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A TNF szerepe az IMID-ek kialakulásában 

Tracey D és mtsai, Pharm Ther 2008; 117: 244-279 



Az IMID-ek (Immune-Mediated Inflammatory 
disorders) 
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Blandizzi és mtsai, Int J Immun Pharm 2014;  27: 1- 10.  
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TNF-alfa termelés 

http://pharmacologycorner.com/mechanism-of-action-indications-and-adverse-
effects-of-etanercept-infliximab-and-adalimumab/ 



TNF termelődése, TNF receptorok 
jelátviteli mechanizmusok 

Tracey D és mtsai, Pharm Ther 2008; 117: 244-279 

TNF-alpha–konvertáló enzim 



A TNF alfa jelátvitele 
death domainje  (DD) 
csak a TNFR-1-nek 
van, TNFR-2-nek 
nincs 

   van Horssen R és mtsai, The Oncologist 2006; 11(4):397-408 .    



A TNF szerepe gyulladásban 

Silva LCR és mtsai, Immunotherapy. 2010;2(6):817-833.  



A TNF alfa szerepe a rheumatoid arthritis 
kialakulásában 

Fionula M.et al.: J Clin Invest. 2008;118(11):3537-3545 



A TNF-alfa szerepe a spondyloarthritisek 
kialakulásában 

Sieper, J. et al. (2015) Axial spondyloarthritis 
Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2015.13 

A spondylarthritisek patogenezisének 
központi helyszínei az enthesisek. 
 
Mechanikai stressz és szisztémás IL23-
túltermelődés következtében aktiválódnak 
az enthesis szövetéhez kötött speciális, Th17 
fenotípusú rezidens T-sejtek.  
 
A szisztémás IL23 fő forrása a vastagbél, a 
betegség fő genetikai kóroki tényezője, a 
HLA-B27 molekula pedig a szintézisének 
végső lépései során fellépő kóros 
sejtélettani reakció révén váltja ki 
macrophagokban az IL23 túltermelődését.  
 
Az enthesisekben aktiválódó sejtek Th1-
citokinek, többek között a TNF-alfa, 
termelődése révén gyulladást és 
csontreszorpciót, a Th17-citokinek szintén 
gyulladást, valamint csontképződést 
okoznak 



Neurath MF. Nat Rev Immunol. 2014;14:329–342  

• A TNF szintek IBD-ben emelkedettek 

o A termelődésért többek között a 
lamina propria mononukleáris 
sejtek felelősek 

o Elsősorban a CD14+ makrofágok, 
fibroblastok, adipocyták és T-sejtek 
felelősek a magas TNF szintekért. 

• A TNF különböző sejteken fejt ki hatást, 
különböző effektor mechanizmusokon 
keresztül, ami közrejátszik:  

o A szöveti destrukció kialakulásában, 
o Az intestinalis epithelialis sejtek 

irányított apoptózisában. 

A TNF szerepe egyéb SpA-hoz társuló betegségek 
– így az IBD kialakulásában 



Horai R, Caspi RR. J Interferon Cytokine Res 2011;31:733–44;  

• A retinalis antigén, a 
proinflammatórikus citokinek és a 
környezeti tényezők TNFα és egyéb 
proinflammatórikus citokinek 
termelődéséhez vezet. 

 
• Ezek együttese a vér–retina barrier 

károsodását okozza. 
 
• Végső soron a bejutó citokinek és 

toxikus ágensek szöveti károsodást 
okoznak. 

TNF scientific narrative  | Rheumatology GMA | Nov 2017 | Company Confidential © 2017  

A TNF szerepe az uveitis kialakulásában 



 
 • A genetikai és a környezeti tényezők 

együttese eredményeképpen a 
proinflammatorikus citokinek, így a 
TNFα termelődése emelkedik.   

• A TNFα számos citokin (e.g. IL-1), 
kemokinek (e.g. IL-8) és bontóenzimek 
termelődését indukálja.  

• A TNFα mediálja azon folyamatokat, 
melyek végső soron ízületi 
károsodáshoz vezetnek. 

• A TNFα hozzájárulhat a vascularis 
proliferációhóz, mely a PsA 
pathogenzisében kulcstényező. 

 
Chimenti MS, et al. Autoimmun Rev. 2013;12:599–606. 

Ízületi elváltozások PsA-ban 

A TNF szerepe egyéb SpA-hoz társuló betegségek 
kialakulásában 



A TNF a psoriasis kialakulásában is szerepet 
játszik 

1. Mahil SK, et al. Semin Immunopathol. 2016;38:11–2; 2. Becher B & Pantelyushin S.  Nature Medicine. 2012;18:1748–50; 3. Brunner PM, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:1184–93. 

• Trigger tényezők, mint trauma, a TNFα és 
egyéb citokinek termelődéséhez 
vezetnek1,2 

• Ez elősegíti a myeloid dendritikus sejtek 
aktiválódását, melyek 
proinflammatórikus citokineket,  többek 
között TNFα- t termelnek, melyek szerept 
játszanak: 
– A T-sejt mediált gyulladásban1-3 

– Keratinocyta aktivációban és 
proliferációban1-3 

• További gyulladásos sejtek (neutrofilek és 
makrofágok) toborzása is megkezdődik, 
mely a psoriasisos plakk kialakulásához 
vezet1,3 
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A psoriasisos bőrelváltozások létrejöttének lépései 



TNF szerepe az akcelerált atherosclerosisban 

Az endothel és a gyulladásos folyamatban résztvevő sejtek és  
mediátorok  egymásra hatása az accelerált atherosclerosisban 

Szekanecz et al.:Current Immunology Review,2016, 12,35-46. 



A TNF alfa a rheumatoid arthritis és az atherosclerosis 
mechanizmusában is szerepet játszik 

Szekanecz et al.:Current Immunology Review,2016, 12,35-46. 



 
Milyen betegségekben és mikor érdemes TNF  

gátló kezelést indítani?  
 

Smolen J, Nature Rev Dis 2018; 4:1-23 



Window of opportunity 

Combe B, Landewe R, Daien CI et al: 2016 update of the EULAR 
recommendations for the management of early arthritis.  

Ann Rheum Dis 2017; 76:948 – 959- 
Szekanecz Z,  Soós B, Surányi P, Szűcs G et al: Korai arthritis. 

Rheumatoid arthritis: még korábban. Magy Reumatol 2017;58:83–94. 



OPTIMA vizsgálat 
78 hetes, randomizált, kettős vak, 
fázis 4 vizsgálat, 
466 beteg MTX + Adalimumab th. 
460 beteg MTX monotherápia 
 
Vizsgált paraméterek: 
DAS 28 (CRP), HAQ-DI 
módosított totál Sharp score 

Kavanaugh és mtsai, Ann Rheum Dis 2018; 77: 289 - 292 



PREMIER vizsgálat: kettős vak, randomizált, multicentrikus 
vizsgálat, amelyet 8 éves, nyílt kiterjesztés követett 
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Aktív RA-ban 
<3 éve szenvedő, 
 MTX-tal és 
TNF-gátló biológiai 
gyógyszerekkel  
még nem kezelt 
felnőttek (n=799) 

A vizsgálat kezdete 

Nyílt 
kiterjesztés 

10. év 

Kettősvak vizsgálati 
szakasz 

2. év 

ADA 40 mg m.m.h. 
+ MTXa hetente 
(n=268) 

PBO  
+ MTXa hetente 
(n=257) 

ADA 40 mg m.m.h. 
+ PBO (n=274) 

ADA 40 mg minden második héten 
± MTX 
 (n=497) 
A vizsgálók saját belátásuk szerint 
egészítették ki a kezelést metotrexáttal. 

a 7,5 mg/hét, a 8. hétre 20 mg/hét dózisra növelve, ha a beteg ezt tolerálta. 

m.m.h. = minden második héten; PBO = placebo; TNF = tumor necrosis faktor 

 Keystone E, és mtsai J Rheumatol 2014 Jan;41(1):5-14. 



PREMIER: ACR válaszarányok 10 év alatt, a kezdeti kezelés 
függvényében 
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Folytonos vonalak szimbólumokkal: 
A teljes randomizált populációban 
megfigyelt válaszarány 

Szaggatott vonalak  
Az összes, az OLE-be továbblépett 
betegen,  a non-reszponderek be-
számításával megfigyelt válasz-
arány. 

Oszlopdiagramok 
A záró viziten, a teljes randomizált 
populációban (LOCF elemzéssel) 
rögzített adatok. 

* “ 

* “ 

* “ 

* p<0,01 vs. ADA 
monoterápia  
“ p<0,05 vs. MTX 
monoterápia 

LOCF = hiányzó érték pótlása az utolsó megfigyelt adattal (last observation carried forward) 
OLE = Nyíilt kiterjesztés (Open-label extension)  Keystone E, és mtsai J Rheumatol 2014 Jan;41(1):5-14. 



PREMIER: Az alacsony betegség-aktivitást (LDA), vagy remissziót 
elért betegek aránya a kezdeti kezelés függvényében 
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Folytonos vonalak szimbólumokkal: A teljes randomizált populációban megfigyelt válaszarány 
Szaggatott vonalak: Az összes, az OLE-be továbblépett betegen,  a non-reszponderek beszámításával megfigyelt válaszarány. 
Oszlopdiagramok:  A záró viziten, a teljes randomizált populációban (LOCF elemzéssel) rögzített adatok. 

 Keystone E, és mtsai J Rheumatol 2014 Jan;41(1):5-14. 



PREMIER: A fizikai funkcióképesség javulása 10 év 
alatt a kezdeti kezelés függvényében 
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Folytonos vonalak szimbólumokkal: A teljes randomizált populációban megfigyelt válaszarány 
Szaggatott vonalak: Az összes, az OLE-be továbblépett betegen,  a non-reszponderek beszámításával megfigyelt válaszarány. 
Oszlopdiagramok:  A záró viziten, a teljes randomizált populációban (LOCF elemzéssel) rögzített adatok. 

 Keystone E, és mtsai J Rheumatol 2014 Jan;41(1):5-14. 



PREMIER: Radiológiai progressziómentesség a 
kezdeti kezelés függvényében 
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 Keystone E, és mtsai J Rheumatol 2014 Jan;41(1):5-14. 
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Az első vonalban adott TNFi terápia után még 
érdemes egy másik TNFi készítményt adni? 

 
  
 
 

ReAct és a ReAlise vizsgálat  -  alcsoport analízise, közel  900 beteggel,  
 ennek  során már  TNFi terápiában részesült betegeknél  (ETN, IFX)  vizsgálták  

az adalimumab hatásosságát és biztonságosságát 

Bombardieri és mtsai, Rheumatology 2007; 46:1191-1199 

Burmester GR és mtsai, Arthritis Res Ther 2014; 16: R24 



A korábban TNF-gátlóval (IFX, vagy ETN) kezelt betegek alcsoportjában némileg 
alacsonyabb volt a kezelésre reagálók aránya, mint a TNF-gátló naivak között – az 5 éves 
utánkövetés során is (ReAct és Realise vizsgálatok).  
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Burmester GR, és mtsai. Arthritis Res Ther 2014; 16: R24 ] 
Bombardieri S et al., Rheumatology 2007; 46: 1191 – 1199.  

Eredményesség: alcsoport-elemzések az utolsó megfigyelés 
időpontjában (ReAct + Realise) – 5 éves adatok 



Összefoglalás 

• A TNF-alfa – az újabb ismeretek fényében is – kulcsfontosságú az IMID-ek, 
ezen belül az RA pathogenezisében.1 

• A window of opportunity miatt érdemes korán elkezdeni a kezelést – és 
fontos hogy az a kezelés jól megválasztott legyen.2 

• A korai, jól megválasztott kezelés  kedvező hatásait klinikai vizsgálatok 
hosszú távon, akár 10 éves utánkövetés során is igazolták, így az 
adalimumab + methotrexat korai kombinációs kezelés mellett 10 éves 
utánkövetés során szignifikánsan magasabb volt a radiológiai progresszió 
mentes betegek aránya, mint a kombinációs kezelést később elkezdők 
körében.3 

• Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy egy TNFi hatástalansága esetén egy 
másik TNFi kezelés eredményesen alkalmazható.4,5 

1. Blandizzi és mtsai, Int J Immun Pharm 2014;  27: 1- 10. 2. Szekanecz Z,  és mtsai Magy Reumatol 2017;58:83–94. 3. Kavanaugh és mtsai, Ann Rheum Dis 2018; 77: 
289 – 292 4. Burmester GR, és mtsai. Arthritis Res Ther 2014; 16: R24 5.Bombardieri S et al., Rheumatology 2007; 46: 1191 – 1199.  



Köszönöm a figyelmet! 
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