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Sjögren-szindróma 



Epidemiológia 

 Prevalencia: 0,5-1% 

 Elsősorban 40-50 év közötti nők 

 Nő: férfi arány = 9:1 

 Primer Sjögren-szindróma: glandularis és 
extraglandularis tünetek 

 Szekunder Sjögren-szindróma: társulás egyéb szisztémás 
autoimmun kórképekkel (újabban inkább az „asszociált 
Sjögren-szindróma” használatos)  



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. 



Észak-Dél irányú különbségek 

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



Patogenezis 

Genetikai háttér 
Vírusok szerepe 

Hormonok szerepe 

Nyugvó epithelium Dysregulált epithelium 

Lymphocytás infiltráció 
Sejtadhéziós molekulák fokozott termelése 
Megnövekedett autoantigén-expresszió 
Fokozott apoptózis 
BAFF termelés 
Autoreaktív T-sejtek aktivációja 

Effektor T-sejt cytotoxicitás 

Aberráns home-ing 
B-sejt tolerancia megszűnése 
Lokális autoantitest termelés 
Polyclonalis B-sejt aktiváció 

Voulgarelis et al, Nat. Rev. Rheumatol 2010, doi:10.1038/nrrheum.2010.118  



 Szoros asszociáció HLA-B8 és DR3 Ag-ekkel (3,6x-os RR) 

 HLA-DQA1*0501/DQB1*0201  

 HLA-DQW1 (poliklonális B sejt-aktiváció regulációja?) 

  IL-10 promoter polymorphismus: korábbi betegségkezdet? 

 HLA-DQ1/DQ2: aSS-A, aSS-B, RF magas szérumszintje 

 TNF-α polymorphismus: vesemanifesztációk és aSS-A, aSS-B 
pozitivitás 

 HA-1 minor hisztokompatibilitási antigén 168 His variánsa: 
norvég, német és magyar populációban csökkent kockázat 

Genetikai tényezők 

Font J, Garcia-Carrasco M, Ramos-Casals M et al. Rheumatology  2002;41:1025–30. 
Pertovaara M, Hulkkonen J, Antonen J et al. Rheumatology  2004;43:106–7. 

Harangi M, Kaminski WE, Fleck M et al. Eur J Immunol 2005;35:305-17.  



Vírusok szerepe 

 Hatásukra károsodhat az autoreaktív T-sejtek kiszűrése 
a thymusban zajló szelekció során 

 Abnormis reakció indulhat a glandularis epithelsejtek 
megváltozott szerkezetű vagy megváltozott módon 
expresszált autoantigénjei ellen 

 Gyakran vizsgált vírusok: EBV (primer fertőzés? 
reaktiváció?), coxsackie A13, B4, HCV, HIV, HTLV-1 

Font J, Garcia-Carrasco M, Ramos-Casals M et al. Rheumatology  2002;41:1025–30. 



Vírusok szerepe - HCV, HIV 

 Hepatitis C vírus: sialotrop. Klinikailag és 
szerológiailag is megtévesztésig hasonlíthat a primer 
Sjögren-szindrómához az általa okozott sialoadenitis, 
ezért jelenleg kizárási kritérium 

 HIV: Diffúz infiltratív lymphocytosis szindróma 
(különbség: döntően CD8+ sejtek infiltrálnak) 

Font J, Garcia-Carrasco M, Ramos-Casals M et al. Rheumatology  2002;41:1025–30. 



Sejtadhéziós molekulák fokozott illetve aberráns 
expressziója a glandularis epithelsejteken: 

lymphocytás infiltráció 

 

Lymphocytás infiltráció kisnyálmirigy biopsziában (HE festés, 50x) 

Infiltráló sejtek: 
T-lymphocyták: 75% (CD4:CD8 arány 
3-5:1) 
Kemoattraktánsaik: CXCL9, CXCL10 
Th17 sejtek 
IL17A: IL6, TNF-α, GCSF, IL21, IL22 és 
kemokinek expresszióját fokozza. 
Kemoattraktánsuk: CXCL16 

B-sejtek: 20% 
Kemoattraktánsaik::CXCL 12, CXCL 13 
(ektópiás CG formáció!) 
Antigénprezentáló sejtek, NK sejtek: 5% 
Kemoattraktánsaik: CXCL 13, CXCR5 
 

Ogawa N, Ping L, Zhenjun L et al. Arthritis Rheum 2002;46:2730-41. 
Amft N, Curnow SJ, Scheel-Toellner D et al. Arthritis Rheum 2001;44:2633-41. 



Poliklonális B-sejt aktiváció 

BAFF (=BLyS): B-sejt aktiváló faktor 

 TNF-szupercsalád tagja 

 B-sejtek érését, proliferációját és túlélését szabályozza 

 SLE, RA kapcsán is kulcsszerep 

 Sjögren-szindrómában mérték a legmagasabb szérumszinteket 

 BAFF szint és B sejt diszfunkció illetve autoantitest termelés között 
korreláció van 

 Nyálmirigyet infiltráló T-sejtek és makrofágok lokális BAFF 
expresszióját is kimutatták 

 Antiapoptotikus hatás: lymphomagenezis? 

Mariette X, Roux S, Zhang J et al. Ann Rheum Dis 2003;62:168-71. 



Lymphocyták és epithelsejtek 
proinflammatorikus citokin-expressziója 

 Elsősorban Th1 típusú citokinek 

 IL18 szint korrelál az aSS-A és aSS-B autoantitest 
szintekkel 

 IL-10 szint korrelál a SS súlyosságával 

 Az IFN-α lokális túltermelődése a nyálmirigyek 
plasmocytoid dendritikus sejtjeiben elősegíti az 
autoimmun folyamatok felerősödését 

Bombardieri M, Baarone F, Pittoni V et al. Arthritis Res Ther 2004;6:R447-56. 
Bertorello R, Cordone MP, Contini P et al.  Clin Exp Med 2004;4:148-51. 

Bave U, Nordmark G, Lövgren T et al. Arthritis Rheum 2005;52:1185-95. 



A reziduális acinusok progresszíven 
csökkenő szekréciós képessége 

 Víz, fehérje és mukopoliszacharid szekréció: M3 
receptorok stimulációján keresztül 

 SS-ban a fenti stimulusra adott válasz elmarad  

 Aquaporin fehérje feladata: sejtmembránon át történő 
gyors víztranszport (receptora szintén muszkarinerg 
stimulusra kerül a plazmából az apikális sejtmembránra) 

 SS-ben az aquaporin5 szint csökken… 

Ishikawa Y, Skowronski MT, Ishida H. FEBS Lett 2000;477:253-7.  



Apoptózis szerepe 

 A folyamat kezdetén a glanduláris epithelsejtek 
apoptózisa a megnövekedett proteáz aktivitáson 
keresztül proteolízist indukál, szöveti destrukcióhoz 
vezetve 

 A nyálmirigyeket infiltráló mononukleáris sejtek 
rezisztenssé válhatnak az apoptózissal szemben (Bcl-2 
fehérjék szerepe, lymphomagenezis) 



Hormonok szerepe 
 Szerepük az erős (9:1) női dominancia miatt merült fel 

 az ösztrogéneknek lehet szerepük az autoimmunitásban, az androgének 
inkább protektívek: látszólag ellentmondás (az arány számít?) 

 Az ováriumok kis mennyiségű tesztoszteront termelnek, mely menopauzában 
megszűnik 

 DHEA, DHEA-S: mellékvesében termelődnek, korral csökkenő mennyiségben 
– Sjögren-szindrómásoknál eleve a kontrollokénál 40-50%-kal kevesebb 
termelődik 

  nyálmirigyekben a DHEA szint szignifikánsan csökkent kontrollokhoz képest 

 DHEA tesztoszteronná konvertálódik a nyálmirigyekben, ez SS-ban kiesik. 
Férfiaknál a szisztémás tesztoszteronból pótlódhat, nőknél nem 

 Szisztémás és lokális (nyálmirigyeknél) androgén deficiencia?  
Spaan et al, J Cell Mol Med 2009.  



Autoantigének és autoantitestek 

- 52-kDa SSA/Ro          RNS + fehérje (cytoplasma) 

- 60-kDa SSA/Ro   RNS + fehérje (cytoplasma) 

- 48-kDa SSB/La  foszfoprotein (nucleoplasma)   

 
Gyulladás   antigének a sejtfelszínre kerülnek 

 

   Az autoantitestek direkt   
  membránkárosító hatása érvényesülhet 

 



Autoantitestek Sjögren-szindrómában 

• anti-Ro/SS-A: 95%-os prevalencia 
• anti-La/SS-B: kb. 50-60%-os prevalencia 

 
ribonukleoprotein komplexek ellen képződnek 
 jelenlétük esetén gyakoribbak az extraglandularis tünetek  
 szenzitívek, de nem elég specifikusak 
 közvetlen patogenetikai szerep congenitalis szívblokkban 
az antiRo/SS-A kötődése a Ro/SS-A-hoz elősegíti a pDC-be történő felvételt 
 

• alfa-fodrin elleni antitestek (aAF) 

- a fodrin apoptotikus hasítási terméke ellen képződnek 

- a fodrinnak a szekrécióban van szerepe 
- IgA és IgG izotípus 
- prevalencia 55-64% primer-, 40%-86%  szekunder SS-ban 
- alacsony szenzitivitásuk miatt diagnosztikus értékük SS-ban csekély 



Patogenezis - összefoglalás I. 

Nocturne et al, Nature Reviews Rheumatology 9, 544-556 (September 2013) 



Patogenezis-összefoglalás II. 

Kezdeti glandularis gyulladás 

Zavart clearance 

Stromasejt-érés  

Felborult cytokin-expresszió (IFNα, TGF-β, IL-10) 

     EPITHELITIS  

Antigén prezentáció 
Ectopiás centrum germ. formáció 

Aberráns B sejt aktiváció 

T-sejt aktiváció Autoantitest termelés 

Mirigy-dysfunctio 

Csökkent kiválasztás, csökkent válasz a neurotransmitterekre 

Zavar a szekretoros funkcióban 

A gyulladás felerősödése, szöveti károsodás 

Hansen et al, Curr Opin Rheumatol 2005, 17:558-565 



A Sjögren-szindróma tünetei I. 

• Glandularis tünetek 

 - keratoconjunctivitis sicca (szemszárazság) 

 - sialoadenitis chronica (szájszárazság), caries! 

 - kétoldali aszimmetrikus parotisduzzanat 

 (submandibularis, sublingualis nyálmirigyek is) 

 - légzőszervi eltérések  

 (tracheitis sicca, bronchitis sicca, interstitialis 
pneumonia) 

 - gastrointestinalis tünetek (atrophiás gastritis, 
chronicus pancreatitis, oesophagus dysmotilitas) 

 - xeroderma 

 - vaginitis sicca 



A Sjögren-szindróma tünetei II. 

 Extraglandularis tünetek 

 - non-erosiv polyarthritis 

 - vasculitis (lymphocytás, leukocytoclasticus) 

 - idegrendszeri tünetek (KIR vasculitis, mononeuritis multiplex, polyneuropathia, 
kognitív funkciók károsodása) 

 - myositis (focalis) 

 - lymphadenopathia 

 - pneumonitis 

 - veseeltérések (interstitialis nephritis, renalis tubularis acidosis) 

 Társulhat: Raynaud-szindróma, autoimmun hepatitis, primer biliaris cirrhosis, 
Hashimoto-thyreoiditis és bármely egyéb szisztémás autoimmun betegség 



Tüdőérintettség 

• Felső légutak 

• Rhinitis sicca 

• Alsó légutak 

• Tracheitis sicca 

• Lymphocytás 
bronchitis/bronchiolitis 

• Bronchialis hyperreaktivitás 

• Lymphoproliferativ kórképek 
• Diffúz lymphoid hyperplasia (Lymphocytás 

interstitialis pneumonia -LIP!) 

• pseudolymphoma 

•  B-sejtes NHL (Bronchus-asszociált 
nyirokszövet- BALT) 

Egyéb  diffúz interstitialis pneumoniák 

Nemspecifikus interstitialis pneumonia 
(NSIP) 

Szokványos interstitialis pneumonia (UIP) 

Cryptogen organizáló pneumonia (COP) 

Diffúz panbronchiolitis 

Multiplex cysták vagy bullák 

Vasculitis és pulmonalis hypertonia 

Tüdő amyloidosis 

Pleura érintettség (inkább szekunder SS-ban) 

Papiris et al, Semin Respir Crit Care Med 2007;28:459-72. 



Cutan vasculitis-purpura 



Cryoglobulinaemiás vasculitis 



Diagnózis 

Amerikai-Európai Konszenzus, 2002 

I. Szubjektív szemtünetek: legalább egy az 
alábbiak közül: 

 1. Naponta jelentkező szemszárazság-érzés több, 

mint 3 hónapja 

 2. Visszatérő idegentest-érzés a szemben 

 3. Műkönny használata naponta több, mint 3 
alkalommal 



II. Objektív szemtünetek: legalább egy 
teszt pozitivitása 

  
1. Schirmer-teszt: <5 mm/5 perc 
 
2. Pozitív Rose-Bengal teszt (score>4) 

 



 

 

 

 

 

1. Naponta jelentkező szájszárazság-érzés több, mint 3 

hónapja 

 

2. Felnőttkori visszatérő nyálmirigyduzzanat 

 

3. Gyakori folyadékfogyasztás száraz ételekhez 

III. Szubjektív szájtünetek - legalább egy az alábbiak 
közül: 



IV. Nyálmirigy-érintettség: 
legalább egy módszer pozitivitása az alábbiak közül:  

  
1. Csökkent nem stimulált nyálelválasztás (sialometria): 
<1,5 ml 15 perc alatt 
  
 



2. Parotis sialographia  
során diffúz sialectasia 

3. Pozitív 
nyálmirigy-szcintigráfia 



 V. Szövettan: 

 Focalis lymphocytás sialoadenitis kisnyálmirigyekben  

 (legalább egy, több mint 50 lymphocytát tartalmazó fókusz /4 mm²) 

VI. Autoantitestek: 

anti-Ro/SS-A és/vagy anti-La/SS-B jelenléte a szérumban 



A Sjögren-szindróma klasszifikációja 

Primer Sjögren-szindróma 

A 6 kritériumból 4 teljesül, ezek közül egyik a szövettani 
pozitivitás vagy a szerológiai eltérés 

Az objektív szem- és szájtünetek, szövettan, szerológia közül 3 
teljesül 

 

Szekunder Sjögren-szindróma: 

Egyéb, jól definiált autoimmun betegség, és a szubjektív tünetek 
jelenlétéhez 2 társul az objektív tünetek és a szövettan közül 

Vitali et al. Ann Rheum Dis. 2002 Jun;61(6):554-8.  



Kizárási kritériumok 

 Korábbi fej- és nyaki régiót ért besugárzás 

 Hepatitis C fertőzés * 

 AIDS (diffúz infiltratív lymphocytosis szindróma) 

 Korábbi lymphoma 

 Sarcoidosis ** 

 Graft versus host disease 

 Anticholinerg szerek használata 

 Amyloidosis *** 

 

 

*M. Ramos-Casals et al, Medicine, 84/2, 69-80,  2005. 
**Gál I.et al, J Rheumatol 27: (10) 2507-2510, 2000.  
***Gál I. et al, Magyar Reumatológia 40: 244-246, 1999. 
   



Az új kritériumrendszer (2012, ACR) 

újdonságai 

 Sialometria 

 Szubjektív kritériumok 

 Schirmer-teszt, Rose-Bengal teszt 

 Szekunder Sjögren-szindróma elnevezés 

 Szemfestődési score: 
 Fluoreszcein a corneához (0-6) 

 Lisszamin-zöld a conjunctivához (0-3) 

 Pozitív, ha fentiek összege szemenként ≥ 3 

 Szenzitivitás 96,3%, specificitás 83% 

 



ACR 2012 klasszifikációs kritériumok 

 Pozitív szérum anti-Ro/SS-A VAGY anti-La/SS-B VAGY EGYÜTTES 
rheumatoid faktor ÉS ANF pozitivitás 

 Kisnyálmirigy biopszia során focalis lymphocytás sialoadenitis  

(≥ 1 focus/ 4mm2) 

 Keratoconjunctivitis sicca (≥3 festődési score) (glaucoma szemcseppek 
és keratoplastica, kozmetikai sebészeti beavatkozás az elmúlt 5 évben 
tilos) 

2/3 pozitív= Sjögren-szindróma 

Kizáró tényezők: fej-nyakbesugárzás, HCV, AIDS, sarcoidosis, 
amyloidosis, GVHD, IgG4-szindróma ACR 2012 pp 475-487. 



ACR/EULAR 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 

Dg: siccás tünetek, nincs kizárási kritérium és összpontszám ≥ 4 

Shiboski et al, ARD 2016. 



Differenciál-diagnosztikai megfontolások 

 Monitor-conjunctivitis 

 Gyógyszer-mellékhatás: 

 Vérnyomáscsökkentők (béta-blokkolók, Ca-antagonisták, ACE-gátlók, diureticumok) 

 Anxiolyticumok, triciklikus antidepresszánsok, antihistaminok 

 Izomrelaxansok, protonpumpagátlók, bronchodilatatorok 

 Időskori mirigy-dysfunctio 

 Parotitis, benignus sialoadenosis 

 Sialolithiasis 

 Parotis neoplasma 

 Hypertrigliceridaemiához társuló nyálmirigyduzzanat 



Sjögren-szindróma és non-Hodgkin 

lymphoma (NHL) 

 Sjögren-szindrómásoknál a NHL kialakulásának relatív rizikója 
40-44x-es* 

 Incidencia: 6,4/1000 fő 

 Mérsékelt malignitású, marginalis zóna típusú B-sejtes 
lymphoma illetve diffúz nagy B-sejtes lymphoma a leggyakoribb 

 A krónikus gyulladásos folyamatok malignus sejtproliferációba 
való transzformálódása lépésről lépésre modellezhető 

*Váróczy et al, Rheumat Intern 2002, 22:233-237. 
Zeher M et al, MBA, 51: 243-247, 1998. 



A Sjögren-szindrómához társuló NHL 

pathogenesise 

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



A leggyakoribb lymphoma 

típusok SS-ban 

Marginális zóna típusú 
(MZBCL – 65%) 

Diffúz nagy B-sejtes  
(DLBCL – 18%)  

• Extranodalis (MALT) 
• Leggyakrabban nyálmirigy 

lokalizáicó 

• Indolens lefolyás 

• Csontvelőértintettség ritka 

• B-tünetek ritkák 

• Nodalis 

• Csontvelő-infiltráció 

• lymphadenopathia 

• Indolens lymphomák 
transzformációjából 
eredhetnek 

• Agresszív típus 

• A rituximab elérhetősége óta a 
2 éves túlélés 37%-ról 100%-ra 
nőtt 

Baimpa et al, Medicine, 2009;88:284-93. 
Routsias et al, Seminars Arthritis Rheum 2013(43):178-86. 



Mely tünetek esetén fokozott a NHL 

kockázata? 
 Gammopathia (IgM kappa!) 

 Tapintható purpura, vasculitis necrotisans 

 Hypocomplementaemia (c4!) 

 Perzisztáló parotis duzzanat 

 Lymphadenopathia, splenomegalia 

 Perifériás neuropathia 

 Cryoglobulinaemia (önmagában is extrém magasra emeli a rizikót) 

 CD27 pozitivitás 

 Anti-La/SS-B pozitivitás 

 Neutropenia (MZBCL), Lymphopenia (nem-MZBCL) 

 Kisnyálmirigy biopsziában focus score>3 

 Magas szérum β2-mikroglobulin szint 

 Korábbi reumatoid faktor pozitivitás megszűnése 

Quartuccio et al, J Autoimmun 2014;51:75-80. 
Risselada et al, Ann Rheum Dis 2014;73:1537-40. 



ESSDAI-EULAR SS  

betegség-aktivitási index 



ESSDAI-EULAR SS  

betegség-aktivitási index 



ESSDAI-EULAR SS  

betegség-aktivitási index 

Seror et al, Ann Rheum Dis 2010 



Mortalitási kockázat 

• Lymphopenia 

• Anti-La/SS-B 

• Monoclonalis gammopathia 

• Alacsony c3 vagy c4 

• Cryoglobulinaemia 

Ha a diagnóziskor 
> 1 jelen van és 
ESSDAI >14, 

fokozott a 
mortalitás 

Briton-Zeron, ARD2014 



A Sjögren-szindróma kezelése I. 

Siccás tünetek-szubsztitúciós terápia 

 Szájtünetek kezelése – Nyálpótlók 

 Biothéne oral balance termékek 

 Enzimtartalmú fogkrémek 

 N-acetyl-cystein  

 Muscarin agonisták 

 Pilocarpin (szemcsepp, tabletta) 

 Bethanecol 

 Fokozott szájhigiéné!!! 



A Sjögren-szindróma kezelése II. 

Szemtünetek kezelése 

 Könnypótlás (műkönnyek, olajok, gélek) 
 Retinol palmitate (Ocultect® gél és fluid) 
 Polyetilén-, polypropilén glikol (Systane®) 
 Dextrane, hypromellose (Tears Naturale II ®)  
 Tartósítószer nélküli készítmény (Genteal®, Optive®, Refresh Tears®, Cationorm®) 
 Saját szérum szemcsepp 

 Könnykonzerválás  - eszközös – úszószemüveg, terápiás kontaktlencse 

    - sebészi – könnypontelzárás (keratoplastica!) 

 Gyulladáscsökkentő gyógyszerek 
 steroidok 
 NSAID-ok 
 Cyclosporin A (?) 

 Könnytermelés stimulációja 
 Kolinerg szerek 



A Sjögren-szindróma kezelése III. 
Extraglandularis tünetek kezelése 

 Glükokortikoidok 

 Chloroquin (Delagil®) 

 Methotrexate (Trexan®) 

 Azathioprin (Imuran®) 

 Cyclosporin-A (Sandimmun Neoral®) 

 Sulfasalazin (Salazopyrin EN®) 

 Cyclophosphamid (Cytoxan®) 

 Biológiai terápia (antiCD20-rituximab-MabThera®) 



Tüdőérintettség kezelése 

• Felső légúti tünetek: párásítás, N-ACC 

• Follicularis bronchiolitis, LIP, COP: steroid 0,5-1 mg/ttkg hetekig, 
majd csökkentve 12-18 hónapig 

• UIP, NSIP: kis dózisú steroid + azathioprin 

• Lymphomák: típustól, stádiumtól függ 

• Follicularis bronchiolitis: inhalatív steroid és bronchodilatatorok, 
tartós makrolid! 

• Shi et al: steroid + cyclophosphamid 1 évig minden interstitialis 
típusban 

• Rituximab? 

 Papiris et al, Semin Resp Crit Care Med 2007;28:459-72. 
Shi et al, Respiration 2009;78:377-386. 

Borie et al, Respir Med 2011;105:130-36. 



A jövő célzott terápiás lehetőségei 

 



Összefoglalás 

 Nem ritka betegség 

 Az érintetteknek pszichés problémákat 
is jelent 

 A glandularis tünetek kezelése 
egyszerű 

 Az extraglandularis tünetek és a 
malignus lymphoma kialakulásának 
felismeréséhez fontos a rendszeres 
gondozás  

https://hu.pinterest.com/pin/31314159881644396/ 



Köszönöm a figyelmet! 


