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ÖSSZEFOGLALÁS

Szerzôk súlyos psoriasis vulgarisban szenvedô férfibeteg

esetét ismertetik. Az 51 éves, II-es típusú diabetes

mellitusos páciensnek 22 éve ismert volt pikkelysömöre. A

korábbi kezelési módok sikertelensége (lokális

készítmények, balneoterápia, nb-UVB) és szövôdményes

alkalmazása (acitretin) után biológiai válaszmódosító

kezelés indult adalimumabbal. A kezdeti javulást

követôen, mintegy 8 hónap elteltével a bôrtünetek

kifejezett szóródása volt észlelhetô, így váltás történt

ustekinumabra. A kezelés hatására a psoriasisos plakkok

gyors ütemben regrediáltak. Az ustekinumab terápia

mindeddig sikeresen, szövôdménymentesen zajlott. Az eset

bemutatásán keresztül szerzôk utalnak az IL-12/23

antagonista ustekinumab biztonságos és eredményes

alkalmazhatóságára azon psoriasisos betegeknél, akik a

TNF-alpha gátlókra nem mutattak tartós terápiás

válaszkészséget.  
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SUMMARY

Authors present the case of a male patient suffering from

severe psoriasis vulgaris. The 51-year-old patient with

type II diabetes mellitus had a 22-year-long history of

chronic plaque psoriasis. As previous treatments proved

to be inefficient (local therapy, balneotherapy, nb-UVB)

or had complications (acitretin), biological therapy was

initiated with adalimumab. Following initial

improvement, after 8-month-long treatment duration skin

symptoms definitely recurred and therapy was switched to

ustekinumab which resulted a rapid regression of

psoriatic plaques. So far the patient has been treated with

ustekinumab successfully and without complications.

Presenting this case authors refer to safe and successful

application of the IL-12/23 antagonist ustekinumab in

case of psoriatic patients who have previously failed to

show a long-term therapeutic responsiveness to TNF-

alpha inhibitors.    
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A mind újabb hatásmechanizmusú biológiai válaszmó-
dosító szerek mindennapos gyakorlatba való bekerülése a
középsúlyos-súlyos psoriasis kezelésében alapvetôen
megváltoztatta a kezelési stratégiánkat. Az IL12/23 gátló
ustekinumab megjelenése révén a TNF-alpha gátlókkal
szemben kialakult terápiarezisztencia vagy nem kívánatos
mellékhatások jelentkezése esetén ma már mód van más
támadáspontú szer alkalmazására. A TNF-alpha gátlókkal
kezelt páciensek 20-30%-ánál szakítják meg a kezelést 2
éven belül a terápiás hatékonyság megszûnése vagy nem-
kívánatos mellékhatások fellépése miatt. Több vizsgálat
igazolta, hogy az eredménytelen TNF-alpha gátló kezelés
lényegesen gyakoribb azon betegeknél, akik korábban egy
másik TNF-alpha inhibitor adására sem adtak hosszútávú,

kielégítô terápiás választ (1). Az ustekinumab hatékonysá-
gát és biztonságos alkalmazhatóságát randomizált, kettôs-
vak, placebo-kontrollált klinikai vizsgálatok támasztják
alá biológiai terápia naív betegeken psoriasisban (2, 3).
Tekintettel a TNF-alpha gátlók széles körben való elterje-
dése óta eltelt egyre hosszabb idôszakra, nô azon betegek
száma, akiknél indokolt a váltás más támadáspontú szerre.
A TNF-alpha gátlókról az IL-12/23 antagonista ustekinu-
mabra történô váltás sikerességérôl azonban egyelôre még
kis számú adat áll rendelkezésre. 

Esetismertetés

Az 51 éves férfi anamnézisében tonsillectomia, valamint 6 éve is-
mert és kezelt II-es típusú diabetes mellitus szerepelt. Pikkelysömö-
rét 22 évvel korábban diagnosztizálták, ízületi panaszai nem voltak.
Eleinte lokális készítményeket, narrow band UVB kezelést alkal-
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maztak. Késôbb tünetei súlyosbodása miatt szisztémás acitretin terá-
pia került beállításra, melyet azonban a triglicerid szint és a májen-
zimek emelkedése miatt el kellett hagyni. A bôrtünetek ismételt szó-
ródása (PASI: 19,0; DLQI: 17) miatt ezt követôen került sor bioló-
giai válaszmódosító terápia elkezdésére. A szükséges vizsgálatok a
kezelésnek semmilyen kontraindikációját nem igazolták. 2010 ja-
nuárjában adalimumab terápiát indítottunk (indukciós dózis: 80 mg
sc., majd 2 hetente 40 mg sc.), melynek hatására 2 hónap alatt tünet-
mentessé vált. Mellékhatás a kezelés során nem jelentkezett. 8 hóna-
pos terápiás idôtartam után a bôrtünetek ismételt kifejezett exacer-
batióját (PASI: 16; DLQI: 12) tapasztaltuk. Az adalimumab adását
felfüggesztettük és ustekinumab (Stelara, 45 mg sc. ) kezelésre tér-

tünk át. 3 hónap elteltével csupán minimális maradványtünetet ész-
leltünk a lábszárakon (PASI: 1,8; DLQI: 5), a kezelés azóta, több
mint egy év elteltével sikeresen és szövôdménymentesen zajlik
(PASI: 1,6; DLQI: 0) (1-4. ábra). 

Megbeszélés
A psoriasis pathogenezisében sokáig a Th1 típusú hel-

per T-sejtek vezetô szerepét feltételezték, melyek differen-
ciálódásának fô serkentô citokinmolekulája az antigénpre-
zentáló sejtek által szekretált IL-12. A Th1 proinflamma-
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1. ábra 

Parakeratotikus psoriasisos plakkok a térdeken és a
lábszárak extensor felszínén, ustekinumab kezelés elôtt

2. ábra 

A térdek és lábszárak bôrtüneteinek remissziója 3 hónap
ustekinumab kezelés után

3. ábra

Kiterjedt psoriasisos bôrtünetek a törzsön, karokon,
combokon, ustekinumab kezelés elôtt

4. ábra 

A törzsön és a végtagokon észlelt léziók javulása 3 hónap
ustekinumab kezelést követôen 
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torikus útvonal meghatározó effektoros citokinmolekulái-
hoz tartozik a TNF-alpha, melynek gyógyszeres gátlása
ma már széles körben elterjedt terápiás lehetôség. A Th17
aktiváció meghatározó pathogenetikai jelentôsége csak
késôbb vált egyértelmûvé. A Th17 irányú differenciálódá-
sért az IL-23 tehetô felelôssé. A psoriasisos betegek bôrtü-
neteinek kezelésére legújabban regisztrált készítmény, az
ustekinumab az IL-12 és az IL-23 egyidejû blokkolásával
a TNF-alpha inhibitoroknál átfogóbban képes a psoriasis
molekuláris eseménysorának gátlására (4, 5).   

Mindezek elméletileg alátámasztják az ustekinumabbal
szemben támasztott megfelelô klinikai hatásosságra vo-
natkozó várakozást olyan betegeknél, akik megelôzôen
egy vagy akár több TNF-alpha gátló szerrel szemben is
rezisztensnek bizonyultak. 

Rallis és mtsai egy 68 éves, terápiarefrakter psoriasisos
nôbeteg tartós, sikeres és szövôdménymentes ustekinumab
kezelését ismertetik, akinek tünetei korábban etanercept és
adalimumab hatására sem javultak, az infliximab terápia
során pedig számos mellékhatás jelentkezett (6). Downs ta-
nulmányában 10 psoriasisban szenvedô, TNF-alpha gátló-
val kezelt betegnél primer terápiarezisztencia vagy terápiás
hatásvesztés miatt ustekinumab terápiát indítottak. Átlag 5
hónapos kezelési idôtartam után 7 páciensnél 90%-os, 3 pá-
ciensnél pedig 75%-os PASI választ tapasztaltak (7). 

Papp és mtsai a PHOENIX vizsgálat egyik karján azt
tapasztalták, hogy a korábban TNF-alpha gátlóval sikerte-
lenül kezelt betegeknél nagyobb a terápiarezisztencia rizi-
kója. Az elôzetesen TNF-alphára nem reagáló betegek
mintegy 50%-a ért el PASI75 javulást ustekinumabra vál-
tott terápia során 12 hét alatt, szemben a csak ustekinu-
mabbal kezeltek 70%-os arányával (8).

Esetünkben az ustekinumabra történô váltást a TNF-
alpha gátlóval szemben kialakult rezisztencia indokolta;
az újonnan beállított kezeléssel tartós, jó klinikai hatást si-
került elérni. Ugyanakkor további, nagy beteganyagon
végzett randomizált vizsgálatok szükségesek, hogy az
egyes biológiai válaszmódosító antipsoriatikus kezelések
közti váltások mindennapos gyakorlatban követett irány-
vonalait megfelelôen alátámasszuk. 
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