
Innovatív molekulatervezés

A rheumatoid arthritis (RA) terápiájában nagy
előrelépést jelentett a TNF-alfa gátlásán alapu-
ló biológiai terápiás készítmények megjelenése.
Az UCB fejlesztése eredményeként legújabb in-
novatív TNF-alfa-gátló gyógyszere ma már
Magyarországon is elérhető. Az új gyógyszer a
hagyományos monoklonális antitestek előnyös
tulajdonságát megtartotta, azaz megköti és ha-
tástalanítja a betegség patogenezisében kulcs-
fontosságú TNF-alfa-citokint. A certolizumab pe-
gol (CIMZIA®) egyedi szerkezetére jellemző,
hogy nem tartalmazza az antitest Fc részét, csu-
pán a TNF-alfa-kötésért és gátlásáért felelős Fab’
fragmentumot. Az Fc rész hiánya miatt, a TNF-
gátlók közt egyedülálló módon, in vitro vizsgá-
latok szerint, nem okoz komplementfixációt,

ADCC reakciót, neutrofil degranulációt és nek-
rózist. Az Fc rész hiánya miatt nem okoz szöveti
hízósejt-degranulációt, ezáltal nincs lokális hisz-
taminfelszabadulás, s így az injekció beadása he-
lyén nem alakul ki égő, szúró jellegű fájdalom,
mint a többi TNF-alfa-gátló alkalmazásakor. Az
Fc rész hiányában a molekula fél életidejének nö-
velését az Fab’ fragmentumhoz kapcsolt két po-
lietilén-glikol- (PEG) oldallánc biztosítja. A CIM-
ZIA® fél életideje ezáltal 14 napra növelhető, mely
lehetővé teszi a 2 hetente történő adagolást. A
PEGylációt kozmetikai termékekben, pl. fog-
krémben, filmtabletták bevonásában már régóta
használják. PEGylált gyógyszer van forgalomban
például a hepatitis C-vírus-ellenes kezelésben (pe-
ginterferon alfa-2a és alfa-2b), valamint ilyen ké-
szítmény a neutropenia kezelésére szolgáló peg-
filgaszrin is. A PEG-oldallánc nemcsak a degra-
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CIMZIA®

– az egyetlen PEGylált TNF-gátló a rheumatoid arthritisben szenved� betegek 
gyors és hatékony gyógyításához



dációs enzimektől védi meg a molekulát, hanem
csökkenti az immunogenitását, és hidrofil burkot
képez a molekula körül, ezáltal a certolizumab-
pegol könnyen oldatba vihető.

A PEGylált Fab’ fragmentummal jellemezhe-
tő – CIMZIA® – fontos tulajdonsága, hogy
gyorsan bejut az ízület területére, és ott haté-
konyan gátolja a gyulladás folyamatát. Az Fc rész
hiánya miatt nehezen jut be a normál szövetekbe,
ezért a biológiai hozzáférése is nagyon jó, 80%.
A RAPID1, RAPID2 és FAST4WARD III. fázisú
klinikai vizsgálatok igazolták, hogy methotre-
xáttal kombinálva vagy methotrexát-intoleran-
cia esetén monoterápiában hatékonyan és gyor-
san csökkenti az RA klinikai tüneteit, gátolja a
radiológiai progressziót és nagymértékben javítja
a fizikai aktivitást. A vizsgálati eredmények iga-
zolták a szer más TNF-alfa-gátlókhoz hasonló
biztonságosságát is. A kezelés ideje alatt a töb-
bi anti-TNF-szerrel megegyező előírásokat, szű-
rővizsgálatokat kell betartani.

Innovatív fecskendőtervezés
Az innovatív gyógyszereket gyártó UCB célként
tűzte ki a súlyos betegségben szenvedők gyó-
gyításához szükséges új gyógyszerek fejleszté-
sét, amivel életük megkönnyebbülhet. Így a CIM-
ZIA® kifejlesztésénél is fontos cél volt az RA-es
betegek számára könnyen használható, beteg-
barát fecskendő kialakítása. Ezért a CIMZIA®
fecskendőt az UCB közösen fejlesztette ki, a több
mint 800 könnyen kezelhető, innovatív szer-
számot, konyhai eszközt gyártó vállalattal, az
OXO-Goodgripsszel. A fecskendő tervezése-
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Kritika
Ilyet nem nagyon szokott folyóiratunk gyakorolni. De hova tartozna az alábbiakban elmesélt jelenség,
ha nem ide?

2010-ben a Medicina Könyvkiadó Zrt. megjelentette Benke József: Medicina a képzőművészetekben című
nagy alakú, kemény kötéses, 560 oldalas könyvet. Nagyszerű ötlet szorgos munkával összegyűjteni a
medicinális vonatkozású művészeti ábrázolásokat. A vaskos kötet hangsúlya a képeken van, hiszen 520
képoldalt tartalmaz. Azonban hogy állíthatta össze a szerző úgy az anyagot, hogy már a felületes át-
nézés során talált 10 képismétlés esetén szörnyülködve hagyja abba az ember a könyv tanulmányozását,
és nem folytatja a feltehetően további anomáliák számbavételét? Tehát, hogy konkrétumok álljanak itt –
Rembrandt: Jeremiás próféta a 120. és a 153., Árpádházi Szent Erzsébet a 191. és 201., Mendel szobra
a 451. és 457., Picasso műve a 468. és 472. oldalon látható, hasonlóan ugyanaz a mű látható a 221.–389.,
a 237.–242., a 294.–332., a 331.–389., a 373.–379. és a 425.–462. oldalakon! És miből állt a kötet kiadói szer-
kesztése, lektorálása, ha ezeket az értelmetlen ismétléseket ilyen nagy számban nem vették észre?                                                                                                                                                                                

G. B.

kor vizsgálták a szorítóerőt, a mozgáskiterjedést
és az ergonómiai paramétereket. A hagyományos
és az OXO céggel közösen kifejlesztett fecsken-
dők összehasonlító vizsgálatából kiderül, hogy
a betegek szignifikánsan nagyobb erőt képesek
kifejteni az újonnan kifejlesztett fecskendővel. A
maximálisan kifejtett izometriás erőt is szigni-
fikánsan nagyobb mértékűnek találták, ha a fecs-
kendőt teljesen vagy félig nyomták be a betegek.
A betegbarát kiképzésnek köszönhetően tehát az
előre töltött fecskendőt a kézdeformitással bírók
is könnyen megragadhatják. A fecskendő vi-
szonylag nagy mérete is előnyös, mivel az RA-
es betegeknél elsősorban a finom mozgások
okoznak nehézséget.

A két cég közös munkájának eredményeként
született meg tehát a CIMZIA® fecskendő,
mely 2009-ben elnyerte a „Red Dot Communi-
cation Award” díjat. E díj odaítélésénél olyan
paramétereket vesznek figyelembe, mint az in-
nováció mértéke, a termék minősége és funkci-
onalitása. A CIMZIA® fecskendője a 2010-es
évben elnyerte az iF Product Design Award dí-
jat, mely a legrégebbi és legismertebb forma-
tervezési díj, valamint az Universal Design
Award díjat, mely a felhasználóbarát promóciós
termékek nagydíja.

A tudományos alapokon nyugvó, tudatos
molekulatervezés és a szintén tudományos ala-
pon kifejlesztett könnyen használható és ked-
vező biomechanikai tulajdonságokkal rendel-
kező fecskendő együtt biztosítja az RA-es
betegek hatékony kezelését.
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