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Szövettani vizsgálat: 
• Masszív lymphocytas és plazmasejtes infiltráció 
• Örvénylő fibrosis 
• Obliteratív phlebitis 

 
 

Emelkedett szérum  
IgG4 szint 

Kortikoszteroidokra adott  
jó terápiás válaszreakció 

IgG4 asszociált megbetegedés klinikai jellemzői 

IgG4 
asszociált 

megbetegedés 

Szisztémás gyulladással és 
fibrosissal járó állapot  



• Férfi dominancia 

• Középkorú és idősebb korosztály, 60 éves kor felett 

• Idősebb férfiak: IgG4 asszociált pancreatitis, retroperitonealis fibrosis, IgG4 asszociált tubulointersticialis nephritis  

• Egyenlő nem eloszlás: IgG4 asszociált sialadenitis és ophtalmopathia 

 

• 114 IgG4 asszociált megbetegedésben szenvedő beteg: 

• Egy régióra korlátozódik vs. szisztmás érintettség 

• Az összes csoport kivéve a fej és a nyak érintettség esetén férfi dominanciát mutatott (75-86%) 

• A fej és a nyak érintettséggel járó megbetegedés esetén egyenlő nemi eloszlás (férfiak aránya 48%) 

• Gyermekekben 

• Betegség kiterjedése és súlyossága nem mutat nemi differenciát 

 

Epidemiológia 

Cent Eur J Immunol. 2018;43(2):204-208. 
IgG4-related disease: why is it so important? 
Legatowicz-Koprowska M 



Patomechanizmus 

• Specifikus autoantigen célpont nem ismert 

• IgG4 antitestek nem patogének  

• Szérum és szövet IgG4 koncentráció emelkedés 

nem specifikus IgG4 asszociált megbetegedésre: 

Castleman kór, allergiás megbetegedések, EGPA, 

sarcoidosis 
 

Autoimmun mechanizmus Allergiás mechanizmus 

Th2 sejtek  
 IL-4, IL-5, IL-13, IL-21 

Treg sejtek  
 IL-10, TGF-β 

Cent Eur J Immunol. 2018;43(2):204-208. IgG4-related 
disease: why is it so important? Legatowicz-Koprowska M 



Patomechanizmus 

Autoimmun mechanizmus: 
• ANA és RF pozitivitás 

• Agyalapi mirigy elleni AT jelenléte IgG4 asszociált hypophysitisben a betegek 1/3-ban 

• Immunkomplex depositumok pancreasban és vesében  

Allergiás mechanizmusok: 
•  Th2 sejtek allergiás választ indukálnak 

• IgE emlekedés, eosinophilia 

• Aktivált IgE pozitív hízósejtek Treg differenciálódást  eredményeznek fokozott IL-10 válaszreakcióval 

• Allergiás rhinitis és asthma bronchiale fokozott prevalenciája 

 Cent Eur J Immunol. 2018;43(2):204-208. IgG4-related disease: why is it so important? 
Legatowicz-Koprowska M 



Patomechanizmus 

CD4+ cytotoxikus T sejtek: 
 
• Perifériás vérmintában és a fibrotikus szövetben 

megfigyelhető CD4+ cytotoxikus T lymphocyták 
klonális expanziója központi szerepet játszik az 
IgG4 asszociált megbetegedés 
patomechanizmusában 
 

• Granzym B és perforin termelés 

 

• IL-1, TGF-β és INF-γ 

 

• Plasmabalst és B sejtek által fenntartott 
folyamatos antigén prezentációt közvetítik 

Cent Eur J Immunol. 2018;43(2):204-208. IgG4-related 
disease: why is it so important? Legatowicz-Koprowska M 



IgG4 asszociált megbetegedés klinikai megjelenési formái 

• Egy / több szervi érintettség 

• Szubakut megjelenési forma / diffúz megnagyobbodás  

• Több szervi megjelenés a betegek 60-90%-ban 

• Az érintett szövetek azonos patológiai jellemzői 

 

• Lymphadenopathia 

• Asthma, allergia a betegek 40%-ban 

• Láz hiányzik 

• Több szervi megjelenés esetén: 9-14 kg fogyás 

Chen LYC, Mattman A, Seidman MA, Carruthers MN. 
IgG4-related disease: what a hematologist needs to know 
Haematologica. 2019 Mar;104(3):444-455. 



• I-es típusú autoimmun pancreatitis 

• IgG4 asszociált dacryoadenitis és sialadenitis / Mikulicz megbetegedés  

• Krónikus szklerotizáló dacryoadenitis 

• Retroperitonealis fibrosis 

• IgG4 asszociált orbita inflammatio 

• IgG4 asszociált vese megbetegedés tubulointerstitialis nephritis és membranosus glomerulonephritis 

• Krónikus szklerotizáló aortitis és periaortitis 

• Riedel thyroiditis 

• Szklerotizáló sialadenitis / Küttner-Tumor 

• IgG4 asszociált intersticialis tüdő megbetegedés 

• IgG4 aszociált szklerotizáló cholangitis 

• IgG4 asszociált hypophysitis 

• IgG4 asszociált pachymeningitis 
 

 
 

IgG4 asszociált megbetegedés klinikai megjelenési formái 



Pancreas és biliaris traktus: 
• AIP1 először mutattak ki emelkedett IgG4 szinteket 

• Másodlagos diabetes mellitus 

• Pancreas és epevezték carcinoma kizárása 

 

Nyál és könnymirigy:  
• Bilateralis parotis és vagy submandibularis nyálmirigy duzzanat és könnymirigy megnagyobbodás duzzadt szemhéjjal 

• Sjögren szindrómától való elkülönítés 

 

Retroperitonealsi fibrosis: 
• Peri aortitis, peri uretralis fibrosis, abnormális szövet szaporulat a retroperitonealis régióban 

• Diffúz hátfájás, lágyékfájdalom, hypogastrialis fájdalom, AV-i oedema 

 

Nyirokcsomók: 
• Lokális vagy szisztémás érintettség 

• Differenciáldiagnózis: Lymphoma, metastasis, infekció, Castleman kór 

• Szövettan: nem jellegzetes fibrosis mintázat 

 

IgG4 asszociált megbetegedés klinikai megjelenési formái 



Diagnózis 

IgG4 
asszociált 

megbetegedés 

• Ismeretlen eredetű pancreatitis 

• Szklerotizáló cholangitis 

• Kétoldali nyál vagy könnymirigy megnagyobbodás 

• Retroperitonealis fibrosis 

• Orbita psudotumor vagy proptosis 
 



1. Egy vagy több szervet érintő jellegzetes diffúz vagy lokalizált  duzzanat klinikai vizsgálat során   
 

2. Haematológiai vizsgálat során igazolt emelkedett szérum IgG4 koncentráció (nagyobb mint 
135 mg/dL) 
 

3. Szövettani vizsgálattal igazolt:  
 

• Jelzett lymphocytas és palsmasejtes infiltráció és fibrosis 
 

• IgG4 pozitív plasma sejtek inflitrációja: IgG4 + / IgG + sejtek aránya 
nagyobb mint 40% és nagyobb mint 10 IgG4 + plasma sejt/ HPF 

Japán Comperhensive Clinical Diagnostic (CCD) kritériumrendszere 
IgG-4 asszociált megbetegedésben 

IgG4 Related Disease (IgG4-RD). AuthorsNambiar S1, Oliver TI2. 
SourceStatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019. 



• Emelkedett szérum IgG 4 szintek 1,4 g/L a betegek 70-80%-ban 

• IgG4 emelkedés meghaladja a normál tartomány felső értékének több mint 2X (normál érték: 140 mg/dL) 

99% specificitással jelzi az IgG4 asszociált megbetegedést 

• Nem specifikus:  5%-ban IgG4 asszociált betegség nélkül 

  10%-ban pancreas tumor, infekció, gyulladásos kórképekben 

• Több szervi megjelenés korrelál az IgG4 koncentráció emelkedésével, szintje csökken a szteroid kezelés után  

• Perifériás vér plasmablast koncentrációja: CD19lowCD38+CD20-CD27+ 
 IgG4 asszociált megbetegdés aktív stádiumában emelkedett koncentráció 
 Normál tartományban lévő szérum IgG4 szintek esetén is 
 Diagnózisban, terápiára adott válaszreakcióban, relepsus előrejelzésében 

 

• Nem specifikus laboratóriumi eltérésék:   

Laboratóriumi diagnosztika 

 eosinophilia 
 szérum össz-IgG és IgE   
 gyorsult We 
  CRP 

ANA (50%-ban) 
RF (20%) 
 hypocomplementemia 
 hypergammaglobulinaemia  
 proteinuria 



UH: 

CT: 

MRI: 

Hasi CT: lokalisan vagy diffúzan megnagyobbodott pancreas, fibrotikus szövet, csökkent 
kontrasztanyag halmozással, tokszerű gyűrű jelenléte 

Hasi MRI: lokalisan vagy diffúzan megnagyobbodott pancreas, T2- súlyozott felvételen alacsony 
jelintezitású, dinamikus kontrasztanyogos MRI késői, elhúzódó halmozás, tokszerű gyűrű jelenléte  

Hasi UH lokálisan vagy diffúzan megnagyobbodott, echoszegény pancreas, kolbásszerű 
pancreas, echodús pontozottság  

ERCP: 
Panceasvezetékben a betegségre jellemző szűkület mutatható ki, teljes Wirsung-vezeték 1/3-át érintheti, 
80%-ban epevezeték szűkület is kimutatható 

Képalkotó diagnosztika 

FDG PET/CT: 
Flurodeoxyglucose felvétel sensitiv, de nem specifikus AIP-ben, pancreas tumorban is megfigyelhető, de 
krónikus pancreatitisben nem 



Képalkotó diagnosztika 

CECT: 
 
a) AIP diffúz megnagyobbodás 

b) AIP fokális megnagyobbodás 

c) Fokális pancreas fej érintettség 

Insights Imaging. 2018 Aug;9(4):437-448 
Abdominal manifestations of IgG4-related 
disease: a pictorial review. 
Tang CSW1, Sivarasan N2, Griffin N 



Képalkotó diagnosztika 

IgG4 asszociált 
retroperitonealis fibrosis: 
 
a) CECT: lágyrész szaporulat 

körbefogja az aortat és a vena 

cava inferiort 

b) FDG PET/CT: fokozott FDG 

felvétel a retroperitonealis 

lágyrész szaporulatban 

Insights Imaging. 2018 Aug;9(4):437-448 
Abdominal manifestations of IgG4-related 
disease: a pictorial review. 
Tang CSW1, Sivarasan N2, Griffin N 



Képalkotó diagnosztika 

FDG-PET/CT:  
 
multifokális IgG4 asszociált 
megbetegdés jobb tüdő, pancreas 
farok, retroperitoneum érintettséggel 

Insights Imaging. 2018 Aug;9(4):437-448 
Abdominal manifestations of IgG4-related 
disease: a pictorial review. 
Tang CSW1, Sivarasan N2, Griffin N 



• Masszív lymphocytas és plazmasejtes infiltráció 
• Örvénylő fibrosis 
• Obliteratív phlebitis 

 
• Egyéb szövettani elváltozások: 
• phlebitis lumen szűkület nélkül  
• Eosinophil sejtek száma emelkedett  

 
Submandibularis nyálmirigy: 
 
1. Stádium: fokális lymphocytas periductalis infiltráció 

2. Stádium: diffúz lymphocytas infiltráció és súlyos periductalis fibrosis 

3. Stádium: jelentős lymphocytas infiltráció, parenchyma atrophia, és periductalis sclerosis 

4. Stádium: jelentős szövet veszteség, parenchyma sclerosis, májchirrossishoz hasonló 

szövettani kép funkcióját vesztett szöveti területekkel 

Szövettan 





• Nemzetközi konszenzus: 

• A tüneteket okozó, aktív IgG4 asszociált megbetegedés esetén szükséges a kezelés 

megkezdése, valamint bizonyos aszimptomatikus esetekben is 

• Kontraindikáció hiányában a glükokortikoidok képezik az első vonalbeli terápiát 

• Sikeres indukciós terápia után javasolt a fenntartó terápia 

• Remisszió esetén ismételt kezelés javasolt szteroid mentes fenntartó terápiával 

 
 

Terápia 

Cent Eur J Immunol. 2018;43(2):204-208. IgG4-related disease: why is it so important? 
Legatowicz-Koprowska M 



Terápia 

Szteroid terápia: 
• Prednisolone 0,6 mg/kg/nap 
• Megfelelő klinikai válaszreakció esetén 2 hónap alatt csökkenteni 
• Válaszreakció 2-4 hét,  
• Infiltrált terület méretének csökkenése, érintett szerv funkciójának javulása, szérum IgG4 

szint csökkenése 

Rituximab:  
• Indukciós és fenntartó terápia  
• Terápia megszakítása replasushoz vezethet 

Azathioprine: 
• 2 mg/ttkg/nap 
 
Mycophenolate mofetil: 
• Tolerancia függvényében 2,5 g/nap 

Cent Eur J Immunol. 2018;43(2):204-208. IgG4-related disease: why is it so important? 
Legatowicz-Koprowska M 



Terápia 

IgG4 asszociált 
retroperitonealis fibrosis: 
c) CECT: szteroid kezelés után            

csökkent periaorticus lágyrész 

szaporulat 

d) MRI: szteroid kezelés után            

csökkent periaorticus lágyrész 

szaporulat 

 

Insights Imaging. 2018 Aug;9(4):437-448 
Abdominal manifestations of IgG4-related 
disease: a pictorial review. 
Tang CSW1, Sivarasan N2, Griffin N 



IgG4 asszociált megbetegdés diagnosztikai algoritmusa 

Cent Eur J Immunol. 2018;43(2):204-208. 
IgG4-related disease: why is it so important? 
Legatowicz-Koprowska M 



Retroperitonealis fibrosis diagnosztikai és terápiás algoritmusa 

Reumatologia. 
2016;54(5):256-263. 
Retroperitoneal fibrosis - 
the state-of-the-art. 
Runowska M1, Majewski 
D1, Puszczewicz M1 



• Betegek kis százaléka spontán javul kezelés nélkül 

• Beteg nagy részénél relapsus, krónikus progrediáló betegség alakul ki 

• Kezeltelen esetben a morbiditást és a motalitást fokozza: chirrosis, portális hypertónia, 

aota aneurysma és dissectio, retroperitonealis fibrosis, dibetes mellitus 

• Konstitucionális tünetek 

 

• Kezelés leállítása után relapsus 

• Relapszust jelezheti: szérum IgG4, szérum IgE, eosinophil sejtszám 

• Betegség előrehaladtával további szöveti érintettség 

Prognózis 



• Fokozott-e daganat kialakulásnak az esélye? 

•  Egy évvel a diagnózis felállítása után 

• Anamnézisben malignus betegség: fokozott IgG4 asszociált megbetegedés kialakulásának az esélye 

• 158 Japán beteg IgG4 asszociált megbetegedés: 34 betegben malignitást mutattak ki 

• tüdő, vastagbél prostata, pancreas, gyomor 

• Daganat diagnózisának felállításakor emelkedett szérum aktivitási markerek egyéb szövetekben 

• 108 Japán beteg IgG4 asszociált megbetegedés 

• Daganatos szövetben is kimutatható IgG4 pozitív plazma sejt infiltráció 

• Daganatos kezelése után relapsus: paraneoplaziás szindróma 

• Fokozott lymphoma rizikó 
 

Tumor rizikó 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


