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Felnőttkori Still-kór  
általános jellemzők 

• Ritka autoinflammatorikus kórkép, ismeretlen etiológiával. 
 
• A kórkép első leírása Eric Bywaters nevéhez kötődik 1971-ben. 
 
• Az elnevezés is tőle származik – Dr. George Still által 1899-ben elnevezett 

gyermekkori kórképhez – a mai szisztémás JIA –hoz való hasonlatossága 
miatt. 

 
• A pathomechanizmusa sokáig ismeretlen volt, az elmúlt évek felfedezései 

vezettek hozzá az autoinflammáció jelenlétéhez. 
 
• Két proinflammatorikus cytokin - az IL-18 és az IL-1β- melyek termelődése 

az inflammaszómán keresztül szabályozódik – kulcsszereplői a betegség 
patchomechanizmusának. 



Epidemiológia 

 Ritkább mint a szisztémás JIA , de szinte minden országban és 
rasszban előfordul 1 

 A becsült incidencia ráta 0.14–0.40 eset 100,000 lakosra 2-5 

• 0.16 Franciaországban,3 0.22 Japánban,4 és a legkevesebb 0.4 
Norvégiában5 

 

 Általában fiatal felnőttek érintettek azonban 80 éves korban is 
jelentettek esetet6 

 Az átlagos életkor a diagnóziskor 35 év  7 

 A nők nagyobb arányban fordulnak elő 2 

 

 

 
1. Cush JJ. Bull Rheum Dis 2000;49:1–4; 2. Gerfaud-Valentin M, et al. Autoimmun Rev 2014;13:708–22; 3. Magadur-Joly G, et al. Ann Rheum Dis 1995;54:587–
90; 4. Wakai K, et al. J Epidemiol 1997;7:221–5; 5. Evensen KJ, et al. J Rheumatol 2006;35: 48–51; 6. Ichiki H. Nihon Ronen Igakkai Zasshi 1992;29:960–4; 7.  



Klinikai tünetek 

Gerfaud-Valentin M, et al. Autoimmun Rev 2014;13:708–22; Fautrel B. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2008;22:773–92. 

Leggyakoribb klinikai jellemzők Nem gyakori jellemzők 

Izomfájdalom  
(45%) 

Torokfájás 
(70%) 

Nyirokcsomó 
megnagyobbodás 

(50%) 

Splenomegalia  
(40%) 

Hepatomegalia  
(30%) 

Testsúly csökkenése 
(27%) 

Hasi fájdalom 
(18%) 

Mellhártyagyulladás  
(21%) 

Pericarditis  
(16%) 

Láz 
• A betegek 60–100% -át érinti 
• Tipikus lázgörbe napi 1-2 ( a legmagasabb értékek 

általában esti megjelenéssel (>39o C} 
• Megelőzi más tünetek megjelenését 

Ízületi fájdalom 
• Leggyakoribb tünet (a betegek 70–100%-a) 
• Arthralgia és arthritis általában a csuklókat, 

térdeket, bokákat érintve 
• Az arthritis kezdetben enyhe és átmeneti, de 

átalakulhat krónikus, destruktiv szimmetrikus 
polyarthritissé 

Bőrtünet 
• Macular vagy maculopapularis pirosas kiütés, 

amely a lázzal együtt jelenik meg (60–80%) 
• Predominánsan általában a törzsön és a felső 

végtagokon 



Laboratóriumi elváltozások - 
a betegek hány százaléka érintett 
 

Gerfaud-Valentin M, et al. Autoimmun Rev 2014;13:708–22. 1. Chen D-Y, et al. J Rheumatol 2004;31:2189–98. 

Emelkedett fvs 
szám 

(≥104/mm3) 

(72–94%) 

Neutrophilia 
(56–89%) 

Anemia 
(18–69%) 

Emelkedett CRP 
(>1.0 mg/dL)1 

(66–97%) 

Gyorsult 
süllyedés 
(90–100%) 

Magas ferritin 
>500 μg/L 
(69–97%) 

Emelkedett 
májenzimek 

(64–76%) 



Etiológia 

• Tisztázatlan. 
 

• A dohányzás, a gyógyszerhasználat, a terhesség, a transzfúziók, és a diéta nem befolyásolták. 
 

• A betegség incidenciája nem emelkedett családokban, etnikai csoportokban, nem mutat földrajzi 
eloszlást – igy nem valószínű hogy egy génhez kötött az előfordulása.  
 

• A HLA allélek közül a HLA-DR4, HLA-B17, B18, B35, és DR2.7 –vel mutattak ki asszociációkat. Más 
vizsgálatok során HLA-DR7 és HLA-DRB1 genotipusok kapcsolatát mutatták ki. 
 

• A gyulladásos citokinek (IL-6, IL-1, and IL-18) mértéke korrelációt mutat a betegség előfordulásával. 
 

• Számos mikroorganizmus, köztük a parvovírus B19, a rubeola, az echovirus 7, a Yersinia spp., az 
Epstein-Barr vírus, a citomegalovírus, a coxsackie B4 és a klamidia jelenlétét a betegséggel egyidejűleg 
figyeltek meg.  
 

• Egyes esetekben nyelőcső-, emlő-, vesesejtes-, petefészek rákkal, melanomával,  papilláris 
pajzsmirigyrákkal, non-Hodgkin-limfómával és más daganatos megbetegedésekkel összefüggésben 
jelentkezett a betegség. 

• Röviden, különböző genetikai, fertőző és malignus eredetet feltételeztek, azonban egyiket 
sem sikerült bizonyítani. 

  

? 

Open Access Rheumatol. 2016 Mar 15;8:17-22 
 



A veleszületett immunitás aktiválása 

 Polygénes autoinflammatorikus kórkép ahol a veleszületett 
immunitás jelentős szereppel bír a betegség kialakulásában 
–  neutrophilek és macrophagok aktiválása kulcsszerepet tölt 
be 

 

 A legtöbb proinflammatorikus cytokin emelkedett - IL-1β, IL-18, 
IL-6, and TNF-α 

 

Gerfaud-Valentin M, et al. Autoimmun Rev 2014;13:708–22; Jamilloux Y, et al. Immunol Res 2015;61:53–62. 

Pathogenezis 



A pathomechanizmus feltételezett modellje 

Autoimmunity Reviews, Vol 13, Issue 7, 2014,  708-722 



IL-1β szerepe 

 IL-1β lehet felelős a 
jellegzetes tünetekért 

 Aktiválja a 
thermoregulációs 
központot lázat okozva 

 IL-1β aktiválja az IL-1 
receptorokat az 
endotheliumban 
bőrpirt okozva  

 Az IL-1β szabályozatlan 
termelődésének fontos 
szerepe van a betegség 
kialakulásában ezért az 
IL-1 gátlóknak fontos 
szerep juthat mint 
terápiás opció 

Al-Homood IA. Rheumatology 2014;53:3238; Lachmann HJ. Arthritis Rheum 2011;63:314–24. 
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IL-1β 

• Az NLRP3 inflammoszóma rokon gének mutációit azonosították a kriopirinnel 
kapcsolatos periodikus szindrómákban (CAPS), a familiáris mediterrán lázban (FMF) és 
a pyogén arthritisben, a pyoderma gangrenosumban és az akne-szindrómában (PAPA). 
Ezzel szemben felnőttkori Still-betegségben a veleszületett immunitás zavarának oka 
továbbra is ismeretlen.1 

 
• Kimutatták azt is, hogy az IL-1β és az IL-1 receptor génpolimorfizmusok nem álltak 

összefüggésben  a betegséggel2 

 

1Kontzias A, Efthimiou P 
Drugs. 2008; 68(3):319-37 
2Youm JY, Woo JH, Kim TH, Bae SC, Yoo DH 
Scand J Rheumatol. 2007 Sep-Oct; 36(5):390-3. 
 



IL18 

• Az IL-18, amely az IL-1 család tagjaként indukálja az IL-1β termelést 
 

• Kulcsfontosságúak a betegség szisztémás gyulladásos folyamatának 
elősegítésében 
 

• Az IL-18 szérumszintje magasabb felnőttkori Still-kórban, mint más 
autoinflammatorikus betegségekben 
 

• Az IL-18 lokális expressziója felelős lehet a szövet károsodásáért egyes 
célszervekben, például a májban illetve synovialis membránban 
 

 
 Rheumatology (Oxford). 2011 Apr; 50(4):776-80 
J Rheumatol. 2004 Nov; 31(11):2189-98.]. 
 



Diagnózis 

• A diagnózis továbbra is klinikai jellegű 
 
• Nincs célzott diagnosztikai vizsgálat  

 
• Szükséges más, klinikai jellemzőiben hasonlatos 

betegségek kizárása, például a különböző fertőző, 
neoplazmatikus, autoimmun és más autoinflammatórikus 
betegségek. 

 

Yamaguchi M, Journal of Rheumatology. 1992;19(3):424–430.  
Fautrel B. Medicine. 2002;81(3):194–200.  
Cush JJ. Bulletin on the Rheumatic Diseases. 2000;49(6):1–4.  



Diagnosztikai kritériumok 

Colafrancesco S, et al. Expert Rev Clin Immunol 2015;11:749–61.   

Leggyakrabban használt 

Cush et al 
(1987) 

Főbb kritériumok 
Láz> 39 ° C 
Bőrkiütés 
WBC szám> 12,000 / mm3 + ESR> 
40 mm / óra 
Negatív RF és ANA 
Carpal ankylosis (2 pont 
mindegyikhez) 

Kisebb kritériumok 
<35 év 
Ízületi gyulladás 
Prodromalis torokfájás 
RES-érintettség vagy 
hypertranaminaemia 
serositis 
Nyaki vagy tarsalis ankylosisok (1 
pont egyenként) 

Lehetséges diagnózis 
10 pont 12 hét megfigyeléssel 
Határozott  Still-kór 
10 pont 6 hónapos megfigyeléssel 

Fautrel et al 
(2002) 

Főbb kritériumok 
Láz ≥39 ° C 
Ízületi tünetek 
Átmeneti erythema 
Torokgyulladás 
PMN ≥80% 
GF≤20%   

Kisebb kritériumok 
Tipikus kiütés 
Leukocytosis ≥10,000 / mm3 

A diagnózis megköveteli: 
≥4 fő kritérium vagy 3 fő kritérium 
+ 2 kisebb kritérium 

Yamaguchi et al 
(1992) 

Főbb kritériumok 
Láz ≥39 ° C (≥1 hét) 
Arthralgia (≥2 hét) 
Tipikus kiütés 
Leukocytosis (≥10 000 / mm3) 
≥ 80% granulocitákkal 

Kisebb kritériumok 
Torokfájás 
Lymphadenopathia és / vagy 
splenomegália 
Májműködési zavar 
Negatív RF és ANA 

Kizárási kritériumok 
Fertőzések, rosszindulatú 
betegségek, reumatikus 
betegségek 
A diagnózis megköveteli 
≥5 kritérium, beleértve a ≥2 fő 
kritériumot 



Ritka klinikai tünetek 
└► Fulmináns hepatitis 
└► Myocarditis és miokardiális nekrózis 
└► Tüdőérintettség 

Mellhártyagyulladás, ideiglenes infiltráció, ARDS 
és tüdőbetegség 

└► Tiszta vörösvértest aplázia 
└► Nem megfelelő ADH szekréció és alacsony 

nátriumszint 
└► Serositis 
└► Meningitis (aszeptikus) neutrofil pleiocytosis és 

stroke 
└► Disseminált agyi trombotikus mikroangiopátia 

└► Halálos fertőzések 

Egyéb súlyos szövődmények 

└► Makrofág aktivációs szindróma, más néven 
reaktív haemophagocytás szindróma 

└► Disseminált intravaszkuláris koagulopathia 
└► Thromboticus thrombocytopeniás purpura 
└► Diffúz alveoláris vérzés 
└► Tüdő artériás magas vérnyomás 
└► Szeptikus sokk 

Súlyos szövődmények 

Kadavath S, et al. Ann Med 2015;47:6–14. 



Alcsoportok 

Ther Clin Risk Manag. 2014 Dec 22;11:33-43.  



Ajánlott terápiás út 

Reprinted with permission from Jamilloux Y, et al. Ther Clin Risk Manag. 2015;11:33-43. 

Anti−IL-1 Anti−TNFα 

Anti−IL-6 Anti−IL-6 

 kortikoszteroid lökések 
 IVIG 
 Anti−IL-1  
 Cyclophosphamide 
 Cyclosporine A 
 Plasma csere 

 NSAIDs 
 IVIG 

- - - 

± Biztos diagnózis 
Kortikoszteroidok 0.8-1 mg/kg/nap 

kortikoszteroid függőség 

Szisztémás 
megjelenés 

Articularis 
megjelenés 

Refrakter betegség 

CS ± IVIG 
± Anti−IL-1 

Terhesség 

Egyéb helyzetek: 
Reaktív hemofagocitikus  
lymphohistiocytosis 
Szívizomgyulladás 
Disseminált koagulopathia 
Diffúz alveoláris vérzés 

Szteroid spórolás: methotrexat 7.5-
mg/hét 

Nincs/ nem kielégítő klinikai válasz 



Jelenlegi biológiai terápiás 
kezelési lehetőségek  

 
1. Jamilloux Y, et al. Ther Clin Risk Manag 2014;11:33–43; 2.Kadavath S, et al. Annals of Medicine 2015;47:6–14; 3. Ilaris (canakinumab) SmPC. Novartis 
Europharm Ltd. 2016.  

Principle of Activity Generikus név dózis 

IL-1 blokad 

Anakinra 100 mg/nap 

Rilonacept  220 mg töltő dózis,  
160 mg fenntartó heti dózis sc. 

Canakinumab 4 mg/kg sc. minden 4 héten 

IL-6 blokad Tocilizumab 8 mg/kg iv 

TNF-α blokad 

Etanercept 25 mg sc hetente kétszer 

Adalimumab 40 mg hetente/kéthetente 

Infliximab 3 mg/kg 0, 2, 6. héten, azután egyszer minden 8. héten 50 
hétig 



Familiáris mediterrán láz 

 FMF a leggyakoribb PFS (periodikus láz szindróma)1 

 Autoszomális recesszív betegség 

 Elsősorban a keleti mediterrán származású embereket érinti, különösen a 
nem askenázi zsidó, örmény, török vagy arab ősök egyedeit2 

 Az autoinflammatorikus betegségek Eurofever nyilvántartásából származó 
adatai azt mutatták, hogy az európai származású betegek sem ritkák3 

1. Samuels J, Özen S. Curr Opin Rheumatol. 2006;18:108-117. 2. Ben-Chetrit E, Touitou I. Arthritis 
Rheum. 2009;61:1447-1453. 3. Toplak N, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1177-1182.. 



Előfordulási formák1-5 

Az epizódok 
időtartama1  1−3 nap 

Klasszikus 
jellemzők2 

 Újra visszatérő, lázas epizódok 
 Fájdalmas mellkasi gyulladás (mellhártyagyulladás) 
 Fájdalmas hasi gyulladás (peritonitis) 
 Arthritis / fájdalmas ízületek (arthralgia) 
 Pirosság, duzzanat (erysipelas-szerű erythema) 

Laboratóriumi 
jellemzők2 

 A fehérvérsejtek számának növekedése (leukocitózis) 
 ↑ ESR 
 ↑ CRP, SAA 

Komplikációk 2,4,5 

 A reaktív amiloidózis (AAA)  - amelyet az szérum 
amyloid fehérje (SAA) lerakódása okoz - az FMF 
legsúlyosabb szövődménye 

 Tipikusan a vesében fordul elő, de hatással lehet a 
GI-traktusra, a májra, a lépre, a pajzsmirigyre, a 
szívre és a herékre is 

 A kezeletlen betegek 50% -ánál jelentettek vese 
amyloidózist 

 Ha nem kezelik, veseelégtelenséget és korai halált 
okozhat 

Az FMF tipikusan akut lázként jelenik meg, melyet hasi, 
mellkasi vagy ízületi fájdalom kísér 

1. Samuels J, Özen S. Curr Opin Rheumatol. 2006;18:108-117. 2. Samuels J, et al. Medicine. 1998;77:268-297. 3. Turkish FMF Study Group. Medicine. 2005;84:1-11. 
Simon A, et al. Familial autoinflammatory syndromes. In: Firestein G, et al, eds. Kelley's Textbook of Rheumatology. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2008:1863-1882. 
4. Zadeh N, et al. Genet Med. 2011;13:263-269. 5. Ben-Zvi I, et al. Isr Med Assoc J. 2012;14:221-224. 3. El Kassimi F. Chest. 1987;91:265-266. 4. Zadeh N, et al. Genet 
Med. 2011;13:263-269. 5.  



Az FMF-et a MEFV-gén mutációja okozza, amely pyrint kódol 

 A recesszív öröklésű FMF-et a 16p13.3 
kromoszómán lévő MEFV-gén mutációja okozza 
1,2 

 

 

 

 

1. Zadeh N, et al. Genet Med. 2011;13:263-269. 2. Koné-Paut I, et al. Joint Bone Spine. 2011;78:111-114. 3. INFEVERS Website. http://fmf.igh.cnrs.fr/ISSAID/Infevers. 
Accessed July 20, 2016. 4. Grandmange S, et al. Genes Immun. 2011;12:497-503. 5. Genes: MEFV. Genetics Home Reference. http://ghr.nlm.nih.gov/gene/MEFV. 
Accessed July 12, 2016. 

Az MEFV gén a 16-os 
kromoszóma rövid karján 
helyezkedik el a 13.3 helyen5 
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A MEFV gén kódolja a gyulladás szabályozásában szerepet játszó protein 
természetű pyrint, mely  a neutrofilekben, eozinofilekben, monocitákban, 
dendritikus sejtekben és fibroblasztokban expresszálódik 



Hypothézisek az FMF mutációi által okozott gyulladásra 

1. Park H et al. Nat Rev Immunol. 2012;12:570-580. 2. Simon A, van de Meer JW. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2007;292:R86-98.  
3. Chae JJ, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2006;103:9982-9987. 

Kaszpáz-1 
NUCLEUS 

Pro-IL-1β 
IL-1β 

SEJTHÁRTYA 

Aktivált 
inflammaszóma 

    Sequestratiós hipotézis: Az FMF-mutációk 
zavarják a pyrin normális gátló hatását a kaszpáz-
1-re, ezáltal az IL-1β termelődést2,3 

1 

IMMUNSEJT 

Pyrin imflammoszóma 
hypothezis : a pyrin 
saját imflammaszómát 
alakíthat ki, ami IL-β 
aktiváciohoz vezet2,3 

2 

Pyrin 
inflammaszóma 

Inaktiv 
inflammaszóma 

CÉLSEJT 

Az FMF-mutációk által 
érintett fehérje pyrinnek 
általában gátló hatása van 
az inflamoszómára és az 
IL-1β termelődésre 



Pyrin inflammasoma activation and RhoA signaling in the autoinflammatory diseases FMF and HIDS 
Nature Immunology, June 6, 2016 



Az FMF kezelés célja kétszeres: akut támadások megelőzése és 
kezelése 

A rohamok megelőzése 1,2  

A szokásos terápia a lázas rohamok és amyloidosis megelőzésére a kolhicin napi 
adagolással. 

A rohamok kezelése2 

Azoknál a betegeknél, akik nem reagálnak a maximális kolhicin dózisra, korlátozott 
lehetőségek állnak rendelkezésre, első választásként az IL-1-inhibitor alkalmazása javasolt. 

1. Ozturk MA, et al. Clin Exp Rheumatol. 2011;29 (Suppl. 67):S77-86. 2. Ozen S, et al. Ann Rheum Dis. 2016;75:644-651. 



Kolchicinre nem reagáló vagy intoleráns betegek 

Szer Előnyök / Korlátozások 

Kortikoszteroidok1  Korlátozott klinikai bizonyíték 
 Lehetséges fájdalomcsillapítás, de nincs hatása a CRP-re vagy az SAA-ra 
 Hosszú távú káros hatások 

Interferon alpha1  A folyamatos kezelés hosszú távon nem kivitelezhető 
 Csak végső megoldásnak tekinthető 

Szelektiv serotonin 
reuptake gátlók1 

 Korlátozott adatok a hatékonyságról kolhicinnel együtt adva depressziós FMF 
betegeknél 

TNF-α gátlók1  Bizonyos jótékony hatások 
 Számos mellékhatással jár, különösen a fertőzés kockázatának növekedésével 

IL-1  gátlók1-5  Bizonyítékok a tünetek / laboratóriumi markerek gyors és tartós csökkentéséről 
 Anakinra: esetjelentések / kis esetszám 
 Rilonacept: 2. fázisú RCT 
 Canakinumab törzskönyvezve 
 Szakértői ajánlások támogatják a kolchicin-rezisztens betegekben használatát 

IL-6 gátlók6  A korlátozott klinikai adatok kedvező hatásokat mutatnak 

CRP, C-reactive protein; IL, interleukin; RCT, randomized, controlled trial; TNF, tumor necrosis factor; SAA, serum amyloid A.  

1. Ozturk MA, et al. Clin Exp Rheumatol. 2011;29 (suppl 67):S77-86; 2. Hentgen V, et al. Semin Arthritis Rheum. 2013;43:387-91; 3. Hashkes PJ, et al. Ann Intern Med. 
2012;157:533-41; 4. Study of Efficacy and Safety of Canakinumab in Patients With Hereditary Periodic Fevers. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02059291. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02059291?term=%22FMF%22+AND+%22canakinumab%22&rank=3; 5. Novartis Pharma AG, data on file; 6. Fujikawa K, et al. Clin 
Exp Rheumatol. 2013;(3 suppl 77):150-1.  



Csukló- és 
kéz kisiz.  
diffúz 
fájdalma, 
duzzanata 
p.os NSAID 

Per os 
szteroid-ra 
panaszai 
enyhültek, 
láza 
megszűnt, 
heti 15mg 
methotrexat
ot (Trexan) 
indítása 

Rtg felvételen 
kezeken és 
lábakon sávos 
porosis, apró 
erosiok. 

Aktivitás 
növekedés 
miatt heti 20mg 
MTX 
dózisemelés + 
p. os NSAID 

Subfebrilitás 
kis dózisú 
szteroid 
lökésterápia 

Magas aktivitás 
miatt heti 20mg 
MTX + napi 
2000mg 
sulfasalazin mh 
miatt elhagyva 

Magas 
aktivitás miatt  
Delagil 
terápia 

MTX és 
Delagil 
terápia 
folytatása 

2015.05. 2016.05. 2016.08. 2017.02. 2017.07. 2018. 

Szimmetrikus váll-, 
könyök-, csukló- és 
térdízületek 
fájdalma, időszakos 
febrilitással, 
torokfájdalommal, 
rash és testsúly 
csökkenés. 
Góckutatás neg. 

We:73mm/h, 
CRP:39,85mg/l, 
emelkedett se 
ferritin szint. 

2016.09. 

Esetismertetés 



Take-home messages 

 Ezen autoinflammatorikus kórképek az inflammaszóma 
megváltozott szabályozásával és proinflammatorikus 
cytokinek termelődésével járnak. 

 
 Refrakter betegség esetén, ezen cytokinek elleni célzott 

terápiák eredményesek lehetnek. 



 Köszönöm a figyelmet! 
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