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Dr. Balog Attila (SZOTE)

A célzott terápiák között egy új technikai lehetőség jelent meg a reumatológusok, bőrgyógyászok,
gyermekreumatológusok számára az Enbrel Myclic egyszer használatos, előretöltött, 50mg subcutan
injekciós tollal.

A célzott terápiára szoruló rheumatoid arthritisben (RA), spondylitis ankylopoeticában (SPA), vagy
arthritis psoriaticában (AP) szenvedő betegeinknél minden eddiginél könnyebb technikai lehetőség
biztosítja a gyors, fájdalommentes, biztos és egyben biztonságos gyógyszerbevitelt. Ezzel a technikai
lehetőséggel minimálisra csökkenthető a gyógyszerbevitellel kapcsolatos esetleges félreértések, illetve
hibák száma. A teljes hatóanyag bevitelét jelző „kattanás” megerősíti a beteget, hogy a manőver sike-
res volt. Így nem marad a betegben kétely afelől, vajon megfelelő módon és teljes mennyiségben tör-
tént-e az aktuális heti gyógyszerbevitel. Ráadásul a tűfóbiában szenvedő nem kis létszámú beteg köré-
ben is egy elfogadhatóbb technikai lehetőség jelent meg: e betegek köre elsősorban gyermek-, illetve
férfi populációból áll, saját és irodalmi adatok alapján (bár egyes pszichiátriai terápiás megközelítések
szerint ilyen esetekben éppen a kiváltó ok keresése, jelen esetben rendszeres véradás/intravénás
készítmények alkalmazása lenne az oki terápia). A kezeket érintő limitált ízületi deformitások, illetve
akut, súlyos arthritis esetén a Myclic még abban az esetben is önállóságot, önadagolást biztosíthat a
beteg számára, amikor subcutan injekció adása az anatómiai viszonyok, az aktuális ízületi státusz
alapján kétséges.

Eddig kilenc betegünknél szereztünk tapasztalatokat az Enbrel Myclic előretöltött injekciós tollal:
nyolcan RA-ban, egy beteg AP-ban szenved. Az öt férfi és négy nő arány, illetve a betegek magasabb
átlagéletkora jelzi, hogy elsősorban olyan betegek körében alkalmaztuk ezt az új technikai eljárást,
akiknél „biztosra” akartunk menni a sikeres hatóanyag-bevitelben még akkor is, ha ennek egyebek
mellett esetleges anatómiai, kooperációs korlátai a korábbi vizitek alkalmával felmerültek. Az aktív
szakdolgozói közreműködéssel elvégzett (ha indokolt volt, többszöri) betegoktatást követően öröm-
mel tapasztaltuk, hogy betegeink az Enbrel Myclic előretöltött injekciós tollat biztonsággal és öröm-
mel használják.

Dr. Bartos Zsuzsanna (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza)

Bőrgyógyászatunkon két éve alkalmazunk biológiai szereket a középsúlyos és súlyos psoriasisban
szenvedő betegeknél. A terápiába bevont betegek száma folyamatosan emelkedik. A kezelések során
a betegek beválogatásán, megfigyelésén, a lehetséges szövődmények kiküszöbölésén, a gondozáson
túl, olyan új keletű kihívásokkal is meg kell küzdenünk, mint a subcutan injekció elfogadtatása, majd
betanítása, mellyel mi bőrgyógyászok korábbi praxisunk során nem találkoztunk. Számos olyan páci-
ens van, akiknél már a tű, a vér látványa önmagában is szorongást vált ki. El lehet képzelni, hogy az
öninjekciózás milyen komoly probléma számukra. Ezért nem is tudja mindenki felvállalni a kezelést.
Az elmúlt időszakban 2 férfi betegünknél a tűfóbia miatt az Enbrel subcutan injekciót az asszisztens
adja be, míg 1 nőbetegünknél a férje teszi meg ugyanezt. 1 férfi betegünk súlyos kézdeformitást okozó
AP miatt nem tudja vállalni a tűvel való injekciózást, így rendszeresen asszisztensünktől kapja meg a
kezelést.

Az ilyen rossz compliance-ű betegek számára nagy segítség az új, a biológiai terápiában egyedülálló
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lehetőség, az Enbrel előretöltött 50 mg-os injekciós toll, a Myclic. Az új módszerrel az elsők között volt
alkalmunk tapasztalatot szerezni psoriasisos betegeink körében.

A Myclic használata egyszerű, könnyen elsajátítható, amelyet szakszemélyzetünk tréningen tapasztalt
meg. Ambulanciánkon az injekciós toll használatát a kiképzett asszisztens tanítja meg a betegeknek.
Bemutatja, illetve gyakoroltatja a demonstrációs eszközön a műszer helyes használatát. A beteg tájékoz-
tatást kap a toll szerkezetéről, működési elvéről, a beadási hely kiválasztásáról. A pácienset 2 alkalommal
ellenőrizzük a rendelőben, majd a beavatkozást a továbbiakban otthonában folytatja.

Korai tapasztalataink az alábbiakban foglalhatók össze:
1. A megajánlott módszert nem utasították vissza a betegek.
2. A betanításuknak köszönhetően helyesen és biztonságosan alkalmazták az eszközt.
3. Az öninjekciózást a későbbiekben sem szakították meg.
4. A hagyományos s. c. injekciózás során többször csak a 3., illetve 4. kontroll után tudtuk jóváhagyni

az otthoni kezelést.
5. A Pen használata 2 kontroll után már további ellenőrzést nem igényelt a betanított pácienseknél.
6. A Pen használata nem járt nagyobb fájdalomérzettel.
7. A Pen használata során nem észleltünk lokális reakciót (haematoma).

Az Enbrel előretöltött 50 mg-os injekciós toll új, praktikus, gyorsan betanítható, problémamentesen
alkalmazható, eddigi tapasztalatunk alapján lokális szövődményt nem okozó hasznos terápiás eszköz.
Az új beadási módszerrel kapcsolatban pácienseink visszajelzése egyértelműen pozitív, így a jövőben
is szívesen alkalmazzuk a Myclic-et.

Dr. Bazsó Anna (ORFI)

A krónikus gyulladásos mozgásszervi megbetegedések mind a beteg, mind az orvos számára komoly
kihívást jelentenek a progresszió, a kezelés és a betegségtudat megélése szempontjából egyaránt.
Minden kezelőorvos elsődleges feladata nem csupán a klinikai, laboratóriumi jelek kezelése a lehető
leghatékonyabb terápiás szer alkalmazásával, de a beteg és orvos közötti jó kommunikáció
kialakításával a megfelelő és hosszú távú együttműködés fenntartása is. Ehhez azonban az emberi,
pszichés vezetésen kívül természetesen egy olyan terápia szükséges, amely gyors és biztonságos
kezelésnek bizonyul. Ezen kí vül lényeges szempont a mellékhatások figyelembe vétele, hiszen a kom-
munikációs rendszerek fejlődésével, mielőtt bármit is felírnánk vagy bevezetnénk, a betegek igyekez-
nek részletes információt nyerni az adott gyógyszerre vonatkozóan. Érthető, hogy fenntartásokkal for-
dulnak kezelő- és háziorvosukhoz egyaránt. Olyan sokízületi, illetve több szervet érintő betegségek,
mint a RA, AP, SPA hosszú távú kezelésében az eddigi bázisterápiákat részben hatástalanság, részben
mellékhatások miatt számos esetben fel kell függeszteni. Ezek ben az esetekben a biológiai terápiaként
bevezetett etanercept (Enbrel) már régóta bizonyított sokunk számára. A legújabb, penként működő
eszköz leglényegesebb és legfontosabb tulajdonsága: betegbarát! Komfor tos, hiszen könnyen és
kényelmesen alkalmazható bárhol, valamint az élettel, a napi ritmussal sokkal jobban összeegyeztet-
hető, jelentős mértékben csökkentve így a betegségtudatot. Ez azért is kiemelkedő jelentőségű, mert
tudjuk, hogy a klinikai tünetek javulása, a rugalmas és gördülékeny, szinte észrevétlen „beavatkozás”,
a jobb közérzet eredményei összeadódnak a hatékonyságot illetően.

Betegeink örömmel fogadták az Enbrel penjének bevezetését, hiszen a könnyű alkalmazást és a
gyógyulást együttvéve többszörösen is biztonságban érzik magukat, emellett nem feledkezhetünk el
arról sem, hogy mennyivel könnyebb egy elégedett, számottevő javulást mutató beteg követése,
pozitív visszajelzése.

Dr. Kerekes Kata (Fejér Megyei Szent György Kórház)

Nagy örömmel vettük, hogy az Enbrel injekciós kiszerelése mellett megjelent az előretöltött toll. A
TNF-alfa-gátló kiválasztásakor a szakmai indítékok között nagy szerepet játszik, hogy mi az, ami a
beteg számára a legegyszerűbb. Egyéves tapasztalatainkat összegezve úgy látjuk, hogy a betegek
gyakran azért nem vállalkoznak az öninjekciózásra, mert viszolyognak a tűtől. A háziorvosi szolgálat
igénybevétele pedig a napi program átszervezésével, várakozással, azaz kényelmetlenséggel, hosz-
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szabb időigénnyel jár. A betegek között vannak diabetes mellitusban szenvedők, akik hosszú ideje
inzulinkészítményeket használnak, ismerik az előretöltött eszközöket, és kedvezőbb a tapasztalatuk,
mert egyszerűbbnek találják, mint az injekciót. Súlyos esetben az ízületi deformitások, duzzanatok,
fájdalom akadályozza meg, hogy a beteg maga adja be az injekciót. Számukra egyedüli megoldást
jelent az előretöltött toll.

Boldogan tapasztaljuk, hogy a készítmény hatását betegeink csodaként élik meg, hiszen jobban
érzik magukat, kevesebb segítséget igényelnek a mindennapi életben, pl. öltözködésnél, étkezésnél
stb., olyan tevékenységekbe kezdhettek, ami korábban elképzelhetetlen volt számukra, pl.: hímzés,
horgolás, faragás stb. Megszűnt az állandó fájdalom és csökkent a mozgáskorlátozottság. A toll alkal-
mazásával azoknak is hozzáférhetővé vált az öngyógyítás, akik kézdeformitásuk miatt erre nem is
gondolhattak.

Az ez év júliusától rendelkezésre álló toll eloszlatta az injekció beadásával kapcsolatos félelmet,
hiszen maga a tű nem látható, a nyomógomb megnyomásával egy időben megkezdődik a befecsken-
dezés, látható, amint a gyógyszer a tollból fokozatosan kiürül és a művelet befejezését egy kattanó
hang is jelzi.

A toll megjelenésével centrumunkban megszűntek a „Doktornő, ezzel a kézzel én hogyan tudom
megszúrni magam?!” típusú aggodalmak. Betegeink örömmel vették, hogy a készítmény hatásának és
az eszköz egyszerűbb használatának köszönhetően újra teljes életet élhetnek.

Dr. Kulisch Ágota (Szent András Reumakórház Kht., Hévíz)

A biológiai terápia használata ma már széles körben elterjedt az orvostudomány több területén. A
biológiai terápia részeként alkalmazott TNF-alfa-gátlók jelentős szerepet játszanak a reumatológiában
is. A gyulladás kialakulásában fő szerepet játszó citokin gátlása nagyon hatékony a gyulladásos ízületi
kórképekben.

Magyarországon jelenleg 3 TNF-alfa-gátló érhető el, a subcutan alkalmazott adalimumab és etaner-
cept, valamint az infúziós formában adható infliximab. A hagyományos gyógyszeres kezelésre adott
ideig nem reagáló RA, SPA, AP és juvenilis idiopathiás arthritisben (JIA) szenvedő betegek a biológiai
terápiás centrumokban juthatnak hozzá e szerekhez. Ezen betegségekben a gyulladás csökkentésével
a betegek remisszióba hozhatók, az ízületekben kialakuló destrukciók lassíthatók, fájdalmaik csök-
kenhetők, mozgáskorlátozottságuk, életminőségük, munkaképességük jelentősen javulhat. A kezelés
megkezdését alapos kivizsgálás előzi meg, és szoros ellenőrzés szükséges a kezelés során és azt befe-
jezően is.

Kórházunk 2008 áprilisa óta csatlakozott a Biológiai Terápiás Centrum Hálózatba, de az Enbrel
használatával korábban is jó tapasztalataink voltak. 2009 őszén jelent meg az etanercept 50 mg előre-
töltött injekciós toll – Myclic néven. Ezt követően etanercept előretöltött injekciós toll terápiára 4 RA-
s (2–2 nő és férfi) és 1 AP-s (férfi) beteget állítottunk be, átlagéletkoruk 54 év, DAS28 kezdeti átlag: 6,40
volt. A terápia választásában szerepet játszottak korábbi tapasztalataink és az új használati mód. Az
öninjekciózás elsajátítása, az injekciós toll használatával leegyszerűsödött. Bete ge ink számára kézde-
formitásaik ellenére könnyen használható volt. Az első 1–2 hónapot követően DAS28 értékük 1,2
DAS28 értéket meghaladó módon javult, injekciós reakció, mellékhatás eddig nem jelentkezett. 5 bete-
günk közül 3 aktív dolgozó, 1 beteg pedig javulását látva ismételten munkába kíván állni.

Dr. Noll Judit (Heim Pál Kórház)

A psoriasis kialakulásában döntő szerepet játszanak az autoimmun jelenségek, a patogenetikai folya-
matot pedig szolúbilis mediátorok hangolják össze. Amikor egy antigén behatol az epidermisbe, az
első védelmi vonal képviselőjeként a Langerhans-sejtekkel találkozik, melyek feldolgozzák, majd a
dermalis nyirokereken keresztül elszállítják az antigént a nyirokcsomók paracorticalis részébe. Ott
aztán számos T-sejttel „kapcsolatba lépnek”, prezentálva a II. osztályú major hisztokompatibilitási
komplexhez (MHC) kötött antigént. A psoriasisos bőrben a keratinocyták proliferációja felgyorsul, és
maguk is fontos mediátorforrássá válnak, ami a folyamat felerősödését eredményezi. A citokinek
hatására a keratinocytákon és az endothel sejteken különböző adhéziós molekulák (pl. ICAM, VCAM)
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jelennek meg, melyek lehetővé teszik a felismerésükre képes sejtfelszíni struktúrákkal (pl. LFA-1) ren-
delkező leukocyták beáramlását. A CD4-lymphocyták kötődésükkor aktiválódnak, ennek hatására
további gyulladásos mediátorok (pl. TNFα, INFγ, IL-2, IL-12) szabadulnak fel, melyek elnyújtják az
immunválaszt, elősegítve a további humorális (ellenanyag-termelés) és/vagy celluláris folyamatokat.

A biológiai terápiák alkalmazása világszerte forradalmasította az immunmediált kórképek, köztük
a psoriasis terápiáját. Ezen készítmények a betegség fent tárgyalt patomechanizmusa részletesebb
megismerésének köszönhetően, effektivitásukat a konvencionális terápiáktól eltérően szelektívebben
fejtik ki, ezáltal lényegesen hatékonyabbak. A biológiai terápiák hatásmechanizmusuk szerint több
csoportra oszthatók, közülük a legismertebbek és világszerte széles körben alkalmazottak a
hazánkban is hozzáférhető TNF-alfa-gátlók. 

A TNF-alfa-gátló készítmények alapvetően két csoportra oszthatók: szolúbilis TNF-receptor
készítmények és TNF-alfa citokin ellen termelt monoklonális antitestek. Előnyük, hogy fehérjetermé-
szetű anyagok révén lebontásuk és kiválasztásuk nem kötődik egyetlen szervhez sem, ezért alkal-
mazásuk során klasszikus szövetkárosító hatással vagy gyógyszerkölcsönhatással nem kell számolni.

Hazánkban gyermekkori psoriasis kezelésére kizárólag az etanercept (Enbrel) engedélyezett. Az
etanercept a szolúbilis TNF-receptor készítmények egyike, a rekombináns humán TNF-receptor p75
monomerjének két láncából és az emberi IgG Fc doménből géntechnológiai úton előállított fúziós pro-
tein. Egyaránt kötődik a TNF-alfához és a limfotoxin-alfához, felezési ideje 3 nap. Adagolása hetente
1–2 subcutan injekció formájában történik. Többféle kiszerelésben létezik, 25 és 50 mg-os oldatos injek-
ció előretöltött fecskendőben, illetve 50 mg előretöltött toll formában áll rendelkezésre, utóbbi 62 kg
testsúly felett alkalmazható.

Súlyos psoriasisban, AP-ben szenvedő, megelőző UVB, illetve Neotigazon-terápiában részesült, de
a terápiára nem reagáló, ún. refrakter vagy non responder gyermek betegeinknél 2009 ősze óta
lehetőség nyílt biológiai terápia alkalmazására. Gyermekkori psoriasisban a Heim Pál Kórházban léte-
sült az első és jelenleg egyedüli biológiai terápiás központ. Az indikációnak megfelelően kiválogatott,
a beválasztási kritériumoknak megfelelő betegek hamar elsajátították az előretöltött toll beadásának
technikáját, és azt sokkal jobban kedvelték, szívesebben alkalmazták, mint a hagyományos subcutan
injekciós kiszerelést. A gyógyszerismertetőben felsorolt mellékhatások közül eddig kizárólag az injek-
ció beadási helyén 2–3 hét elteltével megjelent, antihisztaminra múló lokális erythemás duzzanat
jelentkezett 2 betegnél. Az ödéma és az erythema mindkét esetben pár nap alatt nyom nélkül elmúlt,
és a következő injekció alkalmával nem ismétlődött. Minden betegnél jelentős állapotjavulás, PASI
score csökkenés volt megfigyelhető, 1 betegnél már a 8. héten gyakorlatilag tünetmentes állapot volt
detektálható. AP-ban szenvedő betegünk 3 injekció után már nem tapasztalt ízületi fájdalmat,
mozgáskorlátozottságot.

Az Enbrel Myclic 50 mg-os előretöltött tollal gyermekkori súlyos psoriasisban szerzett saját kezde-
ti tapasztalataink igen ígéretesek.

Dr. Orbán Ilonka (ORFI)

A gyermekkori idült ízületi gyulladással járó megbetegedésről, a JIA-ról, akkor beszélünk, ha a gyul-
ladás legalább egy ízületen hat hétig fennáll, a 16. születésnap előtt kezdődik, és az ízületi gyulladás
hátterében más arthritisszel járó betegség kizárható.

Jellegzetessége a sokszínűség. Nem egységes tünetekkel zajlik, ezért a kórlefolyás során hat hónap
elteltével a klinikai tünetek alapján altípusokat különítenek el. Az altípus meghatározása hozzájárul a
betegség pontosabb megismeréséhez, fontos a kezelés a kimenetel szempontjából, és tudományos célú
jelentősége is van. A pontos besorolás a beteg kikérdezése, klinikai tünetei, laboratóriumi vizsgálatok
és képalkotó eljárások alapján történik. A következő alcsoportok különíthetők el: szisztémás, oligoar-
tikuláris, poliartikuláris reumatoid faktor pozitív, poliartikuláris reumatoid faktor negatív, enthesi-
tisszel társult arthritis, psoriasisos arthritis, egyéb arthritis.

A gyermekkorban előforduló reumás megbetegedések közül ez a leggyakoribb és a legjelentősebb
kórkép. Bármely életkorban kezdődhet, néhány hónapos kortól 16 éves korig, különösen gyakran 1–3,
8–12 éves kor között. Lányoknál gyakoribb. A synovialis gyulladás kiváltásában a TNF-nek kulcssze-
repe van. A makrofágok és T-sejtek által termelt TNF, a synovialis sejtek stimulációjával, a gyul-
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ladásban fontos szerepet játszó IL-1, -6, -8 citokinek termelődését indítja el. JIA-ban a természetes
szolúbilis TNF-receptor nem képes csökkenteni a szérumban és a synovialis folyadékban is emelke-
dett titerben előforduló TNF-szintet.

Pár éve a genetikai, biológiai ismeretek bővülésével, a géntechnika fejlődésével lehetővé vált mes-
terséges szolúbilis TNF-receptor (etanercept) előállítása. Az etanercept TNF-affinitása 50–1000-szeres
a természetes TNF-alfa-receptorhoz képest. Ez a gyógyszer szinte egy időben került bevezetésre a
felnőtt- és gyermekreumatológiában. Az ORFI-ban 2002 márciusától van lehetőségünk JIA-s betegek
etanerceptkezelésére. A poliartikuláris kórlefolyású JIA-ban az etanercept négyéves kortól törzsköny-
vezett.

2006-ban 55 JIA-s beteg adatait dolgoztuk fel, számuk azóta megháromszorozódott, további adat-
feldolgozás folyamatban van. Mindegyik beteg többféle bázisterápia, de mindenképpen a methotre-
xat kipróbálása után részesült etanerceptkezelésben. Az egyéves kezelés hatásosságát a Giannini-kri-
tériumok alapján értékeltük (orvos és beteg véleménye a betegség aktivitásáról, gyermekkori egészsé-
get értékelő kérdőív, aktív és mozgáskorlátozott ízületek száma, vörösvérsejt-süllyedés), melynek
alapján javulás esetén legalább 30%-os javulás észlelhető három paraméterben, és legföljebb egy para-
méterben kevesebb, mint 30%-os romlás. A 23 JIA-s betegnél Giannini 30:78%, Giannini 50:70% ,
Giannini 70:57% -os (+/– 25% szórás) javulást mértünk. Mellékhatás miatt öt esetben, hatástalanság
miatt 4 esetben függesztettük fel a biológiai terápiát.

A súlyos fertőzések lehetséges megjelenése miatt rendszeresen ellenőrizni kell a betegeket, különö-
sen a tbc-re gondolva. Betegeinknél 2002 óta tbc nem fordult elő.

Bár az etanerceptkezelés meggyőzően hatásos az aktív ízületek számát, a fáradtságérzést, élet-
minőséget illetően, kevesebb az ízületi panasz, és a gyermeknek több mozgási lehetőséget biztosít, az
immunrendszerbe való beavatkozás a fejlődésben levő szervezetben komoly felelősséggel jár. 

Dr. Varga Tünde (Fejér Megyei Szent György Kórház)

Örömmel vettem az Enbrel Myclic kiszerelés alkalmazását a gyulladásos ízületi betegek kezelésében.
Ezzel a készítménnyel és gyógyszerformával hatékonyabb eredményt tudunk elérni betegeinknél.
Az alábbiak alapján ajánlom:
1. Azok a betegek is szívesen alkalmazzák, akik korábban idegenkedtek a hagyományos tű

látványától, illetve alkalmazásától. Használatával a betegek compliance-e jóval nagyobb.
2. Az adagolás könnyen és biztonságosan megoldható.
3. A hosszú idejű szteroidszedés mellékhatásaként létrejött cataracta miatti látásromlás esetén hasznos

az alkalmazása (a kattanó jelzés megerősíti a helyes adagolás tényét).
4. Sajnos a biológiai terápia elkezdésekor, a gyakori hosszú betegség jelenléte miatt már funkcionális

károsodásokkal állunk szemben, amelyek már nem orvosolhatóak. Ez a kiszerelési forma azonban
„RA-s kézzel” is könnyen beadható.

5. A nagyszerű képi és szöveges beteginformációs anyag – amely pontról pontra vázolja a beadás
módját és a lehetséges beadási helyeket –, biztosítja a betegek biztonságos önkezelését.

6. A könnyű alkalmazhatóság miatt csökken a betegségtudat. Ez ennél a beteganyagnál nagyon fon-
tos, mivel krónikus betegségekről van szó. Ezek a kórképek nemcsak a szervek működését, de a
beteg pszichéjét is nagymértékben károsíthatják, mindezeken túlmenően pedig a szociális akti-
vitást is befolyásolhatják. Így egyre nagyobb szerep jut annak megítélésére, hogy az adott kezelés
hogyan befolyásolja az illető egyén családi, baráti kapcsolatait, munkavégző képességét, hétköz-
napi élettevékenységét. Leegyszerűsítve, ezzel a kiszerelési formával, mivel csökken a betegségtu-
dat, ezek a betegek jóval könnyebben állnak helyt a társadalomban.

Összegezve, egy hatékony szerrel állunk szemben, amely sikerrel alkalmazható súlyos aktivitású
gyulladásos ízületi betegségekben olyan betegeknél, akiknek állapota gyors hatást tesz szükségessé,
multimorbid, sok gyógyszert szedő, idős, mozgásszervi szempontból funkcionálisan károsodott bete-
geknél is és aktív teljes életet élő fiataloknál egyaránt.

Az összegyűjtött írások a szerzők saját tapasztalatát és független álláspontját tükrözik. 
A megjelenést a Pfizer Kft. támogatta.


