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Η ANCA Θετική Αγγειίτιδα (κοκκιωμάτωση Wegener,αλλεργική 
αγγειίτιδα Churg-Straus και μικροσκοπική πολυαγγείιτιδα) χωρίς 
θεραπεία οδηγεί γρήγορα σε ανεπάρκεια ζωτικού οργάνου ή 
θάνατο. Η κλασική θεραπεία ήταν η κυκλοφωσφαμίδη, από του 
στόματος ή σε ενδοφλέβιες ώσεις. Είχε μάλιστα καθορισθεί ως 
θεραπεία εφόδου, οι ενδοφλέβιες ώσεις κυκλοφωσφαμίδης ανά 
μήνα ή ανά 2 εβδομάδες, και θεραπεία συντήρησης, οι αραιότερες 
ώσεις κυκλοφωσφαμίδης. Η θεραπεία με κυκλοφωσφαμίδη, από 
του στόματος ή σε ώσεις, έχει σοβαρές παρενέργειες: αυξημένο 
κίνδυνο λοιμώξεων, καρκινογένεσης, ιδίως της ουροδόχου κύστης, 
κυτταροπενίας, και στειρότητας. Γι’ αυτό, δοκιμάσθηκαν άλλα φάρ-
μακα για μακροχρόνια θεραπεία συντήρησης με αζαθειοπρίνη, 
μεθοτρεξάτη, ARAVA, και mycophenolate mofetil. 

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκαν δύο τυχαιοποιημένες προοπτικές 
μελέτες, η μελέτη «Rituximab στην νεφρική αγγειίτιδα που σχετίζεται 
με ANCA» ("Rituximab versus cyclophospamide in ANCA-associated 
renal Vasculitis") και η μελέτη «Το rituximab σε σχέση με την κυκλο-
φωσφαμίδη στην αγγειίτιδα που σχετίζεται με ANCA» ("Rrituximab 
Versus Cyclophosphamide in ANCA-associated Vasculitis")1,2. Στην 
πρώτη μελέτη, οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε δυο ομάδες, την ομάδα 
της rituximab, με αγωγή 4 εβδομαδιαίες ώσεις rituximab συν δυο 
ώσεις κυκλοφωσφαμίδης, και την ομάδα της κυκλοφωσφαμίδης 
με αγωγή ώσεις κυκλοφωσφαμίδης επί 3-6 μήνες. Ως θεραπεία 
συντήρησης ήταν η αζαθειοπρίνη. Στη δεύτερη μελέτη, η ομάδα 
της rituximab έλαβε 4 εβδομαδιαίες ώσεις rituximab, και η ομάδα 
της κυκλοφωσφαμίδης έλαβε κυκλοφωσφαμίδη από το στόμα σε 
δόση 2mg/kg/ημέρα. Και στις δυο μελέτες, η rituximab δεν ήταν 
κατώτερη ή λιγότερο αποτελεσματική της κυκλοφωσφαμίδης στη 
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θεραπεία της αγγειίτιδας, συμπεριλαμβανομένων 
και βαρειών μορφών της νόσου. Σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα ανθεκτική νόσο, το rituximab 
έδειξε σημαντική υπεροχή έναντι της κυκλοφω-
σφαμίδης. Μειονέκτημα της δεύτερης μελέτης 
είναι ότι είναι βραχείας παρακολούθησης (μόνο 6 
μήνες), έτσι στην ουσία δεν έχει παρακολουθήσει 
τη διάρκεια ύφεσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 
των μελετών είναι σημαντικά και μάλλον αξιόπιστα, 
λόγω του ότι οι αγγειίτιδες που σχετίζονται με 
ANCA είναι υποτροπιάζουσες νόσοι και μάλλον 
θα είχαν γρήγορα υποτροπή, αν το rituximab 
δεν ήταν αποτελεσματικό.

Ένα θέμα όμως που χρήζει παρακολούθησης 
είναι οι παρενέργειες της θεραπείας. Και στις δυο 
μελέτες, οι σοβαρές παρενέργειες και η θνησιμό-
τητα ήταν ίδιες και στις δυο ομάδες θεραπείας. 
Το αναμενόμενο θα ήταν οι παρενέργειες στην 
ομάδα της rituximab να ήταν λιγότερο συχνές. 
Στη μελέτη της νεφρικής αγγειίτιδας1, οι ασθενείς 
της rituximab έλαβαν και δυο ώσεις κυκλοφω-
σφαμίδης. Είναι η κυκλοφωσφαμίδη που αύξησε 
τις παρενέργειες; Μάλλον όχι, αφού στη δεύτερη 
μελέτη οι ασθενείς που έλαβαν rituximab, δεν 
έλαβαν κυκλοφωσφαμίδη, εν τούτοις η συχνότητα 
παρενεργειών ήταν η ίδια με την ομάδα της από 
του στόματος λαμβανόμενης κυκλοφωσφαμίδης2. 
Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που χρειάζεται 
παρακολούθηση.

Είναι αυτές οι μελέτες το τέλος μια εποχής και 

η αρχή μιας άλλης, στη θεραπεία της αγγειίτιδας 

που σχετίζεται με ANCA; Και οι δυο μελέτες είναι 

βραχείας παρακολούθησης. Πριν την οριστική 

απόφαση να εγκαταλείψουμε μια δοκιμασμένη 

θεραπεία με κυκλοφωσφαμίδη για ένα άλλο φάρ-

μακο, το Rituximab, είναι απαραίτητη η μακράς 

διάρκειας παρακολούθηση. Ωστόσο, μπορούμε 

να πούμε, ότι το Rituximab πρέπει να θεωρείται 

ως θεραπεία εκλογής σε υποτροπιάζουσα, ανθε-

κτική στην κυκλοφωσφαμίδη αγγειίτιδα, και σε 

ασθενείς με παρενέργειες στην κυκλοφωφαμίδη. 

Επίσης, το Rituximab ενδεχομένως να έπρεπε να 

θεωρηθεί φάρμακο εκλογής σε νέα άτομα πριν 

δημιουργήσουν οικογένεια.
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