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Immunfarmakológia 
 

Prof Gergely Péter 
 
Az immunpatológiai betegségek döntő többsége gyulladásos, és ennek következtében általában szövetpusztulással járó 
betegség, melyben – jelenleg – a terápia alapvetően a gyulladás csökkentésére és/vagy megszűntetésére irányul. Vannak 
kizárólag gyulladásgátló gyógyszereink és vannak olyanok, amelyek az immunreakció(k) bénításával (=immunszuppresszió 
révén) vagy emellett vezetnek a gyulladás mérsékléséhez. Mind szerkezetileg, mind hatástanilag igen sokféle csoportba 
oszthatók, az alábbi felosztás elsősorban didaktikus célokat szolgál. 

1. Nem-szteroid gyulladásgátlók (‘nonsteroidal antiinflammatory drugs’ NSAID) 
2. Kortikoszteroidok 
3. Allergia-elleni szerek (antiallergikumok) 
4. Sejtoszlás-gátlók (citosztatikumok) 
5. Nem citosztatikus hatású immunszuppresszív szerek 
6. Egyéb gyulladásgátlók és immunmoduláns szerek 
7. Biológiai terápia 

 
1. Nem-szteroid gyulladásgátlók (NSAID) 
Ezeket a vegyületeket, melyek őse a szalicilsav (jelenleg, mint acetilszalicilsav ‘aszpirin’ használatos), igen kiterjedten 
alkalmazzák a reumatológiában, az onkológiában és az orvostudomány szinte minden ágában, ahol fájdalom- és lázcsillapításra 
van szükség. Egyes felmérések szerint a betegek egy ötöde szed valamilyen NSAID készítményt.  
Szerkezetük alapján a készítményeket több csoportba sorolhatjuk: 
 szalicilátok (pl. acetilszalicilsav) 
 pyrazolidinek (pl. fenilbutazon) 
 ecetsav származékok (pl. indometacin) 
 fenoxiecetsav származékok (pl. diclofenac, aceclofenac)) 
 oxicamok (pl. piroxicam, meloxicam) 
 propionsav származékok (pl. ibuprofen, flurbiprofen, ketoprofen, naproxen) 
 egyéb (pl. nifluminsav, nabumeton, nimesulid, stb.) 
 coxibok (pl. celecoxib, etoricoxib) 
Valamennyi NSAID legfontosabb hatása az arachidonsav anyagcsere gátlása, elsősorban a ciklooxigenáz (COX) enzim 
bénításával a prosztanoidtermelés felfüggesztése. A közvetlen COX-gátlás mellett újabban felismert hatás a gyulladást 
mérséklő  -3 zsírsav eredetű - mediátoroknak, jelesen a a lipoxin A4-nek az indukciója ( = ‘aspirin-triggered 15-epi-LXA4 
[ATL]). Az arachidonsav anyagcserét már több, mint 30 éve ismerjük, lényege röviden a következő: A minden sejt 
membránjában jelenlévő foszfolipidek a foszfolipáz A2 (PLA2) enzim hatására (melynek egyik hatásos inhibitora a 
glukokortikoid) arachidonsavvá bomlanak. Ezt a ciklooxigenáz, illetve a lipoxigenáz enzimek tovább bontják intermedierekké: 
ciklikus endoperoxidokká, illetve 5-hidroxiperoxi-eikozatetraénsavvá (5-HPETE). Ezek tovább bomlanak különféle 
prosztanoidokká: prosztaciklinné, tromboxánná, és prosztaglandinokká, illetve leukotriénekké. Az egész bomlás sémája az 1. 
ábrán látható). Mind a prosztanoidok, mind a leukotriének erőteljes gyulladásos mediátorok, az egyes prosztanoidok hatásai 
azonban egymástól különböznek. Legfontosabb hatásaik: értágítás, a fájdalomérzet fokozódása, trombocita-aggregáció, ill. -
gátlás, bronchus-konstrikció.  

  Foszfolipid 
       Foszfolipáz A2 

  Arachidonsav 
Ciklooxigenáz      5-Lipoxigenáz 
 
ciklikus endoperoxidok   5-HPETE 
     
Prosztaglandin G2  Leukotrién A4 

(prosztaglandinok,   (leukotriének) 
 prosztaciklin, 
 thromboxánok) 

   1. ábra. Az arachidonsav anyagcsere és a gyulladás 
 
A NSAID készítmények ezeknek a hatásoknak megfelelően csökkentik a gyulladást (pl. az arthritises duzzanat és fájdalom 
csökken), a lázat és fájdalmakat. Emellett – vegyületenként különböző mértékben – befolyásolják a leukotrién szintézist, a 
szuperoxid képződést, a lizoszómális enzimek felszabadulását, a neutrofil leukociták számos funkcióját, a sejtmembránok 
működését, a porcanyagcserét, sőt az immunrendszer működését is. A vegyületek felszívódása általában gyors, és biológiai 
hasznosulásuk is jó. Plazma felezési idejük viszont igen változó, vannak gyorsan és lassan kiürülő/lebomló készítmények. 
Elsősorban ezekben a paraméterekben, no meg a tolerálhatóságban vannak a készítmények között különbségek. A legszélesebb 
körben ismert és használt acetilszalicilsav mellett ma már nagyon sok készítmény van forgalomban. Vannak erősebb hatásúak, 
mint pl. a fenilbutazon vagy az indometacin, de ezek nehezebben is tolerálhatóak. A NSAID szereknek nagyon sok 
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mellékhatása van (1. táblázat), legjelentősebb azonban ezek közül a peptikus fekély, illetve az erosiv gastritis-duodenitis. A 
készítmények tolerálhatósága változó, az erre vonatkozó adatok azonban nehezen értékelhetőek. Egyesek szerint a 
leggyakrabban használt (nem szalicil) NSAID-ok közül a piroxicam és az indometacin erősen, a naproxen és diclofenac 
közepesen, az ibuprofen gyengébben ulcerogén. Az egyéni érzékenység nagyon fontos tényező. A ciklooxigenáz két izoenzim 
formájában található, a ciklooxigenáz-1 (COX-1) izoenzim mindenütt jelenlévő (konstitutív) fiziológiai szabályozó enzim, míg 
a ciklooxigenáz-2 (COX-2) pedig a gyulladásos folyamatok során képződő (indukálható) enzim. A COX-1 a gyomor/bél 
nyálkahártyában, a vesében, és a vérlemezkék működésében fejt ki lényeges szabályozó hatást. Elsősorban állatkísérletes 
adatok alapján tudjuk, hogy a COX-2 izoenzim is szükséges a fizológiás működéshez (a két enzim egymást is helyettesítheti). 
Logikus az a feltételezés, hogy az optimális NSAID kizárólag csak a COX-2-t gátolja, a COX-1-et nem. A jelenlegi NSAID 
készítmények nem egyformán gátolják a két izoenzimet; az erősen ulcerogenek, mint pl. az indometacin erősebben hatnak a 
COX-1-re; a gyengébben ulcerogenek, mint pl. a diclofenac erősebben hatnak a COX-2-re. A szelektivitást azonban nehéz 
egyértelműen megítélni, a különféle tesztrendszerekben ugyanis a szelektivitás eredménye teljesen különböző lehet. Jelenleg a 
leginkább COX-2 szelektívnek tartott vegyületcsoport a coxibok. Tény, hogy ezek alkalmazása mellett a vérzéses gastro-
duodenitis előfordulása ritkább. Ugyanakkor több nagyobb vizsgálat (a ‘CLASS’ és ‘VIGOR’) szerint a kétféle szelektivitású 
NSAID hosszas adása összességében nem bizonyította a COX-2 szelektív készítmények nagyobb biztonságosságát, habár a 
súlyos gyomor-bél komplikációk ezek mellett valóban kevesebbszer fordultak elő. A sokféle arachidonsav-anyagcseretermék 
igen különféle élettani és patológiás hatása miatt bizonyos termékek gátlása szükségszerűen vezethet a többiek hatásának 
fokozódásához. Azt már régóta tudjuk, hogy a ciklooxigenáz gátlás miatt a leukotriének képződése fokozódhat, ami 
magyarázza pl. a NSAID-ok asthmát provokáló hatását. Ugyancsak ilymódon magyarázható, hogy a szelektív COX-2 gátlók 
szedése mellett fokozottabban jelentkeztek a thromboemboliás (pl. szívinfarktusos) komplikációk – habár ezek az adatok 
elsősorban a forgalomból kivont készítményekre (rofecoxib, lumiracoxib) vonatkoztak, a jelenleg használtak mellett a 
cardiovascularis kockázat azonos a többi NSAID-éval.   
 

1. táblázat. A NSAID készítmények legfontosabb mellékhatásai 
gyomor-bélrendszer: hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, erosiok (erosiv gastritis, gastro-duodenitis), ulceratio 
(vérzés, perforatio) 
máj: toxikus hepatitis 
vese: a vesefunkciók (GFR) csökkenése, interstitialis nephritis 
központi idegrendszer: fejfájás, tremor, depressio, psychosis 
vérképző rendszer: csontvelő depressio, ritkán Coombs pozitív haemolyticus anaemia, vérzékenység 
allergia: exanthema, asthma (provokációja), Stevens-Johnson syndroma 
egyéb: pl. gyógyszerinterakciók 

 
Egy bizonyos, ma a NSAID készítményeket nem tartjuk veszélytelen gyógyszereknek és adásuk éppúgy mérlegelést igényel, 
mint mondjuk a citosztatikumoké. A NSAID-okozta súlyos gyomor-bél mellékhatások kockázati tényezői: a 65 év feletti 
életkor, ulcusos anamnézis, jelentős alkoholfogyasztás, dohányzás, egyidejű kortikoszteroid, vérlemezkegátló, antikoaguláns 
vagy antidepresszáns (SSRI) kezelés. Az együtt adott protonpumpa-gátló kezelés ugyan csökkenti a kockázatot, de szedésük 
mellett mégsem csökkennek látványosan a mellékhatások, mert a fals biztonságérzet miatt a beteg többet szed, vagy tovább 
szedi a kelleténél. Ulcusos anamnézis mellett legcélszerűbb coxibot és protonpumpa-gátlót együtt szedni. 
 
2. Kortikoszteroidok 
A kortikoszteroidok (CS) szintén nagyon régóta alkalmazott gyulladásgátló-immunszuppresszív készítmények. 
Alkalmazásának hosszú története ellenére a CS-ok még ma is a fegyvertárunk alapgyógyszereinek tekinthetők. A 
mellékvesekéreg fiziológiás glukokortikoidját, a kortizolt (hidrokortizont) ma már csak csak ritkán alkalmazzuk (akkor is 
inkább csak lokálisan), szintetikus származékait a prednizolont (ill. előalakját a prednizont), a metilprednizolont, triamcinolont, 
dexametazont, betametazont, valamint további újabb származékait részben per os, részben parenterálisan, részben lokálisan 
(bőrön, nyálkahártyákon át) alkalmazzuk. A szintetikus készítmények elsősorban abban különböznek az anyamolekulától, 
hogy mineralokortikoid hatásuk gyengébb. Az ACTH-t ma már szintén nem alkalmazzuk erre a célra, egyrészt mellékhatásai is 
jelentősebbek, másrészt adagolása is nehézkesebb, mert csak parenterálisan adható, végezetül nehezen ítélhető meg az általa 
indukált tényleges kortizolszint. Az ACTH krónikus betegség kezelésére semmiképpen sem javasolható. 
A kortikoszteroidok hatásmechanizmusa összetett: egyrészt immunszuppresszív, másrészt gyulladásgátló, ez utóbbi 
magyarázza a gyors, néha drámai hatást.  
A hatásmechanizmus legfontosabb mozzanatai – intracelluláris szinten - az alábbiakban összegezhetők (2. ábra): a 
kortikoszteroidok lipidoldékony molekulák, ezért könnyen átmennek a célsejtek membránján, majd a citoplazma 
glikokortikoid receptorához (GR) kötődnek, mely egy 95 kDa-os foszforilált protein. Ez a GR-kortikoszteroid komplex a 
kortikoszteroid-szenzitív gének promoter régiójának GRE eleméhez (glukokortikoid rekogníciós elem) ködődik. Ennek 
következtében bizonyos gének, pl. a lipocortiné, 2-adrenerg receptoroké, stb. transzkripciója fokozódik, másoké viszont 

csökken.  



Gergely: Immunfarmakológia   

 3

glucocorticoid (GC)

receptor (GCR)
hsp 90

GRE

NFB

csökkent, ill. fokozott
transcriptio

AP-1
Jun+Fos

gátlás

1

2

 3

4

 
2. ábra. A kortikoszteroidok hatásmechanizmusa (1.- kötõdés a receptorhoz, aktiválódás, 2. kötõdés a GRE-hez, 3. - AP-1 
transzkripciós faktor gátlása, 3. - az NFκB transzkripciós faktor gátlása) 
 
Ezek mellett a GR-kortikoszteroid komplex hozzákapcsolódva bizonyos transzkripciós faktorokhoz, kiváltképpen az AP-1-hez 
és az NF-B-hez, azok működését is gátolni képes. A CS-ok indukálják az IB protein termelődését is, mely az AP-1-hez és 
az NF-κB-hez kötődve további transzkripciós gátlást okoz. Az NF-κB által szabályozott gének jelentős része nagyon fontos 
szerepet tölt be a gyulladásban, illetve az immunológiai folyamatokban; a legjelentősebbek ezek közül: az IL-2, IL-2 receptor, 
IL-3, IL-6, IL-8, TNF-α, GM-CSF, az indukálható NO szintáz (iNOS), ICAM-1, E-szelektin gének. 
Az antiinflammatios hatás talán leglényegesebb eleme a citoszól foszfolipáz A2 (cPLA2) gátlása, melyet a kortikoszteroidok 
közvetve, a lipocortin (újabb nevén: annexin I) indukciójával fejtenek ki. Az enzimgátlás miatt az arachidonsav anyagcsere-
termékek mennyisége (a prosztaglandinok és leukotriének termelése) csökken, mindez csökkent kemotaxisban - ezáltal 
csökkent sejt-accumulatioban -, csökkent érpermeabilitásban, stb. nyilvánul meg. A keringésben nő ugyan a granulocyták 
száma, de nem tudnak a gyulladás helyére vándorolni és ott megtapadni (2. táblázat).  
 

2. táblázat. A kortikoszteroidok celluláris hatásai 
Célsejt Hatás 
T lymphocyta: lymhocytopenia (kis adagokban redistributio révén, nagyobb  adagban  
l lympholytikus); cytokin termelés gátlás 
B lymphocyta: csak minimális hatása van az immunglobulin termelésre  
Macrophagok: MHC II expresszió-gátlás, cytokin felszabadulás-gátlás, 
 prosztaglandin termelés és felszabadulás-gátlás 
Neutrophilok: adhézió-gátlás 
Eosinophil-, basophil- és  
hízósejtek: eosinopenia, degranulatio-gátlás 
Endotél sejtek: adhéziós molekula expressio-gátlás, PGE termelés és felszabadulás-gátlás 
Fibroblastok: kollagén szintézis gátlás (csak nagy adagban), PGE termelés-gátlás 

 
A kortikoszteroidok adagolása betegségenként és esetenként igen különböző lehet. Orálisan vagy vénásan adva mindenképpen 
lökéskezeléssel kezdjük, majd lassan csökkentjük a fenntartó adagra, melyet szükség szerinti ideig folytatunk. Az egyes 
készítmények azonban nemcsak hatékonyságukban, hanem mellékhatásaikban is különböznek. A tartós hatású fluorozott 
származékok - elsősorban a dexamethason és a betamethason - igen erőteljesen szupprimálják a hypothalamus-hypophysis-
mellékvese tengely működését, és szteroid myopathiát is gyakrabban okoznak. Abban az esetben válasszuk ezeket, ha a 
kezelés abbahagyására nincs sok remény, tehát pl. SLE kezelésére lehetőleg ne. Rövidebb kezelésre bármelyik készítmény 
adható, tartósabbra (tehát hónapokon-éveken át történőre) inkább a rövidebb felezési iedjűek, pl. metilprednizolon vagy 
prednizolon javasolható. A metilprednizolon előnye az, hogy jobban tolerálható, nagyobb orális adagban sem okoz 
gasztrointesztinális panaszokat. A triamcinolon és dexametazon szintén kevésbé okoz gastrointestinalis panaszokat és 
oedemára is kevésbé hajlamosít. A kortikoszteroid készítmények természetesen egymás között szabadon cserélhetőek, csere 
esetén azonban az ekvivalens dózist figyelembe kell venni (3., 4.táblázat).  
 
3. táblázat. Kortikoszteroidok ekvivalens dózisai 
Kortikoszteroid Ekvivalens dózis (mg) 
hidrokortizon 25 
prednizon/prednizolon 5  
triamcinolon 4  
metilprednizolon 4  
dexametazon 0.5-1 
betametazon 0.5-0.75 
 

4. táblázat. Inhalációs kortikoszteroidok ekvivalens dózisai 
(felnőttek, átlagos adag) 
Gyógyszer átlagos adag (μg) 
beklometazon 504-840 
budezonid 600-1000 
flunizolid 1000-2000 
triamcinolon 1000-2000 
flutikazon 284-660 
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5. táblázat. A kortikoszteroidok legfontosabb mellékhatásai 
________________________________________________ 
iatrogén Cushing (cushingizálódás) 
a hypothalamus-hypophysis-mellékvese szabályozás zavara 
a növekedés visszamaradása gyermekekben 
elektrolit eltérések (Na retenció, hypokalaemia), hypertensio,  
a glukóz tolerancia romlása (pl. diabetes manifesztálódás/romlása) 
zsíranyagcsere kedvezőtlen befolyásolása (hyperlipidaemia): coronaria betegségre való hajlam 
lassult sebgyógyulás 
osteoporosis (osteopenia) 
avascularis (combfej) necrosis (főleg SLE-ben, illetve antifoszfolipid antitestet pozitiv betegekben) 
ulcerogén hatás (elsősorban akkor, ha nonszteroid gyulladásgátlókkal együtt adják) 
cataracta és glaucoma képződés 
szteroid-myopathia 
psychés zavarok (álmatlanság, depressio, psychosis, stb.) 

 
A kortikoszteroidok mellékhatásait (5. táblázat) részben kezelhetjük: a cushingizálódás elsősorban a napi adagtól és a kezelés 
tartamától függ, de egyéni hajlam kérdése is. A holdvilágarc nagyobb adagok mellett szinte törvényszerű, de a fenntartó adag 
mellett általában lassan megszűnik. A hypocorticismus kialakulását akkor kerülhetjük el, ha eleve rövidebb hatású szert adunk, 
s azt is reggeli egyszeri adagban. A szteroid elvonás előtt végzett ACTH teszt alapján eldönthető, vajon nem alakult-e ki 
mellékvesekéreg elégtelenség. Gyermekekben a növekedés visszamaradása komoly problémát jelenthet, a másnaponta adott 
(alternáló) és minél kisebb adagú kezelés csökkenti ezt a kockázatot. A nátrium-retenció, következményes oedemakészséggel 
és hypertensioval nem gyakori, a fluorozott származékok kevésbé okoznak ilyen mellékhatást. Enyhe diuretikum (és kálium 
pótlás!) mellett rendeződik. A hypokalaemia rendszerint enyhe, átlagos táplálkozás mellett ritkán szükséges kálium pótlás . 
Csak akkor rendeljünk káliumot, ha a szérum kálium-szint valóban alacsony, a rutinszerű kálium-adás felesleges. A diabetes 
manifesztálódása vagy romlása szintén nem törvényszerű, ilyenkor a diéta, az inzulinadag korrekciója válhat szükségessé. A 
tartós kortikoszteroid kezelés mellett a coronaria betegség kockázata is megnő, a testsúly kontrolljával, az esetleges 
hyperlipidaemia kezelésével ezt a kockázatot csökkenthetjük. Sajnos a glaucoma és a gyakoribb cataracta nem kerülhető el. Az 
osteoporosis kivédhető, ha megfelelő időben kezdjük a védekezést (6. táblázat), bár ezt is nagyon sok tényező befolyásolja, a 
kisebb adagok mellett a kockázat is kisebb. Egészséges táplálkozás és testmozgás mellett nőknek hormonpótlás (kivéve, SLE-
ben), napi 1-1,5 g kalcium bevitele, D-vitamin, illetve biszfoszfonát adása javasolható. Az ulcerogén hatás vitatható, melyet 
már klinikai vizsgálatokban ismételten megcáfoltak, a kortikoszteroidot szedő betegek nagyobb rizikója erozív gastro-
duodenitisre és vérzésre általában az egyidőben szedett NSAID-ok rovására írható! A szteroid-myopathia általában a nem 
fluorozott származékra cserélés után megszűnik. A psychés zavarok inkább azokban jelentkeznek, akiknek a psychéje eleve 
labilisabb volt. Álmatlanság, fejfájás, depressio, néha hiperaktivitás, nagyritkán szteroid-psychosis jelenkezhetnek. 
Valamennyi panasz néhány hét után, illetve a dózis csökkentésekor szűnik, ritkán szükséges gyógyszeres, pl. antidepresszív 
kezelés. 
 
6. táblázat. A tartós kortikoszteroid kezelés okozta osteoporosis csökkentésének módozatai (50 év felettiekben) 
 (Az ACR és EULAR 2010. évi ajánlása alapján) 
1. Ha a beteg alacsony kockázatú* és a napi adag <5 mg (prednizolon ekvivalens) legalább 3 hónapig - gyógyszeres kezelés 
nem szükséges** 
 Ha a napi adag 7,5 mg – biszfoszfonát kezelés szükséges 
2. Ha a beteg közepes kockázatú és a kezelés legalább 3 hónapig tart, a napi adagtól függetlenül biszfoszfonát kezelés 

szükséges. 
3. Ha a beteg nagy kockázatú, adagtól és tartamtól függetlenül biszfoszfonát kezelés szükséges. 

* Kockázati tényezők: nem,. rassz, kor (menopauza), dohányzás kp. fokú alkoholfogyasztás, kis testtömeg index, stb. 
** az újabb nemzeti ajánlások a Ca és D vitamin bevitel mellett mindenkinek javasolják a biszfoszfonátokat. 
 

3. Allergia-elleni szerek (antiallergikumok) 
3.1. Antihisztaminok 
Az antihisztaminok (hisztamin-receptor antagonisták) régóta használt gyógyszerek a különféle allergiás tünetek enyhítésére. A 
régebben előállított, u.n. első generációs antihisztaminok a H1 receptor kompetitív antagonistái, és strukturálisan eléggé 
különbözőek (O-etanolaminok, C-alkilaminok, fenotiazinok, stb). Ezek lipofil molekulák, átmennek a liquor-barrieren, s emiatt 
többnyire kifejezett szedatív mellékhatásokkal is rendelkeznek. Egy további hátrány, hogy a kompetitív antagonista hatás 
feltételezi, hogy folyamatosan kellő mennyiségben van jelen a gyógyszer a plazmában, mert amint csökken a szint, a 
receptorok telítődése is csökken és lehetőség nyílik a hisztaminnak a receptorokhoz való kötődésére (vagyis az allergiás 
tünetek újra jelentkezhetnek). Az u.n. második generációs antihisztaminok (ismertebbek: pl. fexofenadin, loratadin, cetirizin) 
struktúrája más, ezek nem lipofil molekulák – ezért nem hatolnak be a liquorba  - és csak minimális a szedatív mellékhatásuk. 
De farmakodinámiás hatásuk is más: bár hozzákötődnek a H1 receptorokhoz, nem kompetitív módon; a hisztamin molekulák a 
kötésből nem tudják kiszorítani, a receptorokról lassan leválva szűnik meg a hatásuk. 
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A H1 receptorgátlókat kiterjedten alkalmazzák a bőrgyógyászati allergiás betegségek jó részében , illetve a rhinitis allergica 
kezelésében. Mellékhatásaik közül elsősorban a központi idegrendszeri (szedatív) mellékhatások: aluszékonység, 
koncentrálóképesség zavara, stb. a legjelentősebbek. A második generációs antihisztaminok ilyen mellékhatásai ritkábban és 
kevésbé jelentkeznek, ezért legtöbb esetben ma ezeket a szereket részesítjük előnyben. Itt említhető meg a terfenadin és az 
asztemizol egy ritka, de fatális kimenetű mellékhatása (ezért a legtöbb országban ki is vonták ezeket a szereket a forgalomból), 
a torsade des pointes, az akár halálhoz is vezető szívritmuszavar, melyet bizonyos gyógyszerinterakciók okoztak. Mindkét 
szert a máj CYP3A4 P450 izoenzimje bontja le, s ennek az enzimnek a gátlása (pl. ketokonazol, makrolid antibiotikum, stb. 
révén) toxikus vérszint alakult ki. Ezen interakciók felismerése révén ma már – egy új gyógyszer bevezetésekor – az ilyen 
mellékhatás kialakulásának sokkal kisebb a kockázata. 
A H2 receptorgátlók (cimetidin, ranitidin, famotidin, stb). alapvetően a gasztoenterológusok gyógyszerei (a sósavszekréciót 
gátló hatásuk miatt). Habár in vitro számos immunmoduláns hatást mutatnak, a klinikai vizsgálatok ezt a hatást nem igazolták. 
Allergiás állapotokban ritkán kerül sor alkalmazásukra, akkor is inkább csak H1 receptorgátlókkal együtt. 
 
3.2 Leukotrién-gátlók 
A leukotriének a gyulladásos folyamatok fontos mediátorai. A leukotrién szintézis jelenleg ismert leghatásosobb gátlószerei a 
CS-ok. A montelukast, pranlukast és a zafirlukast kompetitív ciszteinil-leukotrién receptor antagonista (az LTC4, LTD4 és 
LTE4 hatását antagonizálja), ez elsősorban a különféle behatásokra jelentkező bronchus símaizomzat konstrikciójának 
csökkentését jelenti – ennek megfelelően az asthma bronchiale és rhinitis allergica preventív kezelésében használatos.  
A különféle adrenerg és purinerg hatású – elsősorban az asthma bronchialeban alkalmazott készítményekre ebben a fejezetben 
nem térünk ki. 
 
4. Sejtoszlás-gátlók (citosztatikumok) 
Az immunszuppresszív gyógyszerek egyik legfontosabb csoportját a sejtoszlást gátló (daganatgátló, citosztatikus) anyagok 
képezik. Elvben csaknem minden citosztatikum adható immunszuppresszió céljaira, a mindennapos gyakorlatban azonban csak 
néhányat alkalmazunk.  
 
4.1. Alkilálószerek  
Az alkilálószerek a DNS-hez (elsősorban a guanin bázisokhoz) kötődve gátolják a kettőződését a premitotikus fázisban. Csak 
annyiban szelektívek, hogy az aktívabban osztódó sejtekre kifejezettebb a hatásuk. Az egyes szervek szervrendszerek alkiláló 
szerekkel szembeni érzékenysége eltérő, érthető, hogy pl. a gyorsan osztódó csontvelő sejtek igen érzékenyek. Az alkiláló 
szereket csak nagyon ritkán alkalmazzuk önmagukban, inkább kortikoszteroiddal kombinálva. Jelenleg csak két készítmény 
használatos: a cyclophosphamid és a chlorambucil. Nálunk a cyclophosphamid alkalmazása terjedt el elsősorban; bizonyos 
betegségekben a kezelés lényeges eleme, pl. PAN-ban, Wegener granulomatosisban, lupus nephritisben, stb. A chlorambucil 
talán jobban tolerálható, kevesebb mellékhatással jár, viszont valószínűleg nem éri el a cyclophosphamid hatékonyságát, ezért 
inkább csak alternatívaként szerepel. Az alkiláló szerek legfontosabb mellékhatása a csontvelő depresszió. A cyclophosphamid 
mindig enyhe leukopeniát és kifejezett lymphopeniát okoz, de ez nem jelent problémát (ha azonban a fehérvérsejtszám 2,0 alá 
csökken, függesszük fel az adását). A csontvelődepressziót a thrombocytopenia és az anaemia is jelzi, ezért a teljes vérképet, 
beleértve a reticulocytaszámot is, rendszeresen kell ellenőrízni. Ritkán toxikus hepatitis jelentkezhet, a kezelést ekkor azonnal 
abba kell hagyni. Az alopecia sajnos gyakori, de reverzíbilis, tehát a kúra befejezése után elmúlik. Átmeneti vagy végleges 
amenorrhoeát, ill. azoospermiát okozhat. Teratogén, tehát terhesség alatt nem adható. Hosszas adása mellett megnő a 
hólyagkarcinoma kialakulásának kockázata. Nagyobb adagok (infusioban adott 400-1000 mg/naponta) mellett haemorrhagiás 
cystitis jelentkezhet. A forszírozott folyadékbevitel, minden külön bevatkozás nélkül megakadályozza ezt a kellemetlen 
mellékhatást, szükség esetén mesna adható, mely semlegesíti a vizelettel ürülő toxikus termékek, elsősorban az akrolein 
hatását. Hányinger, hányás csak nagy adagok mellett jelentkezik, ilyenkor kortikoszteroidok és szerotonin (5-HT3) 
antagonisták a tüneteket jól szűntetik. 
4.2. Folsav antagonisták: methotrexat 
A folsav antagonisták közül ma az ametopterin (metotrexat, MTX) használatos. Az MTX hatásmechanismusát ma háromféle 
módon magyarázzák (melyek egymást természetesen nem zárják ki): 
a) A legrégebbi a dihidrofolát reduktáz enzim gátlása, mely mind a purin- mind a pirimidin bioszintézist gátolva fejti ki 
antiproliferatív-immunszuppresszív hatását. Akut vizsgálatokban és nagyobb adagokban ez valóban a domináns hatás, de nem 
ad magyarázatot a kisadagú MTX tartós hatására. 
b) A másik magyarázat szerint a methotrexat az intracelluláris transzmetilációt gátolva megakadályozza a toxikus poliaminok 
képződését. 
c) A harmadik – jelenelg a legvalószínűbb - magyarázat szerint pedig a gyulladásos területen lokálisan kifejtett adenozin 
anyagcserére gyakorolt hatása felelős a gyulladás gátlásáért. In vivo kísérletekben bizonyították ugyanis, hogy a MTX a 
gyulladt szövetben megnöveli az adenozin koncentrációját; a MTX elsődlegesen az 5-aminoimidazolkarboxamid-ribonukleotid 
(AICAR) koncentrációját emeli, ez idézi elő a fokozott adenozin felszabadulást, az adenozin pedig kifejezett 
immunszuppresszív hatással rendelkezik.  
A MTX átlagos heti adagja 7.5-25 mg, a kezelést mindenképpen 7.5 mg-mal kezdjük (a beteg beveheti egyszerre, vagy azon a 
napon 3-szorra elosztva), ha 6 hét után nincs érdemleges javulás, az adag növelhető. RA-ban, ahol leggyakrabban alkalmazzuk, 
a 15 mg-ot már nem szokás túllépni, inkább más gyógyszer, vagy kombinált kezelés ajánlható. A nagyobb dózisok 
alkalmazása esetén egyre inkább számolnunk kell a mellékhatásokkal (a gyakorlatban ha a 15 mg adag nem kellően hatásos 
MTX refrakter esetről beszélünk, ami a biológiai terápia egyik indikációja). A MTX mellékhatásai közül a hányinger, 
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szédülés, illetve a hepatotoxicitás emelendő ki. Kisebb adagok mellett a vérképzés károsodásával alig kell számolni. Folsav 
adása mindenképpen szükséges, elsősorban a hepatotoxicitást mérsékli. Javasolt folsav adag: minden nap egy tabl (3 mg), 
kivéve a MTX adásának napját, vagy heti egyszer 2 tbl a MTX bevéte után 36 órával. A vérkép és májfunkciók (elsődlegesen a 
transzaminázok) rendszeresen ellenőrízendők. Ha emelkedés észlelhető a dózis csökkentendő, illetve, ha ez sem normalizálja 
az értékeket, a kezelést fel kell függeszteni. A késői májkárosodás kiszűrésére évente egyszeri máj ultrahang vizsgálat javasolt, 
mely segít a szerencsére csak ritkán kialakuló cirrhosis felismerésében. A RA, ill. psoriasis mellett újabban egyre több 
autoimmun betegségben is adjuk: pl. SLE-ben (elsősorban SCLE-ben), polymyositisben, vasculitisekben, stb. 
 
A MTX indikációi 
1. Regisztrált indikációk: 

Rheumatoid arthritis 
Súlyos psoriasis 
Arthritis psoriatica 

2. Nem regisztrált indikációk, de ajánlások tartalmazzák: 
JIA 
SPA 
SLE 
Myositisek 
MCTD 
Scleroder,a 
Vasculitisek 
Polymyalgia rheumatica 
Gyulladásos bélbetegségek 
Sarcoidosis 
Interstitiaélis tüdőbetegségek 
Uveitisek 

 
4.3. Purin antagonisták 
A purin antagonisták közül az azathioprin a legismertebb. Az azathioprin inaktív "prodrug", a szervezetben 6-
merkaptopurinná metabolizálódik, de nem ez, hanem egy további metabolit a 6-tioinozinsav fejti ki antiproliferatív hatását 
gátolván a purin szintézist. Az azathioprin (IMURAN) átlagos napi adagja 100 mg (1-2 mg/ttkg; 150 mg feletti adag mellett 
már a toxikus mellékhatások sokkal gyakoribbak). Legfontosabb mellékhatása a csontvelőkárosodás, sokkal ritkábban okoz 
alopeciát, vagy sterilitást. Adása alatt a vérkép és a transzaminázok rendszeresen ellenőrizendők. Ha xantinoxidáz-gátlóval, pl. 
allopurinollal együtt adjuk vérszintje jelentősen megnő, ezért ezt a kombinációt lehetőleg kerüljük! 
A mikofenolsav (MYFORTIC) a Penicillium stoloniferum terméke, illetve ennek észtere a mikofenolát mofetil 
(=morfolinoetilészter) (MMF, CELLCEPT) szintén prodrug, a májban mikofenolsavvá bomlik, mely szelektív purin szintézis-
gátló - az inozin monofoszfát dehidrogenázt (IMPDH-t) reverzibilisen gátolja -, hatása igen erősen lymphocyta-szelektív (a T 
és B lymphocyták ugyanis igénylik a de novo purin bioszintézist, más sejtekkel ellentétben nincs megkerülő anyagcsereútjuk) 
és viszonylag kevéssé csontvelőtoxikus. A T sejteken kívül a B sejteket (azaz az antitestképzést) is jelentősen gátolja. Alig van 
mutagén hatása. Gastrointestinalis mellékhatása (hasmenés) a leggyakoribb, de leukopeniát (neutropeniát) is okozhat. Klinikai 
adataink elsősorban vesetranszplantációból származnak, az eredmények egyértelműen jók. Elsősorban a kombinációs 
sémákban az azathioprin helyettesítésére szolgál, de monoterápiában is jónak tűnik. Autoimmun betegségekben még 
viszonylag kevés (de jó) a tapasztalatunk Újabban a lupus nephritis kezeléséről egyre több pozitív eredmény lát napvilágot; 
legalább annyira hatékony, mint a konvencionális intermittáló cyclophosphamid. Mivel kedvezőbb a mellékhatásprofilja, 
valószínűnísíthető, hogy ki fogja szorítani a cyclophosphamidot. További indikációs terület bővülés várható. 
A mizoribin (bredinin) szintén prodrug, a szervezetben foszforilálódva az IMPDH-t és a guanozin monofoszfát szintetázt gátolja. Japánban állították elő, és ma 
is ott alkalmazzák az azathioprin alkalmazási területén, Európában nem terjedt el. Mellékhatásprofilját kedvezőbbnek tartják, annál kevésbé myelo- és 
hepatotoxikus. 

4.4. Pirimidin antagonisták 
A leflunomid (ARAVA) izooxazol származék, hatása kettõs: bizonyos tirozin kinázok gátlása, illetve a de novo pirimidin 
bioszintézis, elsősorban a dehidroorotsav dehidrogenáz gátlása. Maga a leflunomid is prodrug, az A77-1726-nak nevezett 
metabolitja felelős a farmakológiai hatásért. Gyulladásos betegségekben, elsősorban RA-ban vannak meggyőző klinikai 
eredmények. Az RA-ban kifejtett hatása alapján annak bázisterápiás fegyvertárába került. Mellékhatásai közül a gyomor-
bélpanaszok és a hepatotoxicitás a legfontosabbak. 
A teriflunomid (AUBAGIO), szerkezete és hatása hasonló, és a sclerosis multiplex (RRSM) kezelésére használatos. 
 
4.5. Vinca alkaloidák.  
Ma csak kivételes esetben alkalmazzuk a vinblastint vagy vincristint immunszuppresszív célra. Más szerekre rezisztens esetekben, vagy autoimmun 
cytopeniák (pl. SLE-ben észlelhető thrombocytopenia) kezelésére alkalmazhatók. A vincristin heti 1x1 mg-os infúzióban hetente, kéthetente, vagy havonta 
adható a cytopenia stabilizálódásáig. Egyértelmű adagolási séma nincs, a kumuláció veszélye (neurotoxikus) miatt azonban 5-10 mg-nál többet nem célszerű 
adni. 

 
5. Nem citosztatikus hatású immunszuppresszív szerek 
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A cyclosporin A (SANDIMMUN NEORAL) a Beauveria nivea (=Tolypocladium inflatum) gombából származó 11 
aminosavból álló peptid. Hatásmechanizmusa teljesen más, mint a cytostaticumoké. Immunszuppresszív hatása komplex, 
legfontosabb eleme a T lymphocyta-eredetű cytokinek, elsősorban az IL-2 termelésének gátlása. A hatás lényege az, hogy a 
cyclosporin intracelluláris kötőfehérjéjéhez, a cyclophilinhez kötődik. Ez egy enzim (a peptidil-prolil cisz-transz izomeráz) a 
calcineurin, egy Ca-dependens szerin-treonin foszfatáz aktiválását végzi. A CSA-cyclophilin komplex meggátolja a calcineurin 
működését, elmarad az NF-AT (aktivált T sejtek nukleáris faktora) - egy transzkripciós faktor - aktivációja. Az NF-AT számos 
cytokin, többek között az IL-2, IL-3, IL-4, TNF-, IFN-, GM-CSF transzkripciójához szükséges.  

IL-2, IL-4
IFN-gamma
GM-CSF

ciklosporin

kalcineurin

cyclophilin

NF-AT

 
3. ábra. A ciklosporin A hatásmechanizmusa 

 
CSA kezelés legfőbb indikációja ma is a szerv- és csontvelőtranszplantáció Ebben meglehetősen nagy adagban kell adni, 
legalábbis eleinte, melyet később a mindenkori vérszintnek megfelelően lehet kisebb (<5 mg/tskg/nap) fenntartó adagra 
csökkenteni. Minthogy egy életen át kell adni, a hosszas adagolás miatt az infekciók és kivált a malignus daganatok 
(=elsősorban lymphomák) kialakulásának veszélye megnő. A CSA-t ma sikerrel alkalmazzuk számos más betegségben is: így 
súlyos, terápia-rezisztens psoriasisban, súlyos, intermedier/posterior uveitisekben, terápia-rezisztens nephrosis szindrómában, 
és RA-ban, valamint súlyos, terápia-rezisztens atopiás dermatitisben. Kevésbé gyakran, de hatásosan adják pyoderma 
gangraenosumban, súlyos aplasticus anaemiában és még nagyon sok más terápia-rezisztens autoimmun betegségben. 
 

7. táblázat. A CSA kezelési sémája autoimmun betegségekben 
1. Napi adag: maximum 5 mg/ttkg (fenntartó adag: 2,5 mg/tskg) 
2. Monitorozás: 

a/ a szérum kreatinin eleinte hetente, később 4 hetente ellenőrízendő 
    ha a kreatinin  25%-kal emelkedik  = 50%-os dózisredukció 
  ha 50%-kal emelkedik  = 75%-os dózisredukció 
  ha 100%-kal emelkedik  = a kezelés megszakítandó! 
b/ a vérnyomás rendszeresen ellenőrizendő, a hypertonia szükség szerint kezelendő 
c/ a K szint időszakosan és transzaminázok (pl. SGOT) legalább havonta ellenőrízendők  

 
A kezelés, mint "ajánlás" jelenleg csak a nephrosisos (illetve idiopathiás glomerulonephritises), rheumatoid arthritises, 
endogen uveitises, psoriasisos és atopiás dermatitisben szenvedő betegek számára van kidolgozva (7. táblázat). A kezelés 
tartama általában minimum 6, maximum 24 hónap. Hatástalanság esetén, a kúra 3 hónap után megszakítandó. A hatás a 
legtöbb betegségben átlagosan egy hónap alatt, illetve azon belül már mutatkozik. RA-ban azonban a javulás lassúbb lehet, 
ezért ebben a betegségben 3 hónapos várakozási időt javasolnak az eredmények beálltáig. Fenntartó kezelésnek 2-2.5 
mg/tskg/nap javasolt, teljes remissioban célszerű a minimális hatékony adagot adni. A CSA kezelés mellékhatásai a 
transzplantált betegekben jól ismertek. Autoimmun betegekben, éppen az alkalmazott kisebb adagok miatt, a mellékhatások 
sokkal ritkábban jelentkeznek és enyhébbek. A vesefunkció reverzibilis romlása gyakorlatilag nem észlelhető, ha a kezdeti, 
maximális dózis sem haladja meg az 5 mg/tskg-ot. A malignus daganatok előfordulása valamelyest megnőhet. Az infekciók 
előfordulása még az igen hosszas cyclosporin kezelésben részesülőkben sem volt magasabb. A hypertensio az összes eset kb 
15 %-ában fordult elő és ritkán tette szükségessé a kezelés megszakítását; kalcium csatorna-gátlók, pl. nifedipin, isradipin, 
melyek nem interferálnak a CSA farmakokinetikájával, a hypertensio kezelésére igen alkalmasnak bizonyultak. A CSA szint 
mérése autoimmun betegségekben - ahol a maximális napi adag nem haladhatja meg a napi 5 mg/tskg-ot, nem szükséges - de a 
gyógyszerinterakciókat figyelembe kell venni: 
a) a CSA vérszintjét növelhetik: ketoconazol, macrolid antibiotikumok (pl. erythromycin, josamycin), doxicyclin, orális anticoncipiensek, néhány kalcium-
antagonista (verapamil, diltiazem, nicardipin) 
b) a CSA vérszintjét csökkenthetik: barbiturátok, carbamazepin hydantoinok, methimazol, trimethoprim 
c) a nephrotoxikus hatás összegeződhet: aminoglycosid antibiotikumok, amphotericin B egyidejű alkalmazása esetén. 

A mellékhatások közül a gingiva hyperplasia, hypertrichosis külön kezelést vagy dózisredukciót nem igényel. A tremor, 
paraesthesia és a májfunkció romlás (SGOT szint emelkedés) a javasolt dózis mellett ritkán fordulnak elő, a dózis redukcióját 
tehetik szükségessé. Figyelembe kell venni a máj működésének zavarát is (pl. súlyos májbetegség, epekiválasztási zavart), 
mert a CSA a májban metabolizálódik és az epével ürül ki. 
FK 506 (tacrolimus) (PROGRAF). Ez a Streptomyces tsukubaensisből előállított makrolid antibiotikum hatásában 
gyakorlatilag a cyclosporinhoz hasonló, a cyclophilinhez hasonló proteinhez, az FK-506-kötőfehérjéhez kapcsolódik (a kötés 
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igen erős, ezért 1 molekulára számítva hatékonysága sokszorosa a CSA-nak. Éppúgy a calcineurint gátolja s ezzel a számos 
cytokin, elsősorban az IL-2, IL-3, IL-4, IFN- termelését blokkolja, meggátolván a CD4- T sejtek aktiválódását. 
Mellékhatásprofilja kedvezőbbnek tűnik, bár éppúgy neuro- és nephrotoxikus. Először (főleg szív- és máj-) transzplantációban 
próbálták ki - sikerrel. Különféle immunpatológiai betegségekben (fokális glomerulosclerosisban, krónikus aktív hepatitisben, 
psoriasisban, pyoderma gangrenosumban, stb.) is sikerrel alkalmazható. Különös előnye, hogy - ellentétben a CSA-val, a bőrön 
át alkalmazható, ezért atopiás dermatitisben hatásos lokálisan adva. 
A pimecrolimus (ELIDEL) hasonló szerkezetű és hatásmechanizmusú makrolid antibiotikum, melyet jelenleg elsősorban 
atopiás dermatitisben adnak lokálisan. 
Rapamycin (sirolimus) (RAPAMUNE) és everolimus (CERTICAN). Szerkezetükben az FK 506-hoz hasonló makrolid 
antibiotikumok, de hatásuk teljesen más. A proliferációt kiváltó jelátvitel gátlószerei, allotranszplantációs modellben 
rágcsálókban és főemlősökben megakadályozzák az allograft rejekciót. Immunszuppresszív hatásukat a proliferáció gátlásával 
fejtik ki, így gátolják az antigén által aktivált T sejtek klonális expanzióját, amelyet T sejt-specifikus cytokinek (pl. IL-2 és IL-
15) indítanak be. A sirolimus és az everolimus ezeknek a T sejt-specifikus növekedési faktoroknak a megfelelő receptoraikhoz 
történő kötődését követő intracelluláris jelátvitelét gátolja, ami normális körülmények között a sejtek proliferációjához vezet. 
A szignál-gátlás hatására a sejtek proliferációja a sejtciklus G1 fázisában leáll. Mindkét gyógyszer alapvetően a szív- és 
vesetranszplantációban használatos. 
A dezoxispergualin (gusperimus) poliamin (guanidin) származék, mely az antigén-prezentációt gátolja. A kedvező 
tapasztalatok elsősorban a szervtranszplantációból származnak. Jelenleg nincs forgalomban. 
 
6. Egyéb gyulladásgátlók és immunmoduláns szerek 
Az alábbi gyógyszereket elsősorban a RA "bázisterápiájában" használják. A továbbiakban részletezett aranyvegyületeket, 
penicillamint, sulfasalazint és (hydroxi)chloroquint, valamint a korábban tárgyalt methotrexatot és leflunomidot gyakorta 
“DMARD” (“disease-modifying anti-rheumatic drug”) néven is szokás említeni. 
Aranyvegyületek. Valamennyien immunszuppresszív és gyulladásgátló hatásúak. Legelterjedtebbek a parenterális készítmények, ilyen pl. az aurotiomalát. Az 
auranofin orálisan adható készítmény, viszonylagos drágasága, illetve gyengébb tolerálhatósága miatt alkalmazási köre egyre szűkül. Az aranyvegyületek 
részben gátolják a proinflammációs cytokinek, nint pl. a GM-CSF termelését, illetve hatását, részben pedig - mint gyökfogó vegyületek - semlegesítik a 
macrophagok és más phagocyták által termelt szabad-gyököket. Az aranyvegyületek legjelentősebb mellékhatása a nephrotoxicitás, de emellett megemlítendő 
a csontvelő depressio (leukopenia, anaemia, thrombocytopenia), nyálkahártyatünetek (stomatitis, gingivitis), illetve allergia (exanthema, eosinophilia) is. 
Penicillamin. A penicillamin hatásmechanizmusa is csak közelítőleg ismert, mint szulfhidril vegyület gyökfogó, ezáltal semlegesíti a phagocyta sejtek által 
termelt gyulladáskeltő szabad gyököket. Emellett gátolja a monocyta/macrophag rendszer működését. Korábban kiterjedten alkalmazták RA-ban 
bázisterápiaként. Abban az adagban (napi 1 g körül vagy felett) azonban túl sok mellékhatást okozott, ezért ma már nem ajánlható erre a célra. Egykori 
indikációs területe volt a PSS, ahol végülis a klinikai vizsgálatok hatásosságát nem bizonyították. Nagyon sokféle mellékhatással kell számolnunk (melyek 
azonban elsősorban a nagyobb adagok mellett mutatkoztak): csontvelődepressio, allergiás tünetek, nephrosis syndroma (IC-okozta glomerulonephritis), egyéb 
autoimmun betegség (pl. myasthenia), enyhébb esetekben gastrointestinalis tünetek, fémes ízérzés, furcsa szagok érzése, stb. 

Antimaláriás szerek. Ezek közül ma már csak a 4-aminokinolin származékokat, a klorokint és hidroxiklorokint alkalmazzuk. 
Immunszuppresszív és gyulladásgátló hatásúak, de hatásmechanizmusuk csak részleteiben ismert. Kimutatták nukleinsav 
stabilizáló és antiproliferatív hatásukat, ez utóbbi jórészt az IL-2 szintézis gátlásán keresztül érvényesül. Ma legvalószínűbbnek 
látszik, hogy a “toll-like receptorokon (TLR) keresztül az dendritikus sejtek – B sejtek működését gátolják. A klorokin a 
bőrben és nyálkahártyákban felhalmozódik - ezért olyan jó hatású DLE-ben - és ott a nagy koncentrációban kifejezett 
antiproliferatív hatást fejt ki. SLE-ben a bőrtünetek mellett az arthritist és a serositist is jótékonyan befolyásolja. RA-ban 
bázisterápiaként alkalmazható és a betegek egy részében kellően hatásos. Még számos más indikációs területe ismert, mint pl. 
nap-urticaria (urticaria solaris) és a bőr-sarcoidosis. Retinopathia a legfontosabb mellékhatás. A retinopathia, legalábbis a 
premaculopathia reverzibilis és általában a kezelés első félévében jelentkezik. A szemfenék vizsgálata ezért eleinte sűrűbben, 
később félévente javasolt. A retinopathia kialakulását valószínűleg csökkenti, ha erős napsütésben a betegek napszemüveget 
viselnek. A kezelés elején nem ritka a corneáben lerakódó gyógyszerkristályok okozta homályos látás, ez megszűnik a 
gyógyszer adagjának csökkentésekor (ennek a jelenségnek egyébként nincs köze a retinopathiához). Ritkán hányinger, 
pigmentazavarok (pl. a haj megszőkül), neurológiai tünetek és vérképi eltérések is mutatkozhatnak. Bár az irodalmi adatok 
szerint a hydroxichloroquinnak kevesebb szemészeti mellékhatást tulajdonítanak, a két készítmény mellékhatásaiban 
valószínűleg nincs különbség. 
Sulfasalazin és mesalazin. Míg korábban a colitis ulcerosa és a Crohn betegség gyógyszere volt, az utóbbi években a RA 
kezelésében éppolyan hatékonynak bizonyult, mint a többi, fentebb említett gyógyszer. A sulfasalazin a szervezetben - 
elsősorban a bélben - szulfapiridinné és 5-aminoszalicilsavvá (mesalazinná) alakul. A sulfasalazin csak kismértékben szívódik 
fel, a sulfapiridin a vastagbélből szívódik fel, a mesalazin felszívódása is csekély. A szulfapiridin farmakokinetikáját 
meghatározza az egyén acetilátor fenotípusa, ebből adódnak az adagolás nagy egyéni eltérései. A sulfasalazin 
hatásmechanizmusa még mindig igen kevéssé ismert, de az bizonyos, hogy RA-ban nem elsősorban az 5-aminoszalicilsav a 
hatóanyag - mely közismerten gátolja az LTB4 felszabadulását, - hanem valószínűleg a bélben kifejtett lokális antibakteriális 
és/vagy immunmoduláns hatásai játszanak szerepet. Adagolása RA-ban és szeronegatív arthritisekben egyéni, melyet általában 
1 g napi adaggal kezdünk, majd fokozatosan viszünk fel 3 g-ra, hatásosság esetén  amely 6-8 hét alatt ítélhető meg - 1.5-2 g 
fenntartó adagra térünk rá. Mellékhatásai közül legjelentősebbek a gastrointestinalis tünetek (hányinger, hányás, hasmenés, 
stb.), melyek a gyógyszer abbahagyás két harmadáért felelősek. A bőr és nyálkahártyatünetek ritkábbak, még ritkábban 
vérképzőszervi, máj- és tüdőkomplikációk miatt kell a kezelést félbeszakítani. 
Dapson (diaphenylsulfon). A lepra kezelésében használt dapsont számos autoimmun betegségben alkalmazzák sikerrel. A szer 
a leukocyták kemotaxisát és bőrbe történő accumulatioját gátolja, ezáltal csökkenti a gyulladást. Legismertebb indikációja a 
dermatitis herpetiformis és a vele rokon linearis IgA dermatosis. Adható még herpes gestationisban, pemphigoid 
cicatricansban, bullosus pemphigoidban is. Adagolása: 50-300 mg, majd a lehető legalacsonyabb fenntartó adag. Mellékhatásai 
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közül a gastrointestinalis tünetek, az allergia (lázzal, eosinophiliával, hepatitissel járó tünetegyüttes), haemolysis, ill. 
methemoglobinaemia emelhető ki. 
Thalidomid. A thalidomid, az eredetileg szedatívumnak fejlesztett vegyület (-N-ftalimidoglutarimid) teratogén hatása miatt 
vált hírhedtté. Véletlenül derült ki, hogy leprás betegekben a lepromatosus lepra lokális és általános tüneteit hatásosan szünteti. 
Jelenleg a myeloma kezelésében használják (prednizolonnal és melphalannel egytt). Hatásmechanizmusa kevéssé tisztázott, de 
az antiinflammatios hatás döntő elemének a TNF- szintézis és az angiogenesist gátlása látszik. Származékai: pomalidomid 
[INNOVID], lenalinomid [REVLIMID] ugyancsak myelomában használatosak. Ezeket jelenleg is vizsgálják különféle más 
tumorokban és gyulladásos betegségekben. 
Új immunmoduláns/immunszuppresszív  (kis) molekulák: Ezek különféle (nem-peptid) struktúrájú  - a célpont szerkezetének 
ismeretében kifejlesztett – vegyületek, melyektől ugyanolyan célzott hatásokat várnak, mint a biológiai terápiától. A 
legfontosabbak: 

• Jelátvitelt gátlók: 
a) Janus kináz-gátlók ( a JAK1, JAK2 és JAK3 tirozin kinázokat gátolják), melyek számos citokin, növekedési faktos, 
stb. jelátvitelét gátolják, pl. a tofacitinib [XELJANZ] (IL-2, 4, 7, 9, 15 és 21-gátló) RA-ban hatásosnak bizonyult. A 
baricitinib [OLUMIANT]  most kerül forgalomba és szintén a rheumatoid arthritisben hatásos. 

• A különféle (Bcr-Abl, Bruton, stb) tirozin kináz-gátlók (pl. imatinib, erlotinib, nilotinib, ibrutinib, stb.) elsősorban 
daganatos betegségekben hatásosak, bár számos klinikai vizsgálat folyik velük különféle immunpatológiai 
betegségekben is. 

• a) MAP kináz-gátlók: a p38 mitogén-aktivált protein kináz-gátlók – többek között – a TNF-α termelés jelátvitelében 
az egyik kulcsmolekula – az eddigi klinikai vizsgálatok nem vezettek eredményre, bár jelenleg is 117 klinikai 
vizsgálat folyik 
Konvertáló enzim-gátlók: 
a) ICE-gátlók: az IL-1β-konvertáló enzim, (ICE, más néven kaszpáz-1) az IL-1 termelést szabályozza (a pro-IL-1β-
ból a funkcinális molekulát készíti). Jelenleg egyik sincs regisztrálva. 
b) TACE-gátlók (TNF-α konvertáló enzim, mely a pro-TNF-α-ból a funkcionális, szekretált molekulát készíti), ezek 
sincsenek regisztrálva. 
c) Syk kináz gátló: fostamatinib – igéretes klinikai eredmények után – mellékhatásai miatt – fejlesztését leállították. 

• Matrix metalloproteináz (pl. MMP-13) gátlók, melyek általános gyulladásos bontóenzimek. Nincs regisztrált 
készítmény. 

• Kemokin receptorgátlók (a különféle kemokinek hatásait gátolják), nincs regisztrált készít,ény. 
• Fingolimod [GILENYA] - szfingozin-1-foszfát receptor modulátor, mely megakadályozza a lymphocyták kiáramlását 

a  nyirokcsomókból. Több klinikai vizsgálatban is hatásos volt sclerosis multiplex kezelésében (hatásosabb, mint az 
IFN-β), további vizsgálatok folynak allograft transzplantációban is. Származékait egyéb gyulladásokban próbálják ki. 

• Laquinimod – kinolon-karboxamid származék, nem immunszuppresszív, hatása feltételezetten a Th1-Th2 arány 
eltolásában keresendő. Elsősorban sclerosis multiplexben tűnik hatásosnak. Az imiquimod [ALDARA] lokálisan 
basaliomák, és condyloma kezelésében hatásos. Immunmoduláns hatását a Toll-like receptorokon keresztül fejti ki. A 
pidotimod [POLIMOD] általános immunstimuláns, gyermekek visszatérő léguti infekcióinak megelőzésére 
használják. 

• Apremilast [OTEZLA] foszfodieszteráz 4 (PDE4) gátló, antiinflammációs hatású (a gyulladásos sejtekben a cAMP 
szintet emeli), jelenleg psoriasisban és arthritis psoriaticaban van regisztrálva.  

• A pirfenidon [ESBRIET] antifibrotikus aktivitású molekula, csökkenti TGFβ1, TNFα, PDGF expressziót. Idiopátiás 
tüdőfibrosisban adják. 

Ezeknek a kismolekulájú anyagoknak roppant sok változata van jelenleg klinikai (Fázis I-II) vizsgálatban. 2016-ban  több, 
mint 400 új gyógyszer állt kipróblás alatt csak autoimmun betegségekben (http://www.phrma.org/). Ebben benne vannak a már 
regisztrált készítmények újabb indikációi és a biosimilar készítmények is – ennek ellenére a szám hihetetlenül nagy, azt persze 
nem lehet tudni, vajon hány jut el és mikor a mindennapi gyakorlatba.  
 
7. Biológiai terápia (BT) 
A BT nem könnyen definiálható: elsősorban a cytokinekkel, valamint az azokat gátló biológiai eredetű anyagokkal történő 
kezelésre vonatkozik, és a fogalmat először a daganatok kezelésében használták. A BT fogalma azonban ennél tágabb, mint azt 
az alábbi – önkényes - felosztás is példázza: 

a) vakcinakezelés 
b) tolerancia kiváltása (autoantigénekkel és autoreaktív T sejtekkel történő tolerizálás) 
c) módosított/aktivált T sejtekkel történő terápia 
d) citokin (elsősorban reguláló citokin) terápia 
f) citokinek és különféle sejtmembrán molekulák (receptorok) elleni – többnyire monoklonális - antitestek, vagy egyéb 
gátló, biológiai eredetű molekulák adása 
g) nagyadagú intravénás immunglobulin (IVIG) terápia 
h) (ős)sejt transzplantáció 
i) génterápia. 

a) A vakcinakezelés, elsősorban az onkogén vagy potenciálisan onkogén (papillomavírus, hepatitis C vírus) vírusfertőzések 
elleni immunizálás bizonyos daganatok megelőzésében eredményekkel kecsegtet. Annak ellenére, hogy az autoimmun 
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betegségek kiváltó (’trigger’) okaként az infekciók bizonyosra vehetők, egyelőre ilyen immunizálás e betegségek 
megelőzésében még nem jön szóba. 
b) A tolerizálás, azaz az autotolerancia visszaállítása logikus gondolat; állatkísérletekben sikeresen meg is valósítható. Bár 
sclerosis multiplexben, RA-ban és még más betegségekben is vannak szerény eredmények, pl. a diabetes (T1D) 
megelőzésében ezek egyelőre nem látszanak sikeresenek. Az inaktivált autoreaktív T sejtklónokkal történő tolerizálás (= T sejt 
vakcina) is egyelőre a kísérletezés szintjén marad.  

 Itt említhető meg a (relapsusos-remittáló típusú) sclerosis multiplex kezelésére használatos glatiramer acetát 
(COPAXONE), mely L-glutaminsavat, L-lizint, L-alanint és L-tirozint tartalmazó, random összetételű polimer; a 
peptid struktúrája hasonlít a MBP-hez, és feltételezett hatásmechanizmusa tolerancia kiváltása. Hatása szerény. 

 Ugyancsak itt említhető meg az abetimus, mely egy oligonukleotid készítmény, és az anti-DNS-t termelő B sejteket 
tolerizálja. A klinikai eredmények nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. 

 A Ravaxx (IR-501, IR-555) egy autoreaktív T sejt elleni vaccina, melyet korai reumatoid arthritis kezelésére 
fejlesztettek ki, jelenleg Fázis III vizsgálatok zajlanak. 

c) Módosított T sejtekkel történő terápia. Habár állatkísérletekben sikerekről számoltak be, jelenleg csak egy készítmény 
látszik ígéretesnek: a az anti CD19 kiméra antigén receptor T sejt kezelés (anti-CD19 CAR T sejt, KTE-C19). Az autológ T 
sejtek a CD19 pozitív, agresszív (terápia-rezisztens) B sejt lymphomákban hatásosak. regisztrációja várható. 
d) A citokin terápia nem újkeletű. A természetes IFN-α kezelés bevezetése a daganatterápiába már több, mint 30 évre nyúlik 
vissza. A nagyon sokféle citokin közül az alábbiak terápiás alkalmazása tekinthető sikeresnek vagy ígéretesnek: 
1. Interferonok.  

 Az IFN--t a lymphocyták és makrofágok termelik. Hatása komplex, egyfelől kifejezett antiviralis (vírus replikációt-
gátló), sejtoszlást gátló hatással rendelkezik, másfelől aktiválja a a makrofágokat, az NK sejteket, a B lymphocytákat 
és még más sejteket is. Legalább 20 altípusa van; a természetes (leukocyta-eredetű) interferon valamennyit 
tartalmazza, a legelterjedtebb rekombináns IFN-2a, illetve IFN-2b egykomponensű. Az alfa interferont egyrészt 
bizonyos daganatok, pl. hajas sejtes leukaemia, krónikus granulocytás leukaemia, Kaposi sarcoma, melanoma, 
másrészt krónikus (hepatitis B és C) vírusbetegségek/vírushordozás kezelésére alkalmazzák – antiviralis szerrel (pl. 
ribavirinnel) kombinálva. A különféle interferonokat kifejezett immunmoduláns kezelésre is próbálták és próbálják 
különféle immunpatológiai betegségekben (pl. Sjögren szindrómában) változó eredménnyel.  

 A béta interferont nagyon sokféle vírussal fertőzött sejt termeli, legismertebbek ezek közül a fibroblastok. 
Antiproliferatív és sejt-aktiváló hatása lényegében az IFN--éval azonos. A béta interferont sclerosis multiplex 
bizonyos formáiban adják, mérsékelt eredménnyel. Jelenleg folynak klinikai vizsgálatok egyéb demyelinizáló 
betegségekben is. Az interferon(ok) felezési ideje nagyon rövid, ezért az ujabb, PEG-gel kombinált, hosszabb 
élettartamú peginterferon(ok) lassan leváltják a régieket (pl. peginterferon 2b).  

 A gamma interferont főleg a T lymphocyták termelik, ez elsősorban sejtaktiváló (pl. a makrofágokat aktiválja), 
antivirális hatása gyenge. Az osteopetrosisban és a krónikus granulomás betegségben van regisztrálva Actimmune 
néven. Klinikai vizsgálatok folytak pl. idiopathiás tüdőfibrosisban, eddig sikertelenül; terápiás alkalmazhatósága még 
nem ítélhető meg. 

 
2. Interleukinek.  

 A nagyon sokféle interleukin közül jelenleg csak az interleukin-2 (aldesleukin – PROLEUKIN) regisztrált 
vesedaganatban és melanomában adjuváns kezelésként.  

 A többi interleukin (pl. IL-3, IL-4, IL-10, IL-13, IL-18) a klinikumban nem vált be. 
 TNF-α (tasonermin): [BEROMUN] – tumorok kezelésére regisztrált. 

3. Növekedési faktorok. 
a) A kolónia-stimuláló faktorok amellett, hogy különféle csontvelősejtek éréséhez szükségesek, egyúttal gyulladást okozó 
cytokinek.  

 A granulocyta-kolónia-stimuláló faktor (G-CSF) (filgrastim, pegfilgrastim, lenograstim) ma ismert legfontosabb 
indikációs területe a gyógyszer-, illetve csontvelőtoxikus (daganatgátló) kezelés okozta granulocytopenia. Adásukra a 
granulocyták száma gyorsabban emelkedik.  

 Az IL-11 (oprelvekin; NEUMEGA) hasonló indikációs területű, mint az előbbiek. 
b) Az egyéb növekedési faktorok közül csak a legismertebbeket említjük: 

 Az erythropoetinnek és különféle változatainak, ilyen pl. a darbopoetin alfa nagyon sokféle indikációja van, ilyen pl. 
a krónikus vesebetegek anaemiája. 

 A romiplostim (NPLATE) a trombopoetint stimuláló peptid, mely ITP kezelésére van regisztrálva. 
 A repifermint (KGF-2; keratinocyta növekedési faktor-2) sebgyógyulásban próbálják ki. 
 A mecasermin (INCRELEX) IGF-1 (inzulinszerő növekedési faktor) és növekedés retardációban van regisztrálva. 
 A palifermin (KEPIVANCE) keratinocyta növekedési faktor (KGF-2), mely mucositisek kezelésére szolgál. 

 
e) Cytotoxikus és blokkoló antitestek és fúziós proteinek 
Legrégebbről ismert a poliklonális antilymphocyta és antithymocyta globulin, illetve a monoklonális egér anti-T sejt 
immunglobulin, pl. anti-CD3, anti-CD4, stb. Mivel az egér antitestek gyorsan neutralizáló ellananyagok termeléséhez (= hatás 
csökkenéshez) vezetnek, az újabb monoklonális antitestek már humanizáltak (csak minimális egér antitest részt tartalmaznak) 
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vagy tiszta humán antitestek. Egy másik csoportját a humán immunglobulin molekula Fc terminálisához kötött receptor 
fehérjék (= fúziós proteinek) képezik. A nevezéktani röviditéseket a 8. táblázat mutatja be: 
 
8. táblázat. A monoklonális antitestek nevezéktana 
-mab = monoklonális antitest 
-xi = kiméra (mab) 
-zu = humanizált (mab) 
-mu = humán (mab) 
-mo = egér (mab) 
-cept = fúziós protein 
-tu- = tumor 
-li- = immun 
-ci- = cardiovascularis 
példa: az adalimumab immunológiai hatású humán monoklonális antitest, a rituximab tumor elleni kiméra monoklonális 
antitest, stb. 
Az antitestek és fúziós proteinek vagy valamelyik sejtmembrán antigén vagy oldott molekula (többnyire citokin) ellen 
irányulnak, azokat blokkolják vagy sejtek esetén el is pusztítják (9 és 10. táblázat).  
 
9. táblázat. Membrán antigének elleni monoklonális antitestek és fúziós proteinek a klinikumban (regisztrált készítmények) 
Molekula/név Indikáció 
CD2: alefacept [AMEVIVE] psoriasis 
CD3: muromonab-CD3 [ORTHOCLONE OKT3] graft rejekció kezelése  
CD19: blinatumomab [BLYNCYTO] NHL 
CD20: rituximab [MABTHERA] B sejtes NHL, CLL, RA, granulomatosus angiitis 
CD20: ibritumomab tiuxetan [ZEVALIN] NHL 
CD20: obinutuzumab [GAZYVARO],  
            ofatumumab [ARZERRA] CLL 
CD20: tositumomab 131I [BEXXAR] follikuláris lymphoma 
CD25 (IL-2 receptor): basiliximab [SIMULECT],  
           daclizumab [ZYNBRYTA]  graft rejekció 
CD25: denileukin diftitox [ONTAK] cutan T sejtes lymphoma 
CD30: brentuximab vedotin [ADCETRIS] Hodgkin kór, NHL 
CD33: gemtuzumab ozogamicin [MYLOTARG] AML 
CD38: daratumumab [DARZALEX] myeloma 
CD41: abciximab [REOPRO] PCI 
CDw52: T sejt kostimulációs receptor:  
           alemtuzumab [LEMTRADA] B-sejtes CLL, NHL, RA, sclerosis multiplex 
CD80/86: abatacept [ORENCIA], belatacept [NULOJIX] RA, JIA, graft rejekció 
CD126/CD130 (IL-6 receptor): tocilizumab [ACTEMRA] RA, JIA 
CD152 (CTLA-4): ipilimumab [YERVOY] előrehaladott melanoma 
IL-17 receptor A: brodalumab [LUMICEF] psoriasis 
CCR4 receptor: mogamulizumab [POTELIGO] T sejtes leukaemia/lymphoma 
EGF receptor: cetuximab [ERBITUX],  daganatok 
EGF receptor: panitomumab [VECTIBIX] colorectalis cc 
EGF receptor: necitumumab [PORTRAZZA] NSC tüdőcarcinoma 
EGF receptor: nimotuzumab [THERALOC] glioma 
PCD-1 receptor: nivolumab [OPDIVO] melanoma 
PCD-1 receptor: pembrolizumab [KEYTRUDA] melanoma 
PDGF receptor: olaratumab [LARTRUVO] sarcoma 
HER2: pertuzumab [PERJETA] emlő cc 
HER2: trastuzumab [HERCEPTIN, KADCYLA] emlő cc, gyomor cc 
α-4-integrin: natalizumab [TYSABRI] sclerosis multiplex, Crohn betegség 
LPAM-1 (integrin α4β7): vedolizumab [ENTYVIO] colitis ulcerosa, Crohn betegség 
GD2: dinotuximab [UNITUXIN] neuroblastoma 
PCSK9: evolocumab [REPATHA], alirucomab [PRALUENT] dyslipidaemiák, hypercholesterinaemia 
SLAMF7: elotuzumab [EMPLICITIg myeloma 
 
10. táblázat. Citokinek és más szolúbilis molekulák elleni elleni monoklonális antitestek és fúziós proteinek a klinkumban 
(regisztrált készítmények) 
Molekula/név Indikáció 
IL-1: anakinra [KINERET] RA 
IL-1: rilonacept [ARCALYST] CAPS 
IL-1β: canakinumab [ILARIS] CAPS, JIA, arthritis urica 
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IL-5: mepolizumab [NUCALA], reslizumab [CINQUERO] asthma bronchiale 
IL-6: siltuximab [SYLVANT] Castleman betegség 
IL-12/23: ustekinumab [STELARA] psoriasis, arthritis psoriatica 
IL-17A: ixekizumab [TALTZ] psoriasis 
IL-17A: secukinumab [COSENTYX] psoriasis 
TNF-α: adalimumab [HUMIRA] RA, JIA, arthritis psoriatica, SPA, colitis ulcerosa, Crohn  
 betegség 
TNF-α: certolizumab pegol [CIMZIA] RA 
TNF-α: etanercept [ENBREL] RA, JIA, arthritis psoriatica, SPA, psoriasis 
TNF-α: golimumab [SIMPONI] RA, arthritis psoriatica, SPA, colitis ulcerosa 
TNF-α: infliximab [REMICADE, INFLECTRA, REMSIMA, RA, psoriasis, athritis psoriatica, SPA, colitis ulcerosa, Crohn 
            FLIXABI] betegség 
VEGF: aflibercept [EYLEA] diabeteses komplikációk, macula oedema, nedves macula 
 degeneratio 
VEGF: aflibercept [ZALTRAP] colorectalis cc 
VEGF: bevacizumab [AVASTIN] daganatok 
VEGF: ranibizumab [LUCENTIS] macularis degeneratio, diabetes komplikációk, myopiás 
 komplikációk 
VEGF: ramucirumab [CYRAMZA] gyomor cc. 
Komplement-C5-inhibitor: eculizimab [SOLIRIS] PNH 
IgE: omalizumab [XOLAIR]: asthma bronchiale 
BAFF/B lymphocyta stimulátor: belimumab [BENLYSTA] SLE 
RANK ligand: denosumab [PROLIA, XGEVA] osteoporosis, csontmetastasis 
Dabigatran: idarucizimab [PRAXBIND] dabigatran hatás semlegesítése 
Clostridium difficile toxin B: bezlotoxumab [ZINPLAVA] Clostridium difficile infekció 
 
A korábban alkalmazott erősen cytotoxikus, illetve sejt-depléciót (lymphopeniát) okozó xenogén (elsősorban egér) antitestek 
legnagyobb hátrányai az erőteljes immunszuppresszió folyományaként megnőtt malignus daganat rizikó, illetve az idegen 
antitestek okozta immunizáció voltak. Szintén nem elhanyagolható az u.n. cytokin-szindróma (“cytokine-release syndrome, 
CRS”), ami a T sejtek stimulációját követő nagyfokú cytokin termelődéssel kapcsolatos, e tekintetben a TNF-, IL-2 és IFN- 
felszabadulás a döntő. A tünetek influenzaszerűek, hányással, hasmenéssel, lázzal és fejfájással jellemezhetők. Meg kell 
azonban azt is említeni, hogy az egyidejűleg adott kortikoszteroid, illetve egyéb immunszuppresszív kezelés mint a cytokin-
szindrómát, mint a xenoimmunizációt enyhíti. Mindezek miatt egyrészt olyan antitestek kifejlesztését kezdték el, amelyek nem 
okoznak sejt-depléciót (ahogyan általában nevezik: “over-immunosuppression”-t, azaz túlzott immunszuppressziót), illetve 
humanizáltak, azaz nem, vagy csak alig tartalmaznak xenogén részeket. Ilyenek a kiméra antitestek (monoklonális egér 
immunglobulin Fab + emberi Fc részből összeállitott antitestek), illetve az u.n. "humanizált" antitestek, melyek már csak kb. 
5% egér immunglobulin részt tartalmaznak. Ez utóbbiak csak minimálisan immunogének, tehát nem váltanak ki a hatásukat 
semlegesítő antitestválaszt. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy a citokin-termelő sejtek aktiválása révén a humanizált vagy humán antitestek is képesek súlyos CRS-t kiváltani. Erre jó példa 
a nagy vihart kavart „londoni katasztrófa”. Egy T sejteken lévő antigén, a CD28 elleni monklonális antitest (TGN 1412) Fázis I vizsgálata során, röviddel a 
beadást követően az egészséges önkéntesekben súlyos CRS tünetek alakultak ki. A tüneteket a szuperagonista hatás (= T sejt szuperantigén hatás) váltotta ki. 
Szerencsére haláleset nem történt. Érdekes, hogy a Cynomolgus majmoknak beadott nagyadagú készítmény semmiféle szuperagonista hatást nem jelzett a 
preklinikai vizsgálatokban. A készítmény fejlesztését természetesen abbahagyták, de annyi pozitívum származott, hogy: 

a) biológiai készítmények esetén a preklinikai eredmények csak fenntatással fogadhatók, ill. 
b) azóta a Fázis I vizsgálatokban az első emberi beadást egyszerre csak egy önkéntesnek szabad beadni, s a következő csak akkor kaphatja, ha nincs 

szövődmény. 

 A monoklonális, egér anti-CD3 (muromonab CD3, Anti-CD3, ORTHOCLONE OKT3) antitestet csaknem két 
évtizede alkalmazzák a transzplantációban. Javallata: akut graft rejekció kivédése (5 mg/nap iv. 10-14 napon át), 
mindig kortikoszteroiddal együtt. Újabban erre a célra kiméra, illetve humanizált anti-CD25 (IL-2 receptor) antitest 
(basiliximab, SIMULECT), illetve toxinnal konjugált formája (denileukin diftitox, ONTAK) is rendelkezésre áll.  

 A transzplantációs indikáció mellett azóta számos immunpatológiai (autoimmun és allergiás) betegségben is 
alkalmaznak a monoklonális antitesteket, ill. fúziós fehérjéket. Legnagyobb felvevő piaca jelenleg a daganatos 
betegségeknek van. De ezen kívül a gyóhyászat szinte minden tereületln (sebészet, haemostatis, infekciók, stb) 
alkalmazmnak biológiai készítményeket. A 9. és 10. táblázat csak a jelenleg (2016 december) regisztrált 
készítményeket mutatja be, igen sok klinikai vizsgálat van folyamatban (https://clinicaltrials.gov), évente 4-5 újabb 
készítmény regisztrálása várható. 
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 4. ábra. Az abatacept hatásmechanizmusa 
 

 

5. ábra- Az alefacept hatásmechanizmusa 
Ismételten szó volt az immunotoxinokkal konjugált antitestekről. Ennek az eljárásnak, amit sokszor “irányított lövedék” 
jelzővel is illetnek, őse a radioliganddal jelzett (poliklonális) antitest volt, melyet eredetileg daganatsejtek 
megkeresésére és elpusztítására szántak. A monoklonális antitestekhez növényi (pl. ricin), vagy bakteriális (pl. 
diphtheria toxin) toxint kötve olyan eszközhöz jutunk, mely elvileg nagy szelektivitással pusztítja el azokat a sejteket, 
amelyeket célbaveszünk. A klinikai vizsgálatok ma is elsősorban daganatsejtek ellen irányulnak. Ugyancsak itt 
említhatók meg a jelzett monoklonális antitestek (pl. arcitumomab [CEA-SCAN], votumumab [HUMASPECT]), 
melyek a daganatmetasztázisok vagy leukocita gyülemek kimutatását segítik. 
 
f) Nagyadagú intravénás gammaglobulin. Az immunglobulin (gamma-globulin) elsődleges indikációja az 
immunglobulin-hiány. Nagy adagban azonban nemcsak szubsztitúcióra, hanem az antitesttermelés (immunglobulin 
termelés) visszaszorítására is használható. Az immunglobulinkezelés hatásmechanizmusa komplex: 

 egyrészt szubsztitúció: azaz a hiányzó antitestek pótlása, ezzel pedig bakteriosztatikus, antitoxikus, antigén-
eltakarító hatás 

 másrészt immunmoduláció: azaz a fertőző ágensek neutralizációja, az általuk okozott sejtstimuláció 
csökkentése (a T sejt-helper hatás csökkentése, a CD4+ T sejtszám csökkentése) 

 a fagocitarendszer befolyásolása: a fagocitarendszer gátlása az Fc-receptorok befolyásolása révén (újabban vált 
ismertté, hogy a hatás nem egyszerű blokád, hanem a monociták FcγRIIb receptorszámának fokozása („up-
regulációja“), ezek a receptorok ugyanis - ellentétben a többi Fcγ receptorral - gátolják a gyulladásos 
folyamatokat; másrészt az IC eltakarítás fokozása a komplementaktiváció csökkentése révén 

 az immunglobulin termelés szuppressziója: mely részben poliklonális, részben pedig a készítményekben 
mindig jelenlévő anti-idiotípus antitestek révén egy-egy konkrét antitest (így pl. autoantitest) termelésére 
vonatkozik 

 az NK és ADCC aktivitás csökkenése. 
A nagyadagú intravénás gammaglobulint szinte valamennyi immunpatológiai kórképben kipróbálták, változó sikerrel. 
Ma abszolút indikációnak számít az ITP akut thrombocytopeniás állapota és a coronaritissel is járó Kawasaki betegség, 
de relatív indikációként szóbajöhet még sok más vasculitis és a myasthenia gravis is. A kezelés átlagos adagja napi 0.4 
mg/ttkg, melyet szubsztitúció esetén átlagosan havonta kell ismételni. Adagolása egyéni, mindenkor az IgG szintjétől, 
illetve a klinikai hatásosságtól függ. Immunszuppresszió céljára a kezelés sémája változó, általában naponta, 5 napon át 
adjuk, majd 2-4 hetente 1-1 fenntartó infúziót kap a beteg. A kezelés legnagyobb hátránya, hogy nagyon költséges. 
Emellett természetesen mellékhatásokkal is számolnunk kell, súlyos (de nagyon ritka) esetben anaphylaxia is 
kialakulhat. Gyakoribb, hogy a készítményben lévő aggregátumok miatt komplementaktiváció lép fel, melynek 
hidegrázás, láz, mellkasi oppressio, dyspnoe, esetleg hypotonia lehetnek a tünetei. Az infúziót ezért nagyon lassan kell 
beadni, a lassú infúzió mellett a fentebb említett tünetek  csak ritkán észlelhetők. 
 
g) A biológiai terápia újabb lehetőségei 
A fentebb felsorolt gyógyszerek általában nagymolekulájú peptidek, azok valamennyi hátrányával együtt (pl. orálisan 
nem adhatók, erősen immunogének, stb). Ezért jelenleg olyan kutatások is folynak, melyek ugyanezeket a hatásokat 
kisebb peptid molekulákkal is ki tudnák váltani. Ezek közül két irányzat érdemes említést: 
a) Kis moduláris immunfarmakon („small modular immunopharmaceutical“; SMIP). Ezek a célpontnak megfelelően – 
modulokból  - összerakott kis peptidek, melyektől jobb szervek közötti megoszlást és jobb felezési időt remélnek. 
b) „Nanobody“: a nanobody csak nehézláncból álló kis peptid, mely kellő specifitással rendelkezik. A tevefélék 
immunglobulinjainak egy része nem tartalmaz könnyűláncot, csak nehézláncot. Ebből fejlesztik ki a „nanobody“-t, 
ennnek molekulatömege csak 12-15 kDa (szemben a teljes molekula kb 180 kDa tömegével). A nanobody nem hidrofób 
és hő- valamint pH-stabil, ami elvileg lehetővé teszi a gasztrointesztinális alkalmazást is. 
 
h) Őssejt transzplantáció 
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Az eleinte kizárólag hematológiai betegségek ultimum refugiumaként alkalmazott módszer sokat fínomodott és 
indikációs köre is bővült. Kezelésre refrakter autoimmun betegek százait kezelték ílymódon szerte a világon mérsékelt 
vagy jó eredménnyel, de hiányoznak a bizonyító értékű prospektív vizsgálatok.  
További lehetőségeket kínálnak a szerv- (pl. erek, idegszövet, stb) regenerációban alkalmazható szűkített potenciájú 
össejtek. Ezek a kutatások azonban még ébrényi stádiumban vannak. 
 
i) Génterápia 
A génterápia elsősorban a genetikai hibák (pl. anyagcserebetegségek) kezelésére szolgál elsősorban. Bár ilyen 
próbálkozások már történtek, pl. RA-ban szenvedő betegbe IL-1 receptor antagonista gén bevitele, melynek sikertelen 
volta bizonyára visszavetette az ilyen jellegű kísérleteket. De nem lehet megjósolni, hogy az immunreguláció tökéletes 
megismerése és génterápia jelenlegi nehézségeinek lekűzdése után milyen mértékben fog támaszkodni a klinikai 
immunológia erre az eljárásra. A mindennapos gyakorlatban egyelőre ezzel a terápiás lehetőséggel számolni nem kell. 
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Immuntoxikológia 
Számos - nem immunológiai hatású - gyógyszernek van, ill. lehet immunrendszert érintő, klinikailag jelentős 
mellékhatása. Ezért az EMEA (European Medicines Agency) útmutatást dolgozott ki az új (bevezetendő) gyógyszerek 
immunológiai mellékhatásainak tesztelésére (CHMP/167235/2004); ennek alapján: 
A standard toxikológiai vizsgálatokban értékelni kell: 

a) hematológiai eltéréseket (van-e neutropenia, lymphopenia, stb) 
b) az immunrendszer szerveinek (lép, thymus, stb) változását (súly, szövettani szerkezet, stb) 
c) a szérum globulinszint változását (ami az immunglobulinszint csökkenését jelezheti) 
d) van-e gyakoribb infekció? 
e) gyakoribbak-e a daganatok?  

Különösen fontos mindez, ha a gyógyszer eleve olyan farmakológiai csoportba tartozik (pl. gyulladásgátló), vagy 
szerkezetében már ismert immunszuppresszív hatású gyógyszerhez hasonlít, ahol ezek a mellékhatások várhatók, vagy 
pedig a gyógyszert csökkent immunológiai védekezésű (immunkompromittált) betegeknek szánják. 
Ha a fenti szűrővizsgálatok alapján az immuntoxikológiai mellékhatás (hivatalosan: nemkívánatos hatás) felmerül, 
további vizsgálatokban kell azt tisztázni: 

1. T sejt-dependens antitesttermelési teszttel 
2. az immunsejtek fenotipizálásával 
3. NK sejt aktivitási teszttel 
4. fertőzésekkel szembeni ellenállási tesztekkel, 
5. makrofág/fagocita funkciós tesztekkel 
6. T sejt funkciós tesztekkel. 

 



Célpont 
(molekula)* 

INN* Név* Indikáció* Megjegyzés* 

 
1) Monoklonáls antitestek és fúziós proteinek 
 
CD28 (TGN 1412)  Lymphoma, RA Szuperagonista hatású, cytokin 

release szindrómát okozó moab 
(első beadása embereknek súlyos 
tüneteket okozott =„Londoni 
katasztrófa”).  

CA-125 abagovomab  Ovarium carcinoma Tiszta egér moab, mely 
immunogénné teszi a CA-125 + 
daganatsejteket. Nincs klinikai 
vizsgálat. 

CD80/86 abatacept ORENCIA  RA, JIA  A CD80/86 kostimulációs T sejt 
receptorhoz kötődő CTLA-4 fúziós 
protein  

CD41 
(thrombocyta 
IIb/IIIa gp) 

abciximab REOPRO Coronaria angioplasztika (PCI) – 
thrombocyta aggregatio gátlás 

 

TNF-α adalimumab HUMIRA  RA, juvenilis idiopathiás arthritis 
(JIA), arthritis psoriatica, 
spondylitis ankylopoetica (SPA), 
Crohn betegség, colitis ulcerosa, 
psoriasis 

 

CD326 adecatumumab (MT 201)  Colorectalis cc Epitheliális sejt adhéziós molekula 
(EpCAM - CD326) elleni moab 
1 klinikai vizsgálat folyamatban. 

B-amyloid aducanumab  Alzheimer kór Regisztráció előtt 
TNF-α afelimomab  Sepsis Nincs vizsgálat 
VEGF aflibercept EYLEA, ZALTRAP Diabetes komplikációk, macula 

oedema, nedves macula degeneratio, 
Colorectaris cc 

Vascularis endoteliális növekedési 
faktort (VEGF-t) gátló fúziós 
protein 

VEGFR2 alacizumab pegol  daganatok Pegilált - vascularis endotelialis 
növekedési faktor receptor 
(VEGFR) elleni moab. Nincs 
vizsgálat 

CD2 alefacept AMEVIVE Psoriasis CD2-molekulához kötődő LFA-3 
fúziós protein (IgG Fc komplex) 

CDw52  alemtuzumab LEMTRADA, MABCAMPATH B-sejtes krónikus lymphoid 
leukaemia (CLL), non-Hodgkin 
lymphoma (NHL), RA, sclerosis 
multiplex , vasculitisek 

T-sejt kostimulációs receptor 
(CDw52) elleni moab 

PCSK9 alirucomab PRALUENT Dyslipidaemiák A hepatocyták LDL receptorának 
lebomlását szabályozó proprotein 
convertáz subtilisin kexin (9. típus) 
(PCSK9) elleni antitest. 

IL-1 anakinra  KINERET  RA   IL-1-receptor-fúziós protein 
mesothelin anetumab ravtansine  Mesotheliomák és más (mesothelint 

expresszáló) daganatok 
Anti-mesothelin moab + tubulin 
inhibitor. 7 vizsgálat van 
folyamatban 

CD 19 (IFN αR) anifrolumab  SLE, Scleroderma IFN alfa receptor moab. A kezdeti 
adatok bíztatóak 

IL-13 anrukinzumab  Asthma, colitis ulcerosa 5 klinikai vizsgálat folyamatban 
HLA-DRβ apolizumab  Non-Hodgkin lymphoma 6 klinikai vizsgálat folyamatban 
CEA arcitumomab CEA-SCAN Colorectalis cc (képalkotás)  
CD62L (l-selectin) aselizumab  Súlyos sérülés Nincs vizsgálat 
TACI 
(BAFF/APRIL) 

atacicept  Sclerosis multiplex (SM), RA, SLE Transzmembrán aktivátor és 
CAML interaktor (TACI) fúziós 
protein (a BAFF/APRIL 
blokkolása). 12 vizsgéálat 
folyamatban, az eredmény4ek 
kevéssé bíztatóak 

PD-L1 atezolizumab TECENTRIQ Tüdőcc (NSCLC) FDA regisztrálta 
Rh antigén atorolimumab  Morbus haemolyticus neonatorum Nincs vizsgálat 
PDL-1 avelumab  Szolid tumorok Regisztráció előtt. 
Beta-amyloid bapineuzumab  Alzheimer kór Leállítva 
Lymphotoxin-β baminercept  RA, Sjögren Leállítva 
CD25  basiliximab  SIMULECT Graftrejectio, uveitis, colitis ulcerosa, 

asthma 
IL-2 receptor elleni moab 

Foszfatidil szerin bavituximab  Metasztatizáló daganatok, vírus 
infekciók (HCV) 

22 vizsgálat folyamatban 

CD80/86 belatacept NULOJIX Graft rejectio, vesetranszplantáció CTLA-4 fúziós protein 
BLyS (BAFF) belimumab  BENLYSTA Systemás lupus erythematosus 

(SLE) 
B-lymhocyta stimulátor (BLyS) 
(=B cell activation factor of the 



TNF family: BAFF) elleni moab 
CD125 (IL-5 
receptor α) 

benralizumab  asthma Klinikai vizsgálatok folyamatban, a 
legutolsó FIII vizsgálat jó 
eredménnyel zárult. 

Eotaxin-1 (CCL-
11) 

bertilimumab  Colitis ulcerosa, pemphigoid 2 klinikai vizsgálat folyamatban 

NCA-95 besilesomab SCINTIMUN Osteomyelitis (képalkotás) A granulocytákhot kötődik a 
nemspecifikus cross-reacting 
antigen 95 (NCA-95)-ön keresztül 

VEGF bevacizumab AVASTIN Daganatok (mell-, colorectalis-, tüdő 
és vesecarcinoma) 

Vascularis endothelialis 
növekedési faktor (VEGF) elleni 
moab 

Clostridium 
difficile toxin B 

bezlotoxumab ZINPLAVA Clostridium difficile infekció  

CD19 blinatumomab BLINCYTO NHL  
CD30 brentuximab vedotin ADCETRIS Hodgkin, NHL  
IL-12, IL-23 briakinumab  Psoriasis Nincs vizsgálat 
BAFF briobacept  RA Fejlesztés leállítva. Nincs vizsgálat 
IL-17 receptor A brodalumab LUMICEF Psoriasis,  RA, Crohn Japánban regisztrálták 
VEGF brolucizumab  Macula degeneratio  
IL-1β canakinumab ILARIS Cryopyrinnel-asszociált periódikus 

szindróma (CAPS), JIA, arthritis 
urica, RA, COPD 

 

vWF caplacizumab  TTP, thrombosis von Willebrand faktor elleni moab. 
3 vizsgálat folymatban 

CCL2 carlumab  Prostata cc 1 vizsgálat 2 éve lezárult 
CD4 cedelizumab  RA és más gyulladásos betegségek Nincs vizsgálat 
TNF-α certolizumab pegol CIMZIA RA; JIA, SPA, arthritis psoriatica 

 
 

Pegilált TNF-α elleni moab 

CD3/EpCAM catumaxomab REMOVAB Intraperitonealis EpCAM pozitiv 
carcinoma 

Epithelialis sejt adhéziós molekula 
(EpCAM) és a CD3 antigén elleni 
moab 

EGF receptor cetuximab ERBITUX Daganatok (colorectalis-, ill. 
fej/nyak squamosus carcinoma) 

Epidermalis növekedési faktor 
(EGF)-receptor elleni moab 

IGF-1 receptor cixutumumab  Szolid tumorok 41 vizsgálat folyamatban 
IL-6 clazakinumab  RA Nincs vizsgálat 
CD4 clenoliximab   RA   Nincs vizsgálat 
CD262 conatumumab  Daganatok Humán TRAIL (tumor necrosis 

factor-related apoptosis-inducing 
ligand) receptor 2 (TR-2) 
extracelluláris doménje elleni 
moab. 7 vizsgálat folyamatban 

CD40 dacetuzumab (SGN-40) NHL 18 klinikai vizsgálat folyamatban 
CD25 daclizumab ZINBRYTA Graft rejectio, uveitis, colitis 

ulcerosa, asthma  
IL-2 receptor elleni moab 
 

CD38 daratumumab DARZALEX Myeloma multiplex  
CD25 denileukin diftitox ONTAK  Cutan T-sejtes lymphoma, RA, 

psoriasis   
 

RANK ligand denosumab PROLIA, XGEVA Osteoporosis, csontmetastasisoka  
GD2 dinotuximab UNITUXIN Neuroblastoma Gangliozid GD2 elleni moab 
IL-4 receptor (α 
alegység) 

dupilumab  Atopiás dermatitis Klinikai vizsgálatok folyamatban 

PD-L1 durvalumab  daganatok 142 vizsgálat folyamatban 
CD3 gangliozid ecromeximab  melanoma 1 klinikai vizsgálat folyamatban 
Komplement-C5-
inhibitor 

eculizumab  SOLIRIS Paroxysmalis nocturnalis 
haemoglobinuria (PNH), lupus 
nephritis, dermatomyositis, 
pemphigoid   

 

CD11a efalizumab  RAPTIVA Psoriasis   Leukocyta funkcionális antigén-1 
(LFA-1) elleni moab. 
VISSZAVONVA! 

hsp efungumab MYCOGRAB Candidiasis  
IFN-γ-indukálta 
protein 

eldelumab  Crohn, colitis ulcerosa Nincs vizsgálat 

SLAMF7 elotuzumab EMPLICITI Myeloma multiplex A SLAMF7 (signaling lymphocyte 
activation molecule family member 
7) elleni moab: NK sejt aktivátot. 

IL-6 elsilimomab  Lymphoma Nincs vizsgálat 
IFN-γ emapalumab  Primer haemophagocytás 

lyphohistiocytosis 
Gamma IFN elleni moab.  

VIII Faktor 
mimetikus 

emicizumab  Haemophilia A A legutolsó FIII vizsgálaz sikeres 
volt. 

IL-9 enokizumab  Asthma 7 klinikai vizsgálat folyamatban 
CD22 epratuzumab  SLE, NHL 44 klinikai vizsgálat folyamatban 



CGRP eptinezumab  Migraine prophylaxis 2 vizsgálat folyamatban 
CGRP receptor erenumab  Migraine profilaxis Calcitonin gén-related peptid 

receptor elleni moab 
CD18 (ITGβ2) erlizumab  Traumás shock, stroke, infarctus Integrin β2 lánc elleni moab. Nincs 

vizsgálat 
TNF-α etanercept  ENBREL, BENEPALI RA, JIA, arthritis psoriatica, SPA, 

psoriasis   
TNF-α-receptor-fúziós protein 

Integrin α7β7 etrolizumab  Gyulladásos bélbetegségek Nincs vizsgálat 
PCSK9 evolocumab REPATHA Dyslipidaemiák, 

hypercholesterinaemia 
A hepatocyták LDL receptorának 
lebomlását szabályozó proprotein 
convertáz subtilisin kexin (9. típus) 
(PCSK9) elleni antitest. 

CD15 fanesolumab NeutroSpec Appendicitis (diagnózisa) Szelektin (CD62 ligandum elleni 
moab. Nincs vizsgálat 

Interferon receptor faralimomab  ? Nincs vizsgálat 
NGF fasinumab  Acut ischialgia Nerve growth faktor (NGF) elleni 

moab. 3 vizsgálat folyamatban 
IL-22 fezakinumab ILV-094 RA, psoriasis 5 vizsgálat folyamatban 
IGF-1 receptor figitumumab  Daganatok (NSCLC) 10 vizsgálat folyamatban 
IFN-γ fontolizumab HuZAF RA, Crohn betegség  
CGRP fremanezumab  Migraine profilaxis  
TGF-β fresolimumab  Fibrosis (pl. PSS), daganatok 11 vizsgálat folyamatban 
CGRP galcanezumab  Migraine profilaxis Kalcitonin gén-related pepdid 

elleni antitest. A legutolsó FIII 
vizsgálat eredményes volt 

CD80 galiximab  B sejtes lymphoma  
β-amyloid gantenerumab  Alzheimer kór 9 vizsgálat folyamatban 
CD147 (basigin) gavilimomab  Graft versus host betegség (GVHD) Nincs vizsgálat 
CD33 gemtuzumab ozogamicin MYLOTARG Akut myeloid leukaemia (AML)  
IL-1β gevokizumab  Gyulladásos betegségek 24 klinikai vizsgálat folyamatban 
gpNMB glembatumumab vedotin  Tumorok Transzmembrán glikoproteon 

MNB () + monometil auristatin. 8 
vizsgálat folyamatban. 

TNF-α golimumab SIMPONI RA, arthritis psoriatica, SPA, colitis 
ulcerosa 

 

CD23 (IgE 
receptor) 

gomiliximab  Asthma IgE receptor elleni moab. 5 klinikai 
vizsgálat folyamatban. 

IL-13 guselkumab  Psoriasis Klinikai vizsgálatok folyamatban, a 
legutóbbi FIII bíztató. 

CD4 ibalizumab  HIV infekció HIV – CD4  gátlása 
CD20 ibritumomab tiuxetan ZEVALIN NHL 90-Yttriummal jelzett moab 
Dabigatran idarucizumab PRAXBIND Vérzés A dabigatran hatását gátló moab 

fragment 
CA 125 igovomab INDIMACIS 125 Ovarium cc (képalkotás) Visszavonva 
TNF-α infliximab REMICADE, INFLECTRA, 

REMSIMA, FLIXABI 
RA, Crohn-betegség, colitis 
ulcerosa, SPA, arthritis psoriatica, 
psoriasis   

 

CD25 inolimomab  GVHD IL-2 receptor lánca elleni moab 
CD 22 inotuzumab ozogamicin  ALL  
CD152 (CTLA-4) ipilimumab YERVOY Melanoma (előrehaladott) Aktivált T sejt antigén (CTLA-4) 

elleni moab 
CD30 iratumumab  Hodgkin  1 klinikai vizsgálat folyamatban 
CD6 itolizumab  Psoriasis Nincs vizsgálat 
IL-17A ixekizumab TALTZ Psoriasis  
CD4 keliximab  Asthma Nincs vizsgálat 
Komplement 
faktor D 

lampalizumab  Macula degeneratio 4 vizsgálat folyamatban 

kallikrein lanadelumab  HANO 4 vizsgálat folyamatban 
CD13 lebrikizumab  Asthma 20 klinikai vizsgálat folyamatban 
TGF β2 lerdelimumab  Hegesedés gátlása (glaucoma műtét 

után) 
Nincs vizsgálat 

IgE ε lánc ligelizumab  Asthma Nincs vizsgálat 
CD33 lintuzumab  Daganatok 16 klinikai vizsgálat folyamatban 
CD40 lucatumumab  Myeloma, Hodgkin, NHL 4 klinikai vizsgálat folyamatban 
CD23 lumiliximab  CLL IgE-receptor elleni moab 

5 klinikai vizsgálat folyamatban 
IL-1α MABp1 XILONIX Colorectalis cc 3 klinikai vizsgálat folyamatban 
EGFR matuzumab  Daganatok 5 klinikai vizsgálat folyamatban 
GM-CSF mavrilimumab  RA 5 klinikai vizsgálat folyamatban 
IL-5 mepolizumab  NUCALA Asthma br.  
TGF-β1 metelimumab  (CAT-192) Systemás sclerosis, myeloma Fejlesztés leállítva. Nincs vizsgálat 
CCR4 mogamulizumab POTELIGEO T sejtes leukaemia/lymphoma  
CD3 muromonab-CD3 ORTHOCLONE OKT3 Graftrejectio Tiszta egér CD3 (T sejt) elleni 

moab 
α-4-integrin natalizumab TYSABRI, ANTEGREN, Sclerosis multiplex, Crohn betegség  



NATLIZUMAB ELAN PHARMA 
EGFR necitumumab PORTRAZZA NSC tüdőcc.  
Endotoxin nebacumab CENTOXIN Sepsis Visszavonva 
EGFR nimotuzumab THERALOC Glioma, squamosus sejt carcinoma  
PCD-1 receptor nivolumab OPDIVO Melanoma  
CD20 obinutuzumab GAZYVARO CLL, SLE  
PA (Bacillus 
anthracis) 

oblitoxaximab ANTHIM Inhalációs anthrax infekció A Bacillus anthracis toxin PA 
komponense elleni moab. Az FDA 
regisztrálta 

CD20 ocrelizumab OCREVUS Sclerosis multiplex 22 klinikai vizsgálat folyamatban, 
FDA regisztráció folyamatban 

CD11a (LFA-1) odulimomab  Immunoszuppresszió Nincs vizsgálat 
CD20 ofatumumab ARZERRA CLL, RA  
PDGFRα olaratumab LARTRUVO Sarcoma  
IL-6 olokizumab  RA, Crohn 6 klinikai vizsgálat folyamatban 
IgE omalizumab XOLAIR Asthma bronchiale    
TNF-α onercept   RA, psoriasis/arthritis psoriatica, szív 

reperfúziós károsodása   
1 klinikai vizsgálat leállítva 

CD3 otelixizumab  Diabetes (T1D), RA, exophthalmus 9 klinikai vizsgálat folyamatban 
CD134 (OX40)  oxelumab  Asthma Fejlesztés leállítva. Nincs vizsgálat 
TNF-α ozoralizumab ATN-103 RA, egyéb gyulladások nanobody. 4 klinikai vizsgálat 

folyamatban 
RSV palivizumab SYNAGIS Gyermekek súlyos RSV infekciója RSV A antigén elleni moab 
EGFR panitumomab VECTIBIX EGFR pozitív colorectalis 

carcinoma 
EGFR elleni moab 

IL-4 pascolizumab  Asthma bronchiale 2 klinikai vizsgálat folyamatban 
Lymphotoxin α pateclizumab MLTA3698A RA 1 klinikai vizsgálat folymatban 
TNF-α pegsunercept  RA   Pegilált. 3 klinikai vizsgálat 

folyamatban 
PCD-1 pembrolizumab KEYTRUDA Melanoma PCD-1 (programmed cell death-1) 

receptor elleni moab: aktiválja a T 
sejteket 

IL-17A perakizumab  Gyulladásos betegségek Nincs vizsgálat 
HER2 pertuzumab PERJETA Mamma cc  
C5 pexelizumab  Bypass műtét A komplement 5 (C5) komponense 

elleni moab. 3 klinikai vizsgálat 
folyamatban 

CD4 priliximab  Crohn betegség, sclerosis multiplex 
 

Nincs vizsgálat 

CCR5 PRO-140  HIV HIV receptorgátló moab. 23 
klinikai vizsgálat folyamatban 

IgE ε lánc quilizumab  Asthma Nincs vizsgálat 
VEGF ramucirumab CYRAMZA gyomor cc.  
VEGF  ranibizumab LUCENTIS Diabetes komplikációk, macula 

oedemma, degenatariv myopia, 
nedves macula degeneratio 

Vascularis endothel növekedési 
faktor (VEGF), FabV2 elleni moab 

IL-5 reslizumab CINQUERO Asthma eozinofil gyulladásban 
IL-1 rilonacept ARCALYST CAPD IL-1 receptor fúziós protein 
IL-23 risankizumab  Crohn betegség 15 klinikai vizsgálat folyamatban 
CD20 rituximab MABTHERA, RITUXAN  B-sejtes NHL, CLL, RA, 

granulomatosus angiitis, ITP, 
Sjögren, pemphigus, Graves, SM, 
vasculitisek  

B sejt elleni moab 

RhD roledumab  Foeto-maternalis isoimmunizáció Rh antigén elleni moab. 1 klinikai 
vizsgálat folyamatban 

sclerostin romosozumab  Osteoporosis Regisztráció előtt 
IFN-α rontalizumab  SLE A FII vizsgálat gyenge eredményt 

hozott. 
CD 11, CD18 rovelizumab LeukArrest, Hu23F2G Vérzéses shock LFA1/MAC1 elleni moab. A 

további vizsgálatokat leállították 
CD154 (CD40L = 
ligandum) 

ruplizumab  SLE, ITP Thrombotikus AE-k miatt további 
vizsgálatok leállítva 

IL6R SA 237  Neuromyelitis optica 2 vizsgálat folyamatban 
IL-6R sarilumab  RA FDA elutasította 2016-ban 
IL-17A secukinumab COSENTYX RA, psoriasis, SPA Regisztráció alatt 
INF-α sifalimumab  SLE 8 klinikai vizsgálat folyamatban 
IL-6 siltuximab SYLVANT Castleman betegség  IL-6 antagonista 
CD2 siplizumab  GVHD, psoriasis, lymphoma, rejectio 14 klinikai vizsgálat folyamatban 
IL-6 sirukumab CNTO 136 RA 13 klinikai vizsgálat folyamatban 
β-amyloid solanezumab  Alzheimer kór 11 klinikai vizsgálat folyamatban, 

a legutóbbi FIII vizsgálat 
eredménye kiábrándító volt. 

sphingozin-1-
foszfát 

sonepcizumab ASONEP Retina/choroid neovascularisatio, 
tumorok 

5 klinikai vizsgálat folyamatban 

NCA-90 sulesomab 99mTc LEUKOSCAN osteomyelitis (diagnózis) Granulocyta antigén elleni moab.  



RSV suptavumab  RSV infekció  
BAFF tabalumab  RA, SLE, MM, SM 21 klinikai vizsgálat folyamatban 
IL-18 tadekinig α  Autoimmun betegségek IL-18-kötő protein. Nincs vizsgálat 
Integrin αIIbβ3 tadocizumab  PCI Nincs vizsgálat 
CD123 talacotuzumab  AML 1 klinikai vizsgálat folyamatban 
IgE Fc régiója talizumab  Allergia Nincs vizsgálat 
NGF tanezumab  Fájdalomcsillapítás „Nerve growth factor” (NGF) 

elleni moab 
33 klinikai vizsgálat folyamatban. 
Hatásos, de sorsa kérdéses 

CD3 teplizumab  Psoriasis, 1 tip. diabetes 10 klinikai vizsgálat .A FIII 
vizsgálat eredménye kiábrándító 
volt 

TRAIL-R2 tigatuzumab CS-1008 Daganatok 1 klinikai vizsgálat folyamatban 
IL-23 tildrakizumab MK-3222 Psoriasis A legutolsó FIII vizsgálat jó 

eredménnyel zárult 
MBP tilmanocept LYMPHOSEEK Nyirokcsomó áttét (képalkotás)  
IL-6-receptor tocilizumab ROACTEMRA  

ACTEMRA 
RA, JIA  

CD154 (CD40L) toralizumab  Lymphomák, SLE, ITP thrombotikus AE-k miatt további 
vizsgálatok leállítva 

CD20 tositumomab- 131I BEXXAR Follicularis lymphoma  
IL-13 tralokinumab  Atopiás dermatitis 13 klinikai vizsgálat folyamatban 
HER2 trastuzumab HERCEPTIN, KADCYLA HER2 pozitív mamma carcinoma, 

gyomor cc 
hu epidermális növekedési faktor 
(EGF) receptor 2 (HER2) elleni 
moab 

CD4 tregalizumab  Gyulladásos betegségek Nincs vizsgálat 
CTLA-4 tremelimumab  Melanoma és más szolid tumorok 80 klinikai vizsgálat folyamatban 
CD20 ublituximab  Sclerosis multiplex, CLL 12 klinikai vizsgálat folyamatban 
CD137 urelumab  Daganatok 15 klinikai vizsgálat folyamatban 
IL-12/IL-23 ustekinumab STELARA Psoriasis, arthritis psoriatica  
VAP-1 vapaliximab   Nincs vizsgálat 
Integrin α2 vatelizumab GBR 500  Nincs vizsgálat 
LPAM-1 vedolizumab ENTYVIO Colitis ulcerosa, Crohn betegség,  LPAM-1 (integrin α 4 β 7 

komplex) elleni moab 
CD20 veltuzumab  NHL 9 klinikai vizsgálat folyamatban 
VAP-1 (AOC3) vepalimomab  Gyulladások Vascularis adhézós protein-1 elleni 

moab. Nincs vizsgálat 
CD3 receptor visilizumab Nuvion Crohn betegség, colitis ulcerosa 93 klinikai vizsgálat folyamatban 
CEA votumumab HUMASPECT Colorectalis cc (képalkotás)  
CD4 zanolimumab HuMax-CD4 RA, T sejtes lymphoma, psoriasis  
CD5 zolimomab aritox   Csontvelő-transzplantáció (GVHD), 

SLE  
Nem volt hatásos. Nincs vizsgálat 

 
Növekedési faktorok 
 
(PDGF) becaplermin REGRANEX Diabeteses fekély Visszavonva 
(EPO) darbopoetin alfa ARANESP, NESPO Anaemia (renalis, ill. tumor-eredetű) Módosított r hu erythropoetin alfa 
(OP-1) eptotermin alfa OPGENRA, OSIGRAFT Spondylolisthesis, csonttörés VIsszavonva 
(EPO) erythropoetin alfa ABSEAMED, BINOKRIT 

EPOETIN ALFA HEXAL 
Anaemia (renalis eredetű)  

(EPO) erythropoetin béta MIRCERA, NEORECORMON Anaemia (renalis eredetű) MIRCERA: Pegilált EPO-β 
(EPO) erythriopoetin delta DYNEPO Anaemia (renalis eredetű) Kivonták a forgalomból 
(EPO) erythropoetin theta BIOPOIN, EPORATIO Anaemia (renalis, ill. tumor-eredetű)  
(EPO) erythropoetin zeta RETAKRIT, SILAPO Anaemia (renalis eredetű)  
CMF-2 dibotermin/eptotermin INDUCTOS, OPGENRA, 

OSIGRAFT 
Csigolya fúzió  

(G-CSF) filgrastim ACCOFIL, BIOGRASTIM, 
FILGRASTIM HEXAL, 
FILGRASTIM RATIOPHARM, 
GRASTOFIL, RATIOGRASTIM, 
RISTEMPA, TEVAGRASTIM, 
ZARZIO, LIPEG, NIVESTIM,  

Neutropenia rG-CSF 

(IGF-1) mecasermin INCRELEX Növekedés visszamaradás (IGFD) r hu inzulinszerű növekedési faktor 
(inzulin-szerű növekedési faktor-1, 
IGF-1)  

(IL-3 – GM-CSF) milodistim  Neutropenia, csontvelő depresszió IL-3 – GM-CSF fúziós molekula 
(IL-11) oprelvekin NEUMEGA Neutropenia, RA, Crohn betegség IL-11 (CSF)  
(G-CSF) pegfilgrastim NEULASTA, NEUPOPEG Neutropenia Pegilált (polietilénglikolhoz 

kapcsolt) rG-CSF 
(KGF) palifermin KEPIVANCE Mucositis (oralis) r hu keratinocyta növekedési faktor 

(KGF) 
(KGF-2) repifermin  Sebgyógyulás Keratinocyta növekedési faktor 2 
(TPO) romiplostim NPLATE ITP Thrombopoetint (TPO-t) stimuláló 

peptid 



 
Cytokinek (interleukinek, interferonok) 
 
(IL-2) aldesleukin PROLEUKIN Metasztatizáló vesekarcinoma és 

melanoma 
 

IL-10 ilodecakin Tenovil Acut pancreatitis, Crohn betegség 1 klinikai vizsgálat folyamatban 
(IFN-α) interferon alfa INTRON A Krónikus hepatitis B, krónikus 

hepatitis C, hajas sejtes leukaemia 
(HCL), krónikus myeloid leukaemia 
(CML), follikuláris lymphoma, 
myeloma, carcinoid tumor, 
melanoma 

r hu IFN-α 2b 

(IFN-β) interferon béta AVONEX, BETAFERON 
EXTAVIA, REBIF 

Sclerosis multiplex (nem progresszív 
forma) 

r hu IFN-β 1b 

(IFN-γ) interferon gamma ACTIMMUNE Krónikus granulómás betegség, 
osteopetrosis 

r hu INF-γ 1b 

(IFN-α) peginterferon alfa 2a PEGASYS Krónikus hepatitis B , krónikus 
hepatitis C 

Pegilált (PEG-hez kapcsolt) IFN-α 
2a 

(IFN-α) Peginterferon alfa 2b PEG INTRON, VIRAFERONPEG Krónikus hepatitis C, 
neurofibromatosis, melanoma 

Pegilált (PEG-hez kapcsolt) IFN-α 
2b 

(TNF-α-1a) tasonermin BEROMUN Szolid tumorok  
 
* stimuláló 
fator/citokin  
esetén (maga a 
hatóanyag) 

* (zárójelben): nem INN 
név. Félkövér: regisztrált 
vagy regisztráció előtt 

* Félkövér nagybetűvel: 
Európában regisztrált készítmény 

* Félkövér: regisztrált indikáció 
   Félkövér-dőlt: hatásos a Fázis II/III-
ban 

* r: rekombináns; hu: humán; 
moab: monoklonális antitest 
Visszavonva/fejlesztés leállítva 

Biológiai terápia  2016 december  Prof dr Gergely Péter 



2016 Medicines in Development for Autoimmune Diseases

Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ABBV-257 AbbVie rheumatoid arthritis Phase I completed
(IL-17/TNF inhibitor) North Chicago, IL www.abbvie.com

ABP 501 Amgen rheumatoid arthritis application submitted
(adalimumab biosimilar) Thousand Oaks, CA www.amgen.com

ABP 798 Amgen rheumatoid arthritis Phase III
(rituximab biosimilar) Thousand Oaks, CA www.amgen.com

ABT-122 AbbVie psoriatic arthritis, Phase II completed
(IL-17 / TNF-alpha inhibitor) North Chicago, IL rheumatoid arthritis www.abbvie.com

ABT-494 AbbVie rheumatoid arthritis Phase III
(JAK inhibitor) North Chicago, IL www.abbvie.com

acalabrutinib Acerta Pharma rheumatoid arthritis Phase II
(BTK inhibitor) Oss, Netherlands

Actemra® Genentech early rheumatoid arthritis Phase III
tocilizumab South San Francisco, CA www.gene.com

ALX-0061 AbbVie rheumatoid arthritis Phase II
(IL-6 receptor antagonist/modulator) North Chicago, IL www.abbvie.com

Ablynx ablynx.com
Ghent, Belgium
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Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ARG301 arGentis Pharmaceuticals rheumatoid arthritis Phase I
(immunomodulator) Collierville, TN www.argentisrx.com

ASP015K Astellas Pharma US rheumatoid arthritis Phase II
(JAK inhibitor) Northbrook, IL www.astellas.com

ASP5094 Astellas Pharma US rheumatoid arthritis Phase I
Northbrook, IL www.astellas.com

AZD9567 AstraZeneca rheumatoid arthritis Phase I
(selective glucocorticoid Wilmington, DE www.astrazeneca.com
receptor modulator)

baricitinib Incyte rheumatoid arthritis application submitted
(JAK1/JAK2 inhibitor) Wilmington, DE www.incyte.com

Eli Lilly www.lilly.com
Indianapolis, IN

BAX2200/CHS-0214 Shire rheumatoid arthritis Phase III
(etanercept biosimilar) Lexington, MA www.shire.com

Coherus Biosciences www.coherus.com
Redwood City, CA

BAX2923/M923 Shire rheumatoid arthritis Phase III
(adalimumab biosimilar) Lexington, MA www.shire.com

Momenta Pharmaceuticals www.momentapharma.com
Cambridge, MA
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Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

BI-655066 AbbVie ankylosing spondylitis, Phase II
(risankizumab) North Chicago, IL psoriatic arthritis www.abbvie.com

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals www.boehringer-ingelheim.com
Ridgefield, CT

BI-695500 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals rheumatoid arthritis Phase III
(rituximab biosimilar) Ridgefield, CT www.boehringer-ingelheim.com

BI-695501 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals rheumatoid arthritis Phase III
(adalimumab biosimilar) Ridgefield, CT www.boehringer-ingelheim.com

BMS-986104 Bristol-Myers Squibb rheumatoid arthritis Phase I completed
(SIP1 receptor modulator) Princeton, NJ www.bms.com

BMS-986142 Bristol-Myers Squibb rheumatoid arthritis Phase II
(BTK inhibitor) Princeton, NJ www.bms.com

CCX354 ChemoCentryx rheumatoid arthritis Phase II
(CCR1 receptor antagonist) Mountain View, CA www.chemocentryx.com

CF101 Can-Fite BioPharma rheumatoid arthritis Phase II
(adenosine A3 receptor agonist) Petah-Tikva, Israel www.canfite.com

Cimzia® UCB axial spondyloarthritis, Phase III
certolizumab pegol Smyrna, GA juvenile idiopathic arthritis www.ucb.com
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Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

clazakizumab Alder Biopharmaceuticals rheumatoid arthritis Phase II completed
(IL-6 inhibitor) Bothell, WA www.alderbio.com

Vitaeris
Vancouver, Canada

CNTO 6785 Janssen Research & Development rheumatoid arthritis Phase II completed
(IL-17 receptor modulator) Raritan, NJ www.jansenrnd.com

Cosentyx® Novartis Pharmaceuticals non-radiographic axial Phase III
secukinumab East Hanover, NJ spondyloarthritis www.novartis.com

Dekavil Pfizer rheumatoid arthritis Phase II
interleukin 10 New York, NY www.pfizer.com

Enbrel® Amgen psoriatic arthritis (monotherapy), Phase III
etanercept Thousand Oaks, CA rheumatoid arthritis (monotherapy www.amgen.com

to maintain remission)

filgotinib Gilead Sciences rheumatoid arthritis Phase II
(JAK1 inhibitor) Foster City, CA www.gilead.com

FKB327 Fujifilm Kyowa Kirin Biologics rheumatoid arthritis Phase III
(adalimumab biosimilar) Tokyo, Japan www.fujifilmkyowakirin-biologics.com

gerilimzumab Bird Rock Bio rheumatoid arthritis Phase I
(Interleukin-6 modulator) La Jolla, CA www.birdrockbio.com
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Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

GP2013 Sandoz rheumatoid arthritis Phase II
(rituximab biosimilar) Holzkirchen, Germany www.sandoz-biosimilars.com

GP2015 Sandoz ankylosing spondylitis, juvenile application submitted
(etanercept biosimilar) Holzkirchen, Germany rheumatoid arthritis, psoriatic www.sandozbiosimilars.com

arthritis, rheumatoid arthritis

GP2017 Sandoz rheumatoid arthritis Phase III
(adalimumab biosimilar) Holzkirchen, Germany www.sandoz-biosimilars.com

GS-4059 Gilead Sciences rheumatoid arthritis Phase I
(BTK inhibitor) Foster City, CA www.gilead.com

GS-5745 Gilead Sciences rheumatoid arthritis Phase I
(MMP9 mAb inhibitor) Foster City, CA www.gilead.com

GS-9876 Gilead Sciences rheumatoid arthritis Phase I
(Syk kinase inhibitor) Foster City, CA www.gilead.com

GSK2982772 GlaxoSmithKline rheumatoid arthritis Phase I
(RIP1 kinase inhibitor) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

GSK3050002 GlaxoSmithKline psoriatic arthritis Phase I
(CCL20 maybe) Research Triangle Park, NC www.gsk.com
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Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

GSK3117391 GlaxoSmithKline rheumatoid arthritis Phase I
(macrophage targeted histone Research Triangle Park, NC www.gsk.com
deacetylase inhibitor)

GSK3196165 GlaxoSmithKline rheumatoid arthritis Phase II
(GMCSF mAb) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

guselkumab Janssen Research & Development active psoriatic arthritis Phase II
(IL-23 subunit p19 inhibitor) Raritan, NJ www.janssenrnd.com

Humira® AbbVie axial spondyloarthritis application submitted
adalimumab North Chicago, IL www.abbvie.com

Humira® AbbVie psoriatic arthritis, Phase III
adalimumab North Chicago, IL rheumatoid arthritis www.abbvie.com
(new formulation)

juvenile rheumatoid arthritis Marathon Pharmaceuticals polyarticular juvenile idiopathic Phase III
therapeutic Northbrook, IL arthritis www.marathonpharma.com

KD025 Kadmon psoriatic arthritis Phase I
(ROCK2 inhibitor) New York, NY www.kadmon.com

LX2931 Lexicon Pharmaceuticals rheumatoid arthritis Phase II
(S1P inhibitor) The Woodlands, TX www.lexpharma.com
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Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

M2951 EMD Serono rheumatoid arthritis Phase II
(BTK inhibitor) Rockland, MA www.emdserono.com

mavrilimumab MedImmune rheumatoid arthritis Phase II
(GM-CSF antagonist) Gaithersburg, MD www.medimmune.com

MEDI4920 MedImmune rheumatoid arthritis Phase I
(CD40 ligand inhibitor) Gaithersburg, MD www.medimmune.com

MORAb-022 Eisai rheumatoid arthritis Phase I
(IgG1 mAb) Woodcliff Lake, NJ www.eisai.com

MPC-300-IV Mesoblast rheumatoid arthritis Phase II
(rexlemestrocel-L; allogeneic New York, NY www.mesoblast.com
mesenchymal precursor cells)

neihulizumab AbGenomics International psoriatic arthritis Phase II
(P-selectin ligand protein inhibitor) Los Altos, CA www.abgenomics.com

olokizumab R-Pharm US rheumatoid arthritis Phase III
(anti-IL-6 mAb) Princeton, NJ www.rpharm-us.com

ONS-3010 Oncobiologics rheumatoid arthritis Phase I
(adalimumab biosimilar) Cranbury, NJ www.oncobiologics.com
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Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Orencia® Bristol-Myers Squibb treatment-resistant active Phase III
abatacept Princeton, NJ polyarticular juvenile idiopathic www.bms.com

arthritis, psoriatic arthritis,
early rheumatoid arthritis

Otezla® Celgene ankylosing spondylitis Phase III
apremilast Summit, NJ www.celgene.com

PF-06410293 Pfizer rheumatoid arthritis Phase III
(adalimumab biosimilar) New York, NY www.pfizer.com

PF-06438179 Pfizer rheumatoid arthritis Phase III
(infliximab biosimilar) New York, NY www.pfizer.com

PRTX-100 Protalex rheumatoid arthritis Phase I/II
(Staphylococcal protein A) Florham Park, NJ www.protalex.com

Ravax® Immune Response BioPharma rheumatoid arthritis Phase III
rheumatoid arthritis vaccine Atlantic City, NJ www.immuneresponsebiopharma.com
(IR-501)

RG6125 Roche rheumatoid arthritis Phase I

(osteoblast cadherin inhibitor) Basel, Switzerland www.roche.com

SAN-300 Valeant Pharmaceuticals rheumatoid arthritis Phase II
(integrin alpha1-beta1 antagonist) Bridgewater, NJ www.valeant.com
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Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

sarilumab Sanofi US rheumatoid arthritis application submitted
(anti-IL-6R mAb) Bridgewater, NJ www.sanofi.com

SB2 Merck ankylosing spondylitis, psoriatic application submitted

(infliximab biosimilar) Kenilworth, NJ arthritis, rheumatoid arthritis www.merck.com

Samsung Bioepis www.samsungbioepis.com

Incheon, South Korea

Simponi® Aria® Janssen Research & Development ankylosing spondylitis Phase III
golimumab Raritan, NJ (treatment-experienced), www.janssenrnd.com

juvenile idiopathic arthritis,
psoriatic arthritis

sirukumab GlaxoSmithKline rheumatoid arthritis Phase III
(IL-6 human mAb) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

Janssen Research & Development www.janssenrnd.com
Raritan, NJ

SKI-O-703 Oscotec rheumatoid arthritis Phase I
(Syk kinase inhibitor) Chonan, South Korea

Stelara® Janssen Research & Development axial spondylitis Phase III
ustekinumab Raritan, NJ www.janssenrnd.com
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Autoimmune Arthritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

STI-002 Mabtech rheumatoid arthritis Phase III
(infliximab biobetter) Shanghai, China www.sorrentotherapeutics.com

Sorrento Therapeutics
San Diego, CA

TAK-020 Takeda Pharmaceuticals rheumatoid arthritis Phase I
(BTK inhibitor) Deerfield, IL www.takeda.com

Taltz® Eli Lilly radiographic axial spondyloarthritis Phase III
ixekizumab Indianapolis, IN www.lilly.com

VAL BRO 03 Valeant Pharmaceuticals psoriatic arthritis Phase III
Bridgewater, NJ www.valeant.com

VBP15 ReveraGen BioPharma rheumatoid arthritis Phase I
(glucocorticoid receptor agonist) Rockville, MD www.reveragen.com

VAY736 Novartis Pharmaceuticals rheumatoid arthritis Phase II
(BAFF-R receptor modulator) East Hanover, NJ www.novartis.com

Xeljanz® Pfizer juvenile idiopathic arthritis, Phase III
tofacitinib New York, NY psoriatic arthritis www.pfizer.com
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Celiac Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

AMG 714 Celimmune diet non-responsive celiac disease Phase II
(IL-15 inhibitor) Lebanon, NJ www.celimmune.com

IMGX003 ImmunogenX celiac disease (Fast Track) Phase II
(latiglutenase) Newport Beach, CA www.immunogenx.com

INN-202 Innovate Biopharmaceuticals celiac disease (Fast Track) Phase II completed
(larazotide acetate) Raleigh, NC www.innovatebiopharma.com

RG7625 Roche celiac disease Phase I
(cathepsin S inhibitor) Basel, Switzerland www.roche.com

Nexvax2® ImmusanT celiac disease Phase I
HLA-DQ2 peptide vaccine Cambridge, MA www.immusant.com

Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP)
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Gilenya® Novartis Pharmaceuticals chronic inflammatory Phase III
fingolimod East Hanover, NJ demyelinating polyneuropathy www.novartis.com

Hizentra® CSL Behring chronic inflammatory demyelinating Phase III
immune globulin subcutaneous 20% King of Prussia, PA polyradiculoneuropathy www.cslbehring.com
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Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP)
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Hyqvia® + Kiovia® Shire chronic inflammatory demyelinating Phase III
immune globulin infusion 10% Lexington, MA polyradiculoneuropathy www.shire.com
(human) with recombinant human
hyaluronidase

ORPHAN DRUG

Dermatomyositis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

IMO-8400 Idera Pharmaceuticals dermatomyositis Phase II
(toll-like receptor antagonists) Cambridge, MA www.iderapharma.com

Resunab Corbus Pharmaceuticals dermatomyositis Phase II
ajulemic acid Norwood, MA www.corbuspharma.com

siponimod Novartis dermatomyositis, polymyositis Phase II
(sphingosine-1-phosphate East Hanover, NJ www.novartis.com
receptor modulator)

Diabetes
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

BIOD-123 Biodel type 1 diabetes Phase II
(ultra-rapid-acting insulin) Danbury, CT www.biodel.com
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Diabetes
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

CLBS03 Caladrius Biosciences type 1 diabetes Phase II
(Treg cell-based therapy) Basking Ridge, NJ www.caladrius.com
ORPHAN DRUG

Dance-501 Dance Biopharma type 1 diabetes Phase II
(inhaled recombinant human Brisbane, CA www.dancebiopharma.com
insulin)

Diamyd® Diamyd Medical type 1 diabetes Phase I
autoimmune diabetes vaccine Stockholm, Sweden www.diamyd.com
ORPHAN DRUG University of Alabama at Birmingham

Birmingham, AL

DV-100 DiaVacs type 1 diabetes Phase I
(autologous dendritic cell Edgewater, NJ www.diavacs.us.com
immunotherapy)
ORPHAN DRUG

Farixga® AstraZeneca type 1 diabetes Phase III
dapagliflozin Wilmington, DE www.astrazeneca.com

HDV insulin Diasome Pharmaceuticals type 1 diabetes Phase II
(hepatocyte directed vesicles) Cleveland, OH www.diasomepharmaceuticals.com

IN-105 Biocon type 1 diabetes Phase I/II
(insulin tregopil) Bangalore, India www.biocon.com
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Diabetes
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

insulin glargine biosimilar Mylan type 1 diabetes Phase III
Canonsburg, PA www.mylan.com

insulin glargine biosimilar Gan & Lee Pharmaceuticals type 1 diabetes Phase I
Beijing, China www.ganlee.com

insulin/pramlintide AstraZeneca type 1 diabetes Phase I
combination Wilmington, DE www.astrazeneca.com

Juvenile Diabetes Research Foundation
New York, NY

Invokana® Janssen Research & Development type 1 diabetes Phase II
canagliflozin Raritan, NJ www.janssenrnd.com

Jardiance® Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals type 1 diabetes Phase III
empagliflozin Ridgefield, CT www.boehringer-ingelheim.com

Eli Lilly www.lilly.com
Indianapolis, IN

LY900014 Eli Lilly type 1 diabetes Phase I completed
(glucose lowering drug) Indianapolis, IN www.lilly.com

MER3001 Mercia Pharma type 1 diabetes Phase II
(regulatory T-lymphocyte stimulant) New York, NY www.merciapharma.com

MK-1293 Merck type 1 diabetes application submitted
(insulin glargine biosimilar) Kenilworth, NJ www.merck.com
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Diabetes
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

MK-2640 Merck type 1 diabetes Phase I
Kenilworth, NJ www.merck.com

NN1218 Novo Nordisk type 1 diabetes application submitted
(insulin aspart faster-acting) Plainsboro, NJ www.novonordisk.com

NN1406 Novo Nordisk type 1 diabetes Phase I
Plainsboro, NJ www.novonordisk.com

NN1953 Novo Nordisk type 1 diabetes Phase II
(oral insulin) Plainsboro, NJ www.novonordisk.com

NN9828 Novo Nordisk type 1 diabetes Phase II
(anti-IL-21 GLP-1 mAb) Plainsboro, NJ www.novonordisk.com

ORMD-0801 Oramed Pharmaceuticals type 1 diabetes Phase II
(insulin oral) Jerusalem, Israel www.oramed.com

otelixizumab GlaxoSmithKline new onset type 1 diabetes Phase II
(cluster of differentiation 3) Research Triangle Park, NC www.gsk.com
ORPHAN DRUG

PF-06342674 Pfizer type 1 diabetes Phase I
(IL-7 receptor antagonist) New York, NY www.pfizer.com
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Diabetes
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Prolastin®-C Grifols USA type 1 diabetes Phase II
alpha-1-antitrypsin Los Angeles, CA www.grifolsusa.com
modified process 

REMD-477 REMD Biotherapeutics type 1 diabetes Phase I
(GPCR antagonist) Camarillo, CA www.remdbio.com

Ryzodeg® Novo Nordisk type 1 diabetes (pediatric) Phase III completed
insulin degludec/insulin aspart Plainsboro, NJ www.novonrodisk.com

SAR342434 Sanofi US type 1 diabetes Phase III
(insulin lispro) Bridgewater, NJ www.sanofi.com

SAR440067 Sanofi US type 1 diabetes Phase I
(LAPS insulin 115) Bridgewater, NJ www.sanofi.com

sotagliflozin Sanofi US type 1 diabetes Phase III
(oral SGLT-1&2 inhibitor) Bridgewater, NJ www.sanofi.com

Tanzeum® GlaxoSmithKline type 1 diabetes Phase II
albiglutide Research Triangle Park, NC www.gsk.com

teplizumab MacroGenics type 1 diabetes Phase II
(anti-CD3 mAb) Rockville, MD www.macrogenics.com

Toujeo® Sanofi US type 1 diabetes (pediatric) Phase III
insulin glargine (300 units/mL) Bridgewater, NJ www.sanofi.com
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Diabetes
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

VC-01 ViaCyte type 1 diabetes Phase I/II
(pancreatic beta cell replacement) San Diego, CA www.viacyte.com

Glomerulonephritis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ACH-4471 Achillion Pharmaceuticals glomerulonephritis Phase I
(Factor D inhibitor) New Haven, CT www.achillion.com

Benlysta® GlaxoSmithKline glomerulonephritis Phase II
belimumab (intravenous) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

OMS721 Omeros glomerulonephritis, Phase II
(MASP2 protein inhibitor) Seattle, WA www.omeros.com

Immune Thrombocytopenic Purpura
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

avatrombopag Eisai idiopathic thrombocytopenic purpura Phase III
(thrombopoietin receptor agonist) Woodcliff Lake, NJ www.eisai.com

BI-655064 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals immune thrombocytopenic purpura Phase I completed
(CD40 antigen inhibitor) Ridgefield, CT www.boehringer-ingelheim.com
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Immune Thrombocytopenic Purpura
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

fostamatinib Rigel Pharmaceuticals immune thrombocytopenic purpura Phase III
(SYK kinase inhibitor) South San Francisco, CA www.rigel.com
ORPHAN DRUG

PRTX-100 Protalex immune thrombocytopenic purpura Phase I/II
(Staphylococcal protein A) Florham Park, NJ www.protalex.com

Inflammatory Bowel Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ABBV-323 AbbVie Crohn's disease Phase I
(CD40 antagonist) North Chicago, IL www.abbvie.com

abrilumab (AMG 181) Amgen Crohn's disease, ulcerative colitis Phase II
(alpha4/beta7 inhibitor) Thousand Oaks, CA www.amgen.com

AstraZeneca www.astrazeneca.com
Wilmington, DE

ABT-494 AbbVie Crohn's disease, ulcerative colitis Phase II
(JAK inhibitor) North Chicago, IL www.abbvie.com

Alequel™ Enzo Biochem Crohn's disease Phase II
immune regulation therapy New York, NY www.enzo.com
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Inflammatory Bowel Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

alicaforsen Atlantic Healthcare ulcerative colitis Phase II completed
(ICAM-1 antagonist) Essex, United Kingdom www.atlantichc.com

Ionis Pharmaceuticals www.ionispharma.com
Carlsbad, CA

APD334 Arena Pharmaceuticals ulcerative colitis Phase II
(S1P1 agonist) San Diego, CA www.arenapharm.com

AVX-470 Avaxia Biologics ulcerative colitis Phase I
(TNF inhibitor) Lexington, MA www.avaxiabiologics.com

bertilimumab Immune Pharmaceuticals ulcerative colitis Phase II
(anti-eotaxin mAb) New York, NY www.immunepharma.com

BI-655066 AbbVie active moderate to severe Phase II
(risankizumab) North Chicago, IL Crohn's disease www.abbvie.com

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals www.boehringer-ingelheim.com
Ridgefield, CT

CCX507 ChemoCentryx ulcerative colitis Phase I completed
(CCR9 receptor antagonist) Mountain View, CA www.chemocentryx.com

ChronsVax™ Immune Response Biopharma Crohn's disease Phase I
Crohn's disease vaccine Atlantic City, NJ www.immuneresponsebiopharma.com
(IR-777)

Medicines in Development: Autoimmune Diseases 19

http://www.atlantichc.com/
http://www.ionispharma.com/
http://www.arenapharm.com/
http://www.avaxiabiologics.com/
http://www.immunepharma.com/
http://www.abbvie.com/
http://www.boehringer-ingelheim.com/
http://www.chemocentryx.com/
http://www.immuneresponsebiopharma.com/


Inflammatory Bowel Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Dekavil Pfizer inflammatory bowel disease Phase I
interleukin 10 New York, NY www.pfizer.com

dolcanatide (SP-333) Synergy Pharmaceuticals ulcerative colitis Phase I
(guanylate cyclase C agonist) New York, NY www.synergypharma.com

Entyvio® Takeda Pharmaceuticals Crohn's disease, ulcerative colitis Phase III
vedolizumab subcutaneous Deerfield, IL www.takeda.com

etrolizumab Genentech Crohn's disease, ulcerative colitis Phase III
(humanized IgG1 mAb) South San Francisco, CA www.gene.com

ETX201 ETX Pharma Crohn's disease Phase I
(TNF receptor antagonist) Maryland www.etxpharma.com

filgotinib Gilead Crohn's disease Phase II
(JAK1 inhibitor) Foster City, CA www.gilead.com

GS-5745 Gilead Sciences ulcerative colitis Phase III
(MMP9 mAb inhibitor) Foster City, CA www.gilead.com

Crohn's disease Phase II
www.gilead.com

GSK2982772 GlaxoSmithKline ulcerative colitis Phase I
(R1P1 kinase inhibitor) Research Triangle Park, NC www.gsk.com
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Inflammatory Bowel Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

GSK3179106 GlaxoSmithKline inflammatory bowel disease Phase I
(RET kinase inhibitor) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

Humira® AbbVie ulcerative colitis (pediatric) Phase III
adalimumab North Chicago, IL www.abbvie.com

Humira® AbbVie Crohn's disease, ulcerative colitis Phase III
adalimumab North Chicago, IL www.abbvie.com
(new formulation)

INN-108 Innovate Biopharmaceuticals ulcerative colitis Phase I
Raleigh, NC www.innovatebiopharma.com

IRT-103 Cytocom Crohn's disease Phase II completed
(low-dose naltrexone) Orlando, FL www.cytocom.com

JT02 JYANT Technologies inflammatory bowel disease Phase II
(chemokine CXCL10 inhibitor) Marietta, GA www.jyanttech.com

KHK4083 Kyowa Kirin USA ulcerative colitis Phase II
(immunomodulator antibody) Princeton, NJ www.kyowa-kirin.com

Lialda® Shire ulcerative colitis (pediatric) Phase III
mesalazine controlled release Lexington, MA www.shire.com
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Inflammatory Bowel Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

LT-02 Nestle Health Science ulcerative colitis Phase III
(phosphatidyl choline Epalinges, Switzerland www.nestlehealthscience.com
controlled release) Prometheus Laboratories www.prometheuslabs.com

San Diego, CA

LY3074828 Eli Lilly ulcerative colitis Phase II
(IL-23 mAb) Indianapolis, IN www.lilly.com

LYC-30937 Lycera ulcerative colitis Phase II
(ATPase modulator) Ann Arbor, MI www.lycera.com

MEDI2070 MedImmune Crohn's disease Phase II
(IL-23 mAb) Gaithersburg, MD www.medimmune.com

mongersen (GED-0301) Celgene Crohn's disease Phase III
(Smad7 protein inhibitor) Summit, NJ www.celgene.com

ulcerative colitis Phase II
www.celgene.com

MSC-100-IV Mesoblast Crohn's disease Phase III
(remestemcel-L; mesenchymal New York, NY www.mesoblast.com
stem cells)

MT-1303 Biogen Crohn's disease Phase II
(amiselimod) Cambridge, MA www.biogen.com
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Inflammatory Bowel Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

NN8555 Janssen Research & Development active Crohn's disease Phase II completed
(NK cell lectin-like-receptor Raritan, NJ www.janssenrnd.com
subfamily K antagonist)

ONS-3010 Oncobiologics Crohn's disease, ulcerative colitis Phase I
(adalimumab biosimilar) Cranbury, NJ www.oncobiologics.com

Otezla® Celgene ulcerative colitis Phase II
apremilast Summit, NJ www.celgene.com

ozanimod Celgene ulcerative colitis Phase III
(S1P1 receptor agonist) Summit, NJ www.celgene.com

Crohn's disease Phase II
www.celgene.com

Pentasa® Sachet Ferring Pharmaceuticals ulcerative colitis Phase III
2g extended release Saint-Prex, Switzerland www.ferring.com
granule formulation

PF-04236921 Pfizer Crohn's disease Phase II
(IL-6 inhibitor) New York, NY www.pfizer.com

PF-06480605 Pfizer Crohn's disease Phase I
New York, NY www.pfizer.com
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Inflammatory Bowel Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

PF-06651600 Pfizer Crohn's disease Phase I
New York, NY www.pfizer.com

PTG-100 Protagonist Therapeutics ulcerative colitis Phase I
(alpha4beta7 antagonist) Milpitas, CA www.protagonist-inc.com

RG7880 Genentech ulcerative colitis Phase I
(IL-22-Fc, UTTR1147A) South San Francisco, CA www.gene.com

RHB-104 RedHill Biopharma Crohn's disease Phase III
(clarithromycin/clofazimine/rifabutin) Tel-Aviv, Israel www.redhillbio.com

ORPHAN DRUG

rifaximin DR Salix Pharmaceuticals Crohn's disease Phase III
(DNA-directed RNA polymerase Raleigh, NC www.salix.com
inhibitor)

SB2 Merck Crohn's disease, ulcerative colitis application submitted

(infliximab biosimilar) Kenilworth, NJ www.merck.com

Samsung Bioepis www.samsungbioepis.com

Incheon, South Korea

SER-287 Seres Therapeutics ulcerative colitis Phase I
(bacteria replacement) Cambridge, MA www.serestherapeutics.com

SGM-1019 Second Genome inflammatory bowel disease Phase I
(metagenome modulator) South San Francisco, CA www.secondgenome.com
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Inflammatory Bowel Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

SGX203 Soligenix Crohn's disease (pediatric) Phase II
(beclometasone oral) Princeton, NJ (Fast Track) www.soligenix.com
ORPHAN DRUG

SHP647 Shire Crohn's disease, ulcerative colitis Phase II
(mAdCAM inhibitor) Lexington, MA www.shire.com

Simponi® Aria® Janssen Research & Development ulcerative colitis (pediatric) Phase I
golimumab Raritan, NJ www.janssenrnd.com

Stelara® Janssen Research & Development Crohn's disease application submitted
ustekinumab Raritan, NJ www.janssenrnd.com

ulcerative colitis Phase III
www.janssenrnd.com

TAK-828 Takeda Pharmaceuticals Crohn's disease Phase I
(RORyt inverse agonist) Deerfield, IL www.takeda.com

TD-1473 Theravance Biopharma ulcerative colitis Phase I
(JAK inhibitor) South San Francisco, CA www.theravance.com

VBP15 ReveraGen BioPharma inflammatory bowel disease Phase I
(glucocorticoid receptor antagonist) Rockville, MD www.reveragen.com

VBY-129 ViroBay Crohn's disease Phase I
(cathepsin S inhibitor) Menlo Park, CA www.virobayinc.com
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Inflammatory Bowel Disease
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Xeljanz® Pfizer ulcerative colitis Phase III
tofacitinib New York, NY www.pfizer.com

Lupus
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ABBV-084 AbbVie systemic lupus erythematosus Phase I
North Chicago, IL www.abbvie.com

Adcetris® Seattle Genetics systemic lupus erythematosus Phase II
brentuximab vedotin Bothell, WA www.seattlegenetics.com

AGS 009 Argos Therapeutics systemic lupus erythematosus Phase I completed
(interferon-alpha neutralizing mAb) Durham, NC www.argostherapeutics.com

ALX-0061 AbbVie systemic lupus erythematosus Phase II
(IL-6 receptor antagonist/modulator) North Chicago, IL www.abbvie.com

Ablynx ablynx.com
Ghent, Belgium

AMG 557/MEDI5872 Amgen systemic lupus erythematosus Phase II
(B7RP1 mAb) Thousand Oaks, CA www.amgen.com

MedImmune www.medimmune.com
Gaithersburg, MD
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Lupus
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

AMG 570/MEDI0700 Amgen systemic lupus erythematosus Phase I
(BAFF/B7RP1 bispecific mAb) Thousand Oaks, CA www.amgen.com

MedImmune www.medimmune.com
Gaithersburg, MD

anifrolumab MedImmune systemic lupus erythematosus Phase III
(interferon alpha beta receptor Gaithersburg, MD (Fast Track) www.medimmune.com
antagonist)

lupus nephritis Phase II
www.medimmune.com

systemic lupus erythematosus Phase I
(subcutaneous treatment) www.medimmune.com

atacicept EMD Serono systemic lupus erythematosus Phase II
(anti-Blys/anti-APRIL fusion protein) Rockland, MA www.emdserono.com

baricitinib Incyte systemic lupus erythematosus Phase II
(JAK1/JAK2 inhibitor) Wilmington, DE www.incyte.com

Eli Lilly www.lilly.com
Indianapolis, IN
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Lupus
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Benlysta® GlaxoSmithKline systemic lupus erythematosus Phase III
belimumab Research Triangle Park, NC (subcutaneous) www.gsk.com

lupus nephritis Phase III
(intravenous) www.gsk.com

BI-655064 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals lupus nephritis Phase II
(CD40 antigen inhibitor) Ridgefield, CT www.boehringer-ingelheim.com

BIIB059 Biogen systemic lupus erythematosus Phase I
(anti-BDCA2 mAb) Cambridge, MA www.biogen.com

BIIB068 Biogen systemic lupus erythematosus Phase I
(BTK inhibitor) Cambridge, MA www.biogen.com

blisibimod Anthera Pharmaceuticals systemic lupus erythematosus Phase III
(B-cell activating factor inhibitor) Hayward, CA www.anthera.com

BMS-931699 Bristol-Myers Squibb systemic lupus erythematosus Phase II
(anti-CD28 mAb) Princeton, NJ www.bms.com

CC-220 Celgene systemic lupus erythematosus Phase II
(immunomodulatory therapeutic) Summit, NJ www.celgene.com

cenerimod Actelion Pharmaceuticals systemic lupus erythematosus Phase II
(lysosphingolipid receptor agonist) South San Francisco, CA www.actelion.com
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Lupus
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

dapirolizumab pegol Biogen systemic lupus erythematosus Phase II
(CD40 ligand inhibitor) Cambridge, MA www.biogen.com

UCB www.ucb.com
Smyrna, GA

Gazyva® Genentech lupus nephritis Phase II
obinutuzumab South San Francisco, CA www.gene.com

INV103 Invion systemic lupus erythematosus Phase II
(immunomodulator) Brisbane, Australia www.inviongroup.com

ixazomib Takeda Pharmaceuticals lupus nephritis Phase I
(proteasome inhibitor) Deerfield, IL www.takeda.com

JNJ-55920839 Janssen Research & Development systemic lupus erythematosus Phase I
(immunomodulator) Raritan, NJ www.janssenrnd.com

KD025 Kadmon systemic lupus erythematosus Phase I
(ROCK2 inhibitor) New York, NY www.kadmon.com

KPP203 Novartis Pharmaceuticals subacute cutaneous lupus Phase II
(S1P receptor agonist) East Hanover, NJ erythematosus www.novartis.com

lulizumab pegol Bristol-Myers Squibb systemic lupus erythematosus Phase II
(CD28 antigen modulator) Princeton, NJ www.bms.com
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Lupus
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Lupuzor™ ImmuPharma systemic lupus erythematosus Phase III
forigerimod London, United Kingdom (Fast Track) www.immupharma.org

milatuzumab Immunomedics systemic lupus erythematosus Phase I
(anti-CD74 mAb) Morris Plains, NJ www.immunomedics.com

M2951 EMD Serono systemic lupus erythematosus Phase I
(BTK inhibitor) Rockland, MA www.emdserono.com

MEDI0700 MedImmune systemic lupus erythematosus Phase I
(BAFF/B7RP1 bispecific mAb) Gaithersburg, MD www.medimmune.com

OMS721 Omeros lupus nephritis Phase II
(MASP2 protein inhibitor) Seattle, WA www.omeros.com

Orencia® Bristol-Myers Squibb lupus nephritis Phase III
abatacept Princeton, NJ www.bms.com

PF-06650833 Pfizer lupus Phase I
New York, NY www.pfizer.com

PF-06823859 Pfizer lupus Phase I
New York, NY www.pfizer.com

Resunab Corbus Pharmaceuticals systemic lupus erythematosus Phase II
ajulemic acid Norwood, MA www.corbuspharma.com
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Lupus
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

RSLV-132 Resolve Therapeutics systemic lupus erythematosus Phase II
(B cell inhibitor) Seattle, WA www.resolvebio.com

SM101 Shire systemic lupus erythematosus Phase II
(human soluble Fc-gamma Lexington, MA www.shire.com
receptor IIB)

Stelara® Janssen Research & Development systemic lupus erythematosus Phase II
ustekinumab Raritan, NJ www.janssenrnd.com

voclosporin Aurinia Pharmaceuticals lupus nephritis (Fast Track) Phase II
(calcineurin inhibitor) Victoria, Canada www.auriniapharma.com

XmAb5871 Xencor systemic lupus erythematosus Phase II
(intravenous anti-CD19 mAb) Monrovia, CA www.xencor.com

Multiple Sclerosis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ABT-555 AbbVie multiple sclerosis Phase I
(myelin protein stimulant) North Chicago, IL www.abbvie.com

ALKS 8700 Alkermes multiple sclerosis Phase III
(immunomodulator) Waltham, MA www.alkermes.com
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Multiple Sclerosis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ARN-6039 Arrien Pharmaceuticals multiple sclerosis Phase I
(RORγt inverse agonist) Salt Lake City, UT www.arrienpharma.com

AX-024 Artax Biopharma multiple sclerosis Phase I
(Nck protein modulator/ Cambridge, MA www.artaxbiopharma.com
T cell activation inhibitor)

BIIB061 Biogen multiple sclerosis Phase I
(oral remyeloination) Cambridge, MA www.biogen.com

CHS-131 Coherus Biosciences multiple sclerosis Phase II
(PPAR-gamma selective modulator Redwood City, CA www.intekrin.com
and partial agonist)

cladribine tablets EMD Serono relapsing-remitting multiple sclerosis Phase III
(lymphocyte targeting agent) Rockland, MA (Fast Track) www.emdserono.com

FLX-787 Flex Pharma multiple sclerosis associated cramps, Phase II
(TRP activator) Boston, MA spasms and/or spasticity www.flex-pharma.com

Gilenya® Novartis Pharmaceuticals multiple sclerosis (pediatric) Phase III
fingolimod East Hanover, NJ www.novartis.com
ORPHAN DRUG

GZ402668 Genzyme relapsing multiple sclerosis Phase I
(anti-CD52 mAb) Cambridge, MA www.genzyme.com
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Multiple Sclerosis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Humira® AbbVie multiple sclerosis Phase III
adalimumab North Chicago, IL www.abbvie.com
(new formulation)

laquinimod Teva Pharmaceutical relapsing remitting multiple sclerosis Phase III
(neuron stimulant) North Wales, PA (Fast Track) www.tevapharm.com

primary progressive multiple sclerosis Phase II
(Fast Track) www.tevapharm.com

M2736 (ATX-MS-1467) EMD Serono multiple sclerosis Phase II
(immune tolerizing agent) Rockland, MA www.emdserono.com

masatinib AB Science USA progressive forms of multiple Phase III
(tyrosine kinase inhibitor) Chatham, NJ sclerosis www.ab-science.com

MN-166 MediciNova progressive multiple sclerosis Phase II
(oral anti-inflammatory) La Jolla, CA (Fast Track) www.medicinova,com

National Institute of Neurological
Disorders and Stroke
Bethesda, MD

MRF-008 Myelin Repair Foundation multiple sclerosis Phase I
(guanabenz) Saratoga, CA www.myelinrepair.org

National Institute of Neurological
Disorders and Stroke
Bethesda, MD
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Multiple Sclerosis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

multiple sclerosis therapeutic Marathon Pharmaceuticals multiple sclerosis Phase I
Northbrook, IL www.marathonpharma.com

NeuroVax® Immune Response BioPharma secondary progressive multiple Phase II
immunostimulant vaccine Atlantic City, NJ sclerosis (Fast Track) www.immuneresponsebiopharma.com

ORPHAN DRUG

ocrelizumab Genentech primary progressive multiple sclerosis, application submitted
(CD20 antigen ihibitor) South San Francisco, CA relapsing remitting multiple sclerosis www.gene.com

OMB157 Novartis Pharmaceuticals relapsing multiple sclerosis in clinical trials
East Hanover, NJ www.novartis.com

opicinumab Biogen multiple sclerosis Phase II
(anti-LINGO) Cambridge, MA www.biogen.com

ozanimod Celgene relapsing multiple sclerosis Phase III
(S1P1 receptor agonist) Summit, NJ www.celgene.com

PF530 Pfenex multiple sclerosis Phase I
(interferon beta-1b biosimilar) San Diego, CA www.pfenex.com

ponesimod Actelion Pharmaceuticals multiple sclerosis Phase III
(S1P1 receptor agonist) South San Francisco, CA www.actelion.com
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Multiple Sclerosis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Raxone® Santhera Pharmaceuticals primary progressive multiple Phase II
idebenone Liestal, Switzerland sclerosis www.santhera.com

National Institutes of Health
Bethesda, MD

rHIgM22 Acorda Therapeutics acute relapsing multiple sclerosis Phase I
(remyelinating antibody) Ardsley, NY www.acorda.com

RPI-78M Nutra Pharma multiple sclerosis Phase I completed
(nicotinic receptor antagonist) Coral Springs, FL www.nutrapharma.com
ORPHAN DRUG

RTL-1000 Artielle ImmunoTherapeutics multiple sclerosis Phase I completed
(T lymphocyte modulator) San Mateo, CA www.artielle.com
ORPHAN DRUG

siponimod Novartis secondary progressive multiple Phase III
(sphingosine-1-phosphate East Hanover, NJ sclerosis www.novartis.com
receptor modulator)

Tcelna® Opexa Therapeutics secondary progressive multiple Phase II
imilecleucel-T The Woodlands, TX sclerosis (Fast Track) www.opexatherapeutics.com

TG-1101 TG Therapeutics multiple sclerosis Phase II
(ublituximab) New York, NY www.tgtherapeutics.com
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Multiple Sclerosis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

VBP15 ReveraGen BioPharma multiple sclerosis Phase I
(glucocorticoid receptor agonist) Rockville, MD www.reveragen.com

Myasthenia Gravis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Benlysta® GlaxoSmithKline myasthenia gravis Phase II
belimumab (intravenous) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

CFZ533 Novartis Pharmaceuticals severe myasthenia gravis Phase II
(CD40 antigen inhibitor) East Hanover, NJ www.novartis.com

Firdapse® Catalyst Pharmaceuticals myasthenia gravis Phase II completed
amifampridine Coral Gables, FL www.catalystpharma.com

Gamunex®-C Grifols USA generalized myasthenia gravis Phase II
immune globulin injection (human), Los Angeles, CA www.grifolsusa.com
10% caprylate/chromatography 
purified

Soliris® Alexion Pharmaceuticals refractory myasthenia gravis Phase III
eculizumab New Haven, CT www.alexion.com
ORPHAN DRUG
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Neuromyelitis Optica
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

inebilizumab (MEDI-551) MedImmune neuromyelitis optica Phase II
(anti-CD19 mAb) Gaithersburg, MD www.medimmune.com

ORPHAN DRUG

neuromyelitis optica therapeutic Marathon Pharmaceuticals neuromyelitis optica Phase II
Northbrook, IL www.marathonpharma.com

SA237/RG6168 Chugai Pharma USA neuromyelitis optica Phase III
(anti-IL-6 receptor humanized mAb) Berkeley Heights, NJ www.chugai-pharm.com

Roche www.roche.com
Basel, Switzerland

SHP616 Shire neuromyelitis optica Phase I
(complement C1 inhibitor) Lexington, MA www.shire.com

Soliris® Alexion Pharmaceuticals relapsing neuromyelitis optica Phase III
eculizumab New Haven, CT spectrum disorder www.alexion.com
ORPHAN DRUG

Pemphigoid/Pemphigus
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

bertilimumab Immune Pharmaceuticals bullous pemphigoid Phase II
(anti-eotaxin mAb) New York, NY www.immunepharma.com
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Pemphigoid/Pemphigus
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

PRN1008 Principia Biopharma pemphigus vulgaris Phase II
(BTK inhibitor) South San Francisco, CA www.principiabio.com

Rituxin® Genentech pemphigus vulgaris Phase III
rituximab South San Francisco, CA www.roche.com

TNT009 True North Therapeutics bullous pemphigoid Phase I
(complement C1s inhibitor) South San Francisco, CA www.truenorthrx.com

VAY736 Novartis pemphigus vulgaris Phase II
(BAFF-R receptor modulator) East Hanover, NJ www.novartis.com

Primary Biliary Cholangitis 
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

LJN452 Novartis Pharmaceuticals primary biliary cholangitis Phase II
(farnesoid X-activated East Hanover, NJ www.novartis.com
receptor agonist)

MBX-8025 CymaBay Therapeutics primary biliary cholangitis Phase II
(PPAR-delta agonist) Newark, CA www.cymabay.com

SHP625 Shire primary biliary cholangitis Phase II
(sodium-bile acid cotransporter Lexington, MA www.shire.com
inhibitor)
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Primary Biliary Cholangitis 
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ursodeoxycholic acid Retrophin primary biliary cholangitis in clinical trials
San Diego, CA www.retrophin.com

Psoriasis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

122-0551 foam Therapeutics plaque psoriasis Phase III
San Diego, CA www.therapeticsinc.com

ABP 501 Amgen plaque psoriasis application submitted
(adalimumab biosimilar) Thousand Oaks, CA www.amgen.com

ALX-0761 (M1095) Ablynx psoriasis Phase I
(anti-IL-17 A/F nanobody) Ghent, Belgium www.ablynx.com

EMD Serono www.emdserono.com
Rockland, MA

ARN-6039 Arrien Pharmaceuticals psoriasis Phase I
(RORγt inverse agonist) Salt Lake City, UT www.arrienpharma.com

AST-005 Exicure psoriasis Phase I
(tumour necrosis factor modulator) Skokie, IL www.exicuretx.com
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Psoriasis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

BAX2200/CHS-0214 Shire plaque psoriasis Phase III
(etanercept biosimilar) Lexington, MA www.shire.com

Coherus Biosciences www.coherus.com
Redwood City, CA

BAX2923/M923 Shire plaque psoriasis Phase III
(adalimumab biosimilar) Lexington, MA www.shire.com

Momenta Pharmaceuticals www.momentapharma.com
Cambridge, MA

bertilimumab Immune Pharmaceuticals psoriasis Phase II
(anti-eotaxin mAb) New York, NY www.immunepharma.com

BI-655066 AbbVie moderate to severe chronic Phase III
(risankizumab) North Chicago, IL plaque psoriasis www.abbvie.com

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals www.boehringer-ingelheim.com
Ridgefield, CT

BMS-986020 Bristol-Myers Squibb psoriasis Phase I

(LPA1 receptor antagonist) Princeton, NJ www.bms.com

BMS-986165 Bristol-Myers Squibb plaque psoriasis Phase I

Princeton, NJ www.bms.com
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Psoriasis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

brodalumab AstraZeneca plaque psoriasis application submitted
(IL-17R mAb) Wilmington, DE www.astrazeneca.com

Valeant Pharmaceuticals www.valeant.com
Bridgewater, NJ

CF101 Can-Fite BioPharma psoriasis Phase III
(adenosine A3 receptor agonist) Petah-Tikva, Israel www.canfite.com

CHS-1420 Coherus Biosciences plaque psoriasis Phase III
(adalimumab biosimilar) Redwood City, CA www.coherus.com

Cimzia® UCB plaque psoriasis Phase III
certolizumab pegol Smyrna, GA www.ucb.com

CJM112 Novartis Pharmaceuticals chronic plaque psoriasis Phase I/II completed
(IL-17 inhibitor) East Hanover, NJ www.novartis.com

CT327 Creabilis Therapeutics plaque psoriasis Phase II completed
(TrkA receptor inhibitor) Canterbury, United Kingdom www.creabilis-sa.com

dalazatide Kineta plaque psoriasis Phase I completed
(Kv1.3 potassium channel inhibitor) Seattle, WA www.kinetabio.com

DFD-06 Promius Pharma plaque psoriasis Phase III
Princeton, NJ www.promiuspharma.com
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Psoriasis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Enbrel® Amgen plaque psoriasis (pediatric) application submitted
etanercept Thousand Oaks, CA www.amgen.com

GP2015 Sandoz plaque psoriasis application submitted
(etanercept biosimilar) Holzkirchen, Germany www.sandozbiosimilars.com

GP2017 Sandoz plaque psoriasis Phase III
(adalimumab biosimilar) Holzkirchen, Germany www.sandoz-biosimilars.com

GR-MD-02 Galectin Therapeutics moderate to severe plaque psoriasis Phase II
(galectin 3 inhibitor) Norcross, GA www.galectintherapeutics.com

GSK2894512 GlaxoSmithKline plaque psoriasis Phase II
(non-steroidal anti-inflammatory) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

GSK2981278 GlaxoSmithKline plaque psoriasis Phase II
(ROR gamma inverse agonist) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

GSK2982772 GlaxoSmithKline psoriasis Phase I
(RIP1 kinase inhibitor) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

guselkumab Janssen Research & Development moderate to severe plaque psoriasis, Phase III
(IL-23 subunit p19 inhibitor) Raritan, NJ pustular psoriasis, erythrodermic www.janssenrnd.com

psoriasis
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Psoriasis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

IDP-118 Valeant Pharmaceuticals plaque psoriasis Phase II
(tazarotene/ulobetasol) Bridgewater, NJ www.valeant.com

IDP-122 Valeant Pharmaceuticals plaque psoriasis Phase III
(steroid receptor agonist) Bridgewater, NJ www.valeant.com

JNJ-38518168 Janssen Research & Development plaque psoriasis Phase II
(histamine H4 receptor antagonist) Raritan, NJ www.janssenrnd.com

KD025 Kadmon psoriasis vulgaris Phase II
(ROCK2 inhibitor) New York, NY www.kadmon.com

M518101 Maruho plaque psoriasis Phase III
(phosphoric diester hydrolase Osaka, Japan www.maruho.co.jp
inhibitor)

MABp1 XBiotech plaque psoriasis Phase II
(anti-IL-1-alpha mAb) Austin, TX www.xbiotech.com

MK-3222 Merck plaque psoriasis Phase III
(tildrakizumab) Kenilworth, NJ www.merck.com

MSB 11022 EMD Serono chronic plaque psoriasis Phase III
(adalimumab biosimilar) Rockland, MA www.emdserono.com
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Psoriasis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

NIA-114 Niadyne Pharma plaque psoriasis in clinical trials
(GPR109A/GPR109B receptor agonist) Fort Worth, TX www.niadynepharma.com

ONS-3010 Oncobiologics psoriasis Phase I
(adalimumab biosimilar) Cranbury, NJ www.oncobiologics.com

PF-06700841 Pfizer psoriasis Phase I
New York, NY www.pfizer.com

PH-10 Provectus Biopharmaceuticals psoriasis Phase II
(rose bengal sodium) Knoxville, TN www.pvct.com

Prurisol Cellceutix psoriasis Phase II
abacavir Beverly, MA www.cellceutix.com

PRX003 Prothena Biosciences psoriasis Phase I
(cell adhesion molecule inhibitor) South San Francisco, CA www.prothena.com

santalum album cream Santalis Healthcare psoriasis Phase II
San Antonio, TX

SB2 Merck plaque psoriasis application submitted

(infliximab biosimilar) Kenilworth, NJ www.merck.com

Samsung Bioepis www.samsungbioepis.com

Incheon, South Korea

Medicines in Development: Autoimmune Diseases 44

http://www.niadynepharma.com/
http://www.oncobiologics.com/
http://www.pfizer.com/
http://www.pvct.com/
http://www.cellceutix.com/
http://www.prothena.com/
http://www.merck.com/
http://www.samsungbioepis.com/


Psoriasis
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Sernivo™ Promius Pharma plaque psoriasis (adolescents) Phase III
betamethasone dipropionate Princeton, NJ www.promiuspharma.com

Topicort® Topical Spray Taro Pharmaceuticals USA plaque psoriasis (pediatric) Phase III
desoximetasone topical Hawthorne, NY www.taro.com

VTP-43742 Vitae Pharmaceuticals psoriasis Phase II
(ROR-gamma inhibitor) Fort Washington, PA www.vitraepharma.com

Zorcell™ Immune Response BioPharma plaque psoriasis Phase II
psoriasis vaccine Atlantic City, NJ www.immuneresponsebiopharma.com
(IR-502)

ZPL-389 Ziarco Pharma plaque psoriasis Phase II
(histamine H4 receptor antagonist) Sandwich, United Kingdom www.ziarcopharma.com

Scleroderma
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ACER-003 Acer Therapeutics systemic scleroderma Phase II
(free radical inhibitor) Cambridge, MA www.acertx.com

Actemra® Genentech systemic sclerosis Phase III
tocilizumab South San Francisco, CA www.gene.com
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Scleroderma
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Adempas® Bayer HealthCare Pharmaceuticals systemic scleroderma Phase II
riociguat Parsippany, NJ www.bayer.pharma.com
ORPHAN DRUG

ARG201 arGentis Pharmaceuticals diffuse systemic scleroderma Phase II
(immunomodulator) Collierville, TN www.argentixrx.com
ORPHAN DRUG

C 82 PRISM Pharma scleroderma Phase I/II
(CBP/β-catenin complex inhibitor) Yokohama, Japan

ECCS-50 Cytori Therapeutics scleroderma-associated hand Phase III
(adipose-derived stem and San Diego, CA dysfunction www.cytori.com
regenerative cell therapy) 
ORPHAN DRUG

GSK2330811 GlaxoSmithKline systemic scleroderma Phase I
(oncostatin M mAb) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

KD025 Kadmon scleroderma Phase I
(ROCK2 inhibitor) New York, NY www.kadmon.com

MRG-201 miRagen Therapeutics cutaneous scleroderma Phase I
(microRNA modulator) Boulder, CO www.miragentherapeutics.com

Ofev® Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals scleroderma-related lung fibrosis Phase III
nintedanib Ridgefield, CT www.boehringer-ingelheim.com
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Scleroderma
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

pomalidomide Celgene systemic scleroderma-related Phase II
Summit, NJ lung disease www.celgene.com

Resunab Corbus Pharmaceuticals systemic sclerosis Phase II
ajulemic acid Norwood, MA www.corbuspharma.com

SAR100842 Sanofi US systemic sclerosis Phase II
(LPA1 receptor antagonist) Bridgewater, NJ www.sanofi.com

Sjögren's Syndrome
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

AMG 557/MEDI5872 Amgen primary Sjögren's syndrome Phase II
(B7RP1 mAb) Thousand Oaks, CA www.amgen.com

MedImmune www.medimmune.com
Gaithersburg, MD

Benlysta® + Rituxan® GlaxoSmithKline Sjögren's syndrome Phase II
belimumab (subcutaneous) + Research Triangle Park, NC www.gsk.com
rituximab

BIIB063 Biogen Sjögren's syndrome Phase I
(anti-CD40) Cambridge, MA www.biogen.com

CFZ533 Novartis Pharmaceuticals primary Sjögren's syndrome Phase II
(CD40 antigen inhibitor) East Hanover, NJ www.novartis.com
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Sjögren's Syndrome
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

GSK2618960 GlaxoSmithKline Sjögren's syndrome Phase I
(IL-7 receptor mAb) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

LY3090106 Eli Lilly Sjögren's syndrome Phase I
Indianapolis, IN www.lilly.com

MEDI4920 MedImmune primary Sjögren's syndrome Phase I
(CD40 ligand inhibitor) Gaithersburg, MD www.medimmune.com

RG7625 Roche Sjögren's syndrome Phase II
(cathepsin S inhibitor) Basel, Switzerland www.roche.com

RSLV-132 Resolve Therapeutics Sjögren's syndrome Phase II
(B cell inhibitor) Seattle, WA www.resolvebio.com

Other Autoimmune Diseases
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Actemra® Genentech giant cell arteritis Phase III
tocilizumab South San Francisco, CA www.gene.com

ALXN1007 Alexion Pharmaceuticals antiphospholipid syndrome Phase II
New Haven, CT www.alexion.com
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Other Autoimmune Diseases
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

ARA 290 Araim Pharmaceuticals sarcoidosis pain Phase II
(erythropoietin receptor agonist) Tarrytown, NY (Fast Track) www.araimpharma.com
ORPHAN DRUG

CFZ533 Novartis Pharmaceuticals Graves disease Phase II
(CD40 antigen inhibitor) East Hanover, NJ www.novartis.com

CTP-543 Concert Pharmaceuticals alopecia areata Phase I
(JAK1/JAK2 inhibitor) Lexington, MA www.concertpharma.com

Firdapse® Catalyst Pharmaceuticals Lambert-Eaton myasthenic syndrome Phase III
amifampridine Coral Gables, FL (Breakthrough Therapy) www.catalystpharma.com
ORPHAN DRUG

fostamatinib Rigel Pharmaceuticals autoimmune hemolytic anemia Phase II
(SYK kinase inhibitor) South San Francisco, CA www.rigel.com

LEO 124249 ointment LEO Pharma alopecia areata Phase II
Parsippany, NJ www.leo-pharma.com

Nucala® GlaxoSmithKline eosinophilic granulomatosis with Phase III
mepolizumab Research Triangle Park, NC polyangiitis (Churg-Strauss syndrome) www.gsk.com
ORPHAN DRUG

Optiquel™ Enzo Biochem autoimmune uveitis Phase I
New York, NY www.enzo.com
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Other Autoimmune Diseases
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

Otezla® Celgene Behcet's disease Phase III
apremilast Summit, NJ www.celgene.com

Scenesse® Clinuvel Pharmaceuticals vitiligo Phase II
afamelanotide New York, NY www.clinuvel.com

sirukumab GlaxoSmithKline giant cell arteritis Phase III
(IL-6 human mAb) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

sPIF BioIncept autoimmune hepatitis (Fast Track) Phase I
(preimplantation factor) Cherry Hill, NJ www.bioincept.com

University of Miami
Miami, Florida

teprotumumab (RV001) River Vision Development Graves ophthalmopathy  Phase II
(IGR-1 receptor antagonist) New York, NY
ORPHAN DRUG

topical ruxolitinib Incyte alopecia areata Phase II
(JAK inhibitor) Wilmington, DE www.incyte.com

TNT009 True North Therapeutics cold agglutinin disease, warm Phase I
(complement C1s inhibitor) South San Francisco, CA autoimmune hemolytic anemia www.truenorthrx.com
ORPHAN DRUG

XmAb5871 Xencor IgG4-related diseases Phase II
(anti-CD19 mAb intravenous) Monrovia, CA www.xencor.com
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Non-Specific Autoimmune Diseases
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

AC0058TA ACEA Biosciences autoimmune diseases Phase I
(BTK inhibitor) San Diego, CA www.aceabio.com

antibody therapeutic Merck autoimmune diseases Phase I
(immunomodulator) Kenilworth, NJ www.merck.com

Xencor www.xencor.com
Monrovia, CA

BTK inhibitor AbbVie autoimmune diseases Phase I
North Chicago, IL www.abbvie.com

BTK inhibitor Eli Lilly autoimmune diseases Phase I
Indianapolis, IN www.lilly.com

DV1179 Dynavax Technologies autoimmune diseases Phase I
(TLR 7/9 Inhibitor) Berkeley, CA www.dynavax.com

GDC-0853 Genentech autoimmune diseases Phase I
(BTK inhibitor) South San Francisco, CA www.gene.com

GSK2831781 GlaxoSmithKline autoimmune diseases Phase I
(LAG3 protein mAb) Research Triangle Park, NC www.gsk.com

IMO-9200 Idera Pharmaceuticals autoimmune diseases Phase I completed
(toll-like receptor antagonist) Cambridge, MA www.iderapharma.com
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Non-Specific Autoimmune Diseases
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

JNJ-61178104 Janssen Research & Development autoimmune diseases Phase I
(inflammation mediator modulator) Raritan, NJ www.janssenrnd.com

M281 Momenta Pharmaceuticals autoimmune diseases Phase I
(anti-FcRn antibody) Cambridge, MA www.momentapharma.com

MGD010 MacroGenics autoimmune diseases Phase I
(CD32B and CD79B modulator) Rockville, MD www.macrogenics.com

Takeda Pharmaceuticals www.takeda.com

RG7625 Roche autoimmune diseases Phase II
(cathepsin S antagonist) Basel, Switzerland www.roche.com

RG7845 Roche autoimmune diseases Phase I
(BTK inhibitor) Basel, Switzerland www.roche.com

STI-003 (basiliximab biobetter) Sorrento Therapeutics autoimmune diseases Phase II
(anti-CD 25 mAb) San Diego, CA www.sorrentotherapeutics.com

tyrosine kinase 2 inhibitor Bristol-Myers Squibb autoimmune diseases Phase I
(TYK2 inhibitor) Princeton, NJ www.bms.com

VTP-43742 Vitae Pharmaceuticals autoimmune diseases Phase I
(ROR-gamma inhibitor) Fort Washington, PA www.vitaepharma.com
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Non-Specific Autoimmune Diseases
Drug Name Sponsor Indication Highest Development Phase

XmAb5981 Xencor autoimmune diseases Phase I
(anti-CD19 mAb subcutaneous) Monrovia, CA www.xencor.com

The content of this report has been obtained through public, government and industry sources, and the Springer "Adis Insight” database based on the latest information. 
Report current as of August 12, 2016. The medicines in this listing include medicines being developed by U.S.-based companies conducting trials in the United States and 
abroad, PhRMA-member companies conducting trials in the United States and abroad, and foreign companies conducting clinical trials in the United States. Some
products may not be in active clinical trials. The information may not be comprehensive. For more, specific information about a particular product, contact the individual
company directly or go to www.clinicaltrials.gov. The entire series of Medicines in Development is available on PhRMA's website, www.phrma.org.

Definitions

Application Submitted—An application for marketing has been submitted by the company to the U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Breakthrough Therapy—Upon request by a sponsor, the FDA can grant this designation to expedite the development and review of a drug or biologic intended, alone
or in combination with one or more other drugs, to treat a serious or life threatening disease or condition and preliminary clinical evidence indicates that it may
demonstrate substantial improvement over existing therapies on one or more clinically-significant endpoints, such as substantial treatment effects observed early in
clinical development. If a drug or biologic is designated as a breakthrough therapy, the FDA will expedite the development and review. With this designation, all Fast 
Track features convey to the medicine.

Fast Track—Upon request by a sponsor, the FDA can grant this designation to facilitate the development and expedite the review of a drug or biologic to treat a
serious condition and fill an unmet medical need. When considering a biopharmaceutical company’s request for Fast Track  designation for an investigational drug or 
biologic, the FDA evaluates whether it will affect factors such as survival, day-to-day functioning, or the likelihood that the disease, if left untreated, will progress 
from a less severe condition to a more serious one, and whether a condition can be adequately addressed by available therapy. With Fast Track designation, early and 
frequent communication between the FDA and the biopharmaceutical company is encouraged throughout the entire drug development and review process to help to 
quickly resolve any questions or issues that arise, potentially leading to an earlier approval and access by patients. 

Orphan Designation—Upon request by a sponsor, the FDA can grant special status (“orphan status”) to a drug or biologic to treat a rare disease or condition. 
In order to receive an orphan designation, a qualifying drug or biologic must be intended for the treatment, diagnosis, or prevention of a rare disease or 
condition that affects fewer than 200,000 people in the United States, or that affects more than 200,000 persons but is not expected to recover the costs of its 
development and marketing.
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Phase I—Researchers test the investigational drug or biologic in a small group of people, usually between 20 and 100 healthy adult volunteers, to evaluate 
its initial safety and tolerability profile, determine a safe dosage range, and identify potential side effects.

Phase II—The investigational drug or biologic is given to volunteer patients, usually between 100 and 500, to determine whether it is effective, identify an 
optimal dose, and to further evaluate its short-term safety.

Phase III—The investigational drug or biologic is given to a larger, more diverse patient population, often involving between 1,000 and 5,000 patients
(but sometimes many more), to generate statistically significant evidence to confirm its safety and effectiveness. Phase III studies are the longest studies
and usually take place in multiple sites around the world.
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