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Ειςαγωγή 

 Τπογαμμαςφαιριναιμία ςε μικρό ποςοςτό των αςθενϊν με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) που ζλαβαν αγωγή  με rituximab 
(RTX)1,2,3 

 

 υνήθωσ υποςτρζφει με τη διακοπή του RTX 

1. Einarsson et al. Clin Rheum 2017 
2. Vassilopoulos et al. Clin Exp Rheum 2016 
3. Van Vollenhoven et al. J Rheum 2015 



Σκοπόσ 

Επίπτωςη και χαρακτηριςτικά εμμζνουςασ 
υπογαμμαςφαιριναιμίασ μετά τη διακοπή του RTX ςε 
αςθενείσ με ΡΑ 

 



Μζθοδοι 

 Αναδρομική μελζτη 

 Φεβρουάριοσ 2007-Φεβρουάριοσ 2020 

 Αςθενείσ με ΡΑ 

 ≥2 κφκλουσ RTX, 2g κάθε 6 μήνεσ  

 Καταγραφή κλινικϊν & εργαςτηριακϊν δεδομζνων 

 



Χαρακτηριςτικά αςθενϊν (n=30) 

Φφλο (γυναίκεσ) 25 (83,3)  

Ηλικία (ζτη) (mean±SD) 60,2±11,2 

Καπνιςτήσ ενεργόσ (%) 12 (40) 

RF/ACPA (+) (%) 26 (86,7) 

Κφκλοι θεραπείασ (median, range) 7 (2-18) 

Τπογαμμαςφαιριναιμία (%) 
 

↓IgG (%) 
↓IgM (%) 
↓IgA (%) 

14/30 (46,7)  
 

7/14 (50) 
11/14 (78,6)  
4/14 (28,6) 

1 υποτάξη χαμηλή (%) 
2 υποτάξεισ χαμηλζσ (%) 
3 υποτάξεισ χαμηλζσ (%) 

9/14 (64,3) 
1/14 (7,1) 

4/14 (28,6) 



30 αςθενείσ ζλαβαν RTX 

14 υπογαμμαςφαιριναιμία 

5 εμμζνουςα 
υπογαμμαςφαιριναιμία 

46,7% 
(1 ςτουσ 2) 

16,7% 
(1 ςτουσ 3 με υπογαμμα-) 

6 ςυνζχιςη αγωγήσ 8 διακοπή αγωγήσ 

1 ουροθηλιακό Ca 
1 θάνατοσ (ατφχημα) 
1 non-responder 



Εμμζνουςα υπογαμμαςφαιριναιμία 

Εμμζνουςα υπογαμμαςφαιριναιμία (%) 5/14 (35,7) 

Προηγηθζντεσ κφκλοι RTX (median, range) 7 (5-12) 

Διάςτημα εμμζνουςασ υπογαμμαςφαιριναιμίασ 
μετά τη διακοπή του RTX (μήνεσ)  

48 (12-72)  

↓IgG (%) 
↓IgM (%) 
↓IgA (%) 

5/5 (100) 
3/5 (60) 
3/5(60) 

1 υποτάξη χαμηλή (%) 
2 υποτάξεισ χαμηλζσ (%) 
3 υποτάξεισ χαμηλζσ (%) 

2/5 (40) 
0/5 (0) 

3/5 (60) 

↓IgG 5ο κφκλοσ (%) 
↓IgM 5ο κφκλοσ (%) 
↓IgA 5ο κφκλοσ (%) 

4/4  
3/4 
1/4 



Εμμζνουςα υπογαμμαςφαιριναιμία 

Τπό Μεθοτρεξάτη 

Τπό άλλα cDMARDs 

Τπό κορτικοςτεροειδή 

Ζναρξη άλλου bDMARD 

3/5 (60) 

0/5 (0) 

4/5 (80) 

0/5 (0) 

Υφεςη (DAS28 -CRP<2.6) (%) 

 Χαμηλή ενεργότητα νόςου  (2.6≤ DAS28-CRP ≤3.2) (%) 

Μζςη ενεργότητα νόςου (3.2< DAS28-CRP ≤5.1)  (%) 

Τψηλή ενεργότητα νόςου (DAS28-CRP>5.1)  (%) 

2/5 (40) 

1/5 (20) 

2/5 (40) 

0/5 (0) 

οβαρζσ λοιμϊξεισ 10,5/100 patient-years 



Συμπεράςματα 

 Η ελάττωςη των ανοςοςφαιρινϊν μετά από χορήγηςη RTX ςε 
αςθενείσ με ΡΑ: 
α) δεν είναι ςπάνια 
β) μπορεί ωσ και 6 χρόνια μετά τη διακοπή 
γ) ςυχνά αφορά και τισ τρεισ ανοςοςφαιρίνεσ 

 

 SOS η μακροπρόθεςμη παρακολοφθηςη των επιπζδων των 
ανοςοςφαιρινϊν μετά από διακοπή RTX ςε όςουσ ανζπτυξαν 
υπογαμμαςφαιριναιμία 


