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   Szeptikus arthritis, spondylodiscitis, 

Szeronegatív spondyloarthritisek 



Klinikai tünetek 

Calor 

Rubor 

Dolor 

Tumor 

Functio laesa 

Szeptikus arthritis 



       Szeptikus arthritis 

Előfordulási gyakoriság: 2-10/ 100 000 az átlagnépességben 

                                       28-38/ 100 000 rheumatoid arthritisben 

                 40-68/ 100 000 izületi prothesis esetén 

                                              6/ 100 000 arthrocentesis esetén 

                                        0,5-1/ 100 000 bakteriális spondylitis 

 

A csont és izületi mycobaktérium fertőzések az összes 

mycobakterium fertőzés 1-2%-t teszik ki, melynek fele érinti a 

gerincet. 



Kórokozók ízületbe jutásának mechanizmusa 

Hematogén út - távoli bőr, légúti, húgyhólyag vagy a test 

                                    bármely tájékán előforduló infekció során  

   bakteraemia útján 

Direkt bejutás - - nyílt sérülés szennyeződése, idegentest  

     bejutása, harapás esetén 

   - iatrogen okból: nyílt műtét, arthroscopia,  

     ízületi aspiració, biopszia, injekció kapcsán 

 

Környezetből való  ráterjedés- lágyrészfertőzés tovaterjedése 

     csontfolyamat betörése során 





Állapotok, melyek hajlamosítanak ízületi fertőzésre 

 
Időskor 

 

Immunhiányos állapotok (veleszületett, szerzett, gyógyszer okozta ) 

 

Diabetes mellitus, krónikus veseelégtelenség, dialízis, hemofilia 

 

Invazív procedúrák, totál endoprothesisek, katheterek, arthrocentesis  

 

Direkt ízületi sérülés 

 

Hemarthros 

 

Korábban már károsodott ízület (sérülés vagy bármely arthritis által ) 

 

Fertőzés a test bármely részén 

 

Iv kábítószer élvezet 

 

Alkoholizmus, májcirrhosis, alultápláltság 

 



Akut infekciózus arthritis diagnosztikája 
  

  

Gyanúja felmerül:  minden akut monarthritis esetén. 

    egyéb eredetű krónikus arthritis, vagy polyarthritis  

                                   esetén, ha az izület „másképpen” fáj pl. rheumatoid 

       arthritises ízület 

       ha a beteg előzőleg intraarticularis injekciót kapott. 

  

Bizonyítás:   ízületi punkció, szükség esetén képalkotó 

                                módszerrel vezérelten.  

     

A synoviális folyadék vagy ízületi mosófolyadék vizsgálata: 

  

 makroszkóposan 

 sejtszám, kvalitatív sejtkép, kristályvizsgálat 

 Gram szerint festett kenet 

 leoltás aerob és anaerob táptalajra 

 leoltás bouillionba 

  

 feltételezhető fertőző források bakteriológiai vizsgálata 

 



Szeptikus arthritis 

ANAMNÉZIS 

      FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT 

SZEPTIKUS ARTHRITIS 

MEGALAPOZOTT GYANÚJA 

 

PUNGÁLHATÓ 

FOLYADÉKGYÜLEM 

GYANÚJA 

SIKERES VAGY 

SIKERTELEN PUNKCIÓ 

      UH VIZSGÁLATTAL  

      PUNGÁLHATÓ 

      FOLYADÉKGYÜLEM  

ISMÉTELT  PUNKCIÓ 



Akut infekciózus arthritis diagnosztikája 
 

Ha minden negatív:   ismétlés 

                    gombavizsgálat 

                 synoviális biopszia 

  

Mélyen fekvő, nehezen pungálható ízülete esetén: 

  

                              ultrahang vizsgálat 

                67Ga scan 

                 jelzett fehérvérsejt scan 

                 MRI 

  

Egyéb fontos vizsgálat:  kétirányú összehasonlító rtg felvétel az adott  

ízületről 

                 PA mellkas felvétel 

                 szív ultrahang vizsgálat 

 

Ex juventibus diagnosztika 

  

 



Figure 1: Diffusely swollen R foot 

Figure 2: 1st MTP effusion Figure 4: Urate crystals 



Izületi érintettség megoszlása 

 

Térd    55% 

Csípő    11% 

Váll     8% 

Boka     8% 

Csukló     8% 

Könyök    6% 

Axiális ízületek   5% 

Polyarticularis     12% 



RTG késői jelek 



Radioaktív izotópok 

Hevesy György (Kémiai Nobel díj, 1943)  

 

http://www.medinfo.ufl.edu/cme/mspath/sample/images/e10832.jpg


MRI spondylodiscitis 



MIT NEVEZZÜNK IZÜLETI GYULLADÁSNAK ?  HA AZ IZÜLETI 

FOLYADÉK FEHÉRVÉRSEJT SZÁMA 2000/ cm3 FELETTI 

SZEPTIKUS ARTHRITIS ESETÉN KÖTELEZŐ A PUNKCIÓ ELVÉGZÉSE 

 

A REUMATOLÓGUSNAK TUDNIA KELL IZÜLETET VAGY LÁGYRÉSZ 

ELVÁLTOZÁST PUNGÁLNIA DIAGNOSZTIKUS VAGY TERÁPIÁS CÉLBÓL 

 



Ízületi folyadékból leggyakrabban kimutatott kórokozók, -gonococcus 

kivételével- felnőtt betegcsoportban 

  

Staphylococcus aureus         50 % felett 

Streptococcusok ( A, B, G csoportú beta-hemolyticus,             20 % 

                             pneumoniae, viridans )    

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa    15 % 

Staphylococcus epidermidis       10 % 

Anaerobok ( peptococcus, peptostreptococcus,     1- 5 % 

                    Bacteroides fragilis, Fusobacterium, 

                    Diphteroidok, Corynebacterium, Clostridiumok ) 

Haemophilus influenzae         2 % 

  

Az utóbbi években csökken a pneumococcus okozta arthritis és növekszik a 

Gram negatív kórokozók, a nem A csoportú Streptococcus és az anaerob 

kórokozók számaránya. 

  

 



SZEPTIKUS ARTHRITIS, SPONDYLODISCITIS 

TERÁPIÁJA  
1. Antibiotikumokat lehetőség szerint célzottan alkalmazunk. 

 

2. Csontba is jól penetráló antibiotikumot válasszunk. 

 

3. Intravénásan kezdjük el alkalmazásukat (spondylodiscitis esetén akár két hétig is 

    adva), melyet per os adva folytatunk (spondylodiscitis esetén akár 3 hónapig is!). 

 

4. A klinikai gyógyulásig és a CRP normalizálódásig adjuk (ha a fertőzés előtt norm.     

    értéke volt a betegnek és nem szenved olyan betegségben, ahol más gyulladásos   

    folyamat miatt lehet magasabb a CRP pl. rheumatoid arthritis) alkalmazzuk az      

    antibiotikumot. 

 

5. Folyadékgyülemet arthrocentesis során szükség szerint akár naponta is távolítsuk el     

    az ízületből, mivel keringés hiányában itt az antibiotikus terápia hatástalan lehet. 

 

6. Az ízület műtéti feltárására szükség lehet, ha nem tudjuk kellően korán kontrollálni     

    az infekciót. 



SZEPSZIS OKOZTA HALÁLOZÁS RA-BAN 

 

161 RA-s halottból 22 volt szeptikus, mely 13,7 %-a az 

össz esetszámnak 

 

                                                   Bély, Apáthy    1993   

 



Szeronegatív spondylarthritisek, 

HLA- B27 asszociált betegségek 

SPA 

Reaktív 

arthritisek 

Gyulladásos 

bélbetegséghez 

társulók 

Arthritis 

psoriatica 

Juvenilis 

kórforma 

Nem 

differenciált 

forma 

Form fruste 

esetek 

Anterior 

uveitis 

Aorta vitium 

Vezetési zavarral 

ESSG (European Spondylarthropaty Study Group) Diagnositic Criteria for 

Spondylarthropathy Arthritis Rheum 1991: 34:1218-27 

 Van der Linden SM. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis: a proposal 

for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum 1984: 27:361  

http://traffic-magnet.safelist-nation.com/images/tm.gif


Szeronegatív spondarthritisek jellemzői 

Spondarthritis + sacroileitis + extraarticularis manifesztációk 

 

Rheumatoid faktor hiánya 

 

Gyakori HLA-B27 pozitivitás 

 

Extraarticularis manifesztációk lehetnek: iritis, conjuctivitis, 

psoriasis, IBD, szájüregi ill. genitális fekély,  erythema 

nodosum, ingerületvezetési zavarok, aorta insufficiencia  

 



Nomenklatúra 

SNSA= Szeronegativ spondarthritisek 

 

  SPA  =   Spondylitis ankylopoetica = Bechterew kór 

    ReA =   Reaktív arthritis  

    (SARA = szexuálisan akvirált reaktív arthritisek)  

    PsA  =   Arthritis psoriatica  

    Enteropathias arthritisek 

    Juvenilis spondarthritisek 

    Nem differenciált spondarthritisek 

 



Reaktív arthritis 

Korábbi (enterális, légúti, genito-urethralis) infekció 

után kifejlődő akut, aszeptikus ízületi gyulladás 

extraartikularis tünettel vagy anélkül.  

 

Az ízületben mikrobiológiai módszerekkel kimutatható, 

szaporodóképes kórokozó nincs. 

 

Klasszikus triász: arthritis 

                             urethritis 

                             conjunctivitis 



Kórokozók 

Enterális                    Urogenitális               Légúti 

Salmonella törzsek                 Chlamydia  trachomatis              Streptococcus törzsek   

Yersinia törzsek                      Ureaplasma  urealyticum            Chlamydia pneumoniae 

Shigella törzsek                      Neisseria gonorrhoeae                Mycoplasma pneumoniae 

Campylobacter törzsek           Mycoplasma genitalis                 Neisseria meningitidis 

Varjú Tibor: A reumatológia egyik talánya a reaktív arthritis Magyar Reumatologia, 2010, 51, 7–11. 

aA nyálkahártyákon keresztül fertőznek, intracellulárisan élnek, külső membránjuk meghatározó 

struktúrája lipopolysaccharid. 





6 hónapig kombinált ( doxycyclin és rifampicin vagy 

azithromycin és rifampicin adása) antibiotikus kezelés 

Chlamydia trachomatis vagy pneumoniae PCR pozitivitás 

ízületi szövettani mintából.  



Szeronegatív spondylarthritisek, 

HLA- B27 asszociált betegségek 

SPA 

Reaktív 

arthritisek 

Gyulladásos 

bélbetegséghez 

társulók 

Arthritis 

psoriatica 

Juvenilis 

kórforma 

Nem 

differenciált 

forma 

Form fruste 

esetek 

Anterior 

uveitis 

Aorta vitium 

Vezetési zavarral 

ESSG (European Spondylarthropaty Study Group) Diagnositic Criteria for 

Spondylarthropathy Arthritis Rheum 1991: 34:1218-27 

 Van der Linden SM. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis: a proposal 

for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum 1984: 27:361  
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Human Leukocyta Antigén B*27 (szubtípusok B*2701-2728 

között jelölve)  

MHC (Major histocompablity complex) I osztály  

Felületi antigén 6. krómoszómán 

Mikrobiális antigéneket prezentál T-sejteknek  



HLA-B27 asszociáció 

Spondylitis ankylopoetica                           > 90% 

 

Reaktiv arthritis     85% 

 

Gyulladásos bélbetegségek   50% 

 

Arthritis psoriatica –spondylitissel  50% 

                               -perifériás arthritissel 15% 

     





Amenhotep II fáraó (ie1439-1413),  

Nagy Ramses (ie.1298-1232) és fia Merneptah szenvedett spondylitis 

ankylopoeticaban   

 

„Nagy Ramses 

     xeroradiographiája 
Feldtkeller E et al. Ankylosing spondylitis in the pharaohs of  ancient  Egypt. Rheumatol Int 2003; 23:1-5.   

http://www.uclh.nhs.uk/NR/rdonlyres/E1B07380-0953-4457-B223-07AF9F146702/72983/MUMMY4small.jpg
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://faithfortomorrow.net/myPictures/Ramses the Great.jpg&imgrefurl=http://www.faithfortomorrow.net/Archaeology.html&usg=__21O9ZY1weLvrxOB-i_7zzmEu_XM=&h=648&w=612&sz=168&hl=hu&start=1&um=1&tbnid=5Nri3Zp3_m9jHM:&tbnh=137&tbnw=129&prev=/images?q="Ramses+the+Great"&um=1&hl=hu


T:   Tidemark 

CF: Kalcifikált rostos porc 

B:    Csont 

FC: Nem kalcifikált rostos porc, mely   

       része az ínnak, szalagnak, 

       aponeurosisnak, toknak 

Normális és patológiás rostos porc az enthesisnél 

(enthesis: ín, szalag, ízületi tok, aponeurosis, annulus fibrosus 

tapadása a csonton) 

ENTHESITIS- Lymphocyta infiltráció 

Courtesy of Dr M. Benjamin, UK 

http://ard.bmjjournals.com/content/vol59/issue12/images/large/00339.f1b.jpeg


„Lágyrész kapcsolódása a csonthoz” 

A zsinór, vezeték csatlakozása a géphez? 



McGonagle D et al. Lancet. 1998; 352 :1137-40.  Marzo-Ortega H et al.Arthritis Rheum 2001; 44:2112-7.   

Benjamin M et al. Arthritis Rheum. 2004;50:3306-13. Tan AL et al Rheumatology, 2007;46:253-6..Benjamin M et al. The histology of 

tendon attachments in man. J Anat 1986;149: 89-100 

 

SYNOVIALIS-ENTHESEALEALIS KOMPLEXUM 

KÖRÖM – SYNOVIALIS-ENTHESEALIS komplexum? 

   SYNDESMOPHYTA          DACTYLITIS 

     Mély Koebner? 

Közös pathogenesis? 

../../imgres


TNF mRNA SPA-s sacroilacalis biopsziás anyagban 

Biopsziás anyag bizonyítja in 

situ hibridizációját TNFα 

mRNA –nak inflammalt 

sacroiliacalis ízületben  

 

• TNFα mRNA –t kimutattak szérumban, synoviumban, 
és sacroiliacalis ízületben SPA-s betegekben 

• Állatkísérletekben a TNFα over-expressziója növeli az 
enthesitis rizikóját 

Braun J et al 2002 Ann Rheum Dis 61(Suppl III):iii51-iii60 
Braun J et al 1995 Arthritis Rheum 38:499-505 

3 éve tartó betegségben szenvedő 

nőbeteg biopsziás anyaga 





SNSA-ra gyanús jelek 
Fiatal felnőtt korban, 3 hónapnál 

tovább tartó gyulladásos 

derékfájdalom  

Dorso-lumbalis gerinc mozgás 

beszűkülése, (elsősorban         

rotációk, lateralflexiók) 

Neurológiai tünetek hiánya 

Alsóvégtagi aszimmetrikus 

perifériás arthritis 

Makacs sarokfájdalom 

Dactylitis 

Sternocostalis fájdalom, duzzanat 

 

 

Reumatológiai 

konzultáció javasolt 

Psoriasis  

Iritis 

IBD 

Nyálkahártyatünetek 

Prostatitis  





SPA-s beteg lumbalis lordosisának csökkenése 



SPA-s beteg merev lumbalis gerince-  

lapos háta előrehajláskor 

Schober vizsgálat 



Gerincmobilitás – lateralflexió- 

Domján módszer 

Domján L et al. A simple method for measuring lateral flexion of the dorsolumbar spine.  

J Rheumatol 1990; 17: 663.5. 



Mellkaskitérés mérése 



A sacroileitis radiológiai stádiumai 

 

0.   Nincs eltérés 

1. Csak gyanút ébresztő eltérések 

2. Az ízület mindkét oldalán, körülírt területeken apró 

kimaródások, sclerozisok az ízületi rés 

tágasságának változása nélkül 

3. Már nagyobb területen kifejezettebb erosiók, 

sclerosis, izületi rés szűkület, tágulat és  helyenként 

ankylosis 

4. Teljes ankylosis 







Féloldali sacroileitis CT-n     AP   Féloldali sacroileitis MRI-n 

Kétoldali sacroileitis                SPA   Teljes kétoldali ankylosis 



Spondyloarthritisek további radiológiai 

jellemzői 

 

 

syn -és parasyndesmophyta dactylitis   perifériás enthesitis 





SPA módosított New York-i kritériuma (1984) 

1. Derékfájdalom, legalább 3 hónapig, mely mozgásra 

javul, pihenésre nem szűnik. 

2. Lumbális gerinc mozgáskorlátozottsága a szagittális 

és frontális síkban 

3. Mellkaskitérés csökkenés (kor és nem 

függvényében) 

4. Bilateralis sacroileitis (2-4 fokozat) 

5. Unilateralis sacroileitis (3-4 fokozat) 

Definitiv SPA:  4-es vagy 5 kritérium és  

    egy klinikai kritérium  



SPA magyarországi előfordulása 

Férfi: nő arány     4-8:1 

Felnőtt férfiak között 0.4% 

Felnőtt nők között  0.08% 

 

HLA-B27 pozitivitás M.o.-n   10-12%   



SPA- definició 

A spondylitis ankylopoetica (SPA) a gerinc ízületeinek 

ismeretlen eredetű gyulladása, amely csontosodással jár (egyes 

esetekben a teljes ankylosis alakul ki az érintett ízületekben). 

A sacroiliacalis ízületek érintettsége (szinte) obligát jellemzője 

a betegségnek. Perifériás ízületek közül gyakran a tőízületek 

valamint az alsóvégtag ízületei érintettek (non-eroziv 

oligoarthritis), jellemző az enthesisek gyulladása. 

A betegség szisztémás jellegét mutatja az extraartikularis 

tünetek gyakori jelenléte (iritis 40%, tünetmentes colitis 30-

40%). A betegek 90%-a HLA B27 pozitív.  



A betegsége  aktív-e 



Klinikai aktivitás 

Radiológiai aktivitás 

Laborvizsgálatok 

We 

T. vérkép 

T. vizelet 

Se elektrolitok 

Májfunkciós értékek (májenzimek) 

Antinuklearis antitestek (ANA) 

Anti-DNS 

Anti-cardiolipin 

CRP 

C3, C4,  reaktív arthritis irányányában végzett szerológiák 

HLA B27 

 



BASDAI KÉRDŐÍV* 

Név:        Dátum: 

Kérjük, jelölje függőleges vonallal a megadott skálán, az alábbi kérdésekre adott válaszát az elmúlt héthez viszonyítva! 

 

1.Hogyan jellemezné az elmúlt időszakban tapasztalt fáradékonysága/fáradtsága átlagos mértékét?  

   

Nincs                                                                                Nagyon súlyos 

 

2.Hogyan jellemezné a nyak, hát, derék vagy csípőízületi fájdalma átlagos szintjét? 

   

Nincs                                                                                Nagyon súlyos 

 

3.Hogyan jellemezné a gerincen és csípőn kívüli egyéb ízületi fájdalma/duzzanata átlagos mértékét? 

   

Nincs                                                                                Nagyon súlyos 

 

4. Hogyan jellemezné az ín és ízületi szalag tapadási helyei (ún. enthesisek, pl. ülőgumók, sarokcsontok) nyomásérzékenységének mértékét? 

   

Nincs                                                                                Nagyon súlyos 

 

5. Hogyan jellemezné reggeli ízületi merevsége mértékét? 

 

Nincs                                                                                Nagyon súlyos 

 

6. Mennyi ideig tart reggeli ízületi merevsége a felkeléstől számítva? 

  

   

 0      ½             1                           1 ½                                         2 vagy több óra 

 

BATH ANKYLOSING SPONDYLITIS DISEASE ACTIVITY INDEX (BASDAI) 



BATH ANKYLOSING SPONDYLITIS FUNCTIONAL INDEX 

BASFI 









 Power Doppler jel - Erosió 



Iritis, iridocyclitis  

– anterior uveitis 

     conjuctivitis 

Balanitis, prostatitis, 

cervicitis,urethritis 

Psoriasis vulgaris 

             

Colitis    Buccalis aphta 

C:/imgres?imgurl=http:/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/94/Canker_sore.jpg/180px-Canker_sore.jpg&imgrefurl=http:/en.wikipedia.org/wiki/Mouth_ulcer&h=197&w=180&sz=20&tbnid=5PLq9sOWva9zPM:&tbnh=98&tbnw=89&hl=hu&start=2&prev=/images?q=mouth+ulcer&svnum=10&hl=hu&lr=&sa=G


Monarthritis 

Oligoarthritis 

 

Enthesitis 

Mutiláló 

arthritis  

DIP  Dactylitis 

Spondylitis 

RA-t utánzó 

ARTHRITIS 

PSORIATICA 



Moll-Wright kritériumok - 1973 

• Gyulladásos ízületi tünet (perifériás arthritis 

és/vagy sacroileitis vagy spondylitis) 

• Psoriasis  

• Negatív rheumatoid faktor  

 



Alcsoport beosztás Moll-Wright szerint (1973) 

 

1.Disztális típus 5%, körömérintettség +/-   

            oligoarticularis forma 

2.Arthritis mutilans 5% +/- sacroileitis, ankylosisis lehet 

3.Szimmetrikus polyarticularis (RA-szerű) szeronegativ 5% 

4. Aszimmetrikus oligoarticularis vagy monarthritis 75% 

5.Spondylitis 5-40% 

Ann Rheum Dis 64 Suppl II. 2005-ben megjelent egyik 

kritériumrendszer szerint kell a betegséget diagnosztizálni. 



Arthritis psoriatica 

Ízületi érintettség  

mintázata 



High-resolution 1.5 Tesla MRI  

Tan AL, et al. What imaging has told us about PsA. Rheumatology in Practice. 2008;5(4) 

 

  Normal DIP           PsA DIP                OA DIP                    

@ McGonagle 

D 



PsA,12 éves 

Normális köröm, enthesis, DIP ízület 

Ash ZR, Tinazzi I, Gallego CC, Kwok C et al. Psoriasis patients with nail disease have a greater magnitude of underlying 

systemic subclinical enthesopathy than those with normal nails. Ann Rheum Dis. 2012;71:553-6.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22156725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22156725


Normal nail, enthesis, DIP joint, normal flow 

PsA,12 éves 



Érintett köröm, megvastagodott, echoszegély enthesis, normális DIP ízület 

PsA,12y 



PsA,12y 

Érintett köröm, megvastagodott, echoszegény enthesis, fokozott véráramlás az 

enthesisnél és extensor ín mentén, normális DIP  ízület 



Psoriasisos beteg-10 

• Psychoszociális izoláltság 

• Reactive depresszió 
• Öngyilkosság 
• Drug 

 Metabolikus X szindróma-7 

• Hyperlipidaemia 

• Hypertension 

• Insulin rezisztentia 

• Diabetes  

• Elhízás 

 Magas CV rizikó  

Szemérintettség 
(Iritis/Uveitis/ 
Episcleritis)7% 

IBD2   

   

Extra-artikularis megbetegedések és társult 

betegségek arthritis psoriaticás betegeknél 

Köröm psoriasis3, 4 

83% 

1Qieiro et al. Semin Arth Rheum 2002;31:264; 2Scarpa et al. J Rheum 2000;27:1241; 3Lawry M. Dermatol Ther 2007;20:60-67 
4Jiaravuthisan MM et al. JAAD 2007;57:1-27; 5Mallbris et al. Curr Rheum Rep 2006;8:355; 6Neimann et al. J Am Acad Derm 2006;55:829 
7Tam et al. 2008;47:718; 8Kimball et al. Am J Clin Dermatol 2005;6:383-392; 9Naldi et al. Br J Dermatol 1992;127:212-217  
10Mrowietz U et al. Arch Dermatol Res 2006;298(7):309-319; 11Brockbank. Ann Rheum Dis 2005;62:188-90; 12McGonagle et al. The Lancet 1998;352 

Dactylitis 33%12 

Enthesitis11 



Szelektív IL-17A gátlás PsA-ban 

Aktivált 

dendritikus sejt 

Th17 sejtek 

TNF-α 

Secukinumab 

szelektíven köti 

az IL-17A-t 

IL-12/23 
IL-17A 

Lynde CW et al. Interleukin 17A: Toward a new understanding of psoriasis pathogenesis. J Am Acad Dermatol 2014; 71: 141–50. 



Az anti-TNF terápia jelentősége 

SPA-ban  

 
A betegség progressziója 

N 

S 

A 

I

D 

    Anti-TNF terápia javasolt gerinc és 

 perifériás érintettség esetén 

                          DMARD ajánlott perifériás érintettség esetén 

Intraartikuláris illetve lokális kortikoszteroid javasolt synovitis, enthesitis esetén 



Magyarországon, reumatológiában használt  

biológiai terápiás szerek 

Citokin gátlók 

 

TNF α gátlók                         mAb                                  infliximab 

                                                                                        adalimumab 

                                                                                        golimumab 

                                              pegilált mAB                    certulizmab pegol 

                                              szolubilis TNF α receptor  etanercept  

 

Interleukin gátlók                interleukin – 6R                   tocilizumab 

                                             interleukin 12/23                  ustekinumab 

                                             interleukin 17A                   secukinumab 

 

Sejtfelszínen ható molekulák 

 

T sejt                                   abatecept 

 

B sejt                                   rituximab    
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