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Immunrendszerünk véd a fertőzésektől 

 védelem a fertőzésektől  saját védelme 

 immunrendszer feladata 

bakteriális és humán proteinek közötti 
átfedés tolerancia 



Fertőzések és immunbetegségek 

fertőzés  autoimmunitás 

fertőzés  autoimmunitás 

immunszuppresszió fertőzés  

immunszuppresszió autoimmunitás 

immunhiány fertőzés 
autoimmunitás  



A kezelés célja gyulladásos reumatológiai 
betegségekben 

• fájdalomcsillapítás 

• gyulladáscsökkentés 

 

• mérsékelt/alacsony betegségaktivitás 

• remisszió 

 

• progresszió gátlás 

 

• gyógyszermentes remisszió 

 

• tolerancia indukció 

Schett G et al Ann Rheum Dis. 2016 Aug;75(8):1428-37.  



NSAID, MTX 
Inracelluláris enzimeket gátolnak 
Újabb terápiás célpontok keresése 

1980 as évek, citokinek, mint terápiás célpont? 

Immunmoduláció, terápiás stratégia 

Philip S. Hench és Edward C. Kendall  
Mayo Clinic, 1950 Nobel Díj  

 



Szintetikus bázisterápiás szerek 

 methotrexate (MTX)  
 
 
 

 chloroquin (CHL) 
 sulfasalazin (SSZ) 
 leflunomid (LEF) 
 azathioprin (AZA)  
 cyclosporin A (CSA) 
 cyclophosphamid (CPH) 
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része 
 
biztonságos és hatékony 
 
 

Az MTX RA-ban 



Az MTX RA-ban 



Charles F Spurlock et aldx.doi.org 210.5772/59901 

Az MTX hatásmechanizmusa 



csontvelő-szuppresszió, hepatotoxicitás 
intersticialis pneumonitis 
nyálkahártya-károsodás, stomatitis 
ulcerosa 
rossz közérzet, borzongás és láz, 
szédülés,  
a fertőzésekkel szembeni 
ellenállóképesség csökkenése 
 
 
 
 
émelygés, hányinger 

MTX mellékhatások 

reverzibilis 
 
dózis csökkentés, sz.e. 
elhagyás 
 
 
 
 
 
 
sc. adagolás 



FERTŐZÉS ÉS TNF  

Fertőzéseket követően egyes tumorok növekedése lassul  

Streptococcus pyogenes baktérium közvetlenül a tumorba 

Első betege 16 éve fiú, nagy hasi tumorral, melyet négy naponta infiltrált.  

A fiú esetét publikálta.  
Coley WB. Annals of Surgery 1891;14:199-200  
Roger, G.H. Séances et Mém Soc de Biol Paris 1890;2:573-580  

Carswell EA Proc Natl Acad Sci U S A. 1975 Sep;72(9):3666-
70. An endotoxin-induced  
serum factor that causes necrosis of tumors.  

1975:  TNF 



Cachectin azonosítása (RAV 264 sejt) 

JEM 1985 lábjegyzet: igen hasonló a TNF-hez…… 



TNF = cachectin 

Nature 1985 



TNF és fertőzés 

Science 1985 

Nature medicine 1997 



RA és TNF 

TNF-nek szerepe lehet RA-ban 
TNF porc lebontás 
Nature 1986 

TNF szérum szint 
Clin Chem 1987 



Az első megfigyelés, mely TNF blokkolás 
terápiás szerepe mellett szól RA-ben 

 
 

Brennan et al. Lancet 1989  

Synoviális sejtek IL1 termelése gátolható TNF blokkolással (in vitro) 



Állatmodellek 
 
TNF transzgenikus egér– súlyos destruktív 
arthritis 
J: EMBO J. 1991  
Kollias George 

 
 
TNF-blokkoló kezelés- jól működik  
kollagén indukálta arthritisben (in vivo) 
Proc Natl Acad Sci U S A. 1992  
Maini N Ravinder 

 
TNF deficiens egér- fokozott hajlam fertőzésekre, 
csökkent granuloma képződés, LPS rezisztencia 
Proc Natl Acad Sci U S A. 1997  
Lyoyd J Old  

 



Stenger, S Ann Rheum Dis 2005;64:iv24-iv28 

granuloma képződés 
 
-a szervezet mycobactérum 
elleni védekezésének része 
 
-TNF mediálja 
 
-monocitát, limfocitát 
tartalmaz 

a granulomák élő baktériumokat tartalmazhatnak 

TNF monocita apoptózis indít 
el  
  

TNF szerepe a TBC baktérium elleni 
védekezésben 



Taylor, P. C. and Feldmann, M. (2009) Anti-TNF biologic agents: still the therapy of choice for 
rheumatoid arthritis Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2009.181 

A TNF-hatásai 



Bharat B. Aggarwal et al. Blood 2012;119:651-665 

A TNF-szerepe különböző betegségekben 



TNF-gátlók 

Modified from: 
Hanauer S, Rev Gastroenterol Disord 2004;4(Suppl 3):S18-24 

100% 
Humán 

Humán antitest 

Adalimumab 
Humira® 
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British Society for Rheumatology Biologics Registry 
Anti-TNF (ETA, ADA, IFX) N=8659; DMARD N=2170 

Súlyos fertőzések biológiai terápia és nem 
biológiai DMARD kezelés mellett 



Adalimumab kezelés és fertőzések, 15132 
beteg, klinikai vizsgálatok adatai 

Burmester GR, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–4. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209322 



TNF-gátlók 

Eltérő affinitás TNF-hez  alkalmazás gyakorisága 
 
    másodlagos hatástalanság 
 
 
Immunszuppresszió, gátolja a granulomaképződést (IFNγ) 
    fertőzésre hajlamosít 
 
Hepatotoxicitás 
 
Demyelinizációs betegség 
 
Autoimmun folyamatok 
 
Szívelégtelenség 
 
Allergia, anaphylaxiás, anaphylaktoid reakció   
 



IL-6 jelátvitel 

Kishimoto Arthritis Research & Therapy  
2006 8(Suppl 2):S2   doi:10.1186/ar1916  

SOCS: suppressors of cytokine signaling 
JAK kináz aktivitást gátol 



Dalakas MC (2008) B cells as therapeutic targets in autoimmune neurological disorders 
Nat Clin Pract Neurol 10.1038/ncpneuro0901 

A rituximab hatásmechanizmusa 

CD20 + sejtek 
depléciója 



az első szelektív JAK gátló készítmény 

 

312 Da molekulatömegű 

intracelluláris célponthoz kötődve fejti ki hatását 

 

reverzibilisen és kompetitv módon gátolja a JAK3, JAK1 

kisebb mértékben a JAK2 a TYK2 enzimeket 

 

hatékonyan gátolja az IL-6 hatására bekövetkező STAT1 és STAT3, továbbá az 

IL-15 által kiváltott STAT5 foszforilációt  

A tofacitinib  



Nature Botechnology 30, 69–77 (2012) doi:10.1038/nbt.2076 

Belimumab (BENLYSTA) is the first biologic drug approved for the 
treatment 
of SLE 
 
human monoclonal IgG1 antibody  
 
BENLYSTA is indicated for the treatment of adult patients with active,  
autoantibody-positive SLE, receiving standard therapy 
 
BUT  its therapeutic effect is modest and may decrease over time…….. 

Belimumab (BAFF/BLyS) 



immunglobulin-pótló terápia 
 
 
 
károsodott antitesttermeléssel társuló primer immunhiányos szindrómák  
hypoammaglobulinaemia és recurrens bakteriális fertőzések CLL-ben 
hypogammaglubolinaemia és recurrens bakteriális fertőzések myeloma 
multiplexben 
hypogammaglobulinaemia allogén haematopoietikus őssejt transzplantáció 
esetén 
recurrens bakteriális fertőzésekkel társuló congenitalis AIDS 
 
 
 

Immunglobulin kezelés alkalmazása 



immunmoduláns kezelés 
 
 
immunthrombocytopenia (ITP)  
Guillain Barré szindróma 
Kawasaki betegség 
krónikus gyulladásos demielinizáló polyneuropátia (CIDP) 
 
 
 
dermatomyositis, polymyosoitis 
multifokális motoros neuropathia 
sclerosis multiplex (relabáló-remittáló forma) 
myasthenia gravis 
Lambert-Eaton szindróma 
ANCA vasculitis 
SLE 
gyermekkori epilepszia 

Immunglobulin kezelés alkalmazása 



immunmoduláns kezelés 
 
 
 
Stiff-men szindróma 
autoimmun hemolitikus 
anaemia 
autoimmun neutropenia 
graft-versus host betegség 
pemphigus vulgaris/foliaceus 
bullosus pemphigoid 
epidermolysis bullosa acquisita 

Immunglobulin kezelés alkalmazása 



anphalaxiás reakció (IgA hiány) 
 
veseelégtelenség 
 
aszeptikus meningitis 
 
haemalytikus anaemia 
 
tüdőoedema 
 
thromboemboliás szövődmények 

Immunglobulin kezelés mellékhatások 



Kovács OT et al 2015 Immunológiai Szemle. 

Bispecifikus antitestek 



A Bimekizumab IL-17A és IL-17F specifikus 

IL, interleukin; IL-17RA/RC, IL-17 receptor A/receptor C 
1Glatt et al. Br J Clin Pharmacol, 2017;83, 991–1001 

Bimekizumab is a humanised monoclonal IgG1 antibody that potently and 
selectively neutralises the function of both IL-17A and IL-17F1 

IL-17A–IL-17A 
homodimer 

IL-17RA/RC 
receptor complex 

IL-17A–IL-17F 
heterodimer 

IL-17F–IL-17F 
homodimer 



Burmester GR at al Nat Rev Rheumatol 2014 vol 10 

CD28 

TGN1412 
CD28 AT 

Szabályozó T-sejtek 

Citokin vihar.. 

Tregalizumab 
CD4 AT 

Tregitopok IL-2 
alacsony 

dózis 

In vitro Treg  
expanzió 



Alacsony dózisú IL-2 
kezelés 



Köszönöm a figyelmet 
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