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A TÜDŐ IMMUNPATHOLÓGIAI BETEGSÉGEI 



Röviditések 

 ILD: interstitialis tüdőbetegség=diffúz parenchymalis 

tüdőbetegség (DPLD) 

 CTD-ILD: kötőszöveti betegséghez társuló interstitialis 

tüdőbetegség. 

 IIP: idiopathiás interstitialis pneumonia 

 IPF: idiopathiás pulmonalis fibrosis 

 IPAF: interstitial pneumonia with autoimmune features ( IP 

autoimmun megjelenéssel) 

 NSIP: nem specifikus interstitialis pneumonia 

 OP: organizáló pneumonia 

 UIP: usual interstitialis pneumonia 



Autoimmun betegségek lehetséges 

pulmonalis manifesztációi (CTD-sek 20%-ában) 

 Pleuritis  

 Pulmonalis fibrosis 

 Bronchiolitis obliterans szervülő pneumoniával 

(BOOP) 

 Interstitialis pneumonitisek (IP) 

 Vascularis eltérések: - pulmonalis embolia 

                                            - vasculitis 

                                            - pulmonalis hypertonia 

 Infekciók:  - tracheitis, bronchitis 

                           - pneumonia (aspiratios) 

 Daganat képződés (tüdőcc., lymphoma) 

 Légzőizom diszfunkció (shrinking lung)  

leggyakoribb 



J Clin Med. 2017 May 4;6(5).  



Nem klasszifikálható ILD-k és CTD-k 

Ferri C et al: Interstitial pneumonia with autoimmune features and undifferentiated 

connective tissue disease. Our interdisciplinary rheumatology–pneumology 

experience, and review of the literature. Autoimmunity reviews 2015. 



Ferri C et al. 2015 



IPAF: megfigyelés 

Ferri C et al. 2015 



Kivizsgálás 

 Klinikai tünetek (terheléses dyspnoe, köhögés, láz) 

 Autoimmun panell (ismert autoimmun betegség esetén is a 

rizikófaktorok felmérése céljából, pl. ANA dcSSc-ben pulm. 

hypertonia kockázat↑, anti-Jo1poz. PM/DM-ben ILD↑, 

anticardiolipin poz. thromboemboliák↑) 

 Mellkas rtg, átvilágítás, DTS, UH (pl. rekeszizom 

gyengeség) 

 HRCT 

 Légzésfunkció 

 Diffúziós kapacitás 

 Pleurapunctio 

 Echocardiográfia  

 



Invazív bronchológiai kivizsgálás 

 Bronchoalveolaris 

lavage (BAL) 120ml 

be/…ki, 

 Transzbronchialis 

biopszia 

 

 Időtartam 30perc 



Pulmonalis manifesztáció jelentősége 

 A túlélés meghatározója a pulmonalis érintettség 
jelenléte (pl.: pulm. hypertonia, tüdőfibrosis). 

 Kezelési tervet meghatározza. 

 Immunbetegeket kezelő team aktív résztvevője a 
tüdőgyógyász, expert radiológus, PAH centrum 
kardiológus.  

 



Az SLE pleuropulmonalis manifesztációi 

• Pleuritis (50%, punct. glü↑,LDH↓ ) 

• Pulmonális fibrosis  

• Diaphragma dysfunkció „shrinking lung syndroma” 
(23%) 

• Pulmonalis vascularis kórképek (anticardiolipin AT, 
mélyvénás thromb., habit. vetélések, kp. idegr.tünetek, →sec.pulm. 
HT) 

• Akut és krónikus interstícialis pneumonitis (CIP) (1-4%, 
3-13%) 

• Akut alveolaris haemorrhagia (haemopthysis, anaemia, 
hypoxia,  mortalitas↑ 50-90%) 

• Infektív komplikációk (Immunszupresszív kezelés, Alveolaris 
makrofágok diszfunkciója, neu. károsodott kemotaktikus és 
fagocita funkciója, B-sejt, denritikus-sejt, NK-sejtek funkció zavara) 

• Obstruktív ventillációs zavar (5,7-24%)  

• (Michael P Keane, Joseph P Lynch: Pleuropulmonary manifestation of 
systemic lupus erythematosus: Thorax 2000, 55, 159-166) 

 



Rheumatoid arthritis (RA) 

pleuropulmonalis manifesztációi 

 Pleuritis (20%, zöldes színű, koleszterin kristályok) 

 Interstitialis tüdőbetegség (inc. 1,6-5%, ffi 
gyakoribb, 50-60 életkor) 

 BOOP 

 Cricoarythenoid arhritis (insp.stridor, köhögés) 

 Necrobiotikus pulmonalis gócok (0,2%, 
subpleuralis felső-, kp lebeny, 
cavitatio→asperg.,PTX) PET-FDG aviditas diff.dg 

 Caplan-szindróma (silicosis+RA) (bilat. 
kerekárnyékok, 50%-ban progresszív fibrosishoz 
vezet) 

 Gyógyszer okozta pneumonitis (MTX) 



Szisztémás sclerosis (SSc) 

pleuropulmonalis manifesztációi 

 Pulmonalis hypertonia (limitált cutan változatban ACA 

poz. ↑,) 

 Pleuritis (7 % , CA-125 poz.) 

 Intestitialis tüdőbetegség (NSIP, UIP, BOOP) 

 Pulmonalis fibrosis 

 Bronchiolitis 

 Aspiratios pneumonia  

               (CREST oesoph.motilitas zavar) 

 

Limitált SSc-s betegek 5 éves 

túlélési esélye PH jelenléte 

vagy hiánya esetén
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SSc-s betegek pulmonológiai 

nyomonkövetésének algoritmusa. 



PM/DM pleuropulmonalis manifesztációi 

 Interstitialis tüdőbetegség (Antiszintetáz 

szindróma:myositis+arthritis+pulm.fibrosis; NSIP, UIP, BOOP, 

DAD; anti-Jo1 antitest jelenléte, HLA-DR1, DR5 ) 

 Pulmonalis hypertonia (secunder típ.) 

 Aspiratio 

 Légzőizomgyengeség 

 Malignitas (1 éven belül 5-17%-ban tüdőcc, gyomorcc.) 

Acut/subacut Krónikus  

NSIP és DAD NSIP 

Nagy szteroid dózisú kezelésre és 

immunszupresszióra rosszul reagál 

Kezeléssel egyensúlyban 

tartható 

Magas mortalitás 5 éves túlélés 100% 



MCTD pleuropulmonalis manifesztációi 

 Pulmonalis fibrosis 

 Pleuritis (kétoldali, tünetmentes, pulm. infiltr.mellett, 

exudatum, norm.glü, LDH≥400U/L)  

 Pulmonalis hypertonia (leggyakoribb halálok, anti-

CL-ben gyakoribb) 

Bodolay: Klin. Immun. És Allerg.:III/3, 54-58, 2000 

Lupus: 15, 132-37, 2006 



Sjögren-szindróma pleuropulmonalis 

manifesztációi  

 Tracheitis, laryngitis sicca, bronchitisek 

 Recidíváló pneumonia 

 BOOP 

 Tüdőfibrosis 

 Pulm.hypertonia 

 

 

 Lymphocytás interstitialis pneumonia (LIP) 

 MALIGNUS LYMPHOMÁK!! 

 

 



Intersitialis tüdőbetegségek autoimmun 

betegségekben 

ILD 

típusa 

SLE RA SSc PM/DM Sjögren 

NSIP X X X X X 

UIP X X X X 

OP X X X X X 

LIP X X X 

AIP X X 

amyloidosis X X 



Dominálóan basalis tüdőmezők 

HRCT-n:  

 subpleurális retikuláris elváltozások 

 tractiós bronchiectasia 

 lépesméz tüdő (honeycombing) 



 Krónikus, progresszív interstitialis pneumoniák egy 
specifikus formája.  

 Ismeretlen eredetű, ritka betegségek közé sorolható 
kórkép 

 Idősödő betegeket érinti (átlagéletkor 65 év feletti). 

 Az IPF jellemző klinikai tünetei: terhelésre jelentkező 
nehézlégzés, dobverőujj, száraz ingerköhögés 

 UIP HRCT mintázattal bír. 

 



Multidisciplinaris ILD Team  

a Semmelweis Egyetemen 

PAH centrum (dr Karlócai-dr Csósza) 



CTD-UIP vagy IPF-UIP?  

Differenciál diagnosztikát segítő lépések: 

 Anamnesztikus adatok 

 Életkor 

 Autoimmunbetegségre utaló klinikai 

tünetek észlelése.  

 Autoimmunpanell 

 HRCT-n a subpleuralis tér megkíméltsége 

CTD-ILD mellett szól! 

 



Autoantitest pozitivitás IPF-ben. 

 IPF betegek 6,4%-ban ANA pozitivitás 

előfordulhat, ez a kontroll során a betegek 

0,9%-ban negatívvá válik. 

 IPF-esek 23,5%-ban RF pozitivitás előfordulhat.  

Korean Med Sci 2013; 28: 731-737 



NSIP mintázat 

 Minden autoimmun betegség 

tüdőmanifesztációjaként megjelenhet. 



PM/DM NSIP cyclophophamid 

kezelés után  

Restriktív ventilációs zavar megszűnt, diffúzió 

normalizálódott mellkasi rtg-n is észlelhető a regresszió 

cyclophophamid+methylprednisolon hatására.  



HRCT képek 2.ciklus CYC után 



HRCT képek 2.ciklus CYC után 



Organizáló pneumonia  

• Gyógyszer indukált eredet és infekció kizárása!! 

• „reverz halo sign” 

• Transzbronchialis biopszia szövettanilag igazolja 

• Szteroidra jól reagál. 



SHRINKING LUNG SZINDRÓMA (SLS) 

„zsugorodó” tüdő szindróma 

• Ok: a rekeszizom myopathiája 

• Prevalenciája: 23% 

• Megjelenésének ideje: a diagnózist követően bármikor 

• Klinikai tünetek: nehézlégzés, csökkent terhelhetőség, 

tachypnoe, légzési segédizmok használata, paradox 

légzés 

• Mellkas rtg, átvilágítás: fibrotikus rajzolat, 

magasabban álló rekeszív, renyhe rekeszmozgás 

• Légzésfunkció: restriktív ventillációs paraméterek 

• Vérgáz analízis: terhelési vagy nyugalmi hypoxaemia 

 



Pleuralis folyadékok gyakorisága az 

egyes betegségekben 

Kollagén vascularis eredetű pleuralis 

folyadékgyülemek gyakorisága: 0,45% 

 SLE-ben 50% 

 Reumatoid arthritisben (RA) 20% 

 Szisztémás sclerosisban 7% 

 Sjögren-szindrómában 1% 

 Polymyositis-dermatomyositisben (PM-DM) 

 Kevert kötőszöveti betegségben (MCTD) 

 



Pulmonalis hypertoniához (PAH) vezető 

tényezők autoimmun betegségekben 

 Kis pulmonalis erek arteriopathiája (pl.:SSc, 
MCTD, SLE) 

 

 

 Intersticialis tüdőbetegség autoimmun 
kórképekben (pl.:PM/DM, SLE, SSc, MCTD) 

 Recidiváló thromboembóliák  

    (pl.: SLE-antiphopholipid szindróma, MCTD) 

 

Izolált pulmonalis hypertonia 

Szecunder pulmonalis hypertonia  



PAH gyakorisága kollagén-vascularis 

megbetegedésekben 

 Rheumatoid arthritisben 

 Polymyositis-dermatomyositisben (PM-DM) 

 Sjögren-szindrómában (gyorsan progrediáló PAH) 

 SLE-ben (0,5-14%) 

 Szisztémás sclerosisban (SSc) (10-33%)  

    (SSc limitált cutan variansában ‹CREST-ben› 50%)  

 Kevert kötőszöveti betegségben (MCTD)>50% 



Pulmonalis hypertonia mellkasi CT jelei 

 Truncus pulmonalis (TP) átmérő >29mm, 

ennek 87% szenzitivitása és 89% a specificitása, 

hogy előre jelezze a PH-t. 

 TP átmérője és nyomása azonban BMI-től, 

nemtől és az életkortól is függ. 

 Tüdőfibrosis mellett nem kellően megbízható. 

Anand Devaraj et al. The Effect of Diffuse Pulmonary Fibrosis on the Reliability of CT 

Signs of Pulmonary Hypertension. Radiology, Dec 2008, Vol. 249: 1042–1049, 

 



Bikini „bottom” sign 

• A pericardium 

megvastagodás és 

folyadék korai jele az 

aortopulmonalis 

bemélyedés „bikini alsó”.  

• A PH indirekt jele. 

Anterior superior pericardialis 

recessus 



Bosentan SSc digitalis ulcus 

indikációban. 



CTD-UIP vs. IPF-UIP 



ANAMNESZTIKUS ADATOK 

1. eset 2.eset 

Életkor 71 év 50 év 

Nem férfi nő 

Dohányzási anamnézis Fiatal korában 

alkalmanként 

nem dohányzott 

Foglalkozási anamnézis 

Környezeti anamnézis 

Mérnök irodai munka 

Állatot nem tart, 

porexpositio nem érte 

Bolti eladó 

Pulmonológiai tünetek: 

1. Száraz köhögés 

2. Terhelésre nehézlégzés 

 

Igen 

igen 

 

Nem 

igen 

Egyéb klinikai tünetek:  óraüveg köröm Ujjbegyen hegek, hűvös 

végtagok, duzzadt ujjak 

Szakrendelés helye Tüdőgondozó  

Kardiológia 

Bőrgyógyászat 

  



2. eset  

Fizikális vizsgálat fontos elemei képekben  



Autoimmun panelek  

1.eset 

 ANA AT neg 1:160 is 

 ANCA: neg. 

 RF:neg 

 aCCP: neg 

2.eset 

 ANA AT 1:40 és 1:160 
erősen pozitív. 

 ANA mintázat 
homogén/scl 70 mintázat 

 Scl 70 elleni AT: >220 
U/ml 

 JO-1 elleni AT: neg. 

 SSA elleni AT :neg. 

 SSB elleni AT: neg. 

 Ds-DNS elleni AT: neg 



HRCT kép apicalis területek 

 1.eset 
 2.eset 



Radiológiai kép 

1.eset 2.eset 



HRCT kép 

1.eset 

2.eset 



Légzésfunkciós paraméterek 

1.eset 2.eset 



Áramlás-térfogat és rezisztencia görbe 

 1.eset  2.eset 



1. eset 2.eset 

IVC(%) 64 % 44  % 

Tlco (%) 56 % 51 % 

Klco (%) 78 % 78 % 



A betegek vérgáz értékei  

és a 6 perces járás teszt eredménye 

1. eset 2. eset 

pO2 (Hgmm) 66,3 65,5 

pCO2 (Hgmm) 38,1 45,9 

pH  7,43 7,39 

1.eset 2.eset 

Járástávolság (m) 360 458 

Pulzus  6MWT előtt 81 102 

Pulzus  6MWT után 130 142 

O2 sat. 6MWT előtt 96 91 

O2 sat. 6MWT után 88 66 

Borg 6MWT előtt 0 0 

Borg 6MWT után 3 4 



Echocardiográfia, Swan-Ganz 

katéterezés 

1.eset 2.eset 

Dr. Karlócai Kristóf   

2011 : PAP= 36+10Hgmm 

2014.02.: PAP=29+10=39 Hgmm 

2015.06. :PAP= 42+10Hgmm 

2010 : PAP norm. 

2013.:  PAP norm 

2014.04. :PAP= 63+10Hgmm 



KÖSZÖNÖM A  

 

  MEGTISZTELŐ 

 

                         FIGYELMET! 


