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Gének (30%) 

Környezeti hatások (70%) 
 

UV fény, infekció, gyógyszerek 

Tünetmentes 
autoimmunitás  

Autoreaktiv B sejt-T sejt 
aktiváció 
Károsodott IC clearance  
Apoptosis zavar 
Regulatórikus sejt és 
funkciózavar  

Autoantitest 
termelődés  

Nem differenciált 
collagenosis 

(NDC) 

Definitív 
autoimmun 
betegség 

Preklinikai fázis Klinikai fázis  

Klinikai jelek és 
autoantitestek  

SLE, Sjögren sy, MCTD, 
PM/DM, RA, SSc, APS 



MCP, PIP duzzanat Raynaud jelenség  Raynaud jelenség 

Fotoszenzitivitás  Parotis 
duzzanat 

Korai 
scleroderma 



SSc- Raynaud 
sclerodactylia, hyper 
hypopigmentáció 

Parodontitis  Interstitialis 
légzőszervi betegség  

Autoantitestek a sejtmag- és citoplazma komponensek ellen 
  
ANA, anti-ENA, anti-RNP,  a-DNS, a-SSA, a-SSB, ai-Jo, a-centromer, a-Scl70, a-PM, 
a-foszfolipid antitestek,  a-β2 glycoproteinI, ACPA, ANCA 
Anti-Carbamilát peptid elleni antitestek  
Gyorsult vörösvértest-süllyedés 

Porphyromonas gingivalis 

Ma WT et al. J Autoimmunity , 2017 
Scher JU et al. Arthritis & Rheum, 2012 



NDC diagnózisa  

1. Legalább 2 tünet, ami felveti autoimmun betegség 

gyanúját  

2. Antinukleáris antitestek jelenléte legalább két 

alkalommal  

3. Tartama: 6-12 hó  

1-2 éven belül 80 % differenciálódik  
 
NDC állapottal való kezdet: enyhébb kórlefolyás 



Kapillármikroszkópia 
    
   
   

Vizsgálómódszerek az NDC kórállapotban  

http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/vol45/suppl_4/images/large/kel310f1.jpeg




Citokin egyensúly zavar, sejtes és 
immunregulatórikus zavarok NDC-ben  

NDC  Citokin egyensúlyzavar Sejtes és immunregulatórikus  
             eltérések  

  Nőtt az IL-6, IL-12, IL17 IL-17 sejtek %-os és abszolút  
     száma nőtt  
  IL-23, IFN-gamma   
   
  CD4+IL10+ nőtt  indukálható Treg nőtt 
     Váltás az nTreg - iTregre jelzi a  
     progressziót   
     

D vitamin szint 
(ng/ml) 

Élettani érték  
 

NDC stádiumban 
maradt betegek 

N=126 
 

CTD-be 
differenciálódott 

betegek 
N=35 

 

p< 
 

≥ 30 ng/ml 33,0 ± 13,4 
(6-88,9) 

14,7 ± 6,45 
(4,7-25,2) 

0,0001 
 



Genetika 

Környezeti 
faktorok  

Bél dysbiosis  
Microbiom:  szimbionta és patogén 
mikroorganizmusok alkotta ökológiai rendszer 

Campbell AW. Hindawi Pub. Corp. 2014 



 
Új kezdetű RA (NORA)  75% Prevotella corpi (egészségesben: 21%) 
Bacteroides, Bifidobacterium                     Campylobacter, Str., Leuconostoc  
SLE, Type 1 DM 
 
Stressz hatás - neuropeptidek -  bélpermeábilitás változás – nő az IL-6, LPS szint  
Clostridium törzsek    
Idegrendszeri érintettség : Depresszió, SM, Parkinson-kór 

Gyulladás  Autoimmunitás veszélye 

SFG - szegmentált filamentosus baktériumok - Gram poz  



Mikor kell gondolni az NDC kórállapotban 
CTD-be történő differenciálódásra? 

Ismert okokat kizártunk (tumor, gyulladás) 

Ismételt tüneti jelentkezés  

Újabb tünetek fellépése 

Pozitív családi anamnézis  

Pozitív patogén autoantitestek 



Státusz rögzítés  

Vérkép 
Máj-vesefunkció 
 proteinuria, hematuria 
Képalkotó vizsgálatok. 
 Mellkas rtg 
 Hasi UH- máj- lép-vesenagyság 
 Kézfelvétel- erozió 
 MR-  
 ENG- EMG 
 Nyelőcső  kontrasztos vizsgálat 
  vagy  izotóp technika  
Funkcionális teszt 
 Légzésfunkció DLCo 
Echocardiographia 
 valvulopathia 
Vascularis tesztek  
 FMD, NMD 
  
  



NDC kezelése 

Kortikoszteroid adása -  rövid távon 
 
Delagil (musculosceletalis-, bőrtünet) 
 
Vitamin D  
Tolerogén DC sejteket indukál  

Gátolja a T sejt aktiválódást – proinflammatórikus citokinek termelődését  

D vitamin élettani érték: ≥ 30 ng/ml 

 
Érvédelem - statin, aspirin  



 
 
 

KEVERT KÖTŐSZÖVETI 
BETEGSÉG 



Gordon C. Sharp Professor Emeritus 
The Antinuclear Antibody Laboratory 

Epidemiology of Mixed Connective Tissue Disease 1985-2014: A Population Based Study. 
Ungprasert P, Crowson CS, Chowdhary VR, Ernste FC, Moder KG, Matteson EL. Arthritis Care Res (Hoboken) 2016  

 
Polyarthritis 
Raynaud jelenség  
Myositis 
Duzzadt puffadt kéz  
Bőrtünetek 
CNS és perifériás idegrendszeri tünetek 
Tüdőérintettség  
  interstitialis légzőszervi betegség 

 pulmonális artériás hypertonia 
 
Anti-U1RNP antitest pozitivitás 
   

MCTD prevalenciája: 10/100.000 
 
Nő/férfi arány     9:1 

Kevert Kötőszöveti Betegség nem azonos az NDC-vel 
vagy az Overlap Szindrómával  



Az MCTD patogenezisében szerepet játszó folyamatok 

Veleszületett 
immunitás 

- RNS szignalizáció TLR 3, 7 és 8-n keresztül 

B-limfociták - autoantitest termelés, a tranzitórikus B sejtek  BCR aktivitása nő 
- regulatív B-sejtek szám és funkció csökkenés 

T-limfociták - Proinflammatórikus citokin termelés T- és B-sejtek, makrofágok 
effektor funkcióinak serkentése 

- regulatív T-sejt szám, funkció csökkenés 
Greidinger, 2012 

U1-70 kD immunogén:  
Apoptotikusan módosult forma              
 bőrtünet, serositis 
Oxidativ módosulás 
       Raynaud jelenség 



MCTD genetika 

Genetikus prediszpozíció 

MCTD: MHC II allél: DRB1*04:01 és az MHC I allél B*08 
kapcsoltsága 

SLE: DRB1*03 és a B*08  

SSc: DRB1*08:01, B*27, B*51 

DRB1*04 shared epitop az RA-val, de az MHC I lánccal 
összefüggő MIC génben eltérés van 

 
Gunnarsson R, et al Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):1047-51. 
The prevalence and incidence of mixed connective tissue disease: a national multicentre survey of Norwegian 
patients. 
Paradowska-Gorycka A et al, Tissue Antigens. 2015 Nov 9 
Association of HLA-DRB1 alleles with susceptibility to mixed connective tissue disease in Polish patients. 

 



MCTD-s betegek klinikai tünetei 
Raynaud jelenség-80 % 
 
- gangréna nem alakul ki 
- az ujjak végén, a körömágy mentén vasculitis 
- capillarmicroscop – „bushy” capillarisok 

Kézduzzanat - kolbászszerű ujjak.  
Tenosynovitis és/vagy endothel sejt dysfunkció okozza  



Livedo reticularis 

Leukocytoklasztikus vasculitis  

hyper-hypopigmentáció 

teleangiectasia 

hypergammaglobulinaemiás purpura 

cutan fekély  

hajhullás  

erythema nodosum 

Teleangiectasia Livedo reticularis  

Bőrtünet 



Myositis: 80-90%  
 
Proximalis izmokat érinti  
Emelkedett CK 
EMG és vagy/izombiopszia 
Kevésbé súlyos mint PM/DM-ben  
 

CD4+ T sejt B sejtek az endomysiumban 



Nyelőcső + GI motilitászavar 66-74 % 

  
Nyelőcső dysfunkció 
Nyelőcső dysmotilitás- reflux 

Nyelőcső alsó szakasz motilitás csökkent  

Más GI tünet 

mesenterialis vasculitis  

colon perforatio  

fehérje vesztéses enteropathia  

acut pancreatitis,  

GI eltérések korrelálnak a betegség fennállási 

idejével. 



TÜDŐ 
Interstitiális pneumonitis 55% 
 
      dyspnoe, láz, köhögés 
 mellkas rtg 
 légzésfunkciós tesztek  
 HRCT 
 Tc scan – alveolocapilláris blokk 
 tüdőbiopszia 

2 mg/tskg/nap 
4 hetente 600 mg infúzió 6 alkalommal - AZA 

KS 

CYC 



PULMONALIS ARTÉRIÁS HYPERTENSIO (PAH) 
 MCTD: 30-50% halálozás  

Tünetei:  
 Láz 
 Tachycardia 
 Nyugalmi dyspnoe 
 Nagyfokú fáradékonyság 
Echocardiographia 
Angiographia 
 

 

 

 
Intima proliferáció, media hypertrophia 
Congestiv szívkárosodás 



Veseérintettség  10-25% 

 

 

 

 
Accelerált hypertensio, akut veseelégtelenség és társul microangiopathiás 
hemolitikus anaemiával  

Mesangialis matrix felszaporodott,  megvastagodott a 
glomerularis basal membran 

Gyerekkori formában gyakori 



Cardiovascularis betegség 11-85% 

Pericarditis 10-29% 

Myocarditis, 

Vezetési zavar, fibrosis 

Mitralis prolasus sy 

Vasculopathia:  

intima proliferáció és media hypertrophia  

 

 

Cardiovascularis betegség: alacsony D vitamin szint: 

gyakorisága fordítottan korrelál a D vitamin szinttel 

Myocarditis, limfocitás infiltráció  

Coronaria occlusio  



Laboratóriumi eltérések MCTD-ben  
 
Anti-U1 RNP 

lehet anti-SSA, anti-SSB - Secunder Sjögren  

anti-PO, anti-HTG-  - Autoimmun pajzsmirigy betegség  

 

ANA pozitivitás 

Hypergammaglobulinaemia (RF poz)  

Hypokomplementémia 

IC szint emelkedés 

Leukopenia, thrombocytopenia 

Magas CK szint 

 



Túlélés alcsoportokra lebontva: 

Raynaud jelenség,  PAH, duzzadt kéz,  
livedo reticularis, secunder APS 

Myositis, ILB , nyelőcső dysfunctio  

Erozív arthritis, sclerodactylia  

n=77 

n=45 

n=79 



MCTD-vel társult APS  

DI-né 62 éves nőbeteg                                                             
ízület, Raynaud, myositis, mononeuritis  

Anti-U1 RNP 

Anti-KL és anti-β2GPI pozitív, 10 éves tünetmentességgel 

Friss EBV fertőzés  

Betegség aktiválódása – ILD  

Kéz- és lábujjain elhalás  



Terápia 

Ízületi gyulladás, myositis  
 
KS  1 mg/kg/nap legalább 6 hétig 
Methotrexát 15-20 mg/hét per os  
Cyclosporin-A 3 mg /tskg 
Azathioprine 
Cyclophosphamid  
Mycophenolat mofetyl  
NSAID - relatív nyugalmi szakban 
 
     



Kortikoszteroid és immunszuppresszív kezelés  
Cyclophosphamid  600 mg/m2/ hó     3-6 hó   
Pulzus steroid     500 mg/nap 3 napon át, tartósan 0,5-1 mg/kg/nap  6-12 hó  
     

Pulmonalis artériás hypertensio kezelése MCTD-ben  

NO hatástani csoport:  
1. Foszfodieszteráz gátlók:  
 Sildenafil 
 Tanadafil – hosszabb felezési idő 
2. Riociguat szolubilis guanilát-cikláz stimulator. Hatás aNO hiányban is 
 érvényesül 

ET R gátlók:  
 bosentan 
 macicentán  (Opsumit),(3, 10 mg) 
Prosztaciklinek  
 epoprostenol  
 treptostinil  
 selexipag  (GRIPHON) 
 prosztaciklin analóg:  Iloprost 



ILB- fibrozis    

ET-1 R antagonisták  
 Antifibrotikus hatás   bosentan   2x125 mg 
     macicentan 10 mg   

Anti-inflammatorikus  
Anti fibrotikus   
Antioxidans 

Dózistitrálás  
3x267 mg/nap  egy hét  
3x534 mg 8-14 nap  
 
72 hetes kezelés 25 %-al csökkentette 
a progressziót  

Pirferidon: szintetikus pyridon 
komponens     

Mellékhatás: GI, vese- 
májfunkciózavar  



 
Nintedanib: 150 mg/nap 6-12 
hó   

600 mg/nap  
400 mg/nap  
Tolerálható dózis: 200 mg/nap + CYC 
Mellékhatás: oedema, rash, hasmenés, 
diastolés dysfunkció  

A két szer a jövő terápiája lenne 

Tyrosin kináz gátlók  

Imatinib mesylat  PDGF R 
gátló 

Schoenfeld SR, et al. Ther Adv Respir 
Dis. 2017 11(8) 327-340  



Antifibrotikus hatású szerek   
•Lizofoszfatidil sav receptor gátló    sérült thr ból szabadul fel, gátolja a az LPA 
indukálta C++      felszabadulást, vascularis sérülést (P2) 
•Lebrikizumab  (anti-IL-13)                       antagonizálja a fibroblaszt kollagén termelést és 
    differenciálódást myofibroblaszttá  (P2) 
•Thalidomid    antiangiogén hatás   (P2) 
•Pomalidomid (CC-4047)    antiangiogén fibrosis gátló  (P2)  
•Csv mesenchymális őssejt   iv. transzplantált allogén csv  mesenchymális 
őssejt  
•Mesenchymális őssejt  (Placenta)   allogén/ autológ   antiproliferatív, 
antiinflammatórikus hatás   
•Bortezomib  + MMF  + dabigatran       reverzibilis proteosoma gátló, degradálja 
extracellularis      matrixot  

Antifibrotikus kezelés - jövő 

ÉRVÉDELEM       
 ACE gátló 
 Statin- 3 hydroxy-3 methylglutaryl-CoA reduktáz  
 Aspirin 



Natalia Cabrera  et al. Tocilizumab in the treatment of mixed 
connective tissue disease.Paediatric rheumatology 2012 

Biológiai terápia  
B sejt ablativ terápia  
TNF alfa gátlók 
IL-6 R gátlók  

IL-6 R gátló  

TNF-alpha és MTX kezelés 
           előtt      után 

l 

 
Szövettan: Reumás csomóra 
emlékeztető noduláris tenosynovitis  



 
Szövettan: Reumás csomóra emlékeztető noduláris tenosynovitis  

TNF-alpha és MTX kezelés előtt                      után 



MCTD prognózisa 

Mortalitás  15-20 %   5-15 éves követés alatt 

Halálok  Pulmonalis hypertensio 

    Cardiovascularis halálozás  

  Infekció 

      TTP/HUS 

  Tumor  17/204 

GONDOZÁS  3-4 havonta 

  évente intézeti kontroll 

Komplikáció: cardio-pulmonalis status, osteoporosis, 
hypertonia, vesefunkciók kontrollja, infekció, malignitás 
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