
Szisztémás autoimmun 
betegségek gyermekkorban 



SLE 



SLE 

• Az esetek 15-20%-ában a betegség 
gyermekkorban kezdődik 

• Többnyire 12-14 éves korosztályt érinti, ritkán 
indul 5 éves életkor alatt 

• A női premodinancia kevéssé érvényesül 

• Diagnózis: ACR kritériumok alapján (Arthritis 
Rheum 1997, 40, 1725) 

J. Microbiol. Immunol. Infect. 32, 173-178 (1999) 
Arthritis Rheum. 40, 1725 (1997) 
Clin. Exp. Rheumatol.12, 83-87 (1994) 





SLICC Classification Criteria for SLE 











SLE – klinikai tünetek 

• Gyakoribb a fulmináns kezdet 

 

• A betegség kórlefolyása során a betegség 
aktivitása általában magasabb 

 

• Magasabb a renalis, CNS és haematológiai 
szövődmények aránya 

Arthritis Rheum. 54, S162 (2006) 
Arthritis Rheum. 58, 556-562 (2008) 
Rheum. Dis. Clin. North Am. 36, 53-80 (2010) 



SLE - prognózis 

• Felnőttekhez képest kevesebb ko-morbiditás 

• 1950-es években 5 éves túlélés: 30% 

• Jelenleg az 5 éves túlélés 90% 

• A gyermekkorban a betegség mortalitása magasabb 

• 5 év alatt a beteg 60%-ban alakul ki szervi károsodás 

• Kis gyermekkorban az AVN kockázata alacsony, a 
fiatalokban viszont magasabb mint felnőttekben 

• pSLE súlyosan befolyásolja az életminőség fizikai, 
pszichés és szociális paramétereit. 

Pediatrics 26, 570-585 (1960) 
Arthritis Rheum. 58, 556-562 (2008) 
Lupus 17, 314-322 (2008) 
Arthritis Rheum. 55, 184-188 (2006) 



SLE – betegség indexek 

• Aktivitás: 
– SLEDAI 

– BILAG 

– ECLAM 

• Károsodás:  
– SLICC/ACR 

• Terápiás válasz, 
„disease flare” 

• Betegség specifikus 
életminőség: SMILEY 

Arthritis Rheum. 42, 1354-1360 (1999), Arthritis Rheum. 49, 335-341 
(2003) 
J. Rheumatol. 32, 150-161 (2005) , Arthritis Rheum. 55, 355-363 (2006) 



SLE laboratóriumi paraméterek 

• dsDNS at, komplement 
 

– Szenzitivitás és specificitás (lupus nephritis flare): 
• C3: 56, 74% 

• C4: 53, 65% 

• dsNDS at: 53, 69% 
 

• Proteinuria: a legérzékenyebb, legegyszerűbb és 
hozzáférhető módszer 

Arthritis Rheum. 44, 2350-2357 (2001) 
Arthritis Rheum. 44, 2342-2349 (2001) 
Bull. NYU Hosp. Jt Dis. 65, 187-193 (2007) 







SLE - terápia 

• Valamennyi kezelés off-label 

• A betegek többsége szteroidra és 
immunszuppresszív kezelésre szorul. 

 

• Hydroxychloroquine: 5-7 mg/kg 

– Terápiás szérum tartomány: >900 ng/ml  

– A kezelt gyerekek mindössze 40%-a éri el a 
terápiás szintet  

Arthritis Rheum. 54, 3284-3290 (2006) 



SLE – Mycophenolate mofetil 

• Indikáció:  
– Lupus nephritis 

– Haematológiai szövődmények 

– Bőrtünetek 

– Szteroid spórolás 
 

• Adagolás: 
– 1 200 mg/m2/die (45 mg*h/l) 

– Optimális adagolás nehézségei: farmakokinetika „inter-” és 
intra-patient” variabilitása nagy  

J. Rheumatol. 38, 69-78 (2011) 
Pediat. Nephrol. 25, 1878 (2010) 
Arthritis Rheum. 58, S632-S633 (2008) 
Kidney Int. 78, 389-395 (2010) 
Lupus 18, 441-447 (2009) 



SLE - cyclophosphamid 

• Indikáció: 
– Lupus nephritis 

– CNS 

– Egyéb életveszélyes szervi érintettség 

 

• Adagolás:  
– 750-1000 mg/m2 havonta 

– Euro-lupus regimen (kéthetente 500 mg 6 dózis): 
pSLE-ben nem vizsgálták 

Arthritis Rheum. 50, 3934-3940 (2004) 



SLE - rituximab 

• Kezdeti ígéretes eredmények után klinikai 
vizsgálatok során nem sikerült elérni a 
vizsgálati végpontokat 

• Valószínűleg a betegek egy csoportja reagál a 
kezelésre. 

• Paediatric RCT: nincs adat 

Nat. Rev. Rheumatol. 6, 326-337 (2010) 
Acta Paediatr. 99, 967-974 (2010) 
Arthritis Rheum. 62, 222-233 (2010) 
J. Pediatr. 148, 571-573 (2006) 







SLE – betegek követése 

• Maximum (2-) 3 havonta 
– Fizikális vizsgálat 
– Vérkép, We 
– Vizelet kislabor, vizelet protein, protein: creatinine ratio 
– C3, C4, CH50, Anti-dsDNS at 
– Máj- és vesefunkció 

 
• 12 havonta: 

– aPL, anti-ENA 
– D vitamin (>75 nmol/l, 30 ng/ml) 
– Szérum lipidek 
– Pajzsmirigy funkció 
– DEXA 

Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 3, 1028-1033 (2008) 



SLE – betegek követése 

• Cardiovascularis betegségek: 
 

– cardiovascularis események gyermekkorban ritkák, ugyanakkor 
a atherosclerosis progressziója gyermekkorban indul és vezet 
szövődményekhez fiatal felnőttkorban 

– rizikó faktorok: testsúly kontroll, dohányzás kerülése, 
hyperlipidaemia kontrollja 

– atorvastatin 

– aPL pozitív betegek: ASA és HCQ (függetlenül az aktuális 
betegség aktivitástól és a thrombosis hiányában is) 

Arthritis Care Res. (Hoboken) 62, 1152-1159 (2010) 
Arthritis Rheum. 60, 1496-1507 (2009) 
Lupus 19, 1315-1325 (2010) 
Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program 2009, 247-249 (2009). 



SLE – betegek követése 

• Fertőzések, immunizáció 
 

– Élő kórokozót tartalmazó védőoltások KI:  
• nagydózisú szteroid vagy immunszuppresszió,  

• biológiai terápia 

– MTX mellett VZV és MMR booster adható 

– Egyedi mérlegelés biológiai terápia esetén (László 
Kórház, szaktanácsadás, dr. Kulcsár Andrea) 

– Antitestek ellenőrzése (biológiai th vagy „non-live”) 

– Varicella szerostatus a betegség indulásakor 

– Influenza elleni védőoltás 



Pubertás, testi fejlődés 

• A pubertás késhet, elhúzódhat, de a teljes primer 
amenorrhoea ritka 
 

• Alacsony testmagasság gyakori 
 

• Rizikó faktorok: nem kontrollált betegség aktivitás, szteroid, 
CNS érintettség, pajzsmirigy betegség 
 

• GH: megnövelheti a betegség relapszusának kockázatát. 
 

• Beteg edukáció (dohányzás, alkohol kerülése, hatékony 
kontraceptívum) 

Lupus 16, 593-599 (2007) 
Clin. Exp. Rheumatol. 28, 13-18 (2010) 
Lupus 16, 447-449 (2007) 



GH kezelés 

dr. Luczay Andrea, SE, II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika 



SLE – „treatment plans”, SHARE project 

Self-management, 
adhercence to 
medications High-quality 

medical care, 
deduced from 
best-available 

evidence 

Social worker 
support 

Psychological 
support 

Physical therapy 

Dietary services 

Transition  to adult 
health care 
providers 





Dermatomyositis 

HE 

C5b9 

Szövettan: © Dr. Molnár Mária Judit 



Esetismertetés 

• Prezentációs tünet: 
gynecomastia 

 

• Laborvizsgálatok: GPT  

 és GOT emelkedett 

 

• → Májbiopszia 



Esetismertetés 

• Ismételt laborvizsgálatok: CK emelkedett 
(6000 U/l). 
 

• Leírások és elmondás alapján panasz és 
tünetmentes. 
 

• EMG: myopathia. 
 

• Izombiopszia. 



Izombiopszia 



Esetismertetés 

• Továbbra is tünet és panaszmentes. 

• Dg: Polymyositis. 
 

• Szteroid és immunszuppresszív kezelés. 
 

• CK tovább emelkedik: 10.000 U/l. 
 

• Gyermek leírás szerint továbbra is 
tünetmentes. 



Esetismertetés 

• „Végre” van panasz és tünet: 
cushingizálódik, obestisa fokozódik, durva 
striák jelennek meg. 
 

• Szülők a gyógyszert egy év után elhagyják. 
 

• Újabb egy év múlva Klinikánkra irányítják. 



Calpain deficit 

HE Dystrophin Calpain Western Blot 

Szövettan, Western blot: Dr. Molnár Mária Judit, MNKKK 
Genetika: Dr. Karczagi Veronika 

Genetika: CAPN3 gén 4. exonjában heterozygota formában hordozza a c550delA mutációt  



MSA 

MSA Prevalence clinical features 

anti-TIF1Y 17% lipodystrophy, severe cutaneous involvement 

anti- MJ 19% increased risk of calcinosis 

anti-MDA5 7% milder muscle disease, ILD, skin ulceration, 
arthritis 

anti-Mi2 5% classic JDM, mild disease course 



Juvenilis dermatomyositis 

Spektrum  

 enyhe, monofázisos 

 polifázisos 

 krónikus 

 makacs: 

• myositis 

• bőr 

• calcinosis 

rossz prognózis: 
 ulceratio 

 súlyos GI 

 ILD 

 CNS 

 perzisztáló bőr aktivitás 

 calcinosis 



Evidence based terápia 

• oralis szteroid csökkenti a mortalitást 

• IVMP: helps symptoms, not outcome 

• mtx/cya + GC > GC alone (mtx: fewer side 
effects) (Ruperto, 2015) 

• IVIG: intention to treat in children (Lam, 2011) 

• Rituximab RCT: DMARD failures, respond at 0 
weeks. 



 failed GC and 1 DMARD 
 80% MSA+ 
 met DOI: 20 weeks 



JDM:  
• sign. improvement of skin  
• no change in damage index 

(incl. Calcinosis)  



Rituximab - summary 

• JDM > adult 

• MSA+ > MSA- 

• DOI reached 20 weeks 

• case reports: ILD, better if given <36 months 

• no improvement of calcinosis 





Rituximab 





Case reports 

• Abatacept 

– Case reports 

– Await for trial 

• JAK inhibitors: case reports  

• aTNF 

– Etanecept: not effective 

– infliximab, adalimumab:  

• JDM: recalcitrant, calcinosis (descriptive 
study) 

• Adult: not effective 
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Childhood Myositis Assessment Scoring 

MP + IVIg + MTX 

CP CP CP CP CP CP 

JDM - CP 



















Systemic Scleroderma 
• 1 in 1 million children, approximately 3-10% of the adult 

incidence 

• Patients under the age of 10 have equal distribution of males 
and females. Over 10 years of age, the female predominance as 
in adult patients, is evolving.  

• Dominance of the diffuse subset 
• Less pulmonary and  gastroesophageal involvement 

and the CREST-syndrome is not observed.  

• Pediatric patients have better survival rates compared to 
adults, the 5-year  

• Survival was found approximately 93-95%. 













The total score is determined by adding the maximum weight (score) 
in each category. Patients with a total score of 9 are classified as 
having definite SSc.  





A child exhibiting the major and at least two minor criteria can be classified as 
having jSSc 



The European Scleroderma Study Group, representing international efforts, developed a preliminary activity index for adult patients.  



The construct validity of the EScSG activity index is good, though the lung-related disease activity may not be sufficiently represented. 



La Torre et al. released a pediatric disease severity score ( J4S) in 2012, which is a pediatric adaption of the adult Medsger severity score 

It mainly reflects the accumulated damage caused by the disease and 
not so much as its activity 







By using a durometer this variability can be 
reduced and its use was comparable to mRSS and 
was even found to be reliable for disease activity 
monitoring 



Localizált scleroderma 





mycophenolat – mofetil, 
etanercept 



Localized Scleroderma Cutaneous Assessment Tool 
(LoSCAT): 
 assesses 18 cutaneous anatomic sites 
 

 modified Localized Scleroderma Severity Skin Index 
(mLoSSI) 

• erythema 
• skin thickness 
• new lesion/lesion extension 

 Localized Scleroderma Damage Index (LoSDI) 
• dermal atrophy  
• subcutaneous atrophy  
• dyspigmentation 



Pediatric Rheumatology 2009 



Pediatric Rheumatology 2009 








