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paraméterei  mérsékelten emelkedett vércukor (8,4 mmol/l) és 
HgA1C (6.6 %) értékeket mutattak, de egyéb vizsgálatok, így vérkép, 
vesefunkciós értékek, transzamináz paraméterek ill. CRP, Westegrin, 
szérum húgysavszint - normál tartományban voltak. Fentiek alapján 
methotrexate kezelést kezdtünk heti 1x15 mg sc injekció formájban 
heti 8 mg po fólsav kiegészítéssel. A beteg azonban a kezelést 
szédülésre és gasztrointesztinális panaszokra (nausea) hivatkozva a 
3. dózist követően elhagyta.
Középsúlyos plakkos psoriasisa további kezelésében 2017 júliusában, 
gyógyszervizsgálat keretében guszelkumab terápia bevezetése 
mellett döntöttünk (1. ábra). A kezelés 10. hetében a beteg bőre, 
8 hónappal később pedig körme is tünetmentes lett. Megfigyelésünk 
alatt mellékhatás nem jelentkezett, laboratóriumi paramétereiben 
durva kóros eltérést nem észleltünk, a beteg az injekció beadásával 
kapcsolatos kellemetlenségről nem számolt be, jól tolerálta. A 8 
hetente alkalmazott 100 mg szubkután fenntartó kezelést a vizsgálat 
végéig, 2018. augusztusig kapta. Mivel panaszmentes volt, a 
kezelés folytatásához szükséges egyedi méltányossági kérelmet nem 
nyújtottunk be egészen 2019 áprilisáig, bőrtünete recidivájáig (PASI 
6,7). A kérelem elbírálása elhúzódott és a betegnél a guszelkumab 
kezelést 2019 augusztusában tudtuk folytatni, így összesen egy évnyi 
kimaradást követően. Bőrtünete akkor már kiterjedt volt PASI 24,8, 
DLQI 12, BSA 30%, IGA 3, NAPSI 24, BMI 37,2 (II. fokú elhízás), 
így kapta meg a 100 mg sc inj. guszelkumab indukciós dózisát.
Indukciókor laborparamétereiben megemelkedett éhgyomri 

Esetismertetés

69 éves férfibeteg, akinek 17 éve áll fenn kiterjedt plakkos psoriasisa. 
izületi panasza nincs, körmök érintettek. Számos társbetegsége 
ismert: 2008 óta hypertónia miatt amlodipin 20 mg/die és lizinopril 
10mg/die, 2010 óta hypercholesterinemia miatt rosuvastatin 20 mg/
die, valamint 2014 óta NIDDM miatt napi 2x500 mg metformin 
kezelés alatt áll. Társbetegségei fenti terápia mellett egyensúlyban 
vannak. Anamnézisében krónikus fertőző megbetegedés, malignus 
betegség, autoimmun betegség nem ismert. Családi anamnézis 
psoriasis irányában negatív. Családban súlyos szív- és érrendszeri 
megbetegedés nem fordult elő, édesapja máj malignus folyamata 
miatt exitált 65 éves korában. 2003-ban psoriasisa hajas fejbőrön 
jelentkezett, majd testszerte, végtagokat is érintve progrediált 
nagyplakkos formában, körömérintettsége 10 éve jelent meg. 
Szisztémás acitretin kezelést 2008 óta kapott, 10mg /die ill. 25 mg/
die dózisban, több alkalommal, tünetei regressziójától függően egy-
két éves kezelési periódusokban. Re-PUVA kezelést nem kapott, 
mivel elmondása szerint napfény tüneteit provokálja.Lokális 
kezelésként emolliensek mellett különböző kevert steroid tartalmú 
externákat ill. több alkalommal dithranol kezelést alkalmazott. 
Szakambulanciánkon 2017 júniusában jelentkezett első ízben, 
kiterjedt bőr - PASI 23,7, DLQI 21, BSA 35%, IGA 4, BMI 34,9 (I. 
fokú elhízás) és körömtünetekkel (NAPSI 48). Laboratóriumi 
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Guszelkumab kezeléssel szerzett tapasztalatom bemutatása egy beteg 

kapcsán*

Experience with guselkumab – a single patient case report*
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SUMMARY

Case report of a 69-year old male patient, with a 17-year 
onset of moderate plaque type psoriasis. In addition to co-
morbidity of hypertension, patient has numerous metabo-
lic diseases. After DMARD treatment patient also received 
guszelkumab as a first line biologic treatment, and skin sy-
mptoms decreased rapidly. After DC IL-23 treatment, pati-
ent remained symptoms free for almost a year. Following a 
relapse of skin symptoms, patient responded again rapidly 
to guszelkumab therapy.
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ÖSSZEFOGLALÁS

69 éves férfibeteg esetét ismertetjük, akinek 17 éve áll fenn 
középsúlyos nagyplakkos psoriasisa, hypertónia mellett 
számos metabolikus társbetegsége ismert. DMARD terápi-
át követően bionaív betegként alkalmaztuk a guszelkumab 
kezelést, melyre gyorsan tünetmentesedett. IL-23 terápia 
felfüggesztését követően csaknem egy éven át tünetmentes 
maradt, majd recidíva után ismét gyors regressziót muta-
tott bőrtünete a guszelkumab kezelésre.
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mycosis fungoides – középsúlyos plakkos 
psoriasis – interleukin-23 – guszelkumab
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éves terápiás utánkövetésről tudunk beszámolni, ami 
alatt mellékhatás nem jelentkezett, a beteg a terápiát jól 
tolerálja és jelenleg is PASI 100 javulást tartja. Griffith 
és mtsai (1) a VOYAGE vizsgálatban PASI 90 ill. PASI 
100 javulást igazoltak 4 éven át és a hosszútávú kezelés 
mellett új gyógyszerbiztonsági jelet nem azonosítottak. 
A guszelkumab kezelést az ECLIPSE vizsgálat 
alcsoport elemzéseiben (2, 3) is hatékonynak találták 
függetlenül a megelőző gyógyszeres kezelésektől, a 
magas BMI indextől vagy akár a psoriasis súlyosságától. 
Természetesen a terápiás készítmény hatékonysága és 
jó tolerálhatósága fokozza a beteg együttműködését is 
és ezt tovább javítja, hogy a guszelkumab  készítményt 
csupán 2 havonta kell adagolni (4). A biológiai terápia 
megválasztásánál fontos figyelembe venni a beteg várható 
együttműködése mellett a társbetegségeket is, valamint a 
beteg BMI indexét (5). Szív és érrendszeri betegségeknél, 
metabolikus megbetegedések esetében interleukin target 
választása célszerűbb (5). Terápia elhagyását követően a 
beteg bőrtünete recidívált, ezzel összefüggésbe hozható, 
hogy nőtt a beteg súlya és cukorháztartása felborult. 

vércukorértéket észleltünk (17,6 mmol/l), valamint emelkedett 
húgysavszintet (460 umol/l). A beteget diabetológiai szakrendelésre 
utaltuk, ahol szigorú diétát és a metformin dózis napi 2x1000 mg-
ra emelését javasolták, valamint háziorvosa napi 300 mg allopurinol 
kezelést kezdett. Azóta is kapja fenntartó dózisban a guszelkumab 
kezelést, jelenleg is panasz- és tünetmentes (2. ábra). A BMI 
némileg csökkent 33,3 (I. fokú elhízás). Kóros laboratóriumi értékei 
rendeződtek (vércukor: 6,3 mmol/l illetve HgA1C: 6,2 %). 

Megbeszélés

 Bionaív betegnél tudtunk szelektív IL-23 kezelést 
alkalmazni és az irodalmi adatoknak megfelelően 
tapasztaltuk, hogy eredményes kezelést követő egy éves 
terápiás szünet után kezdett csak recidiválni bőrtünete.  
Izületi panasza nem jelent meg. Más biológiai terápiás szer 
kihagyásával kapcsolatos (esetenként betegcompliance 
hiányából adódóan) korábbi megfigyelésünk szerint az 
aktív kezelés kihagyását követően - a bemutatott betegnél 
tapasztalthoz képest - gyorsabb recidívát észleltünk a 
bőrtünetek tekintetében, súlyosabb formában, izület 
panaszok megjelenésével. Egyelőre az eset kapcsán két 
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A bőrtünetek súlyossága esetünkben is korrelált a 
metabolikus szindróma romlásával (6). Betegünknél a 
gyors hatékonyságot és hosszútávú hatásosságot kívántuk 
bemutatni, valamint a hosszú terápiás szünet ellenére az 
elhúzódó tünetmentességet (7).
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 A beteg 2020 augusztusban a kontroll vizsgálat alkalmával, 3 évvel a guszelkumab kezelés megkezdését követően




