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+ 
MTX kezelés alapelvei 

 Elsőként választandó 
 

 Kezdő dózis: 10-15 mg/hét 
 

 Maximális dózis: 20-30 mg/hét 
 

 A maximális dózis 3 hónapon belül elérendő 
• Dózisemelés 2-4 hetente 5 mg-mal 

 
 

 Visser K et al. Ann Rheum Dis. 2009;68(7):1094–1099. 



+ 

Metotrexát 

Metotrexát hatásmechanizmusa 

DHFR inhibíció 
Adhéziós molekulák 

Citokinek 

Eikozanoidok és MMPk Reaktív oxigén gyökök 

Metildonorok 

Adenozin szignál 

Brown PM et al. Nat Rev Rheumatol. 2016;12:731-742. 



+ 
MTX kezelés gyakorlata  
MTX dózisok biológiai váltás előtt 

Rohr MK et al. Arthritis Care and Research, 2017;69:794-800  



+ MTX kezelés gyakorlata ráadásul… 
 
MTX alkalmazási idő biologikumra váltás előtt 

Rohr MK et al. Arthritis Care and Research, 2017;69:794-800  



+ 
Az MTX terápia kimenetele 

 Hatás elégséges 
• Marad 
• Cél: remisszió – dózisemelés lehetséges 
• Dóziscsökkentés nem javasolt! 

 
 Hatás elégtelen 

• Dózisemelés 
• Kombináció csDMARD 
• Kombináció biologikummal 

 
 Toxicitás  (irreverzibilis) 

• MTX elhagyása 
 

 Intolerancia (reverzibilis toxicitás) 
• Dóziscsökkentés 
• Parenteralis MTX 

 
 



+ Per os vs. subcutan metotrexát 

Pichlmeier U et al. Clin Exp Rheumatol., 2014;32:563-571 

54  egészséges egyén 
farmakokinetikai vizsgálata 

MTX elhagyás okai RA-ben 

Nikiphorou E et al. Clin Rheumatol. 2014 May;33:609-14. 



+ 

Metotrexát (MTX) mint első 

választandó szer 

MTX és célzott terápiák 

kombinációja 

MTX és „tapering” 

 



+ 
Biologikum a rheumatoid arthritis 
kezelésében 

7.  Amennyiben az első csDMARD stratégiával nem 
 érjük el a terápiás célt, rossz prognosztikai 
 faktorok hiányában másik csDMARD terápia 
 adandó  

 (Rossz prognosztikai faktorok: magas betegségaktivitás,  

 magas ACPA/RF szint, korai erosiok, etc.) 

8. Amennyiben az első csDMARD stratégiával nem 
 érjük el a terápiás célt, rossz prognosztikai 
 faktorok megléte esetén bDMARD vagy tsDMARD 
 hozzáadása javasolt; a jelenlegi gyakorlat szerint 
 bDMARD-dal kezdünk  

Smolen JS et al. Ann Rheum Dis. 2017;76:960-977.  



+ 
Biologikum a rheumatoid arthritis 
kezelésében 

9. A bDMARD és tsDMARD terápiát csDMARD-
okkal  együtt kell adni; amennyiben 
csDMARD  ellenjavallat áll fenn az IL-6-gátlók 
és a tsDMARD  molekulák némi előnyt 
élveznek a többi bDMARD- dal szemben  

  • MTX dózis itt: 7,5-10 mg/hét 

Smolen JS et al. Ann Rheum Dis. 2017;76:960-977.  
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+ 
Metotrexát vs. TNF gátlás 

A PREMIER vizsgálat  
(MTX naív RA-es betegek, átlagos betegségfennállási idő < 1 év) 

*MTX dózis gyors optimalizálása max. heti 20 mg-ra 
Breedveld et al. Arthritis Rheum 2006;54:26-37. 

Hetek 
0 52 104 

799 
beteg 

Adalimumab 40 mg 2 hetente + MTX* 
(n=268) 

MTX* hetente (n=257) 

Adalimumab 40 mg kéthetente 
(n=274) 

Randomizáció 104-hetes, kettős-vak, aktív-kontrollos 
fázis 

PEP 
ACR50 válasz 

Átlagos változás a 
mTSS-ben 

PREMIER 



+ ACR válaszok a 2. év végén 

* p<0.001 ** 
** p=0.002 

* 

* 

* 

* 

Breedveld et al. Arthritis Rheum 2006;54:26-37. 

PREMIER 



+ Radiológiai progresszió 104 héten 
keresztül 

* 
* 

* 
* 

* 

** 

* 

* 
* 

      

* p<0.001 
** p=0.002 

PREMIER 
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Metotrexát és TNF gátlás 



+ 
Study Design 

ASPIRE 1,049 korai RA beteg (≥3 hónap és ≤3 év) közepesen súlyos 
vagy súlyos aktivitással, MTX naív 

Három kezelési csoport 

*IFX vagy PBO infúzió a 0., 2. és 6. héten, majd 8 hetente 46 héten át 
*Valamennyi kezelési csoport heti 7,5 mh MTX –ot kapott (2,5 mg-mal emelve 1-2 hetente) 15 mg/hétig a 4. hétre és 20 
mg/hétig a 8. hétre 

Adapálva: St. Clair et al. Arthritis Rheum 2004;50:3432-43. 

ASPIRE  

Hatékonysági és biztonságossági 
vizsgálat 54 héten át 

IFX: Remicade 

Minden 8. hét 
(n=378) 

MTX*+PBO 
(Hetek: 0, 2, 6) 

IFX 3 mg/kg+MTX* 
 (Hetek: 0, 2, 6) 

Minden 8. hét 
(n=298) 

Minden 8. hét 
(n=373) 

IFX 6 mg/kg+MTX* 
 (Hetek: 0, 2, 6) 



+ 
Elsődleges végpont: ACR-N az 54. 
hétre 

Á
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Adaptálva: St. Clair et al. Arthritis Rheum 2004;50:3432-43. 

*p<0.001 
ITT: Intent-to- treat 
IFX: Remicade 

ASPIRE 

ITT analízis 



+ 
ACR válaszok az 54. hétre 
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Adaptálva: St. Clair et al. Arthritis Rheum 2004;50:3432-43. 

ASPIRE 

*p≤0.001,**p=0.002, ***p=0.028 
IFX: Remicade 

ITT analysis 



Átlagos változás a módosított vdH 
Sharp Score-ban (kiindulás-54. 

hét) 

ASPIRE  

Átlagos változás a módosított 
vdH Sharp Score-ban 

(kiindulás-54. hét) 

Adaptálva: St. Clair et al. Arthritis Rheum 2004;50:3432-43.  
Data on file. Janssen, CSR C0168T29;2003. p.117, 1479. 

Median 
IQR 

0.43 
0.00 0.00 

*p=0.001 
IFX: Remicade 

* 

* 

p<0.00
1 

p<0.00
1 

ITT analízis ITT analízis 

A módosított vdH Sharp Score-ban bekövetkezett 
változás a kiindulás és 54. hét között 



+ 
Metotrexát vs. IL-6 gátlás 



 
Válaszarányok az 52. héten  
(MTX naív RA-es betegek, betegség-fennállási idő a kezelés 
kezdetén < 2 év) 

FUNCTION 

Burmester et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1081-91. 



Radiológiai kimenetel 
FUNCTION 

Átlagos változás az 52. hétre a baseline-hoz képest (ITT) 

Burmester et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1081-91. 



Radiológiai progressziót nem mutató 
betegek (%) 

FUNCTION 

Betegek aránya, akik nem mutatnak radiológiai progressziót (változás a 
baseline-hoz: mTSS≤0 a 24. és 52. héten) 

Burmester et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1081-91. 



+ 
MTX és JAK gátlás 



+ 
BEGIN study 
ACR 20 terápiás válasz elérése 

Fleischmann R. et al. 2017 Arthritis  Rheum  69;505-517 



+ ORAL STRATEGY study 
 ACR 20 terápiás válasz elérése 

Fleischmann R. et al. 2017 Lancet DOI: http://dx.doi.org/10.1016 



+ 
BEGIN study 
Radiológiai progresszió átlagos változása 

Fleischmann R. et al. 2017 Arthritis  Rheum  69;505-517 

SHS: módosított Sharp/ van der 
Heijde score 
JSN: ízületi résszűkület 

*=p≤0,05; **= p≤0,001; ***= p≤0,001 



+ 
Gyógyszer-ellenes ellenanyagok 



TNF gátlók immunogenitása 

Kalden JR et al. Nat Rev Rheumatol. 2017;13:707-718.  



Dropout 
hatástalanság miatt 

Aktív gyógyszer szintjének 
csökkenése 

Fokozott gyógyszer 
clearance 

Hypersensitiv 
reakciók 

Csökkent 
hatékonyság 

Immunkomplex 
képződés 

Gyógyszer ellenes antitestek 
(ADA) 



JAMA. 2011;305(14):1460-1468. 

Gyógyszer ellenes antitest és a 
gyógyszerszint összefüggése 



Rheumatoid arthritises és arthritis psoriaticas 
betegek szérum adalimumab koncenrációja 
monoterápiában és DMARD kezelés mellett 

E H Vogelzang et al. Ann Rheum Dis 2015;74:474-475 



+ 

Biztonságossági kérdések 

Singh JA. et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 8;5:CD012657. doi: 10.1002/14651858.CD012657. 



+ Nemkívánatos esemény miatti kivonás 
(biológiai kezelés MTX-tal vagy anélkül) 

Singh JA. et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 8;5:CD012657. doi: 10.1002/14651858.CD012657. 



+ 
Súlyos nemkívánatos esemény 
(biológiai kezelés MTX-tal vagy anélkül) 

Singh JA. et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 8;5:CD012657. doi: 10.1002/14651858.CD012657. 
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11. Tartós remisszió esetén a 
glukokortikoidok után a bDMARD 
dózis csökkentendő, főleg abban az 
esetben ha azt csDMARD-al 
alkalmaztuk. 

12. További tartós remisszió esetén a 
csDMARD csökkentése megfontolható. 

 

Smolen JS et al. Ann Rheum Dis. 2017;76:960-977.  

MTX és dózis csökkentés 
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+ Összegzés 

Megfelelő dózisban történő alkalmazásával a 
betegek jelentős hányadában alacsony 
betegségaktivitás/remisszió érhető el 
 Ehhez elengedhetetlen a beteg együttműködésének javítása 

 Biologikummal együtt alkalmazva nem növeli a 
mellékhatások veszélyét 

 tsDMARD (JAK inhibitorok) alkalmazása mellett 
csökkenti a radiológiai progressziót 

 TNF gátlás mellett a metotrexát alkalmazása előnyös 
 Javítja a hatékonyságot 

 Kedvezőbbé teszi a radiológiai kimenetelt 

 Csökkenti a gyógyszerellenes ellenanyag képződését 
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