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Ειζαγωγή: Τπνγακκαζθαηξηλαηκία έρεη παξαηεξεζεί ζε κηθξό πνζνζηό αζζελώλ κε 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα (ΡΑ) πνπ έιαβαλ αγωγή  κε rituximab. ηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο, 

ε ππνγακκαζθαηξηλαηκία ππνζηξέθεη κε ηε δηαθνπή ηεο αγωγήο. 

κοπός ηης μελέηης: Η θαηαγξαθή θαη κειέηε ηωλ αζζελώλ κε ΡΑ πνπ έιαβαλ rituximab θαη 

παξνπζίαζαλ εκκέλνπζα ππνγακκαζθαηξηλαηκία κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ. 

Μέθοδοι: Καηαγξάθεθαλ νη αζζελείο κε ΡΑ πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ δύν θύθινπο rituximab 

ζην θέληξν καο από ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007 κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2020. Αλαιύζεθαλ ηα 

θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά ζηνηρεία θαηά ηε ζεξαπεία κε rituximab θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ 

εθείλωλ πνπ παξνπζίαζαλ εκκέλνπζα ππνγακκαζθαηξηλαηκία.  

Αποηελέζμαηα: πκπεξηιήθζεθαλ ζπλνιηθά 30 αζζελείο, εθ ηωλ νπνίωλ νη 14 (46,7%) 

παξνπζίαζαλ ρακειά επίπεδα IgM (36,7%), IgG (23,3%) ή IgA (10%). ηνπο 5 από απηνύο 

πνπ αλέπηπμαλ ππνγακκαζθαηξηλαηκία (35,7%) ηα ρακειά επίπεδα αλνζνζθαηξηλώλ 

δηαηεξήζεθαλ θαη γηα δηάκεζν αξηζκό 48 (12-72) κελώλ κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, ελώ 

είρε πξνεγεζεί δηάκεζνο αξηζκόο 7 (εύξνο 5-12) θύθιωλ rituximab. Καη νη 5 αζζελείο 

παξνπζίαζαλ ειαηηωκέλα επίπεδα IgG (100%), ελώ 3 αζζελείο (60%) παξνπζίαζαλ επίζεο 

θαη ρακειή IgM θαη IgA. Οη 3 απηνί αζζελείο βξίζθνληαη ζε παξαηεηακέλε ύθεζε 

(DAS28<2,6), αθόκα θαη 6 έηε κεηά ηε δηαθνπή ηνπ rituximab. Μία κόλν εθ ηωλ 5 αζζελώλ 

παξνπζίαζε ζνβαξή ινίκωμε πνπ ρξεηάζηεθε ελδνθιέβηα αληηβηνηηθή αγωγή. Σέινο, εθείλνη 

πνπ εκθάληζαλ εκκέλνπζα ππνγακκαζθαηξηλαηκία παξνπζίαζαλ κεηά από ηνλ 4
ν
 θύθιν 

rituximab ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειόηεξεο ηηκέο IgG, ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο πνπ 

αλέπηπμαλ ππνγακκαζθαηξηλαηκία. 

σμπεράζμαηα: Η ειάηηωζε ηωλ αλνζνζθαηξηλώλ κεηά από ρνξήγεζε rituximab ζε 

αζζελείο κε ΡΑ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ωο θαη 6 ρξόληα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ. 

Μεγαιύηεξν θίλδπλν θαίλεηαη λα δηαηξέρνπλ νη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα 

IgG κεηά ηνλ 4
ν
 θύθιν. πλεπώο, ζεκαληηθή είλαη ε καθξνπξόζεζκε παξαθνινύζεζε ηωλ 

επηπέδωλ ηωλ αλνζνζθαηξηλώλ ζηνπο αζζελείο κε ΡΑ πνπ ιακβάλνπλ rituximab. 


