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Ismert, hogy rheumatoid arthritis (RA) esetében
az utóbbi évtized hatékony gyógyszereinek al-
kalmazása esetében is előfordulhat a terápia-ref-
rakterség. A perifériás autológ hemopoetikus ős-
sejt-transzplantációt (ASCT) a hematológiai be-
tegségek mellett az elmúlt évtizedben bevezet-
ték a terápiarezisztens autoimmun kórképek ke-
zelésére is. Az európai regiszterben több száz be-
teg szerepel. A diagnózisok közül vezető helyen
a tényleg gyógyíthatatlan sclerosis multiplex áll,
ezt követi a scleroderma, a lupusbetegség, majd
a gyermekkori és felnőttkori RA. Arra még
nem láttunk esetismertetést, hogy ASCT után
volt szükséges és hatásos a biológiai terápia, ne-
vezetesen az adalimumab-kezelés.

V. L.-né 1947-ben született nőbetegnek 1975 óta
ismert Basedow-típusú hyperthyreosisa, vitili-
gója. 1999-ben jelentkeztek először szimmetri-
kus kisízületi panaszai, de mivel thyroiditise is
volt, a polyarthritist a pajzsmirigybetegség tü-
netének vélték. Thyroxin-szubsztitúció mellett
euthyreoid volt, a pajzsmirigy-autoantitestek is
normál tartományban mozogtak. 2000-ben rhe-
umatoid faktor pozitivitása is igazolódott, kéz-
felvételén sávos osteoporosis volt látható, így
RA-nak véleményeztük, és methotrexat- (MTX)
kezelést indítottunk. 2001-ben a MTX heti 20 mg-
ig történő emelése ellenére betegsége aktív volt,
amit a 70–80 mm/h közötti vérsejtsüllyedés is
jelzett. Ezért 2001 végén ciklosporin A-ra vál-
tottunk, de emellett szubjektív mellékhatások je-
lentkeztek. Átmenetileg plazmaferéziseket, cik-
lofoszfamidot kapott, utóbbit szintén mellék-
hatás miatt kellett leállítani. 2002-ben sulfasa-
lazint, majd 2003 őszétől leflunomidot próbál-
tunk. Mindkettő átmeneti hatást mutatott, de
sokszor kellett szteroid-bridginget alkalmazni.
2004-ben szőrösödés, hajhullás miatt kérte a lef-
lunomid leállítását. Majd újból ciklofoszfamid-
dal próbálkoztunk, de két ciklusnak megfelelő
infúzió után jelentős szubjektív mellékhatások
jelentkeztek. 2004 júniusától, az akkor lehetővé
vált egyedi OEP-igénylés megtörtént, DAS28 6,5
volt, és etanerceptet kapott. A biológiai terápia

két évig drámai javulást hozott, teljes remisszió
alakult ki, DAS28 2,5-re csökkent. 2006 márci-
usától az etanercept már szabadon rendelhető-
vé vált, de az év nyarán etanercept mellett is ki-
fejezett aktivitás jelentkezett, ezért megtörtént
az őssejtgyűjtés, és 2006 novemberében elvé-
geztük az ASCT-t. A csontvelő repopuláció
megtörtént, és 90 napig teljes remisszió (DAS28
1,4–1,8) alakult ki. A beteg ekkor gyógyszert
egyáltalán nem szedett. 2007 elején ismét tartós
aktivitás jelentkezett (DAS28 6,7), ezért – mivel
korábban az etanercept hatása már elmúlt – ada-
limumab-kezelést indítottunk. Sikeres volt, fél
év alatt alacsony betegségaktivitást (DAS28
3,1–3,4) eredményezett. Azóta a beteg három éve
panaszmentes, az adalimumab monoterápiában
adva is hatékony, a betegség remisszióban van
(DAS28 2,2–2,5). 2010 januárjában lábujjműtét-
re is sor került, előtte és utána az adalimumabot
2–2 hétre kihagytuk, a sebgyógyulás zavartalan
volt. Vérképe normális, CRP 0,6 mg/l, rheu-
matoid faktor és anti-CCP negatív.

Összességében elmondható, hogy esetünkben
az erélyes gyógyszerelés kezelés, beleértve egy
biologikum alkalmazását is, nem stabilizálta a
beteg állapotát, s ezért őssejtterápiára került sor.
Ez sikeres volt, az életminőség is javult, de a
transzplantáció után mégis szükség volt újabb
biológiai terápiára. Az adalimumab végezetül
egyensúlyban tartja a betegséget. Lehetséges,
hogy a többszörösen terápiarezisztens esetekben
a jövőben többször is sor fog kerülni az ASCT
alkalmazására, amely azonban nem mindig
adhat hosszú távú megoldást, s nem függeszti
fel a biológiai terápia szükségességét.

Adalék, hogy fenti betegünk, a debreceni Re-
umatológiai Tanszéken a 2009 elején megalakult
Arthritis Betegklub egyik társelnöke, és már ak-
kor büszkén jelentette ki, hogy ő az RA „élvo-
nalába” tartozik, mert már minden elérhető te-
rápiás próbálkozáson átesett. S aztán jöttek
még a fent vázolt újabb és sikerre vezető keze-
lések.
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