
Alarmírozó tünetek rheumatoid arthritisben,
amikor a reumatológiai konzílium nem várhat

Bevezetés

A társadalom és az általános szakma
szemében a rewnatológia ("rewna") egy
"várhat még" területet képvisel, ahol álta-
lában nem indokolt a sietség. Ez a téves
dogma azon alapul, hogy valóban, a száz-
ezres-milliós betegszámot érintő népbe-
tegségek, mint az arthrosis, derékfájás,
oszteoporózis az esetek többségében való-
ban nem igényelnek azonnali, sürgősségi
ellátást (1).

Ezzel szemben a reumatológía körébe
tartoznak olyan ritkább, de egyben súlyo-
sabb, progresszívebb kórképek is, mint a
gyulladásos izületi megbetegedések (arth-

ritisek) vagy a szisztémás autoimmun re-
wnatológiai kórkép ek (pl. lupusbetegség,
scleroderma, gyulladásos izombetegsé-
gek). Amíg a fent emlitett népbetegségek
prevalenciája akár a 15-20%-ot is elér-
heti, a rhewnatoid arthritis (RA) gyako-
risága 0,5-1 %, a spondylitis ankylopo-
eticáé 0,2-0,5%, az SLE-é 0,05-0,1 %, a
poly-dermatomyositisé pedig mindössze
0,001-0,006% (2,3). Ez azt is jelenti, hogy
a gyakori kórkép ekkel a legtöbb orvos
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Az arthritiseket el kell különíteni a degeneratív reumatológiai népbetegségektől,
a .reurnától". ~-1íga legtöbb mozgásszervi kórkép idült, és ritkán jelent sürgősségi
szituációt, addig a gyuUadásos kórképekben számos hirtelen fellépő. alarmírozó,
szakorvosi beutalást indokoló állapot alakulhat ki.A mai elvek szerint rheumatoid
arthritisben (RA) mindig a remisszióra, a betegségaktivitás csökkentésére kell
törekednünk. A szakorvos, az arthritis centrumok irányításával ma már a legtöbb
beteg nyugalomba hozható. Hirtelen jelentkező betegségaktivitás-fokozódás
mindenképpen beutalást igényel. Nagyon fontos az RAaktivitási és prognosztikai
markereinek ismerete] ha ezekben változás következik be (sokszor a klinikai akti-
vitás jelentkezése előtt), arra is figyelni kell. Az extraartikuláris manifesztációk
("szisztémás RA') a betegek kisebb részében jelentkeznek] de rosszabb prognózist
jelentenek. Az alulkezelt, tartósan aktív alapbetegség következtében a kardio-
vaszkuláris morbiditás és a mortalitás, a szekunder oszteoporózis és a tumorok
rizikója] a fertőzések gyakorisága megnő, és végső soron ezek jelentik az igazi
kockázatot. Végül, a gyógyszerelés ellenőrzése általában az alapellátásban
történik, így ismerni] figyelni kell a meUékhatásokra. Az RA-s beteg gondozása
a szakorvos és a kezelőorvos szoros kooperációját igényli.

találkozik, azokat a nem rewnatológus is
többé-kevésbé jól ismeri, a jóval ritkább
RA viszont avatott kézbe való, speciális
kezelést, gondozást igényel (3-5.).

Ezt felismerve hazánkban néhány éve
megalakult az Arthritis Centrwn Hálózat,
mely 21 felnőtt és gyermek arthritis cent-
rumból áll, nagyjából megyénként egy
központtal. Ugyanezen centrwnok jogo-
sultak például a rendkívül hatékony, de
drága célzott (biológiai) terápia alkalma-
zására is. Egyértelmű, hogy a legtöbb arth-
ritises beteg kezelését, gondozását ezen
centrwnoknak kell(ene) irányítaniuk (5).
Az alábbiakban tárgyalandó, hirtelen ki-
alakuló sürgősségi helyzetek, alarmírozó
jelek viszont általában otthon, a házior-

vosi körzetben, vagy a területi rewnato-
lógián jelentkeznek és kerülnek felisme-
résre. Ezért minden, nem rewnatológus
szakembernek is érdemes ismernie ezen
állapotokat.

A sürgős szakorvoshoz utalást és ellá-
tást igénylő állapotok eredhetnek az alap-
betegségből, annak szisztémás (extraar-
tikuláris) tűneteiből, a társbetegségekből
(komorbiditások) vagy a terápia mellék-
hatásaiból, szövődményeiből.

A rheumatoid arthritis aktivitása
és prognózisa: a terápia és
gondozás útvesztői

Ott kell kezdenünk, hogy az RA leg-
gyakrabban korai, nem differenciált
arthritis formájában kezdődik. Mivel
az új irányelvek szerint az RA diagnó-
zisa, a klinikai tünetek mellett döntő-
en az autoantitest (RF-, anti-CCP-)-
szerológián nyugszik, és ezek a tesztek
csak a nagyobb központokban érhetők
el, tulajdonképpen már a diagnózis-
nak is az arthritis központban kell tör-
ténnie (3,6).

A ma hazánkban is elérhető számos
gyógyszeres és nem gyógyszeres eljárás-

sal a betegek nagy része jól kezelhető. Ma
már minden RA-s beteg kap a tünetileg
alkalmazott nem szteroid (NSAID) és
szteroid gyulladásgátlókon kívül immun-
szuppresszív bázisterápiát (pl. methotre-
xat, MTX; sulfasalazin, SSZ; leflunomid,
LEP) (7,8). Ezek időben és megfelelő
adagban való alkalmazásával a betegek
háromnegyedénél alacsony betegségak-
tivitás (low disease activity, LDA) vagy
remisszió érhető el. A betegek 20-30%-a
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szorul a kifejezetlen centrwn-ellátást
igénylő biológiai terápiára (3,8-12),

A hatékony gyógyszerek és szoros gon-
dozás fejlődésével a beteg, orvos és a tár-
sadalom elvárásai is változtak. Korábban a
"legyen jobb" -elv volt az általános, egy kis
javulásnak is örültünk. A mai elvek sze-
rint a célirányos ("treat-to-target") kezelés
a fontos, mindenképp a remisszióra, vagy
legalább LDA-ra kell törekednünk. Ez ha-
sonló a célirányos vérnyomás beállitáshoz
vagy diabéteszben a hemoglobin A1c-
vezérelte terápíához, RA-ban a Hgmm-rel
vagy HgbA1c-vel analóg a betegségakti-
vitási index (disease activity scale, DAS),
melyet egy bonyolultnak látszó képlet
alapján speciális számológéppel könnyen
kiszámolhatunk (1. táblázat). A 3,2 feletti
DAS-t egyértelműen betegségaktivitásnak
értékeljük, 2,6-3,2 között LDA-ról, 2,6
alatt remisszióról beszélünk. Az aktivitás
DAS=3,2-5,1 között mérsékelt-közepes,
5,1 felett kifejezetten aktív RA-ról van szó
(különösen ez jelent alarmírozó értéket)
(1. táblázat) (9,12).
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Az elvárások tekintetében a fájdalom - és
gyulladáscsökkentésen túl tehát ma már
elvárás az ízületi romlás lassítása, esetleg
leállitása, a funkció helyreállitása, az élet-
minőség javítása, és optimális esetben
a túlélés fokozása. Ezen elveket 20lQ-ben
az Európai Reumaliga (EULAR) is le-
fektette. Ha megfelelően dinamikusan
változik a kezelés, szoros a gondozás,
amennyiben eltávolodunk a céltól (=be-
tegségaktivitás jelentkezik), ha akkor
azonnal lépünk, akkor elérhetjük az
LDA-t vagy remissziót (8,12).

A rernisszióra való törekvés nemcsak
az ízületi tönkremenetel megakadályozá-
sa, hanem a kimenetel, akomorbiditások
miatt is fontos. A betegnek alapvetően az
arthritis a kellemetlen,' de az alulkezelt,
tartósan aktív betegek 5-7 évvel rövidebb
ideig élnek, megnő bennük a kardiovasz-
kuláris (CV) betegségek, szekunder tu-
morok és oszteoporózis rizikója is, amely
végső soron a rövidebb élettartanlot okoz-
za (13-15) .

Fontos tehát ismételni, hogy a keze-
lés irányítása az RA kezelésében járatos
reumatológus, de leginkább a centrum
feladata. A köztes viziteket, a szükséges
laborvizsgálatokat, az elfogyó fájdalom-
csillapító, a torna, fizioterápia rendelését
a háziorvos vagy területi reumatológus is
végezheti. Amikor azonban az egyébként
jól karbantartott beteg (és ekkor nemcsak
a beteg "jól vagyok" vagy "rosszul vagyok"
véleményére, hanem objektív módon a
DAS-ra is kell hagyatkozni) betegségak-
tivitása fokozódik, a duzzadt és fájdalmas
ízületek száma növekszik, hőemelkedés,
láz jelentkezik, a vérsejtsüllyedés (We) ésl
vagy CRP értéke növekszik, akkor a be-
teget haladéktalanul lássa szakorvos. Az
aktivitás laboratóriumi jelei sokszor meg-
előzik a klinikai tünetek fokozódását, így
ezekre figyelni kell (3,4).

Különbséget kell tennünk az RA aktivi-
tási és prognosztikai markerei között (2.
táblázat). Az adott pillanatban az aktivitási
markerek (pl. We/CRP, duzzadt és/vagy
fájdalmas ízületek száma, összességében
DAS) jelzik, hogy a kezelés nem megfe-
lelő, de ezzel együtt a gondozó orvosnak
a prognosztikai faktorokat (pl. rheuma-
toid faktor, RF és/vagy anti-CCP antitest
mennyisége, rheumatoid csomó, sziszté-
más és extraartikuláris tünetek) is figyelni
kell, mert hosszabb távon ezek határozzák
meg a betegség kimenetelét. A szeropo-
zítív (RF és/vagy anti-CCP pozitiv) RA
eleve gyorsabb lefolyású, rosszabb prog-
nózisú, gyakrabban alakul ki "szisztémás
RA" (3,4).

A változást, pl. a We/CRP emelkedését,
de akár a gyulladásos tünetek fokozódását
is, nemcsak maga az RA okozhatja. Min-
dig gondolni kell ínfekcíóra (ennek esélye

amúgy is nagyobb RA-ban és az immun-
szuppresszív szerekkel kezeltekben isl),
szekunder tumor kialakulására (az RA
mellett a paraneoplasia is fokozhatja az
arthritist) (3,4).

Az ízületi aktivitás egyik legszembetű-
nőbb formája a folyadék felszaporodása.
A nagyízületekben (leginkább a térdben),
de a kisízületekben is felhalmozódó, duz-
zarlatot okozó exsudatio egyértelműen a
synovitis jele. Szabály, hogy minden emu-

idumot pungálni kell, részben diagnosz-
tikus értéke miatt (különösen a szeptikus
arthritis kizárása végett), másrészt azért,
mert a tartósan felszaporodott folyadék
mechanikusan és enzimei révén károsítja
az ízületi porcot Miután a szabály szerint
ízületet csak szakorvos pungálhat, a bete-
get be kell utalni (3,4).

A térdízület Baker-cisztája a poplitea-
lis árokban tapintható. Rupturája akut
mélyvénás trombózissal összetéveszthető
tünetegyüttest okoz. Növekvő vagy mp-
turával fenyegető Baker-ciszta is intézeti
ellátást igényel. Hasonló a helyzet más te-
rületeken (pl. váll, könyök) kialakuló bur-
sitisek esetében is (3).

Bár, mint láttuk, a korszerű elveknek
megfelelő kezelés, gondozás esetében
az ízületi deformitás elkerülhető, ma is
vannak előrehaladott esetek A csuklók,
kisízületek súlyos, funkciókárosodást
okozó deformitásait a reumasebészeti el-
látás szükségességének megítélése végett
javasolt szakorvosnak megmutatni A hir-
telen bekövetkező ínruptura, a "pattanó
ujj" is beutalást igényel (3,4).

A betegségaktivitáshoz szorosan nem,
de a prognózishoz kapcsolódó, külön ki-
emelendő mozgásszervi manifesztáció
az atlanto-axialis (atlanto-dentalis) sub-
luxatio (AAS), mely a nyaki gerincve-
lő kompressziója miatt ma is, bár egyre
ritkábban, fatális szövődményt jelent. A
dens az atlas elülső ívéhez rögzítő szalag
pusztulása után életfontos idegeket, ereket
komprimálva agerinccsatorna és felfelé
a foramen magnllill irányába mozdul el.
RA-ban jelentkező nyaki és tarkótáji fájda-
lom, szédülés, drop attakok hívhatják fel a
figyelmet erre a veszélyes szövődményre.
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A funkcionális röntgenfelvétel és az MR
tisztázza a subluxatio mértékét, amely a
műtéti indikációt is meghatározza (3,4).

Összegzésül, az egyébként stabil, meg-
felelően beállított és gondozott, LDA-hoz
vagy remisszióhoz közeli beteget bármi-
lyen betegségfellángolás, rosszabbodás, fo-
kozódó synovitis vagy csigolya subluxatio
gyanúja esetén a centrumba kell küldeni.

Extraartikuláris manifesztációk
- "szisztémás RA"
Már arról is vita van, hogy az RA te-
kinthető-e, alupushoz, sclerodermához
hasonlóan, szisztémás autoimmun kór-
képnek A betegek többségénél az arthritis
a vezető tünet, és nem vagy ritkán alakul-
nak ki egyéb rnanifesztációk E tekintet-
ben tehát nem moshatók össze a valóban
eleve több szervrendszert érintő emlitett
egyéb kórképekkel Másrészt, az RA-hoz,
mint alapbetegséghez társuló extraartiku-
láris manifesztációk elkülönítendők a ko-
morbiditásoktól (társbetegségektől), bár
mint látni fogjuk, ez nem mindig könnyű
(3. táblázat), (3,4).

A "szisztémás RA" önmagában is rosz-
szabb prognózist jelent a csak arthritisszel
jelentkező kórképhez képest, ezért min-
den extraartikuláris érintettségre figyelni
kell (3. táblázat). A szisztémás jellegű RA
kezelése is komplexebb, problematiku-
sabb lehet (bár pl. a biologikumok több-
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sége az extraartikuláris tünetekre is hat),
ezért a betegség szisztémássá válása esetén
is indokolt a beteget a centrumba utalni.
Röviden tekintsük át a főbb extraartikulá-
ris manifesztációkat (3. táblázat), (3,4,16):

- Rheumatoid csomók: a végtagok
feszítő felszínén, a csontos alap felett,
leggyakrabban a könyöknél a betegek
20-30%-ában tapintható subcutan
csomók, szeropozitív RA-ra jellemző,
önmagukban is rosszabb' prognózist
sejtetnek (2. táblázat).

- Körömágy-vasculitis: az ujjakon, a
körömágy körüli barnás fekete pettyek
formájában jelentkező vasculitis. Vascu-
litis lehet az általában a lábszáron látható
purpurák, nehezen gyógyuló fekélyoka is.
Rossz prognózist jelent.

- Idegrendszeri szövődmények: az em-
litett AAS mellett kompressziós (alagút)
szindrómák, illetve polyneuropathia ké-
pében jelentkezhetnek Leggyakrabban a
carpalis alagút szindrómával találkozunk
Súlyos neuropathia a vasa nervorwn
vasculitise által előidézett mononeuritis
multiplex: hirtelen egy-egy ideg (leggyak-
rabban a radiális és peroneus) ellátási
területén fellépő szenzoros és motoros
károsodás.

- Tüdő: lehet általában száraz pleuritis,
ritkán rheumatoid csomó a tüdőben mely
röntgenfelvételen kerek árnyékok formá-
jában jelenhet meg (dífferenciálásl), eset-
leg pneumonitis.

- Szív:pericarditis lehet, mely ritkán sú-
lyos.Az atherosclerosisról később lesz szó.

- Szem: RA-hoz gyakran (20%) társul
szekunder Sjögren (sicca)-szindróma,
mely már autoimmun társulást és kompli-
káltabb ellátást jelent, feltétlenül szakorvos
kezébe való. Gyakori a fájdalommal járó,
"vörös szem" képét mutató, általában eny-
he episcleritis és scleritis, viszont a látást
veszélyeztető ritka scleromalacia perfor-
mans sürgősségi eset.

- Hematológiai eltérések: a betegeknél,
leggyakrabban axillárisan megnagyobbo-
dott nyirokcsomókat tapinthatunk, ilyen-
kor a szekunder tumorok (lásd később)
megnövekedett rizikójára is gondolni kell.
A súlyos leukopenia, anémia is beutalást
igényel. Az RA ritka, különleges formája
a Felty-szindróma, mely eleve súlyosabb
arthritishez, magas koncentrációjú RF és
anti-CCP-hez társulóan fokozott fertőzési
hajlamhoz vezető súlyos leukopenia (ne-
utropenia), hepatosplenomegalia, vascu-
litis, lábszárfekély társul. Mint "szisztémás
RA'; centrumban kezelendő, kolóniasti-
muláló faktor, splenectomia válhat szük-
ségessé. A gyulladásos anémia kezelése is
speciális, mivel itt relatív vashiány van telt
vasraktárak mellett, ezért vaspótlás nem

javasolt. A thrombocytosis gyulladásos
aktivitási markemek tekintendő. A beteg-
ségaktivitás csökkentésével a leukopenia,
anémia és thrombocytosis is rendeződní
szokott (16).

- A szekunder oszteoporózisról később
lesz szó.

Krónikus szövődmények és
komorbiditások - akut tünetek
A legfontosabb társ betegségek a követ-
kezök (3. táblázat):

- Infekciók: az alapbetegségből, illetve
az immunszuppresszív gyógyszeres ke-
zelésből (lásd később) adódóan megnö-
vekszik a fertőzések kockázata. A terápia,
elsősorban a biológiai kezelés megkezdése
előtt góckutatás, általános fertőzés- és bio-
lógiai terápia előtt tbc, hepatitis B-szfués
szükséges. Különösen a légúti fertőzések
és az opportunista infekciók (pL Chlamy-
dia, Mycoplasma, Legionella vírusok)
gyakoriak (3).

- Amyloidosis: a hosszantartó és nem
megfelelően kezelt gyulladás generalizált
szekunder AA amyloidosis kialakulásához
vezethet. Ha elérhető, a szénun-amyloid-A
(SAA) emelkedett szintie jelezheti ezt, bár
azSAAegyszerű akut fázisprotein is.Klini-
kailag a veseamyloidosisvezet, 500mg/nap
feletti proteinuriával, később urémiával, a
vesefunkelót monitorozni kell.Az amyloid
lerakódik a májban, lépben, gyomor-bél-
rendszer falában (malabsorptio!), ritkán a
szívizomban, A túlélés maximum 8-10 év.
A diagnózis felállításáhozbiopszia, az amy-
loid kimutatása polarizációs mikroszkóp-
pal alapvető.Az RA korai aktív kezelésével
az amyloidosis rizikója csökken, biológiai
terápia a lefolyástlassítja(16).

- Atherosclerosis és CV-betegség: a
szisztémás gyulladás miatt akcelerált athe-
rosclerosis és CV-betegség alakul ki. Az
RA-betegek halálozásának 25-50%-áért
ez felelős, a várható élettartamot évekkel
lerövidíti. Az RA korai, agresszív kezelése
a rizikót csökkenti, ezért a vasculoprotek-
tiv szerek (aszpirin, statinok, ACE-gátlók)
mellett a bázisszerek és biologikumok is
védő hatásúak Korai szűrés javasolt. A
CV-betegséget egyesek a RA extraartiku-
láris manifesztációjának is tartják (13).

- Oszteoporózis: az izületek körü-
li lokális csontvesztés (eróziók) mellett,
nagyjából ugyanazon mechanizmussal,
általános oszteoporózis alakul ki a betegek
kétharmadában. A szisztémás gyulladás
osteoresorptiv hatása mellett a női nem,
posztmenopauzális kor, irrunobilitás, D-
vitamin-hiány, nemi hormonok alacsony
szintje, szteroidkezelés tovább fokozza
a rizikót, ezért korai szűrés (DEXA) és
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Bár;rnlnt jrtllkj .az RA-s betegek ke-
. zelésén~k,.elindítási3,' és .felqgyelete

alapvetően a stákor'vos, még inkább
. azarthritis centrumkompetendája,.

a kezel~orV9~'Jháziorvos) feladata
·a . gyqgyszerek\'hatásának,meUék-
.h~tásainak .....,követése,"!, felismerése

.,~S; ~ielöirt:vizsgálatok (labor' 1'::3
.' ,'havonta,lTlellkasröntgen' f~l-egy

évente).végzése(7). . . " i,

kezelés szükséges. A D-vitamin-pótlás
tartósan végzendő (14),

- Tumorole az RA-t kísérő krónikus
B-sejt stimuláció miatt megnő elsősür-
ban aB-sejtes lymphomák, a gyulladás,
dohányzás miatt pedig a szolid tumorok,
elsősürban a tüdőrák gyakorisága. Az
inununszuppresszív szerek (azathioprin,
ciklofoszfamid) onkogén hatásúak. Mind-
ezek miatt szoros követés indokolt (15).

A felsorolt komorbiditások mindegyike
a tartósan aktív alapbetegség, a szisztémás
gyulladás következtében alakul ki, tehát
az RA korai felismerése és aktív kezelése
mindezen szövődmények megelőzésében
segíthet. A fenti állapotok bármelyikére
utaló gyanús jel (pl, fogyás, láz, mellkasi
fájdalom, tumor tünetek, vese- és máj-
funkció romlás) intézeti beutalás javasolt.

1. táblázat.
A 28 ízületre vonatkozó betegségaktivitási
index (DAS28) kiszámítása és értékelése

~ittMt~~~;r~J~\:t~'~~'7~~~':',
.( nj/sz.:: nyomásérzékeny liii1etek's:{áma:,ií!""
, ,d./.SI.: diáfadtízületekszáma . ,::!; ': '.ii' ,:,'i
. :'b.é.:.~b~tegé;Úkéiése á/lapC?tá~ó(!t()cf71-esi,' .'

", Vi~Uális,~~,~lÓgslfffnr{ '.,' . /; ,: ,

'.A DAS értékel~;ea célértékek alapján
,~2,6: klinikái re'iííisszió' .... :...""•.'", . .

.' s3,2:'alacsony bétegségáktivitás.(ÜlA)
.3 ,2-SJ; közepesbetegségaktivitás '
.>5,1: kifejezett [magasjbetegségaktlvités ;".
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A gyógyszeres kezelés kockázatai
Bár, mint írtuk, az RA-s betegek kezelésé-
nek elindítása és felügyelete alapvetően a
szakorvos, még inkább az arthritis centrum
kompetenciája, a kezelőorvos (háziorvos)
feladata a gyógyszerek hatásának, mellék-
hatásainak követése, felismerése és az előírt
vizsgálatok (labor 1-3 havonta, rnellkas-
röntgen fél-egy évente) végzése (7).

A várható kockázatokat az alkalmazási
előiratok és a szakmai módszertani aján-
lások tartalmazzák A hagy.ományos bázis-
szerek (pl. MTX, azathioprin, leflunomid,
sulfasalazin) mellett havonta vérkép-, máj-
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és vesefunkciós vizsgálat, chloroquin mel-
lett évente szemészeti kontroll is szükséges .
Rutinszerűen (sajnos) nem végezzük, de
az NSAID-ek mellett is időszakos vérkép-,
vese- és májfunkció ellenőrzés lenne kívá-
natos. Biológiai szereknél a vérképeltérések
mellett félévente mellkasröntgen szükséges,
emellett infekciókra, allergiás, szekunder
autoimmun jelenségekre (pl. SLE-szerű
kép) figyelni kell. Akut mellékhatások,
infekciók esetén szakorvossal. biológiai
terápia alkalmazásakor a centrummal
konzultálni kell (3. táblázat), (5,7,10,11,17).

Összességében a RA kezelése a kezelőor-
vos, szakorvos, arthritis centrum állandó,
szoros és dinamikus együttműködését igény-
li, ami feltétlenül a betegek érdekeit szolgálja
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2. táblázat.
Aktivitási és prognosztikai markerek
rheumatoid arthritisben

Aktivitá~i markerek:
·- d~zzadt és nyomásérzékeny Izületek száma,
'..::akut fázls reakció (We~CRP, SAA"fibrinogén),
- thrombocytosis," .' ""

·- komplex skála; OAs.,.:i·

R~sszprogn6zist s~jtető tényezŐk:
-női nem,
-fiat~lkori k~zdei:, .'<':' .'
- a tünetek hosszabb ic[ejéfennállnak, '.,
- több ízület gyulladása; ,,'. . ..
'- extraartikulárts rnanlfesztéciók, •• '.
- szisitén1ásgy~lladá~mértéke (W~;CRP

tartÓs~nielkedése),' . . '. ,
. ".~rheu;"aioídfaktor.és antkCP-po~itl~itá~,; .: .

· rhqgas kcncentrácló, .... .. '. '.','!:
..,genetik~i rriegh~tárózottság (HLA-DR>

.,pozii'ivitás) "·.:·';:::)\:.,:(',~\:':.:··:!,':·h.-'-:'I:::·),.:<_'-"::~>~::, ..~.<.~:~.,::;':·;;~i::i,; V;\:;·",·'
. - korán kialakÚl6i-ádiológiai er6ziók;:' ~.;.
- kciraifunkci;riáUskárpsodás,';; .:.!,c'" .
-koIT)plex prognosztikal i~dexek(pl.'PASI). '.

,.. ,.. i . } ':-,':,,',;-.-~
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3. táblázat.
Extraartikuláris manifesztációk
és komorbiditások

. Extraertlkulárls manifesztációk
- rheumatoid csomó, .
- rheumatoid va~cülitis;'
- neurológiai: neuropathiák, ..
-jüdö: pleurit'is,"pneumoriitis, fibrosis,
::.szívrpericarditis, atherosclero;is,.
- szem: eplscleritis, scleritis, scleromalacia

perforans, Sjögren-~zirdróm~; .., •• .
- hematológiai:anémia)li'!ukopenia;"

thrornbócytosls. '.'/.;) .,.'
--cSont:'oszteoporozís; "." '.." "<".
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Krónikus.,k9mOrqidi!á~?k,~:zövödrnény~k:'
.: athe;o;der~sis; kardiovaszkuláris bétegség,
-:o~~t"e9po~ö~i~;-.:."'·<::':;::::·· ,..._~:"",. I·:·:i:·\.·'·.X···

-szeKunder tumorok, .y,.
-infekciók,))';:""
- gyógyszeres kezelés szf;ivődményei;'\' .' "


