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Antecedents: L’ustekinumab és un Ac monoclonal (anti subunitat p40 de la IL12 
i IL23) que s’utilitza per al tractament de la psoriasis i que s’administra cada 12 
setmanes. L'avaluació dels nivells sèrics de fàrmac és utilitzada per 
correlacionar-la amb la resposta clínica. No obstant això, en el cas de 
l’ustekinumab la mesura dels nivells del fàrmac que s'han realitzat a la setmana 
12 post administració no han mostrat aquesta correlació. A causa de problemes 
farmacocinètics i tenint en compte la vida mitjana del medicament, creiem que 
la mesura dels nivells de ustekinumab abans de les 12 setmanes seria més 
coherent amb la resposta clínica. 
  
Objectius: Avaluar la correlació dels nivells sèrics d’ustekinumab obtinguts en la 
setmana 6 i en la setmana 12 amb la resposta clínica, mesurada com a PASI 
absolut. 
  
Mètodes: En un estudi prospectiu, s’han inclòs 27 pacients adults amb psoriasi 
tractats amb ustekinumab (45 mg cada 12 setmanes) durant ≥24 setmanes. 
S’han mesurat els nivells sèrics d’ustekinumab (Theradiag) a la setmana 6 i 12 de 
cada pacient. La resposta òptima es va definir com a PASI ≤1, resposta excel·lent 
com a PASI ≤3, resposta apropiada com a  PASI >3 i ≤5, i resposta inapropiada 
>5. 
  
Resultats: No s'ha trobat correlació entre els nivells de fàrmac sèric i PASI 
absolut a la setmana 12; però, a la setmana 6 es va trobar una correlació lineal 
inversa (p = 0,0001). A més, els nivells sèrics en la setmana 6 van ser més alts en 
pacients amb resposta òptima, excel·lent i apropiada en comparació amb 
aquells pacients amb resposta inadequada. 
  
Conclusions: L'avaluació dels nivells sèrics d’ustekinumab a la setmana 6 podria 
proporcionar una millor informació per a monitoritzar aquest tractament en la 
pràctica diària. 

 


