőszöveti betegség fennállására komolyan gondolnunk kell, hogy elkerüljük a „típushibákat” 

(2. táblázat).

Alaptünetek, amelyek kötőszöveti betegség fennállására utalnak 

Gyulladásra utaló laboratóriumi paraméterek
E betegségek többnyire folyamatosan vagy időszakosan gyulladásos jelenséggel 

járnak. Jellemző a hullámzó lefolyás, a gyulladásos és gyulladásmentes periódusok váltakozása. 

Ha ismeretlen eredetű gyulladás van jelen a szervezetben (általános tünetek, subfebrilitas, láz) 

és a háttérben sem infekciós ok, sem neoplasma nem nyilvánvaló, érdemes egyidejűleg 

szisztémás autoimmun betegség fennállására is gondolnunk. Az infekció és tumorkutatás nem 

tarthat nagyon hosszú ideig, különösen, ha kötőszöveti betegségre utaló egyéb gyanújelek is 

jelen vannak (1. táblázat). Infekció vagy malignoma miatt hosszabb ideje tartó lázas állapot 

esetén többnyire a vizsgálat során az a véleményünk, hogy komoly, súlyos betegségről van szó. 

Ha a beteg relatíve jó  általános állapotban van, és nincsenek általános tumortünetei sem, 

gondolni kell kötőszöveti betegségek fennállására.

Gyorsult Westergreen (We) jelzi a gyulladás tényét, és gyakran polyclonalis 

immunglobulin-szaporulat is jelentkezik. Bizonyos autoimmun kórképek (SLE, polymyalgia

rheumatica, szisztémás vasculitisek) esetében a süllyedés jelentős mértékben gyorsult lehet.
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Célszerű a CRP vizsgálata is. A gyorsult We-hez tumorokban, infekciókban és a gyulladásos 

reumatológiai betegségek közül RA-ban, szisztémás vasculitisekben, spondylarthritisekben és 

polymyalgia rheumaticában emelkedett CRP társul. Ezzel szemben a gyulladásos tünetekkel 

járó, gyorsult Westergreenhez normális, vagy ahhoz közeli CRP gyakori lupusban, illetve 

Sjögren szindrómában. Ha egy lupusos vagy Sjögren szindrómás beteg esetében a gyorsult We 

mellett a CRP is emelkedett, interkurrens infekcióra érdemes gondolni.

Polyarthritis

Arthritisről akkor beszélünk, ha traumával nem összefüggő, legalább egy ízületet 

érintő fájdalom vagy gyulladás észlelhető. A gyulladás ízületi duzzanatot, az ízületben a 

synovialis folyadék mennyiségének növekedését jelenti, amit gyulladásos laboratóriumi 

eltérések (gyorsult We, emelkedett CRP) kísérnek, és gyakran anaemia is észlelhető.

A kötőszöveti betegségekre a szimmetrikus, metacarpophalangcalis, proximalis 

interphalangealis (MCP-PIP) sort érintő polyarthritis jellemző. A láb analóg ízületi sorai 

szintén érintettek lehetnek. A szimmetrikus jelleg azt jelenti, hogy mindkét végtagon van 

érintett ízület az analóg ízületi sorban, de a tökéletes szimmetria nem követelmény. A distalis 

interphalangealis (DIP) sor nem érintett. A gerinc kisízületei és a sacroiliacalis ízület sem 

gyulladt, kivéve a rheumatoid arthritisben előforduló atlantoaxialis ízület synovitisét.

A kötőszöveti betegségek nagyízületi szimmetrikus gyulladást is okozhatnak, 

elsősorban a csuklók és térdek érintettek, de más nagyízületek szimmetrikus synovitise sem 

ritka. RA-ban és az egyéb kötőszöveti betegségekben az arthritis megjelenése, különösen korai 

esetekben nagyon hasonló, és ez differenciáldiagnosztikus problémákat okoz (5-6. táblázat). 

RA-ban kifejezett, és hosszabb ideig tartó reggeli ízületi merevség van, a későbbiek során 

erozív eltérések alakulnak ki, az aktív ízületi gyulladáshoz pedig CRP-emelkedés is társul, míg 

ez a többi kötőszöveti betegségben ritkábban fordul elő.

Jó néhány egyéb kórkép is megjelenhet hasonló megoszlású polyarthritisszel. Az 

elkülönítésben a kísérő tünetek segíthetnek (4. táblázat). A legnagyobb klinikai jelentősége az 

infekcióhoz társuló eseteknek van (5-6. táblázat). Paraneoplasiás szindrómában, illetve az 

arthritis psoriatica egyik alcsoportjában is előfordul hasonló megoszlású polyarthritis.

A spondylarthritis csoport kórképeire más megoszlású sokízületi gyulladásos tünetek 

jellemzőek (1. ábra), aszimmetrikus, dominálóan alsó végtagi nagyízületi tünetek, sacroileitis 

és kolbászujjszerü eltérés (egy-egy ujjon az MCP-PIP és DIP egyaránt érintett, a másik ujjon 

pedig nincs arthritis) észlelhető (4. táblázat). A további arthritisszel járó kórképeket, így pl. az 

osteoarthritist az ízületi gyulladás megoszlása és egyéb jellegzetességei alapján szintén
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viszonylag egyszerű elkülöníteni (7. táblázat). Megjegyzendő, hogy forró, vörös ízület 

észlelése esetén elsősorban infekciós eredetű arthritisre, köszvényre illetve traumára érdemes 

gondolni.

A „divatos” diagnózisok közé sorolható febris rheumatica és Lyme borreliosis, amelyek 

szintén más megoszlású arthritist okoznak (5., 7. táblázat), ezért e kórképek makacs, hosszan 

tartó keresése céltalan. A tonsillectomia erőltetése szintén gyakori rossz beidegződés. A 

tonsilla akkor szerepel gócként, ha belőle híg gennyes váladék préselhető ki, a leoltás pedig 

pozitív.

Raynaud jelenség

A Raynaud jelenség epizodikus digitális vasospasmust jelent, amit hidegprovokáció 

(vagy ritkán esetleg emocionális stressz) vált ki. Ha más tünet, illetve immunszerológiai és/vagy 

kapillármikroszkópos eltérés nem kíséri, a megbetegedést primer Raynaud szindrómának 

nevezzük (9. táblázat). Enyhe formájában ez az elváltozás igen gyakori, előfordulási aránya típusos 

formájában 6% körüli. A hideg hatására jelentkező panaszok többnyire szeptember végétől 

áprilisig tartanak, a melegben is észlelhető tünetek esetén a nyári hónapokban pedig inkább 

kézmosáskor, illetve hideg vízben fürdéskor jelentkeznek. Egyes betegeknél a Raynaud jelenség 

pszichés stressz hatására is fellép.

A Raynaud jelenség egy-, két-, illetve háromfázisú lehet az egymás után következő 

színelváltozásoktól függően. Először az ujjak fehérek lesznek, majd idővel kékeslividdé válnak. A 

vasospasmus oldódását követően reaktív hyperaemia jelentkezik, és az ujjak pirosak és melegek 

lesznek. Könnyű elnézni a Raynaud jelenséget olyan betegeknél, akik nem jól írják le a tüneteiket. 

A színelváltozást nem mindig tudják a betegek pontosan jellemezni. A legfontosabb panasz tehát 

a hideg expozícióra jelentkező ujjfájdalom. A betegek többsége inkább erről panaszkodik. Van, 

aki a panaszait kézujjzsibbadásként írja le. Hideg hatására fokozódó zsibbadást lehet vasospasticus 

panaszhoz rendelni, de a melegben is meglévő, többnyire állandó, vagy éjszaka fokozódó 

ujjzsibbadás hátterében más kórkép (pl. polyneuropathia) áll. A kéztő-alagútszindróma is hasonló 

tünetet okoz. Fontos a szimmetrikus megjelenés tisztázása is, az egy oldalon észlelhető tünetek 

hátterében gyakran más eredetű, organikus keringési zavar áll. A trophicus zavar (fekély) fontos 

anamnesztikus adat.

A Raynaud szindróma szekunder formájánál a digitális vasospasmus mellett egy 

másik kórkép fennállása is észlelhető. Maga a kísérő alapbetegség igen sokféle lehet. A 

betegség szekunder formája viszonylag gyakran társul kötőszöveti betegségekhez (szisztémás
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autoimmun megbetegedésekhez) (10. táblázat). Szisztémás sclerosisban gyakorlatilag 100%- 

ban jelen van.

Minden orvoshoz forduló Raynaud szindrómás beteg esetében bizonyos 

alapvizsgálatokat el kell végezni, eldöntendő, hogy a betegnél az észlelt tünet lehet-e egy 

kezdődő kötőszöveti betegség részjelensége. Raynaud szindróma tüneteivel jelentkező beteg 

esetében tehát első lépésként ki kell zárni azon kórképek fennállását, amelyek organikus artériás 

keringészavart, kompressziós szindrómát (TOS), illetve hiperviszkozitást okoznak (4. táblázat). 

Ha ezek egyike sem áll fenn, az antinukleáris antitest (ANA), illetve antifoszfolipid antitestek 

vizsgálata, valamint a kapillármikroszkópia elvégzése a következő lépés (14. táblázat).

A (körömágy-) kapillármikroszkópos vizsgálat során óriáskapillárisok, illetve 

avascularis területek jelenlétét (ún. „scleroderma-kapilláris pattemt”) keressük elsősorban (lásd 

alább). Ha tehát akár ANA-pozitivitásról, akár jellegzetes kapillármikroszkópos eltérésekről 

vagy kísérő gyulladásos jelenségekről van szó, célszerű a beteget szekunder Raynaud 

szindrómásnak tekinteni (10. táblázat). Ilyenkor a beteg követése indokolt, mert esély van arra, 

hogy a későbbiekben egy szisztémás autoimmun betegség fog kialakulni. Leggyakrabban a 

scleroderma családba tartozó kórkép kialakulása valószínű. Ha az új keletű Raynaud jelenséget 

gyulladásos tünetek kísérik, illetve az antinukleáris antitest (ANA) szűrővizsgálat pozitív, 

szintén valószínű valamely kötőszöveti betegség későbbi kialakulása, ezért a betegek 

gondozása reumatológiai-immunológiai szakember kompetenciájába tartozik.

Sicca tünetcsoport
Gyakori tünet, a szem- és szájszáradás hátterében igen sokféle, egyszerű, banális ok 

állhat, a diabetestől kezdve a diuretikus kezelésen át a szájszáradást okozó horkolásig. A 

szemszáradást egyébként gyakran inkább idegentest-érzésként élik meg a betegek. Jó néhány 

egyéb tünet is előfordulhat (bronchitis sicca, vulvovaginitis sicca, nagynyálmirigy-duzzanat, 

chr. pancreatitis stb.).

Izomfájdalom
A proximalis végtagizomzat fájdalma és gyengesége szigorúan szimmetrikus. Ha

gyulladásos jelek és főként kreatin-kináz emelkedés is észlelhető, a diagnózis felállítása 

viszonylag könnyű, bár az egyéb kórképektől való differenciálás (myopathiák, vírusinfekció 

által okozott esetek, stb.) ilyenkor is abszolút kötelező. Vannak alattomos myositises esetek, 

amelyek nem látványos tünetekkel kezdődnek. Ilyenkor érdemes megkérdezni, hogy bizonyos 

tipikus mozdulatokat a beteg el tud-e végezni? Tud-e a beteg fésülködni? A tarkón levő haj
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fésülését ezek a betegek általában nehezen tudják kivitelezni. Ha fürdőkádban zuhanyoznak, 

nehézségük van a kiszállással, beszállással is, a székből pedig nehezen tudnak felállni. A 

klasszikus gyulladásos myopathiára utaló tünetekhez nagyon hasonló panaszokat okozhat a 

polymyalgia rheumatica, esetleg a fibromyalgia szindróma is. Egyoldali, aszimmetrikus 

izompanaszok fennállása esetén organikus neurológiai betegséget kell keresni.

Bőrjelenségek

Fényérzékenység esetén napsütés, szolárium hatására dermatitises tünetek 

jelentkeznek. Antifoszfolipid szindrómában, illetve bizonyos vasculitis formákban gyakori a 

livedo reticularis/racemosa. Ez meleg hatásra nem változik, a bőrelváltozás fix marad. 

Tapintható purpura, vasculitis elsősorban az alsó végtag feszítő oldalán észlelhető. 

Gangraenák, ujjfekélyek Raynaud jelenséghez, szisztémás sclerosishoz, illetve szisztémás 

vasculitishez valamint antifoszfolipid szindrómához és cryoglobulinaemiához társulhatnak. 

Sclerodactylia, amikor a bőr a kéz ujjain nehezen elemelhetővé válik szintén fontos jel, 

szisztémás sclerosis fennállására utalhat. Az ujjak bőrének (az ízületi határokat nem tisztelő, 

és nem arthritises eredetű) egyenletes megvastagodása/duzzanata fontos jel, elsősorban 

szisztémás sclerosis vagy MCTD korai tünete lehet. Az ízületek feszítő felszínén levő 

gyulladásos pír (Gottron papula) a dermatomyositis típusos jele. Teleangiectasia, bőr hypo- 

hyperpigmentáció szisztémás sclerosisban fordul elő.

Proteinuria, hacmaturia
Elsősorban proteinuria, haematuria, cylindruria jeleit keressük. A szisztémás 

autoimmun megbetegedésekhez társuló vesebetegségek nem okoznak szubjektív panaszt, 

illetve amikorra már tünetek-panaszok jelentkeznek, a kezelés már régen elkésett. Minimális 

mértékű haematuria, illetve mérsékelt fokú proteinuria hátterében is állhat igen komoly, rossz 

prognózisú vesebetegség. A vizeletvizsgálatot minimum 2-3 alkalommal meg kell ismételni, 

mert egyszeri vizsgálat még lupus nephritis esetén is negatív eredményt adhat.

Nőbetegeknél fontos a megfelelő toalettes vizelet vizsgálata, a reggeli, első 

középsugár-vizelet analizálása. Menseshez közeli vagy menses alatti vizeletet nem szabad 

értékelni. Ha laphámsejtek vannak a vizeletben, a minta értékelhetetlen. Leukocyturia esetén 

leoltást kell végezni. A kórokozót igazolni kell leoltással, majd célzott antibiotikus kezelést 

követően a vizeletvizsgálatot meg kell ismételni. Proteinuriát és a vizeletüledékben dysmorph 

vörösvérsejtek jelenlétét keressük, ez utal glomerularis vesebetegségre.
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Polyneuropathia

Ez a tünet leginkább alkoholizmushoz, diabeteshez, ritkán hypothyreosishoz, és 

mérgezéses állapotokhoz társul. Ha ezekről nincs szó, és egyéb kötőszöveti betegségekre utaló 

jel is észlelhető, érdemes kötőszöveti betegség fennállására gondolni.

Klinikai tünetek szokatlan társulása

Fontos alapszabály, hogy a beteg tüneteinek és a fizikális vizsgálat eredményének 

összegzése, valamint a korábbi dokumentáció áttekintése után mindenképpen fel kell tennünk 

azt a kérdést, hogy a beteg összes megnyilvánulása magyarázható-e egyetlen betegség 

fennállásával. Ha erre a kérdésre határozott nem a válasz, csupán akkor állíthatjuk, hogy a 

betegnek két (három, négy stb.), egymástól független betegsége van (1. táblázat).

Nagy veszély ezekben a kórképekben, hogy gyakran van egy domináns, jelentős 

panaszokat okozó tünet (pl. arthritis), és ez elfedi az aktuálisan kevesebb szubjektív panaszt 

okozó, rossz prognózisú belső szervi problémákat.

Antifoszfolipid szindrómára utaló tünetek

Az antifoszfolipid szindróma (APS) klinikai manifesztációi közé tartoznak a vénás és 

artériás, rekurráló thrombosisok, az ismétlődő vetélések, és más szülészeti rendellenességek. 

Számos egyéb, viszonylag gyakori tünet is észlelhető, így Raynaud szindróma, valvulopathiák, 

pulmonalis hypertonia, livedo reticularis/racemosa („márványbőr rajzolat”). A laboratóriumi 

eltérések közül a thrombocytopenia, valamint az antifoszfolipid antitestek (antikardiolipin és 

anti-P2 glycoprotein antitestek, lupus anticoagulans, stb.) jelenléte a legfontosabb. A társulás 

gyakori kötőszöveti betegségekkel, leggyakrabban SLE-vel.

Ismétlődő serositisek
Fontos az ismétlődés ténye, és az, hogy egyéb nyilvánvaló ok a pleuritis, pericarditis 

hátterében nem található. A lupus család kórképeire jellemző e tünetek előfordulása.

Alveolitis/pulmonalis fibrosis, artéria pulmonalis hypertonia

Különösen a scleroderma család kórképeiben, myositisben, illetve jóval ritkábban 

szisztémás vasculitisekben (granulomatosissal járó polyangiitisben), lupusban, illetve 

rheumatoid arthritisben fordul elő súlyos pulmonalis fibrosis.

Artéria pulmonalis hypertonia esetén szintén érdemes kötőszöveti betegség 

(elsősorban scleroderma, MCTD, lupus) jeleit keresni.
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Lcukopenia

A tartós leukopenia a lupus családba tartozó megbetegedések gyakori jele. Aktív 

rheumatoid arthritisben pedig éppen fordítva, leukocytosist találunk.

Alapvizsgálatok-szűrővizsgálatok kötőszöveti betegség gyanújakor

A szisztémás autoimmun kórképekben, különösen SLE-ben és Sjögren szindrómában 

gyakran észlelhető hipergammaglobulinémia, ami egyébként előfordul más kórképekben is, 

így lymphoproliferatív megbetegedésekben, krónikus parazita fertőzésekben (leishmaniasis, 

stb), krónikus májbetegségben, sarcoidosisban, és krónikus infekciókban, beleértve a HÍV 

fertőzést is (13. táblázat).

Autoantitest szűrővizsgálatok

Antinuclearis antitest (ANA) szűrővizsgálat, a rheumatoid faktor, illetve az 

antifoszfolipid antitest (antikardiolipin IgG és IgM, lupus anticoagulans, anti- 

Pzglycoprotein I) vizsgálatok tekinthetők szűrővizsgálatoknak. Esetenként emellett még az 

ANCA vizsgálat elvégzése is indokolt.

A sejtmag festődése alapján leggyakrabban homogén, finom pettyes, nucleolaris, gyűrű 

alakú és anticentromcr antinuclearis autoantitest festödési mintázatokat különítünk el (11. 

táblázat). Az ANA vizsgálatot elsősorban szűrővizsgálatként alkalmazzuk. Ha a klinikai kép 

egyértelműen egy jól definiálható szisztémás autoimmun kórképre utal, a szűrővizsgálat mellett 

már az első lépésben célszerű meghatároznunk az ANA pontos specificitását, a napi gyakorlatban 

leginkább ELISA tesztekkel. Az egyes autoantitestek az adott szisztémás autoimmun betegségre, 

illetve annak valamelyik alcsoportjára gyakran specifikusak (12. táblázat). A vizsgálatokat csak 

felkészült centrális immunológiai laboratóriumokban érdemes végeztetni. Specifikus ANA 

vizsgálatot csak célzottan végzünk, a klinikai kép ismeretében. A leggyakoribb kórképek összes 

autoantitestjének vizsgálata az ál pozitív és álnegatív eredmények miatt felesleges, sőt káros és 

félrevezető lehet. Ha a klinikai kép nem utal szisztémás autoimmun kórképre, a specifikus 

autoantitest vizsgálatok elvégzése nem fog segíteni a diagnosztikában. Szűrővizsgálatokat tehát 

gyakran végzünk, a specifikus antitest vizsgálatok viszont csak a diagnózis véglegesítésére, illetve 

differenciáldiagnosztikai célokra szolgálnak.

A rheumatoid faktor nemcsak rheumatoid arthritisben, hanem (rendszerint alacsonyabb 

titerben) szinte az összes kötőszöveti betegségben, és sok más kórképben is pozitív lehet.
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Az antifoszfolipid antitest szűrővizsgálatoknak elsősorban a lupus család kórképeiben 

van alapvető jelentősége, de ezek az antitestek nemritkán a többi kötőszöveti betegségben is jelen 

lehetnek, illetve primer antifoszfolipid szindrómában is jelen vannak.

Kapillármikroszkópia
A kézujjakon a körömágy széli része tartalmaz fénymikroszkóppal vizsgálható olyan 

kapillárishurkokat, melyek a bőrfelszínnel párhuzamosan haladnak, ellentétben a test többi 

részén a mélyből feljövő, hurkot vető, majd mélybe visszatérő szárlefutású hurkokkal. A 

vizsgálat leginkább a primer Raynaud szindrómás, illetve szisztémás sclerosis „jelölt” 

betegek elkülönítésére alkalmas, de a gyulladásos myopathiák, kevert kötőszöveti betegség 

valamint a nem differenciált collagenosis diagnosztikájában is igen hasznos segítséget nyújt.

Szisztémás sclerosisban kapillármikroszkóppal óriáskapillárisok, illetve avascularis 

területek láthatók, ami a kapillárismintázatok felosztásának alapját képezi (14. táblázat). Egy 

másik felosztás szerint korai, aktív és késői kapilláris mintázatot különböztetünk meg. A 

„korai” kapillárismintázat felismerése fontos, itt még csak néhány megnagyobbodott illetve 

óriás kapilláris észlelhető, mikrohaemorrhágiákkal, és nem csökken a kapillárisok száma. Az 

„aktív” mintázatban sok óriás kapilláris észlelhető, van mikrohaemorrhagia, és a kapillárisok 

száma mérsékelt fokban csökkent. A „késői” mintázatban kevés óriás kapilláris van, a képet a 

kapillárisveszteség és az avascularis zónák jelenléte dominálja. Raynaud szindróma fennállása 

esetén a vizsgálat elvégzése kötelező.

Synovialis folyadék diagnosztika
Ismeretlen eredetű arthritis észlelése esetén a rutin diagnosztika szerves része az 

érintett ízület diagnosztikus punkciója, amit ma már többnyire ultrahang vezérlés mellett 

végzünk. A nyert ízületi folyadék makroszkópos külleme már sok információval szolgál. 

Gyulladás esetén sárgás vagy akár gennyes küllemű is lehet. Ha vérrel festenyzett, akkor 

traumás eredetű haemarthrosra gondolunk. Fontos, hogy a nyert folyadékból sejtszám 

meghatározás történjen, a 100 G/l feletti sejtszám infekciós eredetre utal. A mikrobiológiai 

leoltás elvégzése alapvető, polarizációs mikroszkóp segítségével pedig a folyadékban 

kristályokat keresünk. így tehát gyors információt kapunk haemarthros, infekciózus arthritis 

valamint kristály arthropathiák esetében.

Az anamnézis felvétel során tisztázandó kérdések
Mindig az egész kórtörténetet kell értékelni, a korábbi események ugyanis

összefügghetnek a beteg jelenlegi panaszaival, tüneteivel. Az előző betegségek leírása két
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formában történik. Egyrészt le kell írni, hogy az adott időben a beteg milyen panaszra, tünetre 

emlékszik. Ezzel párhuzamosan azt is rögzíteni kell, hogy a beteg dokumentációjában erről mi 

szerepel? Mindenképpen külön kell választani a dokumentációban rögzített objektív tényeket 

és az ahhoz fűződő orvosi véleményeket, mert nem biztos, hogy az adott elváltozáshoz fűzött 

korábbi magyarázat az újabb kórtörténeti adatok fényében is ugyanúgy értékelendő.

A következő kérdésekre érdemes kitérni az anamnézis felvétel során:

1. Családi halmozódás fennáll-e? A kötöszöveti betegségek mellett, a szerv specifikus 

autoimmun betegségek halmozódására (elsősorban autoimmun pajzsmirigybetegségekre) is 

érdemes rákérdezni.

2. Felmerül-e a kórkép provokálásában esetleg szerepet játszó faktor (vegyszer, gyógyszer, 

UV fény-expozíció, egyéb fizikai ártalom, infekció stb.)? Az esetleges provokáló tényezők 

egyébként kórképenként igen eltérőek.

3. Korábban, az időbeli lefolyás sorrendjében, mikor voltak gyulladásos laboratóriumi 

jelek (gyorsult Westergreen, emelkedett CRP) és akkor a betegnek volt-e ezzel 

összefüggésbe hozható panasza, tünete, egyéb laboratóriumi eltérése (arthritis, pleuritis, 

dermatitis, proteinuria-haematuria, anacmia, stb.)?

4. A korábbi szövettani vizsgálatok, illetve képalkotó vizsgálatok pontos leírása rendelkezésre 

áll-e? A leírás legalább annyira fontos, mint a vélemény. Nem támaszkodhatunk csak a 

betegdokumentációban szereplő utalásokra.

5. Korábbi autoantitest vizsgálatok eredményei rendelkezésre állnak-e? Maguk a vizsgálatok 

erre felkészült immunológiai laboratóriumokban történtek-e?

6. A betegnek jelenleg van-e valamilyen valódi infekciós góca? A krónikus légzőszervi 

betegség jelenléte is komolyan értékelendő.

7. Milyen egyéb kísérő betegségei vannak a betegnek?

Fizikális vizsgálat
A klasszikus belgyógyászati vizsgálat és egy részletes, a reumatológiai rutinban 

megszokott mozgásszervi vizsgálat egyetlen betegnél sem nélkülözhető. Gyors tájékozódásra 

a mozgásszervi állapotról a „GALS” (gait, arms, legs, spiné) alapvizsgálat (www.eular.org: 2. 

sz. melléklet) kiválóan megfelel, ez ajánlott a család orvosi gyakorlatban is. Vannak a fizikális 

vizsgálat során figyelmet érdemlő speciális eltérések (15. táblázat). Jelentős kérdés a 

synovitises jelek palpatióval történő értékelése, ami gyakorlatot igényel. A valódi gyulladást 

a periarticularis képletek fibrotikus, vagy egyéb, más eredetű megvastagodásától 

mindenképpen el kell különíteni. A bőrfolyamat kiterjedésének értékeléséhez
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sclerodermában szintén tapasztalat és kellő gyakorlat szükséges. További feladat az izomerő 

változásának értékelése gyulladásos izombetegségekben.

A kötőszöveti betegség lefolyása

A kórképek többsége (SLE, Sjögren-szindróma, gyulladásos myopathiák, vasculitisek, 

RA) hullámzó lefolyást mutat, azaz kezelés nélkül is gyulladással járó és gyulladásmentes 

periódusok váltják egymást. Ez persze nem feltétlenül igaz minden szervi manifesztációra. 

Bizonyos szervi tünetek (pl. lupus nephritis, interstitialis alveolitis sclerodermában vagy 

myositisben, stb.) lassú progressziót mutathatnak anélkül, hogy látványos általános 

gyulladásos jelek lennének jelen, ezért a gyulladásos jelek hiánya nem mentesít az alól, hogy 

az egyes szervi manifesztáció lehetséges aktivitási jeleit külön-külön is megvizsgáljuk (16. 

táblázat).

Néhány kórképben (SSc, APS) a gyulladásos és gyulladásmentes periódusok 

váltakozása többnyire nem jellemző.

Korai diagnózis, a diagnosztika alapelvei
Fontos a minél korábbi pontos diagnózis, amikor még nincs jelentős, maradandó 

szervkárosodás, és a gyulladásos jelenségek leküzdése esetén a folyamat gyakran meg is 

állítható vagy legalábbis sikerrel kezelhető. A korai tünetek az egyes kötőszöveti 
betegségekben átfednek, és eleinte gyakran nem is imponálnak súlyosnak. így elég könnyen 

el lehet szalasztani a kezelés szempontjából optimális időpontot.

Egyszerűen vizsgálható klinikai tünetek is felhívhatják a figyelmet kezdődő 

megbetegedésre. Szisztémás selerosis korai esetére érdemes gondolnunk, ha Raynaud jelenség 

mellett duzzadt ujjakat látunk. Közép és idősebb korban kezdődő krónikus, makacs melléküreg 

gyulladás esetén érdemes polyangiitis granulomatosára (korábbi nevén Wegener betegségre) 

gondolni. Idős beteg gyulladásos jelekkel kísért újkeletű fejfájása vagy látászavara arteritis 

temporalis jele lehet. Fontos, hogy a rheumatoid arthritis kezdődhet polyarthritissel, de egy 

vagy néhány ízület gyulladásával is.

Alapvető, hogy az összes szervi manifesztáció jelenlétét kiderítsük. Tisztáznunk kell,

hogy az egyes szervi tünetek esetén milyen az irreverzibilis károsodások („damage”) és a

gyulladásos aktivitás („activity”) aránya (16. táblázat). A kettő adja együttesen a betegség

súlyosságát. El kell döntenünk, hogy az irodalmi adatok alapján melyik szervi elváltozás

progressziója jár a legrosszabb prognózissal. Ha ezt tisztáztuk, világos, hogy ennek a kezelését

tekintjük elsődlegesnek. Tisztáznunk kell a potenciálisan veszélyes („alattomos") szervi

tünetek jelenlétét, és a hosszabb távú kezelési stratégia felállítása során ezt maximálisan
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figyelembe kell vennünk. Előre el kell döntenünk, hogy a tervezett terápia hatásosságának 

lemérése milyen módon fog történni (16. táblázat).

A terápiás stratégia és koncepció alapelvei

A kezelési terv összeállítása előtt tisztázni kell, hogy a folyamat mennyi ideje áll fenn. 

A korai aktív (esetenként agresszív) kezelés alapvető azoknál a szervi manifesztációknál, 

amelyek a prognózist rontják (nephritis lupusban/vasculitisben, SLE központi idegrendszeri 

manifesztációja, alveolitis/tüdő fibrosis sclerodermában, gyulladásos izombetegségekben, 

vasculitisekhez társuló vese, tüdő, központi idegrendszeri manifesztációk, stb.). Az 

életminőséget jelentős mértékben kedvezőtlenül befolyásoló eltérések korai kezelése szintén 

fontos. A korán felállított diagnózis és a korai kezelés tehát alapvető, az időveszteség pedig 

irreverzibilis szervkárosodásokhoz vezet.

A terápiás tervnek két eleme van. A betegnek aktuálisan panaszokat okozó elváltozások 

tüneti kezelése, illetve a hosszabb távú kezelési stratégia felállítása (18. táblázat). Ez utóbbi 

esetén az alapbetegség aktivitásának, a gyulladásos tüneteknek a tartós csökkentésére 

törekszünk tehát, ún. bázisterápiás szerek adásával. Emellett a komorbiditások illetve a 

gyógyszeres kezelés mellékhatásainak megelőzésére-kivédésre is figyelmet kell fordítanunk a 

terápiás terv összeállítása során. A kezelés nemcsak gyógyszerek adását jelenti, fontos elem a 

gyógytorna, diéta és az életmódbeli változások kialakítása is. Ezek nélkül a gyógyszeres kezelés 

hatástalan lehet.

Nagyon fontos, hogy a bázisterápiás kezelés „célérték-vezérelt” legyen („treat to 

target” - T2T kezelési elv). Ez azt jelenti, hogy a kezelés kezdetekor ki kell jelölni az elérendő 

terápiás célt (17. táblázat). Lényegében úgy kell a beteget kezelni, mint egy friss diabetes 

esetén. Ilyenkor kijelöljük az elérendő vércukor értéket és az elérendő ideálisnak tekinthető 

anyagcsere állapotot. Ennek megfelelően adunk terápiás javaslatot, majd viszonylag rövid idő 

múlva ellenőrizzük a beteget. Ha a célt nem sikerült elérni, a kezelésen módosítunk. Ezt az 

eljárást addig ismételjük, amíg a kitűzött célt nem sikerül elérnünk. Ezt követően már az 

ellenőrzések nem lesznek gyakoriak. Újabban pl. már a köszvény kezelésében is hasonlóan 

(„célirányosan”) járunk el. A kívánt szérum húgysav érték >420 mmol/ml a férfiak és a 

postmenupausában lévő nők esetén, illetve >360 mmol/ml a premenopausában lévő nőknél. 

SLErben, gyulladásos izombetegségekben illetve RA-ban elsősorban a teljes remisszió 

elérésére törekszünk, illetve az utóbbi esetben hosszabb betegség fennállás esetén 

megelégszünk egy alacsony betegség aktivitás jelenlétével. Ezt a DAS28 vagy a CDAI 

komplex index segítségével mérjük (ennek részleteit lásd a rheumatoid arthritis fejezetben). A
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fentiek mellett a „szoros betegség kontroll” is alapvető, a betegeket a terápiás cél eléréséig 

viszonylag gyakran kell ellenőrizni.

A hosszú távú terápiás stratégia része természetesen a már kialakult, irreverzibilis 

károsodások kezelése gyógyszerek és rehabilitációs eljárások segítségével. A hosszú távú 

kezelési stratégia elkészítése során az alábbi kérdésekre kell figyelmet fordítani:

1. A döntés a megfelelő terápiás stratégiáról ne csupán szűk szakmai érvek alapján 

történjen. A betegnek valószínűleg több szervi érintettsége van, és lehet, hogy nem a

. kezelőorvos által legjobban ismert manifesztáció kezelése a legfontosabb.

2. A kezelési terv szakszerű felállításához gyakran konzultáció szükséges más szakmák 

képviselőivel. Ez akkor működhet gördülékenyen, ha a kötőszöveti betegségek 

klinikumával, kezelésével kapcsolatos alapvető ismeretekkel minden érintett kolléga 

tisztában van.

Fontos néhány további alapkérdés tisztázása:

1. Az aktivitást jelző gyulladásos jelenségek észlelhetőek-e?

2. Látványos jelek nélkül zajló olyan belső szervi manifesztációk, amelyek hosszabb távon 

rossz prognózisúak, ezért időben történő adekvát kezelésük alapvető (kockázat becslés).

3. Olyan, az alapbetegséggel összefüggő jelenségek, amelyek a hosszabb távú prognózis, 

illetve életminőség szempontjából fontosak. Ilyen az antifoszfolipid autoantitestekkel 

összefüggő vascularis, thromboemboliás szövődmények jelenléte vagy potenciális 

veszélye a kötőszöveti betegségekben.

4. A gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos további szövődmények. Elsősorban a citosztatikus 
terápiához társuló szövődmények jelentenek veszélyt. Infekció, felgyorsult atherosclerosis 

és az alapbetegséggel/kezeléssel összefüggő malignus betegségek kialakulása jelentik a 

legfontosabb rizikót. A nem szteroid gyulladáscsökkentő, valamint anticoagulans/kisdózisú 

szalicilát kezelés súlyos gastrointestinalis szövődményei is mérlegelendő kockázatot 

jelentenek.

5. Kötőszöveti betegeknél (valódi, egyértelmű) infekciós góc nem maradhat, azt szanálni 

kell, még mielőtt a szövődmények jelentkeznének. Ne felejtsük el, hogy a dohányzáshoz 

társuló krónikus légúti betegség jelentős infekcióveszélyt jelent.

6. Tisztázandó, hogy milyen további kísérő betegségek vannak, amelyek a kezelést 

befolyásolhatják.

7. Milyen a beteg együttműködési készsége, illetve a lakóhelyén a szükséges laboratóriumi és 

egyéb ellenőrzések milyen biztonsággal oldhatók meg?
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8. A beteg szociális helyzete, életkörülményei mennyiben teszik lehetővé az optimális kezelési 

terv felállítását (meg tudja-e a gyógyszereket venni, nincs-e fokozott infekcióveszélynek 

kitéve rossz szociális körülményei miatt)? A szakmailag optimális terápia alkalmazható- 

e, vagy a beteg egyéni körülményei vagy financiális-biztosítási okok miatt azon változtatni

9. A már meglévő, tartós belső szervi és mozgásszervi károsodások javítására illetve a további 

rosszabbodás megelőzésére milyen rehabilitációs eljárásokat célszerű alkalmazni?

Fontos a beteg teljes dokumentációjának áttekintése. Enélkül korrekt véleményt—  

adni nem lehet. Azokat az orvosi dokumentumokat is át kell nézni, amelyek látszólag nem 

függnek össze a beteg jelenlegi panaszaival, tüneteivel. Nem szabad megengedni, hogy a beteg 

szelektáljon az egyes leletek között, és csak az általa fontosnak tartott leleteket mutassa meg. 

Keresni kell a korábbi laboratóriumi vizsgálatok között a gyulladásra utaló eltéréseket 

(gyorsult Westergreen, emelkedett CRP), illetve azt, hogy volt-e a betegnek anaemiája, 

leukocytosisa/leukopeniája, valamint proteinuriája, haematuriája.

Tisztázandó, hogy korábban volt-e olyan tünete, jele a betegnek, ami egy esetleges 

kötőszöveti betegség fennállásával összefüggésbe hozható (1. táblázat). A jóval korábbi 

történéseknek (arthritis, pleuritis, bőrjelenségek stb.) is jelentősége van. A tényeket és nem a 

tényékhez fűződő orvos/beteg által adott magyarázatokat kell összegeznünk.

A kórfolyamat követésére szolgáló mérések/vizsgálatok

Az alkalmazott terápia esetén előre tisztázzuk, hogy az adott kezelés hatékonyságát 
(vagy hatástalanságát) milyen mérőeszközökkel kívánjuk lemérni. A betegség 

kimenetelének mérésére alkalmas mérési módszerek („outcome measure”) célja egy adott 

konkrét kimenetel (halál, szervelégtelenség kialakulása, adott mértékű dizabilitás kialakulása, 

stb.) pontos mérése. A kezelési eljárások hatásosságának vagy hatástalanságának lemérésére 

alkalmas eszközökről van szó. A terápia hatásosságának lemérése tehát fontos kérdés, és a 

kezelőorvos nem hagyatkozhat csupán a saját szubjektív ítélőképességére illetve a beteg 

elmondására.

A napi gyakorlatban leginkább a betegség aktivitásának, és a már kialakult 

irreverzibilis károsodások mértékének, a megbetegedés súlyosságának a mérésére van 

szükség. Ideális esetben a kombinált mérések az objektív vizsgálati eredményeket, az orvos 

véleményét és a beteg véleményét a betegségéről egyaránt tartalmazzák. Még az „egyszerűbb”

kell?

Beteg dokumentáció
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(„egydimenziós”), kevés szervi manifesztációval járó betegségek esetén sem egyszerű ez a 

kérdés, és gyakran kombinált mérőmódszerek alkalmazására, illetve többféle módszer 

együttes alkalmazására szorulunk. Jó példa erre a rheumatoid arthritis, ahol az aktivitás 

lemérésére kombinált indexek állnak rendelkezésre (DAS28, SDAI, CDAI). A dizabilitás 

mértékének megítélésére (aktivitási- károsodás együttesen) a HAQ dizabilitási index szolgál. 

Az ízületi károsodás megítélésére pedig radiológiai méréseket (módosított Sharp score) 

használunk. A betegek követése során (különösen biológiai terápia alkalmazása esetén) a 

DAS28 vagy más hasonló score (CDAI, SDAI) rendszeres használata kötelező. A többféle 

szervi manifesztációval bíró kórképekben (SLE, scleroderma, szisztémás vasculitisek, stb.) a 

mérések még nehezebb kérdést jelentenek, és gyakran még jelenleg sincsenek jó 

mérőeszközeink a beteg követésére.

A gyakorlatban használt mérések korábban egy ún. validációs eljáráson mentek át, 

amelynek különböző elemei vannak. A szakmai hitelességi elemzés (validálás, 

„pszichometriai” statisztikai értékelés) és az igazságérték („truth”) vizsgálata azt igazolja, 

hogy az adott mérőmódszer valóban a kívánt paramétert méri, releváns az adott változóra. A 

szerkezeti hitelesség („construct validity”) az adott vizsgálat viszonyát igazolja a többi, 

korábban már az adott paraméter mérésére validált vizsgálatokhoz képest. A diszkriminatív 

hitelesség („discriminant validity”) a vizsgálat „megkülönböztető képességét” vizsgálja, vagyis 

hogy milyen mértékben képes a különböző állapotú, súlyosságú esetek megkülönböztetésére. 

A megbízhatóság („reliability”), belső konzisztencia („internál consistency”), a 

reprodukálhatóság („test-retest reliability”) és a változásra való érzékenység („sensitivity to 

change”) értékelése szintén a validációs folyamat része. Végül az alkalmazhatóság 

(„feasibility”) vizsgálata is megtörténik. A fentiekből is látható, hogy egy új mérőeljárás 

kifejlesztése egy bonyolult, soklépéses, hosszadalmas folyamat.

Beteggondozás
Alapvető, hogy a betegnek egymással szoros kapcsolatban levő két gondozó orvosa 

legyen. A tapasztalattal rendelkező, irányító szakorvos a gondozás stratégiai kérdéseiért felel, 

elvégzi a diagnosztikus, differenciáldiagnosztikus feladatokat, és a diagnózis ismeretében 

felállítja a terápiás tervet. Eldönti, hogy az adott terápia hatásának lemérése milyen módon fog 

történni. Ha a kezelésnek mellékhatásai vannak, annak ellátására is késznek kell lennie. A 

stratégiai kérdések eldöntését egy orvosnak kell végeznie. Hasznos, ha az irányító orvos egy 

regionális centrumban dolgozik, ahol a kellő tapasztalat és a diagnosztikus és konzultatív
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szakmák segítsége is rendelkezésre áll. Mindig kell egy „főnöknek” lenni, mert ha a beteg 

kezelésének irányítása több kézben van, jóval nagyobb a hiba lehetősége.

A gondozás csak akkor valósítható meg, ha a beteg helyi kezelőorvosa a gondozással 

kapcsolatos napi feladatokat elvégzi. A beteg számára könnyen elérhetőnek kell lennie. 

Szükséges ismernie a beteg környezetét, egyéni problémáit. Meg kell, hogy oldja az esedékes 

laboratóriumi és egyéb ellenőrző vizsgálatok elvégzését, ellenőriznie kell azok eredményét. 

Ehhez természetesen ismernie kell mind az alapbetegség természetét, mind az alkalmazott 

gyógyszerek hatásait és mellékhatásait. Ha a betegnek valamilyen interkurrens problémája van, 

el kell döntenie, hogy az összefüggésbe hozható-e a beteg alapbetegségével. Ha igen, akkor 

szükséges-e soron kívül a beteg vizsgálatát kérni az irányító orvostól. Ha más betegsége van, 

szintén döntenie kell arról, hogy a beteg aktuális másik betegsége befolyásolja-e az 

alapbetegség kezelését. Gyakori probléma, hogy a beteggel foglalkozó orvosok szabadon 

változtatják az alap gyógyszeres kezelést, és nem konzultálnak a gondozás irányításáért felelős 

kollégával olyan esetekben sem, amikor a betegség bázisterápiás kezelését változtatják meg. 

Az ellenkező eset is hiba. A helyi kezelőorvosnak nem kell minden apró változtatást (pl. a 

hypertonia kezelésével kapcsolatosan vagy valamilyen tüneti kezeléssel kapcsán) 

,jóváhagyatnia” a gondozást vezető orvossal. Vannak tehát típushibák, amelyek elkerülése 

fontos (20. táblázat).

A betegek részvétele a gondozási folyamatban egyre nagyobb hangsúlyt kap. Nagyon 

fontos a szerepük megbízható betegtájékoztató anyagok készítésében és terjesztésében. 

Emellett betegklubok, csoportok szervezésével is sokat tudnak a betegek egymásnak segíteni. 

A nemzeti betegszervezetek szövetsége aktívan tevékenykedik az EULAR-ban (az európai 

reumatológiai szervezetben, amelynek tehát nemcsak orvosi szervezek, hanem a szakdolgozók 

és betegszervezetek is tagjai). Ma már szinte minden terápiás ajánlás a következő 

megállapítással kezdődik: „A terápia a kellően informált beteg és az orvos közös döntésén 

kell, hogy alapuljon” (19. táblázat). Fontos, hogy a hosszú ideig tartó gyógyszeres kezelés 

hatásairól, mellékhatásairól a beteg szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapjon. Szintén célszerű az 

adott kórképpel kapcsolatos legfontosabb tanácsokat a betegnek írásban is átadni. A betegek 

ismerete a betegségükről ugyanis alapvetően fontos.

A terápiás ajánlások kidolgozásában a betegek képviselői minden alkalommal részt 

vesznek. Szintén fontos szerepe van a betegek új kérdőívek kidolgozásában, amelyekben 

maguk nyilatkoznak a terápia hatásosságáról („patients reported outcome”).
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Pszichoszociális vonatkozások

A betegek tekintélyes része átmenetileg vagy tartósan munkaképtelenné válik, igen sokféle 

panasszal küzd, sokféle orvosi vizsgálatra van szüksége, külleme gyakran előnytelenül változik, 

mozgásszervi panaszai miatt mozgáskorlátozottá válhat, a családi kapcsolatai pedig gyakran 

szétzilálódnak. A többnyire fiatal-középkorú nőbetegek a diagnózis megszületésekor nem ritkán 

kezdeti depressziós tünetekkel reagálnak.

A betegek többféle panasszal küzdenek, amire a magyarázat gyakran késik. Szinte minden 

orvos mond valamilyen határozott véleményt. Ezek a vélemények gyakran egymásnak is 

ellentmondanak, a beteg pedig megzavarodik, elveszti a hitét az ellátásban. Jó néhány beteg emiatt 

inkább a természetgyógyász segítségét kéri. Egyik középkorú nőbetegünk így írta le ezt a 

helyzetet: „ Ha időrendben kezdem, az első (és később is előforduló), nehezen feldolgozható lelki 

élmény a „ hitetlenség ” volt. Kezdetben, amikor betegség helyett csak kimerültségre gyanakodtam, 

magam sem hittem el, hogy beteg vagyok Először a családom sem hitte, hogy komolyan baj van. 

Azt mondták ne lelkizzek annyit, próbáljak ne tudomást venni róla, akkor elmúlik Úgy éreztem, 

hogy az egészet egy kicsit amolyan hisztifélének veszik ”

A biztos diagnózis megszületésekor a beteg azzal szembesül, hogy a betegsége krónikus 

lefolyású, és teljesen meggyógyítani sajnos általában nem tudjuk (hányszor mondjuk a betegnek 

indokolatlanul, hogy képesek vagyunk meggyógyítani!). Valószínűleg nem tudjuk teljesen 

panaszmentessé tenni, mindennapi életében pedig hosszan tartó, új, korlátozó rendszabályokat kell 

bevezetnie. Néhány esetben a beteg első reakciója a kezelőorvosra, nővérre vagy családtagokra 

irányuló harag. Kellő tapintattal ez a kérdés általában megoldható.

Időnként súlyos gondokat okoz a „folyosói híradó”. A „bennfentes” betegek 

„felvilágosító” munkásságukkal hihetetlen károkat tudnak okozni. A „felvilágosító kedvű” 

betegek azonosítása, és a velük való egyéni foglalkozás nagyon fontos egy krónikus, visszatérő 

betegekkel foglalkozó centrum életében.

Sok gondot okoznak a családtagok félelmei, a hozzátartozók értetlensége is. Minden új 

beteg esetén igyekszünk a beteg jelenlétében a közvetlen hozzátartozókkal is beszélni. Meg kell 

értetnünk, hogy ugyan ezt a megbetegedést nem tudjuk véglegesen meggyógyítani, de ez nem azt 

jelenti, hogy egy rosszindulatú daganatos vagy éppen egy fertőző megbetegedésről van szó. Ha 

ezek a felvilágosító lépések elmaradnak, a beteg problémáit még tovább fokozzuk (több 

betegünket például eltiltották az unokák látogatásától („nehogy a gyerekeknek valami baja 

legyen”). A diétás, illetve életmódbeli tanácsok megtartását is nagyban segíti, ha a családtagok 

kellőképpen tájékozottak. Érdemes a betegnek felajánlani, hogy a legfontosabb tájékoztató 

információkat a legközelebbi családtag(ok) jelenlétében is megismételjük.
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A beteg edukáció sokféle formája ismert, amelyek jól kiegészítik (de nem helyettesítik) a 

kezelőorvos (és az egészségügy dolgozók: nővérek, gyógytornászok, diétás tanácsadók, stb.) által 

szóban és írásban nyújtott tájékoztatást. Ma már minden kötőszöveti betegségeket és gyulladásos 

ízületi betegségeket érintő szakmai ajánlás magában foglalja a megfelelő beteg felvilágosítást -  

oktatást. Nem elegendő a beteg kezébe adni egy szórólapot. Ezek minősége egyébként is változó, 

viszonylag gyakran előfordul, hogy nem a beteg speciális problémáira adnak felvilágosítást, 

gyakran nem a beteg szempontjából elemzik az adott kórképet. Az orvosi ellátás során ugyanis 

hajlamosak vagyunk a potenciálisan veszélyes szervi problémákra koncentrálni, miközben 

elhanyagoljuk a beteg számára fontos napi problémákat. Csak olyan betegtájékoztató anyagot 

adjunk a betegnek, amelynek a tartalmát pontosan ismerjük. Hasonló vonatkozik az internet által 

nyújtott, igen hasznos ismeretekre is. Mivel az interneten rengeteg információ van, fontos, hogy 

magunk ajánljunk hasznos honlapokat, amelyekben biztosan reális, releváns és hasznos 

információkat talál a beteg. Ma már szinte kötelező a betegnek referencia internet címeket 

megadni, ahol a hiteles, szakember által lektorált információkat meg tudja találni. A 

betegszervezetek a tájékoztatásba hazánkban is egyre inkább bekapcsolódnak, a honlapjaikon levő 

tájékoztató anyagokat érdemes átnézni, mert ezek jelentős része jó minőségű, ellenőrzött 

tájékoztató anyagokat tartalmaz (az internet címeket lásd a könyv végén).

Gyakran azonos vagy hasonló diagnózisú betegek fekszenek egymás mellett. A többi beteg 

panaszainak, sorsának megfigyelése igen sok zavart okozhat. A beteget nagyon lesújtja, ha azonos 

diagnózisú, súlyos beteget Iát. Fontos tehát a beteg és a hozzátartozók felvilágosítása (mint ahogy 

jó  néhány más kórképben is), hogy az egyes betegek klinikai tünetei igen nagy változatosságot 

mutatnak.

El szoktunk feledkezni arról, hogy a beteg számára a mindennapi életet leginkább 

megnehezítő, illetve az életminőséget leginkább rontó panasz a legfontosabb. A kezelőorvos 

hajlik arra, hogy szinten kizárólag csak a prognózis szempontjából fontos szervi manifesztációk 

kezelésére koncentráljon. A kezelés hosszabb távú szempontjainak megértetésére mindig nagy 

figyelmet kell fordítanunk. A szisztémás autoimmun beteg kezelése gyakran jelentős 

mellékhatásokkal bíró szerekkel (kortikoszteroidok, citosztatikumok stb.) történik. A betegeket 

eleinte nagyon megijeszti, amikor azzal a ténnyel szembesülnek, hogy maga a terápia is komoly 

veszélyekkel, szövődményekkel jár. Ráadásul a gyógyszertájékoztató anyagok az összes nagyon 

ritka szövődményt is tartalmazzák, ezért fontos a beteget a valóban gyakori és fontos 

mellékhatásokról szóban is tájékoztatni.

Talán az életmódbeli változtatások mennek a legnehezebben. Ha csupán mozgásterápia 

(napi rendszeres torna) szükséges, ezt még csak-csak elfogadják a betegek (bár hosszabb távon
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már nem igazán tartják be). Az egész család étkezését befolyásoló diétás és egyéb változtatások 

betartása viszont manapság nagyon nehéz, gyakran nem is sikerül.

A betegek együttműködését alapbetegségük szervi manifesztációi is befolyásolják. A 

lupusos betegek esetében pl. igen gyakoriak a minor pszichiátriai tünetek. A betegek 

együttműködésének biztosítása gyakran nehéz. Ebben sokat tud segíteni a család, illetve az 

alapellátásban a beteget gondozó kolléga.

A betegek gyakran kérdezik azt, hogyan képesek az immunrendszerüket „erősíteni”. A 

szisztémás autoimmun betegségekben a fő probléma, hogy az immunrendszer „túl erős” és 

aktív immunválasszal fordul a saját antigén struktúrák ellen. A kérdés tehát értelmetlen, 

egyébként is az immunrendszer működése bonyolult gátlások és aktivációk együttesével 

jellemezhető. Az immunrendszer „erősítése” kérdésként csak immunhiányos állapotokban 

merülhet fel.

Szakirodalom

Lehetőség szerint a betegek kezelését leszűrt, biztos adatok alapján, a megfelelő 

kézikönyvek illetve hivatalos szakmai ajánlások/irányelvek/protokollok felhasználásával 

végezzük. A klinikai vizsgálatok értékelésére az ún. „Jadad score” szolgál. Ezt az alapján 

számítják, hogy milyen minőségű klinikai vizsgálat történt. A legértékesebb a világosan leírt, 

kettős vak, randomizált, prospektív klinikai tanulmány, amely részletesen tartalmazza az 

alkalmazott módszereket (a vizsgálatból kimaradt betegek adatait is), és kellően nagyszámú 

betegen történt a vizsgálat. Még értékesebb, ha több ilyen vizsgálat értékelése (metaanalízise) 

azonos eredményt igazol. A napi gyakorlatban megbízható ilyen típusú adatok a gyakori 

kórképekben állnak rendelkezésre, és amint a ritkább kórképek felé haladunk, természetesen a 

bizonyítékon alapuló orvoslás elegáns kívánalmait is egyre nehezebb betartanunk. Megfelelő 

megbízható klinikai tanulmányok hiányában a szakértők állásfoglalására („expert opinion”) 

szorulunk. Az egyéni tapasztalatok hasznosak, de megtévesztőek lehetnek, vigyáznunk kell az 

általánosítással. Amiben az orvos egyénisége, tapasztalata viszont alapvető: a többféle szervi 

manifesztáció és comorbid megbetegedések esetén mely gyógyszerek, terápiás eljárások 

alkalmazása alapvető, melyek azok, amelyeket nem kell feltétlenül alkalmazni. Ha nem kötünk 

jó kompromisszumokat a kezelés során, akkor a beteg igen nagyszámú gyógyszert fog szedni, 

részben feleslegesen.

EllLAR ajánlás ( \ \ \ \  w.cular.oruj
Retet; edukáció: Zangi HA, Ndosi M, Adams J, Andersen L, Bode C, et al. EULAR recommendations fór 
patient education fór people with inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis. 2015; 74: 954-62.
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A nővér szerepe az arthritis kezelésében: van Eijk-Hustings Y l, van Tubergen A, Boström C, Brayehenko E, 
et al. EULAR recommendations fór the role ofthe nurse in the management o f chronic inflammatory arthritis. 
Ann Rheum Dis. 2012; 71: 13-9.

1. ábra
Az ízületi érintettség megoszlása rheumatoid arthritisben és spondylarthritisben

1. táblázat
Mikor merül fel szisztémás autoimmun megbetegedés/kötőszöveti betegség 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 
(és a nyagyízüetek) érintettek, szimmetrikus módon.

-  Raynaud-jclenség fennállása esetén.
-  sicca tünetek (keratoconjunctivitis sicca, xerophthalmia) fennállásakor.
-  bőrjelenségek (dermatitis, fényérzékenység, livedo reticularis/racemosa, cutan vasculitis, 

selerodaetylia, egyenletes ujjbőrduzzanat) észlelésekor.
-  proteinuria, mikroszkópos liacmaturia, 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 szívbillentyűhibák) és egyidejű antifoszfolipid antitestek észlelése esetén.

-  szimmetrikus izomfájdalom, izomgyengeség esetén, ha az a proximalis végtagizomzatot érinti, és 
kreatin-kináz emelkedéssel jár.

-  ismeretlen eredetű interstitialis fibrosis/alveolitis valamint a. pulmonalis hypertonia esetén
-  szervi tünetek szokatlan társulása esetén.
-  „megmagyarázhatatlan’’ polyneuritiscs, polyneuropathiás tünetek fennállásakor.
-  „reaktív nyirokcsomó” szövettani képe esetén.
-  tartósan fennálló leukopenia esetén.
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2. táblázat
A kötőszöveti betegségek diagnosztizálása, kezelése során elkövetett gyakori hibák

Túl sokáig tartó  tum or- és infekciókutatás: A sok szervet érintő megbetegedés esetén hónapokig 
tartó  tumor-, illetve infekciókutatás történik. Mire kiderül, hogy nem ezek állnak a háttérben, a kezelés már 
elkésett.
Az immunszerológiai eredmények abszolutizálása: Ha a klinikai kép alapján a megközelítő 
diagnózis nem állítható fel, az immunológiai vizsgálatok elvégzése sem segít. Az a megállapítás, hogy „majd a 
laboratóriumi vizsgálatok megmondják” a tanácstalanság biztos jele.
Tonsillectomia arthritisben: A rheumatoid arthritises betegnél időnként luxus tonsillcctomia történik, és 
közben az ízületi folyamat kezelése elmarad. A tonsilla egyébként akkor szerepel gócként, ha belőle híg genny 
préselhető ki, és a leoltás is többnyire pozitív.
Késik az adekvát kezelés elkezdése: Lupusban, myositisben, vascullitisekben, RA-ban stb. a 
(kortikoszteroid- és/vagy egyéb) kezelés időbeli, korai elkezdése alapvetően fontos. Gyakran elhangzik: „Az 
elmúlt években mindent megtettem, és most már segítséget kérek!”. Ilyenkor az esetek többségében a diagnosztikai 
vagy terápiás problémák hosszabb ideje fennállnak, és a hatásos kezelés már elkésett.
A beteg inadekvát (indokolatlan vagy túlságosan hosszú ideig tartó) kortikoszteroid- 
kczelésben részesül: Különösen a még pontosan nem tisztázott eredetű polyarthritis esetén gyakori. Ha a 
betegnek rheumatoid arthritise van, a tartós kortikoszteroidmonoterápia (bázisterápiás szemléletű kezelés nélkül) 
súlyos hiba.
A kortikoszteroidkezelés nem megfelelő adagú, vagy annak elhagyása túl korán történik:
Gyakori a felismert (és szteroidkezelést igénylő) esetekben a tartósan túl nagy adagú szteroidkezclés alkalmazása. 
Máskor olyan súlyos belsőszervi tünetek fennállása esetén, amelyek esetleg nem okoznak jelentős szubjektív 
panaszt (pl. lupus nephritisben), a kellő adagú, viszonylag tartós szteroidkezelés nem történik meg. Szintén 
előfordul, hogy a fenntartó szteroidkezelés elhagyása már szükséges lenne, de ez elmarad, vagy a szteroid 
szakmailag indokolt csökkentése túl gyorsan történik.
Interkurrens betegség esetén elm arad a fenntartó szteroidkezelés: A tartósan kortikoszteroidot 
szedő betegnél interkurrens megbetegedés (infekció, akut cardiovascularis történés, trauma stb.) esetén a 
szteroidadagot emelni kell. A szteroid elhagyása vagy az adag hirtelen csökkentése hypadreniás krízishez vezethet. 
A beállított, adekvát gyógyszeres kezelés ellenőrzése inszufficiens: Sok szer esetén (methotrexat, 
sulfasalazin, azathioprin, cyclophosphamid, biológiai terépiás szerek stb.) rendszeres laboratóriumi ellenőrzés 
szükséges. Ez időnként elmarad, vagy kóros érték észlelése esetén elmarad az azonnali intézkedés.
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3. táblázat
Arthritisek differenciáldiagnosztikája

Polyarthritis
Kötőszöveti betegségek (szisztémás autoimmun kórképek)
SLE, primer Sjögren-szindróma, dermatopolymyositis, polyarteritis nodosa, óriássejtes 
vasculitis, polymyalgia rheumatica, NDC, JIA, ritkán SSc stb.
Infekciók
B és C hepatitis, EBV, CMV, parvovírus B19, rubeola, tuberculosis, gonococcus, 
szeptikus polyarthritis, akut bakteriális endocarditis, Lyme-kór, Chikungunya betegség, 
stb.
Spondylarthropathiák
spondylitis ankylopoetica, arthritis psoriatica, reaktív arthritisek, gyulladásos 
bélbetegségekhez társuló arthritisek, JIA stb.
Paraneoplasiás szindróma arthritissel 
Szolid tumorok, myeloma multiplex, leukaemia 
Más reumatológiai kórképek
krónikus köszvény, kalcium-pirofoszfát-depozíció, inflammált, erozív osteoarthritis, 
sarcoidosis stb.

Monarthritis
-  infekciózus arthritis (akut bakteriális arthritis)
-  köszvény
-  ischaemiás (asepticus) csontnecrosis
-  haemarthrosis
-  pauciarticularis juvenilis idiopathiás arthritis (JIA)
-  stressfractura
-  poszttraumás synovitis
-  hydroxyapatitdepositio
-  osteogen sarcoma, tumor metastasis
-  osteomyelitis
- reflex sympathicus dystrophia (algodystrophia)
-  ritka okok: pigmentált villonodularis synovitis, Beh?et-kór, familiáris 

mediterrán láz stb.
-  szinte minden polyarthritis kezdődhet monarthritisszel
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4. táblázat
A legfontosabb kísérő tünetek, amelyek segítenek a polyarthritisek differenciál
diagnosztikájában

- A  fájdalom kifejezettebb, mint az ízületi duzzanat
febris rheumatica, familiáris mediterrán láz, akut leukaemia, parvovírus B19 infekció

-  Szimmetrikus kézkisízületi arthritis
RA, SLE, dermatopolymyositis, Sjögren-szindróma, szisztémás vasculitisek, MCTD, 
ritkán SSc, viralis arthritis, arthritis psoriatica

-  40°C-nál nagyobb láz
Still-betegség, bakteriális arthritis, SLE

-  A láz megelőzi az arthritist
viralis arthritis, Lyme-kór, reaktív arthritis, Still-betegség, bakteriális endocarditis

-  Migráló arthritis
febris rheumatica, viralis arthritis, gonococcusinfekció, akut leukaemia

-  Pozitív rheumatoid faktor
RA, viralis arthritis, bakteriális endocarditis, tbc, Sjögren-szindróma, SLE, 
sarcoidosis, szisztémás vasculitisek, HCV-infekció

-  Leukocytosis
RA, bakteriális arthritis, bakteriális endocarditis, Still-betegség, szisztémás vasculitis, 
akut leukaemia

-  Leukocytopenia
SLE, viralis arthritis

-  Emelkedett CRP és gyorsult Westergreen együttesen fennáll
RA, Still-betegség, szisztémás vasculitisek, bakteriális endocarditis, tbc, familiáris 
mediterrán láz, polymyalgia rheumatica, paraneoplasiás szindróma 

-G yorsult Westergreen, normális CRP
SLE, Sjögren-szindróma, gyulladásos myopathiák

5. táblázat
Bakteriális infekciók által okozott arthritisek jellemzői

Kórokozó Arthritis típusa, klinikai jellemzők
Infekciós 
arthritis (akut 
bakteriális 
arthritis)

St. aureus (50-60%), Str. pyogencs 
(15-20%), Str. pneumoniae (5-10%) 
N. gonorrhoeae; E. coli, Klebsiella, 
Pseudomonas, Mycobactcrium 
tuberculosis

heveny monarthritis, ritkán polyarticularis 
nyugalmi, és kis mozgatásra igen heves fájdalom 
hirtelen mozgásbeszükülés, kényszertartás, 
ízületben dörzsölés 
synovitis
láz, hidegrázás, gyengeség, szapora pulzus

Szepszis,
bakteriális
endocarditis

Gram-negatív, illetve -pozitív 
kórokozók

egy vagy több Ízület, inkább proximalis 
nagyíziilct érintett, többnyire az alsó végtagon

Lymc-arthritis Borrelia burgdorferi 
(kullancscsípéssel)

mono- vagy oligoarticularis, a térd- és bokaizülcti 
érintettség a leggyakoribb, jellemző a Bakcr-cysta, 
csekély fájdalom, nagy duzzanat, vándorló izületi 
gyulladás
1-1 ízületen 2-6 hétig tart, gyakran egyetlen tünet 
az arthritis

Disseminált
Gonococcus
arthritis

Neisseria gonorrhoeae arthralgia, arthritis, tenosynovitis, börlaesiók, 
endocarditis
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6. táblázat
Vírus infekciók által okozott arthritisek jellemzői

Kórokozó Arthritis típusa, klinikai jellemzők
Rubeola szimmetrikus vagy migráló arthralgia, reggeli ízületi merevség, 

ritkábban arthritis
Adenovírus, Coxsackie-vírus rekurráló polyarthritises epizódok
EBV polyarthralgia, néha monoarticularis térdizületi arthritis
CMV arthritis ritka

súlyos immundeficiens állapot esetén: súlyos polyarthritis
Mumps kis- és nagyízületi arthritis (felnőttben)
Vari cella monarticularis. pauciarticularis arthritis
Hepatitis B hirtelen kezdetű, súlyos, szimmetrikus arthritis vagy migráló, inkább a 

nagyízületeket érintő arthritis
Hepatitis C akut hepatitis: RA-szerű megoszlású arthritis
HÍV arthralgia gyakori, arthritis ritka
Parvovírus B19 szimmetrikus (RA-nak megfelelő megoszlású) polyarthritis, az esetek 

2/3-ában reggeli ízületi merevség, hullámzó tünetek 
bőrtünetek, sok egyéb lehetséges tünet, hosszú kórlefolyás

HTLV-1 oligoarthritis
Chikungunya RA-ra hasonlító, de nem erozív polyarthritis, hosszan tart, jelentős 

fájdalom

7. táblázat
Posztinfekciós, posztvakcinációs arthritisek jellemzői

Arthritis típusa, klinikai jellemzők
Reaktív arthritis Alsó végtagi aszimmetrikus oligoarthritis, dactylitis, sacroileitis, 

enthesitis
Febris rheumatica Egy-cgy ízületben néhány napig jelentős gyulladás; térd, boka gyakori. 

NSAID-ra jól reagál
Posztvakcinációs arthritis Polyarthritis
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8 .táblázat
Arthritissel járó egyéb kórképek jellemzői

Osteoarthritis teherviselő ízületek (térd, csípő, kéz D1P, P1P, MCP I)
Poszttraumás synovitis trauma után
Köszvény fázisok:

-  akut köszvényes roham
-  „intcrkritikus” köszvény, tünetmentes időszakokkal
-  krónikus köszvény 
akut roham:
-  éjszaka, hajnalban kezdődik
-  rendszerint monarthritis, nagylábujj (vagy más ízület) szinte elviselhetetlen 
fájdalma, majd gyulladása
-  láz lehetséges, gyulladásos tünetek előfordulnak
-  néhány naptól néhány hétig tart, spontán gyógyul 
krónikus köszvény:
-sokízületi gyulladás, akár még RA-t is utánozhat

Pirofoszfátarthropathia (kalcium-
pirofoszfát-dihidrát-depozíció:
„álköszvény”

hirtelen kezdet, igen fájdalmas, periarticularis bőrpír, duzzanat, rekurráló 
arthritis; változatos formák: akut monoarticularis arthritis, krónikus szimmetrikus 
arthritis, szisztémás gyulladásos kép, destruktív arthritis

Hidroxiapatitarthropathia 
(bázikus kalcium-foszfát /BCP/ 
arthropathia)

lehet tünetmentes, okozhat krónikus panaszokat, vagy akut gyulladást
(mészköszvény).
kaiéi fikáló periarthritis
inflammált arthrosisnak, erozív osteoarthritisnek, illetve Milwaukee-vállnak 
(időskori haemorrhagiás vállnak) megfelelő klinikai tünetek

Familiáris mediterrán láz arthralgia, monarthritis

Pigmcntált villonodularis synovitis egyoldali térdízületi arthritis, egyéb érintettség is lehet (csípő, kézujjak)
Paraneoplasiás szindróma alsó végtagi, aszimmetrikus arthritis; szimmetrikus polyarthritis is lehet
Sarcoidosis szimmetrikus bokaízületi arthritis; erythema nodosum, egyéb tünetek

9. táblázat
Primer Raynaud-szindróma kritériumai (6)

- Epizodikus, acralis sápadtsággal, illetve cyanosissal járó digitális vasospasticus attakok
- Erős, szimmetrikus perifériás pulzusok
- Nincs digitális ulceratio, gangraena, (csillag alakú vagy másmilyen) heg
- Normális körömágy-kapillárisok észlelhetők
- Negatív antinuclearis antitest teszt
- Normális Westergreen-érték

Tünetek, amelyek kizárják, hogy a betegnek primer Raynaud-szindrómája van
- „Scleroderma-kapillárisrajzolat” kapillármikroszkópiával
- Antinuclearis antitestpozitivitás (legalább 1:100 szérum hígításban)
- Csillag alakú ujjbegyhegek, digitális gangraenák
- Gyorsult süllyedés (>20 mm/h)
- Oesophagealis motilitaszavar, strictura
- Vékonybéleltérések (dilatatio, malabsorptio, abnormális motilitas)
- Coloneltérések (motilitaszavar)
- Pulmonalis tünetek (interstitialis fibrosis/alveolitis), pulmonalis hypertonia
- Cardialis szimptómák (ingerképzési-, vezetési zavar, kóros eltérések a Holter-monitorozás

során, kóros terheléses tallium scan stb.)
- Renalis eltérések (hypertonia, proteinuria stb.)
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10. táblázat
Szekunder Raynaud-szindrómát okozó kórképek

1. Szisztémás autoimmun megbetegedésekkel együtt járó forma
-  szisztémás sclerosis, SLE, MCTD, dermato-polymyositis, szisztémás vasculitisek, 

antifoszfolipid szindróma, stb.
2. Kötőszöveti betegség előfázisára gyanús eltérések (egy később kialakuló szisztémás 

autoimmun megbetegedés előjelének tekinthető eltérések)
-  „scleroderma-kapillárisrajzolat” kapillármikroszkópiával
-  antinuclearis antitestpozitivitás (legalább 1:100 titerben)
-  csillag alakú ujjbegyhegek
-  digitális gangraenák
-  sclerodactylia
-  gyorsult süllyedés (>20 mm/h)
-  oesophagealis motilitaszavar, strictura, vékonybéleltérések (dilatatio, malabsorptio, 

abnormális motilitas), coloneltérések (motilitaszavar)
-  pulmonalis tünetek (interstitialis fibrosis/alveolitis, pulmonalis hypertonia)
-  cardialis szimptómák (ingerképzési-, vezetési zavar, ismétlődő pericarditis stb.)
-  renalis eltérések (súlyos diastolés hypertonia, proteinuria stb.)
-  nem erozív polyarthritis
-  sicca szindróma
-  myalgia
-  ismétlődő thrombosisok, thromboemboliás események, spontán abortusok
3. Külső kompresszió

mellkaskimeneti kompressziós szindróma („TOS”) (kétoldali Raynaud jelenséget okozó 
formája nagyon ritka!) 
kéztő-alagút szindróma

4. Vibrációs ártalom
5. Obstruktív artériás megbetegedések
-  thrombangiitis obliterans, arteriosclerosis obliterans, artériás embolisatio, thrombosis, 

szisztémás vasculitis, antifoszfolipid szindróma által okozott artériás laesio esetén, stb.
6. Vegyszer-, drog-, illetve gyógyszerártalom
-  bleomycin, vinblastin, cisplatin, p-blokkolók, ergotamin, amphetamin, bromocriptin, 

clonidin, cyclosporin, kokain
7. Intravascularis okok
-  polycytaemia rubra vera, monoclonalis gammopathiák, hidegagglutinin megbetegedés, 

cryoglobulinaemiák, leucosisok, egyéb vérviszkozitást növelő megbetegedések
8. Hypothyreosis
9. Súlyos jobb vagy bal szívfél elégtelenség
10. Malignus tumorok
11. Algodystrophia (Sudeck szindróma, igen ritkán kétoldali)
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11. táblázat
A HEp-2 scjtkultúrán látható magfestődési mintázatok (az immunfluoreszcencia) 
leggyakoribb típusai

Homogén: -  DNS-hiszton (nucleosoma) elleni autoantitestek.
-  Kromatinasszociált antigének elleni antitestek.

Finom pettyes, szemcsés:
-Nem hiszton fehérje, Ul-RNP, Sm, RNP, SS-A, SS-B, PCNA elleni 

autoantitestek, RNS-poIimeráz II és III.
Kispettyes: -  Anticentromer: CENP-B (osztódó sejteken jellegzetes kép).
Nagypettyes: -  Ribonukleoproteinek elleni antitestek 
Nucleolaris: -  Homogén nucleolaris: PM-Scl, Th/To, Ku.

-  Rögös nucleolaris: fibrillarin (U3-RNP) elleni autoantitestek.
-  Pettyes nucleolaris: RNS-polimeráz-I-II-lII, Scl-70.

Gyűrű alakú: -  Kettősszálú DNS és DNS-hiszton elleni autoantitestek.

12. táblázat
A diagnózist nagyban segítő autoantitcstvizsgálatok

Anti-dsDNS
Anticentromer
Anti-Scl 70 (topoisomerase I)
Anti-Ul-RNP
Anti-Jo-1
Anti-SS-B, (SS-A)
Antikardiolipin, lupus anticoagulans, 

anti-p2-glycoprotein I 
Anticitrullinált protein (ACPA) 
Anti-PR3 ANCA

SLE
limitált cutan szisztémás sclerosis 
diffúz cutan szisztémás sclerosis 
MCTD
Myositis (antiszintetáz szindróma) 
Sjögren-szindróma

Primer, szekunder antifoszfolipid szindróma 
Rheumatoid arthritis
Granulomatosissal járó polyangiitis (Wegener)

13. táblázat
Jelentős hypergammaglobulinaemia (> 20 g/l) legfőbb okai

Krónikus parazita fertőzés (leishmaniasis, stb.)
HÍV infekció

- Krónikus májbetegség (cirrhosis, primaer biliaris cirrhosis, autoimmun hepatitis) 
Sarcoidosis
Krónikus bacterialis fertőzés (endocarditis, stb)
Sjögren szindróma

- SLE
Lymphoproliferativ kórképek
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14. táblázat
Kapillárismorfológiai mintázatok (3)

- „Korai” kapillárismintázat: csupán néhány megnagyobbodott illetve óriáskapilláris 
észlelhető, mikrohaemorrhágiákkal, normál kapilláris szám.
- „Aktív” mintázat: sok óriáskapilláris észlelhető, van mikrohaemorrhagia, és a kapillárisok 
száma mérsékelt fokban csökkent.
- „Késői” mintázat: kevés óriáskapilláris, jelentős kapillárisveszteség + avascularis zónák.

A legfontosabb tehát a capillaris sűrűség, kapilláris veszteség -  avascularitas, valamint az 
órisákapillárisok jelenlétének dokumentálása a vizsgálat során.

15. táblázat
A fizikális vizsgálat során észlelhető eltérések szisztémás autoimmun 
kórképekben*

Ismeretlen eredetű arcocdema 
Bőr hypo- és hyperpigmentatio 
Teleangiectasia 
Cutan vasculitis

Gyulladásos bőrjelenségek
Livedo reticularis/racemosa
Digitális ulcusok, gangraenák
Ujjbegyatrophia
Sclerodactylia
Egyenletes ujjbörduzzanat
Subcutan csomók az extensor felszínen
Subcutan calcinosis
Raynaud-jelenség
Alopecia
Hosszabb ideig fennálló urticaria
Kézen börkeményedések, físsurák
Orális ulceratiók
Könnymirigyduzzanat
Nagynyálmirigy-duzzanat
Száraz conjunctiva
Száraz szájnyálkahártya
Lymphadenopathia
Synovitis
ínhüvely-crepitatio 
Csökkent, hiányzó perifériás pulzus 
Tapintható, fájdalmas a. temporalis ág 
Postthromboticus szindróma 
Lábszárfekélyek 
Superficialis thrombophlebitis 
Proximalis szimmetrikus izomgyengeség 
Proximalis, szimmetrikus izomfájdalom 
Nyeregorr

arteritis temporalis, DM 
SSc
SSc, MCTD
SLE, SS, MCTD, szisztémás vasculitisek, DM, Henoch- 
Schönlein-betegség, RA stb.
SLE, DM 
APS, SLE
SSc, APS, szisztémás vasculitisek, cryoglobulinaemia
SSc
SSc
korai SSc, MCTD 
RA
SSc, kalcifikáló myositis 
SSc, MCTD, SLE, DM-PM, stb.
SLE
SLE (urticaria vasculitis)
DM-PM (antiszintetáz szindróma)
SLE, Bchfet-betegség
SS
SS
SS
SS
SLE, RA
RA, többi kötőszöveti betegség 
dcSSc
Takayasu-arteritis, Buerger-kór, APS, szisztémás vasculitisek
Arteritis temporalis
APS
APS, SSc, vasculitis
APS, Buerger-kór, polyarteritis nodosa
DM-PM
DM-PM, polymyalgia rheumatica
Granulomatosissal járó polyangiitis (korábban Wegener),
polyehondritis

*A részleteket lásd az adott kórképpel foglalkozó fejezetekben, illetve táblázatokban. A belsőszervi tünetekkel 
kapcsolatos eltérések taglalása meghaladja e jegyzet kereteit.
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16. táblázat
Aktivitási markerek kötőszöveti betegségekben, gyulladásos reumatológiai kórképekben

Az adott kórképben elfogadott, validált, komplex vizsgálatok: RA: DAS28, SDAI, CDA1; 
SSc: Európai Aktivitási kritériumok, SLE: SLEDAI, BILAG, SLE reszponder index /SRI/; 
ECLAM, SA: BASDA1, BASFI, BASM1, stb.
V örösvérsejt-süllyedés: aktivitást jelezhet, de nem minden kórképben feltétlenül 
gyorsult (SSc-ben gyakran normális). „Lassan" változik, nem szenztív.
Akutfázis-fehérjék (a rutinban CRP): RA, polymyalgia rheumatica: aktív folyamatban 
rendszerint emelkedett; szisztémás vasculitisek: többnyire magas; dcSSc: emelkedett lehet; 
SLE, Sjögren-szindróma, primér antifoszfolipid szindróma: gyakran normális lehet. 
Bármilyen interkurrens infekcióban emelkedik!
Csökkent komplement szintek: SLE-ben, esetenként vaséulitisekben
Magas vagy emelkedett autoantitest titer: anti-DNA (lupusban, csökkent complement
szinttel együtt értékelhető), anti-Clq (lupus nephritisben)
Fehérvérsejt- thrombocytaszám: emelkedett RA-ban 
Vizeletüledék: proteinuria, haematuria: immun-mediált vesebajokban 
Lokális immunológiai történések (vizelet, ízületi folyadék, pleuralis folyadék, liquor 
vizsgálata). Szövettani (immunhisztokémiai) biopsziás vizsgálatok.

17. táblázat
A szisztémás autoimmun kórképek jellemzése

- Diagnosztikai kritérium tünetek alapján, ha ez nem áll rendelkezésre segítenek a 
klasszifikációs kritériumok (de ez utóbbiak már nem abszolút döntőek).

- Az irreverzibilis szervi károsodások mértéke („damage”) a már lezajlott események alapján 
(súlyos -  közepes -  mérsékelt -  enyhe).
- A betegség aktivitása („activity”). Az aktuális- vizsgálat során észlelt gyulladásos jelek 
mértéke.

- A betegség súlyossága: aktivitás + károsodás együttese

- A várható prognózis (az eddig ismert irodalmi adatok alapján): az életkilátások illetve az 
életminőség (dizabilitás) szempontjából.

- Az aktuális állapot: aktív -  inaktív stádium. Ha van aktivitás, az melyik szer(veket) érinti?

- Kockázat becslés: Melyik aktvitást mutató szervi szervi manifesztáció prognózisa a 
legkedvezőtlenebb? Melyik már irreverzibilis károsodást mutató szervi manifesztáció 
prognózisa a legkedvezőtlenebb?

- Az alkalmazott terápia hatásossága milyen (dokumentálható, lehetőleg objektív) 
vizsgálatokkal lesz lemérhető?
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18. táblázat
A terápia alapelvei gyulladásos reumatológiai betegségekben

Aktivitás -  károsodás 
felmérése

Szervenként: a még potenciálisan reverzibilis (gyulladásos) jelenségek és a már 
irreverzibilis károsodás felmérése.

Kockázat becslés Az egyes szervi manifesztációk felmérése után a legrosszabb prognózissal járó, 
aktív folyamat kezelése az elsődleges. Jelentős betegség aktivitás rendszereim 
aggresszívabb kezelést tesz szükségessé.

Terápia Bázisterápiás készítmények („DVIARD”): a betegség lefolyását befolyásoló 
gyógyszerek, Hosszú (évekig tartó vagy tartós) adagolás, gyakran több szert 
kombinálva. A terápiás hatás lemérése: már a kezelés kezdetekor előre tisztázni 
kell, hogy milyen módon történik.

Kortikoszteroidok (kórképtől függően). Kórlefolyás elején sok esetben indokolt. 
Később többnyire el kell(ene) hagyni.

Nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID), Hosszútávú adása sok mellékhatással 
jár.

Egyéb gyógyszeres kezelés (fájdalomcsillapítók, anticoaguláns terápia, stb.)

Komobiditások, gyógyszer mellékhatások kezelése, megelőzése. Főbb hosszútávú 
problémák: atherosclerosis (glucoroticoidok), malignoma (cyclophosphamid), 
infectio (steroid, cytostaticumok), osteoporosis (corticosteroidok, anticoagulans 
kezelés), gastrointestinalis vérzés (NSAID-ok)
Leggyakrabban alkalmazott terápia: torna, kálicunt, D vitaminpótlás; 
protonpumpa gátlók, vakcináció (pneumococcus, influenza, HBV), sztatinok szükség 
szerinti adása)

Fizioterápia, rehabilitáció, sebészi kezelés, pszichoterápia, betegoktatás
Terápiás cél kitűzése Az elérendő cél(értékct) előre tisztázni kell.
„Szoros” betegség 
kontroll (betegkövetés)

Amig a kitűzött célt nem értük el, a beteget gyakran kell ellenőrizni, és a kotroll 
során a terápiát változtatni kell.

Személyre szabott 
orvoslás

A kockázat becslést (a betegség aktivitása illetve a terápia által kiváltott kockázatot) 
minden betegnél egyénileg kell értékelni, így a terápia betegre szabott kell, hogy 
legyen, ily módon az egyes betegek kezelése eltérhet egymástól.

Kompromisszum Sokféle szervi tünet, comorbiditasok esetén nem lehet minden egyes eltérésre külön, 
teljes terápiát adni. A betegre szabott egyéni kompromiszumot kell kialakítani a 
terápiában.
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19. táblázat
A beteggondozás és a célirányos kezelés legfontosabb szempontjai

- A terápia a kellően informált beteg és az orvos közös döntésén kell, hogy alapuljon.
- A cél a remisszió elérése mind a szisztémás tünetek mind a szervi tünetek szempontjából, 
vagy ha a remisszió nem érhető el, a lehetőség szerint legkisebb betegség aktivitás elérése, 
amit validált, komplex mérőmódszerek segítségével mérnünk kell.
- A kezelés célja a hosszú távú túlélés elérése, a szervkárosodás megelőzése, az optimális 
életminőség elérése, ami a betegség aktivitás megszűntetésével, a komorbiditások és a 
gyógyszer mellékhatások minimalizálásával és hatásos kezelésével érhetők el.
- Fontos az egyes kórképek sokféle aspektusának és szervi manifesztációinak megértése, ami 
multidisciplináris megközelítésű, célirányos kezelésmódot tesz szükségesssé.
- A betegek rendszeres, hosszú távú monitorozást, ellenőrzést illetve a kezelés szükség 
szerinti módosítását igénylik. A monitorozás a betegség kezdetén, ameddig a kellő terápiás 
hatást még nem sikerül elérni, gyakori kell, hogy legyen.

Klinikai remisszió
(vagy esetleg alacsony betegség aktivitás elérése)

A „célirányos” („célérték vezérelt”) kezelés folytatása

20. táblázat
Gyakori problémák a beteg helyi gondozása során

— A beteg immunszuppresszív kezelésben részesül és egy interkurrens infekciója jelentkezik. Ilyenkor az 
immunszuppresszív kezelést átmenetileg fel kell függeszteni.

-  A beteg fenntartó kortikoszteroidkezclésbcn részesül, és valamilyen stresszhatás éri (infekciója van, 
műtétre szorul, súlyos egyéb betegsége jelentkezik (pl. akut myocardialis infarctus, stroke), a szteroid adagját 
emelni kell. Ellenkező esetben a beteg hypadreniás krízisbe sodródhat. Ha a beteg korábban részesült 
hosszabb ideig tartó szteroid kezelésben, de most már nem kap szteroidot, a fenti szabályok még egy évig 
érvényesek. Ilyenkor a tartós szteroid kezelés gyors elhagyása szintén veszélyes.

-  Elmaradnak az előirt szükséges laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok. Ezek különösen methotrexat-, 
cyclophosphamid-, mycophcnolát-, azathioprin-, leflunomidkezelés, valamint tartós alvadásgátló-kezclés és 
biológiai terápia alkalmazása esetén nagyon fontosak. Gond, ha a kóros érték észlelése esetén nem történik 
gyors intézkedés.

— A helyi gondozó orv os nem tud a felmerülő adott problémában dönteni, de nem próbál meg konzultálni, hanem 
lényegi változtatás nélkül a beteget (késéssel) visszautalja a centrumba.

-  A helyi gondozó orvos különösebb indok nélkül megváltoztatja a bázisterápiás kezelést (rendszerint 
csökkenti a gyógyszer adagját).

— A gondozó orvos nem változtatja meg a terápiát, amikor valamilyen interkurrens probléma merül fel, és
a kezelés megváltoztatása fontos lenne (pl. tensiocmelkcdés, stb.). Ilyenkor természetesen szükség szerint 
telefonkonzultáció indokolt lehet.
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1. sz. melléklet
Az autoimmun betegségek kialakulásának mechanizmusa

Autoimmun betegséghez vezethet:
1. A hálózatként működő immunrendszer bármelyik lényeges kompartmentjének károsodása
2. Az (immunkomplexeket, sejtörmeléket) „eltakarító” funkció zavara
3. A centrális vagy a perifériás tolerancia károsodása; a pozitív-negatív szelekció zavara
4. A Treg és az effektor sejteknek egyaránt fiziológiásán kell működnie, bármelyikük zavara 
autoimmun betegséghez vezethet

2. sz. melléklet
„GALS” egyszerűsített mozgásszervi fizikális vizsgálat
(Gait, Arms, Legs, Spiné; www.eular.org : „education”: EULAR Training DVD)

Célja a váz-, izomrendszeri megbetegedések észlelése, de akár neurológia betegségekre is fényt 
deríthetünk az alkalmazása során. A beteg GALS során észlelt teljesítménye jól korrelál a hétköznapi rutin 
feladatok teljesítésének képességével (öltözködés, étkezés, mosakodás, WC - használat), így objektív képet nyújt 
a mozgásszervi megbetegedések, a funkcióvesztés mértékéről. A GALS a mozgásszervek állapotát az alaki és 
funkcionális eltérések alapján értékeli.

Ép izom/ízülct = ép alak/megjclcnés + ép funkció
Amit vizsgálunk:

- Van-e kóros izületi eltérés?
- Milyen természetű az ízületi eltérés?
- Milyen mértékben érintettek az ízületek (érintett ízületek száma, eloszlása)?
- Van-e egyéb, a diagnózis szempontjából lényeges eltérés?

A vizsgálat menete:
1. betegnek fontos, tájékozódásunkat segítő kérdéseket teszünk fel.

- Fáj-e a háta, nyaka, bármely ízülete, izma, merevnek érzi-e őket?
- Tud-e önállóan, nehézség nélkül öltözködni?
- Tud-e önállóan, segítség (kapaszkodás) nélkül lépcsőn közlekedni (fel- és lefele irányban, váltott 
lábbal)?
- (Volt-e valaha „köszvényes ízülete”, ízületi duzzanata?)

2. GALS -  egyszerűsített mozgásszervi fizikális vizsgálat.
Gait - járás
Arms -  felső végtagok 
Legs -  alsó végtagok 
Spiné - gerinc

1. Járásm ód
Figyeljük meg a beteget járás és fordulás közben. Vizsgáljuk:

-  a járás egyenletességét -  egyenletes és szimmetrikusak-e a kar-, alsó végtagi és csípömozgások? 
(gerinc, csípő, térd, boka rendellenességei)

-  a lépések hosszát (normál vagy megrövidült)
-  a gyors megfordulás képességét

2. Gerinc
A beteg a vizsgálónak háttal áll:

-  A paravertebralis és vállövi izomzat tömege, szimmetriája
-  Kóros gerincgörbületek/ deformitások - scoliosis
-  Csípőlapát, erista iliaca helyzete, van-e szintkülöbség a két oldal között (csípőbetegség)
-  Glutealis izomtömeg, szimmetria (csipőbetegség)
-  Poplitealis duzzanat (Bakcr-cysta)

Achilles inak vizsgálata (enthesitis)
-  M. Supraspinatus közepének megnyomása, M. Trapezius feletti bőrredő összeszorítása 

(fájdalom - fibromyalgia)
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A beteget oldalról vizsgálva:
-  A fiziológiás gcrincgörbülctck vizsgálata, csípő-, vagy térdízületi flexiós kontraktúra illetve 

a tcrdízülct hypcrextcnsiójának észlelése
-  A beteget megkérjük, hogy hajoljon előre -  ujjainkkal mérjük a gerinc kitérését (lumbalis 

gerinc flexió)
A beteg a vizsgálóval szemben áll:

Fül -  váll érintés mindkét irányba (nyaki gerinc latcroflexio)
-  Temporomandibularis ízület vizsgálata: megkérjük a beteget, hogy nyissa nagyra száját, és 

jobbra majd balra húzza oldalra
3. Felső végtag

A beteg a vizsgálóval szemben áll. Anatómiai helyzetben megfigyeljük:
-  a felső végtag függesztőövi izomzatának tömegét, szimmetriáját
-  a könyökízület tengelyét és azt, hogy teljes extensioban van-e
-  ezzel egyidejűleg már az alsó végtagot is végigtekintjük (m. quadriceps, térd deformitás, 

tengelyeltérés, duzzanat, lábboltozatok)
Aktív mozgásokra kérjük a beteget:

-  két kezét tegye a tarkójára, könyökeit húzza hátra (glenohumeralis ízületi eltérés, ROK, váll 
abductio, kifele rotáció, könyökizület flexió, stemoclavicularis, acromioclavicularis ízület)

-  nyújtott ujjak mellett a kézhát és tenyér gondos megfigyelése (supinatio-pronatio; börlézió, 
izomatrophia, inlézió, synovitis)

-  a kezek szorítócrejénck vizsgálata (arthritisben csökken)
ujjait egyenként érintse össze hüvelykujjával gyűrűt képezve, először egyik, majd másik 
kezén (finommozgások, kézügyesség vizsgálata)

MCP sor vizsgálata: a II-V-ös MCP ízületek oldalirányú összenyomása (a fájdalom synovitisre utal)
4. Alsó végtag

-  Alaki eltérés (izomtömeg és szimmetria; térd-, lábfej-deformitás)
-  Csípő- és térdflexio vizsgálata, miközben egyik kezünket a vizsgált térdre helyezzük 

(crepitatio)
-  90 fokos csípő- és térdflexio mellett a csipőízület passzív berotatioját vizsgáljuk
-  Térdízületi folyadékot vizsgáljuk-patclla ballotálhatósága 

MTP ízületek (I-V.) oldalirányú megszorítása (synovitis)
-  Talpak vizsgálata: kiütés, bőrkeményedés, deformitás, érzéketlenség

A GALS dokumentálása:

Alakilag ép Funkcionálisan ép
Gait -  járás
Arms -  felső végtag
Legs -  alsó végtag
Spiné -  gerinc

összegzés:
Kóros „GALS” eltérés:
Érintett ízület:

-  Alaki eltérés:
-  Funkcióbeli eltérés:

Diagnózis:
(Érintett ízületek száma, eloszlása /kis-, nagy ízületek; szimmetrikus -asszimmetrikus/; az 

észlelt eltérések természete /arthritis, arthrosis/; gerinc érintettség; ín-, bőr-, izomléziók).

Módosított GALS
GALS + az alábbiak:
Gerinc

Előrehajolva a föld -ujj távolság vizsgálata <15 cm, lumb. gerinc kitérése > 6 cm 
Felső végtag

abductio, majd clevatio 180 fokig
hüvelykujjal a hát érintése a X. thoracalis csigolya felett
tenyerek egymáshoz illesztése felfele néző ujjakkal (mintha imádkoznánk), és mk. könyök felemelése 
oldalra (csuklóizület - 90 fokos dorsal flexió)
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lefele tekintő ujjakkal kézhát összeérintése, miközben mk. könyököt lefele húzzuk az alkar vízszintes 
helyzetbe kerüléséig (csuklóízület -  90 fokos palmarflexio) 
ökölképzés -  körmök elrejthetösége 

Alsó végtag
térdhajlat tapintása -  duzzanat 
elöláb kiszélesedése
bokaízületi mozgások vizsgálata (plantar-, dorsalflexio; inversio/supinatio, eversio/pronatio)
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Nem differenciált collagenosis

Nem differenciált collagenosisról (NDC) akkor beszélünk, ha a klinikai tünetek és az 

immunszerológiai leletek alapján szisztémás autoimmun megbetegedés fennállása biztos, de a 

beteg nem tartozik egyik jól definiált klasszikus autoimmun megbetegedéshez sem. 

Gyakoriak a gyulladásos jelek, a leggyakoribb klinikai tünetek közé a polyarthritis, a Raynaud- 

jelenség és a keratoconjunctivitis sicca tartoznak. Gyakori az antinuclearis autoantitest 

pozitivitás is. Súlyos belsőszervi tünetek csak ritkán fordulnak elő.

A későbbiek folyamán az NDC a betegek egy részénél átmegy egy definitív kötőszöveti 

betegségbe, főként SSc-be, SLE-be, RA-ba, gyulladásos izombetegségbe vagy Sjögren- 

szindrómába. A betegek többsége azonban klinikai/laboratóriumi jellemzőit tekintve a 

nyomonkövetés ideje alatt stabil marad.

Terápiás stratégia
A kezelési terv összeállítása során az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

1. Ha a polyarthritises tünetek dominálnak, biztos-e, hogy nem korai rheumatoid arthritisről 

(vagy esetleg lupusról, dermatomyositisről) van szó?

2. Ha a klinikai képet a Raynaud-jelenség dominálja, biztos-e, hogy nem egy incipiens 

sclerodermáról (vagy esetleg MCTD-ről) van szó?

3. Ha sicca szindrómára utaló jelek vannak, biztos-e, hogy már nem egy valódi Sjögren- 

szindrómáról van szó?
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4. Alattomban, látványos jelek nélkül zajló tünetek vannak-e, amelyek esetleg az NDC 

diagnózisát is megkérdőjelezik (proteinuria, haematuria, jelentős CK-emelkedés stb.).

5. Van-e a betegnek antifoszfolipid antitestje, kell-e erre terápiás szempontból figyelmet fordítani 

(kisdózisú szál i c i I átkezel és)?

6. Van-e igazán aktív kezelést igénylő szervi tünet? (Nem kell egy jó prognózisú NDC-t 

túlkezelni.)

Az NDC kezelése nagyrészt tüneti. Nen szteroid gyulladáscsökkentő kezelés, és a 

különböző szimptómák tüneti kezelése szükséges. Természetesen időben észre kell venni, ha a 

megbetegedés egy definitív kórképbe megy át, és ilyenkor a terápiás elvek is változnak. A 

klinikai képet időnként tehát újra kell értékelni, különösen akor, ha új tünet jelenik meg. Az 

autoantitest vizsgálatok ismételt elvégzése is esetenként indokolt lehet.

Irodalom
1. Álarcon GS, Williams GV, Singer JZ, et al. Early undifferentiated connectivc tissuc disease. I. Early 
clinical manifestation in a large cohort o f patients with undiíTcrentiatcd conncctive tissue diseases compared with 
cohorts o f vvcll cstablished connective tissue disease. J Rheumatol 1991; 18: 1332-1339.
2. Bodolay E, Csíki Z, Szckanccz Z, et al. Five-year follow-up of 665 Hungárián patients with 
undifferentiated conncctive tissue disease (UCTD). Clin Exp Rheumatol. 2003; 21: 313-320.
4. Mosca M, Tani C, Carli L, Bombardieri S. Undifferentiated CTD: A wide speetrum of autoimmune
diseases. Best Prac Rés Clin Rheumatol. 2012; 26:73-77.

Szisztémás Iupus erythematosus
Ismeretlen eredetű, több szervet érintő rendszerbetegség. Nőkben kb. 10-szer 

gyakoribb, különösen a reproduktív korban levő, 16-40 éves korosztályban fordul elő. A 

kórképet változatos klinikai kép, többnyire hullámzó lefolyás, remissziók és exacerbációk 

váltakozása jellemzi. Serositisek (pleuritis, pericarditis), illetve bőrtünetek gyakoriak. Nem 

erozív polyarthritis, antifoszfolipid szindrómához társuló vascularis laesio és thromboemboliás 

szövődmények, illetve immuneytopeniák (leginkább Ieukopenia) szintén gyakran észlelhetők. 

A betegség kimenetele szempontjából a leginkább meghatározó manifesztációk pedig a vese és 

központi idegrendszer érintettsége.

Klinikai tünetek
A kezdeti tünetek többnyire általános, nem specifikus jelek, mint a gyengeség, 

fáradékonyság, láz, fogyás, ritkábban neuropszichiátriai elváltozások. A klinikai tünetek 

kialakulásában szerepet játszanak:

a.) A patológiás immunkomplex-képződés következtében kialakuló gyulladásos tünetek 

(lupus nephritis, vasculitis, serositis, dermatitis, stb.).
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b. ) Egyes autoantitestek direkt hatása miatt kialakult tünetek (antifoszfolipid antitestek -

antifoszfolipid szindróma, immuncytopeniák, egyéb autoantitesthatások).

c. ) Egyéb gyulladást kiváltó hatások (veleszületett immunrendszer aktiválódása, cytokinek

direkt hatásai, sejt mediálta gyulladásos folyamatok, Ieukocytaaggregáció stb.).

Bőr- és nyálkahártya-eltérések

Jellemző a fotoszenzitivitás, az első tünetek is nemritkán napfény-expozíciót követően 

lépnek fel. A klasszikus pillangószárny-erythema mellett egyéb bőrtünetek, mint a 

generalizált maculopapulosus, erythemás laesiók, discoid bőrelváltozás (atrophia, 

hegképződés), petechia, lehet jelen. Ritkábban panniculitis (lupus profundus), bőrfekélyek, 

teleangiectasia ugyancsak előfordulhatnak a kórképben. Cutan vasculitis, subungualis 

pontszerű bevérzések szintén jelen lehetnek. Az urticaria vasculitis, ami lassan regrediáló 

urticariaszerű képet ad, szintén a lupusra jellemző bőrtünetek közé tartozik.

A livedo reticularis/racemosa antifoszfolipid antitestek jelenléte esetén szokott 

előfordulni. Márványszerű vagy villámcsapásszerü bőrelváltozások jellemzik, amelyek fixek, 

tehát nemcsak hideghatásra jelentkeznek.

A orális nyálkahártya-ulceratiók gyakran fájdalmatlanok, általában a betegség 

aktiválódásakor jelentkeznek. Az alopecia, mely lehet foltos vagy diffúz, szintén gyakori tünet. 

Előfordul Raynaud-szindróma is lupusban.

ízületi, izomtünctek

A szimmetrikus, nem erozív polyarthritis a betegek több mint 90%-ában fellép, és 

gyakran ez az első tünet. Gyulladásos tünetekkel (gyorsult Westergreen-értékkel) jár, de 

akutfázis-reakció (CRP-emelkedés) általában nem észlelhető. Hosszabb betegségfennállás 

esetén ritkán Jaccoud-arthropathia jelentkezhet, amelyben jelentős ízületi deformitás van, de a 

röntgenfelvétel nem mutat erozív eltéréseket. Tendinitis, tenosynovitis szintén előfordul.

Az alapbetegség és/vagy a kortikoszteroidkezelés következtében aszeptikus 

csontnecrosis is kialakulhat. Jellemzően antifoszfolipid antitest pozitív esetben fordul elő. 

Myositis jelen lehet SLE-ben. Myopathia felléphet az alapbetegség következményeként, még 

gyakrabban a gyógyszeres kezelés (kortikoszteroid, chloroquin) szövődményeként jelentkezik. 

Ritkán myasthenia gravisszerü betegség is lehetséges.
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Pulmonalis manifesztáció

Leggyakoribb az ismétlődő pleuritis. A tüdőparenchymát érintő elváltozás az 

interstitialis tüdőbetegség (pneumonitis), mely akut illetve krónikus formában jelentkezhet. Az 

akut alveolitises tünetek súlyos eltéréseket okoznak. A haemoptoéval járó pulmonalis 

haemorrhagiás eltérések ritka életveszélyes szövődménynek számítanak. A krónikusan, 

lassan kialakuló alveolitis (majd a következményes pulmonalis fibrosis) restriktív ventilációs 

zavart, csökkent vitálkapacitást és diffúziós kapacitást okoz, és végül szekunder pulmonalis 

hypertensióhoz vezet, mely ritka, súlyos tünet lupusban. További tünet lehet a bronchiolitis 

obliterans, illetve diaphragmadysfunctio is.

Cardialis tünetek

A leggyakoribb manifesztáció a pericarditis. Cardiomyopathia, myocarditis, 

arrhythmiák, az ingerületvezetés zavarai előfordulnak, de nem tartoznak a gyakori tünetek 

közé. A valvularis érintettség legjellemzőbb formája a Libman-Sacks-féle nonbacterialis 

(nem infektív) verrucosus endocarditis, ami klinikailag többnyire néma, de okozhat akár 

súlyos billentyűelégtelenséget is, és ritkán embólia forrása is lehet. Az antifoszfolipid antitestek 

jelenlétével összefüggésbe hozható jelenségről van szó. Lupushoz társuló antifoszfolipid 

szindrómában a verrucosus eltérések mellett a mitralis billentyű egyenletes megvastagodása is 

jelen lehet. Ritkán egyéb billentyüzavarok is megfigyelhetőek. A koszorúserek vasculitise 

nagyon ritkán észlelhető. Nemcsak a betegségnek magának, hanem az SLE kezelésében 

használt kortikoszteroidterápiának is lehetnek nemkívánatos cardiovascularis mellékhatásai, 

nevezetesen az atherosclerosis felgyorsulása, illetve korai megjelenése. Az antifoszfolipid 

antitestek jelenléte, különösen, ha a betegnek gyakran vannak infekciói, szintén felgyorsult 

atherosclerosist okoz. SLE-ben a fentiek miatt gyakoriak a cardiovascularis szövődmények, 

amelyek fiatal nőbetegeknél is jelentkezhetnek.

Az antifoszfolipid antitestek (nevezetesen a lupus anticoagulans, anti-p2-glycoproteinl 

illetve antikardiolipin antitestek) jelenléte önmagában nem jelent APS-t, csak ha a 

laboratóriumi pozitivitás együtt jár a klinikai tünetekkel. Rekurráló (alsó végtagi) mélyvénás 

thrombosis, thrombocytopenia (azonban csak ritkán jár petechiákkal), ismétlődő abortus 

(placentainfarceratio), cerebrovascularis laesiók jelentkezhetnek. Jó néhány egyéb tünet is jelen 

lehet. Újabban a renalis dysfunctióval is összefüggésbe hozták az antikardiolipin antitesteket.
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Neuropszichiátriai tünetek

SLE-ben a központi idegrendszer manifesztációja gyakori (14-75%). Az idegrendszer 

bármely része (centrális, perifériás, autonóm) érintett lehet. Kizárólagos manifesztációként 

gyakorlatilag nem fordul elő, a betegnek mindig van más jellegzetes (és többnyire aktív) szervi 

manifesztációja is. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a kognitív funkciók károsodása, 

tájékozódási, illetve érzékelési zavar jellemez. A betegeknek leggyakrabban rövidtávú 

memória zavara van. Psychosis a betegek 5%-ában léphet fel; az epilepsziás rosszullétek 

általában grand mai típusúak, de kezdődhetnek fokális epilepsziával is. Gyakran korai tünet, 

és aztán később „elmúlik”. A cranialis és perifériás neuropathia szintén gyakori. Ritkábban 

egyéb idegrendszeri tünetek, így mononeuritis multiplex, chorea, myelitis transversa, 

sclerosis multiplexszerű kép demyelinisatiós eltérésekkel, fejfájás („lupus headache”), 

aszeptikus meningitis is megjelenhet. A Devic szindróma társulhat lupusszal, ahol az 

aquaporin 4 fehérje elleni antitestek vannak jelen. A fő klinikai tünetek a relapszáló opticus 

myelitis illetve a myelitis transversa.

A központi idegrendszert érintő tünetek két csoportba sorolhatók. A lupus által 

közvetlenül kiváltott primer károsodások mellett szekunder elváltozásokat is 

megkülönböztetünk. Ez utóbbihoz sorolhatók az infekciók, a felgyorsult atherosclerosis miatti 

cerebrovascularis események, (a lupus nephritis következtében fellépő) hypertensiv 

encephalopathia, metabolikus encephalopathia (uraemia, láz miatt stb.), hypercoagulabilitas 

(nephrosis szindrómában) és a gyógyszerek (kortikoszteroidok, NSAID stb.) mellékhatásai. 

Lupusos beteg központi idegrendszeri tüneteit 40%-ban ilyen, sLE-től független eltérések 

teszik ki.

Ami a primer folyamatokat illeti, a sokszínű klinikai megnyilvánulások hátterében a 

központi idegrendszerben diffúz, illetve fokális elváltozások állhatnak. Általában a fokális 

eltérésekkel magyarázhatók az organikus neurológiai góctünetek, míg a diffúz érintettség 

esetén cerebralis atrophia, pszichiátriai tünetek, grand mai, pszichoorganikus szindróma, 

organikus psychosis észlelhető. A primer tünetek közé tartoznak az érocclusio által kiváltott 

eltérések, az immunkomplex vagy autoantitest (antifoszfolipid) mediálta vascularis laesiók. 

Ezek létrejöttében leukocytaagglutinatio, thrombosis valamint vasculitis játszik szerepet. Ezen 

fokális eltérések esetén egy specifikus terület laesiója alakul ki, ami az észlelt elváltozást jól 

magyarázza (góctünetet okozó vascularis laesio, fokális epilepszia, myelitis transversa, chorea 

stb.). A fokális tünetek leggyakoribb kiváltója az antifoszfolipid szindróma által okozott 

vascularis laesio. A vizsgálatok során a koponya-MRI ilyenkor multiplex fehérállomány-
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laesiót vagy egyéb vascularis jelenségeket mutat. Nem helyes, ha a radiológiai értékelés az 

elváltozást vasculitisnek írja le, mert a háttérben többféle etiológiájú eltérés állhat.

A diffúz cerebralis eltérés hátterében leginkább az aktív lupus következtében kialakult 

súlyos gyulladásos jelenségek állnak (agyszövet elleni antitestek, antineuronalis, antiribosoma 

P protein; cytokinhatás, sejt mediálta gyulladásos folyamatok stb.). Gócjel nem szokott jelen 

lenni, a koponya-MRl általában nem feltétlenül mutat kóros fokális eltérést. A liquorvizsgálat 

az intrathecalis immunglobulin-szintézis jeleit mutatja, azaz oligoclonalis csík észlelhető a 

liquor elfő vizsgálata során. Ez az elváltozás akkor is észlelhető, ha korábban lezajlott 

folyamatról van szó.

Érdekes újabb feltételezés, hogy az autoantitestek direkt hatást is képesek kifejteni. A 

perifériás vérben keringő, és központi idegrendszeri struktúrákhoz kötődni képes autoantitestek 

(pl. az NMDA-receptor NR2A/NR2B alegységéhez a hippocampusban, amygdalában és 

hypothalamusban) akkor fejthetik ki hatásukat, ha átjutnak a vér-liquor barrieren. Feltehetőleg 

igen sokféle ehhez hasonló antitest termelődhet lupusban. Infekció, stressz és tenzióemelkedés 

hatására aztán ezen autoantitestek átjutnak a vér-liquor barrieren, és központi idegrendszeri 

tüneteket okozhatnak. Ezzel magyarázható az a jelenség, hogy a központi idegrendszeri tünetek 

fellépésekor gyakran nem látunk általános lupus aktivitási jeleket, hiszen lehet, hogy az 

antitestek sokkal korábban termelődtek, de csak most jutottak be a központi idegrendszerbe.

A fokális és diffúz eltérések együttes jelenléte esetén komplex cerebralis 

manifesztációról beszélünk. Ritkán demyelinisatiós eltérések is jelen lehetnek, amelyek 

felismerése (az MR-képen) szintén fontos. A fenti elváltozások elkülönítése azért lényeges, 

mert eltérő terápiás konzekvenciákkal járnak. A lupushoz társuló neurológiai tünetek értékelése 

tapasztalt, a kérdésben járatos neurológus és a gondozó immunológus/reumatológus szoros 

együttműködését igényli.

Veseérintettség
Az esetek csaknem felében észlelünk veseérintettséget, ami igen változékony, klinikai 

megjelenésében a tünetmentes minimális proteinuriától/haematuriától a hetek alatt 

veseelégtelenséghez vezető, gyors progressziójú glomerulonephritisig terjed. A renalis érintettség 

adekvát terápia nélkül 5-22%-ban végstádiumú veseelégtelenség kialakulásához vezet. Klinikai 

szempontból a lupus nephritis bármely vesebajos szindróma képében jelentkezhet, szövetileg 

a glomerulonephritisek bármely típusát mutathatja. A korai veseeltérések átmenetiek lehetnek, 

ezért egyszeri vizeletvizsgálattal el lehet nézni a vesemanifesztációt. Lupus klinikai gyanúja esetén 

érdemes legalább 2-3 reggeli, első középsugár-vizelet vizsgálata proteinuria/haematuria

42



irányában.. Fiatalkorban tünetszegény diffúz proliferatív glomerulonephritis is jelen lehet. Kb. 

5%-ban csak vesetünetek észlelhetők az SLE indulásakor, ez inkább idősebb betegeknél, és a 

férfiakban gyakoribb.

A lupus nephritis főbb klinikai formái a következők:

-  proteinuria és microhaematuria hosszú ideig (hypertonia, nephrosis szindróma 

vagy veseelégtelenség kifejlődése nélkül)

-  nephrosis szindróma (40-60%), amit microhaematuria kísér, teleszkópos 

vizeletüledékkel, hypertoniával vagy anélkül. Agresszív kezelés nélkül ebben a formában 

alakul ki leggyakrabban hypertonia, illetve uraemia

-  progresszív vesebetegség (amelyben a vascularis involvatio is lényeges).

A lupus nephritist a hisztológiai kép alapján, a WHO ajánlásának megfelelően hat fő 

csoportra osztjuk (1. táblázat). A szövettani beosztás gerincét a glomerularis elváltozások, az 

immunkomplex-depozíció, illetve a proliferatív elváltozások anatómiai lokalizációjának leírása 

adja. Az egyes alcsoportok pedig a folyamat aktivitását (az aktív gyulladásra utaló jeleket) és 

krónikus voltát (az irreverzibilis, krónikus elváltozásokat) illetően adnak további információt. Az 

I. típus a morfológiailag negatív, a II. az enyhe, csak mesangialis érintettséget jelzi. A III. a fokális- 

szegmentális, a IV. típus a diffúz proliferatív folyamatot jelzi. E két utóbbi formában van jelen 

a legaktívabb gyulladásos folyamat. Az V. típus a membranosus forma, a VI. csoportba az 

előrehaladott szklerotizáló glomerulonephritises esetek tartoznak (1. táblázat).

A WHO IV. szövettani forma fennállása esetén várható a legrosszabb prognózis. A 

IV-es típus jellemzően súlyosabb klinikai kép (jelentős proteinuria, haematuria, hypertonia, 

azotaemia) formájában jelentkezik, és ez tekinthető a leggyakoribb lupus nephritis formának.

Ha a klinikai tünetek, illetve a vizeletlelet alapján veseérintettség felmerül, vesebiopsia 

elvégzése a terápiás konzekvenciák miatt célszerű, mivel az egyes szövettani típusok 

prognózisa és kezelése nagyon eltérő. A klinikai paraméterek és vizeletlelet alapján nem lehet azt 

sem megmondani, hogy milyen mértékű irreverzibilis (tehát már nem gyógyítható) károsodás érte 

az eddigiek során a vesét. Biopsiát természetesen nem végzünk, ha a veseérintettség klinikailag 

igazolható, azonban egyéb ok -  mint például súlyos központi idegrendszeri érintettség -  miatt a 

beteg egyébként is agresszív citosztatikus kezelést igényel.

A biopsiás mintából a folyamat aktivitása, illetve krónikus volta adható meg. Az aktív 

gyulladásos jelenségek agresszív gyulladáscsökkentő kezelést igényel(het)nek, míg az 

irreverzibilis, krónikus elváltozások esetén az ilyen terápiának már nincs hatása. A vese szövettani 

képe tehát a prognózis megítélése szempontjából fontos. A krónikus elváltozások (mint 

glomerularis selerosis, fibrosis vagy tubularis atrophia) kedvezőtlen prognosztikus jelnek
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számítanak. Szintén kedvezőtlen prognosztikus faktor a nephrosis szintű proteinuria, az 

alapfolyamat aktivitását jelző alacsony C3-szint, a 26% alatti haematocrit, a WHO lV-es 

stádiumba tartozó nephritis, a jelentős aktivitás, illetve a számottevő irreverzibilis elváltozások 

jelenléte, valamint az emelkedett kreatininszint, ha az 48 hét alatt nem normalizálódik. A 

vesefolyamat aktivitását jelzi a perzisztáló anti-Clq antitest jelenléte is. A hosszasan fennálló 

betegségaktivitás, a férfi nem, a 24 év alatti életkor, a fekete rasszba tartozás, és a rossz szociális 

helyzet szintén kedvezőtlen prognosztikus jelnek tekinthető a vesebetegség kimenetele 

szempontjából.

Egyéb klinikai tünetek

Lymphadcnopathia (immunoreaktív lymphoid hyperplasia) viszonylag gyakori, 

splenomegalia is előfordul. Az immuncytopeniák (autoimmun haemolyticus anaemia, 

immunthrombopenia, leukocytopenia) igen gyakran jelen vannak.

A szemtünetek közül a keratoconjuctivitis sicca a lupushoz társuló szekunder 

Sjögren-szindróma részjelenségeként észlelhető. Igen ritkán episcleritis, uveitis anterior, 

iridocyclitis, illetve retinalis vasculitis is jelen lehet. Antifoszfolipid szindrómában súlyos, a 

látást is veszélyeztető retinalis vascularis laesio alakulhat ki. Fontos figyelembe venni, hogy a 

szteroidkezelés szemnyomás-emelkedést (glaucomát) okozhat, amit az esetlegesen kialakuló 

cataracta még tovább ronthat.

A gastrointestinalis tünetek nem jellegzetesek. Steril peritonitis a serositis részeként 

igen ritkán alakul ki. Súlyos, akár fatális pancreatitis ritkán előfordul. Valódi lupus hepatitis 

hepatomegaliával, illetve transzaminázemelkedéssel extrém ritka.

A lupusos betegek gyakran kortikoszteroid-, anticoagulans-, illetve nem szteroid 

gyulladáscsökkentő kezelésben részesülnek, így a pepticus ulcus, illetve gastrointestinalis 

vérzéses szövődmények kialakulásának veszélyére és egyes szerek hepatotoxicitására a kezelés 

során gondolnunk kell.

Alcsoportok
Ritkán hipcrakut formában, rendkívül súlyos tünetekkel jelentkezik a lupus. 

Gyakoribb, hogy drámai, látványos jelenségek nélkül kezdődik a megbetegedés. Különösen 

gondot jelent, ha a gyulladásos jelek nem jelentősek, és a klinikai képet inkább az 

antifoszfolipid szindróma tünetei uralják.
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A kórlefoláyst tekintve a betegek nagy része a hullámzó lefolyású csoportba tartozik, 

ahol inaktív szakaszok és fellángolások követik egymást. Vannak tartós remisszióba hozható 

esetek, és ritkán egyfázisú betegséggel is találkozunk.

Neonatalis lupus

Ritka szindróma, az anti-Ro/SS-A vagy anti-La/SS-B, vagy mindkettőre pozitív 

terhesek újszülöttjeiben alakulhat ki. Az újszülöttön testszerte maculopapulosus bőrkiütések 

láthatók a születéskor vagy azt követően néhány nappal, melyek hetek -  hónapok alatt 

nyomtalanul eltűnnek. A bőrtünetek mellett gyakori a hepatosplenomegalia, anaemia, 

thrombocytopenia. Congenitalis AV-blokk a magzatban akkor fordulhat elő, ha az anyában 

anti-Ro/SS-A autoantitest van jelen.

Subacut cutan lupus erythematosus

A subacut cutan lupus erythematosus (SCLE) jó prognózisú alcsoport, melyben a 

súlyos szervi manifesztációk ritkák. Jellegzetesek a szimmetrikus, gyulladt, nem hegesedő 

laesiók elsősorban az arcon, a nyakon, a törzs felső részén, a karok feszítő felszínén és a 

kézujjak extensor felszínén. Két formáját különíthetjük el:

-  papulosquainosus, psoriasiform
-  annularis (gyakran összefolyó, nagy kiterjedésű börtünetek)

Gyakori a polyarthritis, az extrém fényérzékenység, a laboratóriumi leletek közül pedig 

az anti-Ro/SS-A pozitivitás jellemző. Súlyos renalis, illetve központi idegrendszeri 

manifesztáció nem szokott előfordulni.

Időskori SLE
Általában elhúzódó, szegényes tünetek jellemzik. A kórkép benignusabb, a vese és az 

idegrendszer érintettsége ritkább, inkább a polyarthritis, hőemelkedés, láz, fogyás, bőrtünetek, 

serositisek és pulmonalis abnormalitások dominálnak. Gyakori a társulás Sjögren 

szindrómával, Raynaud-jelenség és enyhe myositis sem ritka.

Gyógyszerindukált SLE
Sok tekintetben különbözik az idiopathiás formától. A nemek érintettsége közel azonos, 

főleg idősebbekben jelentkezik, a vese és a központi idegrendszer megbetegedése, valamint a 

börjelenségek ritkák. Mozgás- és légzőszervi eltérések jelen lehetnek. A tünetek a gyógyszer 

megvonása után általában visszafejlődnek.
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Az immunológiai eltérések közül kiemelendő, hogy nem észlelhető anti-Sm és az anti- 

natív DNS, antihiszton antitestek viszont jelen vannak. Leggyakrabban a hidrazin és az 

aminocsoportot tartalmazó készítmények (hydralazin, procainamid, isonicid), a 

szulfhidrilcsoportot tartalmazó penicillamin, captopril, hidantoinszármazékok állnak a 

háttérben. A lassú acetilálókban a procainamid, isoniazid, hidralazinok, az alkalmazott dózistól 

függetlenül pedig a kinidin, penicillin, sulfonamidok okozhatnak gyógyszerindukált lupus 

szindrómát. Ritkán a TNF-antagonisták szintén okozhatnak lupusszerű megbetegedést. Ebben 

a formában anti-DNS antitestek jelen vannak.

ANA-negatív SLE

Fényérzékenység jellemző, enyhe szisztémás tünetekkel vagy anélkül. Polyarthritis, 

hematológiai eltérések, serositis, Raynaud-szindróma jelen lehet, veseérintettség ritka. Az anti- 

SS-A pozitivitás gyakori, 60% körüli. A prognózis jó.

Prognózis
A kórjóslatot alapvetően meghatározza a központi idegrendszeri és a vesemanifesztáció 

jelenléte, súlyossága, a terápiával (is) összefüggő infekciós szövődmények, a kezeléssel 

(kortikoszteroid) összefüggő atherosclerosis jelenléte, súlyossága, illetve a citosztatikus 

kezeléssel kapcsolatos szövődmények. A leggyakoribb halálokok az uraemia veseelégtelenség 

következtében, a thrombocmboliás szövődmények (antifoszfolipid antitestek jelenléte miatt), 

szívelégtelenség, coronariabetegség (a szteroidkezelés, illetve az antifoszfolipid antitestek 

jelenléte miatt felgyorsult atherosclerosis miatt), az interkurrens infekciók (a citosztatikus -  

szteroidkezelés miatt, ez különösen nephrosis szindrómával járó esetekben nagyon gyakori), a 

központi idegrendszeri betegség (convulsio, thrombosis, vérzés). Fontos, hogy a már észlelhető 

(irreverzibilis) károsodás, a további károsodások kialkulásának prediktora, tehát további 

károsodás kialakulására kell számítanunk.

Laboratóriumi diagnosztika
Az antinuclearis autoantitest szűrővizsgálat többnyire pozitív, és általában homogén 

festődési mintázatot mutat. A specifikus autoantitestek közül a kettősszálú 

dezoxiribonukleinsav ellen irányuló anti-DNS antitestek jelenlétének kimutatása a 

leglényegesebb. Az antinucleosoma antitest szintén pozitív. Sokféle más autoantitest jelenléte 

is lehetséges (2. táblázat). Különböző kis molekulasúlyú ribonukleoprotcin elleni (anti-snRNP) 

antitestek szintén jelen lehetnek. A mindennapi gyakorlatban jelentősége van az anti-Sm
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antitest jelenlétének. Ez súlyosabb belsöszervi elváltozásokkal járó lupusban szokott 

előfordulni. Az anti-SSA antitest bőrtünetek esetén (SCLE-ben) észlelhető, és központi 

idegrendszeri manifesztáció esetén is jelen lehet. Szintén ezen autoantitest jelenléte esetén lehet 

számítani congenitalis szívblokk kialakulására újszülöttekben.

A gyakorlat szempontjából alapvetően fontos az antifoszfolipid antitest (APA) 

vizsgálata. Ez minden SLE-s beteg esetében kötelező, mert az antitest jelenléte gyakran 

terápiás konzekvenciákkal jár! Antikardiolipin IgG, illetve IgM, az anti-p2-glycoprotein I 

valamint a lupus anticoagulans jelenlétének kimutatása használatos leginkább a mindennapi 

gyakorlatban. A ritkább antifoszfolipid antitest specificitások (antiprothrombin, antikardiolipin 

IgA antitestek, stb.) vizsgálatának is jelentősége lehet, ha a klinikai tünetek APA jelenlétére 

utalnak, és a fenti APA alapvizsgálatok negatív eredményt mutatnak. Minden 

antifoszfolipidvizsgálatra igaz, hogy a pozitivitás csak akkor mondható ki, ha legalább 12 hét 

különbséggel, két alkalommal tudjuk az adott antitestet kimutatni.

Ami a lupus aktivitásának megítélését illeti, aktív szakban gyorsult Westergreen 

észlelhető, amit párhuzamos CRP-emelkedés többnyire nem kísér. Ha CRP-emelkedés is van, 

az inkább interkurrens infekcióra gyanús jelenségnek tekinthető. Hypocomplementaemia az 

aktív szakban észlelhető, az anti-DNS antitest titere is emelkedni szokott, önmagában az anti- 

DNS antitest titer emelkedés nem egyértelmű aktivitási jel, és nem igényel aktív gyógyszeres 

beavatkozást. A Coombs pozitivitás is aktivitási jelnek számít, akkor is, ha klinikailag 

manifeszt haemolysis nem mutatható ki.

Polyarthritis, serositis, dermatitis, cutan vasculitis szintén aktív megbetegedést jelez. 

Nehéz a vesebetegség aktivitási jeleit meghatározni. Vizeleteltérések (haematuria, cylindruria, 

proteinuria) vizsgálata kötelező, jelenlétük lupus nephritisre utal. A proteinuria, illetve 

haematuria mértéke nem igazán jó  marker, bár a jelentős mértékű proteinuria szinte biztosan 

aktív folyamatra utal. Aktív vesefolyamatban anti-Clq antitestek lehetnek jelen.

Gyakoriak a cytopeniák, így a leukopenia (lymphopenia, neutropenia), és a 

thrombocytopenia (thrombocyta elleni antitestek). Az anaemia kialakulásának többféle oka 

lehet. Normocytás, nonnochrom anaemia (mint általában krónikus gyulladásos 

megbetegedésekben) a fennálló gyulladást jelzi. Direkt Coombs-pozitivitás autoimmun 

haemolyticus anaemia esetén észlelhető.

Diagnózis - differenciáldiagnózis
A legfontosabb a rendszerbetegség felismerése, és az autoimmun jelenségek (lupus 

specifikus autoantitestek) kimutatása. Segítenek a klasszifikációs kritériumok is (3. táblázat).
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Az elkülönítésben pedig más, szintén több szervet érintő és gyulladásos jeleket okozó kórképek 

(leginkább infekciók, tumorok) jönnek szóba, azonban a kivizsgálás időveszteséggel nem 

járhat. Tumorokban a neoantigének ellen antitestek termelődhetnek, így immunkomplex itt is 

képződhet, a lupushoz hasonló jeleket okozva. Hasonló a helyzet infekciós kórképekben is. Más 

autoimmun betegségektől való elkülönítés szintén fontos, a kórkép viszonylag gyakran átfed 

Sjögren szindrómával, illetve myositises átfedő tünetek is lehetségesek.

A terápia általános elvei

Az SLE kezelése egyénre szabott. Mivel a tünetek, manifesztációk sokfélék, el kell 

döntenünk, hogy egyáltalán mely jelenségek igényelnek kezelést. A terápia agresszivitását a 

potenciálisan legsúlyosabb szervi tünetnek kell megszabnia. A beteg gondozása, kezelése 

szigorúan rögzített elvek alapján történik, ahol a kezelés célját előre rögzíteni kell (4-5. 

táblázat).

A terápia elkezdése előtt tisztázni kell az egyes szervi manifesztációk jelenlétét, azok 

súlyosságát, a gyulladásos jelek („activity”), illetve a már irreverzibilis elváltozások 

(„damage”) arányát. Ez különösen a vese- és a központi idegrendszeri manifesztációk esetében 

alapvető. Az aktivitás és károsodás mérésére számos indexet dolgoztak ki. Pontosan tisztázni 

kell minden egyes szervi manifesztáló jelenlétét, illetve súlyosságát. A kezelést alapvetően a 

legrosszabb prognózisú szervi tünet kell, hogy meghatározza. Ez egyébként gyakran a Iupus 

nephritis, ahol eleinte a betegnek nincsenek szubjektív panaszai, mégis gyakran többéves 

glucocorticoid + cytostatikus kezelést kell alkalmazni a folyamat megfékezésére.

A kórlefolyás elején, döntően glucocorticoid kezeléssel, az aktív gyulladásos jeleket 

minél előbb le kell küzdeni. A későbbiekben viszont a glucocorticoid kezelés minimalizálása 

kell törekedni, mert ekkor már a szervkárosodások döntően a glucocorticoid kezelés 
következményei, és nem az alapbetegség aktivitása miatt jönnek létre. Fontos, hogy a jelentős 

szervi manifesztációk kezelésekor általában évekig kell citosztatikus kezelést alkalmazni, ha a 

betegség fellángolását el akarjuk kerülni. Szintén alapvető az antimaláriás szerek tartós adása, 

mert ezek jelentősen képesek csökkenteni a betegség fellángolásának veszélyét (5. táblázat). A 

kálcium és D vitaminpótlás szintés szükséges.

A kezelési terv összeállítása során az alábbi kérdéseket kell tisztázni:

1. Milyen aktivitást jelző gy ulladásos jelenségek észlelhetők (gyorsult süllyedés, csökkent 

komplementszintek, magas anti-DNS-szint, anti-Clq antitest jelenléte). Milyen klinikai tünetek 

vannak jelen (polyarthritis, serositis, vasculitis, demiatitis stb.)?
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2. Milyen alattomban, látványos jelek nélkül zajló belsőszervi manifesztációk észlelhetők, 

amelyek hosszabb távon rossz prognózisúak, ezért időben történő, kellően agresszív kezelésük 

alapvető (lupus nephritis egyes típusai, gyulladásos központi idegrendszeri elváltozások, 

vasculitises jelek, alveolitis)?

3. Vannak-e antifoszfolipid autoantitestekkel összefüggő vascularis szövődmények? 

Eszlelhetök-e olyan klinikai tünetek (livedo reticularis), amelyek arra utalnak, hogy 

antifoszfolipid szindrómának megfelelő tünetek fellépése a későbbiekben várható. Különösen 

egy fiatal betegnél a súlyos thromboemboliás szövődmények kialakulását nem szabad 

megvárni, a kezelési tervben ezek megelőzésének a lehetőségét kell mérlegelni.

4. A terápiás célt előre ki kell tűznünk (4. táblázat)

5. A gyógyszeres kezelés milyen hosszabb távú mellékhatásokkal jár (különösen a 

kortikoszteroid-, citosztatikus-, nem-szteroid gyulladáscsökkentő- illetve anticoagulans 

és/vagy kisdózisú s zal i c i látkeze lés)?

6. Fertőzéses gócra utaló klinikai jel észlelhető-e?

A kezelés célja az autoimmun jelenségek szuppressziója, a betegség inaktív szakaszba 

hozása, illetve az inaktív szakasz lehetőség szerinti fenntartása. A gyulladásos tünetek korai, 

hatásos kezelése a döntő kérdés, semmiképpen nem szabad megvárni a már irreverzibilis 

belsőszervi tünetek kialakulását. Az általános gyulladásos jelek szuppressziója azonban 

önmagában gyakran nem elegendő, mert a legsúlyosabb manifesztációk (vese-, központi 

idegrendszeri, illetve pulmonalis) tünetek progressziója akkor is folytatódhat, ha általános 

gyulladásos jelek kevésbé vagy alig észlelhetők. A vese illetve gyulladásos központi 

idegrendszeri tünetek kezelése a korai aggresszív terápiával tehát nem ér véget, általában 

évekig tartó citosztatikus kezelést kell alkalmaznunk.

Az antimaláriás szerek (chloroquin, hydroxychloroquin) tartós adása szinte kötelező 

lupusban, hiszen a betegség fellángolását bizonyítottan csökkentik. A hazánkban nehezen 

elérhető hydroxchloroquin erre jobb, mert kevesebb mellékhatása van. Az antimaláriás szerek 

adásának egyébként a bőrtünetek kezelésében is van haszna, és talán antifoszfolipid antitestek 

szintjét is csökkentik. A betegek többsége glucocorticoid kezelésben részesül, ami mellé 

kötelező a D vitamin és kálcium pótlás. Ez nemcsak az osteoporosis veszély miatt fontos, a D 

vitamin valószínűleg a tartós gyulladásos jelek mérséklésében is szerepet játszik. Mivel az UV 

fényexpoziciótól a betegeket eltiltjuk, a D vitaminpótlás a szteroid kezelés abbahagyása után is 

szükséges és indokolt.
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Aktív stádiumban viszonylag agresszív terápia (kortikoszteroid, akár nagy adagban is) 

javasolt, inaktív stádiumban a szteroidok adagja fokozatosan csökkenthető, esetenként 

elhagyható. A betegség súlyossága alapján kis- (<15 mg/die), közepes (15-50 mg/die) és 

nagydózisú (>50 mg/die) kortikoszteroidkezelést alkalmazhatunk. Akut, életet is veszélyeztető 

esetekben, vagy a sztandard methylprednisolonkezelésre nem reagáló betegek esetében 

lökésterápia formájában egymást követő 3-5 napon át akár 500-1000 mg methylprednisolon is 

adható. Súlyos vese- és idegrendszeri érintettség esetén citosztatikus szerek alkalmazása is 

szükséges, leginkább a bolus cyclophosphamid kezelés a legelterjedtebb, de terjedőben van 

mycophenolat mofetil kezelés is, különösen lupus nephritisben.

Fenntartó terápiaként a kisadagú szteroidkezelés alkalmazható. Törekedni kell a 

lehetőség szerinti minimális adag elérésére. Ennek elhagyása a gyulladásos jelektől és a szervi 

manifesztációk milyenségétől függ. Tapasztalt szakember segítsége nem nélkülözhető. Gyakori 

az alul-, illetve túlkezelés. A szteroid kezelés adagjának csökkentése esetleg „kiváltása” 

céljából gyakran cytostatikus szereket (azathioprin) alkalmazunk. Hasonló a helyzet súlyosabb 

belsőszervi manifesztáció, gyakori aktivitási jelek esetén, amikor szteroidkezelést gyakran 

tartósan (évekig) kiegészítjük azathioprin adásával. Egyéb citosztatikus szerekkel is lehet 

kísérletet tenni, különösen a mycophenoláttal.

A belimumab a B lymphociták fejlődésében szerepet játszó BLyS cytokin gátlása útján 

fejti ki a hatását. Biológiai terápiás szer, különösen a magas autoantitest titerrel bíró lupusos 

esetek kezelésére lehet alkalmas.

Az egyes szervi manifesztációk kezelése
A bőrtünetek lokális (szteroid) kezelése szintén hasznos. Fontos a fényvédelem. 

Polyarthritis, pleuritis, pericarditis esetén glucocorticoid kezelést alkalmazunk.

Lupus nephritis
A végállapotú veseelégtelenségbe történő progresszió túlnyomórészt a WHO III. és IV. 

csoportba tartozó betegeknél következik be, ezért az agresszív kezelési formákat ezen csoportokba 

tartozó betegek kezelésére kell használnunk. Kezdeti nagyadagú („pulzus”) szteroid lökéskezelést 

és cyclophosphamid kezelést alkalmazunk. A bolusban adagolt cyclophosphamid hatásos szer 

egyik adagolási sémája a 6 hónapig havi 0,5-1 g/m2. Egyébként többféle adagolási séma van, a 

kéthetente adott kisebb adagú bolus cyclophosphamid és folyamatos kortikoszteroid kezelésnek is 

sok híve van.

A cyclophosphamid által okozott oligospermia és amenorrhoea megjelenésének

gyakorisága az életkorral arányosan nő, és az alkalmazott cyclophosphamid kumulatív (12-17 g
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összdózis felett) mennyiségével áll szoros összefüggésben. Boluskezelés esetén az 

összcyclophosphamid adagja ennél alacsonyabb. Gonadális dysfunkció megelőzése céljából LH- 

RH analóg adható. Ez különösen a fiatal lupusos nőbetegek esetén lenne fontos.

A bolus cyclophosphamid kezelés egyik súlyos potenciális szövődménye a SIADH- 

szindróma („syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormoné”). Súlyos 

hyponatraemia alakul ki, amit a betegek hidrálása még tovább ronthat. Akár fatális is lehet, ezért 

az első cyclophosphamid bolus során először alacsonyabb próbaadagot adunk, és a 

szérumnátriumszintet is monitorozzuk. Tünetek esetén diuretikus kezelés alkalmazása alapvető.

A bolus cyclophosphamid + szteroid kezelést követően, a kórlefolyás későbbi szakaszában 

a fenntartó kezelés során leginkább fenntartó szteroid+azathioprint adunk hosszan, évekig.

Újabban mind a korai indukciós, mind a fenntartó kezelésben is gyorsan terjed a 

mycophenolat mofetil kezelés, amelynek kedvező a mellékhatás profilja, és nagyjából hasonlóan 

hatékony. Szintén ez a választandó szer a cyclophosphamid kezelésre nem reagáló vagy a kezelést 

követően recidiváló lupus nephritis esetén. A jövőben várhatóan terjedni fogan a kombinációs 

kezelési sémák (pl. a mycophenolat vagy cyclophosphamid kombinálása tacrolimusszal vagy 

rituximabbal).

A folyamatosa szteroid kezelés adagja kezdetben 1-2 mg/tskg methylprednisolon, majd a 

klinikai választól függően igyekszünk a szteroid adagját fokozatosan csökkenteni, és nagyjából a

3. hónap végére a fenntartó adgot elérni. Ez általában napi 6 mg körüli methylprednisolont jelent. 

A későbbiekben a vesefolyamat remissziója esetén a fenntartó szteroidkezelés elhagyható. A 

cytosztatikus kezelés (azathioprin, mycophenolat) viszont évekig folytatandó. Mindemellett a 

betegek kezelése hangsúlyozottan egyéni, a terápiás sémát a beteg egyéb szervi manifesztációi, 

életkora, infekciókra való hajlama jelentősen módosíthatják. A szteroid-mellékhatásokra célszerű 

nagy figyelmet fordítani (lásd a Kortikoszteroidterápia c. fejezetben).

A legnagyobb problémát a nephrosis szindrómás esetek kezelése jelenti. A betegek 

hypoproteinaemiásak, katabolikus állapotban vannak. A katabolikus állapot, illetve a nem 

szelektív proteinuria miatt immunglobulinszintjük alacsony, ezért (is) igen hajlamosak infekcióra 

és thromboemboliás szövődményekre. Utóbbi miatt a betegek antikoaguláns kezelése kötelező. 

Alapvető, hogy a proteinuriás betegek megfelelő kezelésére minél hamarabb sor kerüljön, mert az 

időveszteség drámaian rontja a terápia esélyeit.

Ami az egyéb lupus nephritis formákat illeti, a WHO II. csoportba tartozó betegek 

kezelésére átmeneti kortikoszteroidmonoterápia elégségesnek tűnik. A mesangialis formáknál 

azonban fennáll a súlyosabb formába való progresszió veszélye, ezért a proteinuria és a 

vizeletüledék, valamint a vesefunkció rendszeres ellenőrzésére van szükség. A membranosus
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glomerulonephritis (WHO V. típus) kezelésére a kortikoszteroidkezelés szintén általában 

elégséges. Az előrehaladott glomerulosclerosisos csoportban (WHO VI.) immunszuppressziós 

kezelés nem javasolt. A terápia az extrarenalis szövődményekre, valamint a krónikus 

veseelégtelenség következményeinek enyhítésére irányul (diétás fehérjebevitel megszorítása, 

foszfátkötők, D-vitamin, valamint erythropoetin adása).

A lupus nephritis minden formájában alapvetően fontos a megfelelő antihipertenzív 

terápia. Különösen fontos az éjszakai vérnyomásértékek monitorozása. A tensio beállítás során 

az ACE-gátlók hasznosak a késői fibrotikus elváltozások csökkentése szempontjából. Az LDL- 

koleszterin-szint mérséklése is fontos lehet a vese szempontjából.

Az uraemiás, dializált SLE-s betegek túlélése egyébként irodalmi adatok szerint nem 

különbözik az egyéb okok miatt vesepótló kezelésben részesülőktől. A vesetranszplantáció 

elvégzése más eredetű uraemiás esetekhez hasonló rizikóval jár.

Központi idegrendszeri manifesztáció

A kezelés egyéni, kialakult sémák nincsenek, a terápia hatásának lemérése is nehéz. A 

diffúz gyulladásos eredetű központi idegrendszeri tünetek agresszív (pl. kortikoszteroid + 

cytostatikus, gyakran bolus cyclophosphamid) kezelést igényelnek, amit rendszerint hosszan 

tartó fenntartó szteroid+azathioprin vagy mycophenolat adása követ. Antifoszfolipid antitestek 

jelenléte esetén szalicilát-, illetve anticoagulanskezelés alkalmazása célszerű.

Az idegrendszeri klinikai tünetek megjelenése és a lupus általános aktivitása gyakran 

nem párhuzamos. Az autoantitestek direkt központi idegrendszeri hatása csak akkor jöhet létre, 

ha a vér-agy liquor gát az antitestek számára átjárhatóvá válik. Ez bekövetkezhet infekció, 

nagyobb stressz, vémyomásemelkedés hatására, egy ilyen esemény után észleljük az 

idegrendszeri tünetek kialakulását. Ha ilyen mechnizmusról van szó, klinikailag értékelhető 

terápiás hatást csak hosszan tartó szteroid+ citosztatikus kezelés (rendszerint azathioprin) után 

látunk.

A központi idegrendszeri lupusmanifesztációt tekintve gyakoriak a kevert (komplex) 

formák, ilyenkor a hosszan tartó kortikoszteroid/immunszuppresszív kezelés és a 

szalicilát/anticoagulans és egyéb terápiás kezelések együttes alkalmazására kerül sor.

A terápia hatásosságának lemérése
A folyamat aktivitásának csökkenését az aktivitási indexek (SLEDAI, BILAG stb.) 

csökkenése révén lehet értékelni, természetesen figyelembe véve a károsodási indexet 

(SLICC/ACR stb.) is. Vannak „egyszerű” szervaktivitások (pleuritis, polyarthritis, gyulladásos
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börtünetek stb.), amelyek a klinikai tünetek javulása, illetve a gyulladásos jelek csökkenése 

révén jól követhetők. Problematikus a kedvezőtlen prognózisú belsőszervi tünetek esetében a 

terápia hatásosságának lemérése. A lupus nephritis esetén a teljes remisszió megítélése könnyű 

(nincs gyulladásos tünet, nincs haematuria, minimális proteinura marad, nincs jelen anti-Clq 

antitest). Gyakori viszont, hogy a vizeleteltérések részben megmaradnak. Ilyenkor az anti-Clq 

antitestek eltűnése, az emelkedett anti-DNS-szint normalizálódása, az esetleg korábban 

csökkent komplementszintek normalizálódása segíthet a terápia hatásosságának lemérésében. 

A proteinuria, haematuria mértékének csökkenése nem tükrözi igazán jól a folyamat aktivitását, 

így a terápia hatásosságának megítélésére sem alkalmasak, legföljebb a jelentős eltéréseket 

lehet értékelni (a proteinuria, illetve haematuria mértékének jelentős csökkenése bíztató jel).

Életmódbeli, életvezetési tanácsok

Fontos a bőrtünettel bíró beteget felvilágosítani arról, hogy UV-fénytől (napsütéstől, 

szoláriumtól) lehetőség szerint tartózkodjon. így persze a D-vitamin- és kalciumpótlás 

jelentősége megnő a szteroidindukált osteoporosis veszélye miatt. Gyakorlatilag minden tartós 

szteroid kezelésben részesülő lupusos beteg kalcium és D vitamin pótlásban kell, hogy 

részesüljön.

Mivel gyakran fiatal, középkorú nőbetegekről van szó, a hatásos (súlyos, aktív lupusban, 

illetve antifoszfolipid antitestek jelenléte esetén nem hormonális) fogamzásgátlás 

szükségességéről célszerű a beteget felvilágosítani. Gyermek vállalása csak tervezett módon, a 

gondozó orvossal való előzetes konzultáció után javasolt. Szteroid-, illetve citosztatikus kezelés 

esetén fontos a fertőző forrásoktól való óvakodás. Szteroidterápia esetén az elhízás elkerülése 

érdekében a megfelelő diétás felvilágosítást célszerű a kezelés elején megadni. Fontos, hogy a 

családtagok szintén tisztában legyenek a diéta fontosságával. A betegség inaktív szakában a 

mozgás, rendszeres torna szintén alapvető.

Lupusban gyakoriak a „minor” pszichiátriai eltérések, ezért a betegek complience-e, 

különösen a betegség kezdetén, sokszor nem túl jó. Fontos a betegek és a hozzátartozók 

figyelmét felhívni a pontos gyógyszerszedés fontosságára, illetve arra, hogy az ellenőrzésekre 

pontosan el kell járni.
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Lupus nephritis morfológiai WHO beosztása (3)

I. Normál glomerulus
A. Negatív (minden technikával)
B. Negatív fénymikroszkópos kép, de elektronmikroszkópiával vagy immunfluoreszcenciával 

depozitumok mutathatók ki.
II. Mesangiopathia (csak mcsangialis eltérések)

A. Mesangialis kiszélesedés és/vagy enyhe hypercellularitas (+)
B. Mérsékelt hypercellularitas (++)

III. Fokális szegmentális glomeruloncphritis (enyhe vagy mérsékelt mcsangialis eltérések kíséretében)
A. Aktív nekrotizáló laesiók
B. Aktív és szklerotizáló laesiók
C. Szklerotizáló laesiók

IV. DifTúz glomeruloncphritis (súlyos mcsangialis, endocapillaris vagy mesangiocapillaris prolifcráció 
és/vagy kiterjedt subendothelialis depozitumok)

A. Szegmentális laesiók nélkül
B. Aktív nekrotizáló laesiókkal
C. Aktív és szklerotizáló laesiókkal
D. Szklerotizáló laesiókkal

V. Diffúz membranosus glomeruloncphritis
A. Tiszta membranosus glomcrulonephritis
B. A II. kategóriánál leírt laesiók kíséretében (A és B)

VI. Előrehaladott szklerotizáló glomeruloncphritis

1. tá b lá z a t

2 . táblázat
Autoantitestek lupusban 

Antigén

• dsDNS (duplaszálú DNS):
• Sm •

• PCNA (cyclin):
• SS-A
• hisztonok (H2A, H2B, H3):
• ribosomalis protein P:
• kardiolipin, lupus anticoagulans,

p2-gIycoprotein I antifoszfolipid szindróma (primer, szekunder)
• C lq  aktív lupus nephritisben
• Ul-RNP (35-40%)
• rheumatoid faktor
• vvt. elleni: Coombs póz: aktivitási jel; haemolyticus anaemia
• lymphocyták, monoeyták elleni leukopenia
• thrombocyták elleni: ITP
• mitochondrialis, thyroidellenes antigének

Klinikai asszociáció 

nagyon gyakori
specifikus, renalis, kp. idegrendszeri manifesztáció 
(15-20%)
specifikus, de ritka (3%)
SCLE-alcsoportban
idiopathiás lupusban, drogindukált SLE-ben 
specifikus, de ritka, kp. idegrendszeri manifesztáció
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3. táblázat
A szisztémás lupus erythematosus diagnosztikus kritériumai (1)

Klinikai kritériumok
1. Acut vagy subacut cutan lupus
2. Chronicus cutan lupus
3. Oralis/Nasalis fekélyek
4. Nem hegesedő alopecia
5. Gyulladásos synovitis az orvos észlelésében, legalább 2 vagy több duzzadt ízülettel VAGY 
fájdalmas ízületek legalább 30 perces reggeli merevséggel
6. Serositis (típusos pleuritis, pericarditis vagy pleuarlis, pericardialis fájdalom legalább 1 
napon át)
7. Vese: vizelet protein/creatinin (vagy 24 órás gyűjtött vizelet protein) ami legalább 500 mg/24 
óra ürítést mutat, vagy vörösvérsejt cilinderek a vizelet üledékben
8. Neurológiai: epilepsia, psychosis, mononeuritis multiplex, myelitis, peripheriás vagy 
cranialis neuropathia, cerebritis (acut confusióval járó állapot)
9. Hemolyticus anémia
10. Leukopenia (<4000/mm3 legalább egy alkalommal)

VAGY
Lymphopenia (<1000/mm3 legalább egy alkalommal)

11. Thrombocytopenia (<100,000/mm3) legalább egy alkalommalat least once

Immunológiai kritériumok
1. ANA a kóros tartományban
2. Anti-dsDNA a kóros tartományban (kivéve az ELISA tesztet, amelynél két emelkedett érték 
szükséges)
3. Anti-Sm
4. Antifoszfolipid antitestek, lupus anticoagulans, álpozitív syphilis teszt, anticardiolipin- 
legalább a normál ért kétszerese vagy közepes-magas titerben anti-beta2 glycoprotein 1
5. Csökkent complement: alacsony C3, C4, CH50
6. Direkt Coombs teszt pozitivitás fennállása hemolyticus anaemia nélkül

4 kritériumnak kell teljesülni (ebből legalább egy klinikai és egy laboratóriumi legyen) vagy ncphritis 
észlelhető ANA vagy anti-DNA pozitivitással.

4. táblázat
A beteggondozás lupusban (2)

Betegvizsgálat
A sztandard, szokásos vizsgálatokon túlmenően vizsgálni kell: a betegség aktivitását minden vizit 

alkalmával; a szervkárodások mértékét évente; az életminőséget a beteg kortörténete alapján vagy egy 0-10-es 
vizuális analóg skálán; valamint a komorbiditásokat és a gyógyszer mellékhatásokat (toxieitást) 
Cardiovascularis rizikó faktorok

Évente egy alkalommal tisztázandó kérdések: dohányzás; vaseularis történések (cerebrovascularis, cardialis); 
a beteg fizikai aktivitása; orális anticoncipiensek szedése; hormon kezelések és a cardiovascularis betegségek 
családi megjelenése; elvégzendő a glukóz cs cholesztcrin szint vizsgálata; vérnyomásmérés; B \ll (vagy derek 
körfogat) mérése. Megjegyzendő, hogy bizonyos betegek egyévesnél gyakoribb ellenőrzést igényelnek.
Egyéb komorbiditások

Ostcoporosis: SLE-s betegnél 4-24%-ban van jelen. Megfelelő kálciuin és D vitamin bevitel;
rendszeres torna; dohányzás elhagyása javasolt. Szűrővizsgálat és betegkövetés osteoporosis irányában az 
érvényes ajánlások alapján: posztmenopauzális betegek, szteroid vagy más csontdenzitás csökkentést okozni képes 
gyógyszeres kezelésben (pl. anticoagulans terápiában) részesülő betegek esetében, tumor fennállása esetén.

Tumor szűrővizsgálatok az általános népeségre vonatkozó ajánlások alapján (beleértve a cervix kenet 
vizsgálatát).
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4 . tá b lá z a t  fo ly ta tá s a

Infekció kockázat: nagyobb HÍV, hepatitis B, C infekció kockázat. HBV, HCV reaktiváció cytostaticus 
kezelésnél lehetséges. Tbc kockázat felmérése szteroid kezelés előtt ajánlott. CMV infekció tünetei hasonlíthatnak 
az aktív lupusra. Antigenemiát ajánlatos nézni.

Szűrővizsgálatok: HÍV (ha a betegnek vannak rizikó faktorai); HCV, HBV (a beteg rizikó faktorai 
alapján), különösen, ha imntunszupressziv vagy glucocorticoid kezelésre van szükség); tuberculosis (a helyi 
ajánlások alapján, különösen, ha immunszupresszív vagy glucocorticoid kezelésre van szükség); CMV, EBV teszt 
bizonyos betegeknél; vakcinádé: influenza, pneumococcus ellen nagyon fontos! Ajánlatos hepatitis B, illetve 
idősekben tetanus toxoid vakcináció is. Élő attenuált kórokozóval (pl. sárgaláz) vakcináció tilos!

Beteg monitorozás
A követés során, minden vizit alkalmával a fertőzés kockázata értékelendő, a következők figyelembe 

vételével: súlyos neutropenia (<500/mm3), súlyos lymphopenia (<500/mm3), alacsony IgG (<500 mg/dl).
Az ellenőrzés gyakorisága

Ha a betegnél nincs betegség aktivitás, károsodás és nincs komorbiditás: a vizsgálat 6-12 havonta 
javasolt: ellenőrizendő az UV fényexpozició védelem; kálcium és D vitamin pótlás; testsúly, a cardiovascularis 
rizikó tényezők; valamint hogy terhesség fennáll-e?

Laboratóriumi vizsgálatok: alapvizsgálatok: ANA, anti-dsDNA, anti-SSA, anti-SSB, anti-RNP, anti- 
Sm; anti-foszfolipid antitestek, C3, C4; az anti-foszfopholipid antitest negatív esetek újra értékelése mérlegelendő.

Új értékelés: terhesség vagy annak tervezése; sebészeti beavatkozások, szervtranszplantáció előtt, 
neurológiai, vascularis események miatt.

Terhesség előtt: anti-SSA, anti-SSB (korábbi negativitás esetén antifoszfolipid antitestek újra vizsgálata)
6-12 hónapja inaktív betegség esetén: We, vérsejtszámok, CRP; albumin; creatinin (eGRF); vezelet 

vizsgálat (protein/creatinin); + a gyógyszeres kezeléshez tartozó ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok
Szervi tünetek: munocutan tünetek, lupus nephritis, ncuropszichiátriai tünetek, antifoszfolipid 

szindrómához köthető tünetek, mozgásszervi eltérések, cardiovascularis manifcsztáció esetén további, speciális 
itt nem részletezett teendők vannak (2).

5. táblázat
A célérték vezérelt (célirányos) kezelés SLE-ben (5)

- Az első fejezet 19. táblázatában megfogalmazott általános elvek abszolút érvényesek, ezen túlmenően:
- A betegség fellángolásának megelőzése (különösen a súlyos fellángolásoké) reális terápiás cél kell, hogy legyen
- Nem ajánlott, hogy a klinikai szempontból tünetmentes beteg kezelését intenzívebbé tegyük csupán a stabil vagy 
perzisztáló szerológiai aktivitás miatt
- Mivel a károsodás előre jelzi az elkövetkező további károsodást és a halálozást, a károsodás megelőzése igen 
fontos, és igen fontos terápiás eél kell, hogy legyen lupusban
- A károsodást a SL1CC/ACR károsodási indexxel mérjük
- Az életminőséget negatívan befolyásoló faktorok úgy, mint fáradtság, fájdalom és depresszió szintén fontos, 
vizsgálandó kérdések a betegség aktivitáson és a károsodás megelőzésén túlmenően
- A rcnális manifcsztáció korai felismerése és kezelése alapvetően ajánlott
- Lupus nephritisben legalább 3 éves immunszuppresszív fenntartó kezelés javasolt a remisszió indukciós 
kezelést követően
- A fenntartó kezelés SLE-ben a betegség kontrollálásához szükséges legalacsonyabb szteroid adaggal kell, hogy 
történjen, és törekedni kell a szteroid teljes elhagyására
- Az antifoszfolipid szindrómával kapcsolatos morbiditás prevenciója illetve kezelése fontos terápiás cél SLE- 
ben. Az ajánlások nem különböznek a primér APS-ben alkalmazott kezeléstől
- Függetlenül az egyéb kezelésektől komolyan meg kell fontolni a (hydroxy-)chloroquine alkalmazását
- Az immun moduláló kezelések mellett a comorbiditasok kezelésére is gondot kell fordítani

EULAR ajánlás, egyéb nemzetközi ajánlások
SLE kezelése: Bertsias GK, Tektonidou M, Amoura Z, et al. EULAR recommendations fór the management o f 
systcmic lupus erythemalosus with ncuropsychiatric manifestations: report o f a task force of the EULAR standing 
committee fór clinical affairs. Ann Rheum Dis. 2010; 69: 2074-82.
SLE-s beteg követése: Mosca M, Boumpas D, Bruce IN, Cervera R, Czirjak L, et al. EULAR Recommendations 
fór monitoring systcmic lupus erylhematosus patients in clinical practice and in observational studies. Ann Rheum 
Dis. Jul 2010; 69: 1269-1274.
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Lupus ncphritis: Bertsias GK.. Joint European Lcague Against Rheumatism and Europcan Renal Association- 
Europcan Dialysis and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA) recommendations fór the managcment o f 
aduit and paediatric lupus nephritis. Ann Rheum Dis doi:10.1136. Published Online First 31 July 2012. 
Cclérték-vczérelt/cclirányos kezelés: van Vollenhoven RF, Mosca M, Bertsias G, Isenberg D, Kuhn A, Lerstrom 
K., Aringer M, Bootsma H, Boumpas D, Bruce IN, Ccrvera R, Clarké A, Costedoat-Chalumeau N, Cziiják L, et al. 
Treat-to-target in systcmic lupus erythematosus: recommendations from an intemational task force. Ann Rheum 
Dis 2014; 73:958-967.
Mosca M, Boumpas D, Bruce IN, Cervera R, Czirják L, et al. Treat-to-target in systemic lupus erythematosus: 
Where are we today? Clin Exp Rheumatol 2012; 30 SÍ 12-S115.

Irodalom
1. Petri M, Orbai AM, Álarcon GS, et al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International 
Collaborating Clinics classification eriteria fór systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2012; 64: 2677- 
86 .

2. Bertsias G, Ioannidis JPA, boletis J et al. EULAR recommendation fór the management o f systemic lupus 
erythematosus. report o f a task force of the EULAR standing commettee fór intemational clinical studies including 
therapeutics. Ann Rheum Dis. 2008; 67: 195-205.

Antifoszfolipid szindróma
Az antifoszfolipid szindróma (APS) thrombo-emboliás eseményekkel és vascularis 

károsodássá járó megbetegedés. A betegek többsége fiatal vagy középkorú nő. A diagnózis 

legalább egy jellemző vascularis tünet és egy tartósan jelen levő antifoszfolipid antitest 

kimutatásán alapul (1. táblázat). Az értékelésnél korábbi thrombosisos/thromboemboliás 

folyamatot is figyelembe veszünk. Primer APS esetén egyéb (alap)betegség nem igazolható, a 

szekunder APS esetében alapbetegségként egy másik kórkép (szisztémás autoimmun 

megbetegedés -  leggyakrabban SLE), malignoma, infekció vagy gyógyszerszedés fennállása 

igazolható (2. táblázat).

A primer és a szekunder APS aránya kb. azonos, a szekunder esetek fele pedig lupushoz 

társul. A klinikai tünetek közül a visszatérő thrombosisok fordulnak elő leggyakrabban.

A vascularis jelenségek közül leginkább artériás, vénás, illetve a kapillárisrendszert 

érintő, ismétlődő thrombosisok fordulnak elő. Ismétlődő spontán abortusok, koraszülések, 

éretlen szülések is gyakoriak, ezek a placenta vascularis károsodásával, és következményes 

ischaemiájával magyarázhatók.

A leggyakoribb két manifesztáció a mélyvénás thrombosis és a cerebralis 

ischaemia/thrombosis, főként az artéria cerebri média területén. A kórkép további fontos 

klinikai manifesztációja még a koszorúserek laesiója, és a különböző vitiumok.

A további tünetek között szerepel még a Raynaud-szindróma, verrucosus endocarditis, 

illetve billentyümegvastagodás, artéria pulmonalis hypertonia, rendszerint mérsékelt 

thrombocytopenia, livedo reticularis/racemosa, és nem throniboticus neurológiai 

szövődmények (myelopathia transversa, chorea stb.) jelenléte (3. táblázat). Az APS kezelése, 

diagnosztizálása a legtöbb orvosi szakmát érinti (4. táblázat).
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A mélyvénás thrombosis illetve a pulmonalis embolisatio is gyakori.

Thrombocytopenia, ha jelen van, általában mérsékelt fokú.

A livedo rcticularis/racemosa hideghatásra jelentkező vöröses-lilás faágszerű (vagy 

villámcsapásszerű) rajzolat a bőrön. Jellegzetes elváltozás, amely azonban előfordul szisztémás 

vasculitisekben, illetve cryoglobulinaemiában is. A fix bőrelváltozásnak van klinikai 

jelentősége, a hideghatásra fellépő, Raynaud-szindrómaszerü vasospasticus bőrelváltozás 

reverzibilis. Tartós meleg hatására eltűnik. Livedo reticularis észlelésekor abszolút kötelező az 

antifoszfolipid szindrómára jellemző autoantitestek vizsgálata.

A fiatalkori stroke-ot elszenvedett betegek körében is gyakoribb az antifoszfolipid 

szindróma előfordulása. Agyi thrombosisok szintén jelen lehetnek. A központi idegrendszeri 

tünetek közül gyakori a migraine. Dcmcntia (multiplex thrombosisok miatt), 

encephalopathia, chorea, illetve myelitis (myelopathia) transversa is előfordul. A Sneddon- 

szindróma livedo reticularis és cerebrovascularis betegség együttes előfordulását jelenti. A 

bőrtünetek akár évekkel megelőzhetik az idegrendszeri tünetek kialakulását.

A szemtüneteket tekintve amaurosis fugax, artéria centrális retinae occlusio, akut 

ischaemiás opticus laesio, véna retinae thrombosisa fordul elő. A tüdőérintettséget (idiopathiás) 

pulmonalis hypertensio (multiplex embolisatio miatt), a cardialis érintettséget pedig akut 

myocardialis infarctus (fiatal betegek esetében is!), akut és krónikus cardiomyopathia, 

szívbillentyű-elváltozások jelzik. Utóbbira „pszeudoinfekciós” verrucosus endocarditis 

(Libman-Sachs-endocarditis) jellemző. Mitralis prolapsus szindróma, stenosis, illetve a 

mitralis billentyű egyenletes megvastagodása is jelen lehet.

A veseérintettség vesevéna-/veseartéria-occlusióval, thromboticus 

microangiopathiával, glomerulus thrombosissal és következményes renalis eredetű 

hypertoniával jár.

Az APS nőgyógyászati jelentőségét az orvostársadalom alulbecsüli, hiszen pl. az 

ismétlődő spontán abortusok az összes spontán vetélés 5-15%-át teszik ki. A koraszülés, éretlen 

szülés szintén viszonylag gyakori manifesztációnak tekinthető.

A mellékvese érintettségét Addison-szindróma jelezheti. A Budd-Chiari-szindróma 

gyorsan kialakuló májelégtelenséggel jár. A hasnyálmirigy érintettségét akut pancreatitis 

jelezheti. A mesenterialis erek érintettsége bélischaemiát okozhat. A mozgásszervi tünetek 

közül kiemelhető az aszeptikus combfejnecrosis. Ez utóbbit tehát gyakran nem a tartós 

szteroidkezelés miatti atherosclerosis okozza.

Az antifoszfolipid antitestek igen heterogének (lupus anticoagulans, antikardiolipin, 

anti-|S2-glycoprotein I stb. antitestek). A primer APS-en túlmenően a szekunder formák közül
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leggyakrabban SLE-ben fordulnak elő. Jelen lehetnek egyéb autoimmun megbetegedésekben 

(polymyalgia rheumatica, arteritis temporalis, MCTD, eosinophil fasciitis stb.), infekciós 

kórképekben (tbc, lepra, syphilis, Pneumocystis carinii, AIDS, hepatitis, rubeola, EBV) és 

lymphoproliferatív megbetegedésekben (hairy cell leukémia, non-Hodgkin lymphoma, 

Waldenström-macroglobulinaemia) is. Ismert a gyógyszer által indukált forma (chlorpromazin, 

procainamid, hydralazin, quinidin, antibiotikum), az autoantitestpozitivitáshoz azonban kevés 

thromboticus vagy más klinikai tünet társul.

A malignus alapbetegséghez társuló antifoszfolipid szindrómás esetekben (prostata-, 

bronchus-, cervixcarcinoma) a thrombo-emboliás események aránya viszonylag magas.

A primer és szekunder formák között jelentős különbséget nem találunk. A lupushoz 

társuló APS-ben a cerebrovascularis folyamatok gyakrabban fordultak elő, mint a primer 

formánál. Ilyenkor antikardiolipin IgG-pozitivitás gyakori. A vénás thrombosisok, coronaria-, 

carotis-, aorta- és perifériás artéria thrombosisok, valamint az ismétlődő vetélések tekintetében 

viszont nincs különbség az elsődleges és a másodlagos forma között. A primer forma általában 

jobb prognózisú. A szekunder APS kimenetelét befolyásolja az alapbetegség, a legtöbb 

szövődménnyel a szisztémás autoimmun kórképekhez (elsősorban lupushoz), illetve a 

malignomához társuló formák járnak.

Az antifoszfolipidkatasztrófa szindróma több szervet-szervrendszert érintő 

thrombosissal és súlyos következményes mikrocirkulációs zavarral járó igen rossz prognózisú 

forma. A tünetek hyperacut módon zajlanak. A klinikai tünetek között vesethrombosis malignus 

hypertoniával, ARDS, agyi microinfarctusok, többszörös myocardialis thrombusképződés, az 

artéria mesenterica, portalis erek, véna cava inferior thrombosisa, lépinfarctus, a májban és a 

pancreasban kialakuló thrombosisok, többszörös mellékvese-thrombosis és bevérzés, herék 

infarctusa, prostata ischaemiás necrosisa, livedo reticularis, bőrgangraenák szerepelnek (5. 

táblázat). Leggyakrabban SLE-hez és malignus betegségekhez társul. Provokáló tényezőként 

infekció, gyógyszerhatás, sebészeti beavatkozás, illetve az anticoagulansterápia hirtelen 

felfüggesztése szerepel (6. táblázat).

Differenciáldiagnózis
A differenciáldiagnózisban a thrombosishajlamot okozó egyéb kórképeket (APC- 

rezisztencia, a protein C vagy a protein S hiánya, valamint az antithrombin III hiánya)

szükséges figyelembe venni. Mindezek egyébként APS-sel egyidejűleg is előfordulhatnak. Jó 

néhány kórkép fennállása esetén (különösen SLE-ben és malignus daganatos folyamatokban) 

érdemes tisztázni, hogy a betegnek van-e antifoszfolipid szindrómája (7. táblázat).
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Alapvizsgálatnak az anti-p2-glycoprotein I, az antikardiolipin IgG, IgM vizsgálat, illetve a 

lupus anticoagulans kimutatása tekinthető. Bármelyik antitest pozitivitása esetén 12 hét 

múlva ismétlés szükséges, és csak a második pozitív eredmény után mondható ki az 

antifoszfolipid antitestek jelenléte. Ha a fenti vizsgálatok negatívak, akkor egyéb, ritkán 

előforduló antifoszfolipid antitestek (antiprothrombin, antifoszfatidilszerin stb.) vizsgálata is 

szükséges lehet.

Terápiás stratégia

A kezelési terv összeállítása során az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

1. Biztosan primer antifoszfolipid szindrómáról van-e szó? Nem áll-e fenn szubklinikus lupus, 

vagy más betegség? Nem áll-e fenn veleszületett thrombosiskészséggel járó állapot?

2. Milyen további fokozott thrombosiskészséget okozó állapot, eltérés észlelhető (tartós 

immobilitas, jelentős obesitas, dohányzás, hypertonia, hyperlipidemia, 

anticoncipiensszedés, aktív nephritis, nagyvérköri cardialis decompensatio, veleszületett 

thrombosiskészséget okozó eltérés, tartós gyulladásos jelenségek stb.)? Milyen módon 

csökkenthető a fokozott kockázat?

3. Látványos jelek nélkül zajló thromboticus tünetek, központi idegrendszeri vascularis érintettség 

fennáll-e?

4. Ismétlődő thromboticus eseményekről van-e szó? Ilyenkor agresszívabb kezelés indokolt.

5. Fennáll-e olyan állapot (műtét, fogászati beavatkozás stb.), ami miatt átmenetileg kis molsúlyú 

heparinkészítményre kell áttérni (antifoszfolipid antitestek jelenléte miatti thrombosisveszély 

miatt).

6. Fel kell-e függeszteni valamilyen okból a már folyamatosan alkalmazott, tartós 

anticoagulanskezelést? Ez ugyanis nagy körültekintést igényel, hirtelen elhagyáskor akár 

antifoszfolipidkatasztrófa szindróma is jelentkezhet.

7. A gyógyszeres kezelés milyen hosszabb távú mellékhatásaira számíthatunk (szalicilát-, 

anticoagulanskezelés súlyos gastrointestinalis szövődményei stb.). Van-e a betegnek olyan 

megbetegedése, ami az anticoagulans/szalicilát kezelés mellékhatásait megnöveli (pepticus 

ulcus az anamnézisben, idős kor stb.).

8. Mi a válasz a fő terápiás dilemmára? Alkalmazunk-e, és ha igen milyen mértékű tartós 

anticoagulans kezelést? Egyrészt tartós anticoaguláns kezelés lenne szükséges, de az hosszú 

távon jelentős mértékű vérzéses szövődményekkel jár.

A kezelés szempontjából fontos a járulékos rizikófaktorok ismerete és figyelembe 

vétele. A beteg alkata (obesitas), káros szenvedélyei (dohányzás), egyéb körülmények (orális



fogamzásgátlók szedése, tartós immobilitást okozó kórképek, pangásos szívelégtelenség 

stb.), és nem utolsósorban a beteg compliance-e is döntően befolyásolják a megelőzés, illetve 

a kezelés sikerét, s ezzel a betegség prognózisát.

A terápia egy érzékeny dilemmán alapul. A hosszú távú anticoagulans kezelés 

alapvetően fontos, viszony számottevő vérzéses szövődményekkel jár. A kórkép többnyire 

fiatal-, illetve középkorú betegekben jelentkezik, ezért is fontos a betegek többségénél az 

idejében történő diagnózis és a prevenció, így a hosszú idejű, mérsékelt intenzitású 

antikoaguláns kezelés (INR 2-3 között), valamint a beteg követése, gondozása. A kérdés az, 

hogy melyik beteg alcsoport prfitál többet a tartós kezeléstől, és mely betegeknél túl nagy a 

kezelés kockázata. Fiatal betegnél nem szabad megvárni az első súlyos szövődményt. Családi 

halmozódás esetén pedig szűrővizsgálatok elvégzése megfontolandó. A beharangozó, 

klinikailag enyhébb tünetek megfelelő értékelése alapvető. Bőrtünetek (livedo reticularis/livedo 

racemosa) esetén thrombocytaaggregáció-gátló (pl. aspirin) kezelés indítása célszerű, mert így 

az esetleg később jelentkező egyéb súlyosabb vascularis tünetek megelőzése lehetséges. Az 

antitestek titere és egyáltalában a pozitivitása nem korrelál az aktuális thrombosisrizikóval.

A tünetmentes antifoszfolipid antitest pozitivitás önmagában nem kezelendő. Magas lupus 

anticoagulans vagy antikardiolipintiter esetén, illetve egyéb vascularis rizikófaktorok jelenléte 

esetén aszimptómás betegekben is érdemes kisdózisú aspirinkezelést alkalmazni. Profilaktikus 

célú kezelés indokolt (aspirin, cumarin vagy kisdózisú heparin, illetve kis molekulasúlyú heparin) 

thromboticus, thromboemboliás anamnézis nélkül is hosszan tartó fekvés, műtéti kezelés esetén, 

illetve posztoperatív szakban. Hasonló a helyzet orális anticoncipiens szedése, graviditas, illetve a 

fentebb említett többszörös rizikótényező jelenléte (hypertonia, diabetes, obesitas, dohányzás, 

nephrosis szindróma stb.) esetén. Az új orális antikoaguláns szerekkel (rivaroxaban, apixaban, 

edoxaban, dabigatran) még nincs elegendő adat, de várhatóan helyük lesz a terápiában.

Thrombosis kialakulása esetén heparin vagy kis molekulasúlyú heparin adása javasolt, 

amit cumarin/warfarin kezelés követ. Magas autoantitesttiter, illetve súlyos vagy ismételt 

thromboticus folyamat esetén tartós kezelést alkalmazunk, gyakran aspirinterápiával együtt. A 

kezelés hirtelen elhagyása veszélyes lehet, akár antifoszfolipidkatasztrófa szindrómát is kiválthat.

Ismétlődő thrombosis esetén tartós cumarinterápia indokolt (INR: 2-3). Artériás 

thrombosis esetén ezt kisdózisú aspirin-kezeléssel is kiegészítjük. Ilyenkor problémát okoz, hogy 

a gastrointestinalis vérzéses szövődmények rizikója megnő. Magunk ilyenkor protonpumpagátló 

kezelést gyakran alkalmazunk.

Szekunder antifoszfolipid szindróma esetén (elsősorban lupushoz társuló esetekben) az 

alapbetegség aktivitásának hatásos kezelése is fontos, mivel ilyenkor több thrombogen tényező
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együttes hatása áll fenn, ezért a thrombosis veszélye is nagyobb. Lupusban a tartós Delagil-kczclés 

az antifoszfolipid antitestek titerét is csökkentheti, és talán a folyamatos D vitamin adagolásnak is 

van értelme. Szteroid-, illetve citosztatikus kezelést önmagában az antifoszfolipid antitestek 

jelenléte esetén nem alkalmazunk, a megfelelő antithromboticus kezelés megválasztása az 

alapvető kérdés. Ha ennek ellenére is (anticoagulanskezelés és thrombocytaaggregáció-gátlás) 

recidív thromboemboliás események észlelhetők, szteroid-, illetve immunszuppresszív kezelés 

alkalmazása is szóba jön. Antifoszfolipidkatasztrófa szindróma esetében ezek mellett 

plazmaferézis, citosztatikus kezelés, anticoagulans terápia illetve nagydózisú immunglobulin

kezelés is szükségessé válhat. Rituximab kezelés is hatásos lehet.

1. táblázat
Az antifoszfolipid szindróma diagnosztikai kritériumai (3)

Klinikai kritériumok
1. Vascularis thrombosis:
Artériás, vénás vagy kisérthrombosis egy vagy több alkalommal, bármely szervben vagy 
szövetben. A thrombosis tényét -  a felületes vénás thrombosist kivéve -  képalkotó eljárás, 
Doppler- vagy szövettani vizsgálat támasztja alá. Szövettani vizsgálattal a thrombosist az érfal 
jelentősebb gyulladása nem kíséri.
2. Terhességi morbiditás:
a) Az ultrahanggal vagy a foetus közvetlen vizsgálatával bizonyítottan morfológiailag
normális foetus egy vagy több alkalommal bekövetkező halála a gestatio 10. hetében vagy 
később, vagy
b) Súlyos praeeclampsia, eclampsia vagy súlyos placentaelégtelenség miatt bekövetkező 
koraszülés morfológiailag normális újszülöttel a gestatio 34. hete előtt egy vagy több 
alkalommal, vagy
c) Megmagyarázhatatlan spontán vetélés a 10. gestatiós hét előtt 3 vagy több alkalommal, 
az anyai anatómiai, hormonális, 111. mindkét szülő kromoszomális eredetű okainak kizárásával.

Laboratóriumi kritériumok
1. Lupus anticoagulans (LA) jelenléte a plazmában legalább két alkalommal -  egymástól 
legalább 12 hetes különbséggel a nemzetközileg elfogadott eljárás szerint mérve.
2 IgG és/vagy IgM antikardiolipin antitest jelenléte a vérben közepes vagy magas titerben 
(pl. >40 GPL vagy MPL vagy >99 percentilis) legalább két alkalommal -  egymástól legalább 
12 hetes különbséggel - ,  standard enzim immunoesszével mérve.
3. Anti-béta2-glycoproteinI antitest (IgG vagy IgM) jelenléte a vérben (>99% percentilis 
titerben) legalább két alkalommal -  egymástól legalább 12 hetes különbséggel -  az ajánlott 
standard enzim immunoesszével mérve.

A definitív APS-diagnózis megállapításához legalább 1 klinikai és legalább 1 laboratóriumi kritérium
jelenléte szükséges

Megjegyzés: A diagnózis nem állapítható meg, ha a pozitív laboratóriumi teszt és a klinikai manifcsztáció között 
kevesebb, mint 12 hét vagy több mint 5 év telt cl. Egyéb thrombophiliás faktor jelenléte nem zárja ki az APS-t, de 
ennek alapján két alcsoport különíthető el: a) nincs, b) van további thromboticus kockázati tényező (is).
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Viszonylag gyakoriak a thrombo-emboliás szövődmények:
-  autoimmun betegségek: SLE (gyakori), polymyalgia rheumatica, arteritis temporalis, 

polychondritis, MCTD, Sjögren-szindróma, Behijet-kór, RA, SSc, autoimmun haemolyticus 
anaemia, ITP, arthritis psoriatica, gyulladásos bélbetegségek

-  malignus kórképek: mycosis fungoides, non-Hodgkin lymphoma, hajassejtes leukaemia, 
tüdőcarcinoma, paraproteinaemia

Ritkán jár thrombo-emboliás szövődményekkel:
-  fertőző betegségek: HSV, EBV, morbilli, mumps, rubeola, HÍV, hepatitis A, HCV 

vírusfertőzések, Pneumococcus, Streptococcus, Salmonella, mycobacterium (M. leprae, M. 
tuberculosis), Chlamydia (C. psittaci), Leptospira, Borrelia fertőzések

- gyógyszerszedés: amoxicillin, ciprofloxacin, chlorpromazin, trifluoperazin, valproátsav, 
dihydralazin, propranolol, captopril, thiazid diuretikumok, streptomycin, procainamid, 
chinidin

-  egyéb betegségek: sarlósejtes anaemia, iv.kábítószer használat, Guillain-Barré-szindróma

2 . tá b lá z a t
Szekunder antifoszfolipid szindróma

3. táblázat
Klinikai tünetek antifoszfolipid szindrómában

Bőrtünetek
- livedo reticularis / livedo racemosa
- acrocyanosis, capillaritis, Raynaud-jelenség
- artériás elzáródás okozta ujjgangraena
- bőr, nyálkahártya vagy a lágyrészek vérzése (igen ritka)

Központi idegrendszeri tünetek
- artéria cerebri média vagy más agyi artéria thrombosisa
- migrainc, chorea, enccphalopathia, demcntia (multiplex thrombosisok miatt)
- myclopathia transversa 

Szcmtünctck
- amaurosis fugax, artéria centrális retinae occlusio, akut ischaemiás opticus laesio, retina vénás thrombosisa 

Tüdőé rintettség
- pulmonalis hypertonia (multiplex tüdőinfarctusok, ismétlődő pulmonalis embolisatio miatt)
- pulmonalis embólia 

Szív
- szívbillentyű-elváltozások: mitralis prolapsus szindróma (ez a leggyakoribb forma),
- pszeudoinfekciós” endocarditis, vitium
- akut myocardialis infarctus
- cardiomyopathia 

Vcscérintcttség
- vesevéna-/veseartéria-occlusio, thromboticus microangiopathia, veseglomerulus thrombosis 

Mellékvese
- Addison-szindróma (infarceratio miatt)

Máj
- Budd-Chiari-szindróma 

Hasnyálmirigy
- pancrcatitis acuta 

Mozgásszervi tünetek
- avascularis femurfcjnecrosis, többszörös asepticus csontnecrosisok 

Többszervi érintettség
- antifoszfolipidkatasztrófa szindróma (több szervrendszert egyidejűleg érintő súlyos vascularis események)
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4. táblázat
Az antifoszfolipid szindróma jelentősége az egyes szakterületekben

Angiológia: Vénás és artériás thrombosisok, következményes keringészavarok, cmbolisatio
Neurológia: Centrális ischaemiák, multiinfarctusos dementia, TIA, fiatal nők migraine-je, epilepszia, amaurosis
fugax, myelopathia transversa, neuropszichiátriai kórképek
Tüdőgyógyászat: Tüdőembolia, tüdőartéria thrombosis, pulmonalis hypertonia többszörös embólia
következtében, tüdő kisereinek a megbetegedése, ARDS
Kardiológia: Akut coronaria szindróma, akut myocardialis infarctus, intracavitalis thrombusok, vitiumok, 
billentyűvegetatio, pulmonalis hypertonia
Gastroenterológia: A mesenterialis erek thrombosisa, ischaemiás pancreatitis, rccidiváló lépinfarctusok, Budd- 
Chiari-szindróma, fulmináns májelégtelenség
Intenzív terápia: Antifoszfolipidkatasztrófa szindróma (akut többszervi elégtelenség képe) 
Szülcszct/nögyógyászat: Recidiváló spontán abortusok, koraszülések, intrauterin növekedési retardáció, 
eclampsia, (HELLP-szindróma társulása a szülés körül), HUS-szindróma, antifoszfolipidkatasztrófa szindróma 
Bőrgyógyászat: Recidiváló thrombophlebitis, livedo reticularis/racemosa, bőmecrosis/ulcus 
Endokrinológia: Addison-szindróma mcllékvese-thrombosis és másodlagos bevérzés kapcsán 
Ortopédia: Aszeptikus combfej- és egyéb csontnecrosis
Nefrológia: Vesevéna-thrombosis, krónikus veseelégtelenség (microangiopathia nyomán), akut veseelégtclenség, 
renovascularis hypertonia

5. táblázat
Az antifoszfolipidkatasztrófa szindróma kritériumai (6)

(1) Bizonyíték van három vagy több szervrendszer, illetve szövet érintettségére
(2) A különböző manifesztációk egyszerre vagy egy héten belül jelentkeznek
(3) Legalább egy kisérocclusio jelenléte megerősíthető szövettani vizsgálattal
(4) Az antifoszfolipid antitestek jelenlétének laboratóriumi igazolása (lupus anticoagulans 

és/vagy antikardiolipin antitest)

Definitív antifoszfolipidkatasztrófa szindróma: mind a négy kritérium jelen van 
Valószínű antifoszfolipidkatasztrófa szindróma: bármelyik alábbi esetben:
(a) Mind a négy kritérium teljesül, de csak két szervrendszer /  szövet érintett
(b) Mind a négy kritérium teljesül, de hiányzik az antifoszfolipid antitestek laboratóriumi megerösitése (hat hét 

különbséggel) a beteg halála miatt, vagy mert a beteg korábban sohasem volt vizsgálva antifoszfolipid 
antitestek jelenléte szempontjából

(c) Az (1), (2) és (4)-es kritérium jelenléte esetén
(d) Az (1), (3) és (4)-cs kritérium jelenléte esetén, és egy harmadik esemény kialakulása esetén (1 hét -  1 hónap 

között) a vizsgálathoz képest, annak ellenére, hogy a beteg anticoagulanskezelésben részesül.

6. táblázat
Az antifoszfolipidkatasztrófa szindróma kiváltó okai

Infekciók
- Gyógyszerek (captopril, orális anticoncipiensek, thiazid diuretikumok, stb.) 

Sebészeti jellegű beavatkozások
- Trauma

Terhesség, gyermekágy, szülés
- Anticoagulans kezelés hirtelen megszüntetése
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Kötőszöveti betegségek: különösen SLE és lupusszerü kórképek
5 éves kor alatt kialakuló vénás/artériás thrombosis
„Triviális” (minimális) provokációs hatásra bekövetkező thrombosis
Artériás és vénás thrombosis asszociációja
Thrombosis és magzati veszteség együttes fennállása
Rekurráló (thromboticus) események
Thromboemboliás események familiáris halmozódása
Szokatlan helyen kialakuló thrombosis (retina véna, porta, vesevéna, cerebralis vénás rendszer)
Visszatérő superficialis thrombophlebitis
Rekurráló spontán abortus
Cumarin által indukált bőmecrosis
Livedo reticularis/racemosa
„Indokolatlanul” kialakuló feledékenység, különösen a fiatalabb korsztályokban 

Nemzetközi ajánlások
Kezelés: Ruiz-Irastorza G, Cuadrado MJ, Ruiz-Arruza I, ET AL. Evidence-based recommendations fór the 
prevention and long-term management o f thrombosis in antiphospholipid antibody-positive patients: report o f a 
task force at the 13th International Congress on antiphospholipid antibodies. Lupus 2011; 20: 206-218. 
Antifoszfolipid katasztrófa szindróma: Cervera R, Rodríguez-Pintó I, Colaffancesco S, et al. 14th International 
Congress on Antiphospholipid Antibodies Task Force Report on Catastrophic Antiphospholipid Syndrome. 
Autoimmun Rév 2014; 13: 699-707.
Terhesség: Chighizola CB, Gerosa M, Trespidi L, Di Giacomo A, et al. Update on the current recommendations 
and outcomes in pregnant women with antiphospholipid syndrome. Expert Rév Clin immunoi 2014 10: 1505- 
1517.
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7 . tá b lá z a t
Antifoszfolipid antitest vizsgálata javasolt

Kevert kötőszöveti betegség
A kevert kötőszöveti betegség („mixed connective tissue disease” - MCTD) 

elnevezésben a „kevert” szó lényegében arra utal, hogy az MCTD-s betegekben négy 

klasszikus szisztémás autoimmun betegség (SLE, SSc, polymyositis és néha RA) bizonyos 

tüneteinek kombinációja látható. Többnyire a harmincas életévekben kezdődik. Jelentős női 

dominancia észlelhető. A betegek ANA pozitívak. A diagnózis egyik kötelező alapfeltétele 

pedig az anti-Ul-RNP magas titerü antitestek jelenléte. Rheumatoid faktor, antifoszfolipid 

antitestek szintén jelen lehetnek.

A követés során a klinikai kép gyakran változatlan marad, de a betegek egy részében a 

kórkép „átmegy” egy másik definitív kötőszöveti betegségbe, döntően szisztémás selerosisba 

vagy lupusba.
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Az MCTD-s betegek kétharmadának szimmetrikus, az MCP-PIP sort érintő 

polyarthritise van. A polyarthritis kb. 30%-ban erozív, reggeli ízületi merevség is jelentkezhet. 

A kéz extensor inainak tenosynovitise is gyakori. Kézhát- és ujjduzzanat a kórkép kezdeti tünete 

lehet. Ilyenkor az ujjak kolbászujjszerűvé válnak (nemcsak egyes ujjak, mint 

spondylarthritisekben, hanem minden ujj). A szérum kreatin-kináz mérsékelten emelkedett 

lehet. Raynaud-jelenség gyakori, kapillármikroszkópiával pedig gyakran scleroderma- 

kapillárisrajzolat látható. Az arcon, nyakon fényhatásra provokálódó erythema, hajhullás, hyper- 

és hypopigmentatio, teleangiectasia jelen lehet.

MCTD-ben a proximalis végtagizmok szimmetrikus gyengeségét fokális myositis 

okozza. A pulmonalis manifesztáció egyik formája a pulmonalis fibrosis. A másik, ettől 

alapjaiban eltérő elváltozás a tüdő kis- és középnagy artériáinak obliteratív vasculopathiája és 

vasospasmusa miatt kialakuló pulmonalis hypertonia. Az interstitialis alveolitis/pulmonalis 

fibrosis, illetve a jobb kamrai nyomásterhelés rutinvizsgálata a sclerodermában leírtakhoz 

hasonlóan fontos kérdés. További cardialis tünetként pericarditis és myocarditis jelen lehet.

Oesophagus dysmotilitas, reflux gyakori, a tünetek azonosak a sclerodermában 

észleltekkel. A nem megfelelően kezelt reflux oesophagitis nyelőcsőfekélyt, stricturát okozhat.

Vesebetegség, ha jelen van, rendszerint enyhe. A neurológiai tünetek ha jelen vaanak, nem 

súlyosak. Migraine-szerü fejfájás lehetséges, trigeminus neuralgia viszont gyakori. 

Lymphadenopathia illetve facialis erythema is jelentkezhet.

A kórkép klasszifikációjára legalább 4 féle osztályozás létezik, mindegyikben 

követelmény a magas titerben jelen levő anti-RNP autoantitest (1. táblázat). Az új szisztémás 

sclerosis klasszifikációs kritériumok alapján (lásd a Szisztémás sclerosis fejezetben) várhatóan 

nő azon betegek száma is, akik mindkét kórkép klasszifikációs kritériumait egyaránt kielégítik.

Terápiás stratégia
A kezelési terv felállítása előtt érdemes válaszolni az alábbi kérdésekre:

1. Biztos-e az MCTD diagnózisa? Kezdődő scleroderma, lupus, myositis is hasonló tünetekkel 

járhat.

2. A jelentkező tünetek melyik klasszikus autoimmun betegségre hasonlítanak? Gyulladásos 

jelenségek esetén, lupusra/myositisre emlékeztető esetekben a kortikoszteroidkezelésnek 

helye van, míg a sclerodermaszerü tünetek dominanciája esetén ez meggondolandó.

3. Interstitialis vagy vascularis pulmonalis tünetek jelen vannak-e?

4. Antifoszfolipid antitestek jelen vannak-e?
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A kórkép kórjóslata többnyire jó. Kortikoszteroid, illetve citosztatikum adása is a 

súlyosabb esetekben, így alveolitis, myositis, illetve glomerulonephritis esetében szükséges. A 

betegség inaktív szakaszában a szteroidkezelés többnyire elhagyható. Polyarthritis jelentkezése 

esetén methotrexat adása hasznos lehet. Különösen igaz ez, ha erozív eltérések észlelhetők. 

Utóbbi esetben valamilyen bázisterápiás szemléletű kezelés (methotrexat, azathioprin) 

indokolt.

Raynaud-jelenség esetén alapvető a hideghatástól való tartózkodás. Gyógyszeresen 

retard hatású kalciumcsatoma-blokkolók, vasodilatátorok, illetve pentoxifyllin adásával lehet 

kísérletet tenni. Oesophagealis manifesztáció (oesophageocardialis reflux) esetén tartós 

protonpumpagátló kezelés szükséges.

A vezető halálok a pulmonalis hypertensio, ezért a pulmonalis hypertonia észlelése, 

kezelése (beleértve a tartós anticoagulanskezelést is) alapvető. Kezelésére foszfodiészteráz 

gátlók (sildenafil, tadalafil), endothelin-1 receptorantagonista szerek (bosentan, ambrisentan) 

illetve prostacyclin származékok adása jön szóba.

1. táblázat
Az MCTD diagnosztikus kritériumai (1)*

1. Szerológiai kritérium:
Anti-RNP autoantitest jelenléte

2. Klinikai tünetek
Kézduzzanat
Synovitis
Myositis (EMG, szövettan vagy CK enzimszint emelkedése)
Raynaud-jelenség
Acrosclerosis (proximalis szisztémás sclerosis tüneteivel vagy anélkül)

Az anti-RNP antitest jelenléte kötelező, emellett az ötből négy klinikai kritérium teljesítése szükséges a 
diagnózis kimondásához.

T ö b b  más, a gyakorlatban is használt klasszifikációs kritérium van MCTD-ben.

Irodalom
1. Sharp GC, Irvin WS, Tan EM, Gould RG, IIolman HR. Mixed connective tissuc diseasc - an apparently distinct 

rheumatic disease syndrome associated with a specific antibody to an extractable nuclear antigén (ENA). Am 
JM cd 1972; 52: 148.

2. Alarcon-Segovia DA, Villareal M. Classification and diagnoslic eriteria fór mixed connective tissuc diseasc. In: 
Mixed connective tissue disease and anti-nuclear antibodics. Kasukawa R and Sharp GC. Amsterdam. Elsevier 
Science Publishers BV, 1987; 33-40.

3. Cappelli S, Randonc SB, Martinovic D, .... Czirjak L, et al. Autoantibodies and clinical features can predict 
evolution in patients with MCTD. Clin Exp Rhcumatol 2011; 29: 187-188.

4. Cappelli S, Bellando Randone S, .... Czirják L, et al. "To be or nőt to be," ten years altér: Evidence fór mixed 
connective tissue disease as a distinct entity. Seminars in Arthritis Rheum 2012,41.589-598.
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Szisztémás sclcrosis
A szisztémás sclerosis (SSc) a bőr és bizonyos belső szervek fibrosisával és degeneratív 

elváltozásaival jellemezhető megbetegedés. A kórkép immunpatológiai abnormalitásokkal és 

vascularis elváltozásokkal jár, végstádiumban pedig obliteratív vasculopathia és szöveti atrophia 

jellemzi. A kórkép nőkben csaknem tízszer gyakrabban fordul elő. Általában a 40-es életévekben 

kezdődik. Gyakran alattomosan indul, nem jellemző rá a remissziók, illetve exacerbációk 

előfordulása. Két formája, a diffúz cutan szisztémás sclerosis (dcSSc) és a limitált cutan 

szisztémás sclerosis (lcSSc) a klinikai tüneteket, prognózist tekintve alapvetően eltér egymástól. 

DcSSc-ben a Raynaud-szindrómára jellemző tüneteket a bőrelváltozások egy éven belül követik. 

A bőr, a térd illetve könyök vonalától proximalisabban is érintett, és többnyire a törzs bőre is 

involvált. A kórkép cardialis, pulmonalis, renalis, illetve gastrointestinalis tünetei korán 

jelentkeznek. LcSSc-ben a Raynaud-szindróma jóval korábban kezdődik, és az egyéb klinikai 

tüneteket többnyire évekkel, néha évtizedekkel megelőzi. A bőrelváltozások acralisan (kezeken, 

arcon, alszáron, alkaron) vannak jelen. A subcutan calcinosis, teleangiectasia gyakori. A 

pulmonalis hypertonia (pulmonalis fíbrosissal vagy anélkül) viszonylag késői tünetnek számít.

Bőr- és mozgásszervi tünetek
A Raynaud-jelenség szinte mindig jelen levő, lényegében „kötelező” tünet SSc-ben. Az 

ujjak bőre vastagabbá, feszesebbé, nehezen elemelhetővé válik (sclerodactylia). Ha a 

sclerodermás bőrtünetek a metacarpophalangealis vonaltól proximalisabban is észlelhetők, 

„proximalis” sclerodermáról beszélünk. Sclerodermás bőrtünet jelen lehet az acralis részeken, így 

az ujjakon, füleken, orron (acrosclerosis). Az egyéb börtünetek közé tartozik a teleangiectasia, a 

bőr pigmentatiozavara és a subcutan calcinosis. Utóbbi az ízületek körül jelentkezik és az lcSSc 

alcsoportra jellemző. A bőrtünetek közé sorolható még a nehezen gyógyuló, gyakran 

szuperinficiálódó ulcusok/gangraenák jelenléte is, amelyek többnyire ischaemiás eredetűek, de 

a subcutan calcinosisos talaján is kialakulhatnak. Az ujjbegy fekélyek csillag alakú heggel 

gyógyulnak. Az utolsó ujjperc csontjának resorptiója a kórképre tipikus radiológiai lelet.

Polyarthralgia gyakori. Synovitis döntően a kéz kisízületeiben jelentkezhet. Az ízületi 

gyulladás egyébként nem gyakori, de ha jelen van, ízületi destrukciót okoz. Ez különösen az anti- 

RNA polymerase III pozitív esetekben gyakori. Késői tünetként többszörös ízületi contracturák, 

súlyos kézdeformitások gyakran észlelhetők. Kialakulásukban az ízület körüli szövetek 

elváltozásának és a bőrfolyamatnak is szerepe van. A kézfunkció romlását indirekt módon a HAQ 

dizabilitási index segítségével követhetjük. Ez a beteg önkitöltős kérdőív ugyanis sclerodermában 

is alkalmazható, és döntően a kézfunkciót reprezentálja.
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Tapintható ínhüvely-crepitatio („tendon friction rubs”) a korai diffúz sclerodermára 

jellemző fontos tünet, jelenléte betegségaktivitási jelként is felfogható. Az elváltozás keresése a 

fizikális vizsgálat során kötelező.

Belsőszervi manifesztációk

Jellemzőek a „klasszikus” fibroticus elváltozások (bőr, tüdő), a proliferatív/obliteratív 

vascularis elváltozások (vese, a. pulmonalis hypertonia, coronariák, bőrfekélyek) jelenléte.

A gastrointestinalis rendszert érintő tünetek gyakoriak, és a betegeknek gyakran jelentős 

szubjektív panaszt okoznak. A szájnyitási képesség csökken a bőrfolyamat miatt. Csökkent könny- 

, illetve nyáltermelés a betegek kb. 1/3-ában jelentkezik. Caries hajlam van. Az oesophagealis 

manifcsztáció megnyilvánulásaként dysmotilitas/hypomotilitas észlelhető. Az 

oesophageocardialis sphincter rosszul zár, ennek következtében reflux oesophagitis jön létre. 

A tartós reflux következményeként fibroticus stricturák alakulhatnak ki, gyakran súlyos, 

mögöttes tágulattal. Az egész gastrointestinalis rendszer „lusta”, hypomotilitas tehát a 

gyomorban, a vékony- és vastagbelekben is jelen van. Oka az, hogy a simaizomsejtek 

myofibroblasttá alakulnak át. A vékonybél fiziológiás körülmények közt steril, a hypomotilitas 

miatt betelepedő baktériumok viszont gyulladást okoznak, ami tovább rontja a helyzetet, 

circulus vitiosust hozva létre. A végeredmény intestinalis stasis és következményes bakteriális 

túlnövés lesz. Ez puffadást, hasi fájdalmat, hasi dyscomfortérzést, és gyakran hasmenést okoz. 

Gyakori, kezelést igénylő tünetről van szó. Malabsorptiós szindróma is kialakul, késői 

következményként. Ritka és súlyos manifesztáció az intestinalis pseudoobstructio, ami akut 

has szindrómára emlékeztető képpel jár, és a háttérben szintén a lassú bélmotilitás áll. A 

gastorintestinális tünetek követésére alkalmas validált kérdőívet érdemes a napi gyakorlatban 

is alkalmazni.
A gyomor antrumában elhelyezkedő ritka vascularis malformatio a 

„görögdinnyegyomor”, ami occult vérzést vagy életveszélyes gastrointestinalis vérzést is 

okozhat. A széklet incontinentia viszonylag gyakori és kellemetlen szövődménye a kórképnek. 

A limitált sclerodermacsoporthoz ritkán valódi primer biliaris cirrhosis is társulhat.

A belsőszervi tüneteket tekintve a tüdőmanifesztáció a leglényegesebb. A két fó 

pulmonalis tünet az interstitialis alveolitis/pulmonalis fibrosis, illetve a tüdőben jelentkező 

vascularis manifesztáció, az artéria pulmonalis hypertonia. A kórképhez társuló pulmonalis 

fibrosisra jellemző a tüdőben lejátszódó inflammatio (interstitialis alveolitis), majd rendszerint 

bazálisan kezdődő, felfelé terjedő fibrosis. A lépesméztüdő-képződés is viszonylag gyakori. 

Jellemző a csökkent vitálkapacitás és következményes restriktív ventilációs zavar fennállása. A
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kezdeti 70% alatti forszírozott vitálkapacitás (FVC) rossz prognosztikus jel. A diffúziós kapacitás 

szintén csökken. A pulmonalis fibrosis a diffúz sclerodermacsoport jellemző, gyakori elváltozása, 

de nem ritka a limitált sclerodermaformában sem. A korai alveolitisnek/tüdőfibrosisnak igen 

szegényesek a tünetei, így időben megfelelő érzékenységű vizsgálatokat kell végeznünk, ha a 

folyamatot igazolni akarjuk. Az esetlegesen fennálló aktív alveolitis igazolására nagy felbontású 

tüdő-HRCT vizsgálat alkalmas, ahol láthatjuk a tüdőfibrosis jeleit. A jellegzetes „tejüveghomály” 

a korai aktív alveolitis és/vagy korai fibrosis jele.

Az artéria pulmonalis hypertonia fennállására érdemes gondolni, ha a beteg fulladásról 

panaszkodik, illetve az FVC/DLCO aránya 1,8-nál nagyobb, azaz a diffúziós kapacitás értéke 

sokkal jobban csökken, minta vitálkapacitásé. A betegek már kis fizikai terhelésre is jelentkező 

fulladásról panaszkodnak, illetve fizikai terhelhetőségük jelentősen romlik. Nagy halálozási 

aránynál járó, rossz prognózisú szervi manifesztáció. Jellemző, hogy echokardiográfiás vizsgálat 

során a jobb kamrai nyomás emelkedett. Az echokardiográfiás vizsgálat elvégzése minden beteg 

esetében kötelező. Az artéria pulmonalis hypertonia diagnózisának végső kimondására azonban 

csak a jobbszívfél-katéterezés alkalmas. Mivel rossz prognózisú manifesztációról van szó, az 

invazív kivizsgálást indokolt esetben haladéktalanul el kell végeznünk.

A cardialis érintettség szintén gyakori. Pericarditis ritkán fordul elő, rossz prognosztikus 

faktornak tekinthető. A leglényegesebb tényező a foltos myocardialis fibrosis kialakulása. Ennek 

következményeként változatos ingervezetési-ingerképzési zavarok léphetnek fel. A jobb Tavvara 

szárbiok jelenléte az EKG-n a többi cardialis szimptómától függetlenül is rossz prognosztikus 

tényezőnek számít. Esetenként indokolt a Holter-monitorozás elvégzése, az alattomos 

ritmuszavarok időben történő felismerése és kezelése céljából. A bal kamra diastolés, majd jóval 

később a systolés funkciója is károsodik. A kis coronariaartériák laesiója, és a coronaria rezerv 

kapacitás csökkenése a szívizomzat megbetegedését szintén súlyosbítja. Ritkán igen súlyos 

instabil anginát okozó coronariavasospasmus is előfordul a kórképben.

Összességében a gondozás során a legfontosabb tisztázandó kérdés, hogy a beteg fizikai 

terhelhetősége romlott-e és/vagy terhelésre jelentkezik-e nehézlégzése. Ha igen, akkor a beteg 

kivizsgálást igényel, tisztázandó, hogy a háttérben pulmonalis fibrosis, bal szívfél diasztolés 

funkciózavar, artéria pulmonalis hipertónia, koronária betegség vagy a légzöizmokat is érintő izom 

elváltozás, esetleg anémia áll. Gyakori, hogy több különböző ok együttese okozza a panaszokat. 

Igen hasznos vizsgálat az NT-proBNP szérum szint meghatározása, ha normális, akkor súlyos jobb 

illetve bal szívfél betegség kevésbé valószínű.

A sclerodermás vesebetegség a kórlefolyás első éveiben, diffúz selerodermában fordul 

elő. A malignus hypertoniával, gyorsan progrediáló azotaemiával-uraemiával járó ún.
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scleroderma renalis crisis igen súlyos állapot. Újabban a vémyomáskiugrás nélkül kialakuló, 

normotenziós formák is egyre gyakoribbá válnak. A scleroderma reanlis crisis lényege az 

ischaemiás vesekárosodás. Előzetes közepes vagy nagyadagú kortikoszteroidkezelésnek 

provokáló hatása van. Idősebb korban interkurrens infekcióknak, cardialis decompensatiónak, 

illetve minden renalis vese-vérátáramlást (renal blood flow) csökkentő elváltozásnak provokáló 

szerepe van a scleroderma renalis crisis kialakulásában.

A már kialakult scleroderma renalis crisis kezelésében az adekvát tensiokontrollnak 

alapvető szerepe van. Ezt rendszerint kombinált antihypertensiv kezeléssel lehet elérni, a szerek 

között a kötelezően alkamazandó ACE-gátlóknak kitüntetett, alapvető szerepe van. A gyors 

tensiocsökkentést kerülni kell.

A myositis diffúz sclerodermában viszonylag gyakori kezdeti tünetnek számít. Vannak 

valódi átfedő szindrómák is a gyulladásos myopathiák, illetve a sclerodermacsoport kórképei 

között. Ezeket scleroderma-myositis overlap szindrómának vagy sclerodermatomyositisnek 

nevezhetjük. Jellemző a Pm-Scl autoantitest vagy az anti-Ku antitest jelenléte. Izom gyengeséggel 

járó myopathia szintén társulhat SSc-hez.

A központi idegrendszeri tünetek ritkák, a perifériás idegrendszer involvatiója viszont 

gyakorinak tekinthető, a nervus medianus distalis mononeuropathiája (alagútszindrómával vagy 

anélkül is) illetve trigeminusneuralgia a kórkép manifesztációihoz tartozik.

A diagnózist tekintve döntő a klinikai tünetek, ezen belül is a börtünetek (sclerodactylia, 

Raynaud-szindróma stb.) észlelése. Antinuclearis antitestek csaknem 100%-os gyakorisággal 

fordulnak elő. Az anti-Scl 70 antitest a DNS topoizomeráz I enzim ellen irányul, és a súlyosabb 

klinikai tünetekkel járó diffúz sclerodermaformára jellemző. Anti-RNS polimeráz I-III, és 

antifibrillarin autoantitestek szintén jellemzően diffúz sclerodermában vannak jelen. Az 

anticentromer autoantitest (ACA) az enyhébb sclerodermavariánsban fordul elő, és kimutatása 

nagy jelentőséggel bír. Az autoantitestek különböző, a centromer régióban levő 

nucleoproteinek ellen irányulnak, ezek közül leggyakrabban a CENP-B elleni autoantitest 

jelenik meg. Az ACA-pozitív sclerodermás esetekben a súlyos digitális ischaemia gyakori, 

interstitialis tüdőbetegség viszont ACA-pozitív sclerodermában gyakorlatilag nem fordul elő.

Az antinucleolaris autoantitestek (antifibrillarin, anti-RNS polimeráz I-III, anti-Th, 

anti-PM-Scl) SSc-ben szintén jelen lehetnek. Polymyositis-scleroderma overlap szindrómára 

az anti-PM-Scl antitestek jelenléte jellemző. SSc-ben anti-RNP autoantitestek is előfordulnak.

Gyulladásos tünetek (gyorsult süllyedés, emelkedett CRP) viszonylag ritkán vannak. 

DcSSc-ben a gyulladásos jelek jelenléte kedvezőtlen prognosztikus faktornak számít. Ha a 

betegnek emelkedett LDH-szintje van, érdemes aktív pulmonalis folyamatra is gondolni. A
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betegség aktivitási jele lehet a csökkent albuminszint is. LcSSc-ben a csökkent komplementszint 

szintén a betegség aktivitását jelezheti.

A körömágy kapillármikroszkópos vizsgálat a korai sclerodermás esetekben, illetve 

az enyhe bőrfolyamattal járó esetekben segíthet. Ilyenkor a „scleroderma-kapillárismintázat” 

jeleit, döntően óriáskapillárisokat és avascularis zónákat keresünk. Korai, aktív, illetve késői 

kapilláris mintázatokat különböztetünk meg (lásd a bevezető fejezetben a 14. táblázatot). A 

sclerodermás betegek követése során a kapilláris sűrűség változását érdemes követni. Ha a 

sűrűség csökken jelentősen megnő az ujjfekélyek kialakulásának veszélye.

Diagnosztikus kritériumok, klasszifikáció, kórlefolyás
Az újabb klasszifikációs kritériumok esetében a szisztémás sclerosis diagnózisa 

kimondható, ha a metacarpophalangealis vonalnál proximalisabban is észlelhető sclerodermás 

bőrtünet, és más scleroderma-szerű kórkép nem áll fenn. A többi esetben egy pontozásos rendszert 

alkalmazunk, amely alkalmas korai SSc-s esetek igazolására is (1. táblázat).

Kiteijedten használjuk a két alcsoportos (diffúz, illetve limitált SSc) felosztást. A két 

alcsoport (dcSSc, illetve lcSSc) klinikai jellemzői jelentősen eltérnek a kórlefolyásnak mind a 

korai, mind a késői szakaszában. A korai (3 éven belüli betegségfennállás) diffúz cutan SSc 

esetében a diagnózis felállítása sokszor meglepően nehéz. Ezek a betegek már a típusos 

bőrfolyamat megjelenése előtt gyakran panaszkodnak arthralgiáról, fáradtságról, kéz-láb 

dagadásról (2. táblázat). A diagnózis felállítása pedig sürgős, mert ebben az alcsoportban 

viszonylag gyorsan irreverzibilis, súlyos belsőszervi károsodások alakulhatnak ki. A korai 

diagnózist (a még nem típusos bőrtünetek fennállása esetén) segíti, ha kóros, a sclerodermára 

jellemző kapillármikroszkópos rajzolat észlelhető, ha ujj duzzanat van („puffy fingers”), ha anti- 

topoizomeráz (anti-Scl 70) antitest kimutatható, illetve ha a fizikális vizsgálat során fibrosus 

tenosynovitis következtében fellépő ínhüvely-crepitatio („tendon friction rubs”) észlelhető. A 

sclerodactylia megjelenése után a bőrtünetek rendszerint gyorsan progrediálnak a kezeken, 

karokon, és többnyire a törzs bőre is érintetté válik. Arthralgia, izomérintettség gyakori ebben a 

formában. A korai, súlyos belsőszervi tünetek jelentkezése szintén jellemző. Oesophagealis 

dysmotilitas, interstitialis tüdőbetegség szintén gyakori. A scleroderma renalis crisis 

leggyakrabban ebben a formában észlelhető, a kórlefolyás első néhány évében.

A késői (3 éven túli betegségfennállás esetén) diffúz cutan szisztémás sclerosisban a 

kiterjedt bőrfolyamat gyakran jelentős spontán regressziót (!) mutat, kivéve az ujjak bőrét, ahol 

továbbra is súlyos kép észlelhető, és nem ritkák a flexiós contracturák, ulcusok sem. Az arthralgia 

csökken. A késői belsőszervi elváltozások inkább fibroticus jellegűek, vagy a vascularis

elváltozások következményeinek tekinthetők, gyulladásos tünetek pedig nemigen fordulnak elő.
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Súlyos pulmonalis fíbrosis gyakori, myocardiumfibrosis pedig lehetséges ebben a késői 

stádiumban.

A korai limitált cutan SSc-ben (3 évnél rövidebb betegségfennállás esetén) a bőrtünetek 

enyhék, Raynaud-szindrómának megfelelő tünetek kötelezően jelen vannak. A késői limitált 

cutan SSc-ben subcutan calcinosis, teleangiectasia, trophicus ujjulcusok gyakoriak. 

Oesophagealis reflux, strictura gyakran jelen van. Artéria pulmonalis hypertensio (ami nem 

a pulmonalis fibrosis másodlagos következménye) késői súlyos tünetként megjelenhet. 

Gastrointestinalis dysmotilitas, következményes bakteriális túlnövéssel illetve 

malabsorptiós szindrómával szintén előfordul.

Diagnosztika
Alapvető a sclerodermás bőrfolyamat igazolása, a fizikális vizsgálat erre többnyire bőven 

elegendő. Bőrbiopsiára sclerodermaszerű, kétes esetekben szorulunk (3. táblázat). Fontos, hogy 

minden Raynaud-szindrómás esetben kötelező (korai) SSc-re gondolni (2. táblázat). A 

diagnózisban további segítséget nyújt az antinuclearis antitestek kimutatása, illetve a 

jellegzetes kapillármikroszkópos eltérések (óriáskapillárisok, avascularis területek) 

kimutatása.

Differenciáldiagnózis
Leginkább a bőrfibrosissal járó seleroderma-szerű kórképektől kell az SSc-t 

elkülöníteni. A ritka sclerodermaszerű kórképek közé tartozik az eosinophil fasciitis, ami egy 

több végtag fájdalmával, duzzanatával járó akut megbetegedés (3. táblázat). Az érintett 

végtag(ok)on a bőr szorosan tapad az alatta levő szövetekhez. Az involvált börfelszín egyenetlen, 

macskakőszerü elrendeződést vagy gödrös behúzódásokat mutat. A törzsön ritkán jelentkezik, az 

arcon pedig gyakorlatilag nem fordul elő.

A seleroedema a nyakat, a vállövet, a hát felső részét érinti, leggyakoribb formája 

diabeteshez társul. Sclerodermára emlékeztető bőrelváltozásokkal járhat a carcinoid szindróma, 

egyes amyloidosisformák, illetve a porphyria cutanea tarda. A korai öregedéssel (progeria) 

járó öröklődő kórképek szintén sclerodermára nagyon hasonlító bőrtüneteket okozhatnak. 

Hypothyreosisban, illetve diabetesben is jelen lehetnek sclerodermára emlékeztető bőrtünetek. 

A krónikus graft versus hőst betegség (cGVHD) heterológ transzplantáció esetén, a 

csontvelőtranszplantált betegek jelentős részében kialakul, és szintén járhat seleroderma-szerű 

bőrelváltozással (3. táblázat).
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A nephrogen szisztémás fibrosis a törzs és végtagok szimmetrikus sclerodermaszerű 

bőrtüneteit okozza. Fibrosissal járó súlyos belsöszervi manifesztációk, bőrpigmentatio, 

contracturák szintén jellemzőek a kórképre. A betegeknek valamilyen vesebetegsége van, 

gyakran dialíziskezelésben részesülnek. A krónikus vesebetegségben szenvedő betegeknél 

végzet MR1 vizsgálat során a kontrasztanyagból a szervezetben tartósan megmaradó 

gadolínium a provokáló tényező.

Prognózis

A limitált scleroderma prognózisa jó, a diffúz scleroderma jóval kedvezőtlenebb lefolyású 

kórkép. A kórlefolyást kedvezőtlenül befolyásoló renalis, cardialis, illetve pulmonalis (interstitialis 

illetve vascularis) manifesztáció gyakori SSc-ben. Rossz prognosztikus jel az idős korban való 

betegségkezdet. A férfibetegek kórlefolyása szintén kedvezőtlen. Korai gyulladásos jelek jelenléte 

szintén kedvezőtlen prognózist jelent (4. táblázat). A kockázat becslésének egyedinek kell lennie, 

és számtalan tényezőt figyelembe kell venni (2. ábra, 4. táblázat). A betegség prognózisa javult az 

utóbbi néhány évben, részben azért, mert a korai eseteket is felismerjük (2. táblázat).

Provokáló tényezők

A szerves oldószerek sclerodcrmát indukáló hatása igen fontos, ami a hazai betegeink 

kb. 20-25%-át érinti. A silicosis szintén sclerodermát provokálhat. Vibrációs ártalom 

sclerodermát provokáló faktorként szintén felmerült (3. táblázat).

Malignus folyamat valódi szisztémás sclerosist provokálhat, ezt hívhatjuk 

paraneoplasiás szindrómának is. Tumor-asszociált scleroderma mind a diffúz, mind a limitált 

formában előfordul. Rapidan kezdődő scleroderma esetében mindenképpen érdemes malignus 

folyamatot keresni a háttérben.

Terápia
A kezelési terv összeállítása során az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

1. Eldöntendő, hogy a betegnek limitált vagy diffúz cutan szisztémás sclerosisa van. Korai (3 

éven belüli) dcSSc-ben a prognózis rossz, ez esetben agresszív kezelés komolyan 

mérlegelendő.

2. A hidegtől való maximális tartózkodás megoldható-e?

3. Van-e a betegnek alattomban, szubklinikus formában jelentkező belsőszervi 

manifesztációja, amely hosszabb távon rossz prognózisú, ezért időben történő, kellően 

agresszív kezelése szükséges (alveolitis/pulinonalis fibrosis, artéria pulmonalis
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hypertonia, cardialis manifcsztáció, rcnalis manifesztáció, malabsorptio, 

görögdinnyegyoinor, kézdődő kéz kontraktúrék, ismétlődő bőrfekélyek).

4. Fulladásérzés megjelenése mindig valamilyen fenyegető belsőszervi tünet (pulmonalis 

fibrosis, artéria pulmonalis hypertonia, cardialis manifesztáció) progresszióját jelenti, 

azonnali kivizsgálást és terápiás beavatkozást igényel.

5. Van-e gastrointestinalis súlyos panasz, tünet? Kell-e hosszútávon malabsorptioval 

számolni, ami diétás szabályokat (fehérje pótlás, stb.) illetve az osteoporosis miatti kezelést 

tesz szükségessé.

6. Kezdődő pulmonalis fibrosissal járó diffúz cutan szisztémás sclerosisban mérlegelni kell, hogy 

az agresszív (bolus cyclophosphamid) kezelés indokolt-e?

7. Van-e a betegnek az életminőséget hosszabb távon kedvezőtlenül befolyásoló manifesztációja 

(oesophageocardialis reflux, contracturák miatt kialakult rossz kézfunkció, arthritis, 

bőrfekélyek, myositis, incontinentia stb.).

8. Dohányzik-e a beteg? Ennek elkerülése alapvető, a kórképben előforduló pulmocardialis 

tünetek miatt.

Az alapbetegség befolyásolására bizonyítottan alkalmas bázisterápiás szer jelenleg nem áll 

rendelkezésre. A korai, súlyos diffúz SSc esetekben a cyclophosphamid hatásos a pulmonalis 

fibrosisra/alveolitisre és a bőrfolyamatra. Diffúz sclerodermában az aktív bérfolyamat kezelésére 

metotrexáttal is lehet próbálkozni. Próbálkozások folynak autológ őssejt-transzplantációval is. A 

mycophenolát a bőrfolyamat és a pulmonalis fibrosis befolyásolására többnyire hatásos.

A vascularis tünetek tartós befolyásolására kalciumantagonista szerek adhatók. Terápiás 

szempontból igen fontos a kéz ujjain kialakuló fekélyek kezelése, illetve fontos a betegeknek igen 

kellemetlen Raynaud-szindróma gyógyszeres kezelése is, erre a kalcium antagonisták a 

legalkalmasabbak, súlyos esetben foszfodiészteráz gátló (sildenafil, tadalafil, vardenalfil) adható, 

illetve prosztanoidok adása (iloprost) jön szóba. Az újabb fekélyek kialakulásának megelőzésére 

hatásos a bosenthan.

A reflux oesophagitis kezelésére protonpumpagátlókat alkalmazunk, folyamatosan és 

tartósan. Az éjszakai reflux enyhítésére célszerű az ágy fejtámla felőli részét 15-20 cm-el 

megemelni. A „bakteriális túlnövés” a hypomotilitas következtében kialakuló vékonybél

fertőződés a vastagbél felől. Súlyos állapot, ahol havonta ismétlődő, ciklikus kezelés gyakran jó 

hatású. Célszerű az egyes ciklusok során más-más antibiotikumot alkalmazni. A malabsorptiós 

szindróma szintén súlyos manifesztációnak számít, ahol fehérje-, nyomelem-, vitaminpótlás, 

esetleg tartós parenteralis táplálás is szükséges lehet. Motilitasjavító szerek (metoclopramid,

domperidon, erythromycin, stb.) adása szintén megkísérelhető.
75



Az artéria pulmonalis hypertonia (PAH) kezelésében mindhárom patogenetikai útvonal 

(endothelin, NO, prostacyclin) befolyásolására alkalmas szemek van szerepe. Az 

endothelinreceptor-antagonista bosentan, macitentan és ambrisentan is alkalmas a PAH 

kezelésére. A foszfodiészteráz-5 gátlók közül a sildenafil és a tadalafil alkalmazható. Hatékony 

szer a riociguat is. A prostaglandin származékok (epoprosterenol, trepostinil, iloprost) szintén 

szükségesek lehetnek. Gyakran szorulunk a különböző támadáspontú szerek kombinációjára, és 

még így is igen rossz kórjóslatú szervi manifesztációról van szó.

A cardialis szimptómák kezelése a tünetek jellegétől függ. A sclerodermához társuló 

renalis crisis kezelésében az angiotensin konvertáz-bénítók játszanak meghatározó szerepet.

Fontosak a megfelelő életmódra vonatkozó tanácsok. A hidegtől való óvakodás, a kezek, 

lábak melegen tartása alapvető. A gyógytorna, a kezek aktív mozgatásának fontossága nem 

hangsúlyozható eléggé. Légző tomagyakorlatokat minden sclerodermásnak végeznie kell. Az 

ujjak vérellátása súlyosan károsodott, itt gyakoriak az ischaemiás fekélyek, gangraenák, amelyek 

könnyen szuperinficiálódnak. Az ízületi gyulladás is alapvető a kézujj kontraktúrák 

kialakulásában, ennek bázisterápiás kezelésére is törekednünk kell, metotrexat kezelést lehet 

megpróbálni.

A kortikoszteroidok közepes illetve nagyobb adagban károsak lehetnek. Átmeneti 

alkalmazásuk, kis adagban, myositises, alveolitises tünetek fennállása esetén indokolt lehet.

A terápia hatásosságának lemérése
DcSSc-ben elmondható, hogy a belsőszervi tünetek súlyossága párhuzamosan halad a 

bőrfolyamat kiteijedésének mértékével. így a bőrfolyamat regressziója javulást jelent. Emiatt a 

betegek bőrfolyamatának értékelése (a Rodnan-féle összbőrpontszám megadása) nagyon fontos 

a betegek követése során (1. ábra). Diffúz selerodermában a gyorsult Westergreen, illetve 

véleményünk szerint az emelkedett CRP-szint is a folyamat aktivitását jelzi (bár nem minden beteg 

esetében), így ezek megszűnése a sikeres terápia jele lehet. A beteg követésére használható a 

rheumatoid arthritisben is használt HAQ index is. A HAQ javulása a kezelés során szintén 

kedvező jelnek számít. Rövidesen rendelkezésünkre fog állni a betegek értékelésére az európai 

seleroderma aktivitási index megújított formája is. Összességében a követéshez 

nélkülözhetetlen a beteg rendszeres követése (5. táblázat). Emellett természetesen a beteg 

gondozásba vételekor tisztázni kell, hogy a Raynaud szindróma illetve további klinkai tünetek ' 

mikor kezdődtek, a beteg melyik alcsoportba tartozik (diffúz -  limitált), milyen seleroderma 

specifikus antitestje van, és vannak-e overlap szndrómára utaló jelei.
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Fontos a pulmonalis, cardialis, vese- és gastrointestinalis folyamat súlyosságának és 

aktivitásának követése, amennyiben ilyen belsőszervi manifesztáció jelen van. A bal szívfél 

diastolés funkciózavara, illetve a jobb szívfél nyomásemelkedése echokardiográfiás 

vizsgálattal követhető. A jobb kamrai nyomásviszonyok értékelése és követése a pulmonalis 

hypertoniás vagy arra gyanús csoportban lényeges. Ezekben az esetekben azonban fontosabb a 

DLCO követése, mert ennek fokozatos csökkenése rossz prognózist jelent, és a terápia 

sikertelenségét jelzi.

Alveolitis, pulmonalis fibrosis követésére elsősorban a diffúziós kapacitás értékének 

követése (DLCO) a legfontosabb, a forszírozott vitálkapacitás jóval kevésbé érzékeny 

markemek számít. A beteg által kitöltendő gastrointestinalis kérdőív alkalmazása szintén 

hasznos.

1. táblázat
A szisztémás sclerosis új klasszifikációs kritériumai (11)

Kritérium Al-kritérium Pontszám
Bőrvastagodás Ujj duzzanat 2

Egész ujj az MCP sortól disztálisan 4

Ujjbegy léziók Ujjbegy fekély 2
Csillag alakú heg 3

Telangiectasia 2

Abnormális körömágy kapillárisok 2

Artéria pulmonaris hipertonai és/vagy 
Interstitialis tüdőbetegség

2

Raynaud jelenség 3

Scleroderma asszociált antitestek 
(anti-centromer, anti-topoisomerasel, anti-RNA 
polymerase 111)

3

Összpontszám: 9 pont vagy ennél több szükséges a szisztémás sclerosis kimondásához.

Megjegyzések:
1. Nem alkalmazhatóak ezek a kritériumok, ha más megbetegedés jobban megmagyarázza a tüneteket. Ide tartozó 
kórképek: nephrogen selerotizáló fibrosis, seleroedema diabeticorum, scleromyoexcdma, erythromyalgia, 
porphyria, lichcn sclerosis, graft versus hőst betegség, panscleroticus morphea, seleroedema, és diabetescs 
chieroarthropathia; 2. Overlap szindromás esetek és a kevert kötőszöveti betegség (MCTD) klasszifikálható a 
szisztémás sclerosis csoportba; 3. Ha bőrmegvastagodás nem észlelhető az ujjakon, a klasszifikáció nem 
folytatható, és egy másik kórkép jelenlétére kell gondolni; 4. Ha a bőr az MCP vonaltó proximálisabban is 
megvastagodott, ez már önmagában elegendő kritérium a szisztémás sclerosis kimondására, és nincs szükség a 
többi elem értékelésére;
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A korai szisztémás sclerosis diagnózisa (7,8)
I. Kint

2 . tá b lá z a t

3 . táblázat
A legfontosabb sclerodermaszerű kórképek

Kórkép Tünetek
Scleroedema 
(adultorum Buschke)

A nyakon kezdődő, szimmetrikus indurált, oedémás bőr. Fokozatosan továbbterjed a 
vállövre, a hátra. Felnőttekben döntően diabeteshez társul, enyhe formája gyakori.

Eosinophil fasciitis A végtagok szimmetrikus, indurált, gyakran macskaköszerű duzzanata. Sclerodactylia 
nincs, az arc nem érintett. A fascia és subeutis is érintett. Nagyízülct flexiós 
contracturák. Jelentős szisztémás és lokális eosinophilia.

Krónikus GVHD Korai, krónikus GVHD: lichcnoid laesiók; Sclerodermatosus krónikus GVHD: 
lokalizált forma: proximalis végtagok, törzs érintett. Erythcmás, hypo-hyperpigmcntált, 
indurált plakkok, morpheaszerü laesiókkal; Generalizált forma: kiterjedt cutan, 
subeutan fíbrosis. Contracturák. bőrfekélyek.

Wcmcr-szindróma, 
egyéb progeroid 
szindrómák

Madárszerű arc, alacsony növés, vékony végtagok. Cushingoid küllem. Korai öregedés 
jelei (őszülés, alopecia, kétoldali cataracta, ostcoporosis, atherosclcrosis, gyakoribb 
tumorfrekvencia). Sclerodermaszerű bőrtünctck (atrophiás bőr, börsclerosis, 
bőrfekélyek, hyperkeratosis, hyper- és hypopigmentatio). Subeutan calcinosis, 
telangiectasia. Endokrin-mctabolikus kórképek (diabetes mcllitus, hypogonadismus, 
pajzsmirigv-dvsfunctio. hvperuricaemia, hypcrlipidaemia).

Scleromyxoedema Középkorú betegek krónikus, progresszív betegsége. Jelentős börsclerosis észlelhető, 
indurált, diffúz, szimmetrikus papulosus plakkok jellemzik. Érintett a felső végtag, arc, 
nyak. hát. Az alsó végtag kevésbé. Monoclonalis gammopathia gyakran kíséri.
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4. táblázat
A belsőszervi manifesztációk kialakulásának rizikó faktorai szisztémás sclerosisban (11)

Szervi
klinikai tünet

Kedvezőtlen rizikó tényezők

Szív Pericarditis. arrhythmia, ingervezetési zavarok, jobb Tavvara szárblokk, bal kamra dvsfunctio
Vese
(scleroderma 
rcnalis erisis)

Diffúz scleroderma, a kórlefolyás első éveiben, rapidan progrediáló bérfolyamat, anti-RNS 
polimeráz III autoantitest pozitivitás, közepes-nagyadagú glucocorticoid kezelés, jelentős 
cardialis manifesztáció, nagyízületi contracturák. száraz tendinitis

Tüdőfibrosis Férfi nem, magas börpontszám, diffúz scleroderma, anti-topopisomerase antitest pozitivitás, 
alacsony FVC illetve DLCO, CPK emelkedés

Artéria
pulmonalis
hypertonia

Időskori betegség kezdet, hosszú betegség fennállás, sok bőr teleangiectasia, izolált DLCO 
csökkenés, a FVC/DLCO arány > 1.6, súlyos Raynaud jelenség, súlyos ujjbegy bőrfekély, 
csökkent capillaris sűrűség (capillarmikroszkópiával), emelkedett szérum kreatinin szint, 
Th/To vagy U3Rnp autoantitest

Nem valószínű, ha: DLCO >70.3%, FVC/DLCO<1.82, és a NT-proBNP<209.8 pg/ml; Anti- 
topoizomeráz antitest pozitív betegeknél szintén kevésbé valószínű

Digitális
bőrfekélyek

Diffúz scleroderma, magas Rodna börpontszám, férfi nem, ízületi synovitis, korán 
jelentkező nem-Raynaud tünet, fokozatos capillaris vesztés capillarmicroscopiával

5. táblázat
Az európai scleroderma szervezet („EUSTAR”) éves betegkövetésre használt adatlapja, 
ami a legfontosabb vizsgálandó manifesztációkat tartalmazza (11)

Bőr Módosított Rodnan börpontszám (maximum 51) ---------

Vasculatura
igen nem

Raynaud szindróma □ □ 
digitális fekélyek---------------------------------------------------  □ □

ízületek synovitis □ □ 
ízületi contracturák ----------------------------------------------- □ □

Inak
Izmok

ínhüvely crepitatio („friction rubs“) □ □
CK emelkedés------------------------------------------------------  □ □
izom gyengeség □ □ 
atrophia--------------------------------------------------------------- □ □

Gastrointestinm eosophagealis tünetek (dysphagia, reflux) □ □

Cardio-
pulmonaris

gyomortünetek (korai teltségérzés, hányás)---------------- □ □
intestinalis tünetek ( diarrhoea, puffadás, constipatio) □ □
dyspnoea (szignifikáns mértékű)-----------------------------  □ □
fibrosis -  mellkas rtg-en □ □
restrictiv ventillációs zavar (égzésfunkcióval)------------  □ □
pulmonaris hypertonia jelei (echocardiographián) □ □
palpitatio ---------------------------------------------------------  □ □
ingervezetési zavar az EKG-n □ □
diastolés funkciózavar (echocardiographia) --------------  □ □
csökkent ejekciós frakció (echocardiographia) □ □

Vese hypertonia----------------------------------------------------------  □ □
scleroderma renalis erisis □ □

Évente légzésfunkciós vizsgálat és ccliocardiographia és rendszeres EKG vizsgálat elvégzése szükséges a 
betegeknél. Emellett a kórkép gastrointestinalis, izom-ízületi tüneteit, a bőrfekélyek jelenlétét is rendszeresn 
vizsgálni kell.
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Az összbőrpontszám kiszámítása szisztémás sclerosisban a módosított Rodnan- 
bőrpontszám alapján (8)

1. á b ra

összesen 17 arca bőrét vizsgáljuk meg (arc, elülső mellkas, has, felkar, alkar, kézhát, ujjak, combok, lábszárak, 
lábfej); 0: normális bőr, 1: enyhe, 2: mérsékelt, 3: súlyos bőrvastagodás.

2. ábra
A személyre szabott orvoslás koncepciója szisztémás sclerosisban (13)

C ”  'N
• Szuszceptibilitási és provokációs 

faktorok
• Rövid és hosszútávú prognózis
• A  szervi komplikációk 

pretíikciója, becslése
• Elsődleges prophylaxis

Kockázat becslés

• Screening algoritmusok a 
betegség komplikációinak 
szűrésére

• A  súlyos komplikációkat 
megelózö fenyegető jdek 
azonosítása

v__________ .

r  - \
• A  terápiás válasz prediktorai
• .Célzott", célérték vezérelt 

kezelési stratégia, ami a főbb 
molekuláris mechanizmusokat 
figyelembe veszi

• Longitudinális, hosszú 
betegkovetés biomarkerek, a 
szervi tünetek status, specifikus 
betegség kimetel(ek) 
definiálása

• Másodlagos profilaxis

V  J

EULAR ajánlás (httn://www.cular.oru)
Terápia: Kowal-Bielecka O, Landewé R, Avouac J, Chwiesko S, Miniati I, Czirják L, et al. EULAR
rccommendations fór the treatment o f systemic selerosis: a report fforn the EULAR Scleroderma Trials and
Research group (EUSTAR). Ann Rheum Dis. 2009; 68: 620-628.
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Gyulladásos izombetegségek

A gyulladásos myopathiák a proximalis végtagizomzat szimmetrikus gyengeségét, 

izomlázszerű fájdalmát okozó kórképek. A kreatin-kináz szint (CK) emelkedésével és 

jellegzetes elektromiográfiás (EMG) eltérésekkel járnak. A szövettani vizsgálat pedig az 

érintett izmok mononuclearis sejtinfiltrációját, illetve necrosisát mutatja. A betegek 3/4 -ének 

polymyositise (PM) van. Erythemás bőrelváltozások dermatomyositisben (DM) vannak. A 

gyulladásos izombetegségek jó  néhány további formája is ismeretes (1-2. táblázat).

Az izombiopsia a gyulladásos myopathiák diagnózisában változatlanul központi 

szerepet játszik, mivel jó néhány öröklött myopathiaforma (pl. a mitochondrialis myopathiák), 

illetve szerzett myopathia (alkohol, szteroidhatás stb.) hasonló tünetekkel járhat. Nehézséget 

jelent, hogy jó  néhány myopathiaformában vannak mérsékelt fokú gyulladásos jelek a biopsiás 

mintában. A szövettani vizsgálat értékelése ezért a klinikus és a biopsiát értékelő kolléga szoros 

együttműködését igénylő feladat. Az érintett izomszövet lokalizálásában az ultrahangvizsgálat, 

illetve az MR-STIR vizsgálat nyújthat hasznos információt. A biopsia helyének lokalizálása 

során vigyázni kell arra, hogy a korábban az EMG-vizsgálat során megszúrt helyről nem 

történhet biopsia, hiszen ott nem specifikus gyulladás jelei láthatók, ami az értékelést zavarja. 

A biopsia végzésének (ritka kivételektől eltekintve) a proximalis végtagizomzatból van értelme 

(2. táblázat). Megjegyzendő, hogy a szteroidkezelés nehézzé vagy lehetetlenné teszi az 

értékelést, ezért az EMG-t és a biopsiát ez előtt kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a friss 

myositises betegeknél mindkét vizsgálatot nagyon gyorsan (lehetőleg 1-2 nap alatt) meg kell
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szervezni, mert a kezelést időben el kell kezdenünk. Ex juvantibus, diagnózis nélküli 

szteroidkezelés elkezdése hibának számít.

Az általános tüneteket tekintve rossz közérzet, gyengeség, hőemelkedés, láz, és 

nemritkán testsúlyvesztés figyelhető meg. Akut kezdet, és lassan, hónapok alatt kifejlődő 

tünetek egyaránt lehetségesek. A betegek számára nehézséget jelent olyan mindennapi 

tevékenységek elvégzése, amely feladatok a proximalis végtagizmokat veszik igénybe 

(fésülködés, lépcsőn járás, székről történő felállás). A szem- és arcizmok épek maradnak (3. 

táblázat), súlyos esetben a garat-, illetve légzőizmok viszont érintettek. A dysphagia fellépte a 

harántcsíkolt izomzatból álló felső garatizomzat érintettsége miatt észlelhető, ami gyakran 

félrenyelést okoz. A súlyos myositises beteg félrenyelése következtében kialakuló aspiratiós 

pneumonia pedig gyakran fatális komplikációt jelent. A légzőizom-érintettség többnyire 

súlyos, akutan kezdődő myositis esetében jön létre.

A bőrelváltozásokat tekintve, erythema észlelhető az arcon, a nyakon és a 

ruhakivágásnak megfelelően („V tünet”) is. A felső szemhéj lilás elszíneződését „heliotrop 

rash”-nak nevezzük. A „sál” jel pedig a nyak körkörös bőrpírja. A társuló oedema miatt a 

betegnek jellegzetes álmos tekintete van.

A Gottron-jel az ízületek feszítő felszínén megjelenő hámló jellegű lilás-vöröses 

macula oedemával vagy anélkül, amely tehát a kéz ízületeinek dorsalis oldalán, az olecranonon, 

a patellán és a medialis malleolus felett jelenhet meg. A Gottron-papula az MCP és PIP sor 

felett látható vörhenyes papulát jelent. Poikiloderma, atrophia, pigmentatio, teleangiectasia 

alakul ki, főleg törzsi lokalizációkban. Jellegzetes a körömágyak hyperkeratosisa, illetve a 

körömágyak körüli bevérzések, ritkábban a hajas fejbőrre lokalizálódó diffúz, seborrhoeaszerű, 

viszkető hámlás is jelen van. A tenyerekre lokalizálódó keratoderma is előfordul.

Raynaud-jelenség viszonylag gyakori. A körömágy kapillármikroszkópiás vizsgálata 

során scleroderma- kapillárispattemre jellemző avascularis zónák mind DM-ben, mind PM-ben 

előfordulnak, az esetek felében-negyedében.

A szérum kreatin-kináz (CK) szintjének emelkedése az aktív szakban a betegek több 

mint 95%-ában jelen van. A szérum aldoláz és laktát-dehidrogenáz (LDH) szintén emelkedett 

lehet.

Belsőszervi tünetek

Fontos a myocarditis korai felismerése és kezelése. Ez igen ritka, a betegnek pedig 

ilyen irányú szubjektív panaszai gyakran nincsenek, hiszen jelentős fizikai terhelésre az
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izombetegsége miatt egyébként sem képes. Az echokardiográfia minden új myositises beteg 

esetében kötelező vizsgálat.

Rossz prognózisú intersitialis alveolitis, pulmonalis fibrosis leginkább az 

antiszintetáz antitest pozitív csoportban fordul elő, ezért anti-Jo-1 pozitív esetekben a 

légzésfunkciós vizsgálat (beleértve a diffúziós kapacitás mérését is) kötelező, és a megfelelő 

képalkotó vizsgálatok (nagy felbontású tüdő-CT) elvégzése is fontos (4. táblázat). Az alveolitis 

ugyanis rendszerint kezelésre nehezen reagál, és gyakran rossz prognózisú, amelyben 

klinikailag eleinte jelentős panasz, illetve elváltozás nincs is jelen. Mire dyspnoe, mély 

légvételre jelentkező improduktív köhögés és hypoxaemia léphet fel, a kezelés már rég elkésett. 

Ha alveolitis igazolható, a kezelési stratégiát ez alapján kell összeállítani, hiszen a beteg 

életkilátásait a tildömanifesztáció, és nem a gyulladásos izombetegség súlyossága határozza 

meg. A tünetekhez az interstitialis pulmonalis megbetegedés mellett a légzőizmok érintettsége 

is hozzájárulhat, ilyenkor atelectasia is kialakulhat. A dysphagia és az esetlegesen jelen levő 

oesophageocardialis reflux miatt aspiratio léphet fel.

A gastrointestinalis tüneteket tekintve, a felső garatizomzat érintettsége gyakran 

félrenyeléshez vezet. Egy, az izombetegség miatt egyébként is hypoventilált tüdőben fellépő 

aspiratiós pneumonia gyakran fatális komplikációnak számít, hiszen ráadásul az alapbetegséget 

kortikoszteroiddal és citosztatikummal kellene kezelni. Már minimális dysphagiás tünetek esetén 

is a myositises tünetek javulásáig a beteget szondán át kell táplálni, és erre a kezelés kezdetén 

azonnal gondolni kell. Oesophagealis reflux, csökkent gyomorürülés és bélmotilitas szintén 

tapasztalható a betegek egy részénél.

A diagnózis alapja tehát a klinikai tünetek (proximális végtagizom gyengeség, 

bőrtünetek) mellett a CK emelkedés, az EMG eltérések és az izombiopsziás vizsgálat. Emellett 

sokat segít a myositis specifikus antitestek (antiszintetáz, Mi-2, SRP, stb) kimutatása, ami ma 

már a rutin diagnosztika részévé vált.

Diffcrenciáldiagnózis
Tisztázni kell, hogy van-e a betegnek más autoimmun megbetegedésre utaló tünete, tehát 

„tiszta” gyulladásos izombetegsége van, vagy valamilyen overlap (átfedő) szindrómáról van szó. 

Sok gyógyszer és jó  néhány infekció is járhat igen hasonló izom tünetekkel. El kell különíteni a 

gyulladásos izombetegségeket az öröklődő izombetegségektől (myopathiáktól) is (5. táblázat). 

A differenciáldiagnózist nehezíti, hogy a myopathiák is járhatnak gyulladásos szövettani 

eltérésekkel illetve proximális izomgyengeséggel. Fibromyalgia szindrómában a beteg a tüneteit 

izomfájdalomként is megélheti, azonban itt hiányoznak a myositisre utaló objektív eltérések (CK-
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emelkedés, EMG pozitivitása, általános gyulladásos jelek). Néha gondot okoz az időskori 

esetekben a polymyalgia rheumaticától való elkülönítés. A myositissel ellentétben CK-emelkedés 

ebben a kórképben nincs jelen. A hypothyreosis is okozhat myopathiát és CK-emelkedést.

Alcsoportok
A specifikus autoantitestek segítségével egy igen hasznos alternatív klasszifikáció alakítható ki 

(4. táblázat). Az antiszintetáz szindrómát szimmetrikus, nem erozív polyarthritis, Raynaud- 

szindróma, interstitialis alveolitis/pulmonalis fibrosis jelenléte jellemzi. Gyulladásos tünetek, 

illetve jellegzetes kézelváltozások is jelen vannak. Az ún. „szerelőkézre” a hyperkeratotikus 

elváltozások (börkeményedések), fissurák jellemzőek, mintha a beteg nehéz fizikai munkát 

végezne. Az antiszintetáz autoantitestek között az anti-Jo-1 (anti-hisztidil-tRNS szintetáz) 

autoantitest fordul leggyakrabban elő, amit klinikai rutinban nézünk is, gyakorisága 15-30% 

között van. A klinikai rutinban más antiszintetáz antitest meghatározására (anti-PL-7, anti-PL- 

12) is van ma már mód (4. táblázat).

A leglényegesebb belsöszervi manifesztáció a fibrotizáló alveolitis/pulmonalis fibrosis 

igazolása és korai kezelése alapvető, a késői súlyos elváltozások elkerülése érdekében. Késői 

tünet lehet a súlyos restriktív ventilációs zavar (csökkent forszírozott vitálkapacitás és diffúziós 

kapacitás, dyspnoe, improduktív köhögés). A betegek leggyakrabban a tüdőérintettség okozta 

komplikációk miatt halnak meg. Az 5 éves túlélés pedig mindössze 70%. A legnagyobb 

segítséget a diffúziós kapacitás és a vitálkapacitás vizsgálata jelenti. Mindkettő csökken. A 

mellkasröntgenen nem feltétlenül látható kóros eltérés. Az interstitialis tüdőbetegség 

morfológiai megítélésére a nagy felbontású komputertomográfia (HRCT) a legalkalmasabb.

Anti-Mi-2 autoantitest pozitív myositis akutan kezdődő, benignus forma, jó 

prognózissal. Klasszikus dermatomyositises tünetek, így heliotrop rash, Gottron-papulák, nyakon 

elhelyezkedő erythema, valamint periungualis erythema és teleangiectasiák jellemzik (4. táblázat). 

Az anti-Mi-2 autoantitest gyakorisága 5-10%. A definitív DM betegek kb. 20%-ának van anti-Mi- 

2 autoantitestje.

Myositis és daganatok társulása
DM gyakrabban fordul elő malignus tumorokkal, mint PM. Magunk is 10% feletti 

gyakorisággal látjuk a tumorral asszociálódott eseteket. Elsősorban gastrointestinalis (gyomor, 

colon, pancreas) és urogenitalis (uterus, ovarium, vese), emlőcarcinomával, illetve non- 

Hodgkin lymphomával való előfordulása a leggyakoribb.
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Gyermekkori myositis

Erythematosus bőrtiinetekkel kezdődik, melyek a kézujj-, a könyök-, és a térdízületek 

extensor felszínén, valamint az arcon jelentkeznek, cutan vasculitises tünetek is gyakoriak, az 

ujjak infarctusával és a körmök hyperaemiájával, teleangiectasiájával. A Mi-2 antitest jelenléte 

a leggyakoribb.

Amyopathiás dermatomyositis

Dermatomyositisre jellemző bőrtünetek és fotoszenzitivitás van jelen. 2 évvel a 

bőrtünetek fennállása után sem jelentkezik izomerő-csökkenés és normálisak az 

izomenzimértékek. Az EMG-n kóros eltérés nem észlelhető. A típusos dermatomyositises 

bőrtünetek fennállása esetén az esetleges myositis még biztosabb kizárására az izomzat UH, és 

MRI vizsgálatát javasolják elvégezni, ami segít egy esetleges célzott izombiopsia helyének 

lokalizálásában. Az úgynevezett hypomyopathiás dermatomyositis esetében szintén a 

börtünetek dominálnak, a gyulladásos izomtünetek pedig minimálisak.

Szisztémás autoimmun betegséghez társuló myositis (overlapszindrómák)

Viszonylag gyakran észlelhető myositis társulása szisztémás sclerosissal, emellett 

MCTD-ben is vannak gyulladásos myopathiára utaló tünetek. SLE-vel, Sjögren-szindrómával 

és rheumatoid arthritisszel a társulás ritkább, ilyenkor inkább fokális myositis észlelhető.

Zárványtestes s myositis

Az érintett izmok szövettani vizsgálatakor az izomrostokban fénymikroszkóppal látható 

basophil szemcsékkel szegélyezett vacuolák figyelhetők meg. Sporadikus zárványtestes 

myositis (s-IBM) és herediter zárványtestes myopathia (h-lBM) különíthető el. Az s-IBM 

főként 50 évnél idősebb férfiak betegsége. Jellemző a distalis izomérintettség is. Típusosán a 

m. quadriceps femoris kifejezetten gyengült, illetve a lábszárizomzat is. Lassan progrediálva, 

4-6 év alatt súlyos fokú izomgyengeség alakul ki. A garatizmok gyengesége, nyelészavar 

szintén felléphet (6. táblázat).

Az autoszomális recesszív módon vagy autoszomális dominánsan öröklődő herediter 

zárványtestes myopathiák esetén nem látni gyulladásra utaló sejtbeszűrődést az izmok 

szövettani metszetén. A betegség a húszas-, harmincas-, ritkán a negyvenes éveiben járó 

betegeken kezdődik. Az alsóvégtag-izmok a betegség során súlyosabban gyengülnek, de a felső 

végtagok is érintettek. Jellemzően megkímélt marad azonban a m. quadriceps femoris, szemben 

a sporadikus formával.
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Az eddig kipróbált gyógyszeres terápiák hatástalannak bizonyultak. Kortikoszteroid és 

citosztatikumok talán esetenként hatnak, a gyógytorna, rendszeres fizikai tréning is segíthet 

valamennyit.

Necrotizáló myopathia
Jelentős izomtömeg veszteséggel járó súlyos myositis forma. Ritkán előfordul sztatinnal 

kezelt betegeknél. Jellemző az anti-200/100 kDa fehérje elleni autoantitest jelenléte. Az anti- 

SRP („signal recognition partiele”) antitest pozitív esetek ősszel kezdődnek, súlyos 

izomgyulladással járnak, szív izomérintettség is előfordul. Az infekciókat tekintve a HÍV és 

HCV fertőzés társulhat necrotizáló myopathiával. Ez a myositis forma tumorhoz társulva is 

előfordul (7. táblázat).

Ritka kórképek
Gyulladásos izomtünetek nagyon ritkán sarcoidosis részjelenségeként is felléphetnek. 

A lokalizált myositisek közé tartozik a fokális myositis. Nagyon ritka, a destruktív gyulladásos 

myopathiákhoz tartozik. Az akut neutrophil myositis (Sweet-szindróma) neutrophil 

dermatosissal, fibrotizáló myositissel, panniculitisszel járhat. További ritka formák a 

proliferatív myositis, myositis ossificans, illetve az akut orbitalis myositis.

Terápia
A kezelési terv összeállítása során az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

1. Biztos-e a diagnózis?

a. Megtörténtek-e az alapvető diagnosztikus lépések a szükséges szteroidkezelés elkezdése 

előtt? Ha az EMG és az izombiopsia nem történt meg, később a diagnózis felállítása nagyon 

nehéz. A súlyos esetekben gyakran egy napon belül el kell végezni az EMG-t, illetve az 

izombiopsiás vizsgálatot.
b. Még gyulladásos izombetegségre jellemző szövettani eltérések esetén is lehetséges, hogy 

valamilyen öröklődő, genetikai rendellenességgel járó megbetegedésről van szó, ahol a 

szövettani vizsgálat során észlelt gyulladásos eltérések másodlagos jelenségnek tekinthetők. Ha 

az eddigi terápiára refrakter esetről van szó, a diagnózist újra kell értékelni.

c. Biztos-e, hogy nem infekció vagy gyógyszer indukált izomgyulladásról van szó?

2. Mennyire súlyosak az izomgyulladásos jelenségek? Fenyeget-e félrenyclés, illetve légzési 

elégtelenség? Ha igen, igen agresszív kezelés indokolt. Az aspiratiós pneumonia 

kialakulását mindenképpen el kell kerülni.
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3. Jelen van-e alattomban, látványos jelek nélkül zajló belsőszervi manifesztáció, ami hosszabb 

távon rossz prognózist okoz? Van-e a betegnek később súlyos pulmonalis fibrosishoz 

vezető neutrophil alveolitise, vagy a háttérben nem áll-e malignoma? Van-e a betegnek 

myocarditise?

4. A gyógyszeres kezelés hosszabb távú mellékhatásait is érdemes figyelembe venni (a 

kortikoszteroidkezelés maga is myopathiát okoz).

A betegek korai aktív, esetenként agresszív kezelése alapvetően fontos kérdés. A későn 

elkezdett szteroid-, illetve immunszuppresszív kezelés eredménye rosszabb, és az időközben 

elpusztult izomzat miatt a beteg mozgásszervi állapota is kedvezőtlenebb. A gyógyszeres kezelés 

mellett alapvető, hogy a betegek korán részesüljenek mozgásterápiában is.

Az egyéb tünetek közül a pulmonalis manifesztáció jelenléte, az interstitialis 

tüdőfibrosis és az alveolitis korai felismerése és kezelése szintén fontos, mivel ezen 

elváltozások a túlélést is jelentősen befolyásoló tényezőknek tekinthetők.

A kezelés egyedi, talán ebben az autoimmun kórképben kell a leginkább egyénre szabott 

kezelést alkalmaznunk. A betegség kezdetekor gyakran nagyobb adag, esetleg bolus szteroid 

kezelés alkalmazására is szorulunk. Aztán néhány héten át 1-2 mg/tskg/nap methylprednisolon 

adása javasolt. Ezt követően az adagot fokozatosan mérsékeljük. Ha a kortikoszteroidkezelés 

hatására izomerő-növekedés nem következik be, immunszuppresszív terápia alkalmazása válik 

szükségessé.

Azathioprin (2-3 mg/tskg/nap) azokban az esetekben alkalmazható, ha a szteroid nem 

effektív, és kifejezett mellékhatásokat idéz elő (mérsékelten súlyos betegeknél alkalmazható), 

viszonylag gyakran kombináljuk a kortikoszteroidkezelés mellé. Fenntartó kezelésként a 

methotrexat is jó szer, tapasztalataink szerint legalább 15 mg/hét körüli adagban érdemes 

alkalmazni.

Interstitialis alveolitis esetén magunk bolus cyclophosphamidot alkalmazunk havonta, 6- 

12 hónapon át. Az alveolitises tünetek megszüntetése nehéz, arecidíva is gyakori, ezek a betegek 

speciális ellenőrzést-követést igényelnek, abban az esetben, ha a súlyos pulmonalis tüneteket el 

akarjuk kerülni. Cyclosporin, illetve nagydózisú intravénás gamma-globulin-kezelés a súlyos, 

terápiára nem reagáló myositises esetben esetleg szintén megkísérrelhetö. Bíztató eredmények 

vannak újabban a rituximab kezeléssel, különösen az anti-Jol, illetve Mi-2 antitest pozitív 

esetekben, illetve az abatacept is hatásos lehet.

Tartós rentisszióban a megfelelő fizioterápia nélkül a hosszantartó inaktivitás miatt 

fokozódik az izomatrophia, ízületi contracturák alakulnak ki. Aktív myositises tünetek esetén
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fontos az ízületek mozgásterjedelmének megőrzése. A beteg nyak-, váll-, könyök-, kéz-, csípő- 

, térd- és lábízületeit naponta passzívan át kell mozgatni.

Súlyos izomgyengeséggel járó esetekben, a hosszantartó fekvés után az ülő 

testhelyzethez való újra hozzászoktatásra kell figyelmet fordítani. A végtagok átmozgatása 

után csak fokozatosan szabad a beteget felültetni, először csak néhány percre, mert a tónustalan, 

gyenge izmokból a vér visszaáramlása lassult, emiatt hypotoniára és collapsusra való hajlam 

jellemző.

Az Achilles-ín zsugorodása ellen műanyag sín (orthesis) alkalmazásával, megfelelő 

kitámasztással lehet védekezni. A vállízületek esetében előforduló adhaesiv capsulitist a hónalj 

alá helyezett kispárnákkal és a naponkénti átmozgatással előzhetjük meg. A nyakizmok, főként 

a flexorok jellemző gyengülése miatt gyakran szükség van nyakrögzítő alkalmazására.

A légzőizmok elégtelen működése esetén el kell kezdeni a betegek légzési 

fizioterápiáját. Ha a beteg felülni képtelen, 2-3 óránként forgatni kell. A felgyülemlett 

tracheobronchialis váladék távozását segíthetjük nyákoldó aerosolokkal, és oldalt fekvésben, 

vagy ülő helyzetben a forszírozott kilégzési technikával (a beteggel kilégzéskor „Á”, vagy „H” 

hang mondatása nyitott hangrés mellett), valamint kétoldalt az alsó bordákon kézzel kiváltott 

vibráció alkalmazásával. A légzésfunkciót kezdetben a megkíméltebb rekeszi légzés 

erősítésével javítjuk, a saját kezét, vagy egy kispárnát a beteg hasára téve megtaníthatjuk erre. 

Az intercostalis izmok erősítése (szegmentális légzés) is akaratlagosan végezhető helyi tágító 

1 égzésgy akorlatokkal.

Ha a myositises aktivitási jelek mérséklődnek, már a tünetek kismértékű javulása esetén 

is, korán el kell kezdeni az aktív tornát. Izometriás gyakorlatokat végeztetünk, főként a 

proximalis nagyobb izomcsoportok tornáztatása fontos. Saját vizsgálataink is igazolják, 

hogy ebben a „szubakut” stádiumban végzett korai aktív torna hatásos, és nem okozza az 

alapbetegség fellángolását. Segítséget kell nyújtanunk abban is, hogy a beteg alapvető 

élettevékenységeinek önálló ellátását (elsősorban az ágyból való felkelést, közlekedést, 

fürdőszoba használatát) megtanulja. A későbbi, tartósan inaktív stádiumban aztán izotoniás 

tornagyakorlat sorozatokat végeztetünk.

A terápia hatásosságának lemérésc

A beteg szubjektív véleménye félrevezető lehet, mert a kortikoszteroidkezelés a betegek 

egy részénél depressziót, más részénél inkább emelkedett hangulatot okoz. A CK-szint sem 

igazán jó  mértéke a gyulladás súlyosságának, bár az igen magas CK-érték szinte mindig súlyos 

folyamatot jelez. Remisszióban levő myositis esetén is fennmaradhat tartós CK-emelkedés.
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Ezzel szemben a CK-érték normalizálódása erős érvet jelent a gyulladásos izomtünetek 

remisszióba kerülése mellett.

Az izomerő objektív mérése, követése tehát alapvető a terápia hatásosságának lemérése 

céljából. A mozgásszervi állapot felmérésekor azt is figyelembe kell venni, hogy a 

kortikoszteroidterápia myopathiát okoz, ez általában a quadriceps izomzatban mindig kifejezett. 

Ez könnyen összetéveszthető az aktív myositises tünetekkel, és a szteroid adagjának további 

emelése a klinikai tüneteket tovább rontja.

Nem a CK-értéket kezeljük! A betegek klinikailag remisszióban lehetnek tartósan 

emelkedett CK-értékek esetén is. Ha viszont a remisszióban levő beteg korábban normálissá 

vált CK-értéke ismét megemelkedik, nagy valószínűséggel recidíváról van szó.

Fontos az egyéb belsőszervi tünetek (pulmonalis, cardialis, oesophagealis 

manifesztáció) objektív módszerekkel történő követése is. Alveolitis, pulmonalis fíbrosis 

követésére elsősorban a diffúziós kapacitás értékének követése (DLCO) a legfontosabb.

Terápia reffakter esetekben nagyon fontos, hogy a diagnózist újra értékeljük, mert lehet, 

hogy egy myositist utánzó esetről és nem valódi myositisről van szó (8. táblázat).

1. táblázat
A gyulladásos izombetegségek klasszifikációja (1)

1. Felnőttkori polymyositis
II. Felnőttkori dermatomyositis
III. Malignus tumorhoz társuló myositis
IV. Gyermekkori myositis
V. Szisztémás autoimmun betegséghez társuló myositis (overlapjelenség)
VI. Egyéb myositisek (zárványtestes, eosinophiliás és lokalizált)

2. táblázat
DM/PM diagnosztikus kritériumrendszere (1, 7)

1. a proximalis végtagizmok szimmetrikus gyengesége
2. pozitív izombiopsia: mononuclearis sejtinfiltráció, phagocytosis, necrosis, az izomrostok 

degenerációja és regenerációja, kapilláriselzáródás, kötőszövet-felszaporodás
3. az izomenzimek (elsősorban a CK, valamint az aldoláz, GOT, GPT, LDH) 

szérumszintjének emelkedése
4. az elektromiogramon (EMG) a myopathiára jellegzetes triász jelenléte: kis amplitúdójú, 

polifázisos hullámok; magas frekvenciájú tüskék; spontán fibrilláció és pozitív meredek 
hullámok

5. karakterisztikus bőrtünetek (heliotrop rash, Gottron-papula és Gottron-tünet, V-jel) 
jelenléte DM esetén

A diagnosztikus kritériumok fennállása alapján definitív DM 1,2,3,4-ből 3 fennáll + bőrtünet is észlelhető,
valószínű DM 1,2,3,4-ből 2 fennáll + bőrtünet, lehetséges DM 1,2,3,4-ből 1 fennáll + börtünet.
Definitív PM 1,2,3,4-ből 4 fennáll, valószínű PM 1,2,3,4-ből 3 fennáll, és lehetséges PM 1,2,3,4-bö! 2 fennáll.
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3. táblázat
Az első jelentkezésekor tisztázandó kérdések gyulladásos izombetegség gyanúja esetén

-  Van-e a családban autoimmun megbetegedés? (A családi halmozódás nem jellemző a 
PM-re és a DM-re, de egyéb autoimmun betegség gyakrabban fordulhat elő a közvetlen 
családtagokban. Az IBM viszont mutathat családi halmozódást.)

-  Van-e a családban valamilyen (öröklődő) izombetegség (myopathia)?
-  Szimmetrikusak-e az izomtünetek? (Ez jellemző a gyulladásos myopathiákra. 

Asszimmetria esetén organikus neurológiai kórképekre kell elsősorban gondolni.)
-  Gyógyszeres kezelés okozhatja-e a tüneteket? (Chloroquin, cimetidin, clofibrat, 

colchicin, kortikoszteroidok, sztatinok, szulfonamidok, zidovudin, vineristin, rifampicin 
szedése közben izomtünetek léphetnek fel.)

-  Volt-e infekciója a közelmúltban? (Jó néhány vírusinfekció myositisnek megfelelő 
tüneteket okoz. HIV-infekcióhoz is társulhat myositis.)

-  Terhelésre fokozódik-e az izmok gyengesége vagy csak időszakosan észlelhető? 
(Myositisben az izomgyengeség fokozódása tapasztalható, míg az átmenetileg fellépő 
izomgyengeség hátterében egyéb, legtöbbször valamilyen metabolikus jellegű okot kell 
keresni. A myasthenia gravis is fokozódik terhelésre!)

-  A proximalis vagy a distalis izmokat érinti-e a betegség? (Myositisben döntően a 
proximalis végtagizmok szimmetrikus gyengesége jelentkezik. IBM: a disztális izmok is 
érintettek lehetnek.)

-  A fésülködés és a lépcsőn járás jelent-e problémát? (A myositishez társuló proximalis 
izomérintettség típusosán ezeket a mozgásokat nehezíti.)

-  Mennyi idő van a kivizsgálásra? (Nyelészavar, fenyegető légzési elégtelenség, 
myocarditis esetén a kezelés nem várhat!)

-  Az arcizmok és/vagy a szemizmok érintettek-e? (A gyulladásos myopathiákra ez nem 
jellemző.)

4 . táblázat
A myositisspecifikus autoantitestek alapján kialakított alcsoportok jellemzői

Antitestek Antiszintetáz (anti-Jo-l, - 
PL-7, -PL-12, -O, -RJ)

Anti-Mi-2 Antitest asszociált necrotizáló 
myopathia (SRP, anti- 
100/200kl)a)

kezdet Akut Akut Akut/krónikus
Fő tünet(ck) Láz, polyarthritis, Raynaud 

szindróma, „szerelőké/”, 
tüdöfibrosis

Heliotrop rash,
Gottron-
papula

Jelentős izompusztulás, 
izomgyengeség

Legsúlyosabb
nianifesztáció

Gyakran súlyos pulmonalis 
fibrosis

Börtünetek Izomnecrosis, lehetséges eardialis 
manifesztáció (SRP)

Alcsoport PM-ben gyakoribb DM Külön csoport
Prognózis Kedvezőtlen JÓ Kedvezőtlen
Szteroidra adott 
válasz

Mérsékelt Jó Mérsékelt, cytostatikumot is adni 
kell.
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5. táblázat
A gyulladásos myopathiák differenciáldiagnózisa

-  primer metabolikus myopathiák (izomsejtek energiaháztartásának zavara), elektrolit 
eltérések (McArdle-betegség, periodikus paralysis)

-  mitochondrialis myopathiák és egyéb öröklődő myopathiák
-  muscularis dystrophia
-  endokrin és anyagcsere-betegségek (pajzsmirigy-mellékpajzsmirigy, mellékvese)
-  polymyalgia rheumatica
-  rhabdomyolysis (gyógyszer, extrém fizikai megterhelés okozhatja)
-  neuromuscularis betegségek

myasthenia gravis, amyotrophiás lateralsclerosis, izomdystrophia, neuritisek,
neuropathiák

-  infekcióhoz társuló myopathiák
-  vírusinfekció (adenovírus 2, 21, Coxsackie A9, Bl-5, CMV, EBV, HÍV, HTLV-1, 

mumps, parainfluenza, influenza, hepatitis B, rubeola, varicella, echovírus A9, 
parvovírus B19, HSV)

-  bakteriális infekció (Staphylococcus, Streptococcus, Borrelia burgdorferi, 
Clostridium perfringens, welchii, Mycobacteriumok, Mycoplasma pneumoniae, 
Rickettsia, Cryptococcus)

-  egyéb (Candida, Toxoplasma, Trypanosoma, Trichinella, Echinococcus, 
Schistosoma)

-  toxikus myopathiák
-  alkohol, kokain, gyógyszerek (amiodaron, chloroquin, cimetidin, ranitidin, 

clofibrat, egyéb fibratok, cyclosporin, colchicin, D-penicillamin, statinok, 
kortikoszteroidok, rifampicin, sulphonamidok, vineristin, zidovudin, IL-2, 
interferon-a)

-  fibromyalgia szindróma

-  kevéssé valószínű myositis fennállása: fizikai terheléshet köthető izomgyengeség; 
epizodikus, reverzibilis izomtünetek, cssaládtanak hasonló tünetei vannak, asszimetrikus, 
disztális vagy faciális izom érintettség esetén, izom hyprtrophia fennálásakor; neurológiai 
tünetek, myotonia észlelése esetén

6. táblázat
A zárványtestes myositis (IBM) jellemzői

- Kezdet >50 év
- Férfiak: 60-70%

Lassan progrediál
Izomfájdalom ritka, CK emelkedés nem jelentős

- Izomérintettség: suralis, láb dorzalflexorai, quadriceps, csukló-ujj flexorok
- Nem érintett izmok: pectoralis, deltoid, kéz-interosseusok, arcizmok 

Dysphagia: 10%
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7. táblázat
Nekrotizáló myopathiák

- Infekció-asszociált (HÍV, HCV infekciók következtében)
- Tumor-asszociált
- Gyógyszerszedéshez társuló (sztatin!)
- Anti-SRP antitest asszociált

8. táblázat
Kezelésre nem reagáló myositist „utánzó” esetek

- Endokrin: hypothyreosis, hyperthyreosis, Cushing szindróma, hyperparathyreosis, 
acromegalia

- Toxikus myopathiák: Sztatinok, Chloroquin, Cyclosporin, Zidovudine, Amiodarone, 
Phenytoin, Cimetidin

- „Critical illness myopathy”: sepsisben is
- Infekciók: Trichinellosis, Toxoplasmosis, vírusok

Neurológiai betegségek: amyotrophiás lateralsclerosis, myasthenia gravis, Lambert- 
Eaton szindróma (tumorhoz társul)
Izomdystrophiák 
Mitochondriális betegségek
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Sjögren-szindróma
A Sjögren-szindróma (SS) a könny- és nyálmirigyek autoimmun gyulladásával 

jellemezhető, keratoconjunctivitis siccával és xerostomiával járó szisztémás autoimmun kórkép. 

A könny-, nyál- és egyéb exokrin mirigyek funkciócsökkenése mellett a nagynyálmirigyek 

duzzanata, fájdalma is jelen lehet. Egyéb glandularis (bronchitis sicca, pharyngitis sicca, 

gastrointestinalis tünetek, xeroderma, vulvovaginitis sicca) és extraglandularis tünetek 

(polyarthritis, vasculitis, idegrendszeri eltérések, myositis, alveolitis, lymphadenopathia, 

interstitialis nephritis) is előfordulnak. Szekunder Sjögrcn-szindrómában a fentiekhez egy 

másik autoimmun betegség tünetei társulnak.
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A kórkép gyakoribb, mint az RA. Elsősorban a 40-50 év közötti nőket érinti. A nők és 

férfiak aránya 9:1. Többnyire szemszárazsággal kezdődik, de szájszárazság, illetve ritkán nem 

erozív polyarthritis is lehet az első tünet. Az extraglandularis tünetek a teljes kórkép kialakulása 

után általában 1-3 éven belül megjelennek. Több extraglandularis tünet is jelentkezhet, ezeket 

inkább a fiatalkori esetekben észleljük. Fontos megjegyezni, hogy késői tünetként, hosszabb 

betegségfennállás után malignus lymphoma társulhat a Sjögren-szindrómához.

Szem- és szájtünetek

A csökkent mennyiségű és összetevőiben megváltozott könnytermelés következtében a 

corneán száradásos jelenségek alakulnak ki. Fekélyek keletkezhetnek, ami akár a szaruhártya 

perforációjához is vezethet. A legfőbb szemészeti panaszok a szemszárazságérzés, fájdalom, 

illetve a fényérzékenység (1. táblázat). Jó néhány kórkép okozhat hasonló tüneteket, amit 

differenciáldiagnosztikai szempontból érdemes figyelembe venni (2. táblázat).

A csökkent könnytermelést a gyakorlatban leginkább a Schirmer-próba 

alkalmazásával mutatjuk ki. Ez kóros, ha a könny által benedvesített rész < 5 mm/5 perc. A 

könnyfilm stabilitásának romlását a megrövidült könnyfilm-felszakadási idő („break up time” 

-  BÚT) jelzi. Ez kóros, ha 10 másodpercnél rövidebb értéket kapunk. A corneán kialakuló 

hámhiányok kimutatására a van Bijstervelt („lissamine green”) teszt használható, ahol a szem 

egyes régióit pontozza a szemész a comea vagy conjunctiva zöld festődése alapján.

A csökkent nyáltermelés kimutatható a sublingualis árokból összegyűjtött nyál 

mennyiségének mérésével (basalis nyálszekréció). Kórosnak tekintjük, ha a nyáltermelés 

kevesebb, mint 0,1 ml/perc. A nyáltermelés csökkenése miatt szájszáradás, égő nyálkahártya

fájdalom, ízérzészavar, súlyos esetben a nyelvszél berepedezése észlelhető (3. táblázat). A 

fogak korán romlanak, caries gyakori. Cheilitis a szájzugban, illetve mycosisos jelenségek 

szintén gyakran észlelhetők.

Jellegzetes a kétoldali, de aszimmetrikus parotisduzzanat, ami gyakran 

differenciáldiagnosztikai nehézségeket is okoz (4. táblázat). A submandibularis árkok gondos 

vizsgálata felderítheti a submandibularis nyálmirigyek megnagyobbodását. A parotis 

ultrahang-, esetleg MRÍ-vizsgálata az esetleges malignus lymphoma kialakulásának céljából 

hasznos vizsgálat. Esetenként parotisszcintigráfia, illetve szialográfia is szükségessé válhat. 

Utóbbit tumor, illetve nyálkő eldifferenciálására lehet használni.

Gyakran használjuk a kisnyálmirigy-biopsiát diagnosztikus eszközként. A biopsia 

elvégzésére ebben járatos kollégát kell felkérnünk. Sjögren-szindrómában fokális gyulladás 

észlelhető, gócokban intenzív mononuclearis sejtszaporulattal.
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Belsőszervi tünetek
Pulmonalis tüneteket illetően a bronchitis sicca kínzó, nehezen befolyásolható 

improduktív köhögést okoz. Interstitialis alveolitis is jelen lehet, ami később pulmonalis 

fibrosist okozhat.

A csökkent mennyiségű nyál miatt a szilárd ételek nyelése nehezebb. Oesophagus 

dysmotilitas ritkán szintén társul a kórképhez. Atrophiás gastritis szintén előfordul. Az akut 

pancreatitis ritka, a klinikai tüneteket okozó krónikus pancreatitis sem tekinthető igazán gyakori 

tünetnek.

Jellegzetes az interstitialis nephritis jelenléte, amire jellemző, hogy a sorozatosan 

negatív vizeletleoltások mellett leukocyturia és gyakran renalis tubularis acidosis észlelhető. A 

gyakorlatban hypokalaemia, lúgos vizelet-pH-érték és fokozott kalciumürítés észlelhető. 

Vesekövesség is kialakulhat. A vesefolyamat többnyire stabil, nem progrediál.

Egyéb tünetek
A bőrszárazság gyakori. Sok beteg panaszkodik az orrnyálkahártya szárazságáról is. 

Nehezen explorálható a vulvovaginitis sicca tünetcsoport, melynek egyik ismert oka a 

Bartholin-mirigy krónikus gyulladás miatti hypofunctiója.

Gyakori tünet a kis- és nagyízületeket érintő nem erozív polyarthritis, ami elsősorban 

a kéz PIP, MCP, a csukló, térd, boka ízületeit érinti. Raynaud-szindróma is társulhat a 

kórképhez. Ritka manifesztáció a fokális myositis.

Leucocytoclasticus vasculitis jelen lehet, elsősorban alsó végtagi tapintható purpurákat 

okozva. Ritka, nehezen kezelhető manifesztáció a mononeuritis multiplex és a perifériás 

neuropathia (5. táblázat).

A perifériás lymphadenopathia, splenomegalia előfordul. Erre érdemes figyelni, a 

malignus lymphoma kialakulásának veszélye miatt. A betegek kb. 4%-ában alakul ki B-scjtcs 

lymphoma, ami a MALT-ból („mucosa associated lymphoid tissue”) jön létre. A nagy 

nyálmirigyek ellenőrzése (palpáció, ultrahang vizsgálat) fontos része a beteg gondozásának, 

különösen 4-5 éves betegségfennállás után. Lymphoma esetén az adott nyálmirigy gyors 

növekedése észlelhető.

Laboratóriumi eltérések

Nem tisztázott eredetű gyorsult vörösvértest-süllyedés és másodlagos anaemia esetén 

érdemes a Sjögren-szindróma jeleit keresni. A jelentősen gyorsult süllyedés, és a gyulladáshoz 

társuló anaemia tehát jelen lehet a kórképben. Ilyenkor primer Sjögren-szindrómában a CRP-
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érték általában nem emelkedett. Emelkedett CRP rheumatoid arthritishez való társulásra, 

vasculitisre vagy infekció jelenlétére hívja fel a figyelmet.

Polyclonalis immunglobulin-szaporulat a többi szisztémás autoimmun kórképhez 

hasonlóan gyakran jelen van. Antinuclearis antitestpozitivitás, anti-SS-A és anti-SS-B 

autoantitestek vannak jelen. A rheumatoid faktor gyakran pozitív (6. táblázat).

Diagnosztikus kritériumok

A változatos diagnosztikus kritériumrendszerek között nehéz eligazodni. Az amerikai

európai konszenzus kritériumokban fontos a csökkent könny- és nyáltermelés által okozott 

szubjektív panaszok megítélése az objektív leletek mellett (könnytermelés mérés, 

kisnyálmigy biopsia, specifikus autoantitestek kimutatása) (7. táblázat). Az új Amerikai 

Reuma Kollégium (ACR) által kidolgozott kritériumok kizárólag a 3 objektív eltérés jelenlétét 

veszi figyelembe, amiből legalább kettőnek kell jelen lennie. A jelentős gyulladással és/vagy 

extraglandularis manifesztációval bíró esetek korrekt kivizsgálása fontos, magunk ilyenkor a 

könny- és nyáltermelés vizsgálata mellett a kisnyálmirigy-biopsiát is mindig elvégezzük.

A diffcrcnciáldiagnózist tekintve a Sjögren-szindróma gyanújakor mindig érdemes 

sarcoidosisra, HIV-infekcióra és HCV fertőzésre is gondolni. Időskorban a szem- és 

szájszárazság eléggé gyakran előfordul, anélkül, hogy a betegnek valódi Sjögren-szindrómája 

lenne. Krónikus gráf) versus hőst betegségnek szintén tünete lehet a Sjögren-szindróma (8. 

táblázat). Akut, illetve krónikus nyálmirigyduzzanatot is jó  néhány kórkép okozhat, amit 

érdemes a differenciáldiagnosztika során figyelembe venni (4. táblázat). Keratitist is többféle 

kórkép okozhat (2. táblázat).

Szekunder Sjögren-szindrómáról beszélünk, ha a kórkép másik autoimmun 

megbetegedéshez társul. A rheumatoid arthritishez való társulás a leggyakoribb. Lupus, 

scleroderma, illetve myositis esetén szintén előfordul szekunder Sjögren-szindróma. Lupus 

esetén mind a lupus, mind a Sjögren-szindróma tüneteivel járó „valódi” overlapszindróma sem 

számít ritkaságnak. Primer biliaris cirrhosis, autoimmun hepatitis is társulhat Sjögren- 

szindrómával.

Az autoimmun etiológiájú pajzsmirigy betegségek közül a Graves-Basedow-kór és a 

Hashimoto-thyreoiditis társul gyakrabban a kórképhez. Poliendokrin autoimmun kórképek 

jelenléte esetén szintén érdemes társuló Sjögren-szindrómára is gondolni.

Terápiás alapelvek
A kezelési terv összeállítása során az alábbiakra kell figyelmet fordítani:
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1. Van-e olyan manifesztáció, amelyet a kezelés szempontjából figyelembe kell vennünk 

(interstitialis nephritis, vasculitis, neuropathia, pulmonalis manifesztáció, polyarthritis, 

vulvovaginitis sicca, chr. pancreatitis)?

2. Biztos-e, hogy primer Sjögren-szindrómáról van szó? Nincs-e a betegnek szubklinikus primer 

megbetegedése (myositis, lupus, scleroderma, stb.)?

3. Van-e jelen Sjögren-szindrómához viszonylag gyakran társuló egyéb megbetegedés (pl. 

autoimmun pajzsmirigybetegség, hepatitis)?

4. Hosszabb betegségfennállás miatt kell-e számítani Sjögren-szindrómához társuló malignus 

lymphoma kialakulására?

5. Az aktivitást jelző gyulladásos jelenségek (We, szekunder anaemia) milyen mértékűek? Nincs- 

e a betegnek a gyulladáshoz társulójelentős anaemiája?

A legfontosabb a substitutiós kezelés. Ez műkönny, münyálkészítmények alkalmazását 

jelenti. A szem szárazsága ellen naponta legalább 4-5 alkalommal műkönny (Viscosa, 

Humalac A, B, C, Lacrisyn, Tears Naturale) alkalmazható. Ha az egyik készítmény nem válna 

be, érdemes másikkal próbálkozni, mivel más-más vivőanyagot tartalmaznak.

Amennyiben aktív gyulladásos tünetek is észlelhetők, szteroidtartalmú cseppek adása 

szükséges. Súlyos gyulladásos elváltozásoknál akár lokális cyclosporin is adható. A még 

termelődő saját könny elfolyásának gátlására pedig a könnycsatomák elzárása alkalmazható. A 

comeán kialakuló fekélyek fedésére terápiás lágy kontaktlencsék alkalmazhatók.

A szájszáradás kezelésére műnyál adható. Átütő sikert nemigen lehet vele elérni. A 

betegek megszokják, hogy étkezéskor sok folyadékot kell fogyasztaniuk, ez enyhíti a 

panaszaikat. Tüneti kezelésként N-acetil-cisztein, Panthenol, illetve B-vitaminok adásával lehet 

még próbálkozni. Vannak adatok a per os adott pilocarpin hatásossága mellett is. Fogászati 

beavatkozások során nagyobb az infekcióveszély, mert a nyál tisztító-dezinficiáló funkciója 

hiányzik. Emiatt gyakori az orális soor is.

Polyarthritis esetén nem szteroid gyulladásgátlók alkalmazása javasolt. Súlyosabb 

tünetek jelentkezése esetén methotrexat, illetve átmeneti szteroidkezelés is alkalmazható. 

Súlyosabb extraglandularis tünetek esetén (szisztémás vasculitis, myositis) szintén 

kortikoszteroid/citosztatikus kezelés (cyclophopsphamid, azathioprin) adása válhat 

szükségessé. Vasculitisben cyclophosphamid adására is sor kerülhet, illetve újabb terápiás 

próbálkozások is vannak.

A terápia hatásosságának lemérésére az EULAR által kidolgozott Sjögren-szindróma 

betegség aktivitási index („ESSDAI”) alkalmas lehet. A különböző szervi manifesztációk
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jelenléte alapján egy összesített pontszámot kap a beteg. Az értékelésben az általános tünetek, 

lymphadenopathia, a glandularis, ízületi, vese, tüdő, bőr, központi és perifériás idegrendszeri 

tünetek valamint a hematológiai eltérések értékelése szerepel.

1. táblázat
Tisztázandó szemészeti tünetek

-  Legalább 3 hónapja naponta ismétlődő, kínzó szemszárazság.
-  Ismételten olyan érzés, mintha homok lenne a szemében.
-  Használ-e legalább naponta 3-szor műkönnyet?
-  Keratoconjunctivitis siccára utaló szemészeti jelek.
-  Könnymirigy duzzanat (palpatióval).
-  Felnőttkorban visszatérő vagy perzisztáló nyálmirigy duzzanat.
-  Szemégés.
-  Idegentest-érzés.
-  Ragadósságérzés.
-  „Véres” szemek.
-  Látászavar.
-  Kontaktlencse-intolerancia észlelhető volt-e?

2. táblázat
Keratitist, keratoconjunctivitist okozhat

-  Mucosus membrán pemphigoid
-  Sarcoidosis
-  Amyloidosis
-  Infekció (adenovírus, herpes, vaccinia, bakteriális vagy Chlamydia-fertőzések)
-  Sicca szindrómának megfelelő tünetek HIV-infekcióban
-  Trauma, környezeti irritáló vegyszerek, UV-fény stb.
-  Neuropathia (neurotrop keratitis)
-  A hypovitaminosis
-  Tartósabban fennálló exsiccosis

3. táblázat
Tisztázandó fogászati tünetek

-  Legalább 3 hónapja naponta szájszárazság érzés
a. ) napközben
b. ) éjszaka

-  Szárazétel-nyelési nehézség.
-  Folyadékot (vagy műnyálat) használ-e étkezéskor, illetve éjszaka?
-  Étkezéskor, légzéskor száraz-e a szája?
-  Napi folyadékbevitel sok-e?
-  Gombafertőzés a szájban.
-  Objektív parotis vagy más nyálmirigyduzzanat.
-  Van-e szájszárazságot okozó megbetegedés (diabetes, exsiccosist okozó bármilyen kórkép 

stb.), illetve gyógyszerszedés a háttérben?
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4. táblázat
Akut nyálmirigyduzzanatot okozhat

-  Vírusfertőzések (EBV, mumps, Coxsackie A-vírus, echovírus, lymphocytás 
choriomeningitis vírus)

-  Akut bakteriális infekciók (műtét utáni parotitis, parotitis terminális állapotban, lokális 
okokkal magyarázható infekciók)

-  Sialolithiasis
-  Trauma
-  Lokális ductus obstructio (mucosus „dugó”)
-  Külső kompresszió (parotis lymphadenopathia)
-  Gyógyszer hypersensitivitas
-  Jodid hatás
Krónikus, kétoldali nyálmirigyduzzanatot okozhat
-  Sjögren szindróma
-  Sarcoidosis
-  Alkoholizmus
-  Malnutritio
-  Adenoma, carcinoma, parotis tumor
-  Pancreatitis
-  Diabetes
-  Lymphoma
-  Anorexia, bulimia
-  Infekciók (tuberculosis, actinomycosis)

5. táblázat
A Sjögren-szindróma tünetei

1. Obiigát manifesztációk
- keratoconjunctivitis sicca
- sialoadenitis chronica

2. Fakultatív tünetek
- légzőszervi eltérések (orr-garat-hörgők)
- gastrointestinalis tünetek (oesophagus motilitas zavar, gyomomyálkahártya- 
atrophia, pancreasfunkció zavarok)
- xeroderma
- genitalis tractus elváltozásai (vulvovaginitis sicca, Bartholin mirigy gyulladása)

3. Extraglandularis tünetek
- polyarthritis
- vasculitis
- idegrendszeri eltérések: axonalis sensoro-motoros neuropathia (a leggyakoribb), 
cranialis idegek neuropathiája (trigeminus neuralgia, opticus neuritis), autonóm 
idegrendszer zavarai, központi idegrendszeri tünetek
- myositis
- alveolitis/pulnionalis fibrosis
- lymphadenopathia
- interstitialis nephritis (Sjögren-szindrómások 10%-ban renalis tubularis acidosis 
észlelhető; interstitialis nephritises betegek felének Sjögren szindrómája van)

4. Késői szövődmények
- B-sejtes lymphoma
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6. táblázat
Laboratóriumi eltérések Sjögren-szindrómában

Rutin laboratóriumi eltérések
Gyorsult vörösvértest süllyedés, anaemia 

Immunszerológiai eltérések
Anti-SS-A/Ro kritériumokban használjuk
Anti-SS-B/La kritériumokban használjuk
Rheumatoid faktor gyakori
Alfa-fodrin primer SS-ben
Béta-fodrin gyakori
Polyclonalis immunglobulin-szaporulat

7. táblázat

Az európai-amerikai konszenzus kritériumok Sjögren szindrómában (1)

1. Szemészeti panaszok
a. ) Van-e naponta jelentkező, tartósan panaszt okozó szemszáradása, mely már több mint

3 hónap óta jelentkezik?
b. ) Szokott-e olyan érzése lenni, mintha homok lenne a szemében?
c. ) Használ-e műkönnyet naponta több mint 3 alkalommal?
(Pozitív válasz legalább 1 kérdésre)

2. Száj-nyálmirigy panaszok
a. ) Van-e naponta jelentkező, több mint 3 hónapja fennálló száj száradása?
b. ) Van-e ismételten jelentkező, tartósan fennálló nyálmirigyduzzanata?
c. ) Gyakran iszik-e folyadékot száraz ételek fogyasztásakor?
(Pozitív válasz legalább 1 kérdésre)

3. Száraz szem objektív jelei
a. ) Pozitív Schirmer-teszt < 5 mm
b. ) Van Bijsterveld score > 4 
(Legalább 1 teszt pozitivitása szükséges)

4. Nyálmirigy érintettség objektív jelei
a. ) Pozitív nyálmirigy-szcintigráfia
b. ) Pozitív parotisszialográfia
c. ) Csökkent nem stimulált nyálszekréció (< 1.5 ml/15 perc, < 0.1 ml/perc)

5. Hisztopatológiai jellegzetességek
Pozitív kisnyálmirigy biopsia (focus score > 1, tehát > 50 limfocita legalább 4 lobulusban)

6. Autoantitestek
Anti-SS-A- vagy anti-SS-B-pozitivitás

Definitív Sjögren szindróma: ha a 6-ból 4 kritérium teljesül (ebből az egyik vagy pozitív biopsia, vagy pozitív 
autoantitcsttcszt kell, hogy legyen). 3 objektív kritérium is elegendő (a 3-6-os sz. kritériumokból)
Kizáró tényezők: malignus lymphoma, AIDS, sarcoidosis, GVHD, C vírus hepatitis, HÍV, fej-nyaki régiót érintő 
irradiatio, anticholinerg szerek alkalmazása.
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8. táblázat
Sicca tüneteket okozó betegségek, állapotok

- Sjögren szindróma
- Gyógyszerek, különösen a pszichotróp szerek illetve a diirueticumok
- Idős kor, különösen postmenopausalis oestrogen hiány esetében
- Hosszas contact lencse használat
- Fibromyalgia és krónikus fáradtság szindróma
- Anxio-depressziv szindrómák
- Fej-nyak sugárterápiát követően 
-Diabetes (ha nincs anyagcsere egyensúlyban)
- Súlyos hyperlipidaemia
- Amyloidosis
- Sarcoidosis
- Malignus lymphoma
- Graft-versus-host betegség
- Vírusfertőzések (HÍV, hepatitis C)

EULAR ajánlás (httpVAvwweular.org)
Aktivitási index: EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index (ESSDAI): Seror et al. EULAR Sjögren's 
Syndrome Disease Activity Index (ESSDAI): Dcvclopmcnt o f a consensus systemic disease activity index in 
primary Sjögren's syndrome Ann Rheum Dis. 2010; 69: 1103-1109.
Szisztémás nianifsztációk: Ramos-Casals M, Brito-Zerón P, Seror R, Boolsma H, et al. EULAR Sjögren 
Syndrome Task Force. Characterization o f systemic disease in primary Sjögren's syndrome: EULAR-SS Task 
Forcc recommendations fór articular, cutaneous, pulmonary and renal involvements. Rheumatology (Oxford). 
2015 Jul 31.

Irodalom
1. Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, et al. Classification eriteria fór Sjögren’s syndrome: a revised version of 

the European eriteria proposed by the American-Europcan Consensus Group. Ann Rheum Dis 2002; 61: 554- 
558.

2. Seror R, et al. European Leaguc Against Rheumatism Sjögren's Syndrome Disease Activity Index and 
European Leaguc Against Rheumatism Sjögren's Syndrome Paticnt-Rcportcd Index: a complete picturc of 
primary Sjögren's syndrome patients. Arthritis Care Rés (Dobokén). 2013; 65:1358-64.

3. Seror R, et al. Outcome measures fór primary Sjögren's syndrome. J Autoimmun. 2012; 39:97-102.
4. Shiboski SC, Shiboski CH, Criswell L, et al. American College of Rheumatology classification eriteria fór 

Sjögren's syndrome: a data-driven, expert consensus approach in the Sjögren's International Collaborative 
Clinical Alliance cohort Arthritis Care Rés (Dobokén). 2012; 64: 475-87.

5. 1 lorvath 1F, Szántó A, Papp G, Zeher M. Clinical course, prognosis, and cause of death in primary Sjögren's
syndrome. J Immunoi Rés. 2014; 2014: 647507.

Relapszáló polyehondritis
A porcszövet recidiváló gyulladásos elváltozásával járó szisztémás autoimmun 

megbetegedés. A középkorú, 40-60 éves korosztályt érinti. Gyakori tünet a nem erozív 

polyarthritis, a kéz és a láb kisízületei mellett a boka-, csukló-, könyökízületek érintettek. A 

tünetek többnyire rohamokban jelentkeznek, és gyakran a fülkagyló fájdalmas duzzanatával 

kezdődnek. Az orr porcának szintén gyakran fájdalmas érintettsége „nyeregorr” kialakulásához 

vezethet. A parastemalis ízületek és a bordaporcok is érintettek lehetnek.
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A laryngotrachealis porc stricturája vagy a porc collapsusa súlyos állapotot jelent. 

Improduktív köhögés, inspiratoricus dyspnoe, aphonia alakulhat ki. Aggasztó jelnek tekinthető, 

ha a betegnek inspiratoricus stridora van, vagy a spirometria inspiratoricus nehezítettséget jelez. 

A subglottis tájékának stricturája miatt gyakoriak a visszatérő légúti fertőzések. Az 

aortabillentyü érintettsége esetén insufficientia, illetve aortaaneurysma jöhet létre. A betegek 

felében jelentkezhet szemtünet, leginkább conjunctivitis, keratitis, uveitis, scleritis fordul elő. 

A bőrtünetek ritkák. Szemhéjoedema, urticaria, livedo reticularis, erythema nodosum 

jelentkezhet. A kórkép társulhat szisztémás vasculitishez. Rheumatoid arthritishez, szisztémás 

lupus erythematosushoz illetve malignus haematológiai betegségekhez való társulását is leírták.

A gyorsult süllyedés, mérsékelt leukocytosis, thrombocytosis tekinthető jellemző 

laboratóriumi eltérésnek. Előfordulhat antifoszfolipid szindrómára utaló antitest pozitivitás is.

Terápiás alapelvek

1. Van-e olyan súlyos elváltozásra utaló jel, ami rossz prognózist okozhat? 

Laryngotrachealis manifesztáció, szívbillentyühiba észlelhető-e?

2. Vannak-e a betegnek légúti infekciói?

3. Van-e a háttérben súlyos alapbetegség vagy kísérő betegség (vasculitis, hematológiai 

kórkép)?

Enyhe esetekben a tüneti kezelés (nem szteroid gyulladáscsökkentő, kisdózisú 

kortikoszteroid) elegendő. Nagyon fontos a potenciálisan súlyos esetek időbeni kiválogatása. 

Kedvezőtlen prognosztikus tényezőnek tekinthető az anaemia, 50 év alatti életkor, a 

nyeregorrdeformitás, valamint a szisztémás vasculitis jelenléte. Tisztázni kell tehát, hogy rossz 

prognózisú trachealis manifesztáció, cardialis vagy egyéb fenyegető eltérés nem áll-e fenn? A 

fenti súlyos szövődmények elkerülése céljából minél előbbi agresszív kezelés indokolt, és ezen 

már a gyanújelek esetén komolyan gondolkozni kell, annak ellenére, hogy a kórkép kezelése 

egyáltalán nem megoldott, és nincsenek biztos ismereteink az egyes szerek hatékonyságáról. 

Légúti, cardiovascularis, szemészeti érintettség esetén 1 mg/tskg körüli szteroidkezelés 

javasolt, illetve citosztatikus szerek valamint cyclosporin adása is indokolt. Dapson-, illetve 

colchicinterápia hatásos kiegészítő kezelés lehet. A teerápia refrakter esetekben újabban 

tocilizumab illetve etanercept kezeléssel folynak próbálkozások.

Irodalom
1. Cantarini L, Vitaié A, Brizi MG, Caso F, ct al. Diagnosis and classification o f relapsing polychondritis. J 
Autoimmun. 2014; 48-49: 53-9.
2. Sharma A, Gnanapandithan K, Sharma K, Sharma S. Relapsing polychondritis: a review. Clin Rhcumatol. 2013; 
32: 1575-83.
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3. Hazra N, Dregan A, Charlton J, Gulliford MC, et al. Incidence and mortality ofrclapsing polychondritis in the 
UK: a population-based cohort study. Rheumatology (Oxford). 2015 Jul 17.
4. Letko E, Zafirakis P, Baltatzis S, et al. Relapsing polychondritis: A clinical review. Sémin Arthritis Rhcum 
2002;31:384-95.

Polymyalgia rheumatica
A polymyalgia rheumatica (PMR) a váll-, a medenceöv és a nyak szimmetrikus 

kifejezett fájdalmával, merevségével járó megbetegedés. A tüneteket a betegek rendszerint 

izomfájdalomként értékelik. Jellemzően az idősebb korosztály betegsége, 50 éves kor felett 

fordul elő, túlnyomórészt a 70 év feletti korosztályt érinti. A fájdalom kifejezett panaszokat 

okoz. Rendszerint a tavaszi illetve nyári időszakban kezdődik. Általános gyengeség, rossz 

közérzet, depresszió, étvágytalanság, fogyás, hőemelkedés, láz kísérheti.

A vállízületek szimmetrikus érintettsége gyakori. A vállízület synovitise mellett az 

extraarticularis synovialis képletek gyulladása észlelhető. A tünetekért leginkább a 

subacromialis-subdeltoidalis bursitis, illetve a biceps tenosynovitise felelős. A kétoldali 

bursitis jelenléte értékes diagnosztikai jel, ami ultrahangvizsgálattal könnyen igazolható. 

Polymyalgia rheumatica esetén az UH vizsgálat végzése szinte kötelező, annak komoly 

diagnosztikus értéke miatt. A distalis ízületek is érintettek lehetnek. Az MCP sort érintő enyhe 

synovitis mellett sokszor extensor/flexor tenosynovitis is kimutatható. A synovitisek mértéke 

azonban nincs arányban a beteg kifejezetten rossz általános és mozgásszervi állapotával, 

valamint az izomgyengeséggel. A kórkép viszonylag gyakran társul óriássejtes arteritisszel, 

ezért minden frissen diagnosztizált esetnél ennek a jeleit is keresni kell.

A vérsejtsüllyedés általában jelentősen gyorsult, a CRP pedig kifejezetten emelkedett, 

azonban normális Westergreen és CRP is előfordul. A gyulladásos tünetekhez anaemia, 

thrombocytosis társulhat. Az izom eredetű enzimek (kreatin-kináz) nem emelkednek, és az 

izomerő is megtartott, bár azt nehéz vizsgálni a beteg komoly fájdalmai miatt. Antifoszfolipid 

antitestek gyakran jelen vannak, ilyenkor az alapbetegség aktívabb lehet, és a thromboemboliás 

szövődmények kockázata is nagyobb.

A diagnosztikus kritériumokat tekintve fontos a három régióból (nyak, vállöv, 

medenceöv) kettő esetében legalább 1 hónapja fennálló fájdalom, reggeli merevség (>30 perc). 

Az 50 évesnél idősebb életkor, és a gyulladás (We>50 mm/h) jeleinek észlelése szintén 

lényeges.

A differenciáldiagnózist illetően polymyositisben proximalis izomgyengeség van, a 

CK-érték emelkedett, pozitív az EMG. Fibromyalgia szindrómában jellegzetes a klinikai kép, 

a laboratóriumi eredmények normálisak. Az időskori rheumatoid arthritistől, illetve az RS3PE
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szindrómától való elkülönítés a kezdeti hasonló tünetek miatt nehéz lehet. A PMR jó prognózisú 

kórkép.

A klasszifikációs kritériumokat tekintve, UH vizsgálat nélküli illetve ultrahang 

vizsgálatot is tekintetbe vevő pontozás lehetséges (1. táblázat). Mindenképpen célszerű és 

nagyon hasznos a vállkörüli struktúrák UH vizsgálata.

1. Biztos-e, hogy csak polymyalgia rheumaticáról van szó, nincs-e egyidejűleg arteritis 

temporalis is jelen?

2. Ha már folyik a kortikoszteroidkezelés, az adag csökkentését viszonylag lassan kell 
végezni.

3. Idősebb betegeknél nagy a szteroid-indukált osteoporosis kialakulásának esélye, ezért a 

beteget antiporoticus terápiában kell részesíteni, a kalcium, illetve D-vitamin-pótlás 

abszolút kötelező.

A terápia alapja a kisdózisú szteroid (12,5-25 mg/die prednisolon vagy ennek megfelelő 

adagú methylprednisolon) alkalmazása. A minimális, hatásos adagot kell alkalmazni. 

Komolyan megfontolandó a kezelés metotrexáttal való korai kiegészítése. A szteroid 

csökkentése a gyulladásos jelek alakulásától függ, figyelmet kell fordítani a dózis fokozatos 

csökkentésére (1 mg prednisolon/4 hetes periódusokban). Minél kisebb dózisnál tartunk, annál 

óvatosabban csökkentünk. A kortikoszteroidkezelés bevezetését követően látványos terápiás 

választ kapunk, mind a klinikai tünetek, mind a gyulladásos jelek gyorsan csökkennek. A 

kezelés kezdetén egyébként nem érdemes igen nagy szteroid adagokat alkalmazni, mert azt 

később nehezebb lesz lassan, fokozatosan csökkenteni. A fizikai tréning program a kezelés 

szerves része.

A relapsusok viszonylag gyakoriak, illetve ilyenkor a még előző hatásos glucocorticoid 

dózisra kell visszaemelni a kezelést. A fenntartó szteroidkezelést gyakran nehéz elhagyni. Ez a 

szteroid-mellékhatások miatt jelentős problémát okoz.

EULAR ajánlás
Klasszifikáció: Dasgupta B. 2012 provisional classification critcria fór polymyalgia rheumatica: a European 
League Against Rheumatism/Amcrican College ofRhcumalology collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2012; 
71:484-492.
Kezelés: Dejaco C, Singh YP, Perel P, Hutchings A, et al. 2015 Recommendations fór the management of 
polymyalgia rheumatica: a European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology 
collaborative initiative. Ann Rheum Dis. 2015; 74: 1799-807.

Irodalom
1. Salvarani C, Macchioni P, Boiardi L. Polymyalgia rheumatica. Láncét 1997; 350: 43-47.
2. Hundér GG. Clinical featurcs o f GCA/PMR. Clin Exp Rheumatol 2000; 18: S6—8.
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3. Rooney PJ, Rooney J, Balint G, Balint P. Polymyalgia rhcumatica: 125 years of progress? Scott Med J. 2014; 59: 
220- 8.

4. González-Gay MAI, Pina T. Giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica: an update. Curr Rheumatol Rep. 
2015; 17: 6.

1. ábra
A polymyalgia rheumatica klasszifikációs kritériumai

Ultrahang 
nélküli pontozás 
(0-6)

Pontozás
ultrahangos
vizsgálattal
(0-8)

Reggeli merevség >45 perc 2 2

Csípő fájdalom, csökkent ROM-mal (mozgástartománnyal) 1 1

Rhcuma faktor vagy ACPA hiánya 2 2

További egyéb ízületi manifesztáció hiánya 1 1

Legalább az egyik váll esetében subdeltoidalis bursitits és/vagy biceps 
tenosynovitis és/vagy glenohumeralis synovitis (akár posterior vagy axillaris) 
és legalább az egyik csípő synovitise és/vagy trochanter bursitise

" 1

Mindkét vállbán subdeltoidalis bursitis, biceps tenosynovitis vagy 
glenohumeralis synovitis

- 1

Legalább 4 kritériumnak kell teljesülnie ultrahang vizsgálat nélküli pontozás során, ultrahang vizsgálat 
alkalmazása esetén pedig legalább 5-nek.

Szisztémás vasculitisek
A szisztémás vasculitisekre igen változatos tünetek jellemzőek, illetve hasonló klinikai 

tünetek hátterében nagyon különböző prognózisú kórképeket állhatnak (1. táblázat). Bármelyik 

típusú ér érintett lehet. Ha nincs kiváltó ok/betegség a háttérben, primer vasculitisekről 

beszélünk. Vasculitis szindróma kialakulhat szekunder módon is, malignus tumorokban, 

infekciókban, autoimmun kórképekben, gyógyszer-vegyszerhatás következtében. A klinikai 

tünetek attól függenek, hogy milyen szerv(ek) melyik ereit érinti a folyamat, és mennyire 

súlyosak a már irreverzibilis károsodások, valamint milyen mértékű maga a gyulladásos 

folyamat.

A klasszifikációt tekintve, jobb híján, a Chapel hill-i felosztást használjuk, amelyben a 

vasculitiseket az érintett erek nagysága alapján csoportosítjuk. Ezek alapján a nagycrck 

(óriássejtes arteritis, Takayasu-arteritis), a közepes erek (polyarteritis nodosa, Kawasaki- 

betegség, cutan polyarteritis nodosa), a közepes - kiserek (Granulomatosissal járó polyangiitis 

/korábban Wegener granulomatosis/, Churg-Strauss-szindróma, mikroszkopikus polyangiitis, 

kötőszöveti betegséghez társuló vasculitis, központi idegrendszer primer angiitise, Buerger-
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kór), valamint a kiserek vasculitiséről (cutan leukocytoclasticus vasculitis, Henoch-Schönlein- 

purpura, cryoglobulinaemiás vasculitis, urticaria vasculitis) beszélünk.

Gyakran használt fogalom az „ANCA-asszociált vasculitis”. Ide tartozik a 

granulomatosissal járó polyangiitis, a mikroszkopikus polyangiitis, és ez utóbbi vesére 

lokalizálódó variánsa, amelyekben az ANCA-autoantitestvizsgálat gyakran pozitív. Ezek 

súlyos klinikai tüneteket okozó kórképek.

A vasculitisek vizsgálata során a következő általános szempontok figyelembevétele 

alapvetően fontos:

1. Melyik erek érintettek, és a folyamat mely szervekben okoz működészavart?

2. Aktív-e a folyamat? Általános tünetek, láz, hőemelkedés észlelhetők-e? Van-e gyulladásos 

laboratóriumi eltérés (gyorsult Westergreen, emelkedett CRP)? A komplementszintek 

csökkentek-e? Milyen mértékű már irreverzibilis elváltozás észlelhető?

3. Van-e olyan szervi manifesztáció, ami megfelelő kezelés nélkül súlyos tüneteket okozhat?

4. Van-e jelen olyan érkárosodás, ami invazív angiológiai (stent beültetés) vagy érsebészeti 

beavatkozást tesz szükségessé?

5. A kórlefolyás során várható-e olyan új szervi manifesztáció jelentkezése, ami rossz 

prognózist okoz?

6. Van-e esetleg vasculitist kiváltani képes valamilyen szekunder betegség (infekció, 

neoplasma, gyógyszer-vegyszerhatás) a háttérben?

Arteritis temporalis
Az arteritis temporalis (AT) idősebb (50 éves kor feletti) egyénekben jelentkező 

kórkép, amely gyakran érinti az artéria temporalist, az érintett területen gyakran észlelhető 

oedemás, fájdalmas rezisztencia. Az esetek fele polymyalgia rheumaticával társul.

A legjellemzőbb tünet az idősebb betegeknél észlelhető új keletű fejfájás (2. táblázat), 

amit gyulladásos jelek kísérnek. A megbetegedés kezdődhet hirtelen, de a tünetek többnyire 

lassabban, hónapok alatt alakulnak ki. Általános tünetek, így hőemelkedés-láz, rossz közérzet, 

fogyás gyakori. Jelentősen gyorsult vérsejtsüllyedés, valamint magas CRP, anaemia szintén 

gyakori. A betegek 15-20%-ában látászavar jelentkezik, ami terápia nélkül vaksághoz 

vezethet. Ez gyorsan (napokon, heteken belül) kialakulhat, akár mindkét szemen is, ezért a 

beteg kezelését sürgősen el kell kezdeni.

További tünet a hajas fejbőrre lokalizálódó fájdalom, rágáskor jelentkező claudicatio.

Fájdalmas lehet a nyelés, az ízérzés zavara léphet fel, illetve torokfájdalom jelentkezhet.
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A kórkép típusos esetében a folyamat az aortaív cranialis ágait érinti, de az aortaív egyéb 

erei, így a subclaviák, brachialisok is involváltak lehetnek, ilyenkor Takayasu-szindrómára 

emlékeztető eltéréseket látunk. A felső végtagi artériák, hasi aorta, renalis artériák, és ritkán a 

femoralis, poplitealis erek is érintettek lehetnek. Myocardialis infarctus hátterében a coronaria 

ágak óriássejtes arteritise állhat. Súlyos késői szövődménynek számít az aortaaneurysma illetve 

ennek a rupturája.

A betegek jelentős hányadában emelkedett antikardiolipin antitest (aCL) szinteket 

lehet kimutatni.

A kortikoszteroidkezelést haladéktalanul el kell kezdeni, napi 0,5-1 mg/tskg 

methylprednisolon általában egy-két nap alatt a szubjektív tüneteket megszünteti. A dózist 

fokozatosan kell csökkenteni a fenntartó adagra. Ha ez nem sikerül, elsősorban azathioprin vagy 

methotrexat adása jön szóba. Súlyos refrakter esetekben vannak adatok a tocilizumab 

hatásosságára. A kezelést általában hónapokon át, gyakran éveken át kell folytatni. A betegség 

aktivitását elsősorban a gyulladásos tünetek (vérsejtsüllyedés, CRP, hőemelkedés) alapján lehet 

lemérni.

Takayasu-arteritis
Az aortaív ágainak, illetve egyéb nagyereknek a vasculitise, majd következményes 

keringészavara jellemzi. A betegség általában lassan progrediál. Hőemelkedés, fáradékonyság, 

arthralgia/enyhe polyarthritis gyakori. Elsősorban fiatal nőkön jelentkezik. Döntően az aortát 

és az aortából eredő ereket érinti. Felső végtagi claudicatio, szemtünetek és Raynaud-szindróma 

a vezető tünet. A betegség leggyakrabban az ulnaris, radiális, brachialis, a carotis és axillaris 

erekben észlelhető. Az artériák felett surranás és gyengült pulzus észlelhető. Gyakori a pulzus 

eltűnése, pulzus nélküli betegségnek („pulseless disease”) is nevezzük. „Subclavian steal” 

szindróma kialakulása is gyakorinak mondható.

Angiográfia alapján a diagnózis gyakran felállítható. A vérnyomás lehet magasabb (ha 

a veseerek érintettek), de mérése sokszor nehézkes a végtagartériák occlusiója miatt. A 

diagnózis a diagnosztikus kritériumok teljesülése alapján is megállapítható (3. táblázat). 

Jelentősen gyorsult vérsejtsüllyedés és másodlagos anaemia gyakori, a CRP is emelkedett 

szokott lenni. Emellett leukocytosis, illetve polyclonalis immunglobulin-szaporulat van jelen.

Aktív stádiumban kortikoszteroidkezeléssel (napi 1 mg/tskg körüli 

methylprednisolonnal) lehet kísérletet tenni. Ineffektivitás esetén azathioprin (2 mg/tskg/nap) 

vagy cyclophosphamid adható (1-2 mg/tskg/nap p. os). Saját eseteink azt mutatják, hogy a 

vasculitises tünetek megszüntetése gyakran nehéz, és a beteg tartós szteroid + citosztatikus
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kezelést igényel. A tartósan adott cyclophosphamidkezelés lassíthatja vagy megállíthatja a 

betegség progresszióját. Ma már elképesztő érrekonstrukciós műtétek lehetségesek, és a 

betegek jó  állapotban tarthatók, de ehhez a korai diagnózis, és az érszebésszel való szoros 

együttműködés nélkülözhetetlen.

Polyarteritis nodosa
Hullámzó lefolyású, a kis és közepes nagyságú artériák fokális vagy szegmentális 

vasculitisével járó megbetegedés. A 40-60 éves korosztályt érinti, férfiakban, nőkben egyenlő 

gyakoriságú. Jellemző tünet a testsúlycsökkenés, illetve a láz. Myalgia a betegek kb. felénél 

észlelhető. Az enyhe synovitis többnyire a könyököt, térdet, bokát, csuklót érinti, a váll és 

csípő viszont nem involvált. Bőrtünetek (fix livedo reticularis) ritkán szintén jelen lehetnek. 

Az egyes shubok között aktivitási jeleket gyakran egyáltalán nem észlelünk. Igen gyakran 

asszociálódik hepatitis B vírusfertőzéshez.

A szervi tünetek változatosak. A tüdőt nem szokta a betegség érinteni. 

Vesemanifesztáció gyakori. A glomerulusok mellett a veseerek is érintettek lehetnek, hirtelen 

kezdődő jelentős diastolés típusú hypertoniát okozva, amit gyakran már azotaemia is kísér. 

Haematuria és kismértékű proteinuria általában megfigyelhető.

Az egyéb tünetek közül megemlítendő még a perifériás neuritis, polyneuropathia, 

mononeuritis multiplex (4. táblázat). A hasi (mesenterialis) erek érintettsége esetén a 

klinikai kép akut has képét utánozza, a betegen gyakran laparotomia történik. Ilyenkor érdemes 

a műtéti leírásban azt keresni, hogy a sebész látott-e szegmentális bélischaemiára utaló jeleket. 

A cardialis panaszok ischaemiás szívbetegségnek, myocardialis infarctusnak felelnek meg. 

Herefájdalom is lehetséges (4. táblázat). Az ujjak gangraenája szintén előfordul.

Érdemes a kórképre gondolni, ha testsúlycsökkenés, gyulladásos tünetek mellett 

váratlanul kezdődő diastolés típusú hypertonia jelentkezik, vagy ha az anamnézisben ismeretlen 

eredetű súlyos hasi fájdalom van. Gyakran hasi expoloratív laparotomia is történik. Ilyenkor a 

sebész szegmentális ischemia képét látja. A diagnózis felállítása gyakran nehéz, mert az aktív 

szakaszokat teljesen panaszmentes periódusok kísérik. Segít az anamnesztikus adatok pontos 

„lenyomozása”.

A laboratóriumi eltérések közül a gyorsult vérsejtsüllyedés, Ieukocytosis, anaemia 

emelhető ki, a CRP is emelkedett szokott lenni az aktív szakban. Emellett az érintett szervek 

funkciózavarának megfelelő eltéréseket látunk (pl. azotaemia) ANCA-pozitivitás (c és p- 

ANCA is) lehetséges (4. táblázat).
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Kortikoszteroid és cyclophosphamid terápiát alkalmazunk. Magunk a

cyclophosphamidot többnyire boluskezelés formájában adjuk. A kortikoszteroid adagját a 

betegség súlyossága határozza meg, általában érdemes kezdetben bolus kezelést is alkalmazni. 

Rendszerint hosszas (1-2 évig tartó) terápiára van szükség.

Ha már irreverzibilis ér laesiók észlelhetők, a beteg tartós anticoagulans kezelését 

érdemes elkezdeni. Szintén érdemes megvizsgálni, hogy a betegnek van-e egyéb 

thrombosiskészséget fokozó eltérése? Ha ez fennáll, mindenképpen tartós

anticoagulanskezelést érdemes alkalmazni. Ha vesemanifesztáció áll fenn, a betegeknek 

gyakran nehezen kezelhető diastolés típusú hypertoniája van, ezért fontos, hogy anticoagulálni 

csak gondosan ellenőrzött, beállított tensiójú beteget szabad. Vesefolyamat és következményes 

hypertonia esetén a vérnyomás monitorozása, az éjszakai tensioértékek beállítás szintén fontos 

feladat.

Granulomatosissal járó polyangiitis (korábban: Wegener granulomatosis)
A granulomatosissal járó polyangiitist (GPA) a kis- és középméretű artériákat érintő 

immundepozitum nélküli (pauciimmun) nekrotizáló vasculitis, illetve a légzőtraktus 

érintettsége és nekrotizáló glomerulonephritis jellemzi. Antineutrophil citoplazmatikus 

antitest (PR3-ANCA) gyakran jelen van, ami a korai diagnózist nagyban segíti.

Elsőként többnyire a felső légutak granulomatosus elváltozása jelentkezik, és ezt csak 

később követi a vasculitises laesiók megjelenése. A kezdeti stádiumra tehát a 

granulomaképződés, míg a generalizált stádiumra a vasculitises aktivitás a jellemzőbb. Bár a 

betegek jelentős részében e két stádium nem különíthető el élesen, a kórlefolyást két szakaszra; 

kezdeti (iniciális) és későbbi (generalizált) formára szokás felosztani.

A GPA kezdeti stádiumát tehát a felső légzőtraktus granulomatosus érintettsége 

uralja. A nekrotizáló granulomák következtében változatos klinikai kép alakul ki. Gyakori 

kezdeti tünet az orrvérzés (epistaxis) illetve a melléküregek krónikus gyulladása (sinusitis, otitis 

média, mastoiditis). Orrvérzés esetén a fül-orr-gégészeti vizsgálat alapvető, a szövet 

szaporulatból biopsziát kell végezni, ami a GPA igen korai stádiumát képes igazolni. 

Hasonlóképpen, ha közékorú vagy idősebb betegknél (korábbi ilyen anamnesis nélkül) 

krónikus melléküreg gyulladás jeleit észleljük, érdemes a kórképre gondolni. Késői elváltozás 

a septum perforáció, illetve a nyeregorr kialakulása. A gyulladásos folyamatok nem tisztelik az 

anatómiai határokat, betörhetnek a szájüregbe, a retrobulbaris térbe, a tracheába, bronchusokba 

vagy ritkán a koponyaüregbe is. Súlyos állapot a subglotticus körkörös szűkület, ami szinte 

diagnosztikus értékű a kórképben.
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A generalizált stádiumba történő átmenetet gyakorta a vasculitis indirekt jelei 

(subfebriütas, láz, myalgia, arthralgia, polyarthritis) kísérik. A vasculitis közvetlen tüneteként 

a bőrön tapintható purpurát (szövettanilag leukocytoclasticus vasculitist), illetve perifériás 

polyneuropathiát (mononeuritis multiplexet) észlelünk. A kiteljesedő kórképben gyakorta 

jelentkezik a vese érintettsége is. Capillaritist és fokális-szegmentális fibrinoid necrosist vagy 

diffúz nekrotizáló, félhold („crescent”) képződéssel járó glomerulonephritist látunk, ami az 

immundepozitumok jellegzetes hiányát mutatja („pauciimmun”). Klinikailag gyors 

progressziójú glomerulonephritis észlelhető, gyakran átmeneti vagy végleges dialíziskezelés 

válik szükségessé oligo-anuria miatt. Emiatt a korai aggresszív kezelés alapvető.

A mellkasröntgenfelvételen a betegek mintegy 60%-a mutat pulmonalis eltéréseket, 

jellemző a bilaterialis, jól körülhatárolt, többszörös granuloma; amelyek némelyikében 

centrális necrosis, másik részében az elváltozásból radiálisán kisugárzó spikuláció látható. A 

felvételen gyakorta ábrázolódik egy, a granulomához vezető ér („feeding véssél sign”). A 

HRCT-vizsgálat gyakran tejüveghomályt is mutat. Ez alveolitisre utaló jel, ami a terápia 

intenzifikálását követően rendszerint eltűnik. A betegség fulmináns formában pulmorenalis 

szindrómaként is megjelenhet, amelyre alveolaris vérzés és gyors progressziójú 

glomerulonephritis jellemző. Megjegyzendő, hogy a pleura érintettsége szintén gyakori.

A tűdőfolyamat tartós, hatásos kezelése alapvető, mivel aktív betegségben a hörgőporc 

is folyamatosan pusztul. Előrehaladott esetekben tehát a porckárosodás miatt atelectasiás 

területekkel kell számolnunk, ami nagyban növeli az infekció veszélyt egy olyan kórkép 

esetében, ahol szteroid-cytostatikus-biológiai terápiás kezelésre szorulunk. Ezen terápiás 

eljárások mindegyike fokozott infekció veszéllyel jár.

Az Amerikai Reuma Kollégium (ACR) klasszifikációs kritériumrendszere az orr- vagy 

szájüregi jellegzetes gyulladás, a mellkasröntgen, a haematuria és a granulomatosus gyulladás 

szövettani képe közül kettő megléte esetén tartja a granulomatosissal járó polyangiitis 

diagnózisát kimondhatónak (5. táblázat).

A betegek 60-70%-ában kimutatható a St. aureus krónikus nasalis hordozása, ami a 

célzott antibiotikus kezelést követően gyakran visszatér.

Diagnosztika
A klinikai kép, az aktív folyamatból nyert szövettani minta, és a PR3-ANCA antitestek 

vizsgálata a döntő, erre a szűrővizsgálat során észlelt c-ANCA-pozitivitás esetén érdemes 

gondolni. A betegség hullámzó klinikai lefolyást mutathat, ezért az aktivitási jelek, mint pl. az 

akutfázis-reakció kimutatásának (CRP, Westergreen, leukocytosis, thrombocytosis,
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normocytaer anaemia) fontos szerepe van. A gyulladásos paraméterek jelenléte a betegség 

aktivitását jelzi. A kórképere specifikus a proteináz-3 nevű enzim ellen irányuló (PR3-ANCA) 

autoantitest. Az iniciális stádiumban csak kb. 50% az ANCA-negatív esetek aránya, ezért a 

szövettani diagnózisnak nagyobb a jelentősége, míg a generalizált stádiumban a betegek 

mintegy 95%-a PR3-ANC A-pozitív. Manapság már a diagnózis visznylag gyakran kimondható 

biopsia elvégzése nélkül is.

A kezelési terv összeállítása során az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

1. Korai vagy késői esetről van-e szó? Korai esetben eldöntendő, hogy indokolt-e egy 

agresszív remisszióindukciós kezelés?

2. Milyen súlyos irreverzibilis károsodások vannak a tüdőben? Nem sérült-e a hörgőrendszer, 

nem kell-e a sérült hörgő mögötti atelectasiára és következményes infekcióra számítani?

3. Mennyi és milyen mértékű irreverzibilis vesekárosodás van jelen?

A generalizált forma általánosan elfogadott remisszióindukciós kezelése 

cyclophosphamid és szteroid együttes adásából áll. Kiválóan hatékony a rituximab biológiai 

terápiás kezelés is. Fenntartó kezelés is szükséges, amit hosszabb ideig érdemes alkalmazni, 

metotrexat illetve más citosztatikum adható. Fontos a beteg követése, és az esetleges recidíva 

haladéktalan kezelése.

Churg-Strauss-szindróma
Gxtrinsic asthma bronchiale, ritkábban allergiás rhinitis hosszabb idejű fennállása 

után jelentkezik. Az ANCA-asszociált vasculitisek közé tartozik. Jellemző az eosinophilia, 

klinikailag pedig a pulmonalis érintettség. A betegségre gyanús, ha a középkorú hosszabb ideje 

allergiás beteg lázas lesz, és szisztémás (több szervre) lokalizálódó tünetei jelentkeznek. 

Asthmás betegekben a vasculitis kialakulása után az asthma tünetei egyébként enyhülhetnek. 

A tüdő involvatiója mellkas röntgenen jó  látható. Változó infiltratumok, vasculitisre gyanús 

pulmonalis árnyékok, pulmonalis fibrosis lehetséges. A panaszok mellkasi nyomásérzésben, 

köhögésben nyilvánulnak meg. Általános tünetek ritkán vannak. Gyakoriak a petechiák, 

purpurák, a perifériás neuritis, utóbbi miatt a kórképet elég gyakran a neurológusok ismerik fel. 

Vesemanifesztáció is fennállhat, de jóval ritkábban, mint a pulmonalis tünetek. Polyarthritis 

lehetséges. A diagnózis felállítását kritériumrendszer segíti (6. táblázat).

A laboratóriumi eltérések közül alapvető az eosinophilia jelenléte. Rendszerint 

leukocytosis is észlelhető. A p-ANCA (MPO-ANCA) vizsgálat pozitív lehet.

Ami a terápiát illeti, kortikoszteroid, illetve citosztatikumok adása is szükséges. Súlyos 

esetben rituximab alkalmazható.
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Mikroszkopikus polyangiitis (mikroszkopikus polyarteritis)
A kiserek (arteriolák, kapillárisok és venulák) nekrotizáló vasculitise, ami nem jár 

granulomaképződéssel. Az ANCA-asszociált vasculitisek közé tartozik. A középkorú férfiak 

betegsége. Általános tünetként láz, gyengeség, étvágytalanság, fogyás fordul elő. A nekrotizáló 

(crescentképződéssel járó, súlyos) rapid, progresszív glomerulonephritis igen gyakori 

manifesztáció. A vesebiopsia diagnosztikus értékű. Az alveolaris capillaritis következtében 

alveolaris haemorrhagia, haemoptoe léphet fel. Purpura, perifériás neuropathia, mononeuritis 

multiplex, hasi fájdalom, gastrointestinalis tünetek, illetve myalgia jelentkezhet. A betegek 

többsége p-ANCA (anti-MPO-ANCA) antitest pozitív. Gyorsult Westergreen és emelkedett 

CRP-szint észlelhető.

Kezelése hasonló a többi ANCA asszociáls vasculitishez. A kórkép kevéssé hullámzó 

lefolyású, a remisszió elérése után többnyire hosszabb kezelés indokolt.

Kötőszöveti betegséghez társuló vasculitis
Rheumatoid arthritisben 10-15%-ban fordul elő, a súlyosabb esetekhez társul, és 

megfelelő bázisterápiás kezelés esetén ma már nem fordul elő. Kisereket érintő 

leucocytoclasticus, illetve nekrotizáló vasculitis egyaránt kialakulhat. A többi kórképhez így 

lupushoz, Sjögren-szindrómához, ritkán sclerodermához is társulhatnak szisztémás vasculitises 

tünetek.

Thrombangiitis oblitcrans (Buerger-kór)
Szegmentális gyulladásos-obliteratív betegség, mely elsősorban a végtagok kis- és 

közepes artériáit és vénáit érinti. Az alsó végtagi elváltozások súlyosabbak. Fiatal (40 év alatti), 

erős dohányos férfiak jellemző megbetegedése. Nyugalmi fájdalom, trophicus zavar gyakori. 

A betegek gyakran végtag-amputációra szorulnak. A coronariák is érintettek lehetnek. Néha a 

vénás rendszer érintettsége is jelentős, szegmentális thrombophlebitis van jelen. A 

vérsejtsüllyedés többnyire normális, CRP-emelkedés sincs.

A dohányzás elhagyása után a folyamat többnyire megáll, azonban a betegek nagy része 

képtelen a dohányzást elhagyni, és ilyenkor az érfolyamat megállítása gyakorlatilag lehetetlen. 

A tüdőgyógyászati hálózat útján elérhető dohányzás leszoktató programot érdemes igénybe 

venni, sőt súlyos esetekben akár pszichiáter segítségét is lehet kérni a dohányzásról való 

leszoktatásában.
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Beh9et-kór
Szinte az egyetlen vasculitis forma, amelyben minden értípus érintett lehet, emellett a 

kórképnek vannak az autoinflammációs szindrómákra emlékeztető jelei is. Hazánkban ritka 

megbetegedés, a Selyemút mentén fekvő országokban gyakori. Kötelező alaptünet az orális 

fekélyek jelenléte. Emellett genitalis ulcus, uveitis, bőrlacsiók, ún. pozitív pathergiás teszt 

is gyakori.

A szájnyálkahártya recidiváló, multiplex aphthosus fekélye spontán gyógyulhat. A 

genitalis fekélyek fájdalmasak. A szemtünetek közül az anterior uveitis a gyakoribb, de 

posterior uveitis, panuveitis, illetve retinális infiltrátumok, vasculitis is jelen lehet, ami 

vaksághoz vezethet. A pozitív pathergiás teszt azt jelenti, hogy egy tüszúrást, fizikai behatást 

követően a bőrön papulosus, pustulosus reakció lép fel. Erythema nodosumra emlékeztető, 

főként praetibialis elhelyezkedésű, fájdalmas gyulladásos Iaesiók, acneiform elváltozások, néha 

pyoderma gangrenosum is jelentkezhet. Polyarthritis 30-50%-ban fordul elő, és erozív is lehet. 

Sacroileitis is előfordul, illetve Crohn-betegségre emlékeztető gastrointestinalis tünetek szintén 

felléphetnek. Superficialis thrombophlebitis gyakran észlelhető. A központi idegrendszer 

involvatiója ritkább, meningoencephalitis, venathrombosis vestibularis laesio jelentkezhet. Az 

artéria pulmonalis érintettsége (thrombosis, aneurysma) szintén jelen lehet.

A diagnózis a klinikai tünetek értékelése alapján történik (7. táblázat). A terápiát 

tekintve, a kortikoszteroid illetve citosztatikus kezelés hatása vitatott. Gyakran próbálkoznak 

korai agresszív kezeléssel (cyclophosphamid, cyclosporin, tacrolimus stb.), illetve biológiai 

terápiával (anti-TNF). Arthritises tünetek, erythema nodosum esetén colchicin adható, ami a 

fekélyekre is hatásos. Uveitisben azathioprin adandó, és gyakran kombinációs kezelés is 

indokolt (szteroid, cyclophosphamid). Thrombosis esetén a tartós anticoagulansterápia 

alkalmazása vitatott, mert emboliás szövődmények gyakorlatilag nem fordulnak elő. A 

gastrointestinalis tünetek kezelése hasonló a gyulladásos bélbetegséghez.

A bőr leukocytoclasticus vasculitise (cutan leukocytoclasticus vasculitis)
A leukocytoclasticus vasculitisek (korábbi nevén hyperscnsitiv vasculitisek) az 

immunkomplex betegségek jellegzetes képviselői. Igen sokféle entitásban észlelhetők, így 

gyógyszerek szedése után, illetve infekciók következtében jöhetnek létre. Vegyszerhatás is 

kiválthatja (8. táblázat). Szisztémás autoimmun kórképekhez szintén társulhat 

leukocytoclasticus vasculitis.

A bőrtünetek mellett szisztémás tünetek nem gyakoriak, de lehetségesek. Láz, cardialis 

manifesztációként pedig angiitis, pericarditis alakulhat ki. Lehetséges retinális vasculitis,
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pseudotumor cerebri, haemoptoe, haematuria, illetve arthralgia, arthritis is. A szemfenék 

vizsgálata, valamint vizeletvizsgálat elvégzése mindenképpen indokolt a klinikailag esetleg 

nem feltűnő manifesztációk igazolása céljából.

Ha csupán bőrtünetek állnak fenn, a kórkép jó  prognózisú. Az esetek túlnyomó 

többségében ez a helyzet. Tartós kezelés ilyenkor nem szükséges. Makacs bőrtünetek esetén 

kísérletet lehet tenni methotrexat-, illetve colchicinkezeléssel. Súlyos esetben (belsőszervi 

tünetek fennállása és kiterjedt börtünetek esetén) agresszív kezelés indokolt, ami szteroidból és 

citosztatikumból (azathioprin, cyclophosphamid, vagy akár cyclosporin adásából) áll.

Henoch-Schönlein-purpura
A fiatal, 20 év alatti korosztály szimmetrikus IgA-mediált cutan vasculitise, ami 

hasi panaszokkal, arthritisszel és glomerulonephritisszel járhat (9. táblázat). A 

megbetegedés rendszerint bőrtünetekkel kezdődik, a tapintható purpurák jellemzően a 

végtagokon és a fartájékon vannak jelen. Gyakori a hasi fájdalom, hányinger, hányás. 

Gastrointestinalis vérzés is lehetséges. Az arthritis főként a térdeket és a bokákat érinti. 

Synovitises jelek nélküli arthralgia gyakori.

A vese érintettsége a kórkép kezdetétől számítva az első 3 hónapon belül jelentkezik. 

Néhány napig tartó makroszkópos haematuria (dysmorph vörösvértestekkel a 

vizeletüledékben) jelentkezik, ezt mikroszkópos haematuria követi, ami hosszabb ideig tarthat. 

Relapsusok esetén a haematuria visszatérhet. Proteinuria is észlelhető. A vesefolyamat 

alattomos lehet, és krónikussá válhat, döntő a megfelelő tensiokontroll és diéta kérdése. Ritkán 

scrotumduzzanat, orchitis, neurológiai tünetek, pulmonalis elváltozások (csökkent diffúziós 

kapacitás) is előfordulnak. A betegség kezelése nem megoldott, mycophenolat-glucocorticoid 

kezelés a súlyos esetekben klinikai javuláts hozhat.

Cryoglobulinaemiás vasculitis
A bőrtünetek hátterében típusosán leukocytoclasticus vasculitis áll. Hasonló 

elváltozások érinthetik a szívet, a gastrointestinalis tractust, izmokat, tüdőt és a központi 

idegrendszert is. Raynaud-szindróma gyakori. Akut membranoproliferativ glomerulonephritis 

jelentkezhet, gyakran a veseartériák vasculitise is észlelhető. A háttérben többnyire hepatitis C 

fertőzés áll. Malignus lymphomához, kötőszöveti betegségekhez is társulhat.

A kezelés problematikus. Az alapbetegség kezelése fontos, (interferon/ribavirin vagy 

más antiviralis gyógyszerrel). A rapid, progrediáló, több szervet érintő vasculitisek tünetek
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esetén aggresszív immunszupresszív kezelés alkalmazható. A rituximab kezelés is jó  hatású 

(10. táblázat). Esetenként plazmaferezis is megkísérelhető.

Urticaria vasculitis
Jellemző a hosszabb ideig fennálló urticaria, amit leukocytoclasticus vasculitis kísér. 

Alacsony Clq-szint (és egyéb komplementszintek csökkenése) miatt jellemző a 

hypocomplementaemia jelenléte. Az urticaria 1-2 napig tart, és nyom nélkül gyógyul. Láz, nem 

erozív polyarthritis gyakran jelen van. Néha Jaccoud-szerü, nem erozív arthropathia is 

előfordul. Glomerulonephritisnek megfelelő vizeleteltérések (proteinuria, haematuria) 

lehetségesek. Gastrointestinalis manifesztáció is előfordul. Olykor angiooedema, gyulladásos 

szemtünetek is jelen vannak. A fiatalabb korosztályt érinti, nőkben gyakoribb. A betegek 

gyakran dohányosok, súlyos obstruktív tüdőbetegség viszonylag gyakran társul a kórképhez. 

Társulhat Sjögren-szindrómához, kevert cryoglobulinaemiához, illetve lupushoz. Utóbbi 

esetben anti-Clq antitestek jelenléte gyakori, és az urticaria vasculitis a lupus 

manifesztációjaként is felfogható.

Antimaláriás szer és colchicin adható és talán ugyanolyan hatásos elsővonalbeli terápia 

mina a glucocorticoidok adása. Nem reagáló esetekben cytostatikus kezelés (azathioprin, 

mycophenolat, cyclophosphamide) illetve rituximab biológiai terápiás kezelés jön szóba.

Szekunder vasculitisformák, vasculitisszcrű állapotok
Szekunder nekrotizáló vasculitist okozhat hepatitis B-vírus, CMV, HTLV-1, 

parvovírus, hepatitis A, illetve herpes zoster infekció (11. táblázat). A tumorokhoz 

többféleképpen társulhat vasculitis. Szisztémás vasculitist utánozhat a pitvari myxoma, szepsis, 

endocarditis, Lyme-betegség, cholesterinembolisatio, illetve mycoticus eredetű aneurysma, 

embolisatio is.
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1 . táblázat
A szisztémás vasculitisek leggyakoribb tünetei

- láz, fogyás, éjszakai izzadás
- gyorsult süllyedés, anémia, leukocytosis
- bőrléziók - urticaria, purpura, ulceratio, ujj gangraena
- arthritis
- veseérintettség - vizelet eltérés, hypertonia, azotaemia
- neurológiai tünetek - perifériás érzészavar, m ononeuritis multiplex,
- központi idegrendszeri tünetek (fejfájás]
- uveitis, retinalis vasculitis, episcleritis
- tüdő infiltratumok
- hasi fájdalom - intestinalis ischaemia
- szív

2 .  táblázat
Az óriássejtes (temporalis) arteritis ACR-klasszifikációs kritériumai (7)

1. A betegség kezdete 50 év felett
2. „Új keletű” fejfájás (ha korábban nem volt fejfájás, vagy ha volt, akkor jellegében, 

lokalizációjában más)
3. Artéria temporalis eltérés (nyomásérzékenység vagy csökkent pulsatio -  egyéb okra vissza 

nem vezethetően)
4. Gyorsult vérsejtsüllyedés (>50 mm/óra)
5. Biopsia (=mononuclearis vagy granulomatosus gyulladás, óriássejtekkel)

Teljesül, ha legalább 3 kritérium jelen van.

3. táblázat
A Takayasu-arteritis ACR-klasszifikációs kritériumai (8)

1. A betegség kezdete 40 év alatt
2. Végtag „claudicatio” (mozgatásra jelentkező fájdalom, dyscomfortérzés, főleg a felső 

végtagokban)
3. Artéria brachialis occlusio (egyik vagy mindkét a. brachialis pulsatiójának csökkenése)
4. Több, mint 10 Hgmm-es systolés vémyomáskülönbség a két kar között
5. Az artéria subclavia(k) vagy aorta abdominalis felett hallható zörej
6. Arteriogrameltérés (egyéb okkal nem magyarázható lumen szűkület vagy occlusio az 

aortában, ágaiban és a nagy artériákban)

Teljesül, ha: legalább 3 kritérium fennáll.
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1. Fogyás (>4 kg fogyás a betegség kezdete óta, mely egyéb okokra vissza nem vezethető)
2. Livedo reticularis (jellegzetes hálózatos bőrelváltozás, főleg a végtagokon)
3. Herefájdalom/-érzékenység (mely egyéb okra vissza nem vezethető)
4. Diffúz myalgia, izomgyengeség, lábizmok érzékenysége
5. Mono- vagy polyneuropathia
6. Hypertonia (diastole >90 Hgmm)
7. Ureaszint- vagy kreatininszint-emelkedés
8. Hepatitis B-vírus (antigén vagy antitest) pozitivitás
9. Arteriográfíás eltérés (egyéb okokkal nem magyarázható aneurysmák, stenosisok a 

visceralis artériákon)
10. Biopsia (a kis- vagy közepes artériák granulocytás, vagy granulocytás és mononuclearis 

sejtes infiltratiója)

Teljesül: 3 vagy több kritérium megléte esetén.

4 . tá b lá z a t
A  polyarteritis nodosa ACR-klasszifikációs kritériumai (2)

5. táblázat
A granulomatosissal járó polyangiitis (korábban: Wegener-granulomatosis)
klasszifikációs kritériumai az amerikai Rheumatológus Kollégium 1990-es ajánlása 
alapján (4)

1. Orr- vagy szájüreggyulladás (ulceratio, illetve gennyes, véres orrváladék)
2. Mellkasröntgen-eltérés (nodulák, fix infiltratumok, cavitatio)
3. Microhaematuria (látóterenként >5 erythrocyta, vagy vörösvérsejthengerek)
4. Pozitív biopsia (az artériafal vagy perivascularis area granulomatosus gyulladása)

Teljesül, ha: 2 vagy több kritérium jelenléte esetén állapítható meg. Biopsia hiányában a hacmoptoc 
pozitívumként értékelendő!

6. táblázat
A Churg-Strauss-szindróma ACR-klasszifikációs kritériumai (3)

1. Asthma (legalább anamnesztikusan)
2. Eosinophilia (>10%)
3. Szezonális allergiás anamnézis: pl. rhinitis vagy más dokumentált allergia (kivéve a 

gyógyszer okozta allergiát)
4. Mono- vagy polyneuropathia
5. Nem fix tüdőinfiltratumok (migráló, változó infiltratumok a mellkasröntgenképen)
6. Paranasalis sinuseltérések (akut vagy krónikus sinusitis az anamnézisben vagy radiológiai 

eltérés)
7. Biopsia (szöveti eosinophilia az artéria, arteriola vagy venula körül)

Teljesül 4 vagy több kritérium jelenléte esetén.
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A. Rekurráló (>3/év) aphthák a szájban
B. 1. Rekurráló genitalis fekélyek

2. Szemtünetek (uveitis, retinavasculitis)
3. Bőrtünetek (erythema nodosum, pseudofolliculitis, papulopustularis laesiók, acneiform 

nodusok)
4. Pozitív pathergiás teszt (tűszúrást követő papulosus/pustulosus reakció)

Teljesül, ha: A + két B tünet jelen van (ki kell azonban zárni minden egyéb lehetőséget!)

7. tá b lá z a t
A  Beh^et-szindróma diagnosztikai kritériumai (1)

8. táblázat
Leukocytoclasticus vasculitis hátterében álló elváltozások

Gyógyszerek
allopurinol, aspirin, p-blokkolók, hydantoinok, insulin, orális anticoncipiensek, 
jódszármazékok, penicillin, phenacetin, phenotiazinok, phenylbutazon, propylthiouracil, 
quinin, streptomycin, sulfonamidok, thiazidok 

Vegyszerek
növényvédő, rovarirtó szerek, petróleumszármazékok 

Infekciók 
tbc, lepra
Schistosoma, malaria 
Streptococcus, St. aureus 
Candida
EBV, CMV, hepatitis A,B,C, HSV, influenza, HÍV 

Malignomák
hematológiai betegségek, solid tumorok (colon, emlő, tüdő, prostata, vese)

Szisztémás megbetegedések
SLE, Sjögren-szindróma, RA, dermatopolymyositis, polyehondritis 
autoimmun hepatitis, primer biliaris cirrhosis 
Beh9 et-kór 
colitis ulcerosa

9. táblázat
A Hcnoch-Schönlein-purpura ACR-klasszifikációs kritériumai (6)

1. Tapintható purpura
2. A betegség kezdete 20 év alatt
3. Bél „angina” (diffúz hasi fájdalom, mely étkezésre fokozódik, illetve véres hasmenéssel 

járó colica)
4. Pozitív biopsia (= granulocyták az arteriolák vagy venulák falában)

2 vagy több kritérium fennállása esetén teljesül.
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10. táblázat
A glucocorticoidok és cytostaticus szerek hatékonysága a szisztémás 
vasculitisek kezelésében

Involvált domináns ér Glucocorticoid monotherapia Cyclophosphamid 
+ glucocorticoid

Egyéb

Nagy artériák ++ - +

Közepes artériák + ++ +

Kiserek és közepes artériák + +++ ++*

Kiserek + +/- ++
♦Anti CD20 biológiai terápia (rituximab) ANCA-asszociált vasculitisekbcn.

11. táblázat
Szekunder vasculitisek 

Infekciók
- vírusfertőzések (hepatitis B, hepatitis C, EBV, HÍV, herpes vírusok)
- baktériumok (Streptococcus, Gonococcus)
- mycoplasmák
- szepsis, bakteriális endocarditis
- szisztémás autoimmun kórképek (SLE, RA, dermatopolymyositis, Sjögren- 
szindróma, polyehondritis stb.

Gyógyszerek 
Vegyszerártalmak 
Malignus tumorok 
Transzplantáció
Egyéb kórképek (Behfet-kór stb.)
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Rheumatoid arthritis
A rheumatoid arthritis (RA) szimmetrikus, destruktív, sokízületi gyulladással járó 

kórkép. A népesség kb. 0,5%-át érinti, és mind az egyén, mind a társadalom számára jelentős terhet 

okozó kórképről van szó (1. táblázat). A nők között kb. háromszor gyakoribb, és a gyakorisága az 

életkorral nő. Általában a kéz kisízületeit (valamint a csukló- és térdízületeket) érintő, lassan 

kifejlődő szimmetrikus polyarthritis formájában kezdődik, de kezdődhet akutan, és meglepően 

gyakran mono- vagy oligoarticularis tünetekkel, így térdízületi gyulladással vagy néhány kisízület 

synovitisével indul. Az esetek többségében lassú, alattomos progresszió figyelhető meg váltakozó 

remissziókkal-exacerbációkkal. A kórkép extraarticularis manifesztációkkal is járhat (2. táblázat).

Jellemző tünet az éjszakai ízületi fájdalom és a reggeli ízületi merevség, mely 

utóbbinak időtartama általában eléri a 60 percet, és gyulladásos jelekkel (ízületi duzzanat és 

emelkedett Westergreen és CRP) jár. A kéz 95%-ban érintett. A metacarpophalangealis (MCP) 

és a proximalis interphalangealis (P1P) ízületek gyulladása, fájdalma dominál, a distalis 

interphalangealis (DIP) ízületek valamint a gerinc kisízületei pedig sohasem érintettek (az 

atlanto-axialis ízület kivételével). Hasonló gyulladásos jelenségek észlelhetők a láb analóg 

ízületein is. A nagyízületek közül a térdek és a csuklók szimmetrikus érintettsége a 

leggyakoribb. A betegség korai stádiumában a biztos diagnózis csak megfelelő gyakorlattal 

állapítható meg. Egyszerű vizsgálat a tenyér, illetve talp két ujjal oldalról történő 

összenyomása, ha a beteg fájdalmat jelez, a további differenciáldiagnosztikai lépéseket el kell 

végezni.

Az RA diagnózisát korábban az Amerikai Reumatológiai Kollégium („American 

College of Rheumatology” -  ACR) klasszifikációs kritériumai alapján állítottuk fel (3. 

táblázat). Ez a kritériumrendszer a „kialakult”, többnyire jelentős ízületi destrukcióval járó RA- 

ra vonatkozik, és jelentősen különbözik a fentebb részletezett korai RA diagnosztikájától. A 

legújabb klasszifikáció jelentősen különbözik ettől, lényegében egy pontozáson alapul, 

amelyben az érintett kis- és nagyízületek számát, a rheumatoid faktor/anti-CCP (ACPA) antitest
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pozitivitást, a gyulladásos laboratóriumi jeleket pontozzuk (4. táblázat). A klasszifikáció 

elsősorban az újonnan jelentkezett betegek értékelésére szolgál, és lehetővé teszi a korai esetek 

időben elkezdett, hatékony kezelését.

A súlyos ízületi destrukció tünetei késői rheumatoid arthritisben

A mai terápiás lehetőségek mellett igen súlyos ízületi károsodás csak elvétve fordulhat(na) 

elő, amennyiben a bázisterápiát kellően korán és megfelelő adagban alkalmazzuk. A kezeken 

károsodik az extensor inak rögzülése, melyek lecsúszva az ízületről, az érintett ujjakat ulnaris 

irányú deviációba „húzzák” az MCP ízületnél, a proximalis ujjpercek bázisai pedig a tenyér felé 

subluxálódnak. Ha az ujjak a P1P ízületekben flexióba kerülnek, és mellettük a DIP ízületek 

hyperextensiója jelenik meg, gomblyuk deformitásról beszélünk. Hattyúnyak-deformitás 

esetén ezzel szemben a PIP ízületek hyperextendáltak és mellettük a DIP ízületek kerülnek 

flexióba, a végstádiumában pedig akár ankylosis is létrejöhet. Megjegyzendő, a rheumatoid 

arthritises kézen interosseus izomatrophát és az ujjak ulnaris deviatióját is gyakran látjuk.

A csuklóízületben a kéz radiális és volaris irányban diszlokálódik. A csuklóízület 

szalagjai is pusztulnak, emiatt az ulna fej dorsalis irányú elmozdulása következik be. Emellett 

a billentyűhöz hasonlóan megnyomhatóvá válik, ezt zongorabillentyü-tünetnek nevezzük. 

Jellemző a könyök érintettsége, a gyulladás következtében flexiós contractura alakulhat ki. A 

gyakran érintett vadakban a gyulladás mozgáskorlátozottsághoz vezet. Hosszabb idejű 

fennállás esetén gyakori a rotátor köpeny károsodása.

A lábon a metatarsophalangealis (MTP) ízületek érintettsége miatt plantar irányú 

subluxatio alakulhat ki, emellett hallux valgus és tenosynovitis is előfordul. Gyakori az alsó- és 

felső ugróízület érintettsége is. A térdízület szinte valamennyi esetben érintett. A gyulladás 

következményeként az ízületi nyomás megnő, a folyadék pedig bepréselődik az ízületekkel 

kapcsolatban lévő poplitealis bursákba, és azok tágulatához vezetve ún. Baker-cysta jön létre. 

Ez nyomhatja a poplitealis ereket és idegeket, illetve megrepedve mélyvénás thrombosis 

tüneteit utánozhatja. A quadriceps izmok atrophiája a térdízületi synovitis következtében 

gyakori, flexiós contractura is kialakulhat.

A csípő érintettség inkább késői elváltozásnak számít. A csípőízületi synovitis 

igazolására ultrahangvizsgálatot gyakran kell igénybe vennünk. A csípőízületi folyamat 

haladéktalan kezelése fontos, mert ebben az ízületben könnyen és gyorsan alakulnak ki 

irreverzibilis elváltozások, mert az ízületi folyadékgyülem azonnal nyomásfokozódást okoz, 

ami gyorsítja a porc pusztulását.
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Súlyos következményekkel járhat az atlantoaxialis ízületi érintettség. Ez az egyetlen 

axialis gerinc kisízület, ami érintett lehet. A dens hátra subluxálódhat a gerinccsatorna és a 

foramen magnum felé, veszélyeztetve ezzel életfontosságú idegi struktúrákat. Az elváltozás 

lehet tünetmentes, okozhat nyaki- és tarkótáji fájdalmat, szédülést, drop attackot, alsó végtagi 

zsibbadást, paraparesist, esetleg akár tetraparesist is. Diagnózisához az anteflectált nyakról 

készült oldalirányú röntgenfelvétel, CT, illetve MRl-vizsgálat használható. Sürgősségi állapot, 

amiben idegsebészeti beavatkozás válhat szükségessé.

A temporomandibularis ízület érintettsége fájdalommal, crepitatióval, duzzanattal, 

nyitott harapással jár. A gégeízületek gyulladása reggeli aphoniát és fájdalmat okoz, míg a 

hallócsontocskák érintettsége halláskárosodáshoz vezethet.

A mozgásszervek mellett számos más szervrendszer is érintett lehet (2. táblázat). A 

tartós gyulladással járó RA-ban felgyorsult atherosclerosis észlelhető. Ennek nagy 

jelentőséget kell tulajdonítanunk, hiszen tartósan aktív RA esetében az atherosclerosis rizikója 

kb. azonos a diabetesben észlelhetővel. Ha viszont nincs CRP emelkedéssel járó krónikus 

gyulladás, tehát az RA bázisterápiás kezelése rendben van, a felgyorsult atherosclerosis 

következményével nem vagy alig kell számolnunk. A gyógyszeres kezelés egy része 

(kortikoszteroidok, nem szteroid gyulladáscsökkentők) növeli, más része pedig (TNF- 

antagonisták) inkább csökkenti a vascularis szövődmények arányát. Fontos a tradicionális 

rizikófaktorok lehetőség szerinti kezelése, megelőzése (hypertonia, hyperlipidaemia, obesitas, 

dohányzás).

A betegekben generalizált osteoporosis alakulhat ki az inaktivitás és a gyulladásos 

cytokinek tartósan emelkedett szintje miatt. Ezen a gyakran alkalmazott kortikoszteroid kezelés 

még tovább ront.

Rheumatoid csomót főleg a könyökök extensor oldalán fordul elő, de lehet az ujjakon, 

a kereszttájon, a hajas fejbőrön, sőt a belső szervekben is, így megjelenhet a tüdő 

parenchymában, a myocardiumban és számtalan egyéb helyen is, esetenként komoly 

differenciáldiagnosztikai problémát okozva. Szövettanilag centrális fibrinoid necrosis 

észlelhető amit histiocyták és kívül lymphocytás-plazmasejtes infiltráció övez. Jelenléte 

kedvezőtlen prognosztikus jelnek tekinthető, és hatékony bázisterápiás kezelésre többnyire 

eltűnik. Megjegyzendő azonban, hogy ritkán methotrexat, leflunomid, illetve TNF gátló kezelés 

mellett képződésük akár fel is gyorsulhat (rheumatoid nodulosis).

Az ízületeken belüli nyomásemelkedés reflexesen izom atrophiához vezet, de ezt 

okozhatja a fájdalom miatti inaktivitás vagy az idegek érintettsége is. Perifériás idegrendszeri 

tünetként alagút szindrómák, ritkán — vasculitis következményeként — pedig mononeuritis
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multiplex alakulhat ki. A tüdő érintettsége jelentkezhet pleuritis, bronchiolitis vagy 

interstitialis fibrosis formájában, ami ritka, de súlyos manifesztációnak tekinthető. Cardialis 

tünetként pericarditis jelentkezhet. Szubklinikus formában myocarditis is lehetséges.

Hosszan fennálló betegség aktivitás esetén szekunder amyloidosis jöhet létre, ami 

alulkezelt betegeknél, tartósan emelkedett CRP esetén alakul ki (2. táblázat). A szekunder 

amyloidosis a vesén kívül érintheti a lépet és a gastrointestinalis rendszer ereit is. Utóbbi 

következménye súlyos gastrointestinalis vérzés lehet. Egyéb helyeken (ízületben, bőrben, 

tüdőben, szívben stb.) szintén lehetséges amyloid depozíció. Szemészeti tünetként episcleritis, 

scleritis fordul elő, és a betegség társulhat szekunder Sjögren szindrómával, amelyben 

többek között keratoconjunctivitis sicca is jelen van.

További súlyos extraarticularis manifesztáció a vasculitis, ami elsősorban az alulkezelt 

betegeknél fordul elő. A kis- és középméretű erek nekrotizáló vasculitise jelentkezhet, inkább 

hosszú és tartósan aktív betegségfennállás után. Végtagartériák (lábfekélyek, 

körömágyfekélyek, ujj gangraenák), perifériás idegek (sensomotoros neuropathia), egyéb 

szervek ereit érintheti, a veséket viszont megkíméli. Súlyos elváltozás, ami agresszív szteroid, 

citosztatikus illetve biológiai terápiás kezelést igényel. Cutan leukocytoclasticus vasculitis 

szintén előfordul, ez nem számít súlyos komplikációnak. Funkcionális vascularis tünetként 

néha jelen lehet a kórképben Raynaud jelenség is. Jellemző a fokozott infekcióhajlam (2. 

táblázat).

Diagnosztika
Korrekt mozgásszervi vizsgálat nélkül az RA fennállásának igazolása vagy elvetése 

nem lehetséges. A duzzadt és fájdalmas elváltozással járó synovitis fizikális vizsgálattal történő 

megállapítása alapvető.

A rutindiagnosztika legfontosabb eleme ma már az anti- citruliinált protein antitest 

(ACPA, anti-CCP) autoantitestek kimutatása. A rheumatoid faktor negatív esetek vizsgálata 

mindenképpen indokolt. Az ACPA pozitivitás megelőzheti a klinikai tünetek kialakulását, és a 

kedvezőtlen prognózis jele. Jellemző még a „klasszikus” rheumatoid faktor (RF) megjelenése 

is. A gyakorlatban az IgM típusú rheumatoid faktorok kimutatását végezzük, ez a kórlefolyás 

2-3. évében a betegek 75-80%-ánál van jelen. A rheumatoid faktor negatív eseteket 

szeronegatív rheumatoid arthritisnek hívjuk. RF-pozitivitás kisebb titerben egyébként más 

betegségekben (pl. SLE, Sjögren szindróma, akut vírusfertőzés, idült bakteriális fertőzés) is 

viszonylag gyakran jelen van, sőt fiatalabb korban az egészséges populáció 5, idősebb korban 

10-15%-ában is kimutatható.
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A vérképben jellegzetes a krónikus gyulladás következtében kialakuló normocytaer, 

normochrom anaemia. A betegség aktivitását jellemző laboratóriumi eltérések az emelkedett 

CRP, a gyorsult vörösvérsejt süllyedés, valamint a leuko- és thrombocytosis.

Az ízületi folyadék vizsgálata során a fehérvérsejtszám meghaladja a 2000-t, de csak 

súlyos esetben lépi túl a 20 000-t. A sejtek 90%-a granulocyta. Az ízületi folyadék LDH-szintje 

a szérumszinttől függetlenül érzékenyen jellemzi emelkedésével a gyulladás mértékét. 

Alacsony a folyadék mucin tartalma, és a szérumszinthez képest kisebb a cukorszintje is, 

azonban a csökkenés mértéke kisebb, mint infekciózus arthritisek esetében.

A radiológiai jeleket kéz és láb rtg. felvételen valamint az egyéb érintett ízületekben 

vizsgáljuk. A napi gyakorlatban a kéz és láb felvételeket mindenképpen elkészítjük. A 

legfontosabb a juxtaarticularis sávos osteoporosis (MCP és PIP ízületek sávjában), az ízületi 

rés szűkülete és a marginális eróziók jelenléte. Utóbbi főleg a II-III-1V. PIP és MCP 

ízületben, a radiocarpalis ízületben cs a IV-V. metatarsus fejecsen látható. Az elváltozások 

jól elkülöníthetők az osteoarthrosisban észlelhető radiológiai jelektől (5. táblázat). A 

hagyományos röntgenfelvételen észlelhető eltérések jelentős késéssel jelennek meg, korai RA 

esetén gyakran nem is látjuk a destruktív ízületi elváltozások jeleit. A korai diagnosztikában 

esetenként hasznos az elváltozások minél korábbi kimutatása ultrahang és MRl-vizsgálat 

segítségével. A későbbi, kifejezett destruktív radiológiai eltéréseket a Steinbrocker-féle 

beosztás alapján osztályozzuk (6. táblázat).

Felty szindróma
Szeropozitív RA, ncutropenia és splenomegalia együtteséből áll. A betegek 

fokozottan hajlamosak az infekcióra. Gyakori, hogy az ízületi gyulladásos tünetek enyhék, de 

kifejezett destruktív eltérések észlelhetők.

Időskori rheumatoid arthritis
A kórkép kezdetben gyakran szeronegatív. Az RS3PE szindróma („remitting 

seronegative symmetrical synovitis with pitting edema”) esetében a synovitises tünetek mellett 

a kéz, az ujjak vagy a láb duzzanata és érzékenysége észlelhető. Ez az ínhüvelyek mentén a 

legkifejezettebb. Az időskori RA kezdődhet akár polymyalgia rheumatica-szerü vállövi, 

medenceövi fájdalommal, merevséggel is, differenciáldiagnosztikai nehézségeket okozva.

Megfelelő bázisterápia alkalmazására az idősebb betegek esetében ugyanúgy 

törekednünk kell. Súlyos mozgáskorlátozottság esetében, a tartósan ágynak esett betegnél nagy 

a súlyos infekciós komplikációk (pneumonia, superinficiálódott decubitus) veszélye, a beteg
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mozgásképességének fenntartásában pedig segíthet a szteroid kezelés. Az osteoporosis 

veszélye miatt azonban a hosszú távú szteroid adással óvatosan kell bánni. A nem szteroid 

gyulladáscsökkentők adagolásakor pedig nagy a súlyos gastrointestinalis mellékhatások 

veszélye.

Differenciáldiagnózis

Törekednünk kell a korai diagnózisra, ami az új klasszifikációs kritériumok 

használatával sokkal egyszerűbbé vált (4. táblázat). Differenciáldiagnosztikai szempontból 

leginkább más kötőszöveti betegségek (főleg lupus), szeronegatív spondylarthritisek, krónikus 

köszvény, infekcióhoz társuló polyarthritisek, illetve paraneoplasiás szindróma miatt kialakuló 

arthritis jön elsősorban szóba, a számtalan egyéb ritkább ok mellett (7. táblázat, lásd még „A 

kötőszöveti betegségek általános jellemzői” c. fejezet 3-8. táblázatait).

A terápia hatásosságának lcmérése

A rheumatoid arthritises betegek a diabetesben, illetve hypertoniában már bevált módon 

végzett rendszeres, szoros ellenőrzést és követést igényelnek. Az Európai Reuma Elleni Liga 

(EULAR -  „European League against Rheumatism”) ajánlása szerint több paraméter együttes 

értékelése szükséges: az elmúlt hétre jellemző fájdalom mérteke, a nyomásérzékeny és duzzadt 

ízületek száma, CRP és We értéke, a beteg véleménye a betegség aktivitásáról, az orvos 

véleménye a betegség aktivitásáról. Az EULAR által javasolt mérések alapvetöek, 28 ízületet 

kell megvizsgálni nyomásérzékenység, illetve tapintható synovitises jelek keresése céljából. Igen 

hasznos a DAS28 vagy az egyszerűbb, és szintén ugyanolyan jó  SDAI illetve a CDAI index 

vizsgálata (11. táblázat). Valamelyik rendszeres végzése ma már alapvető, mert enélkül a beteg 

klinikai állapotát nem lehet korrekt módon megítélni. A cél a teljes remisszió elérése 

(DAS28<2,6), azonban hosszabb betegségfennállás esetén megelégszünk az alacsony betegség 

aktivitás elérésével is (DAS28<3,2). Az aktivitás mértékének megítélése alapvető a további 

terápiás teendő meghatározása szempontjából. Már közepes betegségaktivitás észlelése esetén is 

terápiás módosítás szükséges. Az átmeneti tüneti kezelés (pl. a kortikoszteroid adag emelése: 

„szteroid lökés”) ebben az esetben nem tekinthető jó megoldásnak.

A funkcionális állapot mérésére a leghasznosabb kérdőív a „Health Asscssmcnt 

Questionnaire” (HAQ). Ezt a betegek töltik ki, és a mindennapi életben fontos tevékenységekre 

kérdez rá, pl.: öltözködés, tisztálkodás, étkezés, közlekedés. Segítségével a dizabilitás igen jól 

megítélhető. Rendszeres alkalmazása alapvető.

124



Az anatómiai károsodás megítélése röntgenfelvétellel szintén alapvető. Fél-egyévente kéz

láb rtg-t kell készíteni, és a destrukció mértékét összehasonlítani a korábbi felvétellel. Vannak 

olyan betegek, akiknél nincsenek gyulladásos jelek, az ízületi destrukció mégis progrediál. 

Ilyenkor az egyetlen lehetőség a folyamat követésére a röntgenfelvétel, és a bázisterápiás kezelési 

terv kialakításánál erre kell támaszkodnunk. A funkcionális károsodás megítélésre szolgál a 

Steinbrocker-féle osztályozás is. Ez 4 stádiumot különböztet meg. Fontos kérdés az is, hogy a 

terápia hatásosságának, illetve a klinikai remissziónak a megítélése megfelelő módon történjék (7. 

táblázat). A beteg állapotának felmérése mellett szintén lényeges az alkalmazott terápia esetleges 

mellékhatásainak gondos ellenőrzése (10. táblázat).

Terápiás alapelvek rheumatoid arthritisben

A betegség első két évében progrediál legnagyobb mértékben az ízületi destrukció, ezért a 

lehető legkorábban és a leghatékonyabb kezelést kell alkalmazni, hogy megelőzhessük az 

irreverzibilis károsodásokat (8. táblázat). A bázisterápiás szerek csökkentik a gyulladásos 

aktivitást és a fájdalmat, lassítják az ízületi destrukció kialakulását és az életminőség romlását. 

Hatásuk általában csak 1-3 hónap múlva alakul ki. A gyógyszer mellékhatások miatt a betegek 

rendszeres klinikai és laboratóriumi ellenőrzésre szorulnak (10. táblázat). A kezelést folyamatosan 

kell alkalmazni addig, amíg mellékhatás nem jelentkezik, vagy hatástalanná nem válik a 

készítmény.

A kezelés „célérték vezérelt” („treat to target” - T2T) kell, hogy legyen. A betegség 

kezelésének célja a remisszió elérése illetve hosszabb betegség fennállás esetén legalább egy 

alacsony betegség aktivitás elérése a megfelelő aktivitás mérő indexek (DAS28, CDAI vagy 

más betegség aktivitás index) alapján (11. táblázat). Amíg a kívánt célt nem tudtuk elérni 

„szoros betegség kontroll” szükséges, azaz a beteget viszonylag gyakran kell ellenőriznünk, 

és ha a bázisterápia nem kellően hatásos, időveszteség nélkül változtatnunk kell a kezelésen (1. 

ábra).

Fontos további terápiás feladat a gyulladásos aktivitás csökkentésén túlmenően a 

fájdalom mérséklése, a gyulladásos ízület védelme a túlterheléstől, a mozgáskorlátozottság 

enyhítése, a deformitások korrigálása. A betegség kezelése komplex, a gyógyszeres kezelést 

állapottól függően kiegészíti a fizioterápia (elsősorban gyógytorna).

Bázisterápiás kezelésként elsőként methotrexátot kell indítani RA-ban, kiegészítve 

szteroid terápiával. A terápiás cél pedig a gyulladásos jelenségek megszűntetése és a betegség 

■■emissziójának elérése. Ha viszont már régóta fennálló RA-ról van szó, megelégszünk az 

alacsony betegség aktivitás elérésével.



Csak a bázisterápiás kezelés haladéktalan elkezdésével lehet az irreverzibilis, destruktív 

ízületi károsodás kialakulását megelőzni. Ez különösen fontos, ha nagyszámú fájdalmas/duzzadt 

ízület észlelhető, ha CRP emelkedés van, illetve rheumatoid faktor, anti-CCP (ACPA) pozitivitás 

észlelhető (9. táblázat). A nőbetegek és dohányosok szintén a rizikócsoportba tartoznak. A 

gyulladásos aktivitás azonnali, gyors csökkentése, az ízületi destrukció kialakulásának 

lehetőség szerinti mérséklése, illetve megelőzése, és a későbbi funkcióvesztés elkerülése a terápia 

legfontosabb eleme. A destruktív ízületi gyulladás az esetek jelentős részében már a betegség 

kezdeti szakaszában elkezdődik, és az eróziók kialakulása a betegség első két évében a 

legintenzívebb.

A kezelési terv összeállítása során az EULAR által javasolt elveket figyelembe véve az 

alábbiakat kell végig gondolni:

1. A betegek ellátását elsődlegesen reumatológus szakorvosnak kell végeznie. A kezelésnek 

a beteg és az orvos közös döntésén kell alapulnia. Mivel a kezelés költséges illetve a betegség 

jelentősen befolyásolja a munkaképességet is, a kezelést végző reumatológusnak a kezelés 

megválasztásakor mindkét tényezőt figyelembe kell venni.

2. Amint a RA diagnózisa megszületett, bázisterápiát kell kezdeni. Aktív rheumatoid arthritis 

kezelésben a metotrexat az első választandó szer.

3. A kezelés célja minden betegnél a rcmisszió vagy az alacsony betegségaktivitás lehető 

leggyorsabb elérése. A kívánt terápiás cél eléréséig gyakori (1-3 havonta) ellenőrzés szükséges.

4. Ha metotrexat nem adható első választandó szerként, szóba jön a jó  hatású leflunomid, illetve 

esetleg a jóval kevésbé hatékony szulfaszalazin vagy (hydroxy)chloroquin.

5. A glucocorticoid kezelés (prednisolon, methylprednisolon) kis vagy közepes adagban 

kiegészíti a bázisterápiát, de a kezelés során törekedni kell a glukokortikoid elhagyására. A 

glucocorticoid kezelés tehát az elején hasznos, később viszont elhagyandó.

6. A terápia fontos része a kortikoszteroid intraarticularis befecskendezése is (a folyadék 

lebocsátása után), különösen mono- vagy oligoarticularis aktív synovitis esetén. Az injekció adását 

követően a betegnek 24 órás kímélet, tehermentesítés javasolt. A gyulladásos, feszülő ízületi 

folyadékgyülem leszívása fontos, mert csökkenti az ízület kóros nyomásfokozódását, az ízületi 

destrukciót és mérsékli a fájdalmat. A tartósan nagy folyadékgyülem miatt az ízület instabillá 

válik, a szalagok és az ízületi tok megnyúlása, valamint a környező izmok atrophiája miatt. A 

csípőízület kitüntetett szereppel bír, itt ugyanis a fizikális vizsgálattal a folyadék jelenlétét nem 

lehet igazolni, ráadásul az intraarticularis nyomás már kisebb folyadékmennyiség hatására nő
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(nincs hová „elfolynia”), és emiatt destruktív ízületi eltérések korán kialakulnak: az időben 

elvégzett ultrahangvizsgálat és a folyadék lebocsájtása alapvetően fontos.

7. Azoknál a betegeknél, akiknél a metotrexát és/vagy más bázisterápia glukokortikoiddal vagy 

anélkül hatástalan, biológiai terápiát kell kezdeni, a jelenlegi gyakorlat szerint (lehetőség 

szerint metotrexáttal kombinálva). TNF-gátló kezelést, tocilizumabot illetve abataceptet lehet 

elsőként alkalmazni. Azoknál a betegeknél, akiknél az első vonalbeli terápia nem hatásos, a 

fenti szereken kívül rituximabot lehet még adni, ami igen hatékony második vonalbeli szer.

8. A terápia módosításakor a betegségaktivitás megítélésén túl a strukturális károsodás 

romlását, a fennálló társbetegségeket és a biztonságosságot is figyelembe kell venni.

9. Hosszú ideje fennálló rcmisszió esetén (DAS28<2,6) az orvos és a beteg közös döntése 

alapján a DMARD terápia óvatos elhagyása a betegek egy kisebb részében esetleg szóba jön. 

Ez inkább a korán kezdett, hatásos kezelés esetén kísérelhető meg.

A fenti fontos alapelvek mellett a bázisterápia megválasztásakor még az alábbiakra kell 

figyelmet fordítani:

1. Megfelelő felvilágosítást kapott-e a beteg a betegségéről, a kezelésről, és arról, hogy az 

ízületi funkcióit hogyan tudja kímélni, megőrizni?

2. Vannak-e a betegség kimenet szempontjából kedvezőtlen prognosztikus tényezők (9. 

táblázat)?

3. A beteg mérsékelt javulással is elégedett lehet. „Jól lenni” azáltal, hogy jól tűrjük a 

betegséget, egészen mást jelent, m int, jó l lenni” azáltal, hogy jól is vagyunk! Kérdés, hogy 

jól ítéljUk-e meg a beteg állapotát, az enyhe-közepes gyulladásos tüneteket ugyanis a 

betegek jól tolerálják. A döntő a DAS28 és vagy CDAI illetve SDAI betegség aktivitás 

vizsgálat eredménye.

4. Korai vagy már irreverzibilis elváltozásokkal járó rheumatoid arthritisről van-e szó? 

Korai esetben biztos-e a diagnózis?

5. Ha már kezelt betegről van szó, az aktivitást jelző gyulladásos jelenségek (CRP) és klinikai 

tünetek (éjszakai fájdalom, reggeli ízületi merevség időtartama) milyen mértékűek, és az 

eddigi kezelésre hogyan reagáltak? Ha klinikai és/vagy laboratóriumi aktivitási jelek 

észlelhetők, vagy synovitis van jelen a beteg bázisterápiás kezelése nagy 

valószínűséggel nem megfelelő, és a kezelésen változtatni kell! A döntést a betegség 

aktivitásátjelző komplex index(ek) segítségével (DAS28, CDAI, SDAI) kell meghozni.
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6. A prognózist, illetve az életminőséget jelentősen befolyásoló késői tünetek jelen 

vannak-e (amyloidosis, súlyos osteoporosis, kísérő infekció, atlantoaxialis érintettség, 

atherosclerosis, stb.)?

7. Milyen kísérő betegségek vannak, amelyek a terápiás terv felállítását befolyásolják?

8. A kórlefolyás során milyen hosszú ideig voltak aktivitási jelek? A beteg miért nem reagált 

a bázisterápiás kezelésre (gyógyszerérzékenység, hatástalanság, gyógyszer-aluldozírozás, 

a beteg nem szedte a gyógyszert stb.)?

9. Milyen maradandó mozgásszervi károsodások vannak? Ezekkel mit lehet tenni? 

Szükséges-e valamilyen rekonstrukciós műtéti megoldás?

10. Megnyugtatóan meg van-e oldva a beteg ellenőrzése? Ki fogja a szükséges laboratóriumi 

kontrollvizsgálatokat elvégeztetni és értékelni? Tudja-e a beteg, hogy milyen panaszok, 

szövődmények esetén kell azonnal családorvosához fordulni?

11. Rendszeresen megtörtént-e a betegség aktivitás mérése DAS28 vagy más aktivitási index 

(CDA1, SDAI) segítségével? A beteg követése során volt-e legalább évente kéz illetve láb 

kontroll rtg. felvétel az ízületi destrukció progressziójának megítélése céljából?

12. A gyógyszeres kezelés milyen hosszabb távú mellékhatásai várhatóak? Vannak-e már az 

eddigi gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos súlyos szövődmények (szteroid indukált 

osteoporosis, diabetes, atherosclerosis, hypertonia stb.).

13. A gyakori félreértések miatt methotrexat- (és kiegészítő folsav) kezelés esetén fontos 

ellenőrizni, hogy a beteg pontosan értette-e a heti egyszeri methotrexat adagolásmódot, 

tehát, hogy a metotrexátot a hét egy napján adjuk be, a folsavat pedig az ezt követő 

napokban kell alkalmazni, a megfelelő adagban. A methotrexat legkisebb hatásos adagja 

15 mg/hét körül van. Ha tehát gyulladásos jelek észlelhetők ennél alacsonyabb methotrexat 

adagnál, akkor nem hatástalanságról, hanem aluldozírozásról van szó.

14. Ha infekcióhajlamot okozó bázisterápiát kap a beteg (methotrexat, leflunomid, TNF- 

antagonisták, tocilizumab, abatacept, rituximab, stb.) megértette-e, hogy milyen teendői 

vannak az infekció megelőzése céljából, illetve egy kialakult infekció esetén mit kell 

tennie?
15. Van-e a betegnek szanálandó „klasszikus” infekciós góca? Ennél még inkább fontos, hogy 

van-e egyéb infekcióra hajlamosító tényező. A rossz szociális helyzet, krónikus 

bronchitis és dohányzás kombinációja a legfontosabb ilyen veszélyeztető tényező. TNF- 

antagonista kezelés esetén a beteg környezetében előforduló esetleges tbc-s megbetegedés 

tisztázása is alapvető.

16. A hosszú távú gyógyszer mellékhatások megelőzésére milyen lehetőségünk van?
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A bázisterápiás szerek közé tartozik a methotrexat, leflunomid, chloroquin, és a 

szulfaszalazin. Elvétve további szereket is használunk (azathioprin, cyclophosphamid, esetleg 

cyclosporin). A biológiai terápiás szerek közül rendelkezésünkre állnak a TNF-antagonisták 

(infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, illetve ezek egyre inkább 

forgalomba kerülő ún. biohasonló változatai), az IL-6 receptor antagonista (tocilizumab), a 

kostimuláció gátló abatacept, és a második vonalba tartózó anti-CD20 (rituximab) (10. 

táblázat). A fentiekből is látható, hogy az RA kezelésének szemlélete tehát igen sokat változott 

az utóbbi években.

A methotrexat a legjobb első vonalbeli szer, az „arany sztandard” mert hatékony, a 

többi bázisterápiás szerhez képest viszonylag kevesebb mellékhatással rendelkezik, és gyorsan 

hat. A folsav kiegészítés -  a methotrexat adását követő napokon -  számottevően csökkenti a 

hepaticus mellékhatások arányát. Szintén a methotrexat a legjobban használható szer a 

kombinációs bázisterápiás kezelésekben. A kombinációs bázisterápiás kezelés leghatásosabb 

formája a methotrexat + biológiai szer adása, ami jól tolerálható, és jobb a monoterápiánál.

A leflunomid hatása nagyjából egyezik a methotrexatéval (11. táblázat), jó bázisterápiás 

szer. Probléma, hogy ha mellékhatás vagy hatástalanság miatt a szer elhagyására kényszerülünk, 

„kimosás” szükséges, tehát az enterohepaticus körforgásban tartósan bennmaradó szert onnan 

epesavkötő szerekkel (nagyadagú aktív szén, cholesthyramin) el kell távolítanunk. Mind a fertilis 

korban levők és a férfiak esetén gondot okozhat, a teratogén károsodás veszélye miatt, a szer 

elhagyása után még kb. két évig. Enyhe esetekben elvétve adható chloroquin. Szulfaszalazin 

szintén alkalmazható.

A betegség bizonyos szakaszaiban, illetve formáiban szteroidok szisztémás 

alkalmazása indokolt. Korai, illetve friss esetekben, heveny fellángolásnál, terápia rezisztens 

esetekben, súlyos extraarticularis manifesztációknál, illetve amíg nem hat a bázisterápia, 

szteroid adása a kezelés része lehet.

Gyulladáscsökkentő célzattal a bázisterápiás kezelés elkezdésekor a szteroid átmeneti 

adása igen hasznos. Korai esetekben ez az ízületi destrukció kialakulására is jótékony hatású, a 

„szokásos” bázisterápiás szerek hatását is gyorsítja/javítja. Később aztán a jól beállított 

bázisterápia mellett a szteroid elhagyható.

Alapvetően tehát a hagyományos szerekre nem reagáló és jelentős aktivitást mutató 

esetek biológiai terápiás kezelése indokolt. Ezek a betegek a nem biológiai terápiás szerekre 

(metotrexát, leflunomid) nem reagálnak vagy a „szokásos bázisterápiát toxieitás miatt nem 

tudták folytatni.
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A biológiai terápiás szereket tekintve, a jelenleg forgalomba levő TNF-antagonisták, 

nagyjából azonos klinikai hatást fejtenek ki. A kezelés szövődményei közül a fertőzésveszély 

(különösen a tbc!), és a cardialis dekompenzáció fontos. Ha a TNF gátló kezelést 

hatástalanság miatt kell felfüggeszteni, lehet még egy újabb TNF gátlóval kísérletezni, de a 

harmadik TNF gátló szer már jóval kevésbé lesz hatásos. Inkább más támadáspontú szerekkel 

érdemes próbálkozni.

Az IL-6 receptor ellenes (tocilizumab) szintén gyors és jó  hatású, új biológiai terápiás 

szer, a kostimuláció gátló abatacept szintén jó  hatású első vonalbeli szer. A rituximab (anti- 

CD20 monoclonalis antitest) leginkább az első biológiai terápiás kezelésre nem reagáló 

esetekben alkalmazható. Jó hatású, második vonalbeli készítmény.

A biológiai terápia hatása kiváló, alkalmazását azonban a pénzügyi lehetőségek 

korlátozzák, a szakmai ajánlások pedig kénytelenek a (pénzügyi) realitásokhoz alkalmazkodni. 

A valamivel olcsóbb biohasonló készítmények aminosav szekvenciája az eredeti molekuláéval 

azonos, hatása is lényegében ugyanolyan, mint az eredeti szemek. Hazánkban egyelőre 

infliximab biohasonló készítmény elérhető hazánkban.

Az újabb lehetőségek közül ígéretesek a tirozin-kináz gátlók. Ezek közül a per os 

alkalmazható tofacitinib már több országban is forgalomban van a rheumatoid arthritis 

kezelésében.

A komplex kezelés részei ezeken kívül a megfelelő indikációval végzett ortopéd 

sebészeti beavatkozások, a mozgásszervi illetve szociális rehabilitáció, a pszichológiai 

támogatás és nem utolsósorban a beteg felvilágosítás és oktatás.

Ami a tüneti kezelést illeti, az NSAID-ok a gyulladás nem specifikus csökkentői. Az 

anamnézisben észlelhető peptikus fekély esetén alkalmazásuk számottevő kockázatot jelent. 

Az idősebb kor, a dizabilitás mértéke, kortikoszteroid, és egyidejű tartós anticoagulans 

kezelés szintén rizikótényező. Korábbi NSAID-kezelés kapcsán jelentkező gastrointestinalis 

tünetek, valamint a nagydózisú NSAID-kezelés, illetve korábbi antacid-, vagy savszekréció- 

csökkentő gyógyszeres kezelés is kockázati tényezőt jelent. Amennyiben alkalmazásuk 

mindenképpen szükséges, akkor érdemesebb tartós kezelés esetén melléjük protonpumpa gátló 

szereket adni.

A gyulladásos tünetek csökkentését, megszüntetését követően a legfontosabb a 

szakember által vezetett gyógytorna minél hamarabbi megkezdése. Ennek célja az ízület 

környéki izmok erősítése, ezáltal az ízület stabilizálása, a mozgásfunkciók javítása, az 

ízületvédelcm megtanulása. Az ízületi károsodás miatt fellépő mechanikus jellegű fájdalom 

kezelése is lényeges. Enyhébb gyulladás fennállása esetén 4 rekeszes galván, ultrahang,
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diadinamic, interferencia, nem szteroid gyulladáscsökkentővel végzett ionto- és sonophoresis, 

subaqualis ultrahangkezelés lehet jó  hatású. A megfelelő formában és ideig otthon is 

alkalmazható TENS-kezelésnek nagyon jó  fájdalomcsillapító hatása van. Ha gyulladásos 

tünetek nincsenek, a fentieken túlmenően meleg kezelések, iszap- és paraffin pakolások, 

nagyfrekvenciás elektroterápia, valamint balneo- és hidroterápia adható. A lágyrész 

elváltozások okozta contracturák oldására hiáz- vagy kálium-jodidos iontophoresis, 

ultrahangkezelés, lazító nedves meleg pakolások alkalmazhatók.

A fizioterápián belül a gyógytornának van alapvető, kitüntetett szerepe. A többi 

kezelés fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, izomlazító hatása réven lényegesen 

megkönnyítheti a betegek életét. Már a betegség elején fontos a beteg megfelelő tájékoztatása. 

Gyógytornász segítségével meg kell tanulnia, hogyan kímélje ízületeit, milyen módon végezze 

mindennapi teendőit, milyen segédeszközöket használjon. Javasolt a beteget betegklubba, 

önsegítő csoportba irányítani, esetenként pszichológus segítségére is szorulunk.

A csukló és kéz esetében a betegnek naponta kell végeznie mozgásterjedelem-megőrző 

tomagyakorlatokat. A maximális csukló extensiót kerülni kell, a csukló extensorokat izometriás 

gyakorlatokkal erősítsük. A kéz flexor kisizmai gumilabda segítségével, még jobban kisebb, 

finomabb mozgásokat követelő (pl. golyók mozgatása) gyakorlatokkal erősíthetők. Hasznos az 

ujjak egyenkénti radiális irányú húzása, illetve ulnar deviatio esetén az éjszakai órákra a normál 

helyzetben való rögzítése. A belső kézizmok tornája erő ellenében történő ujjterpesztéssel 

hasznos.

KönyökízUlcti érintettség során flexiós contractura viszonylag hamar kialakul, de nem 

nagymértékű. A flexió beszűkülését minden áron meg kell akadályozni, mivel egy bizonyos 

határ után komoly önellátási nehézséget okozhat. Korai, kíméletes, aktív torna ajánlott. Kerülni 

kell az ízület nagy erővel történő hajlítását és nyújtását.

A vállízület elváltozásai gyakoriak. Nagyon lényeges a minél hamarabbi gyógytorna 

elkezdése, mivel a váll körüli izmok gyorsan atrophiássá válnak a gyulladás és az inaktivitás 

következtében. A vállízületet érintő synovitis már önmagában fájdalommal és 

mozgáskorlátozottsággal jár, a synovitis következtében kialakult rotátorköpeny-elvékonyodás, 

instabilitás és sérülés pedig gyakori jelenség.

A csípőízület a többihez képest ritkábban érintett, rendszerint késői manifesztáció. 

Fontos az abductio beszűkülésének, a flexiós contractura kialakulásának megelőzése. A flexiós 

contractura a járást, közlekedést, önellátást, az abductio beszűkülése pedig a tisztálkodást, és a 

szexuális életet is nagymértékben nehezíti. Rendszeres hason fekvéssel a flexiós contractura 

kialakulása megelőzhető. Fontos a mozgáshatárokat növelő, a csípő körüli és a quadriceps
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izomzatot is erősítő gyógytorna végzése. Ennek a kezelési módnak a contractura nyújtás mellett 

fájdalomcsillapító és izomlazító hatása is van.

A térdízületet illetően izometriás, a m. quadriceps erősítését szolgáló gyakorlatok korai 

végzése szükséges, mivel a gyulladás következtében a quadriceps izoinzat néhány hét alatt 

atrophiássá válhat. Lehetőleg meg kell őrizni a térd teljes extensióját és 90-100 fokos flexióját, 

de legalább 60 fok szükséges ahhoz, hogy a beteg mindennapi tevékenységét nehézség nélkül 

el tudja látni. A csípő- és térdízületi érintettség esetében használatos segédeszközök, az 

ellenoldalon használt támbot, a könyökmankó vagy a járókeret csökkentik az ízület terhelését, 

ezáltal az ízület károsodását. A lábdeformitások kezelése főleg ortopédiai feladat. Betéttel, 

megfelelő ortopéd cipővel ellátva a beteget sokat tudunk segíteni.

A nyaki gerincfájdalmat rheumatoid arthritises beteg esetén komolyan kell venni. 

Nem mindig degeneratív elváltozások okozzák a panaszt, ezért érdemes a reggeli nyaki 

gerincmerevség és fájdalom jelenlétére rákérdeznünk.

A műtéti kezelés az ortopédia tárgykörébe tartozik. A konzervatív kezelést végző orvos 

feladata, hogy a műtéti indikáció megállapítása ne későn történjen. A korai synovectomia 

jelentősége a biológiai terápia bevezetése óta számottevően csökkent. Indokolt bármely 

ízületben, ha 6 hónapos konzervatív kezelés az adott ízületre nézve sikertelen. A betegség 

előrehaladtával aztán főleg a rekonstruktív megoldások válnak szükségessé (pl. szalagok 

rekonstrukciója, inak transzpozíciója, ízületek protetizálása). A kéz kisízületekben a 

synovectomia elvégezhető, szükség esetén, előrehaladott esetben pedig az MCP, illetve P1P 

ízületekbe ültethető be protézis. A kéztő-alagútszindróma, ha lokális injekció adására nem 

reagál, még az idegkárosodás és izom atrophia kialakulása előtt műtéttel kezelendő. A láb 

metatarsophalangealis ízületeit érintő gyulladás, illetve a kialakuló deformitások műtéti 

kezelése szükségessé válhat. Térd- és csípőízületi érintettség esetén totál endoprotézis 

beültetése kiváló eredménnyel végezhető. Egyre jobbak az eredmények a vállízületi 

protézisekkel is. Nagyfokú fájdalom és instabilitás esetén szükséges lehet bizonyos ízületek 

elmerevítése is. A műtét előtti és azt követő rehabilitációs kezelés elengedhetetlen a sikerhez.
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1. táblázat
A rheumatoid arthritis alapvető jellemzői

- fájdalom és ízületi destrukció, funkcióvesztés
- szisztémás (gyulladásos) tünetek, laboratóriumi jelek
- női dominancia, a betegség kezdet csúcsa: 60 éves kor körül
- a dizabilitás leggyakoribb oka az európai országokban
- a munkaképesség elvesztése, anyagi veszteség, idő előtti elhalálozás
- a társadalomban, és eleinte a betegekben és az orvostársadalomban sem tudatosul eléggé, 
hogy milyen jelentős problémát okozó betegségről van szó
- a korai, kellően agresszív bázisterápiás kezelés az egyetlen igazán jó  megoldás.

2. táblázat
Rheumatoid arthritis extraarticularis komplikációi

- Felgyorsult atherosclerosis (tartós akut fázis reakció és a kezelés /glucocorticoidok/ miatt)
- Izom gyengeség, atrophia
- Tüdő (interstitialis pneumonitis, pleuritis)
- Pericarditis
- Osteoporosis (az alapbetegség és a szteroid kezelés miatt)
- Vasculitis
- Amyloidosis
- Infekció hajlam
- Gastrointestinalis fekélyek, vérzés (NSAID kezelés miatt!). Azotaemia (döntően NSAID 
alkalmazás miatt)
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1. Reggeli ízületi merevség
Az ízületekben, illetve azok körül jelentkező reggeli merevség időtartama a teljes megszűnésig legalább 1 óra.

2. Három vagy több ízületi régió gyulladása
Legalább három ízület egy időben jelentkező lágyrész duzzanata (nem csontos hypertrophia) vagy 
folyadékgyüleme, melyet orvos észlel. A lehetséges 14 ízületi régió a következő: PIP, MCP, csukló, könyök, 
térd, boka, MTP, jobb és baloldalon.

3. A kéz ízületeinek gyulladása
Legalább egy ízületi régió a csukló, az MCP, a PIP ízületek közül.

4. Szimmetrikus ízületi gyulladás
Kétoldali érintettség a 2. pontban részletezett izületi területeknek megfelelően (a PIP, MCP, MTP ízületek 
kétoldali érintettsége abszolút szimmetria nélkül is elfogadható).

5. Rheumatoid csomók
Subcutan csomók csontos alapon, extensor felszínen vagy juxtaarticularisan.

6. Rheumatoid faktor jelenléte a szérumban
RF magasabb szintje a szérumban, melyet bármiféle olyan módszerrel mutattak ki, amely normál 
populációban 5%-nál kisebb gyakorisággal mutat pozitivitást.

7. Radiológiai változások
Jellegzetes elváltozások a csukló és a kéz posteroanterior irányú röntgenfelvételén: marginális eróziók vagy 
periarticularis decalciflcatio.

Akkor teljesül, ha a fenti kritériumok közül legalább 4 megtalálható. Az 1-4 kritériumoknak legalább 6 héten 
keresztül fenn kell állniuk. Nem zárhatók ki azok a betegek, akik esetében két klinikai diagnózis állítható fel.

3 . tá b lá z a t
A  r h e u m a to id  a r th r it is  r é g i, 1 9 8 7 -e s  A C R -k r ité r iu m a i (1 1 )

134



Azokat a betegeket kell megvizsgálni, akiknek: 1) legalább egy ízületében definitív synovitis 
van (duzzanattal)*, 2) ez a synovitis nem magyarázható más megbetegedéssel.
Ha a pontszám >6/10, a beteg definitív rheumatoid arthritisesnek tekintendő.

4 . tá b lá z a t
A z  A C R /E U L A R  2 0 1 0 -e s ,  új r h e u m a to id  a r th r it is  k la s s z if ik á c ió s  k r it é r iu m a i (1 0 )

A. ízületi érintettség
1 nagyízület 0
2-10 nagyízület 1
1-3 kisízület (nagyízület érintettségével vagy anélkül) 2
4-10 kisízület (nagyízület érintettségével vagy anélkül) 3
>10 ízület (legalább egy kisízület) 5

B. Szerológia (legalább egy eredmény kell a klasszifikációhoz)
Negatív RF és negatív ACPA 0
Alacsony pozitív RF vagy alacsony pozitív ACPA 2
Magasan pozitív RF vagy magasan pozitív ACPA 3

C. Akut fázis reakció (legalább egy eredmény kell a klasszifikációhoz)
Normális CRP és normális vörösvérsejt süllyedés 0
Emelkedett CRP vagy gyorsult vörösvérsejt süllyedés 1

D. A tünetek fennállási ideje
<6 hét 0
>6 hét 1

‘ Ezek a kritériumuk az új betegek számára készültek. A jelenleg inaktív régebbi esetek, akiknél a 
dokumentáció alapján a klasszifikációs kritériumok teljesülnek, szintén RA-ként klasszifikálandók.

5. táblázat
Az arthrosisos és a rheumatoid arthritises tünetek radiológiai különbségei

Osteoarthrosis
jellemző mwgoszlás:

Rheumatoid arthritis
jellemző megoszlás

teherhordó ízületekben PIP, MCP, láb analóg ízületei
kéz (DIP, PIP, MCP I) szimmetrikus csukló-, térd-, egyéb nagyízület
térd, csípő

minimális lágyrész duzzanat
szabálytalan ízületi rés beszűkülés
subehondralis selerosis
cysta képződés
marginális osteophyták
gyakori a mérsékelt fokú deformitás

jelentős lágyrész duzzanat
egyenletes ízületi rés beszűkülés
(marginális) eróziók (nem kötelező a jelenlétük!)

lehet súlyos a deformitás
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1. stádium (korai)
esetleges periarticularis osteoporosis

2. stádium (mérsékelten súlyos)
a. ) periarticularis osteoporosis
b. )enyhe fokú porc- és csontdestrukció következményeként ízületi résszűkület, deformitás
c. ) az érintett környezetben lágyrész-kiszélesedés

3. stádium (súlyos)
a. ) kifejezett periarticularis sávos osteoporosis
b. )kifejezett csont- és porcdestrukció, erózió
c. ) nagyfokú résszükület, deformitás
d. ) ízületi subluxatio, luxatio, ulnaris deviatio
e. ) lágyrész-elvékonyodás az izomzat sorvadása miatt

4. stádium (végstádium)
a. ) fibrosus és/vagy csontos ankylosis
b. )a 3. stádium jellemzői

6 . tá b lá z a t
A  r h e u m a to id  a r th r it is  S tc in b r o c k e r - fé le  s tá d iu m b e o s z tá s a

7. táblázat
A rheumatoid arthritis differenciáldiagnosztikája

-  Más szisztémás autoimmun betegségek: SLE, nem differenciált collagenosis, gyulladásos 
myopathiák, Sjögren szindróma, szisztémás vasculitisek, polychondritis, polymyalgia 
rheumatica, szisztémás vasculitisek

-  Spondylarthritisek: arthritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica (Bechterew),
gyulladásos bélbetegségekhez társuló arthritis, reaktív arthritis

-  Köszvény krónikus formája
-  Fibromyalgia
-  Polyarticularis arthrosis
-  Paraneoplasiás szindróma
-  Infekcióhoz társuló arthritis: bakteriális szepszis, vírusinfekciók (hepatitis B, C, EBV, 

CMV, parvovírus B19, rubeola, adenovírus, echovírus), Lyme kór, mycoplasma, brucellosis

Igen ritka esetek: amyloidosis, sarcoidosis, pajzsmirigybetegséghez társuló arthritis, 
haemochromatosis, haemoglobinopathiák, haemophiliás arthropathia, febris rheumatica, 
bakteriális endocarditis, szteroid megvonási szindróma, nem gyulladásos körfolyamatok 
(diabetes, Parkinson, szenilis kéz, Dupuytren contractura), orális anticoncipiens szedéséhez 
társuló arthritis, multicentrikus reticulohistiocytosis, fibroblast rheumatismus
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- Alapvető a korai, gyors diagnózis és az azonnali kezelés.
- Gyors bázisterápiás váltás, ha szükséges. Bázisterápiás szert mindig kell adni, hatásos 
adagban.
- Ha a nem biológiai bázisterápia hatástalan, biológiai terápiát kell alkalmazni. A 
hatástalanság kritériumai világosak.
- Többnyire igen hatékony és jó megoldás a methotrexat és egy biológiai terápiás szer 
kombinációja.
- A kezelés hatását gondosan mérni kell. Emelkedett CRP, synovitis fizikális jelei: 
biztosan nem (eléggé) hatásos az alkalmazott bázisterápia.
- Figyelni kell az RA-hoz társuló cardio-, illetve cerebrovascularis szövődmények 
kezelésére.
- Mivel a gyógyszereket igen hosszú ideig adjuk, fontosak a hosszú távú gyógyszer 
mellékhatások (a nem szteroid gyulladáscsökkentők vascularis szövődményeket okozó 
hatása; az újabban bevezetett biológiai terápiás szerek hosszú távú biztonságossága, 
stb.)

8. tá b lá z a t
A  r h e u m a to id  a r th r it is  k e z e lé sé n e k  a la p v e tő  s z e m lé le te

9. táblázat
Kedvezőtlen prognosztikus tényezők rheumatoid arthritisben

-  Rheumatoid faktor (szeropozitivitás)
-  „ACPA”:anti-citrullinált peptid antitestek
-  Nagyszámú fájdalmas és duzzadt ízület
-  Megosztott epitop („shared epitope”) jelenléte
-  Már jelenlevő erozív ízületi betegség
-  Tartósan fennálló gyulladásos tünetek (emelkedett We és/vagy CRP)
-  Női nem (a fiatalabbak esetében)
-  Idősebb kor
-  Dohányzás
-  Rossz fizikai állapot a HAQ index alapján
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10. tá b lá z a t
A  le g fo n to sa b b  b á z is te r á p iá s  s z e r e k  r h e u m a to id  a r th r it is b e n

Gyógyszer Mellékhatások Megjegyzés
Methotrexat
(+folsav kiegészítés javasolt) 
7,5-25 mg/hét (heti 15 ing
nál kevesebbet csak egészen 
kivételes esetben adunk). A 
szert a hét egy napján kell 
beadni.

Mycloszuppresszió, májfíbrosis, májcirrhosis, 
renalis mellékhatás, tüdő infiltratumok, pulmonalis 
fibrosis

„Arany sztandard”, alapszemek 
tekintjük.
Elsődleges szer a biológiai 
terápiás szerrel való 
kombinációs kezelésben is.
A pontos adagolás alapvető.

Lcilunomid
10-20 mg/nap

Diarrhoea, alopecia, bőrtünetek, fejfájás, 
immunszuppresszió- és infekcióhajlam. 
Trratogenitas, férfiakban is

Jó hatású alapszer. 
Elhagyáskor „kimosás” 
szükséges, mindkét nemben.

Chloroquin (Delagil)
1-2x250 mg/nap 
Ilydroxvchloroquin

Macularis károsodás, myopathia Kombinációban vagy csak igen 
enyhe esetekben alkalmazható.

Sulfasalazin (Salazopyrin)
2-3xl000mg/nap

Mycloszuppresszió, májkárosodás Kombinációban vagy csak igen 
enyhe esetekben alkalmazható.

Etanercept
subeutan inj.

Infekciók (tbc fcllobbanása), hepatitis B 
reaktiváció, lokális injekciós reakció, allergiás 
reakció, demyelinisatiós megbetegedés, cytopeniák, 
szívelégtelenség rosszabbodása

TNF-antagonista.

Infliximab (vagy infliximab 
biohasonló készítmény) 
iv. infúzió.
Methotrexat is folytatandó.

Infekciók (tbc fcllobbanása), hepatitis B 
reaktiváció, fejfájás, hasmenés, bőrpir, infúziós 
reakció, ANA és anti-DNS antitest pozitivitás, 
demyelinisatiós megbetegedés, cytopeniák, 
szívelégtelenség rosszabbodása, hepatotoxieitas, 
allergiás reakció

TNF-antagonista.

Ádalimumab
subeutan inj.

Infekciók (tbc fellobbanása), hepatitis B 
reaktiváció, fejfájás, bőrpír, az injekció beadás 
helyén reakció, viszketés, allergiás reakció, 
demyelinisatiós megbetegedés, cytopeniák, 
szívelégtelenség rosszabbodása

TNF-antagonista.

Golimumab
subeutan inj.

Ugyanaz, mint a többi TNF-gátlónál. TNF-antagonista.

Ccrtolizumab
subeutan inj.

Ugyanaz, mint a többi TNF-gátlónál TNF-antagonista.

Rituximab 
iv infúzió (methyl- 
prednisolonnal együtt). 
Methotrexat is folvtatandó

Infekciók, allergiás reakció. B-sejt dcpléciót okoz (anti- 
CD20).
Második vonalbeli szer.

Tocilizumab
iv. infúzió 
subeutan inj.

Infekciók, divcrticulitis, túlérzékenység,
máj károsodások, májenzim eltérések, hematológiai
ill. lipidparaméter eltérések

1L-6 receptor ellenes szer.

Abataccpt
subeutan inj. vagy iv. infúzió

Hypertonia, májfunkció károsodás, fejfájás, 
szédülés, köhögés, hasi panaszok, dermatitis, 
fertőzések

T-scjt kostimuláció gátló.
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11. táblázat
A terápia hatásosságának követése rheumatoid arthritisben

A.
DAS28 (7)
-  Nyomásérzékeny ízületek száma (a vizsgálandó ízületeket lásd az ábrán)
-  Duzzadt ízületek száma (28 ízületet számolva, fizikális vizsgálattal)
-  We-érték
-  A betegsége aktivitása (100 mm-es vizuális analóg skálán)
-  A beteg általános egészségi állapota (100 mm-es vizuális analóg skálán)

A képlet eléggé komplikált, kalkulátor kell a kiszámításához:

DAS28 = 0,56 * "'/(fájdalmas ízületek)-*- 0,28 * V(duzzadt ízületek)-*- 0,70 * 
In(Westergreen) + 0,014 * (általános egészségi állapot)

Oktatófilm: hltn:/AvYvwnras.org.uk/healthcare-nrofessionals ; kalkulátor: httn://www.das-score.nl/

5,1 feletti érték magas betegségaktivitást jelez. 2,6 alatt remisszióról beszélünk. Terjedőben 
van a DAS28-CRP is, ahol a Westergreen helyett a CRP-értéket használjuk.

DAS28 értéke DAS28 csökkenése

>1,2 >0,6 és <1,2 <0,6
<3,2 Alacsony aktivitás Jó reagálás Közepes reagálás Nincs reagálás
>3,2
<5,1

Közepes aktivitás Közepes reagálás Közepes reagálás Nincs reagálás

>5,1 Magas aktivitás Közepes reagálás Nincs reagálás Nincs reagálás

B.
SDAI: egyszerűsített betegségaktivitási index („simplified disease activity index”)

SDAI = fájdalmas ízületek száma + duzzadt ízületek száma + a betegség aktivitása vizuális 
analóg skálán a beteg által megjelölve + a betegség aktivitása vizuális analóg skálán az orvos 
által megjelölve + CRP-érték

28 duzzadt, illetve fájdalmas ízületet értékelünk. A 10 cm-es vizuális analóg skálán mért értéket cm-ben adjuk 
meg. A CRP-t mg/dl-bcn adjuk meg (így a normál érték 1 mg/dl).
Értékelés: <20: enyhe aktivitás, 20-40: közepes, >40: súlyos aktivitás.

SDAI értéke SDAI csökkenése
<20 Enyhe aktivitás >22 10-21
21-40 Közepes aktivitás Kismértékű javulás Nagymértékű javulás
>40 Magas aktivitás

C.
CDA1: klinikai betegségaktivitási indexs („clinical diseae activity index)

CDAI= ugyanaz, mint az SDAI, csak a CRP értéket nem vesszük be a számításba.
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- A korai esetekre nagyon figyelünk, és ennek megfelelően módosítottuk a rheumatoid 
arthritis klasszifikációs kritériumait
- Bevezettük a „szoros betegség kontrollt”
- Alkalmazzuk a célirányos-célérték vezérelt kezelés (T2T) alapelveit
- A betegség aktivitást-károsodást jobban tudjuk mérni
- A terápiás célt jobban -  pontosabban határozzuk meg
- Felismertük a hatékony betegtájékoztatás jelentőségét
- A régi nem-biológiai bázisterápiás szereket hatékonyabban alkalmazzuk
- Új hatásos biológiai terápiás szereink vannak
- Jobban figyelünk a comorbiditásokra, és a gyógyszeres kezelés hosszabb távú 
mellékhatásaira

12. tá b lá z a t
M i v á lto z o t t  a z  u tó b b i é v e k b e n  a  r h e u m a to id  a r th r it is  k e z e lé sé b e n ?

1. ábra
Terápiás célok rheumatoid arthritisben (6)

klinikai rcmisszió
(vagy esetleg alacsony betegség aktivitás)

“Treat to Target” (“T2T”) -  célirányos kezelés a betegség aktivitás szoros
kontrollálása

i
Az eddiginél intenzívebb monitorozás és a kezelés váltakoztatása

Ellenőrzés: a remisszióig: legalább 3 havonta (a gyakorlatban 1-3 havonta), majd
azután 3-6 havonta

Irodalom
1. Smolen JS, Brccdvclt FC, SchiiTMM, ct al. A simplified diseae activity index fór rheumatoid arthritis fór usc 

in clinical practice. Rheumatology 2003; 42: 244-257.
2. Kiss CG, Nagy Z, Lövei C, Sütő G, Varjú C, Füzesi Z, and Czirják L. Prcvalence of rheumatoid arthritis in a 

South-Transdanubian Hungárián region by a representative survey. J Rheumatol 2005; 32:1688-90.
3. Péntek M, Köbeit G, Czirják L, et al. Costs o f rheumatoid arthritis in Hungary (letter). J Rheumatol 2007; 34: 

1437
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4. Alctaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. Rheumatism collaborative iniliative Rheumatology/European League 
Against an American College o f 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria. Ann Rheum Dis 2010; 69: 
1580-1588.

5. Amett FC, Edworthy SM, Bloch DA, et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria fór 
the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988; 31: 315 -3  24.

6. Smolcn JS, Landewé R, Breedveld FC, Buch M, Burmester G, et al. EULAR recommendations fór the 
management o f rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirhcumatic drugs: 2013 
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7. Prevoo ML, van ’t Hof MA, Kuper HH, et al. Modified discase activity scorcs that include twenty-eight-joint 
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Juvenilis idiopathiás arthritis
Juvenilis idiopathiás arthritisnek (JIA) nevezzük a 16 éves kor előtt kezdődött ízületi 

gyulladással járó megbetegedést. Problémát jelent, hogy az arthritis gyermekkorban kevesebb 

szubjektív panasszal jár. A kórképnek több formája van.

A szisztémás forma (korábbi nevén Still betegség) a gyerekkori esetek 10-20%-át 

alkotja. A fiú/leány arány egyenlő. 1-2 éves korban is jelentkezhet, de bármely életkorban 

előfordulhat, beleértve a felnőttkort is. Jellemző az intermittáló lázmenet, az igen magas láz, 

ami jellegzetesen visszatér a normál tartományba. Jelentősen gyorsult vörösvértest-süllyedés, 

CRP-emelkedés és anaemia gyakori. Az ízületi gyulladás tehát gyakran nem a vezető tünet, 

kezdeti tünetként pedig gyakori az arthralgia. Az ízületi érintettséget tekintve a csukló-, térd- 

és bokaízületi gyulladás a leggyakoribb, de bármely ízület érintett lehet, a csípőízületet is 

beleértve. A beteg a lázas periódusokban igen elesett, a láztalan időszakokban pedig általános 

állapota drámaian javul. A maculopapulosus, rózsaszín bőrkiütések a lázas periódusokban 

kifejezettebbek. Hepatomegalia, splenomegalia és lymphadenopathia gyakori. Jellemző 

laboratóriumi eltérés a transzamináz enzimek emelkedése és a magas ferritin szint. A 

fehérvérsejtszám (elsősorban a granulocyta szám), valamint a thrombocyta szám -  esetenként 

kifejezetten -  emelkedett.

A betegek egy része a szokásos kezelésre (nem-szteroid gyulladásgátló, szteroid, 

metotrexat) reírakter, és gyakran igen súlyos gyulladásos tüneteket mutat. Ezekben az 

esetekben 1L-1 antagonista illetve tocilizumab (IL-6 receptor antagonista) hatásos lehet.

A polyarthritisszel járó JIA formába a betegek 30-40%-a tartozik. Női nemi 

dominancia észlelhető. 2-5 éves és 10-14 éves kor között a leggyakoribb. 10 éves kor alatt a 

betegség általában lassan, lappangva indul, az ízületi gyulladás többnyire progresszív, a 

gyógyszeres kezelésre való jó  reagálást követően pedig gyakori a relapsus. A szimmetrikus 

térd-, csukló- és bokaízületi érintettség jellemző. Uveitis ritkán előfordulhat. Gyakori az ANA- 

pozitivitás.
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10 éves kor felett két csoport különíthető el. Az RF-pozitivitással járó szimmetrikus 

polyarthritis a felnőttkori rheumatoid arthritisnek felel meg. A betegek többsége azonban RF- 

negatív. Nincsenek a betegségre specifikus laboratóriumi elváltozások, jellemző a gyulladásos 

tünetek jelenléte.

A prognózis a 10 év alatti RF-pozitív, progresszív arthritisszel járó eseteket kivéve 

általában kedvező. A progresszív arthritises esetekben viszont felnőttkorra gyakran jelentős 

destruktív ízületi károsodások alakulnak ki, emiatt gyakran szükséges műtéti beavatkozás is. A 

másik JLA-hoz társuló tartósabb probléma az osteopenia, a növekedésben való 

visszamaradottság akkor is gyakran előfordul, ha a kezelés alatt sohasem volt szükség 

kortikoszteroid kezelésre.

A kezelésben alapvető a korai, agresszív, akár kombinált bázisterápiás kezelés, és 

lehetőség szerint a biológiai terápia időben történő alkalmazása. A gyermekek a citosztatikus 

hatású bázisterápiás szereket is viszonylag jól tolerálják. Problémát jelent a szteroid kezelés 

növekedésben való visszamaradást okozó hatása. Első választandó szer a szulfaszalazin vagy a 

methotrexat. A biológiai terápia bevezetése drámaian javította a betegek életminőségét. A 

legtöbb tapasztalat az etanercepttel van.

Az oligoarthritisszel járó forma az esetek mintegy 50%-át alkotja. Női dominancia 

észlelhető. Főleg 2-3 éves korban jelentkezik, 5 éves kor felett ritkább. A 10 éves kor felett 

kezdődő, nagyízületeket érintő betegség esetén inkább a spondylarthritis csoportba tartozó 

megbetegedésre kell gondolni. Ez utóbbi az elmúlt időszakban enthesitishez társult ízületi 

gyulladás néven a JIA külön alcsoportját képezi. Típusos klinikai megjelenés, amikor egy fiatal 

lánygyerek panasz, azaz a fájdalom említése nélkül sántítani kezd. Gyakran a betegség kezdete 

a fájdalom hiánya miatt nem állapítható meg pontosan, sokszor a szülők csak a nyilvánvaló 

ízületi duzzanat miatt viszik orvoshoz a gyereket. Leginkább a nagyízületek érintettek (térd, 

boka, csukló, könyök). Belszervi érintettség az iridocyclitisen kívül általában nincs.

A laboratóriumi vizsgálatokban ANA-pozitivitás gyakori, a gyulladásra jellemző 

paraméterek nem, vagy csak kissé emelkedettek.

A prognózis rendszerint jó. A legsúlyosabb szövődmény az uveitis (vagy iridocyclitis), 

ezért a betegek korai szemészeti szűrése, majd rendszeres szemészeti követése alapvető, nem 

szabad megvárni, amíg a panaszok kialakulnak, mert akkor az elváltozások már irreverzibilisek, 

A felnőttkori iridocyclitisszel szemben fájdalmatlan, tünetmentes, alattomosan jön létre 

látásromlás, vakság. A betegség kezelésében az első választandó szer a NSAID. Bizonyos 

esetekben bázisterápia is szükséges lehet. A súlyos uveitises esetekben bíztató eredmények 

vannak biológiai terápiával.
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SPONDYLARTHRITISEK

A spondylarthritisek általános jellemzői

A spondylarthritisek (spondylarthropathiák, Spa) esetében a gyulladásos 

elváltozások nemcsak a gerincet, hanem a perifériás ízületeket és a periarticularis struktúrákat 

is érintik, illetve jellegzetes extraskeletalis manifesztációkkal is járnak (1, 2. táblázat). A hazai 

betegek száma tízezres nagyságrendű. A spondylarthritisek csoportjába tartozik a spondylitis 

ankylopoetica (SA, Bechterew kór), az arthritis psoriatica, illetve a reaktív arthritis. 

Gyulladásos bélbetegségekhez, recidiváló uveitishez szintén társulhat a kórkép. A JIA egyik 

formája is spondylarthropathiák csoportjába tartozik (3. táblázat). Az egyes kórképek gyakran 

átfednek egymással, és a családi halmozódás is gyakori.

A mai, újabb felosztás szerint döntően axiális illetve döntően perifériás 

spondylarthritisre osztjuk ezeket a kórképeket (4-5-6. táblázat). Összekötő kapocs a HLA-B27 

antigén gyakori előfordulása ezekben a betegekben. A két nem közötti megoszlás nagyjából 

egyforma, de a férfiakban a kórlefolyás súlyosabb, ezért a klinikailag diagnosztizált, ellátást 

igénylő esetek között egyelőre a férfiak vannak túlsúlyban.

A gyulladásos eredetű derékfájdalomra jellemző a lappangó kezdet, ami éjszaka, 

illetve hajnalban felébreszti a beteget. Reggeli gerincmerevség észlelhető, ami fizikai 

aktivitásra csökken. A tünetek általában hosszabb ideje (legalább 3 hónapja) fennállnak, és 40 

éves kor alatt kezdődnek (7. táblázat). Az inflammatorikus gcrincfájdalom kezdetben 

többnyire a sacroiliacalis ízületeket és az alsó gerincszakaszt érinti. Fontos elkülöníteni más 

eredetű derékfájdalmaktól (8-9-10. táblázat), ez a probléma ugyanis a napi orvosi 

gyakorlatunkban nagyon gyakran előfordul.

A sacroiliacalis ízület érintettsége a farpofákban (Ulőgumókban) fellépő fájdalmat 

okoz, ami jelentkezhet a két oldalon alternálva is (10. táblázat). Derékfájdalom, ülőgumó

fájdalom fennállása esetén ezért gyulladásra utaló laboratóriumi jeleket kell keresni.
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A betegség késői szakaszában az ízületi szalagokat érintő gyulladásos folyamat SA-ban 

súlyos gerincmeszesedéshez vezet. A syndesmophyták kétirányú röngen felvételen 

észlelhetők, egyenes vonalú, a csigolyatest sarkából induló mészámyékok. SA-ban a 

végstádiumban a gerinc teljes ankylosisa, ún. bambusznád gerinc jön létre. A gerinc hintaszék 

szerűen meghajolhat, és emiatt következményes térdízületi flexiós contractura alakul ki. A 

gerinc spondylarthropathia (döntően SA) által okozott gyulladásos folyamatait szintén fontos 

más kórképektől elkülöníteni (9-11. táblázat).

A perifériás ízületek gyulladása a spondylitis ankylopoeticát leszámítva rendszerint 

aszimmetrikus oligoarthritis, leggyakrabban a distalis nagyízületeket, a térdet, bokát érinti. SA- 

ban csípő- és vállízület-érintettség a leggyakoribb. Bármilyen eredetű csípőízületi synovitis 

különös figyelmet érdemel, mert az anatómiai viszonyok miatt (az ízületi folyadék nem tud 

kifelé „tágulni”) gyorsan jelentős intraarticularis nyomás és következményes ízületi destrukció 

alakul ki. A temporomandibularis ízület érintettsége szintén előfordul, mozgáskorlátozottságot 

okozhat.

Jellegzetes tünet az enthesitis, amely a lágyrészek (íntapadások) gyulladásával indul, 

és a tapadás alatti csontvelő oedemával jár (12. táblázat). Az eredmény corticalis erosio és 

újcsont-képződés lesz. Az enthesitis a spondylitis ankylopoetica egyik jellemző 

megnyilvánulása, de a többi betegségcsoportban is jelen van. Leggyakoribb a sarokfájdalom 

az Achilles-ín és a fascia plantaris tapadásánál, a patella ín tapadása a tuberositas tibiae-n, a 

m. quadriceps tapadása a patella felső élén, a tuber ischii felszínén, a trochanter femoris, az 

epicondylus humerin tapadó inak rögzülésénél. A fájdalom mellett a lágyrész duzzanat, 

illetve a mélyebb tapadások esetén a nyomásérzékenység a jellegzetes tünet.

Előfordulhat mellkasi fájdalom, amely eredhet a cervicalis-thoracalis gerinc 

érintettségéből, a stemoclavicularis, a costochondralis és a manubriosternalis ízületek 

gyulladásából, illetve a körülöttük lévő enthesitisekből és a costostemalis, valamint a 

costovertebralis izmok tapadásának gyulladásából. Sóhajtás, köhögés, tüsszentés fokozza a 

panaszokat.

A dactylitis vagy hétköznapi nevén a kolbászujj képződés szintén jellemző, különösen 

arthritis psoriaticában és reaktív arthritisben fordul elő. Az ujjduzzanat a flexor inak 

tenosynovitisének következménye, igen fájdalmas, és az ujjhajlítást korlátozza (1. táblázat). Az 

ízület környéki gyulladásos eltérések elkülönítő diagnosztikája fontos (12. táblázat).

Az extraskeletalis manifesztációk közül anterior uveitis (conjunctivitis, iritis, 

iridocyclitis) viszonylag gyakori, és ismétlődhet. A bőrtünetek közül a psoriasis és a társuló 

körömtünetek emelhetők ki. A különböző infekciók leggyakrabban urogenitalis és
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gastrointestinalis fertőzések, de néha légúti infekció előzik meg 3-4 héttel a mozgásszervi 

panaszok, tünetek megjelenését. A gyulladásos bélbetegség gyakran tünetszegény, ezért azt 

könnyű elnézni. A tüdőkben a spondylitis ankylopoetica kialakulása után évtizedekkel alakul 

ki igen ritkán apicalis fibrosis. A gerinc és a mellkasfal mozgásszervi okokból kialakuló 

merevsége restriktív ventilációs zavart, és végül cor pulmonalét okozhat. Az alapbetegség 

miatti direkt cardiovascularis érintettség az aortafal és a myocardium septum gyulladásos 

eredetű fibrosisa. Ezek az elváltozások az aortabillentyű vitiumához és ingerületvezetési 

zavarokhoz vezethetnek.

A spondylarthritisek diagnózisában segít a gyulladásos jelek (gyorsult We, emelkedett 

CRP, fáradékonyság), a másodlagos anaemia kimutatása. A gerinc mozgásai beszűkülnek, 

sacroileitis jeleit látjuk. A betegség gyakran monarthritisszel kezdődik (leginkább egyoldali 

térd- vagy boka synovitissel). Az ízületi punkció során szalmasárga, serosus, bakteriológiai 

vizsgálattal negatív, alacsony sejtszámú (fvs<2000/mikroliter) folyadékot nyerünk, 

mikroszkópos vizsgálat során kristályok nem láthatók.

A sacroileitis kimutatására a sacroiliacalis ízület betekintő felvétele és korai esetekben 

pedig egyértelműen az MRI vizsgálat alkalmas (13. táblázat). A gerinc röntgenvizsgálata az 

előrehaladott esetekben nyújt információt. A szalagmeszesedés és a csigolyák közötti ízületek 

ankylosisa képezi az SA-ra jellemző „bambusznád gerinc” képét. Az enthesitisek igazolása 

igen hasznos, ezen eltérések jól vizsgálhatók ultrahanggal. Az uveitis megítélésére mindig 

kötelező a szem hármas tükörvizsgálata, akkor is, ha a betegnek nincs szubjektív panasza, 

különösen a juvenilis esetekben. Hasi panaszok (különösen hasmenés) fennállása esetén a 

tápcsatorna áttekintése (oesophago-gastro-bulboscopia, colonosocopia, szelektív 

enterographia) elengedhetetlen. E vizsgálatokat természetesen meg kell előznie a 

székletleoltásnak, amelyben Salmonella-, Yershinia-, Shigella-infekciót keresünk. Urogenitalis 

tünetek esetén a vizeletleoltás, illetve a ginekológiai vizsgálat szintén kötelező. Az infekció 

által okozott arthritises kórképek elkülönítésében (lásd A kötőszöveti betegségek általános 

jellemzői c. fejezet 3,4,5. táblázatait.) a leoltások (a fentiek mellett garatleoltás, haemocultura) 

szintén segítenek.

A psoriasis enyhe bőrtünetekkel járhat, bőrgyógyászati vizsgálat és minden kétes 

esetben bőrbiopsia végzése szükséges. A további bőr- és körömtünetek (balanitis, psoriasios 

körömeltérések stb.) bőrgyógyászati értékelése szintén fontos minden betegnél, akinek 

synovitise, illetve általános gyulladásra utaló jelei vannak.

Nemcsak a kórképek időbeni felismerése, hanem megfelelő gondozása is alapvető. Ez 

olyan multidiszciplináris feladat, amelyben néha hibák is előfordulnak (14. táblázat).
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1. táblázat
M ikor gondolhatunk a spondylarthritis csoportba tartozó kórkép fennállására?

- Éjszakai lumbalis/dorsalis fájdalom esetén, amit reggeli lumbalis/dorsalis merevség követ 
legalább 30 percig
- Perifériás arthritis szindróma esetén

- Akut kezdet
- 2-4 gyulladt ízület, főként az alsó végtagi nagyízületek aszimmetrikus érintettségével 
(térd, boka)
- Egész ujj diffúz megduzzadása, kolbászujj (nagyon jellegzetes)

- Gyulladásra jellemző laboratóriumi jelek, illetve klinikai tünetek (fáradékonyság) esetén
- Enthesopathia (insertiós tendinitis) fennállása esetén

- Achilles-ín tendinitise
- Intercostalis izomtapadásokhoz társuló (légzésre fokozódó) mellkasi fájdalom
- Plantaris fasciitis
- Dactylitis („kolbászujj”)
- Fartáji fájdalom (ha alternáló módon a jobb vagy bal oldalt érinti)
- Sarokfájdalom vagy egyéb jól definiálható enthesopathiás fájdalom

- Ha a tünetek
- Non-gonococcalis urethritist vagy cervicitist
- Akut diarrhoeát (egy hónapon belül) követnek

- Az anamnézisben
- Psoriasis
- Balanitis
- Gyulladásos bélbetegség

- Mucocutan laesiók esetén
- Balanitis circinata (fájdalmatlan, éles határú)
- Erythematosus, fájdalmatlan orális mucosalis laesio

- Mellkasi fájdalom esetén, amit
- Enthesitis okoz (lásd előbb)
- Stemoclavicularis, a costochondralis és a manubriostemalis ízületekben jelentkező 
gyulladás okoz

- Sacroilcitis (röntgen- vagy MRI-STIR vizsgálattal látható) jelei esetén
- Chr. rekurráló osteomyelitis, acne, hyperostosis esetén
- Uveitis esetén
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2. táblázat

A betegvizsgálat során észlelhető eltérések spondylarthritisekben
Acne + arthritis

Akut diarrhoeát követő synovitis 
Alsó végtagi aszimmetrikus synovitis 
Alternáló tomporfájdalom 
Balanitis
Arthritis a D1P ízületben 
Éjszakai derék-, hátfájdalom 
Erythema nodosum

Fixált gerinc, „hintaszék” tartásban 
Fixált gerinc, flcxiós térdtartás 
Hyperostosis
Gyulladásos börjelenségek 
Hajas fejbőr „hámló” elváltozása 
Hajlatokban jelentkező papulosus elváltozások 
Hasmenés
Hydradenitis suppurativa
Keratoderma blenorrhagicum
Kolbászujj
Körömtünet
Mucocutan laesiók
Légzésre fokozódó mellkasi fájdalom

„Piros szem” (uveitis)
Pustulosis 
Sarokfájdalom 
Steril ostcomyelitis
Stemoclavicularis ízület fájdalmas duzanata 
(Tietze szindróma)
Stemocostalis, manubriostemalis Ízület synovitise 
Talpfájdalom
Úrin infekciót követő synovitis

SAPHO szindróma (synovitis, acne, pustulosis, 
hyperostosis, osteomyelitis) 
reaktív arthritis
spondylarthritis csoport kórképei
sacroileitis
reaktív arthritis
arthritis psoriatica
sacroileitis, spondylarthritis
Croh betegség, reaktív arthritis (Yershinia-infekciót
követően)
végstádiumú SA (Bechterexv)
spondylitis ankylopoctica (SA)
spondylarthritis, SÁPI 10-szindróma
psoriasis, reaktív arthritis, SAPHO-szindróma
psoriasis
psoriasis
gyulladásos bélbetegség, reaktív arthritis 
SAPHO-szindróma
reaktív arthritis, arthritis psoriatica (tenyér-talp)
spondylarthropathia
psoriasis
reaktív arthritis
enthesopathia (mellkasi izomtapadások), C-Th gerinc
érintettség, stemoclavicularis, costochondralis,
manubriostemalis ízületek synovitise
JIA, spondylarthritisek
psoriasis, SAPHO-szindróma
lehetséges Achilles ín tendinitis
SAPHO-szindróma

SA, spondylarthritis csoport egyéb kórképei 
SA, spondylarthritis csoport egyéb kórképei 
cnlhesitis spondylarthritisekben 
reaktív arthritis

3. táblázat
A klinikai tünetek megoszlása az egyes spondylarthropathiákban

Spondylitis
ankylopoetica

Arthritis
psoriatica

Enteropathiás
arthritis

Rcactiv
arthritis

JIA

Axialis tünetek +++ ++ ++ ++ +
Perifériás arthritis + + + + +

Enlhesitis ++ + + ++ +
Acut anterior uveitis ++ ++
Psoriasis +++
Diarrhoea +++ ±
Conjuctivitis,
urethritis

+++

Aorta insutliciencia +
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4 .  táblázat
A spondylarthritisek felosztása 

Döntően axiális
Rtg. eltéréssel nem járó axiális spondylarthritis 
Spondylitis ankylopoetica 

Döntően perifériás
Reaktív arthritis 
Arthritis psoriatica 
IBD-vel összefüggő arthritis 
Nem differenciált spondylarthritis

5. táblázat
Az axiális spondyloarthritis (SpA) klasszifikációs kritériumai

Alapfeltétel: A beteg a panaszok kezdetén 45 évnél fiatalabb, és legalább 2 hónapja álljanak 
fenn a gyulladásos derékfájdalmai.

1. verzió
Sacroileitis képalkotó eljárással (rtg, MR1) igazolva, plusz 1 > további Spa*-ra jellemző tünet, vagy 3> Spa-ra 
jellemző tünet.

2. verzió
Sacroileitis képalkotó eljárással igazolva plusz 1 > további Spa-ra jellemző tünet, vagy gyulladásos derékfájdalom 
(szakember által igazolva) plusz 2> további Spa-ra jellemző tünet.

*Spa-ra (spondylarthritisrc) jellemző tünetek: 1. gyulladásos derékfájdalom (szakember által diagnosztizálva),
2. extraspinális manifesztációk (arthritis, enthesitis, uvcitis, dactylitis, psoriasis, Crohn betegség, colitis ulcerosa),
3. jó  terápiás válasz nem szteroid gyulladáscsökkentőre, 4. Spa beteg a vérrokonok között, 5 .11LA B27 pozitivitás,
6. Gyorsult Wcstcrgrcen vagy CRP.

Megjegyzések: a végleges kritériumokat a jelenleg folyó követéses vizsgálatok alapján fogják eldönteni. Az alap 
irodalmi hivatkozásokat lásd a fejezet végén.

6. táblázat
A perifériás spondyloarthritis (SpA) klasszifikációs kritériumai

148



7. táblázat
A gyulladásos derékfájdalom jellemzői

- Kezdeti életkor < 40 év
- Alattomos kezdet
- Mozgásra enyhül
- Nem javul pihenésre
- Éjszakai fájdalom (felkeléskor enyhül)

Az 5-ből ncgy kritériumnak kell teljesülnie.

8 . táblázat
A derékfájdalom hátterében álló gyakori kórképek

-  az izmok, szalagok, ízületek, csontok akut vagy krónikus túlterhelése
-  a gerinc mozgás szegmentumának instabilitása
-  a csigolyákat érintő primer és szekunder csontbetegségek
-  extra- és intraduralis illetve a gerincet érintő körfolyamatok, tumorok (myeloma, csont 

metastasisok, stb.)
-  a gerincet és szalagjait megbetegítő gyulladások
-  veleszületett fejlődési rendellenességek
-  spondylolysis, spondylolisthesis
-  spondylosis, spondylarthrosis
-  osteoporosis okozta csigolya kompresszió
-  traumás eltérések
-  intervertebralis discusok megbetegedése (discopathia, discus protrusio, discus hernia)
-  Baastrup-kór (a csigolyák processus spinosusai összeérnek, lokális fájdalmat okozva)
-  nem specifkus krónikus derékfájdalom

Mozgásszervi eredetű eltérések
-  Sacroileitis (spondylarthritis miatt): reggeli merevség, mozgásra javul
-  Mechanikai okok: hirtelen kezdet, korábbi hasonló panaszok, egyoldali tünetek, 

pihenésre javul, neurológiai tünetek jelen lehetnek
-  Szisztémás okok (prostata-, emlőtumor-metastasis; myeloma): testsúlycsökkenés, láz, 

gyengeség lehet jelen. Fokozatos kezdet, alvást zavaró hatás
-  Canalis spinalis stenosis: lábfájdalom járáskor, neurogen claudicatio, előrehajolva 

enyhül a fájdalom, rendszerint 60 év felett jelentkezik. Viszonylag gyakori.
-  Posturalis fájdalom: többnyire rossz helyzetben végzett ülőmunka során jön létre 

Nem mozgásszervi eredetű derékfájdalom
- Nőgyógyászati okok: adnexitis, tumorok, uterus prolapsus, retroflexio
- Urológiai okok: a vesék illetve prostata betegségei
- Retroperitonealis/kismedencei okok: vese, pancreas, végbél körüli elváltozások; 
psoast érintő folyamat, hasi aorta betegsége
- Hasüregi okok (ritkán okoznak derékfájdalmat): peptikus ulcus, epehólyag 
betegségei
- Pszichogén okok: depressio, anxietas, tartós stresszhelyzet
- Fibromyalgia szindróma, fibromyalgia-szerű lokális fájdalom
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9. táblázat
Gyulladásos cs mechanikus eredetű derékfájdalom diffcrenciáldiagnosztikája

Mechanikus Gyulladásos
Kezdet Akut Lassú
Kor (év) 15-90 <40
Alvászavar ± +++
Mozgás Rontja Javítja
Pihenés Jobb Rosszabb
Fájdalom kisugárzása Anatómiai gvöki (L5, SÍ) Diffúz
Szenzoros/motoros kiesési tünetek + (lehetségesek) -

Csökkent mozgás Aszimmetrikus Szimmetrikus is lehet
Lokális fájdalom Körül irt Diffúz

10.táblázat
A sacroiliacalis ízület eredetű fájdalom lehetséges okai 

Sacroileitis
-  Spondylarthritis csoport betegségeihez társuló

- Fiatal korban gyakori. Leggyakrabban spondylarthritis részjelensége, 
sokszor egyoldali
- Az intervertebralis ízületek és a gerinc szalagjainak elcsontosodással 
járó gyulladása.
- Kétoldali sacroileitis, Mennel-jel pozitivitás jellemzi.
- A fájdalom gyakran éjszaka és hajnalban, mindkét alsó végtagba 
kisugározva jelentkezik.
- A gerinc lateralflexiója szimmetrikusan beszűkül.

-  Infekciózus eredetű sacroileitis (ritka).
- Pyogen fertőzés vagy tbc okozza
- Éjjeli, de főként hajnali, mindkét alsó végtagba sugárzó (többnyire 
nagyon erős) fájdalom

A sacroiliacalis ízület lazasága, instabilitása, blokkja, arthrosisa
-  Többször szült nőkön, sportoló férfiakon.
-  SÍ ízület nyomásérzékeny, Mennel-jel pozitív lehet.
-  Főként mozgásra, terhelésre provokálódik
- Sacroiliacalis arthrosis (többször szült nőkön, trauma után) -  mechanikai 

jellegű fájdalom
Osteitis condensans ilei

- Mechanikus fájdalom, de sokszor nincs panasz. Típusos radiológiai kép.
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11. táblázat
Infekciózus spondylitis és discitisck 

Spondylodiscitis infectiosa
- leggyakrabban a St. aureus, Str. pyogenes, Salmonella, Brucella okozza
- gyakran tűrhetetlenül erős fájdalom
- láz, leukocytosis, gyorsult vérsüllyedés, infekciót jelző szerológiai pozitivitás
- a gerinc merev, a zökkenési próba pozitív
- a röntgen kezdetben negatív, izotópszcintigráfia, CT/MR fontos a diagnózis felállításához 
Osteomyelitis vertebrae
- leggyakrabban urogenitalis fertőzéshez, pneumoniához, cholecystitishez társulva alakul ki, 
haematogen vagy közvetlen ráterjedéssel
- nagy fájdalom, láz, elesettség és csigolyatáji nyomásérzékenység, gyakran discitissel 
kezdődik
- a radiológiai képen a zárólemez destrukciója, üreg- és sequesterképződés paravertebralis 
lágyrészámyék kiszélesedése
- blokkcsigolya-képződéssel gyógyul(hat)
Spondylitis tuberculosa
- haematogen szórás következménye
- bizonytalan fájdalom, hőemelkedés
- leggyakrabban a thoracolumbalis átmenet táján két csigolya egymás felé néző zárólemezein 
discitissel kezdődik, később gyakran neurológiai tünetek jelentkeznek, a csigolyatest 
pusztulása miatt gibbus alakul ki
- süllyedéses hidegtályog a m. psoas mentén
- Pott-féle triász: gibbus, paraplegia és tályog

12. táblázat
ízület közeli, gyulladással járó elváltozások

Elváltozás Klinikai jellemzők Spondylarthritisekben
észlelhető

Enthcsitis Lágyrészek (íntapadások) fájdalmas gyulladása. ++++

Tenosynovitis Ínhüvelygyulladás, lokális duzzanattal, 
mozgáskorlátozottsággal, fájdalommal.

++

Steril osteomyelitis SAPHO-szindrónta részjelensége: synovitis, aene, 
pustulosis. hyperostosis. osteomvelitis.

+ (igen ritka)

Akut infckciózus 
bursitis / tendovaginitis

Az ízület körüli egy arcára lokalizálódó fájdalom, ami 
aktív mozgásra romlik. ízületenként különböző 
tünetek.

Kaiéifíkáló periarthritis CPPD betegségben (kalcium-pirofoszfát-dihidrát- 
depozíció) nemcsak arthritis, hanem ritkábban 
pcriarticularis gvulladás is lehetséges.

Osteomyelitis Infekciót követ (Salmonella a leggyakoribb). —

Lágyrész infekció Ízület körül eltérés, ami hasonlíthat arthritisre. 
Kiválthatja ízület közeli sérülés.

~
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13. táblázat
A sacroiliacalis ízületi röntgen és MR értékelése 

Radiológiai stádiumok (Értékelés: a rés alsó 2/3-a alapján)

I. Kissé szélesebb Sí rés finom kontúregyenetlenséggel. Csak gyanút ébresztő eltérések.

II. További csontresorptio az ízületi rés mindkét oldalán, kirágott Sí ízfelszínek 
gyöngysorszerűen. Az elváltozásokat selerosis övezi, a rés iliacalis oldalán, mert ott vékonyabb a 
porc. 10%-ban egyoldali,
III. Részleges ankylosis. Nagy területek kifejezettebb eróziói sclerosissal, helyenként 
ankylosis.
IV. Teljes ankylosis, jelentős mészszegénység.

MRI: a sacroileitis jelei mellett következményes csontvelőgyulladást jelez.

14. táblázat
A leggyakoribb hibák a spondylarthropathiás betegek diagnosztizálása  során
- Késik a diagnózis és a terápia.
- Gyakran a gyulladásos derékfájdalmat mechanikus megbetegedésként kezelik.
- A betegek többnyire fiatalok, így kezdetben nem veszik komolyan a panaszokat.
- Derék-, hátfájdalom esetén nem teljes a kivizsgálás. A háttérben nem tisztázott egyéb (esetleg 
súlyos) megbetegedés áll.
- Enthesitisek diagnosztizálása és kezelése késik.
- Psoriasisban elmarad az arthritises tünetek észlelése.
- Polyarthritises beteg esetében a finom psoriasisra utaló jelek keresése elmarad
- RA diagnózisa születik arthritis psoriatica helyett.

A leggyakoribb hibák a spondylarthropathiás betegek h elyi gondozása  során
- A beteg nem végez rendszeres tomagyakorlatokat, mert a torna-, illetve légzögyakorlat nincs 
betanítva.
- A beteg dohányzik, és erről a kezelőorvosa nem próbálja meg lebeszélni.
- Súlyos psorisasisban elmarad a beteg szisztémás kezelése, csak lokális terápia folyik.
- A beteg immunszuppresszív kezelésben vagy biológiai terápiában részesül, és egy 
interkurrens infekció során nem történik meg az immunszuppresszív kezelés átmeneti 
felfüggesztése.
- Nem történnek meg az előírt szükséges laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok, vagy 
megtörténnek, de kóros érték észlelése esetén nem történik intézkedés.

EULAR cs nemzetközi ajánlások
Klasszifikáció: Rudwalcit M, van dér Hcijde D, Landewé R, et al. The development o f Assessment of 
SpondyloArthritis intemational Society classification eriteria fór axial spondyloarthritis (part II): validation and 
final selection. Ann Rheum Dis 2009; 68: 777-783.
Klasszifikáció: Rudwalcit M, van dér Hcijde D, Landewé R, et al. The Assessment o f SpondyloArthritis 
International Socicty classilieation eriteria fór pcripheral spondyloarthritis and fór spondyloarthritis in generál. 
Ann Rheum Dis 2011; 70: 25-31.
Célirányos kezelés: Smolen JS, Braun J, Dougados M, Emery P, et al. Trcating spondyloarthritis, including 
ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis, to target: recommendations of an intemational task force. Ann 
Rheum Dis Ann Rheum Dis. 2014; 73: 6-16.
Képalkotó használata: Maiid! P, Navarro-Compán V, Terslev L, et al. EULAR recommendations fór the use of 
imaging in the diagnosis and management ol spondyloarthritis in clinical practicc. Ann Rheum Dis. 2015; 74: 
1327-39.
Kezelés: Smolen JS1, Braun J, Dougados M, Emery P, Fitzgcrald O, et al. Treating spondyloarthritis, including 
ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis, to target: recommendations o f an intemational task force. Ann 
Rheum Dis. 2014; 73:6-16.
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Spondylitis ankylopoetica

A spondylitis ankylopoetica (SA, Bechterew-kór) a leggyakoribb spondylarthritis 

forma. Krónikus, progresszív, destruktív gyulladásos megbetegedés, mely a gerinc és a 

perifériás tőízületek (csípő, váll) tönkremeneteléhez, a gerinc elmerevedéséhez, és súlyos 

mozgáskorlátozottsághoz vezethet. A betegség alapja a gerinckisízületek, a sacroiliacalis ízület, 

az inak, az izomtapadási helyek gyulladása, majd elmeszesedése. A perifériás ízületek esetében 

pedig destruktív gyulladás kialakulása jellemző. Létrejöttében genetikai komponenseknek 

fontos szerepe van, a betegek 95%-a hordozza a HLA-B27 antigént (1. táblázat). A kórképre 

férfi dominancia jellemző, 3:1 arányban.

40 éves kor alatt (típusosán 20-30 éves kor között) jelentkeznek a tünetek. A betegek 

gyakran fáradékonyak. Leggyakoribb első és vezető tünet a gyulladásos eredetű 

derékfájdalom, amely lassan, fokozatosan alakul ki, a fájdalom tartóssá válik, és már három 

hónapnál hosszabb ideje tart. Jellemző a reggeli merevség érzés, amely eleinte az ágyéki, 

később a teljes gerincoszlopra terjed ki. A folyamat alattomosan kezdődik, többnyire 

pihenéskor, éjszaka folyamán, illetve a hajnali-reggeli órákban fellépő keresztcsonti, fartáji 

fájdalom képében, ami a beteget gyakran felébreszti (lásd a Spondylarthritisek általános 

jellemzői c. fejezet 9. táblázatt.). A gerinc és a mellkas mozgásai fokozatosan, ascendáló 

jelleggel beszűkülnek. A normális lumbalis lordosis kiegyenesedik, a háti és nyaki görbület 

kifejezettebbé válik, az ujj-talaj távolság (előrehajláskor) megnő, a mellkas be- és kilégzéskori 

körfogatának különbsége 2,5 cm alá csökken, a háti és lumbalis gerinc mozgásának mérésére 

használt ún. Schober-érték növekedése pedig elmarad mozgás közben.

A gerincen, a csigolya és a szalagok érintkezési pontjainál krónikus gyulladás 

(enthesitis) jön létre, ami a szalag-ín és periosteum kapcsolódásán túl a mélyebben lévő csontot 

és csontvelőt is érinti. A folyamat igen kifejezett a sacroiliacalis ízületet határoló 

területeken. A következmény corticalis erosio, fibrosis és ossificatio (új csont képződése) 

együttes jelenléte lesz. A szalagokban lezajló gyulladás meszesedéshez vezet, a végső 

stádiumban a gerinc teljes ankylosisa, ún. „bambusznád gerinc” alakul ki. Jelentős hintaszék

szerű gerinc görbület is kialakulhat, amit statikai okokból a térdek flexiós contracturája is kisér.

Enthesitis a betegek mintegy felénél jelentkezik, főleg a tuberositas ischiinek, a 

csípőlapátnak, a symphysisnek, az os pubisnak, a trochanter majornak, az Achilles-ín-
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tapadásnak megfelelően, de érintett lehet bármelyik íntapadás. A synovitis a perifériás 

ízületeket, a sacroiliacalis ízületet és a costovertebralis ízületeket érinti.

A perifériás ízületi érintettség gyakori, elsősorban a csípő-, váll- és ritkábban a 

térdízületek lehetnek érintettek, de gyakori a stemoclavicularis ízület (Tietze-szindróma), 

illetve a stemocostalis, manubriostemalis, temporomandibularis ízület synovitise is. Perifériás 

ízületi érintettség esetén gyakoribbak és kifejezettebbek a gyulladásos laboratóriumi eltérések.

A diagnosztikában fontos a fizikális vizsgálat (sacroiliacalis Mennel-jel, Schober-teszt, 

föld-ujj távolság, oldalirányú mozgásbeszűkülés mérése). A nyaki gerinc mozgásainak 

megítélése is fontos (fal-occiput, állcsúcs-jugulum távolság, illetve légzőmozgás-kitérések 

mérése).

A diagnózisban segít a pozitív családi anamnézis, a gyulladásos laboratóriumi 

paraméterek (gyorsult We, emelkedett CRP, mérsékelt anaemia, thrombocytosis) jelenléte, 

illetve a HLA-B27-pozitivitás. A derékfájással kezdődő esetek egy részében viszont 

gyulladásra utaló laboratóriumi jelek nem észlelhetők.

A képalkotó eljárások közül a sacroiliacalis ízület radiológiai vizsgálata a 

legfontosabb, a diagnosztika ezen alapszik. Sacroiliacalis betekintő vizsgálattal lehet legjobban 

meghatározni az ízületek érintettségét, a sacroileitis fokának mértékét (lásd A 

spondylarthropathiák általános jellemzői c. fejezet 13 táblázatát). A gerincen típusos eltérések 

jelenhetnek meg, ilyenek a syndesmophyták, amelyek hosszú betegségfennállás során 

összefolyva mutatják a típusos „bambusznád gerinc” képét, valamint kocka- és 

hordócsigolyák is gyakran észlelhetőek. A gerinc kisízületi érintettsége esetén az adott ízületek 

ankylosisa is ábrázolódhat.

A perifériás ízületi gyulladás, elsősorban a csípő- és vállízületekben destruktív jellegű.

A csontszcintigráfiának nagyon alacsony a specificitása, és gyakori az álpozitív 

eredmény. A legjobb a sacroiliacalis ízület MR vizsgálata, amely típusosán fokozott 

jelintenzitást mutat a környező csontokban és csontvelőben, jelezve az osteitist és az oedemát. 

Ultrahangvizsgálat főleg az cnthesitisek és a perifériás ízületi érintettség, elsősorban a csípő- 

és vállízületi érintettség kimutatására alkalmas. A vizsgálat elvégzése csípőízületi folyamat 

gyanújakor kötelező.

Az extraarticularis érintettséget tekintve a leggyakoribb az akut anterior uveitis, amely 

erős fájdalommal, fénykerüléssel jár. Rendszerint egyoldali, és a szem piros („nyusziszem”). 

Késői következménye szekunder glaucoma lehet. A késői következmények közé tartozik a
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tartós akutfázis-reakcióhoz társuló amyloidosis, ami uraemiához vezethet, gastrointestinalis 

vérzések, cardialis tünetek szintén előfordulnak.

A neurológiai tünetek közül gerincvelői kompresszió fordulhat elő hosszú 

betegségfennállás, kifejezett syndesmophytaképződés, illetve gerinc-kisízületi érintettség 

esetén. Ugyanezen okok miatt gerinccsatorna-szűkület típusos klinikai képe is kialakulhat, 

amely az alsó végtagok járás közben jelentkező izomgörcsével jár. A fájdalom rendszerint 

akkor szűnik, ha a beteg megáll és előrehajol. Az ankylotizált gerincen törés akár kisebb 

trauma hatására is bekövetkezhet, leggyakrabban a C5-6 csigolya között. A merev gerinc 

fracturája igen súlyos késői szövődménynek számít, ennek megelőzése igen fontos. A beteg 

felvilágosítása alapvető, hiszen pl. igen kis magasságból való leugrás is gerinctöréshez 

vezethet!

A cardiorespiratoricus tünetek tekintetében az aortabillentyű insufficientiája, illetve 

mitralis prolapsus fordul elő leggyakrabban. A costovertebralis ízületek érintettsége miatt 

csökken a mellkas légzési kitérése, ezért restriktív jellegű légzési zavar gyakori, amelyben a 

forszírozott vitálkapacitás és a diffúziós kapacitás csökken. Igen ritkán apicalis pulmonalis 

fibrosis észlelhető. Súlyos késői esetben a mellkaskitérés csökkenése miatt a beteg cor 

pulmonalés lehet.

Differenciáldiagnosztikai szempontból először az „egyéb” kórképek elkülönítése 

fontos, ezt követően pedig az SA-t el kell különíteni a spondylarthropathiacsoportba tartozó 

egyéb kórképektől. Az SA-t derékfájdalmat okozó mozgásszervi, illetve nem mozgásszervi 

eredetű kórképektől kell elkülöníteni (lásd A spondylarthropathiák általános jellemzői c. fejezet 

8-12. táblázatait). Az egész spondylarthritis-csoport kórképeivel kapcsolatosan megjegyezhető, 

hogy a mindennapi gyakorlatban igen fontos a gyulladásos eredetű alsó derékfájdalom 

elkülönítése, a mechanikus eredetű okoktól (lásd A spondylarthropathiák általános jellemzői 

c. fejezet 9. táblázatát). A sacroiliacalis eredetű fájdalom elkülönítő diagnosztikája szintén 

lényeges. Néhány ritka, de súlyos kórkép elkülönítése szintén alapvető: az infekciózus 

spondylitis és discitisek ugyanis az életet veszélyeztető kórképek (lásd A spondylarthropathiák 

általános jellemzői c. fejezet 11. táblázatát).

A terápiás terv felállítása előtt megválaszolandó kérdések
1. Korai vagy már irreverzibilis elváltozásokkal járó SA-ról van-e szó?

3. Az aktivitást jelző gyulladásos jelenségek (emelkedett CRP, fáradékonyság) és klinikai 

tünetek (éjszakai fájdalom) milyen mértékűek, és az eddigi kezelésre hogyan reagáltak?

4. Ha van gyulladás, mely struktúra érintett (axiális - perifériás ízületek, enthesitis, egyéb)?
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5. Milyen axiális és milyen perifériás érintettség észlelhető? Mit kell tartósan kezelnünk 

(gerincfolyamatot, sacroileitist, perifériás arthritist, enthesitist, uveitist, egyéb manifesztációt)?

6. Részesült-e a beteg tartós, teljes adagú nem szteroid gyulladáscsökkentő kezelésben? Van-e 

a tartós NSAID-kezelésnek nagyobb veszélye? A gyógyszeres kezelés hosszabb távú 

mellékhatásai milyenek lesznek (tartós nem szteroid gyulladáscsökkentő kezelés, bázisterápiás 

szerek hosszabb távú mellékhatásai stb.)?

7. Látványos jelek nélkül zajló, a prognózist, illetve az életminőséget jelentősen befolyásoló 

tünetek jelen vannak-e (fixált gerinc, ami súlyos törésveszéllyel jár; kyphosis, cor pulmonale, 

vitium, hosszabb betegségfennállás esetén amyloidosis, vitium, restriktív ventilációs zavar

stb.)?

8. Milyen maradandó mozgásszervi károsodások vannak? Ezekkel mit lehet tenni? Szükséges- 

e valamilyen rekonstrukciós műtéti megoldás?

9. Dohányzik-e beteg?

11. Megfelelő felvilágosítást kapott-e a beteg a betegségéről, a kezelésről, és arról, hogy a 

gerincmozgását hogyan tudja kímélni, megőrizni? Világosan érti-e a beteg, hogy mi a 

különbség a gyulladásos derékfájdalom és a mechanikus okból keletkező derékfájdalom között? 

Végez-e légzőtomát? Merev gerinc esetén felvilágosítást kapott-e, hogy jelentősen nő a fractura 

veszélye?

Bázisterápiás kezelés
A kezelés szempontjából meg kell különböztetnünk az axiális érintettséget, a perifériás 

ízületi érintettséget, az enthesopathiás és az egyéb, extraarticularis érintettségeket, mivel ezek 

terápiája egymástól jelentősen eltér.

Axiális tünetek esetén a betegség kezelésében vezető helyen a tartós, hatásos adagú 

nem szteroid gyulladáscsökkentő kezelés áll (2. táblázat). A tartós nem szteroid 

gyulladáscsökkentő kezelésnek a tüneti hatáson túlmenően bázisterápiás hatása is van, a 

destruktív folyamat progresszióját képes csökkenteni. Mivel hosszú ideig tartó kezelésről 

van szó, megfontolandó az NSAID mellé protonpumpagátló alkalmazása. A súlyos 

gastrointestinalis szövődmények (vérzés, ulcus, perforáció) megelőzése fontos, a 

rizikócsoportokban pedig különösen körültekintően kell eljárni. Tekintettel kell lenni az 

NSAID-kezelés esetleges cardiovascularis, illetve veseszövődményeire is.

Ha az NSAID kezelés nem hatásos, TNF-antagonista biológiai szerek adása szükséges, 

amelyek hatékonyak a gyulladásos tünetek megszüntetésében, beleértve a gerinc- és a 

sacroiliacalis ízületeket érintő gyulladását is. A betegek többséget gyorsan, látványosan javul,
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általános tüneteik (fáradékonyság, anaemia) is megszűnnek. Problémát jelent, hogy nem 

egyértelmű a hatásuk az ízületi destruktív folyamat progressziójára, valamint az újcsont 

képződésre nem hatnak. Abbahagyásuk esetén pedig a panaszok visszatérnek. A biológiai 

terápia jelenleg még csak az SA módosított New-York-i kritériumok szerint „biztos” 

diagnózisának fennállása esetén kezdhető meg, ha legalább két, különböző nem szteroid 

gyulladásgátló teljes dózisban adagolva nem csökkenti a betegség aktivitását.

Perifériás ízületi érintettség, gyulladásos tünetek esetén bázisterápiaként 

szulfaszalazin vagy methotrexat adható a szokásos dózisban. Ezek a szerek azonban sajnos 

az axialis (gerinc illetve sacroiliacalis) folyamatra nem hatnak.

Az enthesitisek kezelése NSAlD-kezelésből és lokális kortikoszteroid adásából áll. Az 

SA kezelésének fontos eleme a tartós, folyamatos gyógytorna, ami elsősorban a gerinc 

mozgásainak megőrzését, a betegség progressziójának csökkentését szolgálja. A szervi 

szövődmények megelőzése érdekében igen fontos a légzötoma is. A gondozás fontos eleme a 

betegek meggyőzése a rendszeres, évtizedes torna jelentőségéről. Ez és rendszeres 

gyógyszeres kezelés elérése különösen nehéz feladat ezeknél a betegeknél.

A terápia hatékonyságának lemérése

A betegség aktivitását a jelenlegi klinikai rutinban a BASDAI indexszel („Bath AS 

Disease Activity Index”) határozzuk meg. A betegség követésében a BASFI („Bath AS 

Functional Index”) index, illetve újabban az „ankylosing spondylitis disease activity score” 

(ASDAS) is használatos.

1. táblázat v
Az spondylitis ankylopoctica (SA) általános jellemzői

- 40 év alatti életkorban kezdődik, nehezen meghatározható kezdet, általában jó  prognózis
- Az első vizit előtt már legalább 3 hónapos betegségfennállás
- Reggeli (gerinc)merevség, mozgásra javuló panaszok
- Általános jelek: fáradtság, testsúlycsökkenés, normochrom anaemia, gyorsult We
- Perifériás arthritis (gyakori): csípő-, váll- stemoclavicularis ízületek, ritkábban a térdízületek
- Enthesitis
- Acut anterior uveitis
- Ritkán: szív-ingervezetési zavarok, aorta insufficientia, felsölebeny fibrosis (alveolitis), 
(kisfokú) gyulladásos béltünetek
- Nők: több perifériás ízületi érintettség; C gerinc gyakrabban involvált, osteitis pubis 
gyakrabban van jelen
- Súlyos esetben: bambusznád gerinc, törésveszély, cardio-respiratoricus elégtelenség
* A terápia szempontjából az axiális és perifériás ízületi érintettség megkülönböztetése 
alapvető, mert a kezelési alapelvek ezen alapulnak. A további manifesztációk (enthesitis, 
uveitis, stb.) terápiája pedig szintén különböző.
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2. táblázat
Az axiális SpA nem biológiai kezelésére vonatkozó ajánlások

- A NSAID-ek elsővonalbeli kezelésként alkalmazandók
- A NSAID-eket folyamatosan kell alkalmazni
- A NSAID-ek nem minden axiális SpA-ban szenvedő beteg számára elégségesek.
Ilyenkor TNF gátlók adása jön szóba.
- A hagyományos DMARD-ok, beleértve a methotrexátot és a szulfaszalazint, nem
hatásosak az axiális SpA-ban. A szisztémás kortikoszteroidok alkalmazását axiális
tünetek esetén bizonyíték nem támasztja alá
- Helyileg alkalmazott szteroid injekciók alkalmazása szóba jöhet
- Fájdalomcsillapítók (pl. acetaminofen, opioidok) alkalmazása szóba jöhet
- Sebészeti beavatkozásra sor kerülhet a gerinc és a csípő megbetegedése esetében
- A gerinctorna (extenziós gyakorlatok, légzőtoma) és az izomerő fenntartó
gyakorlatok fontosak

EULAR ajánlás
Kezelés: Braun J, van den Berg R, Baraliakos X, Boehm H, et al. 2010 update of the ASAS/EULAR
recommendations fór the management o f ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2011; 70: 896-904.
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Arthritis psoriatica
Bőrfolyamattal (psoriasis) és ízületi gyulladásos tünetekkel (arthritis psoriatica) járó 

kórkép. Maga a bőrfolyamat a népesség 1-2%-át érinti, alaptünete a hámló papula vagy plakk 

jelenléte, amelyek a környezetüktől élesen elhatárolódnak, a felszínüket pedig leválasztható 

ezüstös pikkely fedi. Ha ezt eltávolítjuk, erythemás terület válik láthatóvá, pontszerű 

vérzésekkel. Az esetek kb. felében körömtünetek is vannak, a körömlemez pontozott, szurkált, 

és alatta sárgás színű foltok jelennek meg („olajcsepptünet”). Nem ritka a köröm jelentős 

destrukciója sem. A psoriasisos bőrfolyamat leggyakoribb típusait tekintve a psoriasis vulgáris 

elsősorban a végtagok feszítő felszíneire, a térd, könyök, és keresztcsont feletti területekre, a 

köldök környékére, a hajas fejbőrre, illetve az interglutealis redőre lokalizálódó, hosszabb ideig 

fennálló plakkok jellemzik. A psoriasis inversa esetében a tünetek a nagyobb hajlatok mentén

alakulnak ki. A psoriasis guttata elsősorban a felső testfélre és a végtagok proximalis részeire
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lokalizálódó kis (0,5-1,5 cm átmérőjű) papulákkal jellemezhető. Erythrodermia psoriatica 

esetében a bőrfelszín igen kiterjedten érintett, ezt a formát súlyos általános (gyulladásos, 

keringési) tünetek kísérhetik. A generalizált pustulosus psoriasist kis steril pustulák jellemzik, 

amelyeket általános tünetek (láz, izomgyengeség) és gyulladásos laboratóriumi jelek 

kísérhetnek.

Az arthritis psoriatica igen változatos klinikai megjelenési formát mutat (1. táblázat). 

A bőrfolyamat többnyire megelőzi az ízületi gyulladást, és 10-40%-ban jár arthritisszel is. Az 

esetek kb. 10-15%-ban az arthritis jelentkezik először. Az arthritis többnyire lassan, 

alattomosan kezdődik, de kezdődhet akutan is. Általában 35-45 év között kezdődik, de 

megjelenhet a psoriasis minden fázisában. A férfi-nő arány 1:1. A reggeli ízületi merevség és 

az általános tünetek (gyengeség, fogyás, láz) ritkák. A kórkép hullámzó lefolyású. Az arthritis 

psoriatica sokszor nehezen kezelhető, jelentős ízületi károsodást okozó megbetegedés, és 

az ízületi folyamat az esetek kb. 20%-ában nagyon destruktív. Összességében pedig a betegek 

kb. 2/3-ának van erozív betegsége. A psoriasisos bőrtünetek gyakran nem feltűnőek, nehezen 

észrevehető helyen (hajlatokban, hajas fejbőrön stb.) alakulnak ki. Ezt érdemes mindig 

megvizsgálni. A gyulladásos laboratóriumi tünetek hiánya jobb prognózisra utal.

Az extraarticularis tünetek közül a cardialis tünetek a legfontosabbak. A kiterjedt 

gyulladásos börfolyamat jelentősen terheli a keringést. Jelen lehet még aorta insufficientia, 

mitralis prolapsus szindróma, és ingervezetési zavar.

A szemtüneteket conjunctivitis, iritis, episcleritis, iridocyclitis, illetve 

keratoconjunctivitis sicca képviseli. A renalis manifesztáció ritka (IgA nephropathia, illetve 

egyéb glomerulonephritis szindróma). Máj laesio, tüdő fibrosis, nem gyulladásos myopathia 

ritka manifesztációként szintén jelen lehet.

A változatos klinikai kép miatt a diagnosztikus kritériumok vita tárgyát képezik. Jó 

néhány munkacsoportnak van klasszifikációja, ezek többé-kevésbé a Moll és Wright szerinti 

„klasszikus” osztályzás variációi, amelyben öt megjelenési formát különböztethetünk meg:

-  DIP ízületeket érintő forma (kb. 5%). Gyakoriak a körömtünetek.

-  Aszimmetrikus oligoarthritisszel járó forma (kb. 70%). Egy-egy nagyízület 

érintettsége mellett főleg a DIP, PIP, MCP ízületek érintettek, az esetek 1/3-ában dactylitis 

(„kolbászujj”) is észlelhető, amelyet az adott ujj tenosynovitise és az MCP (vagy az alsó végtagi 

MTP) és a PIP ízületek gyulladása okoz. Tenosynovitis más lokalizációban is kialakulhat.

-  Szimmetrikus polyarthritisszel járó forma (kb. 15%). Az RA-ra klinikailag nagyon 

hasonlít (2. táblázat).
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-  Arthritis mutilans (kb. 5%). Gyorsan progrediáló, igen súlyos, destruktív ízületi 

gyulladással jár. A csont resorptio miatt egy-egy ujj megrövidülhet, ezek az ujjak a klinikai 

vizsgálat során „kihúzhatóak”, ez az ún. „teleszkóp deformitás”. Ebben a formában gyakori a 

sacroileitis és a bőrtünetek is gyakran súlyosak.

-  Spondylarthritiszes forma (kb. 5%). Nagyon hasonló az SA-hoz. A sacroileitis 

gyakran aszimmetrikus, perifériás ízületi érintettség jelen lehet. Izolált sacroileitis is 

előfordul. Fájdalmas enthesitis gyakori (Achilles-ín tapadása, plantaris fascia, a medencén 

tapadó ín-csont átmenetetek mentén).

A fenti betegségtípusok a kórlefolyás során egymásba átmehetnek. A polyarticularis forma 

nőkön, míg a spondylitises forma a férfiaknál gyakoribb.

Ritka tünetegyüttes, a SAPHO-szindróma, amelyet synovitis, acne, pustulosis, 

hyperostosis, osteomyelitis alkot. A synovitisre az aszimmetrikus perifériás és/vagy axialis 

előfordulás a jellemző, leginkább az elülső mellkasfal csontjai és ízületei érintettek. A kórkép 

társulhat psoriasissal is.

Az arthritis psoriatica aktív stádiumában gyorsult Westergreen, emelkedett CRP, 

anaemia, esetleg enyhe leukoeytosis észlelhető (2. táblázat). Hyperuricaemia 10-20%-ban 

fordul elő, főleg kiterjedtebb bőrfolyamat esetén, és az arthritis psoriaticás betegnek akár 

manifeszt köszvénye is lehet.

A radiológiai elváltozásokat az újesont-képződés jellemzi. A radiológiai kép 

jellegzetes, a megjelenő marginális eróziók mellett újesont-képződés is látható, az ízület 

destrukciója mellett az ankylosisra való hajlam is kifejezett. Perifériás ízületi érintettség 

esetén aszimmetrikus interphalangealis ízületi elváltozások észlelhetők, amelyben a DIP 

ízületek is érintettek (2. táblázat). RA-ban ez utóbbi ízületi sor nem érintett, és soha nincs 

újesont-képződés sem. RA-ban sávos osteoporosis is észlelhető, ami arthritis psoriaticában 

hiányzik. Jellegzetes a bolyhos periostitis, az enthesiseknél észlelhető csontosodási folyamat 

is. Van néhány késői, jellegzetes radiológiai elváltozás is („pencil-in-cup” elváltozás, teleszkóp 

deformitások). Gerincérintettség esetén gyakoribb a sacroiliacalis ízületek aszimmetrikus 

gyulladása, kevesebb és aszimmetrikus syndesmophyta képződés a jellemző, vagy 

parasyndesmophyták láthatók. Bolyhos hyperostosis a csigolyák elülső felszínén is megjelenhet 

(2. táblázat). A nyaki gerinc érintettsége esetén atlantoaxialis subluxatio arthritis psoriaticában 

is előfordul. A többi képalkotó eljárásnak, elsősorban az ultrahang- és MR1 vizsgálatoknak, 

esetleg a csontszcintigráfiának a korai és kétes esetekben lehet szerepük, megerősíthetik az 

ízületi gyulladás tényét. Az ultrahangvizsgálatnak pedig az enthesitisek igazolásában van 

alapvető fontossága.
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Differenciáldiagnosztikai szempontból a polyarthritisszel járó forma RA-tól való 

elkülönítése alapvető. A radiológiai kép különbözik (2. táblázat), arthritis psoriaticában gyakori 

a DIP ízület érintettsége, ami RA-ban hiányzik. Mellkasfali érintettség, a csípő- és 

temporomandibularis érintettség hiánya, dactylitis, enthesitis, illetve iritis jelenléte szintén segít 

annak eldöntésében, hogy inkább arthritis psoriaticáról van szó.

Gerincérintettség esetén a spondylitis ankylopoeticától való elkülönítés okozhat 

nehézséget, ezekben az esetekben a sacroileitis aszimmetrikus megjelenése, illetve a szintén 

típusos radiológiai kép nyújthat segítséget. A reaktív arthritis és az arthritis psoriatica 

oligoarticularis formájának klinikai megjelenése megegyezhet. Ezekben az esetekben a 

megelőző, a genitourinalis, illetve gastrointestinalis infekciók, az eltérő bőrtünetek nyújthatnak 

segítséget.

Az arthritis urica elkülönítése is nehézségeket okozhat, különösen krónikussá vált 

köszvény, vagy monarthritisszel járó arthritis psoriatica esetén. A két betegség együttes 

előfordulása sem ritka. Fontos az ízületi punkció elvégzése, az ízületi folyadékból kimutatott 

húgysavkristályok igazolják az arthritis esetleges köszvényes eredetét.

A köröm tünetek jellemzőek, és kedvezőtlen prognosztikus jelnek értékelhetők. 

Pettyezettség, „olajcsepptünet”, onycholysis, discoloratio, haránt rovátkoltság, valamint 

subungualis hyperkeratosis lehet jellemzően jelen. Gyakori, hogy a psoriasisos körömtünetet 

tévesen gombafertőzésként kezelik.

A betegség sok pszichés problémával jár, különösen, ha a terápia nem elég hatékony. A 

betegek gyakran túlzott mennyiségű alkoholt fogyasztanak, adherenciájuk a gyógyszeres 

kezeléshez sem mindig megfelelő.

A terápiát tekintve a cél a bőrfolyamat minél hatásosabb kezelése, és a destruktív, 

maradandó ízületi károsodások lehetőség szerinti elkerülése, illetve minimalizásása (3., 4. 

táblázat), valamint a komorbiditások (metabolikus szindróma) hatékony terápiája. Sok az 

„alulkezelt” beteg, illetve az olyan eset, ahol az ízületi gyulladásos tünetek kezelése csak 

nagyon késve történik meg.

A kezelési stratégiát a bőrtünetek kiterjedtsége, lokalizációja, jellege, és az arthritis 

psoriatica jelenléte és súlyossága határozza meg. Általánosságban nagyobb jelentőséggel bír 

az arthritis kezelése, mivel az megfelelő kezelés hiányában maradandó károsodást okoz (míg a 

bőrfolyamat reverzibilis).

Az arthritises folyamatra adott szteroid-lökéskezelés, majd a szteroid gyors csökkentése 

a bőrfolyamat fellángolását okozhatja. Ez a veszély kisebb, ha a beteg egyidejű metotrexat 

kezelésben is részesül.
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A célirányos kezelést tekintve a cél a minimális betegség aktivitás elérése, ami akkor 

teljesül, ha az alábbi 7 kritérium közül legalább 5 teljesül: fájdalmas ízület, duzzadt ízület, 

illetve fájdalmas íntapadási pont egynél több nem lehet. A psoriasisos bőrfolyamat minimális 

kiterjedésű, a beteg kedvezően ítéli meg a betegsége aktivitását és a fájdalmat, továbbá nincs 

jelentős dizabilitás a HAQ vizsgálat alapján.

A terápiás stratégia felállítása előtt a következő kérdéseket kell tisztázni:

1. Biztos-e a diagnózis? Ha az ízületi folyamat megoszlása alapján lehetséges arthritis 

psoriatica fennállása, célszerű „rejtett psoriasis” jeleit keresni a hajas fejbőrön, hajlatokban. 

A körmök gondos vizsgálata is szükséges.

2. Milyen súlyos (kiterjedt) a bőrfolyamat, és megfelelő-e a reumatológus-börgyógyász 

együttműködés?

3. Milyen manifesztációt kell kezelnünk (a bőrfolyamatot, perifériás, axialis ízületi 

gyulladást, körömtünetet, enthesitist, irreversiblis ízületi destrukció miatti mozgásszervi 

panaszokat, egyéb manifesztációt)?

4. Az ízületi folyamat aktivitásátjelző gyulladásos jelenségek (emelkedett CRP, synovitis), 

és klinikai tünetek milyen mértékűek, és az eddigi kezelésre hogyan reagáltak? Mely 

ízületek érintettek (perifériás, Sí, gerinc)?

5. Nem fogyaszt-e túl sok alkoholt (nem ritka a betegeknél, és ez gondot jelenthet, mert a 

gyógyszerek egy jelentős része hepatotoxikus)?

6. Dohányzik-e a beteg (ez ugyanis provokáló tényező)?

7. Aktuálisan van-e psoriasist fcllobbantó infekciója, illetve szed-e olyan gyógyszert, ami 

ilyet okozhat?

8. A prognózist, illetve az életminőséget jelentősen befolyásoló nem mozgásszervi 

tünetek, kísérő betegségek jelen vannak-e (cardiorespiratoricus tünetek, kiterjedt 

bőrtünetek, májbetegség, szekunder köszvény stb.)?

9. Van-e a betegnek metabolikus szindrómája? Ha van az anyagcsere eltérések kezelése 

megfelelő módon megtörténik-e?

10. A gyógyszeres kezelés, illetve a lokális bőrgyógyászati kezelés hosszabb távú 

mellékhatásai milyenek lesznek (tartós nem szteroid gyulladáscsökkentő kezelés, 

bázisterápiás szerek hosszabb távú mellékhatásai stb.)?

A bőrtünetek kezelése bőrgyógyász szakorvos feladata. Fontos, hogy a börfolyamat és 

az ízületi folyamat kezelését a két szakma (bőrgyógyászat -  reumatológia) szoros 

együttműködésben végezze (3. táblázat). A börfolyamat kezelésének követésére több, a tünetek
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súlyosságát mérő pontszámrendszer is létezik. A legelterjedtebb az úgynevezett PASI 

(„psoriasis area and severity index”) pontrendszer, mely a pikkelysömörös tünetek kiterjedését, 

a plakkok erythemáját, infiltráltságát és a hámlás mértékét veszi figyelembe. A körömtünetek 

alakulása is mérhető az ún. „NAPSI” index segítségével.

A perifériás arthritis értékelésére a DAS28 rendszer (lásd a Rheumatoid arthritis c. 

fejezet 11. táblázatát) elfogadható közelítést ad, az axialis érintettség pedig a BASDA1 index 

vizsgálata útján (lásd a Spondylitis ankylopoetica c. fejezetben) jellemezhető. A radiológiai 

károsodás az AP-re módosított skálákkal mérendő. A dactylitis mérésére is létezik egy 

pontozásos eljárás.

Az arthritis korai kezelése alapvető. Tüneti kezelésként, enyhe folyamatban, nem 

szteroid gyulladáscsökkentők adása elegendő. Egy-egy ízület gyulladása esetén intraarticularis 

szteroid injekció adása javasolt. Szisztémás szteroid csak súlyos, más gyógyszeres kezelésre 

nem reagáló, nagy aktivitású esetekben alkalmazható. Figyelembe kell venni ugyanis, hogy a 

kezelés abbahagyásakor a bőrtünetek súlyosan fellángolhatnak.

A bázisterápiás készítmények közül a szulfaszalazin az enyhébb esetekben 

alkalmazható, főleg az oligoarticularis és a perifériás ízületi gyulladással járó esetekben. A 

gerinc- és bőrtünetekre nem hat. A destruktív formákban a mcthotrexat az első választandó 

bázisterápiás szer. A leflunomid szintén hatásos. Második vonalbeli szerként nagy ritkán 

cyclosporin is alkalmazható. Gyakori, hogy a bázisterápiás szerekből az RA-ban 

megszokottnál nagyobb adagok hatásosak (3. táblázat). A biológiai terápiát tekintve a TNF- 

antagonisták a gerincérintettséggel, a perifériás arthritisszel, dactylitissel, körömtünetekkel és 

enthesitisekkel járó formákban is hatásosak. A biológiai szerek a börtünetekre is jól hatnak. 

TNF gátló kezelésre is refrakter esetekben felmerül még az 1L-17 útvonalat gátló ustekinumab 

adása, ami a psoriasisos bőrfolyamat mellett a peripheriás arthritis, a dactylitis és enthesitis 

tüneteire hat.

A komorbiditások kezelése alapvető. Az esetlegesen társuló diabetes, hypertonia, 

köszvény, obesitas megfelelő, hosszú távú kezelése alapvetően fontos.

EULAR cs más nemzetközi ajánlások
Célirányos kezelés, minimális betegségaktivitás elérése: Coatcs LC, Coates LC, Fransen J, Helliwcll PS. 
Defining minimál disease activity in psoriatic arthritis: a proposed objective target fór treatment. Ann Rheum Dis. 
2010; 69: 48-53.
Arthritis psoriatica kezelése: Gosscc L, Smolen JS, Gaujoux-Viala C, et al. European League Against 
Rheumatism recommendations fór the management o f psoriatic arthritis with pharmacological therapies. Ann 
Rheum Dis 2012; 71: 4-12.
Comorbiditások kezelése: Roubille Cl, Richcr VI, Stamino TI, McCourt C l, et al. Evidence-based 
Recommendations fór the Management o f Comorbiditics in Rheumatoid Arthritis, Psoriasis, and Psoriatic 
Arthritis: Expcrt Opinion ofthe Canadian Dermatology-Rheumatology Comorbidity Initiative. J Rheumatol. 2015; 
42: 1767-80.
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1. táblázat
A psoriasis/arthritis psoriatica általános klinikai jellemzői

Általános jellemzők
- Hullámzó lefolyás
- Gyulladásos elváltozások a bőrben
- Synovitis
- Periostitis, csontos proliferatio
- Provokáló faktorok fellobbanthatják a folyamatot

-  Infekció (Streptococcus A csoport, Staphylococcus, Chlamydia)
-  Dohányzás, alkoholfogyasztás
-  Negatív emóciók
-  Fizikai trauma (Köbner-jelenség)
-  Gyógyszerek (nem szteroid gyulladáscsökkentők, béta-blokkolók, lítium stb.) 

Klinikai manifcsztációk
- Perifériás arthritis

-  monarthritis
-  aszimmetrikus oligoarthritis
-  szimmetrikus rheumatoid arhtritisre hasonlító arthritis
-  distalis kisízületek arthritise
-  „pencil in cup”, mutiláló arthritis
-  kolbászujj

- Enthesitis
-  calcaneus talpi felszíne
-  Achilles-ín tapadása
-  mellkasi izmok tapadása stb.

- Aszimmetrikus sacroiliacalis és gerincérintettség
-  a fájdalom enyhébb, a mozgáskorlátozottság kevésbé kifejezett (gerinc)

- Porc- és csontelváltozások (terminális phalanx destrukciója, aszimmetrikus 
csontos ankylosis).
- Mély eróziók a synovium, periosteum, szalagok az ízületi tok tapadásának 
megfelelően
- Körömérintettség (gyakori)

-  Pettyezettség, olajcsepptünet, onyeholysis, discoloratio, harántrovátkoltság, 
subungualis hyperkeratosis

- Keratoderma blenorrhagicum
-  Tenyér-talp vesiculák, amelyek maculává, papulává, nodularis elváltozássá 

progrediálnak
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2. táblázat
Vizsgálati leletek arthritis psoriaticában 

Radiológiai elváltozások
-  az erozív és proliferatív elváltozások párhuzamosan vannak jelen

-  „bolyhos” periostitis (csontos proliferatio) a kéz-láb phalanxain
-  eróziók marginálisan, majd centrálisán

-  nincs juxtaarticularis osteoporosis
-  ízrés szűkület (kiszélesedés), a DIP ízületek érintettsége dominál
-  lágyrész duzzanat
-  enthesopathia (calcaneus, trochanter femoris, tuberositas ischii, malleolus Iat./med. 

olecranon, patella, femur distalis, tibia proximalis condylusa); ín- és szalagtapadási 
helyeken előforduló csontos proliferatio);

-  késői elváltozások
-  perifériás arthritis mutilans jelentős osteolysissel, majd ankylosissal
-  interphalangealis ízületek („pencil in cup” forma)
-  terminális phalanxok „lefaragódása”
-  ankylosis; resorptio; osteolysis; mutilatio; aszimmetrikus elváltozások
-  parasyndesmophyta, sacroileitis
-  spondylitis, durva syndesmophyta képződés 

Laboratóriumi jellemzők
-  We, CRP emelkedett, anaemia, leukocytosis, hyperuricaemia, alkalikus foszfatáz 

emelkedés, alpha2-, gamma-globulin-szintemelkedés, IgG-, IgA-emelkedés
-  Synovialis folyadék: sejtszám 2-20 ezer, normális szérum glukóz, komplement szint

3. táblázat
Az arthritis psoriaticában használatos kezelésmódok

Kezelésmód Mellékhatás
NSAID Gastrointestinalis szövődmények, renalis mellékhatások, 

hypertonia stb.
Sulfasalazin Lásd a Rheumatoid arthritis c. fejezetben (10. táblázat)
Methotrexat
(+folsav kiegészítés javasolt)
Leflunoniid
Cvclosporin
Biológiai terápia

TNF-antagonisták

Ustekimumab A psoriasisos bérfolyamatra igen jó hatású, és hat az 
arthritisre is.

Enteropathiás arthritisek (gyulladásos bélbetegséghez társuló 
spondylarthropathia)

A gyulladásos bélbetegség mozgásszervi szövődményei érinthetik az axialis és a 

perifériás ízületeket. Az ízületi érintettség alapján 3 típus különíthető el.

A perifériás ízületek a gyulladásos bélbetegek 10-20%-ában érintettek a Crohn- 

betegségben kissé gyakoribb megjelenéssel. Az elváltozások ritkán erozívak, általában nem

destruálják az ízületet. Az SA-t utánzó formában azonban perifériás és sacroiliacalis destruktív
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ízületi elváltozások jelentkezhetnek. Colitis ulcerosában az arthritis aktivitása az 

alapbetegségtől függ, teljes colectomia az esetek mintegy 50%-ában kedvező hatású.

Az I-es típus néhány (oligoarthritis), elsősorban alsó végtagi nagyízületet érint, 

rendszerint akut, és mintegy 6 hét alatt szanálódik. A Il-es típus több ízületet érint 

(polyarthritis), lefolyása krónikus jellegű, és kezelésre kevésbé reagál. A Crohn-betegségben 

jellemző a csípő gyulladása, míg colitis ulcerosában a váll elváltozása gyakori. Az axialis 

érintettségre az SA-hoz hasonló kép jellemző (III-as típus), de lefolyása általában enyhébb. A 

Crohn-betegek 10-20%-ában kell a megjelenésére számítani. Az alapbetegség sikeres kezelése 

rendszerint javítja a perifériás arthritis tüneteit, de az uveitis illetve SA axialis tüneteire nincs 

igazán befolyással.

Sokszor csöndes Crohn betegség áll a háttérben, ezért frissen felfedezett szeronegatív 

spondylarthritis esetén gastrointestinalis occult vérzés jeleinek keresése kötelező, és 

komolyan mérlegelendő a gastrointestinum gyulladásos bélbetegség irányában történő 

átvizsgálása is, kivéve, ha az arthritis psoriatica diagnózisa biztos, és a betegnek nincsenek 

gastrointestinalis panaszai.

A terápiás stratégia megválasztása előtt az alábbi kérdésekre kell választ adnunk:

1. Biztos-e a diagnózis? Történt-e székletleoltás reaktív arthritis és egyéb infektív kórképek 

kizárása céljából?

2. Mit kell tartósan kezelnünk (gastrointestinalis manifesztációt, gerincfolyamatot, 

sacroileitist, perifériás arthritist, enthesitist, egyéb manifesztációt)?

3. Az alapbetegség kezelése hatásos-e? Ha ugyanis az alapbetegség kezelése nem effektív, 

elsődlegesen ezt kell (gastroenterológus szakorvos segítségével) rendezni.

4. Figyelembe kell vennünk, hogy az NSAID kezelés a gyulladásos bélbetegséget 

fellobbanthatja.

Irodalom
1. Hőiden W, Orchard T, Wordsworth P. Enteropathic arthritis. Rheum DisClin North Am 2003; 29: 513-530.
2. Wollhcim FA. Enteropathic arthritis: howdo thejoints taik with the gut? CurrOpin Rheumatol. 2001; 13: 305- 

359.
3. Bazsó A l, Szodoray P, Sütő G, ct all. Importance of intestinal microcnvironment in development o f arthritis. 

A systcmatic revievv. Immunoi Rés. 2015; 61: 172-6.
4. Olivieri I, Cantini F, Casliglione F, et al. Italian Expert Panel on the management of patients with 

coexistingspondyloarthritis and inflammatory bowel disease. Autoimmun Rév. 2014; 13: 822-30.

Reaktív arthritisek

Olyan perifériás arthritisről van szó, amely egy hónapnál tovább tart és urethritis, 

cervicitis vagy hasmenés, ritkábban egyéb infekció előzi meg. Speciális formája arthritis,

urethritis és conjunctivitis klasszikus triászából áll (1. táblázat). Reaktív arthritis leggyakrabban
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fiatal férfiakban alakul ki; a fehér bőrű betegek 80 százalékában, feketék 50-60 százalékában 

HLA-B27-pozitivitás is megfigyelhető.

A gyulladásos tünetek kialakulása előtt 30-60 nappal a betegek enteralis, urogenitalis 

vagy ritkán légúti fertőzésen esnek át. A tünetegyüttest leggyakrabban reaktív arthritis esetében 

Chlamydia-, Gonococcus-, Shigella-, Yershinia-, campylobacter- és Salmonella-fertőzés váltja 

ki. A postenteritises megbetegedések esetében a férfi-nő arány 1:1, míg nemi úton terjedő 

fertőzés esetében a férfiak dominanciája 9: 1 arányú. A mozgásszervi tünetek kialakulására az 

infekció rendszerint már lezajlott, de a triggerelő kórokozó ellen különböző osztályú antitestek 

jelen lehetnek. Ez részben perzisztáló antigéneknek vagy akár teljes kórokozó jelenlétének 

tulajdonítható. Az intestinalis mucosában a Salmonella és a Yersinia képes perzisztálni, és 

bakteriális eredetű antigének a synoviában és a synovialis folyadékban megtalálhatók. A 

Chlamydia trachomatis, habár nem képes replikálódni, de élve eléri a synovialis membránt. 

A kórokozókból felszabaduló alkotórészek (lipopolisacharid, peptidek), eddig minden 

részletében teljesen nem ismert úton képesek a gyulladást kiváltani.

A klinikai tünetek típusos esetben 1-3 héttel követik az urethritist vagy a hasmenést. A 

betegek általános állapota általában jó, néha fáradékonyság, hőemelkedés, ritkán láz, fogyás, 

elesettség jelentkezik. Az urethritis sokszor klinikailag tünetmentes. A perifériás ízületek 

érintettsége korai tünet, amit gyakran az ízület merevsége vagy izomfájdalom előz meg. Az 

alsó végtagi aszimmetrikus oligoarthritis jellemző, leginkább a térd, bokák synovitisével, de 

a csuklók megbetegedése sem ritka. A gyulladás rendszerint a térdekben vezet jelentősebb 

folyadék gyülemhez. A többi ízület érintettségét sokszor csak a merevség, a fájdalom és a 

mozgáskorlátozottság jelzi. Az enthesopathia változatos formában jelentkezik, a gerinc 

érintettségét az ágyéki gerincszakasz inflammatorikus fájdalma jelzi. Pleuralis vagy cardialis 

eredetűnek tűnő fájdalom jelezheti az intercostalis izmok tapadásnak, valamint a stemocostalis- 

costovertebralis ízületeknek a gyulladását. Sok esetben a betegség krónikus, progresszív 

jellegű, és hosszabb távon végülis SA-nak megfelelő kép alakul ki.

Az extraskeletalis megjelenések közül a szimptomatikus urethritis mellett sok esetben 

tünetmentes, úrin infectiót, cervicitist, vulvovaginitist vagy salpingo-oophoritist észlelünk. 

A tünetek rendszerint néhány héttel előzik meg az ízületi gyulladás kialakulását. A férfiaknál 

prostatitisre is gondolnunk kell. A húgycső nyílása körül gyakran észlelhető erythema és 

nyákos váladékozás, férfiaknál balanitis circinata (bársonyos, vöröses erythemás elváltozás), 

vagy mély, fájdalmatlan fekélyek láthatók a glans penisen. A betegek kis részénél bőr laesio 

(kcratoderma blcnorrhagicum) jön létre, ami vesiculaként indul, majd maculopapulosus 

jellegűvé, végül hyperkeratotikussá válik. Leggyakrabban a tenyereken és a talpakon
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helyezkedik el, de előfordulhat a scrotumon, a penisen vagy akár a törzsön is. A körmök is 

megvastagodhatnak, a szájüregben fájdalmatlan fekélyek alakulhatnak ki. Erythema 

nodosum a lábszár feszítő felszínén jelenik meg, leggyakrabban Yersinia enteritis után látjuk. 

A szem érintettsége az esetek nagy részében conjunctivitis kialakulását jelenti. Ez az esetek 

zömében steril, időnként Chlamydia tenyészik ki a kultúrában. A conjunctivitis leggyakrabban 

Shigella-, ritkábban Campylobacter-, esetleg Salmonella-fertőzés után jön létre. HLA-B27- 

pozitív betegeknél gyakori az uveitis kialakulása a közös genetikai háttér miatt. Ez rendszerint 

anterior uveitis (iritis), akut és egyoldali.

A késői komplikációk közé tartozik a szív érintettsége. Leggyakrabban 

ingerületvezetési zavart találunk. EKG-n megnyúlt P-Q távolság látható, ritkán II. vagy III. 

fokú atrioventricularis blokkal, amely hátterében a kamrai septum membranosus részének 

gyulladása és fibrosisa áll. A billentyűk fibrosisa, megvastagodása aorta insufficientiát okoz, 

amihez a coronaria szájadékok stenosisa csatlakozhat. Ez lényegében egyezik az SPA-ban látott 

cardialis érintettséggel.

A kórkép nem mindig típusos, a spondylarthropathia-csoport többi kórképétől való 

elkülönítés sem mindig könnyű. Típusos esetben az ízületi elváltozások 3-6 hónap alatt 

gyógyulnak, azonban az esetek harmadában a tünetek perzisztálhatnak, illetve recidiválhatnak.

A laboratóriumi vizsgálatok részben a gyulladás aktivitására adnak választ (gyorsult 

süllyedés, emelkedett CRP- és szérum koplementszintek, neutrophiliás leukocytosis a 

vérképben). A laboratóriumi tesztek másik része a kiváltó fertőzés azonosítását célozza meg. 

Ezeket akkor is el kell végezni, ha a beteg ilyen szempontból is tünetmentes, hogy a „csöndes” 

fertőzéseket is felismerjük. A széklet bakteriológiai és protozoon vizsgálata az enteralis 

fertőzések azonosításában segít, a vizeletleoltás mellett az urethra és a cervixváladék 

mikrobiológiai vizsgálata a szexuális úton átvitt fertőzések azonosítását szolgálja. Tenyésztés 

mellett molekuláris biológiai módszerek (pl. Chlamydia eredetű nukleinsav PCR-rel történő 

vizsgálata) fokozzák a szenzitivitást, ez leginkább a vizelet-húgycsőváladékból, illetve a cervix 

váladékból történhet.

A kórokozók elleni antitestek (Salmonella, Yersinia, Chlamydia, Mycoplasma) 

kimutatása a lezajlott fertőzéseket jelzi. Ez utóbbiak esetén az IgM-antitcstek jelenléte a 

legértékesebb, mivel friss fertőzést jeleznek, az IgG-antitest jelenléte lezajlott infekcióra utal, 

ami sokkal régebben is történhetett. Ismételt vizsgálattal hasznos lehet az IgG-titer 

csökkenésének vizsgálata, ami a közelmúltban történt infekcióra utal. Érdemes a HLA-B27- 

pozitivitás jelenlétét is vizsgálni.

A terápiás stratégia kialakítása előtt az alábbi kérdésekre kell válaszolnunk.
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1. Döntenünk kell arról, hogy mit kell tartósan kezelnünk (gerincfolyamatot, sacroileitist, 

perifériás arthritist, enthesitist, börtüneteket, egyéb manifesztációt)?

2. Van-e esély a tünetek spontán javulására, vagy már elég idő eltelt ahhoz, hogy tartós 

szimptómákkal kell számolnunk?

3. Urogenitalis infekciót követő folyamat esetén (gyaníthatóan promiscuus betegeknél) nincs- 

e még súlyosabb kórkép (HÍV, gonorrhoea) is jelen? A beteg partnerének vizsgálata, 

esetleges kezelése szükséges-e?

4. Gastrointestinalis indulás esetén nem áll-e fenn még jelenleg is az infekció (Salmonella- 

ürítés?

5. Nincs-e jelen kezelendő belsőszervi elváltozás (szívérintettség /ingerületvezetési zavar/ 

billentyüelégtelenség, késői amyloidosis, IgA nephropathia, neuropathia stb.)?

Jelenleg a betegség kezelésében antibiotikumot csak kimutatható kórokozó esetén (pl. 

Salmonella) szoktunk alkalmazni.

A NSAlD-szerek a legalkalmasabbak a fájdalom enyhítésére. Ezek adása esetén 

nagyobb adagra van szükség, sokszor a terápiás maximum adása indokolt. A gyógyszer 

intermittáló jelleggel is alkalmazható a beteg panaszainak megfelelően. Egy-egy ízület (pl. térd) 

vagy enthesis (pl. Achilles-ín) érintettsége esetén lokális kortikoszteroid adása javasolt. Súlyos, 

a fenti kezelésre nem reagáló reaktív arthritis esetén szisztémás kortikoszteroid adása jön szóba 

(pl. 20-40 mg methylprednisolon), habár ezek hatékonysága nem mindig haladja meg a kellő 

adagban adott nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek effektivitását. Ennél is súlyosabb 

esetekben a rheumatoid arthritisben alkalmazott DMARD-kezelések közül a szulfaszalazin 

adásának hatékonyságára vonatkozóan vannak klinikai adatok. A szulfaszalazin néhány hét 

alatt 3 g/nap adagra emelve úgy tűnik, hogy hatékony a perifériás ízületek synovitisének 

enyhítésére. A tartósan fennálló arthritises tünetek esetén a jövőt minden bizonnyal a TNF- 

gátló kezelés bevezetése jelentheti.

Az extraintestinalis szövődmények, az uveitis kezelése topicalis szteroid, mydriaticum 

és cycloplegiát okozó szerekkel lehetséges. A bőrlaesiók methotrexat vagy retinoid hatására 

gyorsan javulhatnak, balanitis circinata esetén topicalis szteroid hatásos. Keratoderma 

blenorrhagicum kezelése keratolyticumokkal és szintén helyi szteroidokkal történik.

Irodalom
1. Petersel DL, Sigal LH. Reactive arthritis. Infect Dis Clin North Am. 2005; 19: 863-883.
2. Lcirisalo-Rcpo M. Reactive arthritis. Scand J Rhcumatol. 2005; 34: 251-259.
3. Cartcr JD. Trcating reactive arthritis: insights fór the clinician. Ther Adv Musculoskclet Dis. 2010; 2: 45-54.
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1. táblázat
A reaktív arthritisek jellemzői

- „Aszeptikus” arthritis
- Akutan kezdődik
- Trigger: ízületen kívül elhelyezkedő ágens
- Remisszió, exacerbáció jellemzi
- 40 év alatti a betegek 3/4-e
- Férfi dominancia
- Reaktív arthritist okozó mikroorganizmusok

-  Genitourinalis úton:
Chlamydia thrachomatis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoeae
-  Gastrointestinalis úton
Clostridium difficile, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Shigella-törzsek 
Escherichia coli (enterotoxikus törzsek), Yershinia-törzsek (Y. enterocolitica, Y. 
pseudotuberculosis), Salmonella-törzsek (S. typhymurium, S. enteritidis stb.)
-  Egyéb módon
Chlamydia pneumoniae, Str. pyogenes, Borrelia burgdorferi, Blastocystis hominis

Gyulladással járó ritka kórképek
Az auto-inflammatorikus szindrómák közé sorolható a familiáris mediterrán láz, 

amiben pyrin mutáció áll fenn. Ismétlődő gyulladásos tünetek, visszatérő serositisek és 

arthritis jellemzi. Colchicinnel kezeljük. A CRMO szindróma pustulosus palmoplantaris 

dermatitisből, psoriasisból, pyoderma gangraenosumból, acnéből és recurráló multifocalis 

osteomyelitisből áll. Jó néhány további autoinfiammációval járó, gyermekkorban kezdődő 

kórkép ismeretes, amely döntően az IL-1 útvonal aktiválódásán át alakul ki, de vannak 1-es 

típusú interferon illetve TNF útvonal aktiválódásával járó kórképek is. A kezelésükben a 

szteroid, NSAID, cytostaticus szerek mellet az IL-1 antagonista hatású biológiai terápiás 

szerek esetleg még a TNF-antagonisták kapnak szerepet.

Az IPEX szindróma immun diszregulációból, poliendokrinopátiából és 

enteropátiából áll, és a FOXP3 gén mutációja miatt alakul ki.

A Jób szindróma (nevét a bibliai Jób alakjáról kapta), más néven hyper-IgE 

szindróma rekurráló börfekélyekkel, atópiás dermatitisszel és pneumonia hajlammal 

jellemezhető, immunhiányos állapottal járó kórkép. A STAT3 gén mutációja okozza.

A makrofág aktivációs szindróma a T sejtek és makrofágok aktiválódásával (a 

természetes immunrendszer aktiválódásával) jellemezhető kórkép, amelyre lázzal járó, 

jelentős szisztémás gyulladásos válasz jellemző. A gyulladásos citokinek által kiváltott 

„citokin vihar” súlyos coagulációs, máj- tüdő-, és szív-tüneteket illetve cytopeniát 

eredményez. Jellemző lehet még a nyirokcsomó megnagyobbodás és a központi

170



idegrendszeri diszfunkcióra utaló tünetek jelenléte. A szérum ferritin szint rendszerint igen 

magas, a csontvelő aspiratum pedig hemophagosytosist mutat. Szinte bármelyik gyulladásos 

reumatológiai kórképhez társulhat, de gyógyszer és infekció is kiválthatja. Messze a 

leggyakoribb a Still betegséghez való társulása.

A kezelés komplex, függ az alapbetegségtől is. Nagydózisú szteroid kezelést 

alkalmazunk, gyakran cyclosporinnal kiagészítve. Emellett nagydózisú immunglobulin, 

illetve cyclophosphamid, etoposide kezelés is megkísérelhető, bár az eredmények nem 

egyértelműek. A biológiai terápiát illetően az IL-1 antagonista anakinra, tocilizumab illetve 

rituximab alkalmazásával vannak bíztató eredmények.

Az IgG4-asszociált megbetegedésre többszervi érintettség jellemző. Az érintett 

szervekben jellegzetes poliklonális lgG4 pozitív plazmasejt infiltráció van jelen, a szérum IgG4 

szint is esetenként emelkedett. A klinikai kép változatos, dacryoadenitis, sialoadenitis, 

thyroiditis, pneumonitis, retroperitonealis fibrosis, pancreatitis, sclerotizáló cholangitis, 

tubulointerstitialis nephritis, prostatitis, illetve hypophysitis is előfordul (1. táblázat). IgG4- 

asszociált vasculitis szindróma is létezik.

Corticosteroidra jó  terápiás választ kapunk, a hosszú távú helyes kezelésmódról 

azonban egyelőre igen kevés adatunk van.

Irodalom
1. Stone H et al. Recommcndation fór the nomcnclature of IgG4-related diseae and its individual organ systcm 
manifcstations. Arthritis Rhcum 2012; 64: 3061-7.
2. Yamamoto M l, Takahashi H l, Shinomura Yl. Mechanisms and asscssmcnt o f IgG4-rclated disease: lessons 
fór the rheumatologist. Nat Rév Rheumatol. 2014; 10: 148-59.
3. Vasaitis L. IgG4-related disease: A relatively newconcept fór clinicians. EurJ Intern Med. 2015 Oct 16. [Epub 
ahcad of print]
4. Ravelli A, Magni-Manzoni S, Pistorio A, et al. Prcliminary diagnostic guidclincs fór macrophage activation 
syndrome complicating systemic juvcnile idiopathic arthritis. J Paediatr. 2005; 146: 598-604.
5. Ravelli A, Minoia F, Davi S, et al. Development and initial validation of classification criteria fór macrophage 
activation syndrome complicating systemic juvcnile idiopathic arthritis. Arthritis Rheumatol. 2015 Aug 28.

1. táblázat

IgG4-asszociált megbetegedések

- I-es típusú autoimmun pancreatitis
- Mikulicz betegség (IgG4-asszociált dacryoadenitis és sialoadenitis)
- Sclerotizáló sialoadeninitis (Küttner tumor)
- Gyulladásos orbitalis pseudotumor
- Krónikus sclerotisáló aortitis és periaortitis
- IgG4-asszociált alcsoport az adott kórképen belül:

- retroperitonealis fibrosis; Riedel thyroiditis; dacryoadenitis; sclerotizáló cholangitis;
- tubulointerstitialis nephritis; hypophysitis, pachymeningitis; pneumonitis
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Sarcoidosis
Ismeretlen etiológiájú, multiszisztémás granulomatosus, gyulladásos megbetegedés. A 

betegek többnyire 20 - 40 év közötti nők. Bármely szerv érintett lehet, a leggyakoribb a hilaris 

és perifériás nyirokcsomók, tüdő, máj, bőr, nyálkahártyák, parotisok, szem, ízület, izom, és a 

csont érintettsége. A tüdő érintettsége (nodularis opacitas, tejüveg homály, megvastagodott 

interlobularis septumok, stb.) nagyon gyakori. A kórképben 15-25%-ban jelentkezhet akut 

illetve krónikus arthritis, ami leginkább a bokákat és a térdeket érinti, de a könyök, csukló is 

érintett lehet (lásd a bevezető fejezet 3., 8.. táblázatát). Ritkán a kéz kisízületek (PIP, MCP, 

DIP) illetve sacroileitis is jelentkezhet. A további mozgásszervi tünetek közé tartozik a carpal 

tűnnél syndroma. A hirtelen fellépő bokaízületi arthritis + erythema nodosum igen jellemző 

az akut sarcoidosis klinikai képére. A laboratóriumi jelek közül az ACE szint emelkedése 

értékes jel, de ennek hiánya nem zárja ki a kórképjelen létét. A kálcium szint emelkedett lehet. 

A cystikus csontlaesiók dactylitist okozhatnak, ritkán egyéb csontok (koponya, csigolyák, 

bordák, medence) is érintettek lehetnek.

Jó néhány belső szerv érintett lehet, ilyenkor a kórkép kezelése nehéz. A terápia 

egyébként a stádiumtól, szervi manifesztációktól függően nagyon különböző lehet. A panasz 

és tünetmentes jó  prognózisú esteket nem feltétlenül kell kezelni. Ha szteroid kezelésre 

szorulunk, a dózist csak nagyon lassan szabad csökkenteni, mert a tünetek fellángolása csak így 

kerülhető el. A súlyos illetve rossz prognózisú esetekben immunszuppresszív kezelés 

(metotexát, stb.) esetleg TNF gátló kezelés jön szóba.

Irodalom
Kobak S. Sarcoidosis: a rheumatologist's perspcctive. Ther Adv Musculoskelct Dis. 2015; 7: 196-205.

KRISTÁLY ARTHROPATHIÁK

Köszvény
ízületi gyulladással és extraarticularis manifesztációkkal jellemezhető, gyakori kórkép 

(1. táblázat). Jellemző a húgysav kristályok megjelenése a synovialis folyadékban, és a 

szövetekben, aminek gyulladás, fájdalom, és porcdestrukció lesz a következménye. 

Kialakulásában az emelkedett húgysavszintnek fontos szerepe van, de a hyperuricaemiás 

egyéneknek csak a 20%-a lesz köszvényes. A diagnózis kimondásához alapvető a 

mononátriumurát-monohidrát kristályok jelenlétének igazolása a synovialis folyadékban. 

Ennek hiánya esetén a diagnózis a jellegzetes anamnesztikus adatokon és fizikális státuson 

alapszik.
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A köszvény kiváltásában húgysav-túlprodukció illetve a csökkent kiválasztás játszik 

szerepet. A primer köszvény oka leggyakrabban a csökkent kiválasztás, a szekunder köszvény 

kiváltásában pedig a csökkent kiválasztás, a húgysav-túlprodukció vagy a purin bioszintézis 

szabályozásának zavara egyaránt szerepelhet (lásd még a bevezető fejezet 3., 5., 6., 8. 

táblázatát).

A köszvényes roham provokálásában trauma, szokatlan fizikai megterhelés, sebészi 

beavatkozás, súlyos szisztémás betegség, extrém diéta, túlzott táplálék- (és alkohol) fogyasztás, 

dehidráció, valamint bizonyos gyógyszerek szedése szerepelnek. Gyakori, hogy az első roham 

bőséges étkezés és italfogyasztást követően (pl. disznótor, vadászat, esküvői vacsorát követően) 

jelentkezik. A kórkép gyakoribbá vált az utóbbi időben. Az aszimptomatikus hyperuricaemia 

(>420 mmol/ml férfiaknál és postmenupausában lévő nőknél; >360 mmol/ml 

praemenopausában lévő nők esetén) és évekkel megelőzheti a klinikai tüneteket. A köszvény 

klinikai lefolyásában az alábbi stádiumokat különböztethetjük meg:

Az akut köszvényes roham leggyakrabban az öregujj bázisán lép fel, de bármely 

ízület monarthritise jelentkezhet. A roham teljes jólét közepette jelentkezik, az este még 

panaszmentes beteg reggelre nagyon erős ízületi fájdalomra ébred. A fájdalom olyan erős, hogy 

a beteg a fájdalmas ízülethez érő takarót sem tűri. Az érintett ízület feletti bőr gyulladt, a roham 

alatt maga a bőr is kifejezetten fájdalmas lehet. Leggyakrabban a hideg hatásnak jobban kitett 

perifériás ízületek érintettek. A roham többnyire alsó végtagi, és típusosán az MTP I-es ízületet 

érinti. A napi terhelés során az alsó végtagokban enyhe oedema alakul ki, az éjszaka folyamán 

aztán az ízületből és a környékéről a folyadék visszaszívódik, ezzel a húgysav-koncentráció nő, 

ami végül a húgysavkristályok intra- és periarticularis kicsapódásához vezet. A roham néhány 

nap vagy hét alatt kezelés nélkül is többnyire elmúlik. A köszvényes roham súlyosságát az 

érintett ízületek száma, a beteg értékelés (vizuális analóg skálán) illetve a roham hossza alapján 

ítéljük meg.

Az ismétlődő rohamok időszakában, amelyet tartós hyperuricaemia kísér, a tünetek 

időnként kiújulnak, tehát gyulladásos és tünetmentes időszakok váltakoznak.

Krónikus köszvényben a heveny jelenségek már háttérbe szorulnak, és a kórképet 

fokozatosan kifejlődő deformitások, (lerakodott húgysav kristályokat tartalmazó) tophusok, és 

destruktív gyulladásos arthropathia kialakulása jellemzi.

A primer (öröklött) hyperuricaemia etiológiájában genetikai rendellenesség szerepel, 

amely általában enzim mutációk okozta fokozott húgysavtermelésben és csökkent 

húgysavkiválasztásban nyilvánulhat meg. A többi hyperuricaemiás állapot a szekunder
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(szerzett) hyperuricaemiák csoportjába tartozik, és ugyancsak fokozott húgysavképződéssel 

és/vagy csökkent kiválasztással jár együtt (3. táblázat).

A fokozott képződés miatt létrejövő szekunder hyperuricaemia társulhat a 

haemopoeticus rendszer vagy gyors sejtproliferációval járó szolid tumorok sejtszéteséssel járó 

rendellenességeihez (myelo-, lymphoproliferativ megbetegedések). Minden elsőként észlelt 

köszvényes roham esetén érdemes erre gondolni. Psoriasishoz is viszonylag gyakran társul 

hyperuricaemia.

Ami a csökkent renalis húgysavkiválasztást illeti, megkülönböztetünk primer 

(öröklött), organikus vesebaj nélküli és szekunder (szerzett) formát. A primer rendellenesség 

mögött, a tubularis transzport zavara áll. A szekunder eredetű, csökkent urát kiválasztást 

előidéző rendellenességek között renovascularis tényezők, metabolitok, hormonok okozta, 

vagy egyéb betegségekhez társuló, illetve gyógyszer okozta formák fordulnak elő.

A köszvény általában obesitassal, hyperlipidaemiával, arterialis hypertensióval, 2- 

es típusú diabetes mellitusszal társulhat (mctabolikus szindróma). Hajlamosító tényező a 

krónikus alkoholfogyasztás is (3. táblázat).

A gyógyszerek közül elsősorban a diuretikumok alkalmazása vezethet 

hyperuricaemiához. Kivételt jelentenek a spironolakton származékok. Egyes 

antituberkulotikumok (pl. PZA), alacsony dózisban adagolt szalicilátok, fenilbutazon 

csökkent húgysavkiválasztást okozva szintén köszvényes rohamot provokálhatnak. 

Cyclosporin adását követően is gyakran hyperuricaemia lép fel (3. táblázat).

Húgysavkő kialakulására a köszvényes betegek 10-20 százalékánál lehet számítani, de 

gyakrabban alakulnak ki náluk kalcium-oxalát tartalmú vesekövek is. Intersticiális 

vesekárosodás miatti krónikus vesebetegség szintén a köszvény velejárója lehet.

A hyperuricaemia (a kristály depozíciótól függetlenül is!) szerepet játszik krónikus 

interstitialis vesebetegség, hypertonia, cardiovascularis megbetegedések, illetve 

inzulinrezisztcncia szindróma kialakulásában. A krónikus köszvényhez társuló 

hyperuricaemia és az emelkedett CRP-vel járó, tartós gyulladás is az atherosclerosis rizikó 

faktorainak tekinthetők.

A diagnózis kimondásában a típusos tünetek és az emelkedett húgysav szint, és a 

gyulladás laboratóriumi jelei segítenek. Nem típusos esetben, illetve ha más kórképet 

(infekciózus arthritist) nem tudunk egyértelműen elvetni, mindig ízületi diagnosztikus punkciót 

kell végeznünk. Kétes esetben a periarticularis kristályok kimutatása képalkotó vizsgálattal
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(„dual energy” CT) szintén segíthet. Ritkán sor kerül a tophus szövettani vizsgálatára is (4. 

táblázat).

A terápiás stratégia kialakítása előtt az alábbi tényezőket érdemes figyelembe venni:

1. Új keletű köszvény esetén eldöntendő, hogy primer vagy szekunder köszvényről van-e szó?

2. különösen első roham esetén nincs-e a háttérben súlyos (malignus) betegség, ami szekunder 

köszvényt okoz?

3. Milyen, a tüneteket rontó/fenntartó kísérő betegségek vannak, amelyekkel tartósan számolni 

kell (psoriasis, krónikus vesebetegség, stb.).

4. Recidív vesekövesség, köszvényhez társuló hypertonia jelen van-e? Ha hypertoniás a beteg, 

rendben van-e a kezelése?

5. Metabolikus szindróma és atherosclerosis jelen van-e? A köszvény-e a „legfontosabb”, vagy 

más, rosszabb prognózissal járó társuló anyagcsere-betegség (diabetes) is fennáll? Milyen 

mértékű hosszú távú érszövődményekkel kell számolnunk?

6. „Veszélyeztetett” foglalkozása van-e a betegnek, ami nehezíti a diéta betartását (szakács, 

vadász, hentes)? Megvalósítható-e a hosszú távú diéta (mint diabetesben)? Ismeri-e a beteg a 

diéta alapelveit?

7. Milyen típusú kezelés (uricosuriás szer stb.) szükséges?

Akut köszvényes rohamban szteroid, nem szteroid gyulladáscsökkentő, illetve 

colchicin adható. Súlyos roham esetén ezek a szerek kombinálhatok. Egyébként colchicinböl 

ilyenkor a korábban megszokottnál ma már jóval kisebb adagot adunk (<2 mg), mert a nagyobb 

adagoknak jelentős mellékhatásai vannak. A következő roham megelőzésére kisadagú fenntartó 

kezelést alkalmazunk. Az erre adott 0,5-1 mg körüli napi adagnak többnyire nincs jelentős 

mellékhatása, leginkább hasmenést okozhat. Gastrointestinalis betegségekben szenvedő 

betegeknek, posztoperatív szakban, vese-, illetve májkárosodás esetén nem adható.

A betegség célirányos kezelésében fontos a húgysavszint csökkentő terápia és a szérum 

húgysav szint telítettségi szint alatt tartása (<360 mikromol/1). Általában egyébként 420 

mikromol/1 alatti húgysav szintnél nem szokott köszvényes roham előfordulni, 540 mikromol/1 

felett pedig gyakorivá válik. így tehát ebben a kórképben is célérték-vezérelt kezelést 

alkalmazunk.

A gyógyszeres kezelés kialakításában akkor várható eredmény, ha figyelembe vesszük 

az anyagcserezavar típusát (túlzott produkció, csökkent kiválasztás), a szérum húgysavszint 

mértékét, és a köszvényes rohamok számát is. A manifeszt köszvény kezelését tekintve 

húgysav-túlprodukció esetén a húgysavképzést gátló, csökkent kiválasztáskor pedig a
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húgysavürítést fokozó szer javasolt. Nem ritkán mindkettőt együtt alkalmazzuk. Bő 

folyadékfogyasztás, alacsony vizelet-pH esetén a vizelet lúgosítása szintén szükséges (5. 

táblázat).

Az uricosuriás szerek közül az allopurinol csak a vesefunkciók ismeretében 

alkalmazható, Nem szabad akut köszvényben adni, a roham lezajlása után adható; a kezdő adag 

100 mg, ez fokozatosan 300-400 mg-ig, esetenként ennél is tovább növelhető. Beszűkült 

vesefunkció esetén az allopurinol csak igen kisadagban adható. Azathioprinnal együtt tilos adni. 

Az allopurionol kezelés ritka szövődménye a DRESS-szindróma („Drug Rash with 

Eosinophilia and Systemic Symptoms”), amely bőrtünetekből, eosinophiliából, és gyakran 

súlyos általános gyulladásos tünetekből áll.

Újabb lehetőség a szelektív xantinoxidáz-inhibitor febuxostat, ami enyhe vagy 

közepesen beszűkült vesefunkció esetén is alkalmazható, mivel a májon át metabolizálódik.

A rekombináns urikáz enzim (rasburicase) alkalmazása a tophusok oldásában szintén 

lehetséges, különösen akkor, ha a tophus olyan helyen van, ahol súlyos szövődményt okozhat 

(pl. gerincvelő kompressziót). Nagyon súlyos köszvény kezelésére egyébként az 1L-1 

antagonisták is alkalmasak.

A közepes, súlyos vagy rezisztens esetekben mindenképpen kombinált kezelés 

szükséges. Leginkább az allopurinol és a benzbromaron kombinációja vált be. Szalicilátok, 

sulfinpirazon és probenecid gyengíthetik a hatását. A probenecid a benzbromaronhoz 

hasonlóan jól használható uricosuriás szer. A fenofibrát, az atorvastatin és a losartan szintén 

enyhe uricosuriás hatású, amit adjuváns kezelésként figyelembe lehet venni.

Vesekövességre hajlamos betegeknél fokozott kontroll, bőséges folyadékfogyasztás, és 

a vizelet lúgosítása elengedhetetlen. A köszvényes beteg diétája a gyógyszeres kezeléssel 

elérhető jó eredmények ellenére sem felesleges. Az étrend ne tartalmazzon túlzottan szigorú 

megszorításokat. Legyen energiaszegény (1500-2000 kcal). A zsiradék mintegy 45%-a 

többszörösen telítetlen zsírsavból álljon, fehérjében gazdag, viszont szénhidrátban szegény 

diéta alkalmazása javasolt. Az éhezés egyébként káros, mert csökkenti a húgysavki választást.. 

A diéta esetében elég, ha szigorúan purin szegény (100 mg húgysav/nap), erősen purin szegény 

(200 mg húgysav/nap) és purin szegény (<300 mg húgysav/nap) étrendek között teszünk 

különbséget (6. táblázat). Az alkohol gátolja a húgysavkiválasztást a vesében, és szérum 

húgysavszint-emelkedést eredményez. Nagy mennyiségű alkohol fogyasztása köszvényes 

rohamot idézhet elő.

A kielégítő diurézis eléréséhez általában naponta 2-2,5 liter folyadék fogyasztása

elegendő (nyáron ennél több szükséges). A vizelet napi mennyisége ne csökkenjen 1,5 liter alá.
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A húgysav oldhatóságát fokozza a vizelet semlegesítése alkáliákkal. A vizelet pH-értéke 6,5- 

6,8 között legyen. A vizeletet lúgosító diéta (tej, gyümölcsök, főzelékek) alkalmazása is 

javasolható.

A terápia hatásosságának lemérése leginkább a hyperuricaemia változásának 

követésével lehetséges (célérték-vezérelt kezelés). Elsőrendű cél a hyperuricaemia rendezése. 

Néhány típushibát érdemes elkerülni (7. táblázat).

ACR/EULAR ajánlás
Köszvény klasszifikációs kritériumok: Neogi TI, Jansen TL2, Dalbeth N3, et al. 2015 Gout classification 
criteria: an American College of Rhcumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. 
Ann Rheum Dis. 2015; 74:1789-98.
Célérték vezérelt kezelés: Khanna D et al. 2012 American College of Rheumatology Guidclines fór Management 
of Gout. Part 1: Systematic Nonpharmaeologic and Pharmacologic Therapcutic Approaches to hyperuricemia. 
Arthritis Care Rés 2012; 64: 1431-1446. Part2:pp. 1447-1461.

Irodalom
1. Volterrani M, Iellamo F, et al. Uric acid lowering therapy in cardiovascular diseases. Int J Cardiol. 2015 Aug..
2. Perez-Ruiz F, Dalbeth N. A reviewof uric acid, crystal deposition disease, and gout. Adv Ther. 2015; 32: 31- 
41.

1. táblázat
Köszvényhez társuló manifesztációk

- ízületi destrukció
- lágyrész-alagútszindrómák, tophus által okozott változatos kompressziós tünetek (ritka)
- renalis tünetek: húgysavkő, krónikus interstitialis vesebetegség, akut tubularis 
nephropathia (ritka)
- ischaemiás szívbetegség

2. táblázat
A köszvény formái

- akut (kristályképződés)
- interkritikus (ismétlődő rohamok időszaka)
- krónikus (ismétlődő lerakódás)

- primer (idiopathiás) (90%)
-  ismeretlen enzimdefektusok (85-90%)
-  ismert enzimdefektusok (10-15%)

- másodlagos (10%)
-  megnövekedett nukleinsav-anyagcsere
-  krónikus veseelégtelenség
-  veleszületett anyagcserezavar
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3. táblázat
Fokozott húgysavprodukciót okozó kórképek

- Myelo- lymphoproliferativ betegségek
- Solid tumorok (nagy sejtproliferációs rátával)
- Haemolyticus anaemia
- Psoriasis
- Szöveti necrosis
- Dehidráció
- A de novo purin szintézis fokozódása gyógyszer hatására (nikotinsav, B12 vitamin, 
warfarin, cytostaticumok)
- Kövérség
- Fokozott alkoholfogyasztás
- Gyógyszerek (ACE gátlók, béta blokkolók, szalicilátok, diuretikumok, pyraziamid, 
ethambutol, cyclosporin stb.)
- Krónikus veseelégtelenség
- Hypothyreosis
- Hyperparathyreosis
- Diabeteses ketoacidosis, lactatacidosis
- Egyéb, ritkább okok (só megszorítás, diabetes insipidus, sarcoidosis, Down-betegség, 
krónikus berillium-, ólommérgezés, éhezés, stb.)
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4. táblázat
A köszvény klasszifikációs kritériumai *

1. lépcső: Belépési kritérium (csak akkor folytatható tovább 
az alábbi pontokkal, ha ez teljesül).

Legalább egy epizód: perifériás ízület vagy 
bursa duzzanata, fájdalma

2. lépcső: Elegendő kritérium (ha ez teljesül, a beteg 
köszvényesként klasszifikálható, az alábbi, további 
kritériumokat már nem szükséges alkalmazni)

Mononátrium urát kristályok jelenléte az 
involvált ízületben vagy bursában (tehát a 
synovialis folyadékban) vagy tophus jelenléte

3. lépcső: Kritériumok (ha a fenti elegendő kritérium nem 
teljesült)
Klinikai

Az ízülcti/bursa érintettség megoszlása a tünetekkel járó Boka vagy lábközép (mono- vagy 1
epizód(ok) alatt (bármikor, korábban is) f oligo-articularis epizód részeként), 

MTP 1 ízületi érintettség nélkül

MTP 1 érintettség (mono- vagy 
oligo-articularis epizód részeként)

2

Az epizódok jellege (bármikor, korábban is)
► Erythema az érintett ízület felett (beteg elmondása szerint 
vagy orvos által észlelve)

Egy jellemző 

Két jellemző

1

► Nem bírja a beteg az érintett ízület megérintését vagy 
nyomását elviselni

2

► Járás csak nagy nehézségekkel vagy az érintett Ízületet a 
beteg képtelen használni

Három jellemző 3

Az epizód(ok) időbeli lefolyása (bármikor, korábban is) 
Legalább két alkalommal, függetlenül a gyulladás gátló 
kezeléstől: Egy tipikus epizód 1
► a maximális fájdalom tartama <24 óra
► A tünetek megszűnése <14 nap
► Az epizódok között komplett tünetmentesség

Visszatérő tipikus epizódok 2

Tophus jelenlétének klinikai bizonyítéka
Kifolyó vagy krétaszerű subeutan csomó átlátszó bőr alatt, 
amelyen látszik a vascularizáció. Típusos lokalizáció: 
ízületek, fül, olccranon bursák. ujjbegyek. inak (Achilles)

Észlelhető 4

Laboratóriumi
Szérum urát szint, uricasc módszerrel mérve.

Ideális esetben olyankor mérendő, amikor a beteg nem szed <4 mg/dL (<0.24 mmol/L)f -4
urát csökkentő gyógyszert, és a mérés > 4 héttel az epizód 6-8 mg/dL (0.36-^0.48 mmol/L) 2
kezdete után történik (tehát az intercriticus periódusban); ha 8-10 mg/dL (0.48-<0.60 mmol/L) 3
lehetséges, ismételt vizsgálat javasolt hasonló körülmények 
között. A legmagasabb értéket kell értékelni.

>10 mg/dL (>0.60 mmol/L) 4

Ízületi synovialis folyadék vagy bursából származó folyadék 
analízise a tünetek időszakában (bármikor) tapasztalt 
szakember által végezve

Mononálrium urát negatív -2

Képalkotó
Urát depozició bizonyítható (bármikor, korábban is) az 
ízületben vagy bursában:
ultrahang bizonyíték, kettős kontúr jel vagy DECT 
vizsgálat, ami urát depoziciót bizonyít

Bármelyik észlelhető 4

képalkotó bizonyíték köszvény-asszociált ízületi károsodás 
jelenlétére: konvencionális kéz cs láb rtg felvétel, amelyen 
legalább egv erózió van

Észlelhető 4

A pontozás során >8 pontot kell elérni.

*a számításhoz wcb-kalkulátor használható: http://goutclassilicationcalculator.auckland.ae.nz (vagy az ACR vagy 
EULAR web oldalairól). fTünettel járó epizód: bármilyen duzzanat, fájdalom, nyomásérzékenység egy perifériás 
ízületben vagy bursában.
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5 .táblázat
A köszvény kezelése 

Akut köszvényes roham
- Colchicin (kis adagban!) és/vagy nem steroid gyulladáscsökkentő és/vagy 

glukokortikoid (kombinálhatóak is, különösen súlyos esetekben)
- Intraarticularis corticosteroid injekció

Az újabb roham megelőzése profilaxisként
- Kisadagú colchicin (0.5-1 mg/nap) és/vagy NSA1D

A visszatérő és a krónikus köszvény kezelése
- Allopurinol
- Febuxosztat
- Urisosuriás szerek (probenecid, sulfinpyrazone, benzbromaron)
- Colchicin
- NSAID
Egyéb kiegészítő kezelések
- hypertonia, obesitas, hyperlipidaemia, atherosclerosis
- vizeletlúgosítás (szódabikarbóna stb).
- losartan (uricosuriás hatás)
- fenofibrat (uricosuriás hatás)
- életmód-változtatás

- testsúlycsökkentés
- purin szegény étrend
- alkoholmentesség
- megfelelő folyadékpótlás
- rendszeres testmozgás

6. táblázat
Egyes ételek purin tartalma

- Igen nagy: élesztő, belsőségek, füstölt húsok, húskivonatok, pisztráng, hering, szardína,
kagyló

- Nagy: sertéshús, marhahús, birkahús, kacsa, pulyka, szarvas, szárazbab, lencse, borsó
- Közepes: csirke, sonka, angolna, zöldborsó
- Minimális: tej és tejtermékek, sovány sajtok, cereáliák, saláták, gyümölcsök, burgonya,

sárgarépa, retek, cékla, cukor, magvak

7. táblázat
Gyakori hibák köszvény diagnózisa és gondozása során

- Akut rohamban a beteg allopurinolt kap.
- Milurit kezelésnél nem veszik figyelembe a vesefunkciót.
- A krónikus köszvény által okozott destruktív ízületi eltéréseket RA-nak értékelik.
- Nem ismerik fel a szekunder köszvényt kiváltó primer alapbetegséget (vesebaj, hematológiai 
betegség, psoriasis).
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Pirofoszfát arthropathia (chondrocalcinosis, álköszvény)
A CPPD (kalcium-pirofoszfát-dihidrát) kristályok által indukált ízületi bántalmat 

hirtelen jelentkező, igen fájdalmas, periarticularis bőrpírral, duzzanattal járó elváltozás 

jellemzi, Familiáris, sporadikus és szekunder formái ismertek. Megnyilvánulhat akut synovitis, 

krónikus Pirofoszfát arthropathia és tünetmentes chondrocalcinosis formájában. A 

betegek jellemzően idősek, és leggyakrabban egy vagy kétoldali térdízületi gyulladásuk van. 

További klinikai formája az akut CPPD synovitis (pszeudoköszvény), ami akut kezdetű, 

jelentős gyulladással járó egyoldali térd vagy csuklóízületi gyulladással jár. A pseudo-RA 

sokízületi, krónikus gyulladással jár. A pseudoncuropathiás arthropathiás formában 

esetében pedig igen durva ízületi destrukciót látunk.

A folyamat tehát rekurráló, és a klinikai formák változatosak (akut monoarticularis 

arthritis, krónikus szimmetrikus arthritis, szisztémás gyulladásos kép, destruktív arthritis). A 

röntgenfelvételen lineáris porcmeszesedés észlelhető. Differenciáldiagnosztikai szempontból 

a szeptikus arthritis, köszvény, mészköszvény, arthrosis, RA, neuropathiás arthropathia 

elkülönítése fontos (lásd még A kötőszöveti betegségek általános jellemzői c. fejezet 10. 

táblázatát, 31. o.).

A terápia akut CPPD synovitis esetében punkció és depó-szteroidinjekció alkalmazása, 

illetve NSAID, colchicin adása jön szóba. A krónikus CPPD arthropathia kezelése megegyezik 

az arthrosiséval.

Bázikus kalcium foszfát hidroxiapatit arthropathia
Kalcium-hidroxiapatit-kristályok okozzák, újabban inkább bázikus kalcium-foszfát 

(BCP) arthropathiának nevezik. A kristályok lerakódhatnak a periarticularis lágyrészekben, 

vagy az ízületben. A kalcifikáló periarthritisben a kristályok az ízületen kívül lokalizálódnak. 

Lehet tünetmentes, okozhat krónikus panaszokat vagy akut gyulladást (mészköszvény). A BCP 

arthropathiában az ízületben levő kristályok inflammált arthrosisnak, erozív 

osteoarthritisnek, illetve Milwaukee vállnak (időskori destruktív, hacmorrhagiás 

gyulladásos vállnak) megfelelő klinikai tüneteket okoznak. Lehetséges periartikuláris 

calcificatio, ami döntően a vállízület környékén (supraspinatus ín, subacromialis bursa) jelenik 

meg. A klinikai kép periarthritis humeroscapularisnak felel meg, ami éjszakai fájdalommal jár, 

ami mozgásra fokozódik. A vállízület környéke duzzad, vörös és nyomásérzékeny. Az 

intraarticularis kristály depozicióval járó több forma is ismeretes. Jelentkezhet fiatalkori, 

valamint a középkorú nőket érintő krónikus kéz kisízületi gyulladás is. Idősebb nőkben
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pedig jelentős ízületi destrukcióval járó forma ismeretes, ami a vállízületeket érinti 

(„Milwaukee váll”).

A diagnosztikát illetően lágyrész depozitumok és a rotátorköpeny sérüléseinek 

igazolása segít a diagnosztikában. Az intraarticularis kristályok megbízhatóan csak 

krisztallográfiás eljárásokkal azonosíthatók, polarizációs mikroszkóppal a BCP kristály

halmazok sárga érméknek tűnnek, alizarinvörössel megfesthetők. A 

differenciáldiagnosztikában a szeptikus arthritis, köszvény és álköszvény jön szóba.

A tünetmentes BCP depozitumokat nem szükséges kezelni, krónikus fájdalom esetén 

analgetikum, fizikoterápia javasolt. Akut gyulladás esetén NSAID vagy colchicin, illetve 

szteroid adása jön szóba.

Irodalom
Roscnthal AK, Ryan LM. Nonpharmacologic and pharmacologic management o f CPP crystal arthritis and BCP 
arthropathy and periarticular syndromes. N Rheum Dis Clin North Am. 2014; 40: 343-56.

INFEKCIÓ ÉS ARTHRITIS

Infckciózus arthritis
Rapidan kialakuló, destruktív arthritist okozó kórkép. Általában egyidejű súlyos 

szisztémás fertőzés tüneteit is észleljük. Sürgősségi ellátást igénylő (gyakran életveszélyes) 

állapot. Típusos formájában heveny monarthritis jelentkezik, ami nyugalomban is erős 

fájdalmat okoz. Az ízület duzzadt vörös, és rendszerint igen fájdalmas. A tünetek kis mozgásra 

is igen hevesen fokozódnak, emellett mozgásbeszűkülés, kényszertartás, synovitis, láz, 

hidegrázás alakul ki. A folyamat leggyakrabban a térd, csípő monarthritise formájában 

jelentkezik, de más ízületekben illetve poliarticularis formában is megjelenhet. Minden akut 

monarthritisnél, vagy krónikus arthritisben szenvedő beteg arthritisének lázzal kísért 

fellobbanásakor első lépés az infekció kizárása. Igen fájdalmas, pirosán elszínezödött arthritist 

csak néhány kórkép okoz (1. táblázat), ilyenkor a diagnosztikus ízületi punkció haladéktalan 

elvégzése és az esetleges kórokozó kimutatása alapvető. Kötelező tehát az azonnali 

arthrocentesis és a folyadékból végzett leoltás, illetve Gram festés elvégzése. Emellett 

többszörös haemocultura, valamint minden lehetséges gócból leoltás elvégzése és a kiváltó 

tényező keresése és az esetleges fertőző forrás szanálása is mindenképpen szükséges. ízületi 

folyadékgyülem észlelése estén tehát nagyon gyakran szorulunk ambuláns módon elvégzendő 

diagnosztikus punkcióra, mert az infekciós (illetve kristály arthropathiás) eredet tisztázása ezzel 

a módszerrel lehetséges.
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A fertőzést kiválthatja dirckt inokuláció (intraarticularis injekció, műtét, sérülés), illetve 

haematogen szórás, börhorzsolás-sebzés, valamint ízület környéki fertőzésből történő átterjedés 

is (pl. osteomyelitis). A leggyakoribb kórokozó a St. aureus, emellett Str. pyogenes, Gram 

negatív kórokozók (E. coli, Salmonella, Pseudomonas), illetve N. gonorrhoeae fordul még elő 

(2. táblázat). A rizikó faktorok között RA, ízületi prothesis jelenléte, más okból korábban 

károsodott ízület (kristály arthropathia, trauma, arthritis), idős kor, immunhiányos, 

immunszupprimált állapot, szteroid vagy immunszuppresszív terápia szerepel.

Alapvető a korai (hosszabb ideig, 3-4 hétig tartó) antibiotikus kezelés. 

Fájdalomcsillapítás, az ízület sínezése, illetve gyulladáscsökkentő szerek adása jön még szóba. 

Már a folyamat javuláskor meg kell kezdeni az ízület mozgatását. A nyílt sebészi drainálást, ha 

szükséges, időben el kell végezni. Ez (különösen csípőízületi folyamat esetében lehet sürgős és 

indokolt). A későbbiekben gondos követés alapvető.

A típusos infekt arthritis mellett van jó  néhány atípusos eset is, amikor a klinikai tünetek 

és a kezelés a fentiektől eltérhet (2. táblázat). Az infekciók egyébként igen sokféle klinikai 

tünetet mutató (nem infekciózus) arthritis is kiválthatnak, amelyek nem sorolhatók az infekt 

arthritisek közé, mert az ízületi punktátumból a kórokozó direkt módon nem tenyészthető ki 

(lásd a bevezető fejezet 5-7. táblázatait).

1 .táblázat
Nagy, vörös, fájdalmas ízületi elváltozást okozó kórképek

- Infekciózus arthritis
- Kristály indukált arthropathia (akut köszvény, stb.)
- Traumás elváltozás
- Ritkábban előforduló okok

- Arthritis psoriatica
- Reaktív arthritis

2. táblázat
Infekció által kiváltott nem-típusos arthritisek

Gonococcus arthritis
-  Lehet polyarthritis is, nemcsak monarthritis. Pustulovesicularis laesiók vannak 

jelen. Tenosynovitis gyakori.
Tuberculoticus arthritis

-  Típusosán chr. monarthritis. Gyakran nincs pulmonalis tbc jelen.
Gombás arthritis

-  Többnyire krónikus, monoarticularis betegség.
Septicus bursitis

-  Olecranon és praepatellaris bursa érintett leggyakrabban. St. aureus okozza. 
Prothetisált ízület infekciója

-  Évekkel a műtét után is felléphet!
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Lyme kór
Kullancsok által terjesztett kórkép, amit a Borrelia Burgdorferi elnevezésű spirochaeta 

okoz. Első tünete az erythema migrans („vándorló bőrpír”), ami a kullancscsípés körül alakul 

ki. A folyamat a széli részeken tovaterjed, középen pedig halványuló gyűrű jön létre. Általános 

tünetek (fejfájás, levertség, láz, izomfájdalom) is kísérhetik.

A kórkép későbbi fázisában idegrendszeri szövődmények (encephalitis, meningitis), 

perifériás neurológiai eltérések, szív ingerképzési-ingerületvezetési zavarok jelentkezhetnek. A 

mozgásszervi tüneteket tekintve vállizomzat atrophia, valamint mono-, oligoarthritis 

jelentkezhet. Leggyakrabban térd illetve bokaízületi arthritis jelentkezik, kevés fájdalom 

mellett nagy mennyiségű folyadékgyülem alakul ki. A térdízület esetében gyakori a Baker 

cysta is. A kisízületeket (is) érintő arthritis igen ritkán előforduló, késői tünet. Gyakori ezzel a 

visszaélés, különösen lupusos betegek „kapnak” teljesen indokolatlanul Lyme borreliosis 

diagnózist (lásd a bevezető fejezet 8-9. táblázatát).

A diagnózisban segít a pozititív szerológia (anti-OspA antitest pozitivitás, magas 

titerben), amit Western biot vizsgálattal lehet megerősíteni. A kórkép kezelése antibiotikum 

adásából áll (amoxicillin, doxycyclin, ceftriaxon).

Fcbris rheumatica
A fiatal kor betegsége, 5-15 éves kor között a leggyakoribb. Második betegségnek 

tekinthető, ahol egy megelőző tonsillo-pharyngitisnek van szerepe, amit A csoportú 

Streptococcus haemolyticus infekció okoz. Egy antigén mimikri talaján létrejött 

Streptococcusok által indukált autoimmun reakcióról van szó. Ez a második betegség 7-21 

nappal később lázzal, migráló jellegű polyarthritisszel jár, ami többnyire nem 

szimmetrikusan, főleg a nagy ízű leteket (térd, boka, váll) érinti. Gyakori általános tünet a 

profúz izzadás. A szív mindhárom része (pericardium, myocardium, endocardium) involvált 

lehet. Leggyakoribb a myocarditis, jelenlétét nyugalmi tachycardia jelzi. A mitralis és az aorta 

billentyűk is érintettek lehetnek billentyű stenosis illetve insufficientia formájában. Ezt egy 

verrucosus valvulitis okozza. A kórkép spektrumához tartozhat még a chorea minor, amire 

hirtelen, akaratlan, rendezetlen mozgások, izomgyengeség, emotionalis instabilitás jellemző. 

Fájdalmatlan, subcutan, borsónyi, mobilis, gyakran a végtagok feszítő felszínén elhelyezkedő 

(vasculitisnek megfelelő) subcutan csomók is megjelenhetnek. A bőrön erythema marginatum 

szintén kialakulhat. A laboratóriumi vizsgálatok közül a diagnózisban segíthet az emelkedett 

anti-streptolysin O, anti-DNA-se B illetve anti-hyaluronidase titer.
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Relatív ritkasága miatt a reumás lázat ma már el lehet nézni. A másik veszély a 

"túldiagnosztizálás veszélye". A differenciáldiagnosisban infektív endocarditis, gonococcalis 

polyarthritis, SLE illetve pharyngitis miatt adott valamilyen gyógyszerre jelentkező 

túlérzékenység jön leginkább szóba (lásd a bevezető fejezet 3-7. táblázatait).

A megbetegedés létrejöttét bizonyos környezeti tényezők elősegítik, így a zsúfoltság, 

rossz szociális helyzet. A kezelésben a másodlagos attakok kivédése, tehát a Penicillin 

profilaxis szerepe döntő.

Nemzetközi ajánlások
Febris rheumatica kritériumok: Gevvitz MH, Baltimore RS, Tani LY et al. Revision of the Jones criteria fór the 
diagnosis o f acute rheumatic fever in the éra o f doppler echocardiography. A Circulation 2015; 131: 1806-18.

1. táblázat
A reumás láz Jones féle, megújított kritériumai

Minden beteg populáció, amelynek megelőző A csoportú Streptococcus infekciója volt.
Kezdődő acut reumás láz 2 major vagy 1 major + 2 minor manifesztáció kritérium

Recurráló acut reumás láz 2 major vagy 2 minor vagy 3 minor kritérium

Major kritériumok
Alacsony kockázatú csoport Közepes vagy nagy kockázatú csoport

Carditis (klinikai jelek vagy subklinikus) Carditis (klinikai jelek vagy subklinikus)

Arthritis (csak polyarthritis) Arthritis (monoarthritis vagy polyarthritis; polyarthrralgia)

Chorea Chorea

Erythema marginatum Ery thema marginatum

Subcutan csomók Subcutan csomók

Minor kritériumok
Polyarthralgia Monoarthralgia

Láz (>38,5°C) Láz (>38°C)

We>60 mm/h és/vagy CRP> 3 mg/dL> We>30 mm/h és/vagy CRP>3 mg/dL>

Megnyúlt PR intervallum (az életkort is 
figyelembe véve), kivéve, ha a carditis major 
kritériuma teljesül

Megnyúlt PR intervallum (az életkort is figyelembe véve), 

kivéve, ha a carditis major kritériuma teljesül

Osteoarthritis - osteoarthrosis
Az arthrosis (más néven helyesebben osteoarthrosis vagy osteoarthritis) az ízületi porc

pusztulásával járó kórkép, amelyben a folyamat elsősorban az ízületi porcot és a porcbevonat

alatti (subchondralis) csontot érinti, de emellett ízületi instabilitás is észlelhető, amit az ízületek

külső és belső szalagkészüléke, a meniscusok, az ízületi tok, valamint az ízületkörüli izmok,

bursák, inak károsodása okoz. Emellett osteophyták alakulnak ki. További fontos tényező a

synovialis hypertrophiát okozó gyulladás (synovitis). Kialakulásához hozzájáruló négy
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alapvető tényező tehát a porc, porcalatti csont károsodása, az ízületi instabilitás és a 

gyulladás.

A betegek általában 40 év felettiek. Nehezen lokalizálható fájdalomról számolnak be, 

ami mechanikus jellegű (1. táblázat). Az ízület mozgása fájdalmassá válik és beszűkül. Ez 

eleinte csak indításkor jelentkezik, és a betegek jellemzően úgy fogalmaznak, hogy miután 

„bemelegszik”, csökken, vagy el is múlhat a fájdalom. További terhelésre aztán a fájdalom újra 

fokozódik. Késői stádiumban a panaszok állandósulnak, és akár már nyugalomban is 

fennállhatnak. Radiológiai szempontból jellemző az ízületi rés aszimmetrikus beszűkülése, a 

határoló csontok subchondralis sclerosisa, marginális osteophyták és subchondralis cysták 

megjelenése és végső stádiumban nagyfokú ízületi deformitás kialakulása (2. táblázat).

Primer osteoarthrosisban egyéb kiváltó ok nem áll fenn. Ebbe a csoportba tartozik a 

Heberden-Bouchard arthrosis, az erozív arthrosis, a primer generalizált arthrosis, és egyéb 

arthrosisok (csípő, térd stb.) csoportja (1. táblázat). A betegek gyakran túlsúlyosak, nem ritka a 

diabetes együttes fennállása sem.

Szekunder arthrosisban a kiváltó ok lehet fejlődési rendellenesség (csípő dysplasia, stb.), 

poszttraumás, statikai hibák, elhízás miatti fokozott terhelés, vibrációs ártalom, metabolikus 

betegség (köszvény, ochronosis, chondrocalcinosis), endokrin betegség (diabetes 

hypothyreosis, acromegalia), neuropathia, valamint arthritis (RA, spondylarthropathia, infekt 

arthritis, stb.). Csontbetegségek (Paget kór), vérzékenység miatti korábbi haemarthros, és 

intraarticularisan adott (sorozatos) szteroid injekció szintén vezethet szekunder 

osteoarthrosishoz. A Wilson-kór és a haemochromatosis is másodlagos arthrosist okozhat.

Jellemző az ízület mozgásra, terhelésre jelentkező fájdalma. A gyulladásos szakban 

nyugalmi, vagy ritkábban éjszakai fájdalom lép fel. Az indítási fájdalom gyakori. Ez utóbbi 

mozgáskor 30 percen belül megszűnik. Az adott ízület mozgásterjedclme beszűkül, és 

bizonyos feladatok elvégzése akadályozottá válik. ízületi instabilitás szintén kialakulhat.

Klinikailag nyomásérzékenység, lokális kemény, csontos duzzanat az ízületi szélek 

mentén, fájdalmas vagy beszűkült mozgástartomány, durva crepitatio, illetve a késői 

stádiumban subluxatio, deformitás, megnagyobbodás contracturák kialakulása lehetséges. 

A tüneteket időszakosan különböző mértékű gyulladás kísérheti.

A kézen PIP (Bouchard) és a DIP (Heberden) interphalangealis ízületi sor érintett, ez 

jellegzetes, jól látható deformitásokat okoz. Az érintett ízület felett duzzanatot és a mozgások 

beszűkülését tapasztaljuk. A csomók általában nem fájdalmasak. A Heberden-csomókról 

készült felvételen az ízületi rés beszűkülése, subchondralis sclerosis, cysták és osteophyták
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láthatók. Gyakran a kéz első carpo-metacarpophalangealis (CMC) ízülete érintett, a 

mozgáshatárok beszűkülnek, és fájdalmas duzzanat jelentkezik az első metacarpus 

bázisánál. Fájdalom és a hüvelykujj addukciós kontraktúrája alakul ki. A PIP-DIP 

ízületekben jelentkező erozív, destruktív osteoarthritis ritka, de nehezen kezelhető elváltozás, 

amelyet fontos az egyé gyulladásos kórképektől elkülöníteni (lásd a Rheumatoid arthritis c. 

fejezet 5. táblázatát).

A csípő arthrosisra fokozatosan kialakuló, terhelésre erősödő, elsősorban a 

lágyékhajlatban jelentkező fájdalom jellemző (3. táblázat). Egyébként a csípőtáji illetve 

tomportáji fájdalom szintén előfordul, illetve a fájdalom a csípőtájról a comb elülső-belső 

részébe is sugározhat, akár egészen a térdig, sőt gyakori, hogy a térdfájdalom a csípő arthrosis 

első tünete. A fájdalom jellemzően „mechanikai jellegű”, ami azt jelenti, hogy terhelésre 

fokozódik, nyugalomban pedig csökken. Tipikusan lépcsőn felfelé járás, ülésből való felállás 

és elindulás („indítási fájdalom”) valamint a hosszabb állás provokálja a fájdalmat. Hosszabb 

fekvés, ülés után a beteg csípőjét merevnek érzi, ami pár lépés után rendszerint megszűnik az 

ízület „bejáratódik" („inaktivitási merevség”). Nehezített a lábak keresztbe tevése, a zokni 

felhúzása, a szexuális élet, és a megfelelő tisztálkodás is. A csípőízület mozgásai közül először 

a (be)rotáció szűkül be, majd romlik az abdukció és az extensió (hiperextensió), később pedig 

a kirotáció, addukció és legkésőbb a flexió. Kialakul az adduktor izomzat spasmusa, a comb- 

és farizomzat atrophiája. Az ízületi résnek megfelelően (lágyékhajlat) a csípő 

nyomásérzékeny, mozgatásra esetleg crepitatio hallható. Csípőízületi contractura (flexiós- 

addukciós-kifclé rotációs) alakulhat ki, amely miatt a beteg az érintett oldali végtagot 

rövidebbnek érzi („funkcionális rövidülés”). A flexiós contractura kompenzálására az ágyéki 
lordosis fokozódik. A rtg. felvételen a csípőízületi rés beszűkülését, subchondralis cystákat, 

sclerosist és osteophytákat láthatunk.

A leggyakorib ok az elhízás. Az egyéb okokat tekintve csípőízületi synovitis is lehet az 

arthrosis szekunder kiváltó oka, ezért a csípőízületi gyulladás gyors igazolása (ultrahang 

vizsgálat!), és kezelése alapvető, mert a gyulladásos folyamat következtében viszonylag 

gyorsan kialakul az irreverzibilis porckárosodás. További szekunder arthrosist kiváltó okok 

a veleszületett csípő dysplasia, az elcsúszott femur epiphysis, illetve az asepticus combfej 

necrosis.

A betegeket tájékoztatni kell a betegség természetéről. Fontos a csípöízület terhelésének 

csökkentése, a testsúlycsökkentés, és a mindennapi életvitel, munkakör, a foglalkozás 

megfelelő megváltoztatása. Átmeneti pihentetés, a csípők húzatása egymagában eredményes
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lehet. Jó eredménnyel jár a betanult torna valóban rendszeres, napi otthoni végzése. A 

legfontosabb szerepe tehát a kórkép kezelésében a gyógytornásznak van. Súlyosabb esetekben 

a segédeszközök (bot, mankó járókeret) használata szintén alapvető. A fizioterápia különböző 

formái (gyógytorna, masszázs, balneo-hidroterápia, elektroterápia, iszappakolás) szintén 

alkalmazhatók. A gyógyszeres kezelést tekintve az egyszerű fájdalomcsillapítók jól beváltak 

a tünetek enyhítésére. Izomrelaxánsok is alkalmazhatók Ortopédiai beavatkozás (endoprotézis) 

a súlyosabb esetekben gyakran szükségessé válik. A műtét előtt (és után) a beteg kellő 

izomerősítő tornában kell, hogy részesüljön.

A térd arthrosisra jellemző a terheléskor, indításkor fokozódó fájdalom (4. táblázat). A 

merevségérzés föleg hosszabb fekvés, ülés után jelentkezik. A betegek szintén gyakran 

túlsúlyosak. A térd arthrosis progressziója lehet lassú, egyenletes romlás, máskor a folyamat 

(megerőltetés által kiváltott) shubokban zajlik. Az ízület többnyire jól láthatóan deformálódik, 

és varus vagy ritkábban valgus állás alakulhat ki. A kialakuló flexiós contractura miatt a beteg 

nem tudja teljesen kinyújtani a lábát és emiatt sántítás alakul ki.

Patellofemoralis osteoarthrosisban a patella elveszíti oldalirányú mozgathatóságát, 

amelynek következtében a flexió és extensio egyaránt csökken. A fájdalom és 

nyomásérzékenység elöl a legkifejezettebb. A fájdalmat előidézhetjük úgy, hogy a patellát 

erősen a femurhoz szorítjuk, és a quadriceps izometriás contractióját végeztetjük el a beteggel.

Gyakori, hogy valamilyen egyéb szekunder ok is fennáll. Sokszor térdízületi synovitis 

következményéről van szó. A mechanikai másodlagos okokat tekintve a medialis és laterális 

compartment betegség hátterében gyakrabban genu varus („O” láb) ritkábban valgus („X” 

láb) deformitás állhat. Előbbiben a mediális, utóbbiban a laterális régió betegszik meg a 

térdízületben, az ízület pedig instabillá válik. A szekunder okok között szerepel még a 

meniscus laesio illetve a patella chondromalaciája, ami a patella porcának degenerációját 

jelenti, már fiatal korban. Emellett traumás sérülés, korábbi műtét, illetve osteonecrosis is 

állhat a háttérben.

A terápiát tekintve a beteg edukáció, illetve a testsúly csökkentése alapvetően fontos. A 

gyógyszeres kezelésben fájdalomcsillapítók, nem szteroidok és inflammált arthrosis esetén 

intraarticularis szteroidok jönnek szóba. A fizioterápia legfontosabb eleme a rendszeres torna, 

a térd extensor izomzat ereje csökken, ezért a quadriceps izomzat erősítése (izometriás 

gyakorlatokkal) alapvető. Súlyosabb esetben ortopéd sebészi megoldás szükséges.
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A láb arthrosisait tekintve megjegyzendő, hogy az osteoarthrosis a bokában vagy a tarsalis 

ízületekben ritkán fordul elő, ha mégis, akkor az rendszerint trauma után másodlagosan jön 

létre. Az I. metatarsophalangealis ízület arthrosisa gyakori. A metatarsusfej mediaüs oldalán 

gyakran duzzanat és fájdalom jöhet létre a bursa gyulladása következtében. A szekunder kiváltó 

okok között gyakori a hallux valgus. A terápia gyógytornából, ortopéd cipő, hosszú 

gyógytalpbetét hordásából, illetve a láb tartási rendellenességeinek műtéti korrekciójából áll.

A terápia hatásosságának megítélése során a legfontosabb tényezőket (fájdalom, az ízületi 

mozgásterjedelem beszűkülése és instabilitás) próbáljuk mérni. A tünetek követésére 

használható módszerek ennek megfelelően, a fájdalom beteg általi megjelölése vizuális 

analóg skálán, az ízületi mozgásterjedelem vizsgálata fokokban, a fájdalom jelentkezéséig, 

vagy elviselhetetlenné válásáig megtett távolság követése és/vagy egy adott távolság (10 m) 

megtételéhez szükséges idő mérése. Kéz kisízületi arthrosis esetén a kézszorító erő követése 

illetve a „hand anatomic index” (kéz anatómiai index) mérése is lehetséges (a terpesztett 

mínusz a zárt I.-V. ujjbegy távolság osztva a laterálisán mért MCP sor magasságával). Vannak 

bevált funkciót felmérő beteg önkitöltős tesztek is, így kéz arthrosisban a Cochin teszt, és a 

„Health Assessement Questionnaire” (HAQ), csípő- és térdízületi osteoarthrosisban pedig a 

„Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index”, röviden a WOMAC teszt.

Terápiás alapelvek

Fontos a folyamat korai felismerése, mert a folyamat korai kezelés esetén jól 

befolyásolható, és többnyire elkerülhető lenne a késői, súlyos esetek műtéti kezelése. A betegek 

felvilágosítása alapvető, a megfelelő ízület védelemét a betegnek meg kell tanulnia. A testsúly 

csökkentése alapvető. Ha a beteg diabeteses is, ami viszonylag gyakori, az anyagcsere gondos 

beállítása szintén alapvető (5. táblázat).

A fizioterápia az arthrosis kezelésének egyik fő eszköze. Az arthrosis tünetek esetén az 

ízületi instabilitás kezelése fontos, ezért a gyógytornász szerepe a kezelésben alapvető. A 

szakszerűen megtanított gyakorlatokat a betegnek rendszeresen végeznie kell. Ennek során 

elsősorban két módszert alkalmaznak: bizonyos ízületekre specifikus izomerősítő 

programokat, ami javítja az adott ízületek stabilitását. Emellett általános, aerob típusú 

kondicionálást is végeznek.
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Fontos a fájdalom kezelése. A gyógyszeres kezelés mellett transcutan elektromos 

idegingerléssel (TENS) szintén fájdalomcsökkenés érhető el. A fizikai eljárások (például az 

elektroterápia, mechanoterápia, diatermia vagy az ultrahang) is alkalmazhatóak (5. táblázat).

Az osteoarthrosisok kezelésekor a terápiás stratégia kialakítása előtt a következő 

szempontokat kell figyelembe venni:

1. Milyen tényezők okozzák elsődlegesen a tüneteket (instabilitás, porc-csontkárosodás, 

gyulladás).

2. Primer vagy szekunder formáról van-e szó? Ha szekunder arthrosis áll fenn, a folyamatot 

kiváltó alapbetegség kezelése lehetséges illetve szükséges-e? Korábbi trauma (pl. régi 

sportsérülés) van-e a kortörténetben?

3. Ki vezesse a gondozást? Egyszerű, korai, nem komplikált esetben a reumatológus, súlyos 

irreverzibilis károsodással járó esetben, ahol műtéti korrekció is szóba jön, az ortopéd 

szakorvos. A gyógytornásznak pedig folyamatosan alapvető szerepe van.

4. A beteg megtanulta-e a legfontosabb terápiás illetve a progressziót megelőző 

tomagyakorlatokat, ízület-védelmi szabályokat és a szükséges életmódi változtatásokat.

5. A fájdalom csökkentése milyen módon érhető el?

Gyógyszeres kezelés
A fájdalomcsillapítók közül a paracetamol biztonságosnak és hatékonynak bizonyult. 

A nem szteroid gyulladáscsökkentők esetében a mellékhatások miatt, a paracetamol esetében 

pedig a nem kielégítő fájdalomcsillapító hatás miatt a betegek kevésbé tartanak ki a kezelés 

mellett. Különösen idős betegek esetén az NSAID adásával nagyon vigyázni kell, a peptikus 

fekély, a vesekárosító és a cardiovascularis mellékhatások miatt. Ha már erre kényszerülünk, 

mérlegelni kell, hogy protonpumpa gátló egyidejű adásával szükséges-e a gastrointestinalis 

súlyos szövődmények kialakulásának valószínűségét csökkenteni. Szelektív COX-2 bénítok 

(celecoxib, etoricoxib, parecoxib) is csak kellő kontroll mellett adhatók kúraszerüen. Az egyéb 

fájdalomcsillapító gyógyszerek közül az enyhe hatású opioidok adása jön szóba.

A lokális kezelés további lehetőséget jelent azoknál a betegeknél, akiknél elégtelen a 

fájdalomcsillapítás, vagy rosszul tolerálják a szisztémás terápiát (5. táblázat). Az 

intraarticularisan adott kortikoszteroidokat elterjedten alkalmazzuk különösen olyan 

betegek esetében, akiknél jelentősebb folyadékgyülem vagy aktív gyulladás egyéb jelei 

láthatók. Gyakori adása felgyorsíthatja a porckárosodást.

A hyluronsav és a chondroitin szulfát korai arthrosisban hatékony lehet. A többi, az 

arthrosis kialakulásában fontos tényező „betegség módosító” terápiája is fejlődőben van, így az
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ízületi gyulladás gátlása (biológiai terápia, bradykinin antagonisták), a porc destrukció gátlása 

(1L-1, mátrix metalloproteináz, cathepsin K gátlás, stb.), csont újraképződés blokkolása 

(„remodelling”: D vitamin, biszfoszfonátok, calcitonin, stroncium ranelat) várhatón előtérbe 

fog kerülni. Az ízület stabilitásának helyreállítására pedig megmarad a gyógytorna jelentősége.
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1. táblázat
Az osteoarthrosis tünetei és klasszifikációja 

Tünetek
- ízületi merevség (kezdetben elinduláskor néhány percig, később állandósulhat)
- Mozgáskorlátozottság, contractura
- Izomgyengeség, izom atrophia
- Fájdalom: terhelésre fokozódik, nyugalomban mérséklődik. Jellemző még az indítási 
fájdalom. Előre haladott osteoarthrosisban fokozatosan állandósul a fájdalom.

Klasszifikáció
A: Idiopathiás

- Lokalizált
- Kéz: Heberden, Bouchard csomók, erozív interphalangealis osteoarthritis, első 
carpo-metacarpalis ízület arthrosisa
- Csípő: Excentrikus (superior), koncentrikus (axialis, medialis), diffúz
- Gerinc: Apophysealis ízület, intervertebralis ízület (discus), spondylosis, osteophyta 
képződés
- Egyéb: glenohumeralis, acromioclavicularis, tibiotalaris, sacroiliacalis, 
temporomandibularis

- Generalizált:
> 3 areát érint

B: Szekunder
- Lokalizált megbetegedések (Legg-Calvé-Perthes betegség, veleszületett csípő dysplasia)
- Mechanikus faktorok által okozott (eltérő alsó végtag hosszúság, varus/valgus deformitás, 
hypermobilitással járó szindrómák, trauma, obesitas, nehéz fizikai munka)
- Metabolikus okok (ochronosis, haemochromatosis, Wilson betegség, stb.)
- Endokrin okok (acromegalia, hyperparathyreosis, diabetes, obesitas, hypothyreosis)
- Kalcium depozícióval járó betegségek (kalcium-pirofoszfát, -apatit)
- Neuropathiás (Charcot ízület)
- Destruktív gyulladásos ízületi megbetegedések által kiváltott lézió következtében
- Egyéb csont- ízületi betegségek

2. táblázat
Az arthrosis súlyosságának megítélése (Kellgren -  Lawrence skála)

- Az ízületi rés bizonytalan csökkenése és enyhe osteophyta (marginális zóna megnyúlása)
- Kifejezett osteophyta és ízületi rés enyhébb fokú beszűkülése
- Közepes méretű multiplex osteophyta, kifejezett mértékű ízületrés szűkület, enyhe 
subchondralis sclerosis és a csontkontúr lehetséges egyenetlensége
- Széles (nagy) osteophyták, jelentős mértékű ízületi rés szűkület, súlyos subchondralis 
sclerosis és kifejezett csontkontúr egyenetlenség

♦A kct, ízületről készült röntgenfelvétel értékelése során a magasabb értéket rögzítjük
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3. táblázat
A csípőízületi arthrosis diagnosztikai kritériumai (ACR)

A. Csípőfájdalom és legalább két további tünet az alábbiak közül
- Vörösvértest-süllyedés < 20 mm/óra
- Femur- vagy acetabulum osteophyta a röntgenfelvételen
- Szükebb ízületi rés a röntgenfelvételen

B. Csípőfájdalom és az egyik feltétel az alábbiak közül
- Femur/ acetabulum osteophyta a röntgenfelvételen
- Szükebb ízületi rés a röntgenfelvételen + We < 20 mm/óra

4. táblázat
A térdarthrosis diagnosztikus kritériumai (ACR)

A. Térdfájdalom + osteophyta a röntgenfelvételen + legalább egy további tünet az 
alábbiak közül:
- A beteg életkora > 50 év
- Reggeli ízületi merevség < 30 perc
- Mozgásvizsgálat során észlelt crepitatio

B. Térdfájdalom és az egyik feltétel az alábbiak közül
- Osteophyta a röntgenfelvételen
- A beteg életkora > 40 év + reggeli ízületi merevség < 30 perc + mozgásvizsgálat során észlelt

crepitatio

5. táblázat
Terápiás lehetőségek arthrosisban 

Nem gyógyszeres kezelés
- Felvilágosítás (beteg és házastárs vagy családtagok)
- Szociális támogatás (telefonos kapcsolattartás)
- Fizioterápia (aerob gyakorlatok, izomerősítés, elektroterápia, mechanoterápia, balneoterápia, 
rugalmas pólya, fáslizás)
- Mozgás rehabilitáció (segédeszközök, készülékek, ízületi védelem)
- Testsúlycsökkentés 
Gyógyszeres kezelés
- Egyszerű fájdalomcsillapítók (paracetamol)
- Nem szteroid gyulladáscsökkentők
- A gyulladás, porckárosodás, csontelváltozások gyógyszeres kezelése
- Helyi kezelés (nem szteroid gyulladáscsökkentők, kapszaicin)
- Kortikoszteroidok 
Ortopéd sebészeti kezelés
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A gerinc degeneratív megbetegedései
A gerinc degeneratív megbetegedéseit tekintve a posterior apophysealis ízületekben 

kialakulhatnak a szokásos osteoarthrosisos elváltozások, az ízületi rés beszűkül, sclerosis és 

osteophyta képződés („spondylarthrosis”) jön létre. A discusokat és a csigolyatesteket érintő 

degeneratív elváltozásokat pedig inkább spondylosisnak tartják. A discus rések beszűkülnek, 

a discusok herniálódhatnak, és az ideggyököket vagy a gerincvelőt nyomhatják.

A nyaki gerinc spondylosisa esetén a nyaki fájdalom a leggyakoribb (1. táblázat). A 

csigolyatestek dorsalis spondyloticus peremei a hátsó hosszanti szalagot megemelik, 

megfeszítik, ami nyaki fájdalmat okoz. A nyakizmok a gerincet a legkevésbé fájdalmas 

helyzetben viszonylagosan rögzítik. Később ez nyaki izomspasmust okoz, ami a fájdalmat 

tovább fokozza. A nyak merevvé válik, mozgatása heves panaszokat okozhat. A tünetek 

néhány nap, vagy hét alatt általában enyhülnek, de gyakran visszatérhetnek. A 

cervicobrachialgia esetén általában több éves, intermittáló nyaki fájdalmak után jelentkezik a 

vállon, lapockán keresztül a felső végtagba sugárzó fájdalom, ennek oka a gerinccsatorna 

laterális részének és/vagy a foramenek csontos szűkülete. A folyamat több szegmentumra 

kiterjedhet, több gyök érintettségét okozhatja, ezért a fájdalom diffúzabb jellegű, mint 

porckorongsérvnél. A krónikus lefolyás miatt gyakran észlelünk izomatrophiát. Az érzészavar 

és a zsibbadás is általában diffúz jellegű.

Vertebrobasilaris szindróma esetén az artéria vertebralisok kerülhetnek közvetlen 

nyomás alá. A nyaki gerinc mozgása során a már eleve komprimált ér lumene tovább szűkülhet, 

ami fejfájást, átmeneti látásvesztést, kettős látást, fűlzúgást, négy végtagi tónusvesztést („drop 

attack”), eszméletvesztést okozhat.

A háti gerinc fájdalmai általában krónikus terheléskor illetve egyoldalú statikus 

használat következtében jelentkeznek. A discus rések beszűkülnek (discopathia), a kisízületek 

peremein osteophyták alakulnak ki. A Scheuermann kór a serdülök gyakori megbetegedése, 

ami a csigolya növekedési zavarával jár. Egyenetlenné válik a zárólemez, és a csigolyatest eleje 

alacsonyabb marad. A felnőttkori fokozott háti kyphosis kialakulásának hátterében gyakran ez 

a kórkép áll. Az időskori kyphosis fokozódás többnyire osteoporosis következménye. A háti 

görbület oldalirányú eltérése a scoliosis, ami szintén panaszokat okozhat.

A DISH szindróma („Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis”, más néven spondylosis 

hyperostotica Forestier) többnyire Il-es típusú diabetes mellhúshoz társul, idősebb korban. 

Általában nem jár jelentős gerincfájdalommal, de a ligamentum longitudinale anterius 

calcificatiója miatt kialakuló gerinc mozgásbeszükülés jelentős. Leggyakrabban a háti 

gerincszakaszon jelentkezik.

t
194



Derékfájdalom

Gyakori, népegészségügyi jelentőséggel is bíró tünet (1. táblázat), amit többféleképpen 

lehet osztályozni. Lehetséges a derékra lokalizálódó és sugárzó fájdalommal járó formákat 

megkülönböztetni (lumbago -  lumboischiialgia), lehet a kórlefolyás alapján kategóriákat 

felállítani (akut-szubakut-krónikus), illetve a kiváltó okok alapján jól definiálható ok által 

kiváltott formákat megkülönböztetni (nem specifikus illetve specifikus).

A derékfájást tekintve hirtelen kialakuló akut, szubakut és a 12 hetes fennállás után 

még mindig fennálló krónikus formát különböztetünk meg (2-3. táblázat). A háttérberben 

sokféle jól definiálható, specifikus ok állhat, azonban a betegek jelentős részének ún. nem 

specifikus derékfájdalma van, ami egy komplex etiológiájú, nehezen kezelhető népbetegségnek 

tekinthető.

Az első alkalommal fellépő akut panaszok esetén tisztázandó, hogy valamilyen 

specifikus j ó i  definiálható kiváltó ok lehetséges-e a háttérben. Különösen infekció, trauma és 

tumor jeleit keressük, de fontos időben felismerni a fiatal felnőttkorban induló krónikus 

gyulladásos gerincbetegségek (spondylarthritisek), a vegetatív tünetekkel is járó discus 

hernia, valamint az időskorra jellemző kompressziós csigolyatöréssel szövődött osteoporosis 

eseteit (2-6 táblázat). A beteg kivizsgálása különösen akkor indokolt, ha az első derékfájás 55 

éves kor felett jelentkezik, nehogy egy súlyos háttérbetegséget (infekció, tumor, törés) 

elnézzünk. A panaszok későbbi kiújulása során viszont már nem kell a beteget ismételten 

kivizsgálni. (2-6 táblázat).

Akut derékfájdalom
Az akut derékfájdalom (lumbago) hátterében sokféle konkrét anatómiai 

gerincelváltozás állhat, azonban a betegek túlnyomó többségének közvetlenül izomfeszülés, 

vagy izomrándulás okozza a derék- vagy keresztcsonttáji fájdalmát, mely az esetek 800%-ban 

egy héten belül jelentősen enyhül, illetve megszűnik. Az ágyéki gerinc gyakori, nem 

gyulladásos rendellenességei, mint a discopathia, spondylosis, spondylarthrosis, Scheuermann 

betegség, a processus spinosusok összenövése (Baastrup szindróma), scoliosis, spondylolysis, 

spondylolisthesis, vagy az ágyéki csigolyák számának rendellenességei, mint a lumbalisatio 

vagy sacralisatio, a gerincoszlop helyi instabilitását okozzák, így növelik az átmeneti 

izomspasmussal járó lumbago, vagy az alsóvégtagi neurológiai tünetekkel is járó 

lumboischialgia kialakulásának esélyét.

Lumboischialgiában („ischiászban”) alsó végtagba sugárzó tünetek vannak, amelyeket 

rendszerint neurológiai jelek is kísérnek (2. táblázat). A lumboischialgia az alsó végtagokba
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sugárzó derékfájdalmat okoz, amit a lumbalis gerinc mozgáskorlátozottsága, az alsó 

végtagok nem szegmentális jellegű érzészavara kísér. Vegetatív tünetek is társulhatnak a 

fentiekhez. A fájdalom általában a térd alá sugárzik, a lábujjakig terjed, és köhögés, 
tüsszentés, hasprés hatására fokozódik. A fájdalom erőssége változó, kezdődhet lassan, de 

indulhat hirtelen is, rendszerint egy rossz mozdulat következtében. Többnyire csak az egyik 

alsó végtag érintett. A fájdalom, érzéskiesés és mozgászavarok az ideg lefutása mentén bárhol 

előfordulhatnak, így a derék és a térd között, a far közepétől a vádli külső felszínén a 4. és 5. 

lábujj között véget érve ("tábornoki sáv-lefutás"), illetve a far belsejétől a belboka irányába 

futva, a belső talpfelszínen véget érve. Zsibbadás, reflexkiesés, izomgyengeség az ideg 

lefutása mellett, tűszúrás-érzés (főként a lábon, lábujjakon), valamint vizelet- és széklet

ürítési nehézség-képtelenség is jelentkezhet. Bénulásos tünetek jelen lehetnek. Maga a 

fájdalom nem feltétlenül kifejezett, maga a fájdalom-érzészavar lovaglónadrág-szerű 

lokalizációt mutat. Sürgős ellátást igénylő tünetről van szó.

A háttérben többnyire a nervus ischiadicus porckorongsérv miatt létrejött kompressziója 

áll. Az anulus fibrosus elszakad, a nucleus pulposus kitüremkedik a sérülés helyén, és 

összenyomja az ideget. Egyéb kompressziót kiváltó okok is lehetségesek, így a lumbalis gerinc 

degeneratív eltérése, porckorong-degeneráció, illetve nagyfokú spondylosis, canalis spinaiis 

stenosis, spondylolysis és spondylolisthesis is okozhat hasonló tüneteket. Idős betegeknél 

gondolni kell csontritkulás miatt kialakult kompressziós csigolyatörésre is, ami egyre 

gyakoribb.

A beteg a sérült oldalt tehermentesítve áll ("antalgiás testtartás"). A gerinc érintett 

része ütögetésre érzékeny, mozgásai beszűkültek és fájdalmasak. A Lasegue-tünet pozitív. A 

fájdalmas mozgás ellen védekező hosszú hátizom defense-a jól tapintható. Az alsóvégtagi 

izomcsoportok polyradicularis beidegzésűek, így egy gyök teljes kompressziója sem vezethet 

valamely izomcsoport plégiájához. Enyhe paresis kimutatására hasznos, ha a beteget 

megkérjük, hogy egészséges térdét behajlítva álljon a fájós lábára, és többször egymás után 

álljon lábujjhegyre. A LV. gyök laesiója nehézséget okoz a láb és lábujjak 

dorsalflexiójában. Ha az LIV. gyök is sérült, peroneus típusú paresis jön létre. Az Sí. gyök 

laesiója, a m. triceps surae gyengülését okozza, így a lábujjra állás okoz nehézséget. A 

mélyreflexek közül LIV. sérülésekor a patella reflex gyengébb, vagy nem váltható ki, LV. 

sérülés esetén a patella és Achilles reflex elvileg nem változik, Sí. sérülésekor az azonos oldali 

Achilles reflex renyhébbé válik, vagy hiányzik. Emellett jellegzetes, a fájdalommal 

megegyező lefutású, gyöki jellegű érzészavart tapasztalhatunk a dermatomának megfelelően. 

LV. laesio esetén a hypalgesia a comb külső felszínén, az alszár külső, majd elülső felszínén
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át, az öregujj területéig jelentkezik, Sí. bántalom esetében pedig tábornoki nadrágcsíkhoz 

hasonló, és a laterális talpszélt, valamint a külső lábujjakat érinti. Vegetatív zavarjeleként a 

végtag hűvösebb lehet (4. táblázat).

A kezelést tekintve az akut szakban a beteg lehetőleg ne emeljen tárgyakat, ne hajoljon, 

azonban nem kell feküdni folyamatosan a fájdalmas időszakban, sőt minél aktívabb 

maradjon a beteg. Fontos felvilágosítást adnunk arról, hogy ez nem veszélyes, sőt hasznos. A 

beteg fekvőhelye kemény legyen. A gyógyszeres kezelés fájdalomcsillapításból, izomlazítók 

alkalmazásából áll. A fájdalom többnyire spontán is megszűnik, kb. 6 hét alatt. Ez idő alatt 

gondoskodni kell a kellő mértékű fájdalomcsillapításról, és a bénulás megelőzéséről. Bénulás, 
széklet- vagy vizelet-ürítési képtelenség fennállása esetén sürgős kórházi ellátásra van 

szükség! Ilyenkor idegsebészeti megoldás is szükségessé válhat, és a műtétet 6 órán belül el 

kell végezni (4-5. táblázat)!

A recidiva megelőzése céljából a beteg edukáció és a gyógytornász aktív 

közreműködése alapvető. A gerinctorna alapvető, a hosszú hátizmok erősítése, a 

porckorongok tehermentesítése sokat segít. Hasznosak azok a mozgásformák, amelyeknél nem 

kell tartanunk a saját testsúlyunkat (úszás, kerékpározás, lovaglás). A helyes ülésmód is fontos, 

a széknek meg kell támasztania a deréktáji hajlatot, és nem nyomhatja a combot és a térdeket. 

Ülés közben mindkét talp egyenletesen feküdjön a földön. A beteg fekvőhelye pedig legyen 

kemény. A gerinckímélet céljából a betegnek meg kell tanulnia, hogy a nehezebb tárgyakat 

csak egyenes gerinccel, guggolásból szabad felemelni, úgy hogy mindkét kar egyenletesen 

legyen terhelve.

Krónikus, nem specifikus derékfájdalom
A 3 hónapnál hosszabban tartó derékfájást mondjuk krónikusnak (6. táblázat). A 

krónikus derékfájdalomnak lehetnek ugyan jól definiált anatómiai-funkcionális okai 

(túlterhelés, ülő életmód, gerinc deformitások, spondylolisthesis, porckorong illetve az ízületek 

degeneratív elváltozásai), azonban reumatológiai gyakorlatban az esetek többségében az ún. 

krónikus, nem specifikus derékfájdalommal találkozunk, amelyben testi, lelki, életmódbéli 

okok, stressz, statikai-anatómiai okok, és a munkahelyi terhelés egyaránt szerepet játszanak. 

A képalkotó vizsgálatokon látott anatómiai eltérés magyarázata nehéz, mivel ezek igen sokszor 

nem korrelálnak a panaszok súlyosságával. Tehát nem egy „tisztán” anatómiai-mechanikai 

okokkal magyarázható elváltozásról van szó, így az esetleg meglevő anatómiai eltérés műtéti 

korrigálása sem tudja a problémát megoldani. A konzervatív kezelésre nem javuló krónikus 

derékfájdalom esetében rtg. (betekintő sacroiliacalis felvétel, kétirányú thoraco-lumbalis gerinc
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felvétel) valamint laboratóriumi alapvizsgálatok elvégzése indokolt, a specifikus okok 

keresése-kizárása céljából. Kezelése nehéz, komplex feladatot jelent (7. táblázat).

Specifikus derékfájdalom
A specifikus derékfájdalom esetében a háttérben jól definiálható, gyakran súlyos 

kórfolyamat áll. Az anamnesisben gyakran szerepel fogyás, láz, rossz közérzet, illetve 

általános tünetek, a kiváltó okok között pedig infekció, trauma, illetve tumor is állhat (6., 8. 

táblázat). Első alkalommal fellépő derékfájdalom esetén ezeket a kérdéseket feltétlenül tisztázni 

kell, és laboratóriumi vizsgálattal a gyulladás jeleit is keresni kell. A klinikai kép és a kísérő 

tünet gondos felmérése után képalkotó vizsgálatok elvégzése is feltétlenül indokolt. Ha viszont 

visszatérő klinikai tüneteket észlelünk, és nincs specifikus okra utaló tünet, a beteget nem 

szabad „túlvizsgálni”, a képalkotó illetve laboratóriumi vizsgálatok ismétlésének nincs haszna. 

A kezelésre nem reagáló esetekben érdemes neuropathiás fájdalomra is gondolni, amit a 

betegek égő, lüktető, hasogató fájdalomként illetve illetve fájdalmas vagy fájdalmatlan 

fonákérzésként írnak le.

Irodalom
Chou R, Atlas SJ, Stanos SP, Rosenquist RW. Nonsurgical intervcnlional therapies fór low back pain: a review of 
the evidence fór an American Pain Society clinical practice guideline. Spiné 2009; 34: 1078-93.
Patel VB, Wasserman R, Imani F. Interventional Therapies fór Chronic Low Back Pain: A Focused Review 
(Efficacy and Outcomes). Anesth Pain Med. 2015 Aug 22.

1. táblázat
A nyaki fájdalom fő okai 

Mechanikai:
- Nyaki gerinc degenerativ elváltozásai
- Metabolikus: osteomalacia
- Visszacsapódásos sérülés, egyéb trauma
- Solid tumor metastasis (pajzsmirigy, tüdő, emlő, vese)

Gyulladásos:
- Spondylarthritisek, RA (atlanto-axialis subluxatio), polymyalgia rheumatica, J1A
- Infectio: sepsis, tbc, osteomyelitis, pharyngealis infectiók 

Fibromyalgia
Nem mozgásszervi eredetű: thyreoiditis, hypertonia

Fejbe is sugárzó a fájdalom: cervicalis spondylosis, osteoarthritis, RA, cervicalis 
neurovascularis syndromák (nyaki borda, borda-clavicula compressio, stb.), discus hemia, 
meningitis, pharyngitis, stb.
Nyak- és vállfájdalom: RA, fibrositis syndromák, cervicalis spondylosis-radiculopathia, 
„thoracic outiét” syndroma (TOS), tartási rendellenességek, ideg sérülések, stb.
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Időtartam: - akut
- szubakut
- krónikus (3 hónapon túl is tart)

Formák: - lumbago (csak a derékra korlátozódó fájdalom)
- regionális, lokalizált fájdalom, nehezen definiálható, pontos ok ritkán 
adható meg

- lumboischialgia („ischiász”; derékfájdalom + alsó végtagba sugárzó fájdalom)
- gyöki jellegű, jól definiálható tünetcsoport, neurológiai jelekkel

Eredet: - mozgásszervi
- kisugárzó (pancreas betegség, epe- vesekövesség, nőgyógyászati kórkép, hasi 
aorta aneurysma, vastagbél betegség)

Jelleg: - terhelésre fokozódó, pihenésre csökkenő, állandó
- hullámzó, testhelyzettel összefüggő
- tompa, éles, égő, folyamatos vagy visszatérő
- gyulladásos -  mechanikai jellegű

Klinikai felosztás:
- nem specifikus j ó  indulatú
- specifikus (gyakran kedvezőtlen kórjóslatú háttér betegséggel)

2 . tá b lá z a t
A  d e r é k fá jd a lo m  je l le m z ő i

3. táblázat
Az akut derékfájdalom jellemzői

- maximum 6-8 hétig tart
- többségében nem súlyos, nem életet veszélyeztető betegség
- fájdalomcsillapítás és fokozatos intenzitású gyógytorna szükséges
- A beteg maradjon aktív amennyire képes -  korai aktív gyógytorna, munkába állás

4. táblázat
A gyöki tünetekkel járó derékfájdalom jellemzői

LI-LII: alhasba, lágyéktájra kisugárzó fájdalom, csípő adductioja és flexiója, a m. iliopsoas 
gyengült, lágyéktáji hypaesthesia
LII-LIII: lágyéktájra, csípőbe kisugárzó fájdalom, csípő adductioja és a térd flexiója gyengül, 
patella reflex renyhe, lágyék és a comb elülső oldalán hypaesthesia
LIII-LIV: csípőbe és comb, lábszár medialis oldalán kisugárzó fájdalom, m. quadriceps 
gyengül, patella reflex renyhe, comb elülső felszínén hypaesthesia, a „fordított” Lasegue jel 
pozitív
LIV-LV: csípő, comb, lábszár laterális oldalán, majd halluxba sugárzik a fájdalom, hallux és 
láb dorsalflexiója gyengül, sarokjárás nem megy, Lasegue jel pozitív, érzészavar a lábszár 
laterális oldalán és az 1-11 lábujjak között, gyakran a halluxon is
LV-SI: csípő, comb, lábszár posterolaterális fájdalma, a lábszár hátsó és a láb laterális részén 
hypaesthesia, Achilles reflex gyengébb, lábujjhegyen állás nem sikerül
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5. táblázat
Azonnali beavatkozást igénylő cauda equina szindróma

- Vizelet indítási nehézség, vizelet retenció, elkésett esetekben már inkontinencia
- Széklet ürítési nehézség
- Kétoldali csípő, comb, lábszár, gáttáj fájdalom
- Gáttáji, lovaglónadrágbetét-szerű zsibbadás, érzés
- Szexuális dysfunctio (impotencia)
- Végbél körüli hypaesthesia, vagy paraesthesia
- Kétoldali alsóvégtag gyengeség

6. táblázat
A nem specifikus és specifikus derékfájdalom jellemzői 

Nem-specifikus derékfájdalom
- Komplex betegség, hajlamosító tényezőkkel: testi, életmódbéli okok, stressz, lelki, 
kulturális és környezeti tényezők, munkahellyel való elégedetlenség, genetikai 
faktorok, stb.
- Anatómiai kiváltó-hajIamosító tényezők: mozgás szegmentum instabilitás; spinalis 
stenosis; gyöki - perifériás idegi kompresszió: gyermekkori vagy veleszületett gerinc 
elváltozások (Scheuermann kór, scoliosis, sacralisatio, lumbalisatio); lágyrész 
elváltozások (izomhúzódás, Copman-hemiák); csigolyák közti kisízületek laesiója; 
discopathia; spondylosis, spondylarthrosis; anyagcsere betegséghez társuló gerinc 
eltérések, spondylolisthesis

Specifikus derékfájdalom
- Egyértelműen meghatározható kiváltó ok
- Anamnesisben fogyás, láz, infekció, trauma, tumor, vizelési zavar lehet
- A fájdalom mozgástól független

- Az okot sürgősen meg kell keresni és a kezelést elkezdeni
Mechanikai

- traumás vagy patológiás törés
- metabolikus csontbetegség
- primer vagy metastatikus gerinctumor
- paresis, cauda vagy myelonkompressziót okozó kórfolyamat 

Gyulladásos
- bakteriális spondylitis, spondylodiscitis
- axialis spondylarthritis

- Fizikális vizsgálat (a kiváltó kórképtől függően)
- A csigolya felett kifejezett nyomásérzékenység
- Érzészavar lehet (lovagló-nadrág szerű érzészavar, cauda szindróma!)
- A lábfej dorsal - plantarflexiós paresise alakulhat ki hirtelen
- Hosszúpálya tünetek (pl. Babinszki), hypo- vagy areflexia lehetséges

- Képalkotó
- A feltételezett októl függően MR, csontscintigráfia, SPECT, CT, ultrahang
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A beteg elvárásai egyediek
- Fájdalom csökkentése
- Mozgástartomány (funkció) javítása
- A panaszok miatti disztressz csökkentése
- Napi aktivitás és életminőség, munkaképesség javítása

A beteg számára legfontosabb tényezőt kell elsősorban értékelnünk (fájdalom, csökkent 
funkció-mozgás, életminőség).

Edukáció: fontos beteg megnyugtatása, hogy nem súlyos betegségről van szó. Bátorítás: 
maradjon a beteg aktív, nem szükséges a folyamatos fekvés. A szorongás -  félelem kezelése 
is fontos

Gyógyszeres terápia
- Fájdalom csillapítás (önmagában ritkán elegendő)

- Nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID)
- Analgetikumok
- Opioidok

- Izom relaxánsok (benzodiazepinek, cyclobenzaprinek, toperisone, tizanidine, flurpitin, 
dantrolene, baclofen)

- Antidepresszánsok
- Fizioterápia (TENS, masszázs, stb.)
- Tomagyakorlatok

Ha a „szokásos terápia” hatástalan: multidisciplináris megközelítés szükséges (gyógyszeres 
kezelés ± torna, fizikoterápia ± pszicho- és viselkedési terápia ± beteg edukáció)

A terápia hatásosságának lemérése
Komplex, több tényezőt értékelő mérésekre van szükség. A főbb mérhető komponensek:

- Funkció: „Rolland-Morris Disability Questionnaire”, „Owestry disability index”
- Fájdalom: vizuális analóg skála (VAS), „Pressure Pain Threshold” teszt
- Az orvos általános véleménye: „Clinical global impressions” (CGI-S)
- Mozgástól való félelem (kinesiophobia) mértéke
- Életminőség kérdőívek: SF-36, EUROQOL
- Visszatérés a munkába
- A beteg preferenciáján alapuló komplex mérések (EQ-5D kérdőív elemei: 
szorongás/depresszió, mozgás, önellátó képesség, szokásos tevékenységek, fájdalom)
- Egyéb (mozgástartomány mérése, stb.)

7 . tá b lá z a t
A  n em  s p e c if ik u s  k r ó n ik u s  d e r é k fá jd a lo m  k e z e lé s é n e k  s z e m lé le te
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- Mechanikai
Metabolikus csontbetegségek

- osteoporosis (csigolya microffactura, kompressziós törés)
- osteomalacia (diffúz csontfájdalom, izomgyengeség, kacsázó járás)
- hypertrophiás osteopathia

Traumás elváltozások (metabolikus csontbetegség nélkül)
- csigolya fracturák

- megváltozik a statika, krónikus derékfájás
- patológiás ffactura lehetőséges, idős korban lényeges trauma nélkül is

- Gyulladásos
Bacteriális spondylitis - spondylodiscitis

- gyakran tűrhetetlenül erős fájdalom, a gerinc merev, a zökkenési próba 
pozitív

Spondylarth ritisek
- gyulladásos típusú, nehezen körülírható fájdalom

- Mechanikai és gyulladásos komponens is jelen van
Vertebralis tumorok és tumorszerű állapotok

- primer daganatok (ritka: általában osteoid osteoma, benignus osteoblastoma, 
osteosarcoma, chondrosarcoma, chordoma, haemangioma)
- a csigolya nyomásérzékeny, antalgiás tartás, kisugárzó fájdalom 

Epiduralis, intraduralis extramedullaris és intramedullaris daganatok, 
metastaticus tumorok

- tüdő-, emlő-, prostata-, pajzsmirigy carcinoma
- nyomásérzékeny csigolya, kisugárzó fájdalmak (éjszaka is), neurológiai 
tünetek

Myeloma multiplex
- erős hát- és derékfájás (éjjelente fokozódik), patológiás törés lehetséges
- rtg-en gyakran diffúz mésztartalom csökkenés, típusos esetben pedig kerek 
felritkulások
- szekunder köszvény, igen magas vérsejtsüllyedés és szérum-gamma- 
globulinszint, 40%-ban Bence Jones-fehérje a vizeletben

Leukaemiák
- patológiás csigolya fracturák
- heves mono- vagy oligoarthritis, hátfájás
- szekunder köszvény 

Malignus lymphomák
- lymphomás infiltráció következtében a csigolyák összeroppannak, a 
porckorong viszont megkímélt. Hypertrophiás osteoarthropathia lehetséges

8 . tá b lá z a t
A  sp e c if ik u s  d e r é k fá jd a lo m  le h e t s é g e s  k iv á ltó  o k a i

Fibromyalgia szindróma
Ismeretlen eredetű, krónikus, nem gyulladásos, diffúz izomfájdalommal járó 

betegség, amely a test bizonyos pontjainak fokozott nyomásérzékenységével jellemezhető. 

Az alacsony fájdalomküszöb gyakran családi halmozódást mutat. A kórkép hátterében egy 

centrális központi idegrendszeri kóros szenzitizációs folyamat áll. A centrális fájdalom

feldolgozás zavara objektív módon kimutatható funkcionális MRI segítségével. Bizonyos
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fizikai traumák, néhány infekció, emocionális stressz hatás, autoimmun betegségek, krónikusan 

fennálló regionális fájdalom szintén szerepelhet fibromyalgiát provokáló tényezőként.

A betegek sokféleképpen és gyakran veszik igénybe az egészségügyi ellátást. A 

reumatológiai rendeléseken akár 20%-os arányt is elérnek, a fűrdőkezeléseket, fizikoterápiát, 

mozgásszervi rehabilitációs kezeléseket igénybevevő betegek között is nagyon sok 

fibromyalgiás van.

A fibromyalgia az egyik leggyakoribb oka a tartós munkaképtelenségnek. A kórkép a 

populáció 1-2%-át (!) érinti, leggyakrabban a 30-as, 40-es életévekben kezdődik, és döntően 

nőbetegekben jelentkezik. Alapvető a probléma gyors tisztázása, mert csak a korai kezelés 

igazán hatékony. A megbetegedés az életkilátásokat nem érinti.

A klinikai tüneteket tekintve a testszerte jelentkező diffúz fájdalom és 
nyomásérzékenység a két legfontosabb tünet. Érintéskor a beteg szinte elugrik a fájdalomtól 

(„jumping sign”). Különböző regionális fájdalmak (hátfájás, hasi fájdalom, nyak- és 

ágyékcsigolya tájéki fájdalom, stb.) szintén jellemzően jelen lehetnek. Gyakori az alvászavar 

és a fáradékonyság, ami napközben végig jelen van. Ami az alvászavart illeti, a betegek 

általában átalusszák az éjszakát, mégis fáradtan ébrednek. Az alvászavar objektív eltérésekkel 

jár az alvás REM-fázisában. A fájdalom eleinte többnyire lokalizáltan kezdődik, talán 

leggyakrabban a lumbalis régióban, majd hetek-hónapok alatt terjed a test többi régiójára. A 

kórlefolyás krónikus, shub-szerü illetve recidiváló lehet. Az izomfájdalom proximalis jellegű, 

az izomzat funkcionális kapacitása csökkent. A betegek a fájdalmas periódusok során nem 

tudják a munkájukat ellátni. Arról panaszkodnak, hogy a hosszan tartó ülés, állás valamint az 

ismétlődő, azonos jellegű fizikai terhelés fokozza a fájdalmukat, és a fáradtságukat. Teherbíró 

képességük és szellemi frissességük csökken, nehézséget jelent számukra a rendes 

munkaidőhöz való alkalmazkodás. Nehezen viselik a munkahelyi stressz hatásokat (hideg, erős 

zaj, teljesítményorientált munkavégzés, stb.). Megjegyzendő, hogy elég sok a fibromyalgia 

szindrómával rokon vonásokat mutató kórkép van. Vannak tehát figyelmeztető klinikai jelek- 

állapotok, amikor mindenképpen érdemes fibromyalgia szindrómára gondolni, különösen 

középkorú nőbetegek esetében (1. táblázat).

Gyakori a migrénes fejfájás. Sokféle egyéb panasz lehet jelen, így tremor, zsibbadás, 

viszketés, hallás-, látás- és egyensúlyzavar is előfordul. A hangos beszéddel szembeni 

intolerancia, csökkent koncentrálóképesség és a rövid távú memória zavara szintén gyakran 

előfordul. A kórkép gyakran társul valódi pszichiátriai elváltozásokkal, így átmeneti vagy 

tartós depresszió 30-73%-ban fordul elő. A szorongás, gyengeségérzés szintén gyakori. A 

betegek gyakran említenek gastrointestinalis tüneteket is. Irritabilis bél szindróma,
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dysmenorrhea, sürgető vizeletürítési inger, cystitis, vulvitis, vulvodynia, dyspareunia is 

jelentkezhet, illetve ezek a jelenségek átfednek a klasszikus fibromyalgiás tünet együttessel. 

Gyakori az organikus háttér nélküli mellkasi fájdalom, a palpitatio. A betegek nagy része 

szubjektív kézduzzanatról, reggeli kézmerevségről számol be, gyakori a szájszárazság, a 

gombócérzés, a fokozott izzadás, és az acrák hidegsége is.

A betegség négy legfontosabb elem a fájdalom, a fáradékonyság, a szorongás, és a 

depresszió. Komplex, változékony kórképről van szó, amelyben a vezető tünet a kórlefolyás 

során változhat.

Diagnózis

Az ACR kritériumai használatosak, bár sok olyan beteg van, aki ezeket a kritériumokat nem 

teljesíti, klinikailag mégis fibromyalgiásnak tartható (2. táblázat). Gyakran találkozunk tehát 

olyan esetekkel, ahol a betegséggel együtt járó tünetek egyértelműek, de még nincs meg a 11 

nyomásra érzékeny fájdalmas pont. Megjegyzendő, hogy egy második betegség jelenléte nem 

zárja ki a fibromyalgia diagnózisát.

A fibromyalgia fennállásának szűrésére kidolgoztak egy a betegek által kitöltendő kérdőívet 

(„fibromyalgia screening tool”)- A kiterjedt testi fájdalomról panaszkodó betegek esetén 

használható.

Differenciáldiagnosztika
A fáradékonyság és a fájdalom miatt elsősorban a malignus folyamatok kizárása 

szükséges, de jó  néhány egyéb kórkép is szóba jön a differenciáldiagnózis során. A 

laboratóriumi eredmények a normál értékeknek megfelelőek. A gyulladás keresése (We, 

CRP), vérkép, a csontanyagcserét jellemző biokémiai paraméterek, az izomenzimek, a TSH 

vizsgálat elvégzése differenciáldiagnosztikai szempontból alapvető. Néha infekció, tumor 

illetve egyéb megbetegedés keresése is indokolt lehet, de tartózkodni kell a betegek 

„túlvizsgálásától”, és a túlságosan hosszú kivizsgálástól (3. táblázat).

A kórkép elkülönítésekor gondolni kell myofasciális fájdalom szindrómára, 

hypothyreosisra, illetve krónikus fáradtság szindrómára. Egyéb kórképek (osteoporosis, 

haemochromatosis, polymyalgia rheumatica, és egyéb myopathiák) szintén szóba jönnek a 

differenciáldiagnózis szempontjából. A fibromyalgia szindróma igen sok „testvér” kórképpel 

mutat átfedést (1. táblázat). A legfontosabb diagnosztikai-differenciáldiagnosztikai 

megfontolások a napi gyakorlatban tehát:
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- A fájdalom trigger pontokat minden krónikus fájdalommal bíró beteg esetében meg kell 

vizsgálni.

- Mindkét nemben, minden korban megjelenhet a kórkép, de a leggyakoribb a középkorú nők 

között.

- A vérkép normális, a gyulladásra utaló laboratóriumi jelek (We, CRP) nincsenek, és a 

pajzsmirigy funkciók is normálisak, és nem észlelhető CK emelkedés sem. Osteomalacia, 

kötöszöveti betegség (leginkább myositis), és sztatin szedés miatti tünetek szintén kizárhatók.

Terápia
A terápiás stratégia felállítás előtt az alábbi kérdéseket célszerű tisztázni:

1. Biztos-e a fibromyalgia diagnózisa? Nem nézünk-e el valamilyen más (malignoma, myositis, 

polymyalgia rheumatica, krónikus infekció) betegséget?

2. Van-e jelen fibromyalgiával gyakran együtt járó kísérőbetegség?

3. Korai vagy hosszabb idő óta fennálló esetről van-e szó?

4. Kap-e a beteg biztosan hatástalan vagy a mellékhatások miatt veszélyes kezelést (nem 

szteroid gyulladáscsökkentők, opioidok).

5. A kórkép kezelésében alapvető komplex kezelést (alacsony dózisú triciklikus 

antidepresszánsok, analgetikumok, edukáció, helyesen adagolt fizikai tréning, kognitív-, 

viselkedésterápia) a beteg megkapta-e? Ha eddig nem kapta meg, lesz-e mód a jövőben a 

komplex kezelés megszervezésére?

A kezelés célja rövidtávon a fájdalom redukálása, az alvászavar csökkentése, a 

szorongás oldása, ha jelen van a depressziós tünetek javítása, hosszú távon pedig az 

életminőség javítása, a csökkent fizikai aktivitás javítása, és a munkaképesség 

helyreállítása. Bár a betegek kezelése munkaigényes (gyógytornász, pszichiáter, reumatológus 

közösen végzett gondozómunkájára van szükség a családorvos igen aktív közreműködésével), 

a számtalan felesleges vizsgálat és értelmetlen gyógyszeres kezelés (sőt esetenként 

/luxus/műtét) elmaradása még így is igen jelentős költségmegtakarítást eredményez, és a 

betegnek esélye nyílik a javulásra.

A kezelés sikerének legfőbb kulcsa a beteg szoros együttműködésének megnyerése. 

Ennek érdekében a beteget szükséges megtanítani a kórkép jellemző tüneteire, a tünetek 

kialakulásának ma ismert mechanizmusaira, és arra is, hogy jelenleg a betegségének pontos 

kialakulása és oki terápiája még nem ismert, de a tüneteket jól lehet gyógyszeresen és egyéb 

fizioterápiás, illetve kognitív viselkedés terápiával, individuálisan kezelni. A terápia tehát
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multidiszciplináris. Az edukáció, a tájékoztatás betegségének jellemzőiről szintén alapvető. 

Fontos felhívni a figyelmet a kezelés korlátáira is. A kezelés lépései a következők:

- a beteg felvilágosítása, edukációja. A kezelési lehetőségek felvázolása.

- gyógyszeres kezelés (monoterápia, kombinációs terápia).

- az előzővel lényegében egy időben, nem gyógyszeres kezelés elindítása (fizikai 

tréning, aerobik, stretching, kognitív -  illetve viselkedésterápia, psychoterápia).

- kiegészítő terápia (szükség szerint az alvászavar, depresszió kezelése, stb.)

Fel kell készíteni a beteget a rendszeres mozgásterápia bevezetésekor várható 

izomfájdalmakra és ízületi merevségre, valamint arra, hogy a kezelési napokon a jelenleginél 

még fáradtabb és depressziósabb lehet a terápia kezdetén.

Fizioterápia
Leginkább a szakszerűen, és fokozatosan „adagolt” gyógytornát érdemes alkalmazni. 

Az alacsony intenzitású és óvatosan emelkedő adagban adagolt fizikai tréning a legfontosabb 

eleme a kezelésnek. A végső elérendő cél a 30 perces, közepes intenzitású gyakorlatok végzése, 

a hét legalább 3 napján. Azok a betegek javulnak a leginkább, akik a kezdeti (felmérő) tornát is 

jól tolerálják. Ha nehezebb gyakorlatokkal (pl. futás, ugrálás) végezzük az edzésprogramot, 

vagy nem illesztjük a beteg rosszabb állapotához az intenzitást, a betegek gyakran feladják a 

további gyakorlatok végzését, a rossz egyéni tapasztalatuk alapján. A betegoktatással (a 

fibromyalgia betegségről, a stressz kezelő módszerekről, valamint az egészséges életmódról, 

diétáról és testmozgásról) kiegészített fizioterápia illetve gyógyszeres kezelés hosszabb távon 

hatékonyabb, mint az oktatás nélkül igénybe vett terápia. A fizioterápia elsősorban a 

terhelhetőséget javítja, a gyógyszerek pedig a fájdalom, kcdélyállapot és alvászavar 

tüneteire hatnak.

A „stretching” esetében aktív, kontrollált izomnyújtással redukáljuk a lágy részek 

feszülését, csökkentjük a szövetek mozgással szembeni ellenállását. A nyújtás pozitív 

visszajelzést ad az idegrendszer felé, csökkentve a fokozott szimpatikus tónust, ezzel relaxációt 

hoz létre. A mozgásterápiát kiegészítő elektro-hidroterápiás eljárások akár szintén hasznosak 

lehetnek.

Gyógyszeres kezelés
Az alfa2 delta ligand prcgabalin kedvező hatású a betegek fájdalmára, alvászavarára. 

A kezelésre hivatalosan is jóváhagyott szer. Hatékony lehet a rokonvegyület gabapentin is. A 

triciklikus antidepresszánsok (imipramin, amitriptylin, clomipramin, dibcnzepin)
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közepes mértékben hatékonyak, fájdalomcsillapító hatásúak, javítják az alvást, és a kísérő 

pszichés tüneteket is befolyásolhatják. A triciklikus antidepresszánsok különböző arányú 

szerotonin (posztszinaptikus 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 receptor agonista) és noradrenalin (NA) -  

reuptake gátló hatásúak. A legtöbb probléma a mellékhatásukkal van, mely részben 

antikolinerg, muszkarinszerű (szájszárazság, akkomodációs zavar, vizeletretenció, obstipáció, 

tachycardia), antihisztaminerg (Hl és H2, álmosság, hízás) és alfal-adrenerg receptor bénító 

(szédülés, hipotónia).

Különösen a depresszióval is járó formában az SNRI csoportba („selective 

norepinephrin and serotonin reuptake inhibitors”) tartozó szerek (duloxetin, milnacipran) 
alkalmazhatóak. Egyéb szerek (fluoxetine, paroxetine) is hatékonyak lehetnek. Az SNRI 

csoportba tartozó szereknek kevesebb mellékhatása van, és jól hatnak a fájdalomra.

A pramipexol dopamin agonista, Parkinson betegségben használatos gyógyszer, 

szintén hatékonynak bizonyult az alvászavar, a fájdalom, valamint a nyugtalan láb szindróma 

kezelésében. A centrálisán ható alfa2-adrenerg hatású tizanidin a fibromyalgiás betegek 

alvászavarát és fájdalmát hatékonyan mérsékelte és javította az életminőségi mutatókat is. A 

clonazepam is alkalmazható szer fibromyalgiában. A nem szteroid gyulladáscsökkentők 

nem hatnak. A hozzászokás veszélyével járó szerek (opioidok) adása is kerülendő.

Pszichoterápia

A beteg személyiségének fejlesztése mellett a fő hangsúlyt a szorongásoldás, a beteg 

érzelmi támogatása, stressz feldolgozó stratégia elsajátítása kapja. A kognitív és a 

viselkedésterápia segítséget nyújt a betegnek a fájdalom feldolgozásához. Gyógytornával 

kiegészítve hatékony. A relaxációt az ahhoz értő gyógytornász vagy pszichológus a 

koncentratív ellazulás gyakorlataival kezdi, ezt később az autogén tréning követheti. Fontos a 

beteg személyiségének lehetőség szerinti formálása, és a helyes életmódvezetés, azaz reális 

célok kitűzése, valamint a mindennapok megfelelő megtervezése. Fontos a jól adagolt 

rendszeres mozgás, sport, otthoni mozgásprogram, és a relaxációs gyakorlatok otthoni 

végzése.

Összefoglalva tehát a fentebb részletezett gyógyszeres terápia mellett a meleg víz és a 

víz alatti torna, az egyénileg tervezett tomaprogramok és izomerősítés valamint a kognitív 

viselkedésterápia hatékony a betegek egy részében. Egyéb, kiegészítő kezeléssel (relaxáció, 

rehabilitációs, fizioterápia, pszichoterápia) szintén lehet egyénileg próbálkozni.
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1. táblázat
A fibromyalgia szindrómával átfedő, „rokon” klinikai tünet együttesek

- Krónikus fáradtság szindróma
- Irritábilis bél szindróma
- Tensiós típusú fejfájás
- Migraine
- Temporo-mandibularis fájdalommal járó kórképek
- Myofascialis fájdalom szindróma
- Női urethralis szindróma, interstitiaslis cystitis szindróma, premenstrualis szindróma
- Poszttraumás stressz szindróma

2 .  táblázat
Az Amerikai Reumatológiai Társaság fibromyalgia kritérium rendszere (3)

Az anamnézisben szereplő generalizált fájdalom, amely legalább három hónap óta fennáll. 
A generalizált fájdalom azt jelenti, hogy ez a panasz egyidej űleg a test jobb és bal oldalán, a 
deréktól proximalisan és distalisan, illetve a gerincben és az elülső mellkasfalban is 
jelentkezik. A palpatio során, amikor a fájdalmas pontokat igazoljuk, 4 kp/cm2 körüli nyomást 
kell gyakorolni az adott pontokra.

1. Nyakszirti régió: m. trapesius pars descendens eredése az os occipitalén a linea nuchae 
superiomak megfelelően, bilaterálisán

2. Ligamenta transversaria C4-C7 magasságában, bilaterálisán
3. M. trapesius a medioclavicularis vonalban, bilaterálisán
4. M. supraspinatus a spina scapulae felett, bilaterálisán
5. A második borda a stemocostalis ízület felett, bilaterálisán
6. Epicondylus laterális: 2 cm-re distalisan az epicondylus laterális humeritöl, bilaterálisán
7. Régió glutealis: felső, külső kvadráns, bilaterálisán
8. Trochanter major dorsalis felszíne, bilaterálisán
9. Térd: zsírpárna a térdízületi rés felett, medialisan, bilaterálisán

Kifejezett, egyértelmű fájdalom jelenléte szükséges a feltüntetett 18 tcstpont közül legalább 11 helyen.

3. táblázat
A fibromyalgia szindróma differenciáldiagnosztikája

Kórkép Vizsgálat
Tcndinitis Ultrahang vizsgálat
Ostcoarthrosis Rtg.
Kötőszöveti betegségek (elsősorban myositis) CK, We, CRP, ANA, rheumatoid faktor, ACPA, 

vérkép, vizelet
(Malignus) májbetegségek GOT, GPT, ultrahang. MR1
Infekció, anaentia I Igb, I Itc, vérkép
Leukaemia Vérkép
Chr. vesebetegségek Krealinin, urea, vizclctvizsgálat
Hvpokalaemia K. Na
1 Ivpo/hvperth vreosis TSH
I lypercalcaemia Ca, foszfát

EIJLAR ajánlás (http://www.cular.orgl
Kezelés: Fibromyalgia: Carville SF. et al. EULAR evidcnce based recommendations fór the management of 
fibromyalgia syndrome. Ann Rlicum Dis 2008; 67: 536-541.
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A csont metabolizmus zavarával járó kórképek 

Osteoporosis
Az osteoporosis („csontritkulás”) a csonttömeg csökkenésével, a microarchitectura 

károsodásával és a csont minőségének romlásával jellemezhető, generalizált, lassan progrediáló 

kórkép, amelyben a csontbontás meghaladja a csontépítés mértékét. A végeredmény a csontok 

fokozott törékenysége lesz. Osteoporosisra kell gondolnunk kis trauma hatására 

bekövetkezett csonttörés, illetve nyilvánvaló okkal nem magyarázható kompressziós 

csigolyatörés esetén. Fontos rizikótényező a női nem, a 45 év feletti életkor, az alacsony 

fiatalkori csúcs-csonttömeg, vékony testalkat, alacsony testsúly és a fehér és ázsiai rassz. A 

Michaelis rombusz ellapulása észlelhető, és csökken a testmagasság. Immobilitás, 

praemenopausalis oophorectomia, hypogonadismus, nullipara, fokozott alkoholfogyasztás, 

dohányzás és bizonyos gyógyszerek (glukokortikoidok, pajzsmirigy hormonok, methotrexat, 

antiepilepticumok, foszfátkötö antacidák, heparin, cumarinok, tetracyclin, methylxantinok, 

protonpumpa gátlók) sorolhatók még a rizikótényezők közé (1. táblázat). A csonttörés 

kockázati tényezőihez egyéb, a csontanyagcserétől független faktorok, így pl. a beteg rossz 

látása, elesés hajlam a kórtörténetben, csonttörés szempontjából pozitív családi anamnézis is 

nagyban hozzájárulnak (2,3. táblázat).

A leggyakoribb a primer involutiós osteoporosis (postmenopausás és szenilis 

osteoporosis). Az 1-cs típusú, postmenopausális osteoporosis az 51-75 év között nők 

megbetegedése. A kisebb fizikai aktivitás hozzájárul a kialakulásához. Jellemző a trabecularis 

csontvesztés, a vertebralis kompressziós törés és a distalis radius törés. A parat hormonszint 

normális, az oestrogen szint alacsony. A postmenopausális osteoporosis kialakulásában fontos 

szerepet játszik a csökkent oestrogen szintézis, a csökkent l,25(OH)2 D-vitamin produkció, 

következményes csökkent kalcium felszívódás, és emelkedő PTH szekréció. A Il-es típusú 

szenilis osteoporosis 75 éves kor felett jelentkezik. A trabecularis és corticalis csontvesztés 

egyaránt jellemzi. Vertebralis és csípőtáji csonttörés jellemzi.
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Vannak ritka primer osteoporosisformák is, ide tartozik pl. az idiopathiás juvenilis 

osteroporosis, osteogenesis imperfecta, Ehler-Danlos szindróma, Marfan szindróma, és a 

homocystinuria.

Szekunder osteoporosis esetén egy alapbetegséghez társulva vagy valamilyen fizikai

kémiai hatás (gyógyszer, immobilizáció, stb.) következtében másodlagosan alakul ki a 

csonttömeg vesztés. A másodlagos osteoporosisok között a legfontosabb a 

hyperparathyreosis. Nagy jelentősége van az endokrin rendszert érintő egyéb betegségeknek 

(hyperthyreosis, a férfiakban androgén hiány, nőkben oestrogen hiánnyal járó kórképek, 

Cushing szindróma, stb.) is. A malabsorptio (különösen a viszonylag gyakori coeliakia 

valamint a gyulladásos bélbetegség miatt) illetve a tartós gyulladással járó állapotok 

(rheumatoid arthritis, spondylarthritisek, Crohn betegség, lupus, stb.) szintén jelentős okai 

a szekunder osteoporosisnak. Fontosak a gyógyszer indukált formák (glucocorticoid, tartós 

anticoagulans kezelés) is (4. táblázat). Jó néhány további krónikus megbetegedés jár(hat) 

másodlagos osteoporosissal (primer biliaris cirrhosis, szerv transzplantációk, malignus 

betegségek vagy azok citosztatikus kezelése, cystikus fibrosis). Az osteoporosis szintén gyakori 

a rosszul táplálkozó, krónikus alkoholista-dohányos betegek között.

Diagnosztika
Az előbbiekben felsorolt fő rizikócsoportok szűrővizsgálata alapvető lenne. 

Elsősorban az idős és a posztmenopauzális női korosztály ilyen irányú vizsgálatai fontosak. 

Egy potenciálisan szekunder osteoporosist okozó endokrin kórkép (oestrogen, androgén hiány 

állapotok, hyperthyreosis, hyperparathyreosis) esetén pedig a diagnózis pillanatában már 

gondolni kell osteoporosisra. Bizonyos tartós gyógyszerszedések esetén (szteroid, 

anticoagulansok, pajzsmirigy hormon szubsztitúció) szintén gyakori osteoporosis kialakulása. 

Mindezen csoportokban a kálcium illetve D vitamin pótlás alapvetően fontos.

Minden „indokolatlan”, kis eröbehatásra történő fracturát osteoporosis irányú 

kivizsgálás kell, hogy kövessen.

A röntgendiagnosztika a differenciáldiagnózis szempontjából alapvető. A csöves 

csontokon a corticalis réteg elvékonyodása észlelhető. A leglényegesebb az esetleges törések 

kimutatása, az osteoporosis diffúz illetve gócos jellegének elkülönítése, és az egyes 

metabolikus osteopathiákra jellemző morfológiai jelek igazolása. Az oldalirányú gerinc 

felvételen a csigolyatest áttűnő, finom, hosszanti csíkozottsággal, sclerotikus 

zárólemezekkel jelenik meg. A csigolyák zárólemezei bikonkávvá válnak, beroppanás vagy 

teljes összeroppanás is jelen lehet a rtg. felvételen, elsősorban a háti és az ágyéki szakaszokon.
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Megjegyzendő, hogy ha a rutin rtg. felvételen osteoporosis jelei látszanak, a folyamat már 

előrehaladott. Korai esetek diagnosztizálása a rutin rtg felvétel nem alkalmas.

Az osteodensitometria a rutin diagnosztika eleme. Önmagában a kóros csontdensitás 

azonban csak valamilyen metabolikus csontbetegség jelenlétére utal. A gyakorlatban a 

lumbalis gerinc és a csípőtáj mérése használatos. Célszerű ezt kiegészíteni a végtagcsontok 

perifériás mérésével, leginkább az alkar distalis és középső harmadának határán végzett 

densitometriával. A legjobb megoldás a három mérés párhuzamos elvégzése. Több csont 

mérésekor pedig a leginkább kóros értéket vesszük figyelembe. A gerincen az L I-IV csigolyák 

antero-posterior sugárirányú mérése indokolt, a négy csigolya átlagolt densitásának 

megadásával. A csípőtájon a combnyak, a teljes proximalis femur vagy a nagy trochanter 

mérése javasolt. Célszerű a panaszok által érintett illetve még inkább az osteopathia várható 

predilekciós helyének megfelelő csont vizsgálata (postmenopausás osteoporosisban, valamint 

kortikoszteroid szedés miatti osteoporosisban a gerinc, szenilis osteoporosis esetén a csípő, 

hyperparathyreosisban az alkar). A felesleges vizsgálat sokkal kisebb kockázatot jelent, mint a 

diagnózis elmaradása.

Az ásványi csonttömeg densitometriás meghatározására sokféle módszer áll 

rendelkezésre: DEXA /”dual energy X-ray absorptiometry”/, (SPA /"single photon 

absorptiometry”/, SXA Tsingle energy X-ray absorptiometria”/, QCT /kvantitatív 

komputertomographia/, QUS /kvantitatív ultrahang vizsgálat/). A napi gyakorlatban leginkább 

a DEXA vizsgálatot hasznnáljuk. A mért csontsűrűséget (BMD, „boné mineral density”, 

g/cm2) az egészséges fiatalok átlagértékéhez, a csúcs-csonttömeghez (PBM, „peak boné mass”) 

kell hasonlítani és a különbséget a fiatal populáció normálértékének szórásában kifejezni: ez a 

T-score. Ez az aktuálisan mért BMD értéknek a csúcs-csonttömegtől való eltérése, szórásban 

kifejezve. Ennek értéke osteoporosisban kisebb, mint -2,5, osteopenia esetén pedig a T-score 

értéke -2,5 és -1,0 közé esik, Az egészséges csontozatú emberben a T-score értéke -1,0 felett 

van. A mért BMD értékek nemtől és kortól függenek, ezért azokat az azonos korúak és neműek 

átlagértékéhez kell hasonlítani. Az ettől való eltérést a populációs érték standard deviációjában 

fejezzük ki, ez felel meg a Z-score-nak, ami arról ad információt, hogy a mért aktuális BMD 

érték megfelel-e az egészségesekben elvárhatónak. A normális érték: ±2.0.

Fiatal felnőtt emberek esetében a Z- és T-score értéke azonos, de gyermekkorban és 

egészen a csúcs csonttömeg kialakulásáig (kb. 30 éves korig) csak a Z-score alkalmazható. Idős 

korban, az egyébként életkori hasonlításban normális érték (normális Z-score) is fokozott törési 

rizikót tükröz (a T-score ilyenkor szinte mindig kóros), ezért 70 éves kor felett a kóros 

osteoporosis felismerésére a Z-score alkalmasabb.
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A densitometria valóságos értéke vita tárgya, azonban az biztos, hogy a kóros értékek 

fokozott csonttörés kockázatot jelentenek. Újabban bíztató egyéb próbálkozások is vannak, így 

pl. a csonttörés kockázatát vizsgáló FRAX index vizsgálata (4. táblázat), amely a csontsűrűség 

mellett a rizikótényezőket is figyelembe veszi (wwvv.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp). 

Megjegyzendő, hogy az elesést követő súlyos töréseknek a csont minőségén kívüli, egyéb 

fontos rizikófaktorai is vannak (8. táblázat).

Biztos, hogy ha populációs szinten akarjuk az osteoporosis miatti törések számát 

csökkenteni, akkor primer-szekunder-tercier prevenciót kell végeznünk (6. táblázat), az 

eddiginél jobb specificitású és szenzitivitású szűrővizsgálatok kellenek, valamint csökkenteni 

kell az UV sugárzástól (napfénytől) való ma már beteges félelmeket. Az igaz, hogy a túlzott 

UV sugárzás nagyban emeli a melanoma kockázatát, a napfénytől való nagymértékű elzárkózás 

viszont a D vitamin anyagcsere kedvezőtlen befolyásolása révén még tovább emeli a már így 

is évi több tízezres osteopeniás csonttörések számát, mivel eleve D vitaminhiányos vidéken 

élünk

Szekunder osteoporosisformák

Endokrin megbetegedésekhez társuló csontanyagcsere betegségek
Ebbe a csoportba tartoznak az oestrogen hiányos állapotok (ovariectomia, 

hyperprolactinaemia), az androgén hiánnyal járó állapotok, hyperparathyreosis, hyperthyreosis 

és a mellékvesekéreg túlműködés. A iatrogen állapotok (pajzsmirigy hormon szubsztitúciós 

kezelés túladagolása, glucocorticoid kezelés) is gyakoriak a klinikai gyakorlatban. Ritkábban 

egyéb endokrin kórképek is okozhatnak osteoporosist (1-es típusú diabetes mellitus, növekedési 

hormon hiány, hyperprolactinaemia, stb.) (7. táblázat).

Hyperparathyreosis
A primer hyperparathyreosis a mellékpajzsmirigy autonóm túlműködése következtében 

jön létre. A kórkép másodlagos módon a szérum kalciumszintet csökkentő megbetegedések 

következményeként is kialakulhat.

Primer hyperparathyreosisban jellemzően emelkedett szérum kalcium-szint

ellenére is fokozott marad a parathormon elválasztás. A betegek nagy része menopausa körüli 

nő. Jellemzően hypercalcaemiások. A kórkép változatos klinikai formákban jelenik meg, 

emiatt viszonylag könnyen elnézhető. Az általános tünetek között előfordul fejfájás, 

étvágytalanság, székrekedés, flatulencia, hasi diszkomfort, ritkán görcs, fogyás, gyengeség, 

impotencia, fáradékonyság, neuropathia, ingerlékenység, depresszió, feledékenység. Jellemző
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tünet lehet az ismétlődő kalcium-vesekövesség, a veseköves betegek kb. 5%-ának primer 

hyperparathyreosisa van. Az emésztőszervi tünetek között jellemző az akut pancreatitis, és 

ritkán fekélybetegség. Aorta és mitralis billentyűmeszesedés is előfordul.

A csont-ízületi tünetekkel járó forma legfontosabb tünete a mozgásszervi fájdalom, 

amely nem különbözik a többi calcipeniás osteopathiában is észlelhető hát-, derék- és 

végtagfájdalomtól. Diffúz és/vagy gócos csontállomány csökkenés következik be, fokozott 

törékenységgel, de a csonttörés nem gyakori, és főleg a corticalis típusú csontokon fordul elő. 

A szokványos rtg vizsgálat során a corticalis elvékonyodik, kirágódik, egyenetlenné, áttűnőbbé 

válik, periostális erosiók, un. „molyrágások” alakulnak ki. Leggyakrabban a 

kézközépcsontok, ujjpercek érintettek. A distalis phalanxban, illetve egyéb csontokban 

(fogmeder, clavicula stb.) csont-reszorpciós jelek jelenhetnek meg. A csonttünetek közé 

tartoznak a cystosus elváltozások is. Egy- vagy többrekeszü üregekről van szó, amelyek felett 

a corticalis elvékonyodik, elődomborodik. Leginkább az állkapcson, a csöves csontok 

epyphysisében és a medencében fordul elő. Sok cystosus elváltozás esetén osteitis fibrosa 

cystica generálisaidról, azaz Recklinghausen kórról beszélünk. ízületi panaszok is 

jelentkezhetnek, a csontbetegség miatt létrejött másodlagos synovitis következményeként. 

Előfordul chondrocalcinosis is, főként a térdben, köszvényszerü tünetekkel.

Gyakran tünetek nélküli hypercalcaemiát (plusz hypophosphataemiát) és emelkedett 

PTH szintet találunk normális vagy mérsékelten emelkedett alkalikus foszfatáz szinttel. Ezt 

nevezzük kémiai- vagy aszimptomatikus hyperparathyreosisnak.

A hyperparathyreosis kezelése sebészi, ami indokolt, ha a szérum kalcium szint magas 

(>2.99 mmol/1), jelentős hypercalciuria észlelhető (>9,98 mmol/l) vagy a primer 

hyperparathyreosis valamilyen szervi tünete van jelen (csökkent corticalis csontsűrűség, más 

okkal nem magyarázható csökkent kreatinin clearence) illetve ha a beteg fiatal (<50 év). A 

gyógyszeres kezelés megoldatlan, ösztradiol (kis effektusú PTH antagonista tulajdonsága 

miatt), illetve biszfoszfonát adása kísérelhető meg.

A szekunder hyperparathyreosis leggyakoribb oka felszívódási zavar, kóros D 

vitamin metabolizmus, és krónikus veseelégtelenség. Szekunder hyperparathyreosisban a 

szérum kalcium koncentráció kicsi, vagy a normális alsó határán mérhető. Jelentősen 

emelkedett a szérum parathormon szintje. A szérum foszfor szint felszívódási zavarban 

alacsony, uraemiában pedig emelkedett.
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Hyperthyreosis
Az emelkedett pajzsmirigyhormon szintek hatására emelkedik a szérum ionizált 

kalcium szintje, ami a PTH-elválasztás visszaszorításához vezet, és a vesében csökken a 

kalcium reabsorptiója, hypercalciurát okozva. A kalcium és foszfát felszívódást tovább rontja 

a kórképre jellemző gyorsult bélmotilitás. Az osteoporosis főleg a corticalis csontokat érinti, 

mértéke pedig a hyperthyreosis időtartalmával függ össze. A csontvesztés férfiakon ritkább. A 

terápia legfontosabb eleme az alapbetegség kezelése és az euthyreoid állapot elérése. Teljes 

csontszövet restitúció azonban csak évek múlva várható.

A különböző hypothyreosis formák gyakoriak, ezért ezek megfelelő szubsztitúciós 

kezelése is gyakori gond a klinikai gyakorlatban. Különösen postmenopausában indokolt 

fokozott óvatosság, és lehetőség szerint a legkisebb, már TSH-elválasztást visszaszorító L-T4 

dózis alkalmazása javasolt. A túladagolás ugyanis iatrogen módon osteoporosist okozhat, 

vagy a már meglevő postmenopausális osteoporosist rontani képes, ezért hasznos rendszeresen 

osteodensitometriás vizsgálatot végezni. Hasonló a helyzet a differenciált sejtes pajzsmirigy 

carcinomás betegeken műtét utáni valamint a golyvás betegekben a TSH-elválasztást 

visszaszorító kisdózisú L-T4 kezelés esetén. Megjegyzendő, hogy a pajzsmirigy hormon 

szubsztitúciós kezelés aluladagolása egyébként szintén káros, a fokozott atherosclerosis 

veszély miatt.

Oestrogen hiány
Végső soron a postmenopausas osteoporosis is oestrogen hiány miatt lép fel. A fiatalabb 

női korosztályokban jelentkező betegségek közül osteoporosissal kell számolnunk ovarialis 

dysgenesisben (pl. Tumer szindrómában). Hypophysis betegségek következtében (Simmonds 

kór, Sheehan kór) szintén hasonló tünetek jelentkezhetnek (7. táblázat).

A fiatal nők amenorrheája hátterében állhat anorexia nervosa, illetve az ún. 

„amenorrhea athletica” is. Ez utóbbi a fizikailag rendkívül túlterhelt balerinák, sportolók 

esetében jelentkezik. A combnyak denzitása csökken. Ha ez 18 év alatt alakul ki, a BMD még 

rosszabb lehet.

A daganatos betegségek (lymphomák, petefészek rák, emlőrák) kezelése során 

(kemoterápia, irradiáció, csontvelő transplantatio, szteroid illetve GnRH kezelés) a 

petefészek működés gyakran károsodik, és ennek következtében osteoporosis léphet fel. 

Hasonló tünetek a szisztémás autoimmun betegségek (lupus, szisztémás vasculitisek) 

cyclophosphamid kezelésénél is jelentkezhetnek.
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Férfi hypogonadizmus, androgén hiány
A férfiaknál a vertebrális és nem-vertebrális fracturák két legfontosabb független 

rizikótényezője a növekedő életkor és az alacsony BMD. Az osteoporosis miatti fracturák 

aránya 50 éves kor felett magasabb a nők esetében, a halálozás viszont a férfiaknál magasabb.

A férfiak DEXA vizsgálata szükséges, ha a kórtörténetben jelentősebb trauma nélküli 

törés szerepel, ha a rtg. vizsgálat osteopeniára utal, ha a beteg tartós kortikoszteroid, illetve 

anticoagulans kezelésben részesül, ha hypogonadismusa, vagy hyperparathyreosisa van. A 

napi gyakorlatban az alacsony BMD-jű, dohányos, alkoholista férfiak rizikója igen nagy. A 

fiatal illetve középkorú hypogonadismusban szenvedő férfiak esetében szintén alapvető az 

osteopenia kimutatása, illetve kezelése. Alacsony tesztoszteron szint fennállása esetén 

hormonpótló terápia indokolt, amit urológus szakorvos javasolhat. A prostata rák miatt kezelt 

idősebb férfiak osteopeniájának igazolása és kezelése szintén alapvetően fontos.

Gyulladásos reumatológiai betegségek és szisztémás autoimmun kórképek által okozott 

anyagcsere csontbetegségek
Az osteoporosis szempontjából rizikót jelent, ha tartós, aktív gyulladás (emelkedett 

CRP) észlelhető. A krónikus gyulladás által kiváltott esetek között a leggyakoribb az RA-hoz, 

és spondylarthritishez társuló osteoporosis. Lupusban, arthritis psoriaticában illetve 

gyulladásos bélbetegséghez társulva is előfordul. Mindezen kórképekben a tartós gyulladásos 

jelenségek bázisterápiás kezeléssel történő megszüntetése nemcsak az alapbetegség 

progressziójának leállítása miatt fontos, hanem a később osteoporotikus valamint 

atherosclerotikus szövődmények megelőzése céljából is. További kockázati tényező a beteg 

idős kora, postmenopausális státusza, kortikoszteroid kezelése, tartós nagydózisú nem-szteroid 

gyulladáscsökkentő kezelése, a beteg jelentős immobilizációja. Bechterew kórban külön 

veszélyt jelent, hogy az eleve rugalmatlanná vált csigolyák töréskockázata nagymértékben 

fokozódik.

A terápia alapja az alapbetegséggel kapcsolatos gyulladásos jelenségek hatásos 

(bázisterápiás) kezelése. A kalcium és D vitamin szubsztitúció és az egyénre adaptált 

mozgásterápia, gyógytorna, illetve biszfoszfonátok, szükség szerint egyéb antiporotikus szerek 

adása szintén indokolt.

Szisztémás sclerosisban nem gyulladásos jelenségekről van szó, hanem a 

gastrointestinalis manifesztáció miatt kialakuló malabsorptio okoz másodlagos csontvesztést.
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Rcnalis osteodystrophia
Krónikus vesebetegségekben jön létre, ahol csökken a 25(OH) kolekalciferol la- 

hydroxilációs képesség, és foszfát retenció is kialakul. Ezen szérum kalciumszint csökkenést 

kiváltó folyamatok aktiválják a mellékpajzsmirigyet. A klinikai tünetek az osteomalacia, a 

hyperparathyreosis és a krónikus veseelégtelenség tüneteiből adódnak össze.

Fiatalkori renalis osteodystrophiában a növekedés lelassul. A rtg. képen 

osteomalacia látható, illetve kiszélesedett epiphysis fugák. Felnőttkorban inkább a szekunder 

hyperparathyreosis jelei dominálnak. Viszketés, vörös szem, gyengeség, étvágytalanság, 

anaemia lehetnek jelen. A rtg-en ér-meszesedésre utaló jelek, a csontfelvételeken pedig 

molyrágásszerű eróziók, ízület-környéki calcificatio, a körömpercek felszívódása, diffúz 

osteopenia, ritkábban cysták, acrosclerosis jelei észlelhetők. Destruktív arthropathia, carpal 

tűnnél szindróma, illetve néha arthritis-szerü tünetek is jelen lehetnek.

A terápia kalcium adását (a mellékpajzsmirigy túlműködés visszaszorítására; 2-12 g 

kalcium-karbonát formájában), aktivált D vitamin alkalmazását (calcitriol, alfa-calcidol) 

jelenti. A foszfát felszívódás csökkentése szintén indokolt lehet (kalcium-sók CaCCb, Ca-acetát 

és Sevelamer-HCl adásával). A nem reagáló esetekben parathyreoidectomiát kell végezni.

Gastroenterológiai kórképek
Gyakori és szubklinikus formájában gyakran elnézett betegség a coeliakia (más néven 

glutén szenzitív entheropathia). A coeliakia felszívódási zavarral, abnormális bélboholy 

szerkezettel és a gabonafélékben található glutén ellen termelődő antitestekkel jellemezhető 

betegség. Európában a klinikailag manifesztálódó és a látens esetek együttes előfordulása kb. 

1:200. A betegek mintegy 2/3 része nő. A glutén metabolitok elleni autoantitest képződés és 

celluláris immunválasz alakul ki. A klinikai gyakorlatban az cndomysium ellenes, az anti- 

gliadin és a szöveti transzglutamináz ellenes antitestek kimutatását végezzük. Főleg a szöveti 

transzglutamináz elleni IgA típusú antitest bír nagy jelentőséggel, mert negativitása 

valószínűtlenné teszi, pozitivitása pedig alátámasztja a coeliakia jelenlétét.

A klinikai kép változatos. A betegek jelentős részének panasza nincs, esetleg csak 

vashiányos vérszegénység hívja fel a betegségre a figyelmet. Típusos esetben a malabsorptio 

vezeti a klinikai képet: súlyvesztés, puffadás, hasmenés, steatorrhea, kóros felszívódási értékek 

tapasztalhatók. Az extraintestinalis manifesztációk széles spektrumot ölelnek át. Az 

idegrendszeri tünetek cerebellaris ataxia, szenzoros neuropathia, myopathia és szédülés 

formájában jelentkeznek, amit sokszor emocionális instabilitás, illetve depresszió kísér. A
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bőrtünetek közül jellegzetes a dermatitis herpetiformis. Fontos tudni tehát, hogy nem minden 

beteg sovány, és sok betegnek nincs malabsorptióra/gastrointestinalis betegségre utaló tünete.

A diagnózis alapját a malabsorptio, a biopsiával igazolható vékonybél boholy atrophia 

és a glutén megvonásra történő javulás képezi. A diagnózist segíti a szöveti transzglutamináz 

elleni (anti-tTG), anti-gliadin és az anti-endomysium ellenes antitestek kimutatása. A terápia 

alapja a szigorú gluténmentes étrend.

A malabsorptiós szindróma egyéb formái (igy pl. a szisztémás sclerosishoz társuló 

malabsorptio) szintén osteoporosist okoznak. Az egyes további gastroenterológiai kórképekben 

a csontvesztés pathomechanizmusa komplex, de általában mindig csökken a kalcium és a D- 

vitamin felvétel. Billroth szerinti műtétek után 20-30%-ában alakul ki osteoporosis. 

Vékonybél rezekció, gyulladásos bélbetegségek esetében szintén létrejöhet csontvesztés. 

Primer biliaris cirrhosisban súlyos osteoporosis alakulhat ki. Alkoholos májcirrhosisban, 

illetve krónikus pancreas betegségekben szintén várható osteoporosis kialakulása.

Immobilizációs osteoporosis

Az immobilizáció során (pl. stroke következtében) a nem mozgó végtagok esetében 

csontvesztés alakul ki. A kezelés kulcsa rendszeres torna, az izomzat aktív mozgatása, ha ezt a 

beteg állapota megengedi. Mindenképpen a beteg gyors mobilizációjára kell törekednünk. A 

gyógyszeres kezelés alapja a gyorsan elkezdett kalcium és D vitaminpótlás, illetve szükség 

szerint a biszfoszfonát kezelés elkezdése.

Az idős osteoporotikus és combnyaktörést szenvedett betegek kb. 50 %-ában mutatható 

ki D-vitaminhiány okozta szekunder hyperparathyreosis. A D-vitaminhiány az idősebb 

korosztályokban igen gyakori. Gyakran előfordul, hogy csökkent csontsűrűséget és magas 

csonttörési arányt találtunk D-vitaminhiányos állapotokban, a szérum PTH szint emelkedése 

nélkül. A keveset mozgó idős betegek esetében az immobilizáció miatt ugyanis kalcium áramlik 

ki a csontból, amely gátolja a PTH szekréciót és ezen keresztül az 1,25-dihidroxi D- 

vitaminképzést.

Gyógyszer- indukálta anyagcsere csontvesztés

Az anticoagulans terápia, a theophyllin származékok az osteoporosis igazolt rizikó- 

tényezői. Az anticonvulsiv terápia a kolekalciferol májban történő 25-hydroxilációját gátolja, 

így osteomalaciát eredményez. Újabban a tartós protonpumpa gátló kezelésről írták le, hogy 

az osteoporosis rizikófaktora lehet. A szerv transzplantációt követő vagy autoimmun 

betegségekben alkalmazott cyclosporin szintén osteoporosist okoz (7. táblázat).
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A tartós kortikoszteroid kezelés szteroid osteoporosist okoz. Kötőszöveti 

betegségekben, egyes malignomákban, szerv transzplantáció után, gyulladásos 

bélbetegségekben alkalmazunk a leggyakrabban tartós kortikoszteroid kezelést. A csontvesztés 

a kezelés első néhány hetében, illetve az első hónapokban a leggyorsabb. Magunk a kalcium és 

D vitaminpótlást a tartós szteroid kezeléssel együtt kezdjük el. A tartós szteroid kezelésben 

részesülő betegek rendszeres densitometriás ellenőrzése fontos, a betegek gyakran szorulnak 

további terápiára, leginkább biszfoszfonátok adására.

Laboratóriumi diagnosztika

A szérum kalcium, foszfor, urea és kreatinin, valamint az alkalikus foszfatáz 

meghatározása a rutin diagnosztika része. Hypercalcaemia (2.60 mmol/1 felett) 

hyperparathyreosisra utal. A szérum parathormon vizsgálat indikációja a hyperparathyreosis 

valamennyi formája és ezek gyanúja is (8-9. táblázat).

A D-vitamin-kezelés mellett nemcsak a szérumkalcium, de a vizeletkalcium is 

ellenőrizendő, először 3, majd 6 havonként. Hypercalciuria megjelenése a dózis csökkentését 

vagy a kezelés elhagyását indokolhatja. A látens D vitaminhiány igen gyakori, különösen az 

idősebb korosztályban. A vizelettel ürített kalcium mennyiségének meghatározása szintén 

fontos, a reggeli második vizeletből kalcium/kreatinin hányados számolható, a normálérték 

0,2-0,7 között van.

Az esetleges gyulladás jelenlétének tisztázása (We, CRP) alapvető. A csontanyagcserét 

speciálisan befolyásoló egyéb hormonok közül a TSH mérés az időskori hyperthyreosis 

gyakorisága és tünetszegénysége miatt indokolt. Indokolt esetben szérum FSH vizsgálat (a 

menopausalis status megállapítására) illetve férfiaknál szérum tesztoszteron (lehetőleg a 

kötőfehérje /SHBG/ egyidejű mérésével) szintén indokolt lehet. A szérum 

dehidroepiandroszteron-szulfát egy mellékvese-eredetű androgen hormon, kórosan alacsony 

szintje az involutiós női osteoporosis kialakulását valószínűsíti. Férfiakban akkor végzendő, ha 

az osteoporosis hátterében mért szérum tesztoszteron normális eredményt adott.

A szöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározás szubklinikus cocliakia 

kizárására szolgál. Szükség szerint malabsorptióra utaló egyéb vizsgálatok (albumin, Fe, B 12 

szintek, stb.) szintén végezhetők (5. táblázat).

A csontépítés markerei között a szérumban a teljes és a csont specifikus alkalikus- 

foszfatáz, és az osteocalcin mérése esetenként a szekunder osteoporosis elkülönítése céljából 

(szteroid osteoporosis, uraemiás csontbetegség) szintén szükséges lehet. A csontbontás 

markerci közül leginkább elfogadott a kollagén-keresztkötések, ill. keresztkötés-tartalmú

218



peptidek mennyiségének mérése a kezelés során az aktívan zajló csontvesztés igazolása 

céljából.

Az osteoporosis kezelése

A kezelés komplex, a fizikai aktivitás növeléséből, gyógyszeres kezelésből és a rizikó 

faktorok csökkentéséből áll (10. táblázat). A terápiás stratégia kialakítása előtt a következő 

kérdéseket érdemes tisztázni:

1. Milyen rizikó faktorai vannak a betegnek?

2. Ha primer formát kezelünk, biztos-e, hogy nem néztünk el egy szekunder formát?

3. Volt-e már a betegnek fracturája?

4. Mivel hosszú távú kezelés szükséges, mindent megtettünk-e a beteg együttműködésének 

elnyerése céljából? Érti-e a beteg, hogy miért indokolt a kezelés? Az is fontos, hogy túlzott 

csonttöréstől való félelmeket semmiképpen ne építsünk ki a betegben.

5. A legfontosabb alapkérdésekkel (megfelelő fizikai aktivitás-torna, kalcium és D vitamin 

bevitel, az esetleges szekunder ok kezelése-kiiktatása) megfelelően foglalkoztunk-e?

6. Egyéb, a csontok állapotától független törés rizikó tényező (izom atrophia, neurológiai

mozgás koordinációs problémák, gyenge látás, stb.) Iétezik-e, és ezekkel kapcsolatosan van-e 

teendő?

7. A „kötelező” D vitamin kezelés illetve kálcium pótlás alkalmazható-e?

A megfelelő kalcium bevitel elengedhetetlenül fontos a normális növekedéshez, azaz 

a maximális csúcs csonttömeg kialakulásához, valamint a felnőttkori csontanyagcsere 

egyensúlyának fenntartásához. Magyarországon 400-600 mg közötti egy felnőtt személy 

átlagos napi kalcium fogyasztása. A javasolt napi kalcium bevitel gyermekkorban 1500 mg, 

nőkben praemenopausában 1000 mg, terhesség esetén 1500 mg, postmenopausában 1500 mg, 

férfiakban pedig 1200 mg. A kalcium bevitel további fokozása káros következményekkel 
járhat, 2000 mg felett fokozódik a törések gyakorisága, férfiak esetében 1200 mg felett 

fokozódik a prostata carcinoma incidenciája. Célszerű az ajánlott mennyiségeket étel 

formájában elfogyasztani. Amennyiben természetes formában nem elégséges a kalcium bevitel, 

azt gyógyszeresen kell kiegészíteni, lehetőleg kalcium-citrát formájában. A komplex 

összetételben adott kalcium sók ugyancsak előnyösek. Alapvető lenne az osteoporosis primer 

prevenciója is, ami a fiatalkori maximális csúcs csonttömeg lehetőség szerinti elérését jelenti. 

A szekunder prevenció pedig a nagy rizikójú esetek kiszűrését és kezelését jelenti (7. táblázat).
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A D-vitaminnal történő kezelés során a BMD jelentősen nem emelkedik. Elképzelhető, 

hogy a csonttörésekben mutatkozó csökkenés részben csonthatás, részben pedig a D-vitamin 

izomrendszerre kifejtett pozitív hatásának az eredménye. A D-vitamin kezelés során 

rendszeresen (az 1., a 3., a 6. hónapban, majd évente, illetve dózisváltáskor) ellenőrizendő a 

szérum kalcium és a vizelet kalciumürítés.

A hagyományos D-vitamin alkalmas az ostcoporosis prevenciójára és kezelésére. 

Az aktivált D-vitaminok előnyösebbek a 65 év feletti involúciós osteoporosisban szenvedő 

betegek esetén, és szükségesek krónikus vesebetegségben szenvedőknél. Az aktív D- 

vitaminok javasolt adagja 0.25-1.0 pg naponta. Kalcium veseköves betegnek D-vitamin csak 

alapos megfontolás után adható.

A vitaminszükségletet befolyásoló tényezőként érdemes figyelembe venni, hogy 

manapság a napozástól, UV fényexpozíciótól való jelentős félelem lehet egyes betegekben 

(melanoma kialakulásának veszélye miatt). Más esetben pedig (pl. lupusban) magunk 

korlátozzuk a napfény expozíciót.

A megfelelő fizikai aktivitás alapvető. A beteg korának, comorbid betegségeinek 

megfelelő tréning programot kell előírni.

A biszfoszfonátok (alendronat, riscdronat, ibandronat, zoledronat, pamidronat)

első vonalbeli készítmények, elsősorban a 60 év felettieknek, vagy a súlyos rizikófaktorokkal 

rendelkezők esetében. Férfiak idiopathiás osteoporosisában is elsőként választandó készítmény 

az alendronát, valamint a biszfoszfonátok hatékonyak a glucocorticoidok okozta 

osteoporosisban is. A riscdronat az alendronáthoz hasonlóan hatékony a csonttörésekre.

A per os biszfoszfonát kezelés helyett egyre inkább előtérbe kerül a parenterális 

alkalmazásmód, amit ritkán (pl. évente egy alkalommal) kell csak alkalmaznunk. A 

biszfoszfonátokat is kalcium és D vitamin pótlással együtt kell adni. A mellékhatásokat tekintve 

nyelőcső betegségben a per os szerek nem alkalmazhatók (ez gyakori probléma pl. szisztémás 

sclerosisos betegeknél). Károsodott vesefunkció esetén sem alkalmazunk biszfoszfonátokat. Az 

állcsont osteonecrosisa ritka, súlyos szövődmény, inkább rossz száj higiéné esetén fordul elő.

A szelektív oestrogen receptor modulátorok (SERM) csoport tagja a raloxifen. 

Olyan postmenopausás osteoporosisban szenvedő nőknek ajánlható, akik már túl vannak a 

korai menopausa szindróma tünetein és nincs fokozott thromboemboliás betegségre való 

hajlamuk.

A postmenopausás hormonpótló kezelés (konjugált oestrogen-MPA 

/medroxyprogesteron acetát/ kombináció) növeli az invazív emlő carcinoma, a
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koronáriabetegség, az agyvérzés, a tüdőembólia, valamint az epekövesség arányát, ugyanakkor 

a csípőtáji törések és vastagbél carcinoma arányát csökkenti. Leginkább az emlő carcinoma 

incidenciája és a vascularis problémák miatt a hormonpótlást célszerű korlátozott ideig 

alkalmazni, és szigorúan a menopausa szindróma tüneteinek csökkentésére korlátozni.

A tibolon egy szintetikus vegyület, amely a szervezetben 3 aktív metabolittá alakul, 

amelyeknek oestrogen-szerű, progestogen-szerü, valamint androgen-szerű hatásai vannak. A 

tibolon szövet specifikus, az endometriumban nem okoz proliferációt, illetőleg emlőben sem 

írtak le stimuláló hatást. A menopausa szindróma egyes tüneteit a tibolon csökkenti, pozitívan 

hat a libidóra.

A kalcitonin orrspray formájában használatos, injekciós alkalmazása főként csigolya 

kompressziójához társuló fájdalom csillapítására alkalmazható. Alkalmazása tehát hasznos 

krónikus fájdalommal járó osteoporosisban, és a kompressziós csigolyatörések akut 

fázisában.

Az anabolikus androgének közül régebben elsősorban a norandrostenolon 

dekanoátot használtuk. Adása háttérbe szorult, de férfiak esetében mai napig is alkalmazható, 

különösen hypogonadismus következtében kialakult osteoporosisban. Nők esetében elsősorban 

kalcitonin terápia kiegészítéseként használható. A gyakran tartós szteroid kezelésre szoruló 

gyulladásos izombetegségben szenvedőknél hasonló okokból adása szintén megkísérelhető, 

illetve minden atrophiás izomzatú beteg esetében hasznos lehet, mert az anabolikus hatás az 

izomtömeg növekedését eredményezheti, ami csökkenti az elesés veszélyét.

A stroncium ranelátnak antireszorptív és anabolikus hatása is van. Jól tolerálható, 

kevés mellékhatással bíró szer. A stroncium a Ca-csoportba tartozó fém, kalciummal azonos 

vegyértékű, nagyobb atomsúlyú elem. Kalcium és D vitaminpótlás szükséges. Idős (>65 év) 

betegeknek javasolt elsősorban. Adása kontraindikált fennálló vagy korábbi vénás 

thromboemboliás események, átmeneti vagy tartós immobilizáció, a kórelőzményben szereplő 

vagy jelenleg fennálló, igazolt ischaemiás szívbetegség, perifériás verőérbetegség és/vagy 

cerebrovascularis megbetegedés illetve nem beállított hypertonia esetén. Enyhe és középsúlyos 

vesekárosodásban, májkárosodásban, anticoagulans kezelés mellett is adható.

A parathormon (teriparatid) a súlyos osteoporosis kezelésének új, hatásos 

gyógyszere. A teriparatid rekombináns technológiával előállított parathormon. Injekciós 

formában subcutan adható, naponta egyszer, maximum 18 hónapig. Egyéb kezelés 

hatástalansága, újabb törések esetén jön főként szóba. Nem adható: metabolikus csontbetegség 

(Paget kór, hyperparathyreosis), csont előzetes besugárzása vagy csontrendszert érintő 

malignus folyamatok, metasztázis esetén.
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A denosumab egy RANKL elleni monoclonalis antitest, ami az osteoclastogenesist 

gátolja. Elegendő félévente adni. Hatékony, új biológiai terápiás szer.

Egyéb, adjuváns kezelési lehetőségek
A tiazidoknak hosszú távú szedés esetén a csonttörési rizikót csökkentő hatása van. 

Olyan esetekben, amikor az osteoporotikus beteg egyben hypertoniás és/vagy renalis 

hypercalciuriás is, célszerű az antihypertenzív kezelést tiaziddal kiegészíteni. A sztatinok az 

eddigi retrospektív vizsgálatokban csökkentették a csonttörési rizikót.

1. táblázat
Metabolikus csontbetegségre utaló panaszok, tünetek

- korai őszülés, ráncos bőr, száraz hámlás
- deréktáji izomzat fájdalma (nyugalomban), este kifejezett háti izomgyengeség és fájdalom
- krónikus (diffúz) mozgásszervi fájdalmak
- fokozódó gerincgörbülés
- Michaelis rombusz ellapulása
- testmagasság csökkenés
- csont törése kis trauma hatására
- más okkal nem magyarázható (döntően kompressziós) csigolyatörés
- más okkal nem magyarázható hasi panaszok
- visszatérő vesekövesség
- más okkal nem magyarázható hypercalcaemia

2. táblázat
Az osteoporosis rizikó faktorai

- Női nem
- 45 év feletti életkor
- Alacsony fiatalkori csúcs-csonttömeg, vékony testalkat, alacsony testsúllyal
- Immobilitás
- Premenopausalis oophorectomia, hypogonadismus, nullipara
- Fokozott alkoholfogyasztás, dohányzás
- Gyógyszerek (kortikoszteroidok, pajzsmirigy hormonok, cumarinok, methotrexat, 
antiepilepticumok, foszfátkötő antacidák, heparin, tetracyclin, methylxantinok, protonpumpa 
gátlók)
- Csontanyagcserétől független tényezők (rossz látás, elesés hajlam, csonttörésre pozitív családi 
anamnézis).
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- 65 év feletti életkor
- 45 éves kor felett bekövetkezett csonttörés
- Elsőfokú hozzátartozó, akinek volt felnőttkori csonttörése
- A beteg által rossznak tartott egészségi állapot
- 58 kg alatti testsúly
- 45 éves kor előtt bekövetkezett menopausa
- Amenorrhea
- Magasabb alkoholfogyasztás
- Jelenlegi dohányzás
- Rossz látás (szemüvegben)
- Esés(ek) a kortörténetben
- Mozgásszegény életmód

3 . tá b lá z a t
A  n ő k  c so n t tö r é s  k o c k á z a tá n a k  le g fo n to s a b b  r iz ik ó fa k to r a i

4. táblázat
FRAX indexhez használt adatlap alap adatai (2)

Kor:____  / Születési dátum:_______ [év]_____[hónap]_____[nap]

Nem: □ nő

Korábbi csonttörés: 
Szülőnél csípőtáji törés: 
Jelenleg dohányzik: 
Glukokortikoid terápia: 
Rheumatoid arthritis: 
Másodlagos osteoporosis: 
Alkohol >3 egység naponta

Testtömeg:____ kg

□ igen / □ nem
□ igen / □ nem
□ igen / □ nem
□ igen / □ nem
□ igen / □ nem
□ igen / □ nem
□ igen / □ nem

Testmagasság:____cm

Combnyak BMD: _____g/cm2 / DXA típus: □ GE-Lunar □ Hologic □ Norland
vagy
Combnyak T-score:_____

Magyarázatok: Korábbi csonttörés: felnőttkorban történt csonttörés, mely vagy spontán történt, vagy olyan fokú 
traumából, mely egészséges egyéneken nem okozott volna törést; Glucocorticoid terápia: Jelölje az „igen” 
választ, ha a beteg jelenleg szisztémás glucocorticoid terápiában részesül, vagy ha korábban glucocorticoid 
terápiában részesült 3 hónapnál hosszabb ideig legalább napi 5 mg prcdnizolon (vagy azzal ekvivalens) dózisban; 
Másodlagos osteoporosis: Jelölje az „igen” választ, ha a betegnél az osteoporosissal szorosan összefüggő 
betegség áll fenn. Ilyen pl. az 1-es típusú (inzulin dependens) diabetes; osteogenesis imperfecta felnőttekben; 
hosszabb ideje fennálló, kezeletlen hypcrthyreoidismus, hypogonadismus vagy korai menopauza (45 éves kor 
előtt); krónikus alultápláltság vagy felszívódási zavar; krónikus májbetegség; Alkohol >3 egység naponta: Jelölje 
az „igen” választ, ha a beteg 3 vagy több egység alkoholt fogyaszt naponta. Egy egység kb. 8-10 g alkoholt jelent, 
ami megfelel egy pohár (3 dl) sörnek, 3 cl tömény italnak, vagy kb. 1 dl bornak.
Combnyak BMD: írja be a combnyakon mért csontsűrűséget (g/cm2-ben).
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- Korábbi elesés az anamnesisben
- Idősebb kor
- Mozgászavar (alsóvégtag arthrosis, neuromuscularis betegségek, stb.)
- Rossz látás
- Cardiovascularis betegségek
- Gyógyszerhatás (benzodiazepinek, stb.)
- Kognitív zavar
- Egyéb (rossz cipő, mozgó szőnyeg, rossz világítás a lakásban, stb.)

5 . táb lázat
A z  e le s é s  r iz ik ó fa k to r a i

6 . táblázat
Az osteoporosis prevenciója

A. Primer prevenció
- A fiatalkori maximális csúcs-csonttömeg elérése
- A gerinc axiális terhelése /labdajátékok, futás, torna, tánc, súlyemelés
- Rizikótényezők kiiktatása / dohányzás, alkohol, drogok, számítógép /
- Kalcium dús táplálkozás elősegítése / iskolatej akciók, oktatás /

B. Szekunder prevenció
- A nagy rizikójú személyek kiszűrése és mielőbbi kezelésbe vétele
- Rizikótényezők kiiktatása, kalcium dús táplálkozás elősegítése
- Gyógytorna, kocogás, koordinált súlyemelés
- Foglalkozási tanácsadás, megfelelő munka biztosítása
- Korai gyógyszeres kezelés

C. Tercier prevenció
- A további csontvesztés és a következményes törések kialakulásának 
megakadályozása
- Rizikótényezők kiiktatása
- A motiváció segítése
- Gyógyszeres kezelés
- Gyógytornász által betanított gyógytorna, gyaloglás
- Rehabilitációs lehetőségek megteremtése
- Önellátás megteremtése, család bevonása, lakás átalakítása, segédeszközzel 
ellátás
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7. táblázat
Szekunder osteoporosissal járó kórképek 

Hormonális okok
- Primer hyperparathyreosis.
- Szekunder hyperparathyreosis (felszívódási zavar, kóros D vitamin 
metabolizmus, krónikus veseelégtelenség, stb. következtében)

Ocstrogen hiányos állapotok (ovariectomiát követően, gonad dysgenesis, 
Tumer szindróma, hyperprolactinaemia, stb.)
- Androgen hiány (férfi hypogonadizmus, nők accelerált postmenopausás 
osteoporosisa)
- Hyperthyreosis
- Cushing kór
- Hyperprolactinaemia
- Növekedési hormonhiány
- Diabetes mellitus 

Gyulladással járó kórképek
- Rheumatoid arthritis, súlyos akut gyulladások, arthritis psoriatica, spondylitis 
ankylopoetica, kötőszöveti betegségek, gyulladásos bélbetegségek

Felszívódás zavarával vagy táplálkozási zavarral járó kórképek
- Coeliakia, egyéb malabsorptiót okozó megbetegedések, pancreas betegségek, 
éhezés-malnutrició, kalciumhiányos táplálkozás 

Nephropathiák (nephrosis szindróma), krónikus azotaemia 
Krónikus tüdőbetegségek 
Alkoholizmus, és krónikus májbetegségek 
Immobilizáció (neurológiai, mozgásszervi kórképekben)
Gyógyszerek

- Kortikoszteroidok, heparin, anticonvulsiv szerek, theophyllin, tartós 
protonpumpa gátló kezelés, cyclosporin, methotrexat, oncologiai szerek (aromatáz 
inhibitorok)

Ritka kórképek (glycogen tárolási betegségek, szisztémás mastocytosis, leukaemia, 
thalassemia, anorexia nervosa, HÍV infekció, cysticus fibrosis, primer biliaris 
cirrhosis, stb.)

Tumorok
myeloma multiplex, malignus lymphomák,m stb.

8. táblázat
Az ostcoporosisok laboratóriumi differenciáldiagnosztikája

Szérum
kálcium

Szérum
foszfát

Alkalikus
foszfatáz

Vizelet
kálcium

Szérum
PTH

Szérum 
D vit.

Primer osteoporosis N* N N N/T N N
Osteomalacia, 
D-vitamin hiány

N /i i T i T i

Primer hyperpara
thyreosis

T 1 N /T T /N T /N N

Malabsorptio I I t / N I T I
Uremia I T t / N i T T N
Hypercalciuria N N/f N/T T N/T N

*N: normál érték. PTH: parathormon. A nyilak csökkent vagy emelkedett értékeket jeleznek.
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9. táblázat
Szekunder osteoporosis gyanúja esetén elvégzendő rutin vizsgálatok

- Gyulladás: We, vérkép
- Kalcium a nyagcserezavar: szérum kalcium, foszfát, alkalikus foszfatáz, vizelet 
kalcium/kreatinin hányados (éhgyomor mellett a reggeli második vizelet mintából, normál 
értéke: 0 ,2 -0 ,7
- Máj- tüdő-, illetve vesebetegség: kreatinin; GOT, GPT, GGT, albumin, mellkas rtg -légzés 
funkció
- Endokrin betegség: (szükség szerint) hormonvizsgálatok

1 0 . táblázat
Terápiás lehetőségek osteoporosisban

Legfontosabb teendők
- Kalcium, D vitaminpótlás
- Az (mozgás)aktivitás megfelelő változtatása, elesés prevenció, a jövőbeni törés rizikó 
tényezők csökkentése/megszüntetése
- Biszfoszfonát kezelés
- Ha már volt a betegnek fracturája, a második megelőzése érdekében aktívan cselekedni 

További, lehetséges teendők
- Szelektív oestrogen receptor modulátorok
- Anabolikus szteroidok
- Stroncium ranelát
- Denosumab
- Teriparatid
- Egyéb új szerek

Ajánlás
Hazai protokoll: Lakatos P, Takács I, Szekeres L, Poor Gy. A korral járó és a kortikoszteroid indukálta 
osteoporosis diagnosztikus és terápiás protokollja. Háziorvosi Útmutató 2011; III. szám.

Irodalom
1. US Department o f Health and Humán Services. Boné Health and Osteoporosis: A Report of the Surgeon 
General. Rockville, MD: US Department o f Health and Humán Services, Office of the Surgeon General; 2004.
2. Silverman SL, Calderon AD. The utility and limitations o f FRAX: A US perspective. Curr Ostcoporos Rep 
2010;8:192-197.
3. Lewiecki EM, Compston JE, Miller PD J. et a. Bonc Mineral Density Task Force of the 2010 Joint International 
Socicty fór Clinical Densitometry & International Osteoporosis Foundation Position Development Confcrcnce. 
Clin Densitom. 2011; 14:223-25

Egyéb metabolikus osteopathiák 

Paget-kór
A Paget kórra a csontremodeling zavara jellemző. Leginkább idősebb férfiakban jelentkező

kórkép, amelyben a csontépítő és bontó folyamatok együttesen észlelhetők. A leggyakoribb

lokalizáció a medence, a csigolyák, a femur, a koponya és a tibia. A koponyán jellegzetes lítikus

elváltozás, az osteoporosis circumscripta formájában jelentkezhet, később pedig a lítikus és

scleroticus foltok egyaránt jelen lehetnek. A végállapotban pedig diffúz selerosis alakul ki. A

koponya térfogata megnő és a beteg arról panaszkodik, hogy kinőtte a kalapját. A hosszú csöves
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csontok esetében a csontátmérő szintén megnő, a corticalis kiszélesedik. A csontszerkezet a 

sclerosis ellenére meggyengül, a végtagok elgörbülnek. A tibia kardhüvelyszerüvé válik, a 

femur is elhajlik. A törések gyakoriak. A medencén gyakran az acetabulumra és az os pubisra 

terjed ki a betegség. A csigolyán a folyamat elsősorban a csigolyatestet érinti. A laboratóriumi 

vizsgálatok közül az emelkedett alkalikus foszfatáz hívhatja fel a kórképre a figyelmet. A 

kezelésben döntő szerepe a biszfoszfonátok adásának van.

Csont tumorok
A primer csont tumorokkal az ortopédia foglalkozik. A leggyakoribb rosszindulatú 

csontdaganat az ostcosarcoma. Bármely életkorban előfordulhat, de többnyire az első két 

évtizedben keletkezik. Tünetei nem specifikusak, az első panasz általában a fokozódó lokális 

fájdalom. Az érintett terület duzzanata jelentkezik, majd a végtag körfogatának 

növekedése vagy hirtelen törés jelentkezhet. A szomszédos ízületben arthritis alakulhat ki. A 

hosszantartó, fájdalomcsillapítókra szűnő, de visszatérő és éjszaka is jelentkező 

végtagfájdalmak esetén gondolni kell a kórképre.

A chondrosarcoma felnőttkorban jelentkezik, egyenletes megoszlást mutat a 3-7. 

évtized között. Általában lassan növekszik és eleinte szubjektív panaszt nem okoz. Esetenként 

kifejezett lágyrész duzzanat, fájdalom jelentkezik. A rtg. felvételen a hosszú csöves csontokban 

a daganat területén finom, foltos meszesedést mutató csonthiány észlelhető.

A Ewing sarcoma döntően a gyermekek és a tinédzserek megbetegedése. Elsősorban 

szintén a hosszú csöves csontok ízület közeli területeiben jelentkezik, azonban nem ritka a 

medencecsontból, vagy bordákból való kiindulása sem. Kezdetben jellegtelen végtagduzzanat, 
fájdalom jellemzi. Gyakran társul hozzá láz, vérszegénység, gyorsult süllyedés, valamint 

leukoeytosis. Jellegzetes a rtg-en a csontszerkezet "hagymalevélszerü" átalakulása.

Ami a másodlagos (metasztatikus) tumorokat illeti, leggyakrabban, az emlő, 

prostata, pajzsmirigy és tüdőrák okoz csont metasztázist. Csontáttét előfordul melanomában, 

valamint vese- és hólyag tumorokban is. A malignus haematologiai betegségek közül a 

myeloma okoz csontáttéteket. Patológiás törések a betegek 8-30%-ában jelentkeznek, a törés 

leggyakrabban a femurt és a humerust érinti.

Kompressziós szindrómák

Az alagút szindrómák esetében a szűk, csontos-szalagos-izmos alagútakban futó ér

illetve idegképletek nyomás alá kerülhetnek, fejlődési rendellenesség, csontszerkezeti eltérés,

gyulladás, daganatos betegség, hegesedés miatt. A motoros illetve szenzoros tünetek a
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komprimált ideg károsodásából következnek. Az érintett területen fájdalom, zsibbadás, 

érzészavar, gyengeség, keringési zavar jelentkezhet. A betegség a jellegzetes klinikai tüneteken 

túlmenően ENG vizsgálattal igazolható.

A kéztő-alagút szindrómát (carpal tűnnél szindróma) a csukló tenyér felőli oldalán 

futó nervus medianus krónikus nyomásos sérülése okozza, ami az ún. kéztő alagútban (canalis 

carpi) jön létre. Többnyire a retinaculum flexorum (kézközép szalag) megvastagodása okozza 

a szűkületet. Genetikai okok, megerőltető foglalkozás (gépírás, asztalos), microtraumák, 

rheumatoid arthritis által okozott gyulladás, diabetes illetve toxikus hatások állhatnak a 

háttérben. Az öregujj, mutatóujj és a középsőujj zsibbadtsága észlelhető. A betegek éjjeli 

zsibbadásra, és bizsergésre ébrednek, ami a kéz megrázására (a lázmérő lerázásához hasonló 

mozdulat) enyhül. A zsibbadás felléphet autóvezetés, újságolvasás vagy minden olyan 

tevékenység közben, amikor a kezeket hosszabb ideig felemelve tartjuk. Gyakori a beteg által 

nehezen behatárolható fájdalom a csukló illetve a könyök fölött, a vállbán, vagy akár még annál 

feljebb is. Ha a beteg egy percig a beteg a kezét ökölbe szorítja, a típusos tünetek gyakran 

provokálhatok. Több hagyományos fizikális vizsgálat is használatos, bár ezek értéke sajnos 

korlátozott. A Phalen-jel pozitivitása esetén a csukó 90°-os 1 percig tartó flexiója a n. medianus 

innervációs területén zsibbadást okoz. A Tinel-jel esetében a nervus medianus nyomása vagy 

ütögetése a distalis csuklóredő felett provokálja a beteg panaszait. A thenar izom atrophia 

jellemző a kórképre, de ez későijei, csak hosszabb betegségfennállás után alakul ki, és gyakran 

más kórkép áll a háttérben (cervicalis radiculopathia, polyneuropathia). A jellegzetes panaszok 

és fizikális vizsgálattal látható jelek mellett a többi kompressziós szindrómához hasonlóan az 

ENG erősítheti meg elváltozás jelenlétét.

Kétoldali kéztő-alagút szindróma esetén érdemes a viszonylag gyakori hypothyreosisra 

is gondolni, és TSH vizsgálatot végezni. A mindennapi tevékenységek módosítása, éjszakai 

illetve nappali merevítők használata segíthet. A fizikoterápia is részben hatásos lehet. Nagy 

ritkán a nem szteroid gyulladás gátló gyógyszerek is hatnak. A lokális szteroid injekciók szintén 

hatékonyak lehetnek. Végső soron műtéti kezelés (a retinaculum flexorum átvágása, széleinek 

zsugorítása) jelenti a terápiás megoldást.

A cubitalis alagút szindróma, a nervus ulnaris laesioja. Az ideg a mediális epicondylus 

körül, a könyökízület belső oldalán a sulcus nervi ulnarisban (felkarcsont alsó részén) halad, 

majd belép egy izomcsatomába. Az ideg kompresszióját a csatorna felett húzódó szalag 

megvastagodása okozza. Behajtott könyök esetében az ideg megnyúlik, és a csonthoz
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nyomódik, így az ideg laesiot részben vongálódás okozza. A betegekre jellemző, hogy általában 

behajlított könyökkel alszanak, vagy pedig úgy, hogy a karjuk a fejük felett van. A tünetek 

közül jellemző a kéz fájdalma, dagadása, gyengesége, ügyetlensége, illetve a kis és 

gyűrűsujjak fájdalmas zsibbadása. A könyök fájdalma a mediális oldalon szintén 

jelentkezik. Gyakori a kéz erőtlensége (hypothenar izmai, bizonyos thenar izmok, interosseus 

izmok), illetve a nervus ulnaris által beidegzett terület érzéketlensége (tenyér és kézhát ulnaris 

oldala). Az izomsorvadás legjobban a kéz háta felől látható a hüvelykujj és a mutatóujj között. 

A gyűrűs és a kisujj alapízületében fokozott az extenzió, míg az interphalangealis ízületekben 

flexió van (karomállás).

Különböző merevítő módszerek segíthetnek, amelyek megakadályozhatják a kéz alvás 

alatti tudatlan behajlítását. A könyök állapotára napközben is ügyelni kel. Asztalnál végzett 

munka esetében nagyobb távolságot célszerű hagyni a szék és az asztal között és így a könyök 

gyakrabban ki lesz egyenesítve. Lokális szteroid terápia itt is segíthet. A sebészeti 

beavatkozásokat tekintve, az egyik gyakran alkalmazott módszer az ulnaris ideg 

transzpozíciója, a másik pedig a mediális epicondylectomia, ami a csont rezekciójából áll.

A mellkaskimeneti szindróma („thoracic outiét syndrome” vagy „TOS” szindróma) 

esetében az arteria-vena subclavia és a plexus brachialis valamelyikének kompressziója lép fel 

a mellkas ürege és a felső végtag között. A csatornát, ahol a kompresszió jelentkezik az első 

borda, a clavicula és izmok (scalenusok, subclavius) határolják. Vénás obstrukciót okozó illetve 

artériás-neurogén kompressziót okozó formája van. A véna subclavia kompresszióját hirtelen 

terhelés (nehéz tárgyak cipelése, sportolás, stb.), subclavia katéterek válthatják ki. Tünetei a 

felső végtagi fájdalmas oedema, a felületes vénák tágulata (típusosán a mellkas falon), cyanosis 

és esetleg (túlnyomóan egyoldali) Raynaud jelenség. Az artéria subclavia kompressziója 

(arteriás-neurogén kompresszió) fő tünetei a kézzsibbadás, paraesthesia (főként kar 

abdukciójakor), fájdalom, trophicus zavar, a bőrszín sápadtsága, valamint Raynaud jelenség. 

Mindkét forma kialakulását elősegítheti nyaki borda jelenléte. Kétoldali Raynaud jelenség 

hátterében TOS szindróma extrém ritkán áll. Ilyenkor céltalan és felesleges nyaki borda 

rezekció műtétet végeztetni. Ezzel szemben az egyoldali Raynaud jelenség hátterében 

organikus okot kell keresni.

A meralgia paraesthctica a nervus cutaneus femoris laterális kismedencéböl történő 

kilépését követően a mély comb közép szalagon történő átlépésnél sérülhet. A comb elülső 

felszínének fájdalmas zsibbadása lép fel, amit állás és járás provokál. Üléskor és fekvéskor
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pedig a panaszok megszűnnek. Megerőltetés, testtartási zavarok miatt alakulhat ki. Kezelése 

elsősorban konzervatív, lokális és általános hatású fájdalomcsillapítók felhasználásával.

A peroneus alagút szindróma a nervus peroneus kompressziója esetén lép fel. Az ideg 

a térdhajlat irányából a szárkapocs csont feje körül előre felé kanyarodva kerülhet nyomás alá, 

egy izomcsatomába való belépés előtt. A lábszár oldalsó felszínének és a lábhátnak fájdalma 

vagy zsibbadása esetleg a lábfej és nagylábujj mozgásának gyengülése lép fel, és a beteg 

nem tud lábujjhegyre állni. Az ideg felszínesen fut, ezért leggyakrabban dirckt sérülés 

(lábszártörés, gipszelés) miatt alakulnak ki a tünetek. A kezelés a lokális szteroid injekció 

hatástalansága esetén műtéti dekompresszióból, az ideg feltárásából áll. Ez a lábfej bénulása 

esetén sürgősen elvégzendő.

A lágyrészek lokális betegségei
A bursitisek a nyáktömlők gyulladásos betegségei. Az olecranon bursitis RA-ban és 

köszvényben fordul elsősorban elő. A gluteus maximus és tuber ischii közötti bursa ischiadica 

gyulladása hosszas ülés után lép fel. A bursa trochanterica gyulladása nőknél fordul elő, és 

rendszerint trauma előzi meg. A praepatellaris bursa gyulladása térdelő helyzetben végzett 
munka következtében jelentkezik („háziasszony-térd”). A Baker cysta a térdhajlatban levő 

bursa. Gyulladása térdízületi betegség (RA, inflammált térd arthrosis) következménye. 

Kiszakadásakor a lábszár hirtelen megvastagodik, ami összetéveszthető mélyvénás 

thrombosissal. A bursa subtendinea Achillei gyulladása sokat gyalogló egyénnél lép fel 

(„rendőr sarok”). A bursitisek diagnosztikájában a kiváltó okok tisztázása, az esetleges 

szisztémás alapbetegség igazolása, a fizikális vizsgálat és az ultrahang vizsgálat segít.

Az ínhüvelyek gyulladását makro-, vagy mikrotrauma, gyulladásos rendszerbetegség, 

illetve infekció okozhatja, illetve paraneoplasiás szindrómaként is előfordulhat. Lokális 

gyulladás jelei észlelhetők, és gyakran crepitatiót tapintunk. A tendovaginitis crepitans az 

ínhüvelyek fibrines gyulladása, ami csontos képlet felett haladó ínon alakul ki. Az alkaron az 

ujj extensorok ritkábban a flexorok területén fordul elő. Oka az adott izomcsoport túlerőltetése 

(zongoristák, gépírók). Spontán fájdalom, mozgásra erősödő fájdalom, tapintáskor duzzanat és 

nyomásérzékenység jellemzi. A tendovaginitis stcnotisanst a m. abductor pollicis longus és 

extensor pollicis brevis közös ínhüvelyének gyulladás által okozott szűkülete okozza. A 

fájdalmat a processus styloideus radii magasságában jelentkezik, és nyomás provokálja. A 

beteg nehezen tud fogni. Az Achilles ín tenosynovitise fizikai megerőltetés következtében, 

illetve spondylarthritisekben alakulhat ki. Terhelésre fokozódó fájdalom jellemzi. A plantar

flexió kivitelezése erő ellenében fájdalmas. Szisztémás sclerosis diffúz formájában
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diagnosztikus értéke van a nem gyulladásos tenosynovitis következtében tapintható, 

fájdalmatlan crepitatiónak („tendon friction rubs”), ami általában több lokalizációban is jelen 

van.

Az íntapadások gyulladása (enthesitis) gyakori spondylarthritisekben. Az Achilles ín 

enthesitise sarokfájdalommal, a fascia plantaris tapadásának gyulladása pedig talpi 

fájdalommal és járási nehezítettséggel jár. A costostemalis, valamint a costovertebralis izmok 

tapadásának gyulladása esetén jelentkező mellkasi fájdalom cardialis eredetű panaszokat 

utánozhat.

Mechanikai hatás következtében is kialakulhat enthesitis. A teniszkönyök 

(epicondylitis laterális humeri) az alkar extensor izomzat tapadási helyének gyulladása, ami 

megerőltetés következtében jelentkezik. A nyomásérzékenység legjobban a laterális 

epicondylus illetve radius-fej területén van. Fájdalom észlelhető a könyök passzív 

extensiójakor, az alkar hüvelykujj felé eső oldalán. A beteg leginkább akkor érzi a tüneteket, 

ha megszorít valamit a kezében. A golf könyök (epicondylitis medialis humeri) ritkább, 

ilyenkor a mediális epicondylus fájdalmas nyomásra és az erő ellenében végzett csukló flexió 

váltja ki a panaszokat, amit az alkari flexor izomzat tapadásának enthesitise okoz.

A ganglion a csuklótájon, a kézen illetve lábháton fordul elő, az ínhüvelyből kiinduló, 

de azzal már nem közlekedő térimé, ami sárgás színű, kocsonyás serosus izzadmányt tartalmaz. 

Túlerőltetés okozhatja, duzzanat, és fájdalom jellemzi.

A metatarsalgia leggyakoribb oka a láb harántboltozatának süllyedése.

Befagyott váll szindróma
Az adhaesiv capsulitis, ismertebb nevén befagyott váll szindróma a vállízület jelentős 

mozgásterjedelem-beszükülésével és fájdalmával járó kórkép, melyben a fájdalom a vállízületi 

struktúrák mozgásainak beszűküléséhez vezet, viszonylag rövid idő alatt. A fájdalom 

mozgásra fokozódik, nyugalomban tompa, sajgó jellegű, többnyire a váll külső felszínén 

jelentkezik és leterjedhet a felkarra is. A váll mozgásai fokozatosan beszűkülnek, a beteg 

akaratlagosan képtelen felemelni a karját és az abdukciót a vizsgáló orvos segítségével sem 

tudja kivitelezni. Az elváltozások kiváltásában a humerus fejet az íz vápában tartó 

rotátorköpeny négy izom közös inas lemezének károsodása játszik döntő szerepet. A 

rotátorköpeny talán legfontosabb része az úgynevezett supraspinatus izom és ennek is az elülső 

éle, ami a felkarfejet helyben tartja, valamint a felkart aktívan emeli, és kifelé forgatja. Ez az 

izom sérül leggyakrabban. Kiváltó okként mikrotraumák, túlerőltetés, a váll bármilyen okból 

történő tartós rögzítése, gyulladásos elváltozások (synovitis), anyagcsere betegségek
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(diabetes, pajzsmirigy, zsíranyagcsere zavarok) szerepelnek. A kezelésben a szakember által 

irányított gyógytorna az alapvető.

Sudeck szindróma (Algodystrophia)
Egy vagy ritkábban több végtagrész csontjainak és lágyrészeinek lokális 

mikrocirkulációs zavara és dystrophiája. Trauma, fractura, helytelen gipszelés után alakul ki 

leggyakrabban, de bármilyen eredetű gyulladás, thrombosis, tumor a végtagon, illetve centrális 

vagy perifériás idegrendszeri kórképek következtében is létrejöhet. Cardiopulmonalis 

kórképek, anyagcsere betegségek, immobilizáció is szerepelhet a kiváltó okok között. Alapja 

tehát egy kóros noxa, többnyire maga a fájdalom, amely következtében kóros vegetatív reakció 

alakul ki.

Az első, akut stádiumban a behatás helyén erős égő fájdalom észlelhető, amit vasodilatatio, 

ödéma, bőrpír, melegség kísér. A köröm és szőmövekedés, verejtékezés fokozott. 

Hyperaesthesia, izom spazmus, ízületi merevség is kialakul. A második, dystrophiás 

stádiumban a vasoconstrictio által előidézett tünetek dominálnak. Duzzanat, hűvös, cyanotikus 

bőr észlelhető, az első stádiumra jellemző igen kifejezett fájdalom csökken. Izomatrophia és 

contracturák alakulnak ki. A III. stádium elhanyagolt esetekben alakul ki. A bőr száraz, vékony, 

a szőrzet kihullik, izomatrophia, az inak-szalagok, és az ízületi tok zsugorodása jön létre, 

következményes contracturákkal.

Három héttel a kórkép kialakulását követően foltos osteoporosis alakul ki a rtg képen, 

a csontszcintigráfia pedig kóros dúsulást mutat.

A kezelés komplex és függ a stádiumtól. Fontos az esetleges kiváltó kórkép kezelése. A 

korai szakaszban a maximális fájdalomcsillapítás a legfontosabb.

A mozgásszervi fájdalom jellemzői

A fájdalom különböző anatómiai képletek elváltozásaihoz köthető (1. táblázat). Különböző 

típusú fájdalmakat különböztetünk meg (2 . táblázat), az anamnesis és fizikális vizsgálat alapján 

a legfőbb okok nagyrészt kideríthetőek (3-4. táblázat, lásd még a Spondylarthritisek fejezetben 

az 8 - 1 2 . ábrákat).
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1. tá b lá z a t
A  lo k á lis  fá jd a lo m  sz in d r ó m á k  a n a tó m ia i  o k a i

Periarticularis fájdalom Izületi fájdalom Neurogen fájdalom Sugárzó
fájdalom

Panasz Bizonyos mozdulatok 
szelektív módon 
fájdalmasak

Minden ízületi
mozgás
fájdalmas

Disaesthesia. Ideg 
kompressziójára, gerinc
mozdulatokra fokozódik

Mozgással 
nem függ 
össze

Mozgásra
jelentkező
fájdalom

Aktív > passzív 
Csak bizonyos 
mozdulatok esetében

Aktív-passzív 
egyenlő, több 
mozgásirányban 
is észlelhető

Gyöki fájdalom: az érintett 
gerinc szegmentum mozgatására 
és a beidegzett végtag 
nyújtására (pl. Lasegue tünet)

Norm.

Mozgástarto
mány
(„ROM”)

Aktív: a fájdalom 
korlátozza. Passzív: 
teljes

Aktív -  passzív
korlátozott
(lehet)

Norm. Norm.

Ellenállással
szembeni
mozgás

Speciális manőverek 
hatására: fájdalom

Nincs vagy 
kevés hatás

Nincs hatás Nincs hatás

Palpatio Az érintett struktúra 
fájdalmas

Crepitatio, duz
zanat, meleg ta
pintat, fájdalom

Norm. Norm.

Neurológiai
vizsgálat

Norm. Norm. Lehet kóros eltérés Norm.

2 . táblázat
A mozgásszervi fájdalom jellemzői

Lokalizáció
- körülírt vagy diffúz, nehezen lokalizálható (pl. fibromyalgia)
- az elváltozás helyén jelentkező vagy kisugárzó

Kezdet
- hirtelen kezdődő, heveny (köszvény, discus hernia)
- fokozatosan kialakuló (osteoarthritis, RA, AS)

Jelleg
Mechanikai típusú fájdalom (degencratív jellegű elváltozásra utal)

- fizikai terhelés után, nyugalomban csökken, a mozgás elkezdése előtt rövid, reggeli ízületi 
merevségérzés, éjszaka ritka, idővel terhelésre fokozódik

Gyulladásos típusú fájdalom (gyulladásra utal)
- mozgásra általában csökken, nyugalomban sem szűnik meg, testhelyzettől független, tartós, 
legalább fél óráig tartó reggeli ízületi merevségérzés, éjszaka is jelentkezhet

Gyulladásos cs mechanikai jeleket egyaránt mutató fájdalom
- gyulladást és strukturális károsodást egyaránt okozó infekció, tumor, tumor metastasis 

Posttraumás
- mozgásra jelentkezik, pihenésre szűnik 

Időbeli lefolyás
- föíeg reggel (RA, SPA, bursitis)
- reggel és este (polymyalgia rhcumatica)
- reggeltől estig egyre erősödő (arthrosis)
- éjjeli (spondylarthritis, periarthritis humeroscapularis, bursitis, RA, tumor)

Kiváltó -  provokáló ok
- meleg fokozza (éjszaka az ágy melege is: gyulladás, tumor)
- mozgás váltaja ki (ín eredetű, pl. tendinitis).
- mozgás elkezdése „indítási fájdalom” (arthrosis)
- hasprés fokozza (discus hernia miatti gyöki laesio)

Fájdalmat enyhítő ok
- pihenés (mechanikus okból kialakuló fájdalom)
- mozgás (gyulladásos típusú fájdalom)

í
233



3. táblázat
A felső végtagot érintő regionális fájdalom szindrómák leggyakoribb okai
Válltáji fájdalom

- Clenohumcralis, biccps tcndinitis (40 év alatt, rotator köpeny insertio): fajdalom a váll elülső részén, 
flexióra romlik, specifikus manőverekkel a fájdalom provokálható
- Supraspinatus/infraspinatus tcndonitis, subacromialis bursitis: váll-fclkar lokalizált fájdalma, 
abductióra fokozódik, ún. „középső ív” syndroma, az elevatio 70-110° között fájdalmas. Éjszakai 
fájdalom, érintett oldalon fekve nem tud aludni a beteg, speciális manőverekkel a fájdalom provokálható. 
Ez az acromyodavicularis ízület osteoarthritise: addukció károsodott, a vállrándítás fájdalmas, 
mechanikus típusú fájdalom
- Glenohumeralis arthritis: gyulladásos típusú fájdalom, aktív-passzív mozgatásra fájdalom jelentkezik, 
csökkent aktív-passzív mozgások, rendszerint más ízületek is érintettek
- Izületi gyulladás (RA, psoriasis, polymyalgia rheumatica, infekciózus arthritis, stb)
- Lágyrész fájdalom: myositisek (proximális végtagizom fájdalom, polymyalgia rheumatica)
- Osteoarthritis
- Glenohumeralis ízület károsodása (subluxatio/ficam/instabilitas): fiatal korban, rekurráló tünet, a 
külső rotatio károsodott
- “Befagyott váll” syndroma (hosszas immobilizáció, diabetes, hidroxiapatit arthropathia, stb.): diffúz 
váll fájdalom, csökkent aktív-passzív mozgások
- Komplett supraspinatus izomszakadás: a fájdalom a supraspinatus tendinitiséhez hasonló, a komplett 
abdukció lehetetlen
- Sugárzó fájdalom: a fajdalom független a váll mozgatásától 

Könyöktáji fájdalom
- Arthritis: gyulladásos típusú fájdalom, aktív-passzív mozgások fájdalmasak, postero-medialis duzzanat
- Olecranon bursitis: fájdalom a könyökízület csúcsánál, lokális duzzanat, tapintáskor fájdalmas,
- Laterális cpicondylitis (tenisz könyök): fájdalom az alkar-könyök laterális oldalán, extensióra 
fokozódik, palpációkor fájdalmas. A csukló extensiójára és a könyök supinatiójakor fokozódik a 
fájdalom.
- Mcdialis cpicondylitis (golfozó könyök): fájdalom az alkar-könyök medialis oldalán, könyök 
extensióra fokozódik, palpációkor fájdalmas, a csukló flexiója fokozza
- Trauma: anamnesis utal rá
- Kisugárzó fájdalom: váll-, nyak-, szívbetegségekben 

Kéz-, csuklófájdaloni
- (Polyjarthritis: gyulladásos típusú fájdalom, ízületi duzzanat, fájdalom (RA: csukló, PCP, P1P sorban, 
spondylarthritis: „kolbászujj”, arthritis psoriatiea: D1P is érintett)
- Sympathicus reflex dystrophia (Sudcck szindróma)
- Navicularc (os scaphoideum) törés, egyéb trauma
- Más anatómiai régiókból ide sugárzó fájdalom: nyaki gerinc
- Carpalis alagút szindróma: n mediális lefutásának megfelelő paracsthesia, leginkább éjjel és reggel,
- Ncrvus ulnaris szindróma: n ulnarisnak megfelelő paraesthesia
- De Qucrvain's tensynovitis: A m. abductor pollicis longus és a m. extensor brevis túlcrőltetés okozta 
tendovaginitise. A fájdalom a csukló radiális részén a hüvelyujjnál, tapintáskor lokális fájdalom.
- Flcxor ín tcnosynovitis: gyulladásos vagy mechanikus fájdalom, aktív flexió csökkent, “pattanó” ujj
- Dupuytren contractura: fibrosis és contractio a palmaris fasciában, III-V ujjak mentén
- Osteoarthritis az I. carpo-metacarpalis ízületben: mechanikus fájdalom a hüvelykujj bázisánál és a 
csukló radiális oldalán
- Kézízülcti osteoarthritis

- Generalizált osteoarthritis rész jelenségeként: térdek, csípő, gerinc, kéz (D1P) érintett, 50 
éves kor felett, férfi/nö arány 1/1. Aszimmetrikus, nincs gyulladásos eltérés, lassan progrediál

- Nodalis osteoarthritis: DIP, PIP, l.CMC, MTP, térdek, csípő, gerinc lehet érintett. 50 éves 
kor körül kezdődik, férfi/nő arány 1/10. Többnyire aszimmetrikus, nincs gyulladásos eltérés, lassan 
progrediál

- Eroziv osteoarthritis: DIP, PIP, l.CMC, MCP, lábkisízületek, 40-50 éves korban kezdődik, 
ff/nő arány: 1/10, többség szimmetrikus, jelentős gyulladásos eltérés, gyors progresszió, ankylosis hajlam
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Csípőtáji fájdalom 
Lokalizáció
- Fenéktáji fájdalom: polymyalgia rheumatica, sacroilcitis, vascularis okok (artériás keringési zavar)
- Mcndcnccöv izmainak fájdalma (myositisek)
- Lágyéktáji fájdalom: csípőizületi megbetegedések, fractura, magas ágyéki discus hernia, psoas tályog
- Oldalsó comb fájdalom: bursitis trochanterica, meralgia paresthetica (n. cutaneus femoris laterális) 
Gyakori okok
- Sugárzó fájdalom: lumbalis gerincből, sacroiliacalis ízületből, appendicitis miatt, húgyúti illetve 
gynocologiai okokból
- Trochanter bursitis-tcndonitis: a csípőtáj laterális részén, éjszaka rosszabbodik, különösen, ha az 
érintett oldalon fekszik a beteg, „lumboischialgia-szerű” kisugárzás, nyomásra fájdalom
- Csípő ostcoarthritis: aktív-passzív mozgás korlátozott, idősebb korban gyakoribb
- Csípőízület arthritise: csak ritkán monoarthritis, csökkent aktív-passzív mozgások, szisztémás 
betegség gyakori a háttérben
- Adductor tcndonitis: fájdalom az inguinalis régióban, erőltcttct abductióra fokozódik, gyakran társul 
csípőízületi betegséggel, lokális nyomásra fájdalom, speciális manőverekkel provokálható a fájdalom

- Térdfájdalom
- Arthritis: bármilyen korábbi destructiót okozó gyulladásos elváltozás következménye lehet..
- Bursitis: prepatellaris („cselédlány” térd)

pes anserinus bursitis (mediális oldalon: arthrosisban és futóknál) 
iliotibialis köteg (laterális fájdalom)

- Arthrosis: látható-tapintható deformitások, 50 éves kor felett, kövéreknék gyakoribb. A mediális oldal 
fájdalmas tapintásra
- Patellofemorális instabilitás: flexio-extensio során
- Meniscus lacsio, elülső keresztszalag, collateralis szalag laesio

- Boka-lábfájdalom
- Bokaízülcti synovitis

lokális duzanat, melegség (acut sarcoidosis, köszvény, spondylarthritisekben, polyarthritisck 
részjelenségcként: RA, szisztémás autoimmun kórképekben, stb/)

- Köszvény
akut, hirtelen, súlyos gyulladásos fájdalom, duzzanat, metatarsophalangealis arthritis

- Fasciitis plantaris
talpduzzanat, talptáji fájdalom, teherviselésre fokozódik (enthesitis spondylarthritisek)

- Achilles ín gyulladása
fájdalom -  duzzanat, esetleg pír a boka hátsó részén, járáskor fokozódik 
rándulás-ficam: akut kezdet, traumát követően, duzzanat, fájdalom, funkció kiesés 
spondylarthritisekben: enthesitis

- Tarsus arthrosis
invcrsio-eversio növeli a fájdalmat

- Lúdtalp
antero-posterior ív süllyedt

- Morton mctatarsalgia
szűk cipő viselése rontja, a metatarsusok palpatiója fájdalmas

- Ilallux valgus
nagylábujj menti fajdalom, gyakran kíséri bursitis

- Lábujj deformitások
cipő viselés súlyosbítja

4 . tá b lá z a t
A z  a ls ó  v é g ta g o t  é r in tő  r e g io n á lis  fá jd a lo m  sz in d r ó m á k  le g g y a k o r ib b  o k a i

A fizioterápiás eljárások formái
A fizioterápia sokrétű általános hatással járhat. Fájdalomcsillapítás, a szövetek 

hyperaemizálása, a gyenge, sorvadt, hypotoniás izmok erősítése, a spasztikus, hypertonusos 

izmok lazítása, valamint a kontraktúrák oldása is az esetleges hatások közé tartozik. A
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fizioterápia változatos formái között szerepel a mechanoterápia (1. táblázat), az elektroterápia 

(2. táblázat), a hidro- illetve balneoneoterápia (3. táblázat) a fototerápia (4. táblázat), a 

tennoterápia (5. táblázat) valamit a kiima és barlang terápia (6. táblázat).

1 . táblázat
A mechanoterápia ( gyógytorna, másságé, ultrahang, manuáltherápia)

- Gyógytorna: aktív, vagy passzív gyakorlatok a mozgásszervrendszer funkcionális 
stabilitásának helyreállítása - megőrzése
- Másságé: mechanikai ingerek, értágító hatású speciális fogások révén a bőr, a kötőszövet és 
az izomszövet funkcionális állapotának helyreállítását, vérkeringésének javítását szolgálja
- Ultrahangterápia: Piezoelektromos hatásra keletkező 800 kHz-es mechanikus rezgés, 
mikromassage és hőhatás jön létre. A vérkeringés javulása, a kötőszövet fellazulása, izomtónus 
csökkenés, következményes fájdalomcsillapító hatás
- Manuális terápia, trakciós kezelések - ízületi subluxatiók, blokkok kezelése (fontos a pontos 
diagnózis, az patológiai szituáció ismerete és a szakértelem)

2 . táblázat
Az elektroterápia

Kisfrekvenciás (1000 Hz alatti) kezelések: stabil galván, hidrogalván, iontoforézis, 
diadynamikus áram-, ultraingeráram-szelektív ingeráram- kezelés TENS (transcutan 
elektromos ideg stimulálás) mind akut, mind krónikus fájdalom esetén, otthon is használható. 
Az analgetikus hatás egyre gyengül, majd megszűnik

- Középfrekvenciás (1000-100 000 Hz közti): interferenciaáram: biológiai hatásai az 
izomspazmus oldás, vérkeringés helyi fokozása és fájdalomcsillapítás. 
Nagyfrekvenciás (100 000 Hz feletti) rövidhullám a mélyebb szövetek 
hyperaemisalására, a keringés lokális fokozása céljából alkalmazzák. Endogén 
hőképződést vált ki, a melegkezelések körébe soroljuk.

Elektroterápia formák: nagyfeszültségű terápia, diadinamikus áram, Traubert féle ingeráram 
(négyszögimpulzussal), interferencia áram. Gyógyszer-oldatok alkalmazásával kiegészíthető. 
Fájdalomcsillapító, szövet lazító, gyulladáscsökkentő hatású
- Stabil galván - konstans egyenárammal végzett terápia

Leszálló forma: fájdalomcsillapító, izomtónus csökkentő hatású
- Kowalschik galván - kisugárzó végtagfájdalmak lumboischialgia, cervicobrachialgia esetén 
(transzverzális áramirány mellett nagyfelületű elektródákkal).

Impulzusáram-kezelések fajtái
- TENS (transzkután elektromos neurostimuláció): a vastag myelinizált idegrostok 
ingerlése gátolja a kis átmérőjű demyelinizált rostokon vezetett fájdalomimpulzusoknak a 
gerincvelőből az agykéregbe történő tovaterjedését

Izom kontrakciót kiváltó ingeráramok
- Szelektív ingeráram: perifériás ideglaesio esetén
- Spasztikus bénultak ingeráram kezelése: az antagonista izmok és a spasticus izmok egyidejű, 
de kis időeltolódással rövid, erős négyszögimpulzussal történő ingerlése
- Myofeedback: a páciens is közreműködik, a kapcsolóval indítja az impulzust, és egyidőben 
akaratlagos mozgással rásegít
- Funkcionális elektrostimuláció: az elvesztett funkciók hosszantartó elektrostimulációval való 
pótlása (m. peroneus csoport paresise esetén cipőbe beépített elektródával)
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3 .táblázat
Hydro-balneotherápia: gyógyfürdő, borogatások, iszapkezelés, súlyfürdő, vízalatti
sugármassage („tangentor”), subaqualis torna

Balneoterápia
A gyógyvíz fizikai és kémiai hatásai érvényesülnek a hydroterápiás hatás mellett. 
Medencefürdő, subaqualis torna - a felhajtóerő, és a termális hatások révén a pareticus, 
valamint a traumát szenvedett, betegek könnyebben tud mozogni.
Súlyfürdő - vízalatti trakciós kezelés - idült gerincbetegségek, végtagízületi contracturák 
kezelésére.
Tangentor - vízalatti sugármasszázs - az izomzat erejének, vérellátásának javítására 
alkalmazzák
Iszap-, paraffin kezelés, termális fürdő - kontakt hatás révén hat

4. táblázat
- Fototerápia
- Helioterápia: a természetes fényt alkalmazza, mely infravörös- és UV sugárzást is tartalmaz. 
Ultraibolya sugárzás: UV-A (315-400 nm) - gyors bőrpigmentációt vált ki, 18-24 óra múlva 
bámulást. Keratinocyta proliferáció gátló. UV-B (315-280 nm) - erősebb fényerythemát okoz, 
az epidermális sejtekben fékezi a DNS-szintézist és a bőr hízósejtjeinek működését, nő a D3 

vitamin szintézis
- Fotokemoterápia: fotoszenzibilizáló anyagok bevitele után történik a besugárzás.

5. táblázat 
Termoterápia

- Meleg: a terápiában 38 - 45,5°C, hatása lokálisan vasodilatatio, hyperaemia, izomspasmus 
oldás, a fasciák, szalagok nyújthatóságának növekelése, contractura oldó hatás
- Hideg: a szövetek gyulladásos reakciójának gátlása, a nociceptív receptorok blokkolódása 
vasoconstrictio után reflectorikus reaktív hyperaemia, kezdeti izomtónus fokozódás után 
izomspasmus csökkenés

- Krioterápia: a hideg ill. meleg terápia több hatása (fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, 
izomspasmusoldó) azonos irányú, de más mértékű.
- Nagyfrequenciás elcktrotcrápiás készülékek, mint a rövidhullám, az ultranagyfrequenciás, 
vagy deciméterhullám, és a mikrohullám terápia alkalmazásakor szintén a hőhatás érvényesül. 
A különböző elektródák formájának és a frekvenciának megfelelően különböző mélységben 
alakul ki a hőhatás
- Infravörös sugárzás (terápiában 780-1400 nm hullámhossz)- leggyakrabban chr. sinusitisek, 
otitis média kezelésére alkalmazzák

»
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6 . táblázat
Klíma és barlangtcrápia 

Klímaterápia
- Magashegyi klíma (1200-1800 m között) - csökkent parciális oxigén nyomás, fokozottabb 
UV sugárzás miatt ingerklíma
- Középhegységi klíma (500 - 1000 m) - oxigénben gazdag levegő nyugtató, relaxáló hatású.
- Alföldi klíma - nagy hőmérséklet ingadozások, erősebb nap- és légköri sugárzás miatt 
ingerklíma
- Tengeri klíma - jó  hatású légzőszervi betegek részére 
Barlangterápia
- Állandó hőmérséklet, magas páratartalom, por-allergénmentes levegő, magasabb széndioxid 
tartalom (kb. 1.25%), magasabb negatív ionkoncentráció, magasabb kalciumtartalom. Légúti 
betegségekben (pl. extrinsic asthma bronchialéban) hasznos. Meleg barlangok: mozgásszervi 
betegek tomakezelésére

GYÓGYSZERES TERÁPIA
Nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID) terápia

A leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartoznak. Az NSAID-készítményeket nem 

tartjuk veszélytelen gyógyszereknek és (különösen tartós) adásuk nagy körültekintést igényel 

(1., 2. táblázat). Fontos a betegek felvilágosítása, és a mellékhatások monitorozása (2. táblázat).

A leggyakoribb komplikáció a felső gastrointcstinalis tractus érintettsége (1. táblázat), 

ami az enyhe felhasi diszkomforttól a súlyos dyspepsián át a vérző fekélybetegségig terjed. A 

súlyos szövődmények (perforáció, ulcus, vérzés) sem ritka. A gyógyszer felszívódásának 

befolyásolása (enteralis felszívódású készítmény vagy rectalis alkalmazás) a felső 

gastrointestinum károsodását kevésbé befolyásolja. Az anamnézisben szereplő peptikus fekély 

igen nagy kockázatot jelent. Az idősebb kor is növeli a gastrointestinalis mellékhatások 

rizikóját. További kockázati tényezők a dizabilitás mértéke, kortikoszteroid-, és egyidejű 

tartós anticoagulanskezelés, illetve korábbi antacid- FL-receptor-blokkoló vagy protonpumpa 

gátló kezelés. Korábbi NSAID-kezelés kapcsán jelentkező gastrointestinalis tünetek, valamint 

a nagydózisű NSAID-kezelés is rizikótényezőt jelent.

A gastroduodenopathia enyhítésére a protonpumpa gátló gyógyszerek együtt adása 

tűnik klinikailag hatékonynak, magunk ezt gyakran alkalmazzuk.

A bél károsodása kevésbé nyilvánvaló, vékonybél stricturák, fekélyek, perforáció, 

boholy atrophia jöhet létre. NSAID adásakor a gyulladásos bélbetegség fellobbana lehetséges. 

A máj transzaminázok emelkedése gyakori, esetenként súlyos májkárosodás léphet fel.

A vese perfúzió romlása veseelégtelenséget okozhat. A rizikótényezőket (congestiv 

szívelégtelenség, máj cirrhosis, hypovolaemia, hypotcnsio, már létező krónikus vesebetegség) 

a gyógyszeradás előtt fel kell mérni.
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A vérnyomás szintén emelkedhet a prosztaglandin szintézis gátlása miatt, illetve egyes 

vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hatékonysága csökkenhet. Tartós adáskor cardiovascularis 

szövődményekkel is számolnunk kell.

Egyéb gyógyszerekkel való interakció igen lényeges, mivel az albuminhoz ezek a 

gyógyszerek erősen kötődnek, és kompetíció révén más gyógyszereket leszorítanak. Különösen 

a kumarin/warfarin adása esetén kell ezzel számolni.

A szelektív COX-2 gátlók (celecoxib, etoricoxib, parecoxib) esetében gastrointestinalis 

súlyos mellékhatások rendkívül ritkán fordulnak elő, a thromboemboliás illetve vese és 

cardiovascularis szövődményekkel azonban a nem szelektív NSAlD-okhoz hasonlóan, tartós 

adagolás esetén itt is számolni kell.

NSAlD-kezelés előtt az alábbiakat érdemes mérlegelni:

-  Volt-e gastrointestinalis esemény az anamnézisben? Volt-e mellékhatás egy eseteleges 

korábbi NSAID kezelésnél?

-  Tartós vagy csak rövid ideig tartó NSAID-szedésről van-e szó?

-  Van-e a betegnek cardialis, máj illetve renalis betegsége?

-  Szed-e olyan gyógyszert, amelyik növelheti egy gastrointestinalis szövődmény esemény 

előfordulását?

-  Van-e olyan betegsége, amelyben a gastrointestinalis szövődmények lehetősége fokozottan 

fennáll? Szükséges-e protonpumpa gátló együttes alkalmazása?

1 . táblázat
A nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek nem kívánt mellékhatásai

Mechanizmus Követkéz nienv
Gastrointestinalis
tractus

Savtermelés fokozódása, helyi 
irritáció, sejt toxieitás, thrombocyta 
aggrcgáció gátlása

Erozív gastritis; fekély betegség, vérzés perforáció; 
vékonybél oedema, fekélyek, stricturák

Máj Hiperszenzitivitási reakció Transzantináz emelkedés, néha hepatitis
Vese Prosztaglandin szintézis gátlása 

Csökkent vese-vérátáramlás
Csökkent kreatinin clearance, azotacmia, interstitialis 
nephritis
Nátriumretcnció és oedema képződés

Vérnyomás Prosztaglandin szintézis gátlása 
Csökkent vese-vérátáramlás

Magas vérnyomás, amelyben az ACE-gátló, béta
blokkolók, diuretikumok kevésbé hatásosak

Véralvadás Csökkent thrombocyta aggrcgáció 
(bizonyos szereknél)

Fokozott vérzékenység, főleg kumarin/warfarin 
kezelés mellett

Cardiovascularis
mellékhatások

Még vita tárgya. További vizsgálatok szükségesek az ellentmondásos 
adatok miatt.

Idegrendszer Sejt toxieitás (?) Fejfájás, szédülés
Légzőrendszer Prosztaglandin szintézis gátlása Bronchospasmus

Gyógyszer
interakciók

Az albuminról leszorítanak más 
gyógyszereket: kumarin, warfarin, 
valproinsav, szulfanilureák, 
szulfonamidok

Fokozott kumarin hatás, vérzékenység, hypoglieaemi- 
ára való hajlam, nem kielégítő antiepilcptikus hatás
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2 . táblázat
Fontos szempontok tartós NSAID-kezelés alkalmazásakor

Általános szempontok, szabályok
- Plateau hatásuk van, a további dózis növelés nem javít a hatáson
- Két NSAID nem kombinálható
- Néhány szeméi különösen nagy a súlyos gastrointestinalis szövődmény (perforáció,
ulcus, vérzés) veszélye (pl. piroxicam)
- Beharangozó tünet gyakran hiányzik: „váratlan” súlyos gastrointestinalis
szövődmény (perforáció, ulcus, vérzés)
- Veszélyes gyógyszerkölcsönhatások: (anticoaguláns kezelés!)

A döntést meghatározó szempontok
- Helyes indikáció felállítása
- Tartós kezelésről van-e szó?
- Rizikófaktorok felmérése (cardiovascularis rizikó is fontos!)

- életkor (>65 év)
- dohányzás
- anamnézisben fekélybetegség, gastrointestinalis vérzés 

transzamináz eltérés, krónikus májbetegség
- vesebetegség jelenléte (latens!)
- kortikoszteroidterápia
- anticoagulanskezelés

- A megfelelő gyógyszer és adagolás kiválasztása

Glucorticoid terápia
A glükokortikoidok legjelentősebb mellékhatásai közé tartozik az elhízás, diabetes, 

hypertonia, hypercholesterinaemia kialakulása, tartós adagolásuk során pedig az atheroscleroticus 

szövődmények gyakrabban észlelhetők. Az elhízás jellegzetes megoszlású, elsősorban a törzset és 

a nyak hátsó részét érinti. Hyperaciditas, ulcus, ritkán pancreatitis kialakulása szintén a 

mellékhatások közé tartozik. Szemészeti szövődményként pedig posterior cataracta, illetve 

glaucoma alakulhat ki. Emellett a tartós glucocorticoid kezelés káliumvesztést, a fertőzésekkel 

szembeni csökkent védekezőképességet, valamint pszichés problémákat is okozhat. Facialis 

erythema, acne, hirsutismus kialakulása jelenti a bőrgyógyászati szövődményeket. A bőr 

elvékonyodik, nemritkán petechiák is kialakulnak a tartós szteroid kezelésben részesülő 

betegeknél, a sebgyógyulás pedig elhúzódik. A mozgásszervi mellékhatások közé tartozik az 

osteoporosis, aszeptikus csont necrosis, valamint a szteroid myopathia. Ez utóbbi a quadriceps 

izomzatban a legkifejezettebb. A myopathia, illetve cataracta viszonylag rövidebb kezelés mellett 

is létrejöhet. Hangulatjavító hatásuk miatt hozzászokás jelentkezik, de okozhat depressziós 

tüneteket is. A szteroid adagjának (gyors) csökkentése pedig megvonásos tünetek kialakulásával 

jár.

A rövidebb távú, nagyadagú kezelésre leginkább a szisztémás autoimmun kórképek 

(SLE, szisztémás vasculitisek, dermato-polymyositis) akut fellángolása esetén szorulunk.
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Parenteralis, intravénás formában methylprednisolon-készítményeket adunk. Az alkalmazott dózis 

a klinikai képtől függ, esetenként az adag több 100 mg is lehet naponta. Autoimmun betegségek 

krízisállapotában időnként „pulzus” szteroid kezelést alkalmazunk, ilyenkor néhány alkalommal 

az adag az 500-1000 mg-ot is elérheti.

A tartós szteroid kezelés során a betegség súlyossága alapján kis- (<15 rng/nap), közepes 

(15-50 mg/nap) és nagydózisú (>50 mg/nap) prednisolonnak megfelelő kortikoszteroid kezelést 

alkalmazhatunk. Célszerű a reggeli egyszeri adagolás, amitől csak nagy per os adagok esetében 

szoktunk eltekinteni. Leginkább methylprednisolon (és prednisolon) adása indokolt a mindennapi 

gyakorlatban, a kedvező mellékhatás profil miatt. A többi p. os készítményt (triamcinolon, 

dexametazon, bethametason stb.) nem szabad alkalmazni.

Az alacsony adagú „fenntartó” glucocorticod kezelésnek is vannak számottevő, hosszú 

távú mellékhatásai.

Szteroid megvonási tünetek

Traumák, fertőzések, műtétek és egyéb stressz-szituációk alkalmával a 

kortikoszteroid adag emelendő (!). A kortikoszteroid kihagyása súlyos hiba, ami életveszélyes 

állapotot (hypadreniás erisist) eredményezhet! Tervezett műtéti beavatkozás előtt erre a beteg 

figyelmét érdemes felhívni, és a fekvőbeteg-intézmény orvosát is fontos írásban tájékoztatni a 

tartós szteroid kezelés tényéről. Hypadreniás krízisben hasmenés, hányás, esetleg hasi fájdalom 

jelentkezik, a beteg hypotoniás, anuria, keringési elégtelenség léphet fel. Laboratóriumi 

vizsgálattal hyponatraemia, hyperkalaemia és hypochloraemia észlelhető.

A hosszabb ideig tartó szteroid kezelés elhagyása csak fokozatosan történhet. Megvonási 

tünetként arthralgia, myalgia, étvágytalanság, émelygés, fejfájás, lethargia és orthostaticus 

hypotonia jelentkezhet. A mellékvesekéreg ugyanis szupprimált állapotba kerülhet, és nem képes 

egy stresszhelyzetben (pl. infekció, trauma esetén) elegendő hormon termelésére. Ezért a tartós 

szteroid kezelés elhagyása után még legalább egy évig (!) figyelni kell az esetleg fellépő 

mellékvese-elégtelenség tüneteire. Egy hosszabb ideje alkalmazott szteroid kezelés elhagyásáról 

erre felkészült szakorvos döntsön. Szükség szerint a mellékvesekéreg hormontermelő kapacitása 

vizsgálható.

Teendők a szteroid kezelés során
A szteroid kezelés elkezdése előtt tisztázni kell, hogy milyen súlyos a kezelendő 

megbetegedés, valamint, hogy várhatóan meddig szükséges kortikoszteroidot alkalmazni. További 

kérdés, hogy milyen várható kockázata van a szteroid adásának (diabetes, osteoporosis, gyomor-
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és nyombélfekély, hypertonia, cardiovascularis megbetegedés, krónikus fertőző megbetegedés)? 

Érdemes azt a kérdést is megvizsgálni, hogy van-e valamilyen alternatív terápiás megoldás?

Próbáljuk meg a lehetséges mellékhatások kialakulását megelőzni, vagy legalább azok 

súlyosságát csökkenteni. Minden beteg (szóbeli és írásbeli) diétás felvilágosítást kell, hogy kapjon 

az elhízás, hyperlipidaemia, illetve diabetes megelőzése érdekében.

Fontos a megfelelő kalcium- és D-vitamin-pótlás is, ez lényegében minden tartós szteroid 

kezelésben részesülő betegnél kötelező. A tartós kalciumpótlás elkezdése előtt a szérum 

kalciumszintet célszerű ellenőrizni, és emelkedett szint esetén hyperparathyreosis irányában 

vizsgálatot végezni. A túladagolás ritka, de azért érdemes a szérum D vitaminszintet ellenőrizni, 

vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a vizelet kálcium/creatinin arány vizsgálata indokolt, mert 

ha ez emelkedett, az a túladagolás jele. A biszfoszfonátok a szteroid indukált ostcoporosis 

megelőzésére alkalmasak, szintén D-vitamin- és kalciumpótlással együtt alkalmazzuk.

A szteroid indukálta myopathia eredményesen kezelhető fokozatosan terhelő kondicionáló 

és izomerősítő gyógytornával. A hyperaciditas gyakori, ennek étrendi és gyógyszeres 

befolyásolása szintén fontos. A hypokalaemia miatt sok beteg rendszeres káliumpótlásra szorul. 

Ez különösen fontos, ha a betegnek ischaemiás szívbetegsége vagy más organikus cardialis 

megbetegedése van, mert ezekben az esetekben célszerű a hypokalaemia elkerülése a 

ritmuszavarok veszélye miatt.

Gyógyszer kölcsönhatások
A kortikoszteroidok, illetve nem szteroid gyulladáscsökkentők együttes adása során a 

gastrointestinalis vérzéses szövődmények veszélye nagyobb, amit különösen idősebb betegek 

esetében érdemes figyelembe venni, vagy ha az anamnézisben peptikus fekély szerepel.

Súlyos, aktív szisztémás autoimmun kórképekben a szteroidokat gyakran 

citosztatikummal (azathioprin, cyclophosphamid) adjuk együtt. Ilyen esetekben az infekciós 

szövődmények kialakulására nagyobb az esély. Az infekció kialakulásának szintén nagyobb a 

veszélye, ha a betegnek valamilyen fertőzéses góca van. A szerzett, másodlagos immunhiányos 

állapotok esetében a szteroid adása melletti infekciós szövődmények kialakulásának esélye szintén 

nagyobb. Talán a legnagyobb veszélyben a rossz szociális állapotú, dohányzó, krónikus 

bronchitises betegek vannak. Másodlagos immunhiányos állapotot okoz minden olyan 

megbetegedés, amely csökkent immunglobulin-produkcióval (éhezés, malnutritio, stb.) vagy 

immunglobulin „vesztéssel” (nephrosis szindróma, proteinvesztő enteropathia, égés) jár. 

Súlyos anyagcsere crisisek (uraemia, diabeteses ketoacidosis stb.), mérgezéses állapotok (így a 

tartós kábítószer-fogyasztás, alkoholizmus is), szintén csökkentik a védekezőképességet.
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Lényegében minden krónikus senyvesztő megbetegedésben (így malignus betegségekben is) 

érdemes gondolni szekunder immundeficiens állapotra, mert ez eléggé gyakori ( 1 . táblázat).

Figyelmet érdemel, hogy a közönséges variábilis immunhiányos állapot (CVID) 

esetenként a szisztémás autoimmun kórképekre nagyon emlékeztető tünetekkel járhat (2 . 

táblázat), ezért az immunglobulin szinteket az immunszuppresszív kezelés előtt ellenőrizni kell, 

illetve célszerű egy nagyobb infekciós mellékhatás lezajlása után az immunglobulin szintek 

ismételt vizsgálta.

Lokális kezelés

Intraarticularis szteroid kezelés minden olyan monarthritis vagy polyarthritis kezelésében 

felmerül, amit nem infektív ágens okoz. Alkalmazásával gyakran elkerülhető a szisztémás szteroid 

adagolása. Lágyrészek lokális kezelése szintén a rutin terápia része. Fő veszélye a lokális infekció 

kialakulása.

EULAR ajánlás
Szteroid kezelés: Duru et al. EULAR evidence-based and consensus-based recommendations on the managenient 
o f médium to high-dose glucocorticoid therapy in rheumatic diseases. Ann Rhcum Dis. 2013; 72: 1905-13. 
Vakcináció: MW Heijstek, L M Ott de Bruin, M Bijl, R Borrovv, F van dér Klis, et al. EULAR recommendations 
fór vaccination in paediatric patients vvith rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2011;70: 1704-12.

Immunszuppresszív szerek
Az immunszuppresszív szerek hatását, mellékhatásait, az ellenőrzés módját az egyes 

kórképeket tárgyaló fejezetekben részletezzük. Azokat az állapotokat, amikor a terápia indítása 

kockázatot jelent, a beteg szekunder immundeficiens állapota miatt, az előzőkben a kortikoszteroid 

kezelés során már tárgyaltuk (1. táblázat). Az ott leírtak a citosztatikus/immunszuppresszív szerek 

adására is érvényesek.

Methotrexat: A kezelést megelőzően, a kezelés alatt és után a máj- és veseműködést, a 

vérképet folyamatosan ellenőrizni kell, továbbá mellkas röntgen-vizsgálatot kell végezni. A 

fogamzást a kezelés befejezése után 12 hétig feltétlenül kerülni kell. Az első három hónapban 

2 hetente, majd havonta vérkép, GOT-, GPT-ellenőrzés szükséges. Időszakosan a tüdő 

mellékhatás ellenőrzésére LDH-vizsgálatot végzünk. Amennyiben fél éves kezelés után 

nincsenek mellékhatások, és viszonylag alacsonyabb (15 mg/hét) adagot alkalmazunk, a 6 - 8  

hetente történő ellenőrzés is elégséges.

Leflunomid: GPT a kezelés első 6  hónapjában 2 hetente, majd 8  hetente szükséges, ha az enzim 

a normál felső tartomány 2-szeresét tartósan meghaladja, vagy a 3-szorosát eléri, ki kell hagyni, 

és gondoskodni kell a kiürítésről (orvosi szénnel vagy cholesthyraminnal). Teljes vérkép 

(beleértve a fvs. altípusokat, így a granulocyta számot) ugyanígy kell ellenőrizni. Hypertonia
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veszélye miatt rendszeres vérnyomásmérés szükséges. Fel kell hívni a figyelmet a kiürítésre, 

mert a metabolitja 2 évig jelentősen emelkedett. Ez különösen a gyermekvállalásnál fontos, a 

férfiak esetében is!

Azathioprin: Purin antagonista, átlagos napi adagja 100-150 mg (2 mg/tskg). Legfontosabb 

mellékhatása a csontvelő-károsodás, Ritkábban alopeciát vagy sterilitást okoz. Adása alatt a 

vérkép és a transzaminázok rendszeresen ellenőrizendők. Az első két hónapban 2 hetente 

szükséges a vérkép és májfunkciós értékek ellenőrzése, ezt követően a havonta történő 

ellenőrzés elégséges. Ha xantinoxidáz-gátlóval, pl. allopurinollal együtt adjuk, vérszintje 

jelentősen megnő, ezért ezt a kombinációt lehetőleg kerüljük!

Cyclophosphamid: Alkiláló szer, leginkább bolus (infúziós) kezelés formájában alkalmazzuk. 

A legfontosabb mellékhatása a csontvelő-depresszió. A cyclophosphamid mindig enyhe 

Ieukopeniát és kifejezett lymphopeniát okoz. A csontvelő-depressziót a thrombocytopenia és 

az anaemia is jelzi. Ritkán toxikus hepatitis jelentkezhet, alopecia viszonylag gyakori, de 

reverzibilis. Átmeneti vagy végleges amenorrhoeát, ill. azoospermiát okozhat. Teratogén, tehát 

terhesség alatt nem adható. Hosszas adása mellett megnő a hólyag carcinoma és a nem- 

melanoma bőrrákok kialakulásának kockázata. Nagyobb adagok (infúzióban adott 500-1800 

mg bolusban) mellett haemorrhagiás cystitis jelentkezhet, ami mesna adásával nagyrészt 

kivédhető. Hányinger, hányás csak nagy adagok mellett jelentkezik. Súlyos szövődmény a 

S1ADH szindróma, amelyben jelentős hyponatraemia észlelhető (lásd a Lupus nephritis c. 

fejezetben, 49. o.).

Mycophcnolate mofetil: Szelektív purinszintézis-gátló, viszonylag kevéssé csontvelő toxikus. 

Gastrointestinalis mellékhatása (hasmenés) a leggyakoribb, de Ieukopeniát (neutropeniát) is 

okozhat.
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1 . táblázat
A szteroid-/citosztatikus kezelés során figyelembe veendő szekunder immundeficiens 
állapotok

Malignus betegségek Hodgkin-. non-Hodgkin lymphoma. leukaemia, solid tumorok
Vesebetegségek Nephrosis szindróma 

Uraemia
Krónikus májbetegségek Cirrhosis, chr. cholangitis/cholcstasis
Gastrointestinalis betegségek Colitis ulcerosa, Crohn betegség 

Malabsorptiós szindróma 
Maldigestiós szindrómák 
Proteinvesztő enteropathia

Fertőző betegségek Bakteriális fertőzések (tbc, brucellosis, lepra)
Vírusfertőzések (kanyaró, rubeola, herpes, HÍV, EBV, CMV infekció) 
Gombás fertőzés (Candida, aspergillus)
Parazitafertőzés (malaria, trvpanosomiasis)

Endokrin betegségek Súlyos diabetes. súlyos hypothyreosis. hvpadrenia
latrogén immundefektusok Irradiatio

Kortikoszteroid-, immunszuppresszív kezelés 
Plazmafcrézis utáni állapot

Egyéb Égés
Polytraumatisatio
Splenectomia, funkcionális splencctomiát okozó állapotok (lép 
amyloidosis)
Malnutritio, felszívódási zavar
Vitaminhiány, esszenciális aminosav hiány, nyomelem hiány 
Időskor
Kábítószer abúzus
Jelentős testsúlvveszteséggcl járó betegség utáni állapot

Tüdőbetegségek Krónikus légzőzervi betegség, különösen, ha a beteg jelenleg is dohányzik.

2 . táblázat
A közönséges variábilis immunhiányos állapot klinikai jellemzői

IgG<5 g/l felnőttben és IgA (<0.8g/l) vagy IgM (<0.4g/l) jelentős csökkenése 
2 év feletti életkor (főként 2-3. évtized)
Rekurráló, súlyos vagy szokatlan fertőzések (antibiotikus kezclés/vakcináció ellenére) évente legalább 

kétszer: leggyakrabban légúti, gastrointestinalis infekciók 
Rossz vakcinációs válasz
Gyulladásos betegségek vagy autoimmunitás (pl. autoimmun hemolítikus anémia, hepatitis, coeliakia, 

Hashimoto thyrcoiditis) társulása
- Autoimmunitás szerológiai jelei (pl.pozitív Coombs teszt)

Granulomatosus betegség (tüdő, máj, lép, nyirokcsomó)
A hypogammaglobulinaemia egyéb oka kizárható

A diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok közé tartozik az immunglobulin szintek meghatározása mellett 
a vérkép, mikrobiológiai vizsgálatok illetve a HIV-szerológia is.

Biológiai terápia
A biológiai terápia igen sokféle készítmény alkalmazását jelenheti (1. táblázat). Itt most

csak a kötőszöveti betegségek -  gyulladásos reumatológiai kórképek szempontjából fontos,

cytokin- és különféle sejtmembrán-molekulák (receptorok) elleni monoclonalis, vagy egyéb

gátló molekulák alkalmazásával foglalkozunk. A klinikai gyakorlatban az RA-ban, JIA-ban,

SPA-ban és arthritis psoriaticában használunk anti-TNF hatású biológiai terápiás szereket (2.
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táblázat). Alkalmazásuk elfogadott gyulladásos bélbetegség illetve psorisasis súlyos eseteiben 

is. A biológiai terápia jelenleg hazánkban regisztrált készítményei a következők:

Az infliximab 75%-ban humán, 25%-ban (Fab) egér kiméra monoclonalis 

immunglobulin, mely specifikusan kötődik a humán TNF-hez, a szolubilis mono- és trimerhez, 

és a sejtfelszínen expresszálódó transzmembrán formával egyaránt, így a sejtfelszínen 

keresztkötéseket is képezhet. Lymphotoxinhoz nem kötődik. Adagolása intravénás formában 

történik, RA-ban metotrexáttal együtt alkalmazandó. Alkalmazható arthritis psoriaticában, JIA- 

ban és AS-ben is.

Újabban már infliximab „biohasonló” készítmény is rendelkezésünkre ál. A 

biohasonló („biosimilar”) szerek a biológiai készítmények másolatai, amelyek hatásukban 

lényegében azonosak a törzskönyvezett, eredeti biológiai terápiás szerrel.

Az etanercept a rekombináns humán TNF-receptor p75 monomerjének két láncából és 

az emberi IgG doménjéböl géntechnológiai úton előállított fúziós protein. TNF-alfához és 

lymphotoxin-alfához egyaránt kötődik. Az adagolás subcutan formában történik. 

Reumatológiai indikáció hazánkban RA, JIA, AS és arthritis psoriatica indikációban van.

Az adalimumab tisztán humán monoclonalis anti-TNF-alfa ellenanyag (IgG 1). 

Subcutan formában alkalmazzuk. Reumatológiai alkalmazása hazánkban RA, AS, arthritis 

psoriatica indikációkban van.

A golimumab szintén tisztán humán IgGl kappa típusú monoclonalis anti-TNF-alfa 

ellenanyag. Mind a szolubilis, mind a biológiailag aktív transmembrán formáját köti. Az 

alkalmazás subcutan formában történik, reumatológiai indikációs köre a többi TNF gátlóhoz 

hasonló.

A certolizumab egy humanizált anti-TNF Fab fragmentumból áll, amit 40 kd-os 

polietilén glikolhoz kötöttek („pegiláltak”). így az IgG specifikus részéhez nem Fc receptor, 

hanem Peg kapcsolódik. Alkalmazása subcutan formában történik, a fentiekkel hasonló 

indikációs körben.

A TNF-gátlás klinikai hatásai és kockázatai
A különböző anti-TNF kezelések klinikai hatásai lényegében megegyezők: 8-12 héten 

belül markánsan csökkentik a gyulladásos aktivitást, és ez a hatás a fenntartó kezelés alatt 

megmarad, javítják a funkcionális aktivitást, és az általános egészségi állapotot. A TNF-gátlás 

rheumatoid arthritisben lassítja vagy megállítja a radiológiai progressziót. Metotrexáttal együtt 

adva a hatás jelentősen jobb.
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Akut infekció jelenlétében TNF-blokád nem kezdhető, az infekciókat szanálni kell. 

Megjegyzendő, hogy ez egyébként szinte az összes hagyományos bázisterápiás szerre is igaz. 

A TNF-gátlás legfőbb kockázata a latens infekció fellobbanása (2. táblázat). Különösen a 

tuberkulózis és a latens tuberkolózis aktiválódása jelent gondot, ezért a pulmonológiai 

szakvélemény beszerzése alapvető. Fontos, hogy a kezelés során végig megmaradjon az 

„éberség”, hiszen a tbc-s fertőzés aktiválódása a kezelés bármelyik fázisában bekövetkezhet. A 

tbc tekintetében veszélyeztetettek az aktív tbc-s beteg közeli kontaktjai, a magas tbc- 

prevalenciájú helyekről származó külföldiek, a zárt közösségben élők és dolgozók, az 

egészségügyi dolgozók, az egészségügyileg elhanyagolt populációk és gondozóik, a kábítószer

fogyasztók, krónikus alkoholisták, a szekunder immundeficiens állapotot okozó betegségben 

szenvedők, elégtelenül kezelt, rossz complience-ü tbc-s betegek. A latens tbc kizárásának 

eszközei a kockázati tényezők felmérésén túlmenően a Quantiferon teszt, a Mantoux-teszt, és 

a mellkasröntgen. Tüdőgyógyászati konzílium kötelező.

A NYHA-beosztás szerinti 1II-IV. fokozatú pangásos szívelégtelenségben a TNF- 

blokád ellenjavallt. Enyhe szívelégtelenség esetén is meg kell fontolni TNF-blokád indítását, 

illetve a beteg fokozott ellenőrzése indokolt.

TNF-blokád alatt autoimmun jelenségek, jellemzően gyógyszerindukált lupus tünetei 

léphetnek fel (arthralgia, serositis, ANA- és anti-DNS pozitivitás), melyek enyhék és 

reverzibilisek. Szórványosan demyelinizáló jelenségeket (sclerosis multiplex rosszabbodása vagy 

megjelenése), neuropathiákat észleltek, ezért ilyen esetekben a TNF-blokád nem ajánlott. A terhes 

és szoptató nők TNF-gátlása szintén nem javasolt. Tüdő, máj mellékhatás, cytopeniák ritkán 

fordulnak elő, malignus megbetegedésekben a TNF gátló szereket nem adjuk.

Az infúziós kezelésnél infúziós reakció előfordulhat, ritkán akár anafilaxiás reakció is 

kialakulhat. A subcutan készítményeknél a beadás helyén jöhet létre allergiás börtönét, ez azonban 

csak ritkán okozza a kezelés megszakítását. Komoly allergiás reakció szubkutan adásmód során is 

létrejöhet.

Más támadáspontú biológiai terápiás szerek

A tocilizumab specifikusan kötődik mind az oldható, mind a membránhoz kötött IL- 6  

receptorokhoz (slL-6 R és mIL-6 R). A tocilizumab gátolja a sIL-6 R és a mIL-6 R által 

közvetített szignálokat. Az 1L-6 különféle fiziológiai folyamatokban vesz részt, mint pl. T-sejt 

aktiváció, immunglobulin szekréció indukciója, a máj akut fázisú protein szintézisének 

indukciója és a vérképzés stimulációja. Az IL- 6  szerepet játszik bizonyos betegségek, így a 

gyulladásos betegségek, osteoporosis és neoplasia patogenezisében. Rheumatoid arthritisben
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hatékony első vonalbeli szer. Adagolása intravénás infúzió vagy subcutan injekció formájában 

történik.

Az abatacept egy szolubilis fúziós protein, ami szelektíven gátolja a T sejtaktivációt a 

CD80 és CD8 6  sejtfelszíni markerekhez való kötődés révén, a CD28-al való interakciót gátolva. 

A kostimuláció elmaradása vezet végül is a T sejtaktiváció gátlásához. Első vonalbeli szer a 

rheumatoid arthritis kezelésében, adható subcutan illetve intravénásán is.

A rituximab egy anti-human anti-CD20 monoclonalis antitest, amelynek B sejt 

deplettáló hatása van. Második vonalbeli szer a rheumatoid arthritis kezelésében. Kiváló hatású 

ANCA-asszociált vasculitisben is. Alkalmazása szintén intravénás formában történik, szteroid 

premedikációt követően, az adagolást többnyire 24 hetente ismételjük.

Az 1L-17 útvonalat gátló ustekinumab a psoriasisos börfolyamat mellett hatásos az 

arthritis psoriatica esetében a peripheriás arthritis, a dactylitis és enthesitis tüneteire.

Az új szintetikus (tehát nem biológiai, hanem kémiai) szerek közül a tirozin kináz 

inhibitorok, amelyek jelentős gyulladás gátló hatással bírnak, ígéretes új, orálisan szedhető 

gyógyszerek. Ezek közül a tofacitinib egyes JAK kinázokat gátol, és RA-ban hatásos.

1 . táblázat
A biológiai terápia formái

-  A cytokinek, cytokin útvonalak gátlása biológiai eredetű anyagokkal
-  Tágabb értelemben szintén ide sorolható:

-  cytokinek (elsősorban reguláló cytokinek) adása
-  cytokinek és különféle sejtmembrán-molekulák (receptorok) elleni monoclonalis, 

vagy egyéb gátló molekulák alkalmazása
-  kórokozó elleni vakcinázás
-  tolerancia kiváltása (autoantigénekkel és autoreaktív T-sejtekkel történő tolerizálás)
-  nagyadagú intravénás immunglobulin (ÍVIG) terápia
-  génterápia
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2. táblázat
TNF-alfa-gátlók (etanercept, infliximab, infliximab-biohasonló /CT-P13/, adalimumab,
golimumab, ccrtolizumab) jellemzői
Indikáció

-  aktív, más bázisterápiára nem reagáló betegség 
Kontraindikációk

-  akut vagy krónikus infekciók
- tbc
- más súlyos fertőzés (szepszis, tályog stb.)

-  közepes vagy súlyos fokú szívelégtelenség (NYHA III/1V)
-  a gyógyszerre vagy alkotórészeire való túlérzékenység
-  gyerekkor (17 év alatt, kivéve az etanerceptet és adalimumabot)
-  terhesség, szoptatás
-  tumorok
-  lupus csoport (anti-dsDNS antitest pozitivitás)
-  sclerosis multiplex (demyelinisatiós kórképek)

Várható mellékhatások
-  infúziós reakció (nehézlégzés, urticaria, fejfájás, szédülés)
-  meglévő latens fertőzés fellángolása

-rejtett gennykeltő fertőzések, tbc, Listeria, Pneumocystis carinii pneumonia, 
coccidiomycosis stb.

-  hányinger, hasmenés, hasfájás, emésztési zavar
-  májenzim-emelkedés
-  kiütés, viszketés, fokozott verejtékezés, bőrszárazság
-  általános fáradtságérzet, mellkasi fájdalom
-  cardialis decompensatio súlyosbodása
- lokális erythema, urticaria a beadás helyén
- anaphylaxia előfordulhat

EULAR ajánlás (hntv/Asww enlarora):
Kortiknsztcroid kezelés: van dér Goes el al. Patients' and rheumatologists' perspectives on glucocorticoids an exercise 
to improve tlic implemcntation of the EULAR recommcndations on the management o f systemic glucocorticoid 
therapy in rheumatic diseascs. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1913-1919.
Ccicrtck-vezcrelt kezelés: Smolen JS, Breedveld FC, Burmester GR, et al. Treating rheumatoid arthritis to target: 
2014 update o f the recommcndations o f an international task force. Ann Rheum Dis. 2015 May 12. [Epub ahead 
o f print]

Irodalom
1. McGctligan P, Henry D. Cardiovascular risk and inhibition of cyclooxygenasc: a systematic review of the 

observational studies o f selective and nonsclcctive inhibitors o f cyclooxygenase 2. JAMA. 2006; 296: 1633— 
1644.

2. Saag KG, Emkey R, Schnitzer TJ, et al. Alendronate fór the prevention and treatment ofglucocorticoid-induced 
osteoporosis. Glucocorticoid-Induccd Osteoporosis Intervention Study Group. N Engl J Med 1998; 339: 292- 
299.

3. Van Staa TP, Lculkcns HG, et al. Use of órai corticosteroids and risk of fracturcs. J Bonc Miner Rés 2000; 15: 
993-1000.

4. Nishimura J, Ikuyama S. Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathogencsis and management. J Boné Miner 
Metab 2000; 18: 350-352.

5. van de Ven AA1, Wamatz K. The autoimmune conundrum in common variable immunodeficiency disorders. Curr 
Opin Allergy Clin Immunoi. 2015; 15: 514-24.
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Az interneten elérhető anyagok
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvoskar, Reumatológiai és Immunológiai Klinika
http://storm.aok.pte.lni/extranet/inte7et.lasso7ID~480

Országos Gyógyszerészeti Intézet
http:/Avvv woavi.hu/
Többek között itt érhető el a gyógyszer-adatbázis

Szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek
http.'/Avww.curo.hu/egeszscgoolitika/miiiosegfcilcsztcs/syakmai-iranvcIvck

Irodalomkutatás:
http./Anvw nchi nlm.nih.gov/l-iteratiire/index.hlinl
A honlap a N1H által létrehozott adatbázisok elérhetőségét tartalmazza. A PubMed opcióban lehet irodalmat 
kutatni, ez közvetlenül is elérhető a wvvvvnuhmed.gov címen keresztül.
httpVAwvw. medscape.com
Egyes tudományágak szerint kereshetünk benne új cikkek, események, kongresszusok után. Találunk benne 
komplett gyógyszeradatbázist is, melyben pl. jól használható betegtájékoztatók találhatóak.

Magyar nyelvű orvosi irodalomkutatás:
http:/Avvvw. mcdinfo.hu
Az általános menüben a szakkönyvtár menüpont alatt található a magyar orvosi bibliographia pont, melyben 
kórképek, szerzők alapján magyar nyelvű irodalmat lehet keresni.

Cochranc adatbázis (bizonyítékon alapuló orvoslás adatbázisa).
http://vww.cochranc.org
Részleteiben áttekinti az egyes problémakörökkel kapcsolatos ismert tényadatokat, és ezek értelmezésében is segít.

Betegségek genetikai háttere: The OMIM (online mendelian inhcritance in mán) database.
http:/Auvvv.nchi. nlm. nih.gov/Omim
http./Awvvnchi.nhii.mh.gov/l.itcraturc.'indcx.html
NCBI litcraturc Database jön be, itt az OMIM adatbázisra kell rákattintani.

Orvosi szaklapok: Ezen honlapok érdemi használatához regisztráció szükséges, de ez ingyenes. Egyes részletek 
lekéréséhez azonban adott esetben fizetni is kell.
\v\v vv.emcdicinc.com
Keresés lehetséges kulcsszavak, illetve a „specialties” pont alatt betegségcsoportok szerint is.

http://hcalth.aUretcr.com
Átfogó egészségügyi információs adatbázis, ahol tömör összefoglalókat olvashatunk az egyes kórképekről, illetve 
számos képi illusztrációt is láthatunk.

httn://www. frccmcdic.nl ioumals.com
Interneten elérhető olyan szaklapok gyűjteménye, melyek adatbázisában -  bizonyos feltételek esetén -  ingyenesen 
kereshetünk cikkek után.

Magyar Immunológiai Társaság:
httn:/Av vvw.mil.hu

Magyar Reumatolőgusok Egyesülete:
httn:/Av ww.inrc.hu

Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai társaság:
hltp:/Awvvv. makit, hu/

Magyar osteoporosis és osteoarthrológiai társaság
http:/Avvvvv.ostcoporosis.hu./iiifo.asp\?sp=2(>0

Magyar Gyógytornász-Fizioterapcuták Társasága
littn:/Avvv w. gvogvtomaszok.hu/
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Magyar Balneológiái Egyesület
hltp:/Avww. balneológia.hu/info.asnx?sn=l

Amerikai Reuma Kollégium (sok hasznos információval):
httn:/Av\w. rhcumatology.org

ElILAR (Európai Reuma Elleni Liga) honlapja (szakmai irányelvekkel a leggyakoribb kórképek esetében):
lHIn:/Avww.ciilar.ort’

Brit Reuma Társaság Honlapja (sok hasznos információval):
htln:/Avw\v. rheumaiologv.org.uk

Európai Immunológiai Társaságok Szövetsége:
http:/A\ivvv.etis.orp/

EDA (információ gyógyszerekről, toxikus anyagokról):
httpVAvww. fda.gov

Információ gyógyszerekről:
hnp'./Avuiv. rxlist.com

Folyamatban levő klinikai vizsgálatok:
http:/Amw.elinicallrials.i>ov

Interneten elérhető újságok:
htlpV/puhmcdccnlral.nih pov

NIII pályázatok (jó leírások, a jelenlegi fő kutatási vonalakról):

Szövettani (képek):
hltp:/Avw\v-mcdlih med utah eilu/VVebPathAvcbnath.himl

Interneten elérhető atlaszok, képek:
http7Aw\v-tncdlih med ntnh eduAVehPathAvehnath.html
Patológiai atlasz számos képpel, szövettani metszetekkel, főként orvostanhallgatóknak.

hmr/Avvw.kidnevatlns org
Vesebetcgségckröl szóló, jól dokumentált, ábrákkal kiegészített tankönyv.

http:/Avvvw.meddcan. luc.edu/lumcn/McdEd/medicine/dermatologv/melton/atlas.htm 
Számos felvételt tartalmazó bőrgyógyászati atlasz.

http:/Av\ vw.die.sis.com/fabrizio/atlas/
Patológai atlasz MR és CT képekkel.

httn:/Av\vw.mdlinx com
Érdeklődési területünknek megfelelően kérhetünk magunk számára értesítést a legfrissebb publikációkról c- 
mailen.

httn:/Auvw hiomi-deentral.com
Számunkra érdekes újságokban megjelenő cikkeket kaphatunk e-mail értesítés révén, melyek között válogatva sok 
ingyen letölthető cikk is akad, regisztrációt követően.

httn:/Av\vw med-cmirier.eom/it)dex.nhtml?nid-210000

Magyar nyelvű adatbázis gyakoribb kórképekről betegeknek.
htlnVAvu-n  incdlist.com
Főként családorvosoknak szóló honlap sok hasznos linkgyűjteménnyel (kórházak, szakorvosi listák stb.).
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Betegszervezetek:
Országos Sderoderma Közhasznú Egyesület
httn://www. scleroderma.hu/

A Magyar Reumatológia Haladásáért alapítvány
httn://wvvw.reumato1ogia.hu/

I

í

252


