
Vasculitisek 
Prof. Dr. Zeher Margit 
DE OEC Klinikai Immunológiai Tanszék 
Klinikai Immunológia és Allergológia II. 
„Az immunológia és allergológia klinikuma” Szakvizsga előkészítő 
Tanfolyam 

2017.05.24. Budapest 



Vasculitisek 

    Szövettani típusai: Óriássejtes 
Granulomás 
Granulocytás 
Lymphocytás 
Necrotisaló 

* Döntően immunológiai effektor mechanizmusok idézik elő 
* Elsődleges érfal gyulladás a különböző méretű erekben            
                                                             (kis, közepes, nagy erek) 
* Súlyossága a gyulladás kiterjedésétől függ  
                                       (bőr, kp-i idegrendszer, vese, tüdő stb.) 



Vasculitisek 
Etiológiai tényezők 
 valamilyen antigen 
 külső ágens (gyógyszer, infekció) 
 megváltozott immunreaktivitás 
 genetikai tényezők 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pathomechanizmus 
1. Immunkomplex depositio 
2. ANCA mechanismus 
3. T sejt mechanismus-késői típusú hypersensitív immunreakció 



Klasszifikációs kritériumok 

ACR (1990) CHCC (1994) CHCC (2012) 
- Klinikai manifesztációk 
alapján az egyes vasculitis 
formák elkülönítése 
 
- Gyakran használják  dg. 
kritériumként 
 
- MPA, Cryogl., Bechet, 
Polychondritis, Cogan sy. 
 
- Biokémiai, radiológiai, 
pathológiai információk 
hiányoznak 

- Patológiai alapú 
 
- Név, definíciók, szubtípus 
standardizálás a primer 
vasculitisek esetén 
 
- Klinikai – hisztológiai 
 Az erek mérete szerint 
 
- MPA külön entitas 
 
- PAN↔MPA ↔WG 
 
- ANCA! 

- Név, definíció, új vasculitis 
csoportok 
 
- Predominánsan kisér vasc. 
csoportok 
 * ANCA asszociált 
 * IC-mediált 
 
- PAN=negatív ANCA 
 
- Limitált GPA befogadása 
 
- Egyéb új csoportok 

? 

Zeher M.: Vasculitis 2013 – Milyen változást hozott a 2012-es Chapel Hill-i Konszenzuskonferencia? 
Orvosi Hetilap 154/40, 1571-1579, 2013 



JC Jennette, et al.: Arthritis Rheum; 65(1):1-11, 2013 

Az erek típusának definíciója a CHCC szerint.  
Nagyerek: aorta és nagy ágai, és az analóg vénák; Közepes erek: a fő viscerális 
artériák és vénák és ezek kezdeti ágai; Kiserek: az intraparenchymalis artériák, 
arteriolák, kapillárisok, venulák és vénák.  

Nagyerek      Közepes erek  Kiserek 



JC Jennette, et al.: Arthritis Rheum; 65(1):1-11, 2013 

Az erek érintettségének megoszlása nagy, közepes és kisér vasculitisben.  
Részleges átfedés van az artériás érintettségben. A HÁROM NAGY 
KATEGÓRIÁBAN A VASCULITIS BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ ARTÉRIÁT ÉRINTHET. A 
kisér vasculitis elsősorban a kisereket, de a közepes artériákat és vénákat is 
érintheti, bár az IC-mediált kisér vasculitis ritkán érint artériákat.  



Szisztémás vasculitisek mechanizmusai 

1. Immunkomplex   Immunkomplex vasculitisek 
     (DNA-anti-DNA, HbsAg-At) 
     Komplement   PAN  
 PMN     SLE 
 
2. Autoantitestek   Pauci-immun vasculitisek 
 ANCA     GPA 
 AECA     MPA 
 
3. T-sejtes mechanizmus  Granulomatosisos 
 CD4+ T sejtek   óriássejtes vasculitisek 
      (Takayasu arteritis,  
      art. temporalis) 



JC Jennette, et al.: Arthritis Rheum; 65(1):1-11, 2013 

Names for vasculitides adopted by the 2012 International Chapel Hill Consensus 
Conference on the Nomenclature of Vasculitides 

Large vessel vasculitis (LVV) 
  Takayasu arteritis (TAK) 
  Giant cell arteritis (GCA) 
Medium vessel vasculitis (MVV) 
  Polyarteritis Nodosa (PAN) 
  Kawasaki disease (KD) 
Small vessel vasculitis (SVV) 
  Antineutrophil Cytoplasmic Antibody   
  (ANCA)- Associated Vasculitis (AAV) 
       -Microscopic Polyangiitis (MPA) 
       -Granulomatosis with Polyangiitis  
        (Wegener’S) (GPA) 
       -Eosinophilic Granulomatosis with  
        Polyangiitis (Churg- Strauss) (EGPA) 
  Immune complex SVV 
        Anti-glomerular basement membrane (anti-GBM)  
        disease  
        Cryoglobulinemic Vasculitis (CV) 
        IgA Vasculitis (Henoch-schönlein) (IGAV) 
        Hypocomplementemic urticarial vasculitis (HUV)  
        (anti-C1q vasculitis) 

Variable vessel vasculitis (VVV) 
   Behçet’s Disease (BD) 
   Cogan’s dyndrome (CS) 
Single-organ vasculitis (SOV) 
   Cutaneous leukocytoclastic angiitis 
   Cutaneous arteritis 
   Primary central nervous system vasculitis 
   Isolated aortitis 
   Others 
Vasculitis associated with systemic disease 
   Lupus vasculitis 
   Rheumatoid vasculitis 
   Sarcoid vasculitis 
   Others 
Vasculitis associated with probable etiology 
   Hepatitis C Virus-associated  
   Cryoglobulinemic Vasculitis 
   Hepatitis B Virus-associated  
   Vasculitis 
   Syphilis-associated aortitis 
   Drug-associated immune complex vasculitis 
   Drug-associated ANCA-associated vasculitis 
   Cancer-associated vasculitis 
   Others 



 Granulomatosis polyangitissel (Wegener) 
 Mikroscopicus polyangitis (MPA) 
 Eosinophil granulomatosis polyangitissel (EGPA) 
Definíció 
 Necrotizáló vasculitis, kevés vagy hiányzó 

immundepositummal 
 Kiserek érintettsége (kapilláris, venula, arteriola, kis artériák) 
 MPO-PR3+ 
 ANCA negatív esetek (kb. 25%) 
Jellemzők 
 Necrotizáló vasculitisek 
 Tüdő – vese érintettség 

ANCA asszociált vasculitisek 



Az ANCA kialakulásának fő hipotézisei 

A, Az autoantigén 
komplementer peptid 
teória: anti-idiotípus 
immunválasz a PR3 (C-PR3) 
komplementer peptidre, 
autoantitest termelődés az 
eredeti peptid PR3 ellen. 
 
B, Szekvencia homológia 
teória: a bakteriális adhezin 
(FimH) és lizoszomális 
membrán protein-2 (LAM-2) 
között. 
 
Az anti-PR3 és anti-LAM-2 
antitestek neutrofil 
sejtekhez történő kötődése 
aktivációhoz vezet.  

Autoimmunity Review, 15, 704-713, (2016) 

Pathogens 



Az ANCA indukálta neutrofil aktiváció mechanizmusai 

Autoimmunity Review, 15, 704-713, (2016) 

 A TNF-alfa bakteriális LPS 
IL-18, C5a vagy HMGB-1 
aktiválják a granulocitákat, 
PR3- MPO felszíni 
expresszió- ANCA kötődés, 
respiratory burst, 
degranuláció, diapedezis, 
adhézió az endothel 
sejthez, fibrinoid nekrózis.  

 A neutrofil serine proteáz 
aktiválja a caspase-1-
independens IL-1-béta 
termelést, negatív feedback. 

 Az neutrofil aktiváció 
NETosishoz vezet, endothel 
sejt károsodás, adaptív 
immunválasz indukálás. 

 A monocitákat az ANCA 
szintén aktiválja. 

(Neutrofil antigén B1, fokozza a PR3 felszíni expressziót, ANCA kötődést) 



Az ANCA immunválasz szabályozásának feltételezett patofiziológiai 
mechanizmusai 

Autoimmunity Review, 15, 704-713, (2016) 

 Aktivált neutrofilek, NET 
képződés, dendritikus sejt 
aktiváció, adaptív 
immunitás triggerelése.  

 A TEM és TREG  imbalansz, 
endothel citotoxicitás, 
aberráns TH polarizáció, a 
B-sejtek ANCA 
termelésének károsodott 
szabályozása. Károsodott 
BREG sejt funkció, 
csökkent TH-sejt apoptózis. 

 Az aktivált neutrofilek 
fontos forrásai a B-sejt 
aktiváló faktornak (BAF) / B-
limfocita stimulátornak 
(BLyS), melyek az ANCA 
szintézist fokozzák. 



Az alternatív komplement útvonal szerepe ANCA asszociált 
vasculitiszekben  

Autoimmunity Review, 15, 704-713, (2016) 

 Az ANCA aktivált 
neutrofilekből C5a 
szabadul fel, neutrofil 
kemotaxis fokozódás, 
további sejtaktiváció. 

 A C5a-C5aR interakció 
erősíti a 
proinflammatorikus AAV 
hurkot. 

 Komplement aktivációs 
faktorok és a MAC direkt 
endotheliális citotoxicitást 
okoznak.  

 A NET-ek aktiválhatják az 
alternatív komplement 
útvonalat. 



Nature Reviews Rheumatology 12, 570–579(2016) doi:10.1038/nrrheum.2016.123 

A PR3 és az MPO antigének és antitestjeik jellemzői  



Granulomatosis polyangiitissel (Wegener) 
A Wegener-granulomatosis klinikai manifestatiói 

Idült haemorrhagiás rhinitis 
Sinusitis 
Otitis media 
Szemérintettség (conjunctivitis, uveitis, episcleritis) 
Légúti-, tüdőmanifestatiók (subglotticus szűkület, bronchusstenosis,  
  solitaer vagy több kerekárnyék, cavumok, infiltrátumok, pleuralis  
  folyadék, vérköpés) 
Arthralgia, arthritis 
Progresszív glomerulonephritis 
Szívérintettség (coronaritis, valvulitis, pericarditis) 
Bőr-érintettség (granuloma, ulceratio, necrosis, purpura 
Polyneuropathia 
Központi idegrendszeri érintettség   
Általános tünetek (láz, izzadás, étvágytalanság, gyengeség, fogyás)  



Granulomatosis polyangiitissel (Wegener) 

Az ACR klasszifikációs kritériumai (1990): 
 
• Nasalis vagy oralis gyulladás: fájdalmas vagy fájdalmatlan  
  oralis fekélyek; purulens vagy véres nasalis váladékozás. 
• Abnormális mellkasi rtg: infiltrátumok, göbök, csomók,  
  üregek 
• Vizeletüledék: microhaematuria (> 5 vörösvértest/látótér)  
  vagy vvt-cilinderek. 
• Hisztológia: granulomás gyulladás az artériák falán belül  
  vagy perivascularisan vagy az extravascularis areában. 



A, Necroticus granuloma 
határa, hystiocyták veszik 
körül. Többmagú 
óriássejtek. 
 
B, Microabscessus, palisad 
elrendezésű hystiociták 
 
C, Necrotizaló vasculitises 
laesió, transmuralis 
gyulladás és a lumen 
elzáródása 
 
D,  Az ér külső és belső 
elasticus lemezének 
szakadása a gyulladás 
következtében (nyilak) 

ML Smith, Arch Pathol Lab 2017 Feb;141(2):223-231 

GPA-s szövettani képek 



A, Segmentalis necrotizáló 
glomeruláris laesió MPA-ban 
 
B, A segmentalis necrotizaló laesió 
után a félhold napok alatt alakul ki. 
Az AAV vasculitisben néhány 
glomerulusban segmentalis 
necrosis, másokban félhold lesz. 
Az ábra alján intenzív interstitialis 
gyulladás látható. 
 
C, Jones -ezüst festés- ezzel 
látható a legjobban a segmentalis 
necrosis és crescent együtt. 
Crescent 10-12 óránál. A nyíl azt 
mutatja, hogy a GN segmentalis. A 
közepén rózsaszínű fibrin látható. 
 
D, Necrotizáló vascultits közepes 
méretű érben GPA-ban 

Veseelváltozások 

 ML Smith, Arch Pathol Lab 2017 Feb;141(2):223-231 



Mikroszkópos polyangiitis (MPA) 
 A betegek átlagos életkora 50 év, férfi dominancia 
 Kisér vasculitis ezen belül ANCA asszociált vasculitis (AAV) (Chapel Hill 2012) 
 A kiserek (arteriolák, capillarisok és venulák) nekrotizáló vasculitise minimális 

immunkomplex depozicióval  
 A kis vagy közepes arteriák érintettsége is előfordulhat  
 Hiányzó vagy kis mennyiségű immundepozitum (pauci-immun) 
 Granulómaképződés hiánya 
 p-ANCA gyakori (∼60%-ban) 

 
 Jellemző tünetek 
 Fogyás, a myalgia, arthralgia 
 Hypertensio,  gyorsan romló vesefunkció: nagyon gyakori a nekrotizáló 

glomerulonephritis jelenléte  
 Szintén viszonylag gyakori az alveolaris capillaritis → haemoptoe és légzési 

elégtelenség 
 A bőrtünetek hasonlóak az IC-okozta vasculitisekben észlelhetővel  (purpura) 
 Perifériás neuritis is gyakori  

 
 
 



Diffúz alveolaris hemorrhagia különböző CT mintázatai. (A) Microscopicus polyangiitis 43 
éves férfiban tejüveg szerű homályt mutat. (B) WG 62 éves nőben , a CT többszörös 
csomókat mutat, ami extenzív konszolidációt mutat környezetével. (C) 35 éves SLE-s 
beteg. A CT-n diffúz tejüveg homály, centrilobularis csomók és septalis megvastagodás. 
(D) Microscopicus  polyangiitis 72 éves nőben: A CT  pulmonalis hemorrhagiás epizód 
után készült. Pulmonalis fibrózis, perifériásan lépesméz rajzolat és trakciós bronchiectasia 
látható. Seminars in Ultrasound, CT and MRI, Volume 33, Issue 6, 2012, 567 - 579 

MPA 
tejüveg 
homály 

GPA 
Többszörös 
granulomák 

SLE 
Diffúz 
Tejüveg 
homály, 
csomók 
 

MPA 
pulmonalis 
vérzés után 



A, Diffúz alveoláris vérzés 
kapillaritisszel MPA-ban. 
Számos neutrofil az 
interstitiumban, a nyíl 
siderophagokat mutat. 
 
B, Organizáló pneumonia 
a nekrotizáló csomó 
szomszédságában  
GPA-ban. 
 
C, Térképszerű basophil 
nekrozis, melyet szervülő 
gyulladás és fibrin vesz 
körül GPA-ban. 
 
D, Acut eozinophil sejtes 
pneumónia EGPA-ban. 

Tüdőelváltozások  

ML Smith, Arch Pathol Lab 2017 Feb;141(2):223-231 



MPA legjellemzőbb klinikai tünetei, szervi 
érintettség 

• Fogyás (>70%) 
• Láz (~50%) 
• Általános gyulladásos paraméterek 
• Bőrtünet (>60%) 
• Vese (~80%) 
• Idegrendszer (~60%) 
• Tüdő (~12%) 

• Immundepositioval nem járó, 
enyhe fokban mesangialis 
proliferativ glomerulopathia 

• A glomerulusok közel 90%-ban 
endocapillaris sejtdússág, 
kacsnecrosis  

• A glomerulusok közel 10%-ában 
félholdképződés 



MPO-ANCA pozitív polyneuropathiával járó MPA-s beteg  
nervus suralus biposziás mintájának immunpathológiai jellegzetességei 

JTakeuchi H et al. 2017  Clin Rheumatolan 26.  

A, Necroticus angiitis és a myelinisalt 
idegrost diffúz degenerációja (toluidin 
kék) 
B, Az A metszetben lévő angiitis nagyított 
képe. A nyíl az arteriola falában 
polimorfonukleáris sejtek aggregációját 
és fibrinoid necrosist mutat. 
C, Kettős immunfestés anti-MPO-val 
(piros) és anticitrullinalt histone H3-al 
(barna). A sejtmagok metilzölddel vannak 
jelezve.  
E: endoneurimmun 
Többszörös vasculitises laesió az 
epineurinumban 
D, Vasculitis kis artéria falában. 
Irreguláris magvú sejtek, melyek NETs-re 
jellemzőek 
E, Anti-citrullinált histone H3+ anti-CD68.  
A kettős pozitív sejtek aktivált 
makrofágok 



Eosinophil granulomatosis polyangiitissel 

• Kisereket érintő szisztémás vasculitis  
• Allergiás előzmények 
• Eosinophilia 
 
Tünetei 
• Pneumonitis, arthritis, neuritis, glomerulitis, purpurák 
• pANCA pozitivitás 



Az eosinophil granulomatosis polyangitissel (Churg–
Strauss-szindróma) ACR klasszifikációs kritériumai 

   Asthma bronchiale a beteg anamnézisében 
  A perifériás vérben 10%-ot meghaladó eosinophilia 
  Mono- vagy polyneuropathia 
  A tüdőben infiltrátumok 
  Paranasalis sinus abnormalitás 
  Eosinophil sejtek szöveti infiltrációja. 

 Legalább 4 kritérium megléte mellett a CSS diagnózisa 
felállítható. 

 



A, Nagycsomó centrális necrotissal. Hasonló GPA-hoz, de sok 
necroticus     eosinophilt tartalmaz.  

 
B, Eosinophil capillaritis. Extravascularis eosinophilia  

Tüdőelváltozások EGPA-ban 

ML Smith, Arch Pathol Lab 2017 Feb;141(2):223-231 



ANCA-asszociált vasculitisek 

Nature Reviews Rheumatology 12, 570–579(2016) 

 
 

a b 

c d 

e f 

a: PR3-ANCA, diffúz citoplazma    
    festődés 
b: MPO-ANCA, perinukleáris   
    festődés 
c: Multiplex nodulusok, kavitáció  
d: Tejüveg homály    , lépesméz  

rajzolat, enyhe fibrózis, 
trakciós bronchiectasia 

e: Fibrinoid nekrózis  
f: Celluláris félhold    , fibrotikus 

félhold 
 

PR3 MPO 



Laboratóriumi vizsgálatok 

ANCA – fontos dg-i szerep a kisér – vasculitisekben 

!DE:  
 Szenzitivitás: 34-92% (nem standardizált assay-k) 
 Demográfiai eltérések az előfordulás gyakoriságában 
 ANCA⊕ más betegségekben (HIV, TBC, PSC, 

Gyógyszerek, infektív endocarditis, septikus shock) 
 Az ANCA nem alkalmas általános szűrő vizsgálatra 

Megállapítások                   Az evidencia szintje 
I/a 

 

 

 

 

 

pANCA cANCA Atípusos ANCA 



PR3 – ANCA – MPO – ANCA vasculitis közötti különbség 

Nature Reviews Rheumatology 12, 570–579(2016) 

JELLEMZŐK PR3-ANCA vasculitis MPO-ANCA vasculitis 
Epidemiológia Gyakori Észak-Európában, 

Amerikában és Ausztráliában 
Gyakori Dél-Európában és Áziában 

Életkor a 
diagnóziskor 

45-55 év 60-65 év 

Genetikai 
jellemzők 

HLA-DP 
SERPINA1 (α1-antitrypsin) 
PRTN3 (PR3) 

HLA-DQ 

Patológia Granuloma és vasculitis Vasculitis és fibrosis 
Szervi 
érintettség 

Gyakori felsőlégúti érintettség 
Többszervi érintettség 

Gyakori veseérintettség és 
tüdőfibrózis 

Prognózis Gyakori relapszusok Az első terápia gyakran sikertelen 
Fokozott a veszély a végstádiumú 
veseelégtelenség kialakulására 

Terápiára adott 
válasz 

Remisszió indukcióban jobb a 
Rituximab 
A PR3-ANCA titer változása 
felhasználható a Rituximab 
hatásának követésében 

Hasonló terápiás válasz 
Rituximabra és cyclophosphamidra 



Takayasu-arteritis 

A Takayasu-arteritis ACR által elfogadott klasszifikációs 
kritériumai: 

 Betegségkezdet 40 éves kor alatt. 
 Végtag-claudicatio. 
 Csökkent brachialis arteria pulzáció. 
 A vérnyomáskülönbség a felső végtagokon több mint 10 Hgmm. 
 Zörej az a. subclavia vagy az aorta fölött. 
 Arteriographián stenosis, occlusio. 

 

 

A Takayasu-arteritis klinikai manifesztációi 
vascularis fejfájás, syncope, látászavar, stroke, renalis hypertonia, 
cardialis panaszok, ún. Takayasu-retinopathia, gastrointestinalis tünetek 



Az érfal granulomatosus gyulladása Takayasu arteritisben (fekete nyíl) (TA). 
Intima proliferáció, a média és az adventitia fibrózisa látható (fehér nyíl). Az 
elváltozások szegmentális stenosist és post stenoticus aneurysmahoz 
vezetnek  (    ) 

Seminars in Ultrasound, CT and MRI, Volume 33, Issue 6, 2012, 567 - 579 



Polyarteritis nodosa 

Polyarteritis nodosa klinikai manifestatiói 

Perifériás neuropathia 
Bőrérintettség 
Vesemanifestatio 
Gastrointestinalis érintettség 
Légzőszervi manifestatio 

Szívérintettség 
Központi idegrendszer 
Here, mellékhere 



Behçet syndroma 

 Idült, progrediáló, több szervet érintő immun-vasculitis.  
 Vezető klinikai tünetei: 

–  az orogenitalis aphthák,  
– szeronegatív arthritis,   
– szemészeti,  
– idegrendszeri-,  
– cardiovascularis tünetek  
– és az ún. cutan pathergia. 



IgA vasculitis (HS) 

Kiserek leukocytoclasticus gyulladása 
 Tapintható purpura 
 Hasi panaszok 
 Arthralgia 
 Glomerulonephritis  
 (IgA immunkomplex depositio) 



Laboratóriumi paraméterek vasculitisekben 

Diagnózis asszociált: 
Eosinophilia > 10%   EGPA 
Hepatitis Bs-antigén  PAN 
ANCA (Pr3- ANCA)  GPA 
Kryoglobulinaemia   Leukocytoklasztikus vasculitisek 
pANCA (MPO-ANCA)  MPA 
Endothelsejt ellenes antitest M. Kawasaki 

 
Aktivitást jelzők: 
Komplement szint  ↓  Immunkomplex vasculitisek 
ANCA titer     Pauci-immun vasculitisek 
Faktor VIII     Valamennyi vasculitis 
Fvs-Thr.     Valamennyi vasculitis (SLE kivétel) 
Akut fázis fehérjék    Valamennyi vasculitis 

Lan-Huong Thai et al.: Autoimmunity Rev. 13(2014) 313-318. 



Kezelési lehetőségek, terápiás stratégia felállítása 

– Szervi érintettség felmérése 
– Betegség aktivitás/súlyosság (vasculitis activity score) 

 
REMISSZIÓ INDUKCIÓ 
 Kortikoszteroid (1 mg/ttkg/nap) + CYC infúzió (7,5-15 mg/ttkg) vagy 

per os (2 mg/ttkg/nap);  
 Súlyos esetben (progresszív vesebetegség esetén): + plazmaferezis 
 Enyhébb esetben: MTX  (20-25 mg/hét)  
 Refrakter esetben: rituximab  

 
REMISSZIÓ FENNTARTÁS 
 azatioprin (2 mg/ttkg);  
 MTX 20-25 mg/hét;  
 alternatíva: leflunomid (30 mg/nap),  MMF (2 g/nap ) 

 
 

 
 

 



Kezelési sémák 

EUVAS szerinti 
betegség súlyosság Bevezető kezelés  Fenntartó kezelés  

Lokalizált forma  MTX +  
szteroid 

Alacsony dózisú szteroid 
+ AZA vagy LEF vagy  

MTX  
(+ TMP-SMX GPA-ban ) 

Korai  szisztémás forma  MTX or CYC + 
szteroid 

Alacsony dózisú szteroid 
+  

AZA or MTX 

Kiterjedt szisztémás  
forma 

CYC vagy RTX +  
szteroid 

Alacsony dózisú szteroid 
+  

AZA 

Súlyos forma  CYC vagy RTX + 
szteroid + plasmacsere 

Alacsony dózisú szteroid 
+  

AZA 
EULAR/EUVAS guideline 
AZA, azathioprine; CYC, cyclophosphamide; LEF, leflunomide; MTX, methotrexate; RTX, rituximab;  TMP-SMX, trimethoprim-
sulfamethoxazole 
Hamour et al. 2010;. Mukhtyar  et al. 2009;. Rasmussen et al. 1995;. Gómez-Puerta et al. 2009 



RITUXIMAB   
ANCA vasculitis indikáció:  

MabThera glükokortikoidokkal kombinálva javallott a súlyos, 
aktív polyangiitis granulomatosában (Wegener granulomatosis) 
(GPA) és mikroszkópikus polyangiitisben (MPA) szenvedő 
betegeknél a remisszió elérésére. 
 
 375 mg/testfelszín m2, intravénás infúzióként adagolva,  

 
 hetente egyszer, négy héten keresztül (összesen négy 

infúzió) 
 
 


	Vasculitisek�Prof. Dr. Zeher Margit�DE OEC Klinikai Immunológiai Tanszék
	Vasculitisek
	Vasculitisek
	Klasszifikációs kritériumok
	5. dia
	6. dia
	Szisztémás vasculitisek mechanizmusai
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	Az ANCA indukálta neutrofil aktiváció mechanizmusai
	Az ANCA immunválasz szabályozásának feltételezett patofiziológiai mechanizmusai
	Az alternatív komplement útvonal szerepe ANCA asszociált vasculitiszekben 
	14. dia
	Granulomatosis polyangiitissel (Wegener)
	Granulomatosis polyangiitissel (Wegener)
	17. dia
	18. dia
	Mikroszkópos polyangiitis (MPA)
	20. dia
	21. dia
	22. dia
	23. dia
	Eosinophil granulomatosis polyangiitissel
	Az eosinophil granulomatosis polyangitissel (Churg–Strauss-szindróma) ACR klasszifikációs kritériumai
	26. dia
	ANCA-asszociált vasculitisek
	Laboratóriumi vizsgálatok
	PR3 – ANCA – MPO – ANCA vasculitis közötti különbség
	Takayasu-arteritis
	31. dia
	Polyarteritis nodosa
	Behçet syndroma
	IgA vasculitis (HS)
	Laboratóriumi paraméterek vasculitisekben
	Kezelési lehetőségek, terápiás stratégia felállítása
	Kezelési sémák
	RITUXIMAB  �ANCA vasculitis indikáció: 

