
tirozinlánázok a sejten belrili jelátvitelben részt
vevő fehér1ék egyik legnagyobb családját ké_
pezlk. A tirozinI<tnázok minden sejttípusban

megtalálhatók, feladatuk fehérjék tiroúno1dalláncainak
foszfor1lációja, és ezáltal a sejtműködés szabályozá_
sa. A titozinkinázoknak két csoportját: a receptor-
tír ozint<tnázokat és a nemreceptof -tít ozinlánázokat kú-
lönböztetjük meg. Az utóbbi csoportba taftozó Janus_
I<tnázok (JAK) - magyarul kétarcú kinázok _ családjának
négy tagsa van ( JAK1' JAK2, JAK3 és TYK2), melyek szá-
mos immunológiai folyamat kulcsenzimei. AJAK fehérjék
központi SzeÍepet töltenek be több citokinreceptor jeláwi-
telében: a cifokinek kötődése a receptorhoz aJAK_fehérjék
aktíváIó dását, majd az űgy''Levezett,,S ignal Tians ducer and
Activator of tanscription' (STAT) transzkipciós fak_
torok foszfor Llációját er edményezi. A fo szfo rllált STAT-
molekulák a sejtmagba jutva a DNS_hez kötódnek,és sza-
báIyozzák számos citokin és egyéb gyulladásos mediátor
gé nexpre s s ziój át (é s ezáItal te rm elő d é s é t), bizto síw a ezáI-
tal az immunológiai folyamatok széles körű rega!ációját.

Citokinek és receptorok nómenklatúrája

A citokinek és receptoraik nómenklotúrójóban több helyen is
megjelenÍk, és ezért félreértésekhez vezet az l. (1.) és ll. (2.)
típusú citokinek vagy receptorok jelölése' Emiatt fontos megkü-
l ön böztetn i a z a ló bbi szem pontokat:

Citokinreceptorok (1' táblázat) :

. l. típus: van extrace||u|áris WSXWS-szekvencia

. ll' típus: nincs extrace||u|áris WSXWS-szekvencia

Citoki nek (ld. I. táb|ázat) :

. l. típus: l. típusú citokinreceptorokon ható citokinek

. Il. típus: Il. típusú citokinreceptorokon ható citokinek

I nterfero nok:

. |. típus: IFN-o, lFN-p stb. (receptor: lFN_o receptor)

. Il. típus: lFN-y (receptor: lFN-y receptor)

Th-citokinek:

. Th1_citokinek: Th1-sejtek áItal termeIt citokinek (példáuI lFN-y)

. Th2-citokinek: Th2-sejtek által termelt citokinek (pé|dául lL-4,

tL-5, tL-9, tL-13)

2017.2. szám

A kétarcú kin ázok és jelentőségük
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A JAK-fehérjéknek az immunrendszer működésében
betöltött szerepét több genetikai adat, többek kőzött az
emberben JAK3 hiányában kialakuló súlyos immunhiány
(SCID)' a JAK_hiányos egerekben megfigyelhető immu_
nológtai zavarok, valamint a JAK'fehérjék tulműködésének
hatásfua létrejövő malignus hematológiai kórképek is mu-
taqák. AZ immunológiai folyamatokban és a gyulladásban
betöltött központi szerepük és jó gátolhatóságuk magya-
rázza, hogy a JAK-fehérjék egyes gátlószerei hatékonyan
mérséklik a gyulladásos folyamatok aktivitását, köztrik a
rheumatoid arthritis tiineteit. Jelen közlemén1tinkben ösz_
szefoglaljuk a Janus-kinázok áItalálos működését' a fizi-
ológiás és a kóros immunológiai folyamatokban betöltött
szerepűket, valamint a JAK-gátlás hatását az autoimmun
folyamatok lefolyására.

Bevezetés

A krilonbozo jelátviteli folyamatokban szerep7ő kinázokból
több mint 500-fé1e ta1álható az emberi szervezetben.
Legnagyobb csoportjukat a fehér 1ék tirozinoldaIláncair a
foszfátcsoportokat felhelyező tirozinhnázok zd1ák (1).

A tirozinkinázok kőzé tartozó Janus_kinázok (kétarcú
l<názok, JAK_ok) családjának fiégy t^g]át, a JAK1-et, a

JAK2-t,a JAK3_at és a TYK2_I ismeriük.
A Janus_kinázok működésének első leirására az

interfero n s zi gnalizáciő s folyam atok { e\térkép ezé se révé n
az 1'990_es évek elején kertilt sor (2,3). Az azóta eltelt
több mint két é',tized során számos új információva7 gaz_
dagodtunk a molekulák élettani és kórélettani folyama_
tokban betöltött funkcióival kapcsolatban, többek közőtt
feny derült aJAK_család szerepére a növekedési hormon, a

prolaktin, a leptin és az eritropoetinreceptor jelátvitelében,
továbbá számos nem interferoncitokin receptorának a jel_
pályájában. A jelátvitel alap1a a receptorokhoz kapcsolódó

JAK-fehérj ék aktiv ációja, ami a STAT fehérj ecsalád tagj a-
inak az aktiváIódását és a génexpresszió következményes
vá7tozását eredményezí (1. ábra; részletesen lásd alább).

A JAK_család szerepének megismerése specifikus JAK-
gátlószerek kifejlesztését és klinikai gyakorlatban való al_
kalmazását alapozta meg hematoonkológiai, illetve reuma-
tológiai indikációkkal (4' 5).
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].. ábra. JAK- STA| jelátvitel

A Janus-ki názok jelárviteli Szerepe

A JAK_család tagjai kulcsszerepet játszanak az immuno-
1ógiai folyamatokban' küiönösen egyes citokinreceptorok
intracelluláris jelátvitelében. A citokinek fontos
intercelluláris közvetítő mo1ekulák, amelyek hatásukat á1-

talában a génexpresszlő vá\toztatása révén fejtik ki lokáiis
(autokin, paral<rin) vagy szisztémás módon. A citokinek és

az azokat felis merő p1azm amembrán_receptorok többféle
módon csoportosíthatók' így pé1dául szerkezetük, funkció-
juk é s a hozzá1,lk tar tozó jelátvitel alapj án (7 . táblázat) . Az
I_es és a II_es típusú citokinreceptorok mindegyike aJAK-
jelpálya segítségével szignalizá|. Megiegyzendő ugyan-
akkor, hogy az l_es és a II_es típusú citokinreceptorok
mellett léteznek más, JAK_fiiggetlen módon szignalizáIó
citokinreceptorok, pé1dául a TNF-család, az IL-1 vagy
a sejtek kemota-risát trányitó kemotaktikus citokinek
(kemokinek) receptorai (1. táblázat).

A JAK_dependens citokinreceptorok köz.J.l az I_es tí-
pusú citokinreceptorok tartalmaznak egy extracelluláris
WSXWS aminosav-szekvenciát, míg a II-es típusú re-
ceptorokban ilyen szekvencia nem figyelhető meg (6). Az
I_es típusú citokinreceptorok közé tartoz1k többek kö-
zőtt az interleukin_2 (IL_2), az IL_4, az IL_6, az IL_7,
a G-CSF és a GM-CSF receptora (1.táhlázat). A II_es
csoport prominens képviselői az interferon-ü, _B és _Y,

valamint az IL_10 (6). A citokinreceptor ligandkötése
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1'. táblázat. Citokinrece ptorok jelátvite Ie

TNF-receptorok TNF-receptorl
TNF-receptor ll

|-es típusú cito' ll'2_receptor (yc) ]AK1, ]AK3
kinreceptorok ll-3-receptor lAK2
(van extracellu- lL-4-receptor (1c) lAK1, lAK3
|áris WSXWS- |L-5-receptor ]AK2
szekvencia) lL-6-receptor lAK1, lAK2, TYK2

lL-7 receptor (yc) lAK1, JAK3
lL-9-receptor (yc) lAK1, lAK3
ll-11-receptor )AK2
lL-12-receptor lAK2, TYK2
lL-13-receptor lAK1, lAK2, TYK2
lL-15-receptor (yc) lAK1, lAK3
lL-2l-receptor (yc) JAK1, lAK3
lL-23-receptor lAK3
C-CSF-receptor lAK2
CM-CSF-receptor lAK2
EPO-receptor lAK2
CH-receptor ]AK2
Leptin-receptor lAK2
PRL-receptor lAK2
TPO-receptor lAK2

l|-es típusú |FN-o-receptor ]AK1, TYK2
citokinreceptorok IFN-0-receptor lAK1, TYK2
(nincs extracellu- IFN-Y-receptor ]AK1, lAK2
|áris WSXWS ll-1O-receptor ]AK1, ryK2
szekvencia) ll-22-receptor lAKl

9

TRADD, kaszpáz
TRAF2, N/AP-kinázok,

i L-1-receptor-
csa l ád

NF-rB, AKT

IL-1-receptor, lL- MAP-kinázok,
18-receptor NF-rcB

Kemokin- CCR1, CXCRI,
receptorok CXCR2, stb.

Heterotrimer C{ehérje
(Ci/o)

receptor-oligomerizációt és ennek következtében az
adott receptorhoz kapcsolódó JAK-fehérje aktiváció-
ját eredményezi. Az aktiváció következtében a JAK-
fehérje lanázal<tívitása megnő, és 1étrejön számos további
szubsztrát foszforilációia (1. ábra). A receptorkomplexben
talá1ható JAK-fehérjék auto_ vagy ttaiszfoszfoirlációja
következtében a moleku1ák kinázaktivitása tovább foko-
zódIk. Az aktiválódó JAK-fehérjék ezután foszforilálják
a receptof karboxiterminális (intrace11uláris) szakaszán
található tirozinoldalláncokat, ami lehetővé teszi a STAT
transzkripciósfaktor_család (STAT1, STAT2, STAT3,
STAT4, STAT5A' STAT5B, 5TAT6) megfelelő tag|ainak
a receptorhoz horgonyzódását (7). A receptor-STAT kap-
csolódás után a JAK a STAT tirozinfoszforilációjáthozza
1étre, ami a STAT receptorról való leválását, dimerizációját,
valamint nukleáris transzlokációját eredményezi. A sejt-
magba kerü1ő STAT_mo1ekulák jel1egzetes motí."r'rmokon
(például a Gamma interferon activation site, GAS motí-
\.rrmon keresztLil) kapcsolódnak a DNS-hez (B). Mindezek
a folyamatok végső soron a génexpresszió váItozásához
vezetnek (1. ábra). Meg kelljegyeznünk, hogy az itt tár-
gyalt jelpályában a sejtfelszíni receptor és a DNS között

|-es és l -es tipusÚ

citokinreceptor ExtraceLLuLáris tér

JAK

F
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É
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2. táblázat. JAK-gén m utációk hatásai
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JAK2

JAK3

IYK2

Ember Funkcióvesztéses

Funkciónyeréses

Egér Knockout

Ember Funkciónyeréses(leggyakoribb:V617F)

Egér Knockout

Ember Funkcióvesztéses

Funkciónyeréses

Egér Knockout

Ember Funkcióvesztéses

Egér Knockout

mindössze két jeláwivő fehétje (a JAK és a STAT család
egy-egy tagja) teremt kapcsolatot, ami kivételes enkőzvet_
lenjelátviteltjelent a kűlső térből származó szignálok és a
gén exp re s szió szab aly o zás a kőzőtt.

A JAK_STAT útvonal fiúológiás rcguIációjáról tobb
mechanizmus gondoskodik. A foszforiláIt tirozinok .yu-
galmi állapotbaheIyezésében fontos szercpet töltenek be a
mástirozinkináz- jelpályákbólisismerttirozinf oszf atázok
(SHP-l, SHP-2, CD45), a PIAS (Protein inhibitor of
acúvated STA|) és a SoCS (Suppressors of cytokine
signaling) molekulacsalád tagai (9-11). Ezen tulmenően
a J,\K_fehérjék működésé t pozitívan,illewe negatívan ké-
p e s b e folyás olni a mole kul a kuIö nb őző p o zicióju tir o ilno n
tőrténő foszfortlációja is (1).

A Janus -ki názok szefePének genetikai
ígazolása

A JAK-család kulcsszerepét jól szemléItetik az emlőssej_
tekb e n exp re s száló dó négy f éIe J anus -I<tnázt kó doló gének
mutációi következtében kialakuló humán megbetegedések
és knockout egér fenotípusok (2. táblázat) (7).

A súlyos kombinált immundeficientia (Severe
combined immunodeficiency, SCID) leggyakoribb
formáqa a számos citokinreceptor (köztük azIL_2_,
az IL-4- és az IL-7 -receptorok) jelátvitelében közös
y_Lánc (y chain; yc) hiánya miattkialakuló, X-kromoszó_
mához kötötten öröklődő megbetegedés. AJAK3 köz_
ponti szerepet tölt be a yc-tartalmú citokinreceptorok
jelátvitelében, A JAK3 génjének funkcióvesztéses mu-
táciőja az X-I<romoszőmához kötött SCID_hez hason-
1ó' de autoszomálisan oröklődő megbetegedést eredmé_
nyez. A yc és a JAK3 h1ányában fellépő megbetegedé-
sel<re egyaránt jellemző a T- és a B_sejtek, vaIamint az
NK-sejtek hiánya vagy működésik zavara, sőt egyes
mieloid funkciók károsodása is. Mindez az érintett

Nőgyógyászati tumorok
(példáuI endometriumCarcinoma)

Akut leukaemia

Korai postnataIis IetaIitás; SCID

Polycythaemia vera, myelofi brosis, essentialis thrombocytosis

Embrionális letaIitás

(eIsósorban az eritropoezis zavara miatt)

SCI D autoszomális Íormája

Egyes Ieukaemiák, lymphomák

SCID

Hiper-|gE_szindróma-szerű kIinikai kép; disszeminált Mycobacterium-
inÍekció, neurobruce||osis, herpes zoster (csökkent lFN-o- és IL-12-hatás)

Megnövekedett parazitaÍerÍőzések iránti fogékonyság

citokineknek és a yc-JAK3 jelpályának a szerteágazó
fu nkcionális szer ep ét igazoIja.

A JAK3 mellett a JAK_STAT jelpálya egyéb elemei-
nek a génmutációit is leitták emberben. Ezek leginkább
kúlönböző fertőzéseI<re való fokozott hajlammal, de egyes
esetekben akár atőpiás folyamatokkal, autoimmu il gs-I_
ladásos betegségekkel, sőt törpenövéssel is járhatnak (72).
A megfigyelt fenotípusok egy részéért az antimikrobiális
folyamatok károsodása, másokért az epitheltalts barrier
múködésének zayaÍ^, a gátló immunfolyamatok (például
a regulátoros T_sejtek) funkcionális károsodása vagy a nö_
vekedési hormon (GH) jelátvitelének a z^vaÍa felelós (12)'

Az öÍőklődő humán megbetegedések mellett számos
géntörléses (knockout) mutáns egértőrzs is igazolja aJAK
fehérjecsalád élettani szercpét (2. táblázat) ' AJAK1 hiánya
perinatalis letalitással j ár, ebben feltéte\ezhetően a JAK1 -
nek bizonyos citokinreceptorok jelátvitelében betöltött
Lritikus szerePe is részt vesz. A JAK2 genetikai hiánya
embrionális letalitást eredményez, nagy valószínúséggel
az erítropoetinreceptor jelátvitelének és ezáIta| a vörös_
vértest_képződésnek a károsodása miatt. AJAK3 hiánya a
humán SCID megbetegedéshez hasonlóan egerekben is a

T- és B - sej tek fejlődésének és működé s ének zav ar áv al jár ó,
összetett immunhiányos fenotípust (SCID) eredményez.
A TYK2 hiánya eZZe| szemben csak egyes (főleg az IFN-a
és azIL-I2 általkőzvetített) immunfunkciók szelektív za-
varáhozvezet'

Az öröklött genetikai mutációk mellett a JAK-család
szeÍzett mutációnak is fontos orvosi jelentősége van, kü-
lönösen egyes daganatos betegségek kialakulásában. A
humán JhI(2 gén aktiváló mutációi a hemopoezis fo_
kozódásához vezetnek, ami egybecs eÍ7g aZ egér JAI{2
hemopoezisben betöltött szerepével (2. tábIázat). A]AK2
génY677F vagy egyéb aktiváló mutációi majdnem min-
den polycythaemia rubra verában szenvedő betegben ki-
mutathatók, és jelen Vannak egyéb mieloproliferatív be-
tegségekben (essentialis thromboc1tosis, myelofibrosis)
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is (1, 13*16). Ezekben az esetekben a JAK2 mutációja
feltehetőleg a betegség kíváltó okainak egyike lehet. Ezen
túlmenően számos további, a JAK-STAT 1elpáIyát érintő
mutácíót azonosítottak nagyon különböző hematológiai és

egyes nem hematológiai daganatokban. Ezek feltehetőleg
másodlagos mutációk, melyek további kompetitív előnyt
biztosítanak az érintett daganatsejteknek.

Megemlítendó, hogy számos, STAT_molekulát kódoló
gén mutációja asszociációt mutat gyakori gyulladásos és

autoimmun betegségekkel (12).

A Janus-ki názok szercpe aZ

immunműködésben

A JAK-molekulák mind a fertőző ágensekkel szembeni
védekezésben, mind pedig egyes autoimmun kórképekben
fontos tényezők. A Janus_kinázokat elsőként az adaptív
immunrendszer részetként működő helper T-sejtekben
(Th) irtak 1e, azonban mára számos adattal rendelkezünk
a veleszületett immunvédekezés sejtjeiben betöltött szere-
pükkel kapcsolatban is (6)'

Mint említettük, egyes JAK-génmutációk jellegzetes
kóros fenotípust eredményeznek, amelyekből részben le-
vezethető a JAK-molekulák immunrendszerben betöl_
tött szerepe (lasd a JAK3 és a SCID kapcsolatát) (13). A
JAK3_hiány többek között csökkent B-sejt-differenciációt,
T-sej t-fejlódést és -proliferációt, alacsony CD L 1 c-pozitív
dendritikussejt-populációt' csökkent interferon-y-pro-
dukciót és lL_4_szlgnalizációt, valamint a természetes
ölősejtek (NK_sejtek) számának drámai mértékű csökke-
nését eredményezi, mutatva, hogy a kétarcú kinázok mind
a veleszületett, mind pedigaz adaptív immunrendszer sejt_
jeinek érése/működése szempontjából lényeges szereplők
(1). A T_ és a B-sejtek progenitor sejtekből való kialaku-
Iásához elengedhetetlen az I-es típusú citokinreceptorok
kőzé tartozó interleukin-7 (IL-7) 'receptor jelenléte:

JAK3 hiányában a B-sejtek a pro-B-sejt/pre-B-sejt át-
menetnél elakadnak a szigna7izáció elégtelensége miatt,
aminek következtében igen alacsony számban találhatók
B-sejtek a perifériás vérben (17,IB). Az ugyancsak jAK3-
dependens ll-2-receptor a T_lymphocyták érése és mű-
ködése Szempontjából központi elem (19). A JAK3 a Th-
diÍl_erenciációb an is ré szt v esz: a 1h2 _ sej tek kialakulásához
szüksége s I L_4 - re cep torró1 induló j elátvitel komo7y zav ar t
szenved JAK3_deficientia esetén, Ugyanakkor - feltehető'
en epigenetikus módosítások révén - a JAK3 a Th1 irán1u
elköteleződést is befo1yásolju (1) AzIL_2_, illetve az IL_
7-receptorhoz hasonlóan a közös y-lánccal asszociálódik
az N K_sejtek kialakulásában esszenciális IL_ 15 -receptor,
így nem meglepő, hogy JAK3 hiányában nincsenek NI(-
sejtek a periférián (I9,20)' A JAK1 is fontos molekula
az immunműködésekben: a molekula hiányában a közös

Y-láncot használó citokinreceptorok és valamennyi II_es
típusú citokinreceptoÍ szigná1továbbítása zavart szenved
(1' táblázat) (2I). A veleszületett immunvédekezés sejtjei
kőzé tartozó, a perifériás fehérvérsejtek legnagyobb töme_

gét adó neutrophil granulocyták felszínén is többféle l_es
és II-es típusú citokinreceptor fqeződík ki (ó)'Az I_es
csoportba taÍtozó G_CSF_ és GM_CSF_receptorról in_
duló jelpálya esszenciálís a neutrophilek differenciációja,
túlélése és aktivációja szempontjábói, de az ugyancsak
ide sorolható IL_4-, IL-6_ és Il_15_receptor sem el-
hanyagolható a seitek működését illetően (22-28). A
neutrophi1 granulocyták által expresszáIt (a II_es típu_
sú citokinreceptorok kőzé tartozó) IFN-cr*, IFN_B- és

I FN -y_ receptorok ligandkötése az ap o ptózishaj landó ság
csökkenését és a neutrophilek aktivációját eredményezi
(29,30).

A JAK-gátlás hatása egyes autoimmun
folyamatokra

A citokinjelpályákban és az immunműködésben betöltött
fontosságuk hamar felvetette a Janus-kinázok lehetséges
szerepét, valamint gátlásuk potenciálisan pozitív hatá_
sát az immunsejtek túlműkódésével és az általuk termelt
citokinek felszaporodásáva1 jellemezhető autoimmun
gJulladásos folyamatokban. A proinflammatorikus ha-
tású, JAK-közvetítéssel szignaltzáló inter1eukin_6 nagy
mennyiségben található rheumatoid arthritises betegek
synovialis folyadékában és synoviumában (31). Az IL-6
patogenezisben betöltött szerepét a7átámaszla az IL-6_
receptort blokko1ó monokloná1is antitest, a tocilizumab
hatékonysága rheumatoid arthritisben (32).

A kismolekulás gátlószer, a tofacitinib által megvalósuló

JAK_inhibició mind a kollagéníndukált arthritis modell-
ben, mind a g1ulladás effektor fázisát modellező VBxN
szérumtt anszfermo dellb en hatáso s nak bizonytrlt egere k-
ben: a kezelés hatására a makroszkópos fenotípus mellett
a szövettanilag igazolható g1u1ladás mértéke is szigni-
fikáns csökkenést mutatott (33, 34). A tofacitinib végü1
methotrexattal kombiná1va fázis 3 vizsgálatokban is kel_
lően hatékonynak mutatkozott TNF-gátló kezelésre nem
reagáló rheumatoid arthritises betegek keze1ése során (35).
Ez vezetett a gátlószernek előbb az amerikaiElelmiszer- és

G1ógyszerügyi Hatóság (Food and Drug Administration,
I'DA), majd nemrégtben az Európai Gyógyszerügynökség
(European Medicines Agency' trMA) á1tali törzskönyve-
zéséhez rheumatoid arthritisben' A tofacitinib ugyanak-
kor hatékonynak mutatkozik egyéb autoimmun (-szerű)
folyamatokban is, így pikkelysömörben (és az esetek egy
részében azza| szövődő arthritis psoriaticában), spondylitis
ankylopoeticában és colitis ulcerosában (3 6-3 9).

A tofacitinib mellett ugyanakkor más JAK-gát1ók is
sikeresek lehetnek egyes autoimmun gyul1adások kont_
rolljában, Rheumatoid arthritisben az egyik legígérete-
sebb kandidáns a JAK1{Al{2_gátIó baricitinib, de kedve-
ző tapasztalatokól számoltak be a myelofibrosisban és a
p olycythemia verában tő rzskő ny ezett' ugyancs ak JAK1 /
JAK2-blokkoló rwo1itinibbel és néhány újabb generációs

JAK-gátlószerrel (decernotinib, filgotinib, peficitinib) is
(40*42).
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3. táblázat' A tofacitinib és a fostamatinib kinázgátló profilja
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Az autoimmun gyulladások terápíála szempontjából
lényeges tényező, hogy míg a monoklonális antitestek al_

kalmazásán alapuló k1asszikus biológiai terápiák (például
anti{NF antitestek) ,,csupán'' egy adott jelpályát blokkol_
nak, addig a JAK-inhibíció a fentiekból következő mó-
don több ckokin hatását egyszeffe befoly.ásolja, ezáltal a

JAK- gátlószerek potenciálisan szélesebb betegpopuláció
esetében lehetnek hatásosak (42).További fontos szem-
pont lehet, hogy a hagyományos biológiai terápiák során
a szervezetbejuttatott antitestek fehérjetermészettik révén
maguk is lehetnek immunogének, tehát kiválthatnak im_
munválaszt, ami nemritkán másodlagos hatásvesztéshez
(secondary drug failure) ve zet (43,44).Ennek leggyakoribb
formája a parenteralisan bevitt antitest ellen termelődő ne_
utralízáló antitestek megielenése, melyek befolyasolhatják
például a gyógyszer biohasznosulását, farmakokinetikáját
és szérumszintjét, ezek által is csökkentve vagy megszün_
tetve a jótékony hatást (45). Ilyen hatással a kismolekulájú
JAK_gátlószerek esetében nem nagyon kell számolnunk.
További érv a JAK_gátlók mellett, hogy a betegek á|talá_
ban kevésbé tartanak a szájon át szedhető gyógyszere\<től,
mint a parenteralis formában adott terápiáktól, melyek in_
firziós kiszerelésben számottevő időt is ,,el tudnak venni'' a

betegek mindennapj a 1b ól (46).

A jelpályák egyes molekuláLit cé|Zó jelátviteli terápiák_
nak a JAK_hoz hasonlóan jó célpontja lehet rheumatoid
arthritisben és egyéb autoimmun g1ulladásos kórképek-
ben az immunreceptorok szignalizációjában fontos Syk
tirozínl<tnáz (47-49). Ugyanakkor az eredetileg Syk_
gátlónak kikiáltott fostamatinib végül nem megfelelő
hatékonyság és kedvezőtlen mellékhatásprofil miatt nem
jutott tul a3-as fázisí klinikai vizsgalaton, aminek hátte-
rében részben az inhibitor tofacitinibbel szembeni gyen_
ge',target-specificitása'' állhatott (50-53). Miközben a

tofacitinibet legalacsonyabb koncentrációban kőtő Llrnáz
maga aJAK_csa1ád négy tagia, addig a fostamatinibnek
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a Syk csak a 28. Iegalacsonyabb koncentrációban kötő_
dő célmolekulája (3.táblázat). Külön kiemelendő továb_
bá, hogy a két gátlőszernek a táblázatban szerepló első
és utolsó (harmincadik) célmolekulája kötődése közti
koncentrációkülönbség a tofacitinib esetén körülbelül
40 ezerszercs, addig vgyanez az érték fostamatinib ese_

tén csak körülbelül 3O_szoros (3.táblázat), ami arra utal,
hogy a tofacitinib kifejezetten specifikus gátlőszer, míg a
fostamatinib számos l<názt nagyjáből hasonló koncent-
rációban gátol. Bár a fostamatinib további klinikai fej_
lesztését leállították, a Syk tirozinkináz immunfolyama_
tokban betöltött jelentős szerepe miatt jelenleg is komoly
kutatások folynak további, a Syk_re sokkal szelektívebb
gátlószerek kifejlesztésére (5a).

Összefoglalás

A citokinek fontos szereplői az immunsejtek közötti kom-
munikíciónak mind fertőzéses, mind pedig autoimmun
g1ulladásos folyamatok során. Egyes citokinreceptorok
- így u, I_es és a II_es típusú citokinreceptorok - jel_
átvitelük során a JAK-STAT útvonalat hasznáIják A
tir o zinhnázok kőzé tar tozó Janu s 

_ ki n ázo k szer ep ét ő7 az
elmú1t éwizedekben óriási tudásanyag halmozódott fel,
megindult a JAK-gátIő kismolekulás inhibitorok {qlesz_
tése és kipróbálása egyes autoimmun betegségekben. A
folyamat betetőzéseként a tofacitinib révén új terápiás
szer jelent meg a rheumatoid arthritis betegségaktivitá-
sának kontrotljára'Ugy tűnik, a s1ket az indikáció szélesí_
tését, újabb JAK_gátlószerek piacon való megjelenését és

további jeláwiteli terápiák kifejlesztését vonja maga után.
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