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Epigenetikai tényezők a patogenezisben 

• Megváltozott DNS metilációs mintázatok 

• Mikro-RNS 

• Hiszton-modifikáció 

• Hosszú, nem-kódoló RNS szakaszok 

(lncRNA) 

Imgenberg-Kreuz et al, doi:10.1093/rheumatology/key330, 2018 



DNS-hipometiláció 

 A DNS-hipometiláció mértéke arányos a lymphocyta 

infiltrációval 

 Az anti-La/SSB pozitív betegek DNS-metilációja csökkent 

 A B-sejtek metilációjában több eltérés van, mint a T-

sejtekében 

 Az IFN-regulált gének esetén is többféle metilációs eltérést 

találtak 

 

Konsta et al, J Autoimmun 2016;68:30-8. 

Miceli-Richard et al, Ann Rheum Dis 2016;75:933-40. 



Epigenom szintű asszociációs vizsgálatok 

(EWAS) eredményei  
Sejt/szövet Eset/kontroll 

szám 

Főbb eredmény Szerzők 

Naiv CD4+ T-sejtek 11/11 Hypometiláció a limfotoxin-⍺ és IFN-

indukált géneken 

Altorok et al.  

Teljes vér, CD19+ B-

sejtek, kisnyálmirigyek 

100/400, 

24/27, 15/13 

IFN indukált gének hypometilációja, 

leginkább hypometilált locusok 

azonosítása 

Imgenberg-Kreuz et al. 

Teljes vér 24/24 Súlyos fatique-ban nem-kódoló RNS-

ek hypometilációja 

Braekke-Norheim et al. 

Kisnyálmirigyek 13/13 Promoter szakaszok különböző szintű 

hypometilációja 

Cole et al. 

Nyálmirigy epithel sejtek 8/4 IFN-indukált gének hypometilációja Charras et al. 

Imgenberg-Kreuz et al, doi:10.1093/rheumatology/key330, 2018 



Mikro-RNS-ek szerepe 

• SS-s betegek PBMC mikro-RNS-ei különböző szignalizációs utakat céloznak 

Chen JQ et al, PLOS One 2017; 12(3): e0174585.  

Mikro-RNS-ek: 

 Egyes szálú RNS 

 19-25 nukleotid hosszúság 

 A cél mRNS transzkripthez kötődnek 

 A transzlációt befolyásolják 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5365120/


Hosszú, nem-kódoló RNS-ek 

• Endogén, fehérjét nem kódoló transzkriptek 

• Több mint 200 nukleotid hosszúságúak 

• A target, fehérje-kódoló génhez közel helyezkednek el 

• Shi et al: 1243 lncRNS expresszióját találták abnormálisnak Sjögren-

szindrómás betegek kisnyálmirigy biopsziás mintáiban 

• Ezen lncRNS-ek és a β2-mikroglobulin, We, RF, IgA, M, parotis duzzanat és 

szubjektív tünetek között is korrelációt mutattak ki  

Shi H et al, Arthritis Res Ther 2016;18:109. 



TMEVPG1 lncRNS expressziója SS betegek CD4+ T-sejtjeiben upregulált 

Wang J et al, Immunol Res 2016;64:489-96. 



Big Data Sjögren Project Consortium 

• 5 kontintens, 20 ország 

• 8310 beteg (7748 nő, 562 férfi, arány 14:1) 

• Fontosabb megállapítások: 

• Az afro-amerikai betegekben a SS-t 7 évvel korábban diagnosztizálják 

• A nő:ffi arány változatos (ázsiai: 27:1, afro-amerikai 7:1) 

• A hispán és fehér betegek mirigyfunkció-csökkenése gyakrabban kimutatható 

• A hispán és fehér betegek kisnyálmirigy biopsziás eredménye gyakrabban pozitív 

Brito-Zerón et al, Ann Rheum Dis 2017;76:1042-50. 
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Brito-Zerón et al, Ann Rheum Dis 2017;76:1042-50. 



Biomarkerek SS-ban - elvárások 

• Tegye lehetővé a betegség korai diagnózisát 

• Könnyítse meg a klinikai alcsoportokba sorolást 

• Jelezze előre a súlyos szisztémás szövődményeket és a limfóma kialakulását 

• Legyen jó előjelzője a rossz prognózisnak és a fatális kimenetel kockázatának 

• Jelezze a célzott terápiára adott választ 

Goules et al, Immunol Res 2017;65:331-44. 



Korai biomarkerek 

• Anti-Salivary protein-1 (SP-1): legnagyobb szenzitivitás és specifititás korai SS-ben 

• Anti-Karboanhidráz VI (CA6): nagyon korán megjelenik az SS kórlefolyása során, RA-ban 
vagy egészségesekben ritka 

• Parotis szekréciós protein (PSP) elleni antitest: korai SS-ben expresszálódik, RA-ban vagy 
egészséges kontrollokban ritka  

• aSS-A/aSS-B negatív SS betegek 45%-ában fenti 3 valamelyike pozitív 

• 2 éven belüli SS diagnózis: 31% aSS-A/aSS-B pozitív, 76% CA6 vagy SP1 pozitív 

• Sjö-panel: ANA, RF, aRo/SS-A, aLa/SS-B és a fenti biomarkerek 

• Kumulatív szenzitivitás: 91,8%, specificitás 79,8% 

 
Beckman et al, Adv Ther 2017;34:799-812. 

Beckman et al, Clin Ophthalmol 2016;10:43-53. 



Sjö-teszt 

A pozitív teszteredményt adó refrakter szemszárazságos betegek %-os aránya (n=11) 

Beckman et al, Adv Ther 2017;34:799-812. 



Limfóma kialakulása Sjögren-szindrómában 

Dong et al, Curr Immunol Rev 2013;9(1):13-22. 



Limfóma irányú progresszió rizikóbecslése SS-s betegeknél 

 Nyálmirigyduzzanat 

 Lymphadenopathia 

 Raynaud-jelenség 

 anti-Ro/SS-A, anti-La/SS-B pozitivitás 

 reumatoid faktor pozitivitás 

 monoklonális gammopathia 

 Alacsony c4 komplement szint 

Rizikófaktorok száma 
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Független rizikótényezők 

Fragkioudaki S et al, Medicine 2016;95:25(e3766) 



Limfómát előrejelző biomarkerek Sjögren-

szindrómában  
• Klasszikus biomarkerek 

• Klinikai 

• Parotisduzzanat 

• Tapintható purpura/fekély 

• Perifériás neuropathia 

• Szerológiai 

• Kevert monoklonális krioglobulinaemia 

• Hypocomplementaemia 

• Neutropenia/lymphopenia 

• Szövettani 

• Focus score ≥3 

• Ektópiás centrum germinativum 

• Újabban javasolt biomarkerek 

• Molekuláris 

• Emelkedett szérum CCL11 és CXCL13 

• Emelkedett szérum Flt3L 

• Ductalis CXCL12 up-reguláció 

• Magas IFNγ/IFN⍺ arány kisnyálmirigyben 

• AID megoszlás az ektópiás centrum 
germinativumban 

• Genetikai 

• BAFF polimorfizmus 

• TNFAIP3 polimorfizmus 

• His159Tγr 

Goules AV et al, Autoimmunity Reviews 18  (2019) 137-143. 



A diagnosztika evolúciója 

• 1965 óta 11 klasszifikációs kritériumrendszer született 

• Legutóbbiak:  

• 2002: Amerikai-Európai konszenzus kritériumrendszer (6 pont, 4/6=SS, 

ebből 1 biopszia vagy anti-Ro/SS-A vagy anti-La/SS-B) 

• 2012: ACR/SICCA (3 pont, 2/3=SS, szerológia: SS-A, SS-B vagy RF ÉS 

ANF; ocular staining score bevezetése) 

• 2016: ACR-EULAR  



ACR/EULAR 2016 klasszifikáció 

Kritérium Score 
Kisnyálmirigy biopszia során fokális limfocitás sialoadenitis,  
≥ 1 fókusz/4mm2 

3 

Anti-SSA/Ro pozitivitás (!!!) 3 

Ocular staining score ≥ 5 legalább egyik szemen 1 

Schirmer-teszt ≤ 5mm/5 min legalább egy szemen 1 

Nem stimulált nyálelválasztás ≤ 0.1 ml/min 1 

Shiboski et al, Ann Rheum Dis 2016;69(1):33-45. 

Alkalmazható, ha a betegnek szem- vagy szájszárazsága van, VAGY ha az ESSDAI egyik doménja pozitív és SS-ra van gyanú 



ACR/EULAR kizárási kritériumok 

• Fej-nyak sugárkezelés az anamnézisben 

• Aktív hepatitis C fertőzés (HCV RNS PCR pozitív) (!!!) 

• AIDS 

• Sarcoidosis 

• Amyloidosis 

• Graft versus host betegség 

• IgG4-asszociált betegség 

 

Shiboski et al, Ann Rheum Dis 2016;69(1):33-45. 



Törekvés a kisnyálmirigy biopszia 

standardizálására 

• Legalább 4 (ha kicsik, akkor 6) kisnyálmirigy, legalább 8 mm2 

• 4mm2-re kell átszámolni a focus score-ok számát 

• Nyilatkozni kell a nem-specifikus krónikus sialoadenitis 
jelenségeiről (atrophia, ductus tágulat, fibrosis) 

• Nyilatkozni kell az ectopiás centrum germinativumok és a 
lymphoepithelialis lesio jelenlétéről 

• Külön ajánlás klinikai vizsgálatokhoz (kiegészítő festések, stb.) 

Fisher et al, Ann Rheum Dis 2017;76:1161-8. 



Fenotípus Sicca tünetek Kóros dg 

tesztek 

Szerológia EGM Rossz 

prognózis 

Etnikumok Ázsiai 

Hispán 

Fehér 

Afroamerikai 

Demográfia Fiatalkori 

Férfi 

Időskori 

Immunológiai Szeronegatív 

Csak La/SSB 

Csak Ro/SSA 

Ro/SSA+La/SSB 

RF pozitívak 

Krioglobulinémia 

Alacsony c3 

Alacsony c4 

Szövettani Magas focus score 

Centrum germinativum 

Brito-Zerón et al, Clin Exp Rheumatology 2018 (36):198-209. 

FENOTÍPUS CLUSTER 



Fenotípus-alapú prognosztikai algoritmus 

Brito-Zerón et al, Clin Exp Rheumatology 2018 (36):198-209. 



Hydroxychloroquin hatásossága 

Demarchi et al, Clin Rheumatol (2017) 36:2455-2460. 



Szignifikáns különbségek HCQ terápiával vagy 

nélküle Sjögren-szindrómás betegeknél 

Extraglandularis tünet HCQ n HCQ nélkül n p 

1 vagy több EGM 42 (36,5%) 73 (63,5%) <0,001 

Arthritis 11 (22,4%) 38 (77,5%) <0,001 

Hypergammaglobulinaemia 18 (38,3%) 29 (61,7%) 0,006 

Fatique 5 (16,7%) 25 (83,3%) <0,001 

Raynaud-jelenség 5 (25%) 15 (75%) 0,003 

Purpura 2 (18,2%) 9 (81,8%) 0,01 

Demarchi et al, Clin Rheumatol (2017) 36:2455-2460. 



Terápiás lehetőségek a láthatáron 

• Rituximab: tüdőérintettség esetén is hatásos 

• Belimumab: 28 hét kezelés után szubjektív panaszok, objektív klinikai jelek és B-sejt 
aktivációs biomarkerek is javultak 

• Aktuálisan folyik klinikai vizsgálat rituximab és belimumab együttes adásával 

• Kostimulációs molekulák:  

• ASAP study: abatacept előtt és után kisnyálmirigy biopszia; centrum germinativumok eltűntek, 
mirigyfunkciók javultak, elsősorban a kevésbé előrehaladott mirigystádiumokban  

• CFZ: Anti-CD40 monoklonális antitest (iscalimab) 

• Interleukin célzott terápiák: 

• PI3kináz delta inhibitor 

• tocilizumab 

www.clintrials.gov 



Köszönöm szépen a figyelmet! 


