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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από πολλά πειραματικά δεδομένα έχει καταστεί σαφές ότι τα 
Β-λεμφοκύτταρα μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ). Τα Β-λεμφοκύτταρα 
παράγουν ρευματοειδείς παράγοντες και αντισώματα έναντι των 
κιτρουλλινικών πρωτεϊνών, είναι αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, 
συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων και παράγουν 
χημειοκίνες και κυτταροκίνες που προάγουν την κυτταρική διήθηση 
των αρθρώσεων, τη δημιουργία έκτοπων λεμφοζιδικών δομών, την 
αγγειογένεση και την υπερπλασία του ορογόνου υμένα. 

Η ριτουξιμάμπη είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει 
το CD20 αντιγόνο που φέρουν τα Β-λεμφοκύτταρα και εκφράζεται 
στα ώριμα Β, αλλά όχι στα αρχέγονα κύτταρα, τα πρώιμα προ-Β 
κύτταρα, τα δενδριτικά ή τα πλασματοκύτταρα. Χορηγούμενη θε-
ραπευτικά προκαλεί ταχεία ελάττωση των Β-λεμφοκυττάρων στο 
περιφερικό αίμα, αλλά επιτρέπει την αναγέννησή τους σε δεύτερο 
χρόνο, ενώ δεν προκαλεί υπογαμμασφαιριναιμία. Έχει χρησιμοποι-
ηθεί σε ασθενείς με ενεργό ανθεκτική ΡΑ έχοντας ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερη κλινική βελτίωση συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. 
Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κλινική βελτίωση που παρα-
τηρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν ριτουξιμάμπη σε συνδυασμό 
με μεθοτρεξάτη. Ριτουξιμάμπη έχει χορηγηθεί επίσης σε ασθενείς 
με ΡΑ και ανεπαρκή ανταπόκριση σε προηγηθείσα αγωγή με TNF-
αναστολείς και οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των ασθενών. Η 
χορήγησή της δεν συνοδεύθηκε από σημαντικές ανεπιθύμητες 
ενέργειες ή ιδιαίτερα σοβαρές λοιμώξεις και επομένως φαίνεται να 
έχει μια θέση στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΡΑ. 
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ΕΙσΑΓΩΓΗ

Στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ρευματο-
ειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) έχει εισαχθεί, κατά την 
τελευταία δεκαετία, η χρήση των βιολογικών πα-
ραγόντων1, οι οποίοι τροποποιούν εκλεκτικά την 
ανοσιακή απάντηση και μεταβάλλουν την κλινική 
εικόνα και την πορεία της νόσου2. Οι βιολογικοί 
παράγοντες που έχουν έως σήμερα τη μεγαλύτερη 
χρήση στην αντιμετώπιση της ΡΑ είναι αυτοί που 
καταστέλλουν τις κυτταροκίνες που προάγουν τη 
φλεγμονή και ειδικότερα αυτές που συσχετίζονται 
κυρίως με τα Τ-λεμφοκύτταρα, όπως ο παράγοντας 
νέκρωσης των όγκων-α (TNF-α) και η ιντερλευκίνη-1 
(IL-1). Οι βιολογικοί αυτοί παράγοντες στοχεύουν 
σε ειδικές κυτταρικές οδούς σημάτων είτε με ανα-
στολή (αντι-TNF παράγοντες) είτε με ανταγωνισμό 
υποδοχέων, αλλά όχι στα κύτταρα αυτά καθεαυτά 
που συμμετέχουν στην ανοσοπαθολογική διεργα-
σία. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνουν την πορεία 
και την κλινική εικόνα της νόσου.

Πρόσφατα, έγινε σαφές ότι και τα Β-λεμφο-
κύτταρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια της ΡΑ3,4, οδηγώντας στη χρήση, για 
τη θεραπεία της ΡΑ, του βιολογικού παράγοντα 
ριτουξιμάμπη που στοχεύει στα Β-λεμφοκύτταρα 
και χρησιμοποιείται ήδη από ετών στην αντιμε-
τώπιση των non-Hodgkin από Β-κύτταρα λεμ-
φωμάτων5,6. 

ΤΑ Β-ΛΕμφοΚυΤΤΑΡΑ

Τα Β λεμφοκύτταρα προέρχονται από το μυελό 
των οστών, όπου αναπτύσσονται από αρχέγο-
να κύτταρα εξελικτικά σε προ-προ-Β-κύτταρα (ή 
πρώιμα προ-Β-κύτταρα), σε προ-Β κύτταρα και σε 
ανώριμα Β κύτταρα. Κατά τη διάρκεια των σταδίων 
αυτών, τα γονίδια που κωδικοποιούν τον υποδοχέα 
των αντιγόνων μετασχηματίζονται. Ο πρώτος τύπος 
κυττάρου που εξέρχεται από το μυελό των οστών 
είναι το ανώριμο Β κύτταρο που φέρει αντισώματα 
στην επιφάνειά του. Μόλις εισέλθει στην κυκλο-
φορία, γίνεται ώριμο Β κύτταρο και έχει βραχεία 

διάρκεια ζωής, εκτός και εάν ενεργοποιηθεί από 
κάποιο αντιγόνο. Εάν ενεργοποιηθεί, τότε εξελίσσε-
ται σε Β κύτταρο μνήμης ή σε πλασματοβλάστη. Η 
πλασμαβλάστη μεταναστεύει στο μυελό των οστών, 
όπου ωριμάζει πλασματοκύτταρο με μακρό χρόνο 
ζωής7-10. Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων 
μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους και θα τα 
οδηγήσει είτε προς τη συμμετοχή σε βραχυχρόνια 
άνοση αντίδραση είτε στη μετατροπή τους προς 
μακρόβια κύτταρα μνήμης. Όταν ένα Β κύτταρο 
ενεργοποιείται είτε από αντιγόνο που δεσμεύεται 
στο επιφανειακό του αντίσωμα είτε από παθογόνο 
παράγοντα που δεσμεύεται σε toll-like κυτταρικό 
υποδοχέα, συνήθως διαφοροποιείται σε βραχείας 
ζωής πλασματοκύτταρο που εκκρίνει αντισώματα 
του ιδίου τύπου με αυτόν που υπήρχε αρχικά στην 
επιφάνειά του. Η παροδική αυτή άνοση αντίδραση 
διαρκεί μόνο λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες7-10. 

Άλλα ενεργοποιημένα Β-λεμφοκύτταρα προ-
σλαμβάνουν το αντιγόνο, το επεξεργάζονται και 
στη συνέχεια το παρουσιάζουν στα Τ-λεμφο-
κύτταρα. Εάν ενεργοποιημένα Β-λεμφοκύτταρα 
ενεργοποιήσουν Τ-λεμφοκύτταρα ή συναντήσουν 
Τ-λεμφοκύτταρα ήδη ενεργοποιημένα από άλλα 
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, απελευθερώ-
νονται επιπρόσθετα ανοσιακά σήματα (συνδέτης 
του CD40 και κυτταροκίνες) που κατευθύνουν τα 
Β ώστε να διαφοροποιηθούν κατά ειδικούς τρό-
πους, παράγοντας με τον τρόπο αυτό μακρόβια Β 
κύτταρα μνήμης και μακρόβια πλασματοκύτταρα 
μνήμης7-10. 

Β-ΛΕμφοΚυΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑυΤοΑνοσΙΑ

Τα Β λεμφοκύτταρα συμμετέχουν στην εμ-
φάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων με διάφορους 
τρόπους. Ο πιο αναγνωρισμένος είναι μέσω της 
παραγωγής αυτοαντισωμάτων και του σχηματι-
σμού ανοσοσυμπλεγμάτων, οπότε και επάγουν 
τοπικές φλεγμονώδεις αντιδράσεις και ιστική 
καταστροφή. Η άμεση δράση αυτών των αντι-
σωμάτων που αντιδρούν με αυτοαντιγόνα (αυ-
τοαντισώματα) συνεισφέρει στην παθογένεια 
νοσημάτων, όπως η αυτοάνοση αιμολυτική αναι-
μία, η αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα καθώς 
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και τα πειραματικά πρότυπα άλλων αυτοάνοσων 
νοσημάτων σε ποντικούς. Τα ανοσοσυμπλέγματα 
(αντιγόνο-αυτοαντίσωμα-συμπλήρωμα) είναι 
ισχυροί παθογενετικοί παράγοντες που προκαλούν 
παθογόνους καταρράκτες σε νοσήματα όπως η 
ΡΑ, η μικτή κρυοσφαιριναιμία, ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος και κάποιες αγγειίτιδες11. 

Σήμερα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο το 
ότι τα Β-λεμφοκύτταρα συμβάλλουν στην εμφά-
νιση αυτοανοσίας, ενεργοποιώντας τα Τ-λεμφο-
κύτταρα. Η ενεργοποίηση αυτή επιτελείται με την 
απελευθέρωση κυτταροκινών, με το σχηματισμό 
λεμφοζιδιακών δόμων και με έκτοπη νεολεμφο-
γένεση, και οι μηχανισμοί αυτοί διαδραματίζουν 
επίσης σημαντικό παθογενετικό ρόλο στη ΡΑ και 
σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα11. 

Σε χρόνιες άνοσες αντιδράσεις τα Β-λεμφο-
κύτταρα μπορεί να είναι τα πιο ισχυρά αντιγο-
νοπαρουσιαστικά κύτταρα που ενεργοποιούν τα 
Τ-λεμφοκύτταρα, τα κατευθύνουν και καθορίζουν 
τη διαφοροποίησή τους. 

ο ΡοΛοσ ΤΩν Β-ΛΕμφοΚYΤΤΑΡΩν 
σΤΗν ΠΑθοΓΕνΕΙΑ ΤΗσ ΡΕυμΑΤοΕΙδουσ 
ΑΡθΡIΤΙδΑσ

Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα Τ-λεμφοκύτταρα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια 
της ΡΑ. Θεωρείται ότι οι πρώιμες ανοσιακές διερ-
γασίες που συμβάλλουν στην κλινική εμφάνιση 
της ΡΑ ενεργοποιούνται, όχι από τα Β-λεμφοκύτ-
ταρα αλλά από τα Τ και από τα μονοπύρηνα του 
ορογόνου υμένα12. Όταν ενεργοποιηθούν αυτά 
τα κύτταρα οδηγούν, διαμέσου ανοσιακών και 
φλεγμονωδών μηχανισμών, στην εμφάνιση άλγους 
και οιδήματος της άρθρωσης. 

Ο ορογόνος υμένας των ασθενών με ΡΑ είναι 
διηθημένος από μεγάλο αριθμό ενεργοποιημέ-
νων CD4+ T-λεμφοκυττάρων13,14, τα οποία όταν 
ενεθούν πειραματικά σε ποντικούς επάγουν τη 
νόσο1,5. Αυτά τα Τ-λεμφοκύτταρα είναι πιθανότατα 
πολυκλωνικά16. Η μείωση του αριθμού τους είτε 
με παροχέτευση του θωρακικού πόρου17 είτε με 
τροποποίηση της λειτουργίας τους με χορήγηση 
ανοσοτροποποιητικών φάρμακων όπως η κυκλο-

σπορίνη, οδηγεί σε κλινική βελτίωση, υποδηλώνο-
ντας έτσι το σημαντικό ρόλο των Τ-λεμφοκυττάρων 
στη φλεγμονώδη διεργασία18. Τα ενεργοποιημένα 
Τ επάγουν, επίσης, την ενεργοποίηση των οστεο-
κλαστών και την οστική καταστροφή στη ΡΑ19. 

Αρκετά δεδομένα δείχνουν ότι και τα Β-λεμφο-
κύτταρα είναι δυνατόν να διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην παθογένεια της ΡΑ3,4. Δεδομένα 
που αναφέρονται στη συμμετοχή τους στην πα-
θογένεια της ΡΑ προέρχονται ήδη από το 19ο 
αιώνα όταν βλαστικά κέντρα, ήτοι διαιρούμενα 
Β-λεμφοκύτταρα, παρατηρήθηκαν στον ορογόνο 
υμένα ασθενών με ΡΑ. Στα μέσα του 20ου αιώνα, 
ο Waaler20 αναγνώρισε τα αυτοαντισώματα που 
ανιχνεύονται σήμερα ως ρευματοειδείς παράγοντες 
(RF), ενώ το εργαστήριο του Kunkel21 κατέδειξε 
την παρουσία και τα χαρακτηριστικά ανοσοσυ-
μπλεγμάτων που περιέχουν ανοσοσφαιρίνη IgG 
και RF. Ωστόσο, μέχρι το 1980, η σημασία των 
αυτοαντισωμάτων στη ΡΑ παρέμεινε ασαφής, 
καθώς τα κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα 
που ανακαλύφθηκαν από τον Kunkel21 δέσμευαν 
ελάχιστα το συμπλήρωμα. Οι Nardella και συν.22, 
το 1983, έδειξαν ότι τα ανοσοσυμπλέγματα αυτά 
διεγείρουν τα μακροφάγα στο να εκκρίνουν IL-1 
και TNF-α, αλλά τα ευρήματά τους αυτά πέρασαν 
απαρατήρητα. 

Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι οι RF είναι αυτο-
αντισώματα που στρέφονται έναντι της Fc περιοχής 
της IgG, και ότι η περιοχή αυτή είναι σημαντική για 
τη δέσμευση του συμπληρώματος, την αλληλεπί-
δραση με τον υποδοχέα Fc και την προσκόλληση 
των ανοσοσυμπλεγμάτων. Η παρουσία ανοσοσυ-
μπλεγμάτων στον ορογόνο υμένα, σε συνδυασμό 
με τα ελαττωμένα επίπεδα των κλασμάτων του 
συμπληρώματος, υποδηλώνει τη συμμετοχή των 
RF στην τοπική παθοφυσιολογία της νόσου23. Τα 
Β-λεμφοκύτταρα συμμετέχουν στην παθογένεια 
της ΡΑ με αρκετούς μηχανισμούς όπως24-29:

Α) Τα Β-λεμφοκύτταρα εκκρίνουν 
φλεγμονώδεις κυτταροκίνες

Τα ενεργοποιημένα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν 
φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, όπως ιντερλευκίνη-
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6 (IL-6), ιντερλευκίνη-10 (IL-10) και TNF-α, που 
επιδρούν σε άλλα κύτταρα αλλά και στα ίδια τα 
Β-λεμφοκύτταρα. Η IL-6 και η IL-10 επάγουν την 
ενεργοποίηση και τη διαφοροποίηση των Β-λεμ-
φοκυττάρων. O TNF-α ενεργοποιεί τα μακροφάγα, 
που με τη σειρά τους εκκρίνουν περισσότερες 
φλεγμονώδεις κυτταροκίνες IL-1, IL-6 και TNF-
α24,27,28,30-32. Η IL-10 αναστέλλει την αντιγονοπα-
ρουσιαστική ικανότητα των δενδριτικών κυττά-
ρων, που είναι τα κύρια αντιγονοπαρουσιαστικά 
κύτταρα στην παθολογική άνοση απόκριση. Έτσι, 
είναι πιθανό ότι η IL-10 που εκκρίνεται από τα 
Β-λεμφοκύτταρα στην πραγματικότητα να κατα-
στέλλει τη φυσιολογική άνοση απόκριση στους 
ασθενείς με ΡΑ24.

Β) Τα Β-λεμφοκύτταρα παρουσιάζουν 
αντιγόνα

Τρεις τύποι κυττάρων, τα δενδριτικά, τα μα-
κροφάγα και τα Β-λεμφοκύτταρα τυπικά δρουν 
ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα προς τα 
βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. Το Β-λεμφοκύτταρο 
έχει μελετηθεί λιγότερο επειδή είναι πολύ πτω-
χό αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο όταν δεν 
είναι ενεργοποιημένο, πράγμα που συμβαίνει 
σε πολλές πειραματικές καταστάσεις. Ωστόσο 
όταν ενεργοποιηθεί, δεσμεύει, προσλαμβάνει 
και επεξεργάζεται αποτελεσματικά το αντιγόνο σε 
αντιγονικά πεπτίδια. Ρυθμίζει επίσης τα αντιγονο-
παρουσιαστικά μόρια του μείζονος συστήματος 
ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ, τα φορτίζει με πεπτί-
δια και τα παρουσιάζει στα Τ-λεμφοκύτταρα έτσι 
ώστε να τα ενεργοποιήσει 25,26,28,33,34. 

Γ) Τα Β-λεμφοκύτταρα συντηρούν την 
ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων

Η ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων είναι 
κύριο χαρακτηριστικό της παθογένειας της ΡΑ και 
η συντήρηση αυτής της ενεργοποίησης εξαρτά-
ται κατά κριτικό τρόπο από τα Β-λεμφοκύτταρα. 
Τα Β-λεμφοκύτταρα όχι μόνο παρουσιάζουν το 
αντιγόνο στα Τ, αλλά δίνουν επίσης και σημαντικά 
διεγερτικά σήματα απαραίτητα για την κλωνική 
έκπτυξη των CD4+ T-λεμφοκυττάρων και τη δι-

αφοροποίησή τους. Ο επαγόμενος στη χρόνια 
φλεγμονή συνδιεγέρτης ICOS και ο συνδέτης του, 
που εκφράζονται από τα Β-λεμφοκύτταρα, είναι 
σημαντικοί παθογενετικοί παράγοντες σε χρόνιες 
ανοσιακές αντιδράσεις25,27,28,31,35. 

δ) Τα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν 
αυτοαντισώματα

Δύο τύποι Β κυττάρων εκκρίνουν αντισώματα, 
οι πλασματοβλάστες -που προέρχονται από τα Β 
κύτταρα και συνεχίζουν να διαιρούνται- και τα 
πλασματοκύτταρα που είναι μακρόβια και δεν 
διαιρούνται περαιτέρω. Αμφότεροι παράγουν 
αυτοαντισώματα όπως οι RF και τα αντισώματα 
έναντι των κιτρουλλινικών πεπτιδίων. Τα αυτοαντι-
σώματα δεσμεύουν το συμπλήρωμα και μπορούν 
να ενεργοποιούν τα μακροφάγα. Μπορούν επίσης 
να δρουν ως αυτο-αναπαραγόμενη διέγερση για 
τα Β-λεμφοκύτταρα. Αυτό μπορεί να εξηγήσει 
γιατί ο RF σχετίζεται με επιθετική ΡΑ, αυξημένη 
νοσηρότητα και θνητότητα25,27,29,36,37. 

Συμπερασματικά, τα Β-λεμφοκύτταρα δια-
δραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια 
της ΡΑ, καθώς είναι η πηγή παραγωγής των RF 
και των αντισωμάτων έναντι των κιτρουλλινικών 
πρωτεϊνών που συμμετέχουν στο σχηματισμό 
ανοσοσυμπλεγμάτων και στην ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος, τοπικά στις αρθρώσεις. Επίσης 
τα ενεργοποιημένα Β-λεμφοκύτταρα είναι πολύ 
αποτελεσματικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα 
και μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση 
των Τ-λεμφοκυττάρων και μέσω της έκφρασης δι-
εγερτικών μορίων, ενώ παράγουν χημειοκίνες και 
κυτταροκίνες που προάγουν την κυτταρική διήθη-
ση, τη δημιουργία έκτοπων λεμφοζιδικών δομών, 
την αγγειογένεση και την υπερπλασία του ορογό-
νου υμένα. Επομένως η επιτυχία της θεραπευτικής 
μείωσης του αριθμού των Β-λεμφοκυττάρων στη 
ΡΑ, μπορεί να οφείλεται στην παρεμπόδιση αυτών 
των πολλαπλών λειτουργιών38. 

Η σΤοχΕυσΗ ΤΩν Β-ΛΕμφοΚυΤΤΑΡΩν 

σΤΗ ΡΕυμΑΤοΕΙδΗ ΑΡθΡΙΤΙδΑ

Πρόσφατες μελέτες έχουν συμβάλει στη διά-
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κριση μεταξύ του ρόλου που διαδραματίζουν τα 
Β-λεμφοκύτταρα στην προστατευτική ανοσία και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στη φλεγμονώδη 
διαδικασία της ΡΑ. Η διάκριση των ρόλων αυτών 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ανάπτυξη στοχευ-
μένης θεραπείας για τη ΡΑ. Οι Hoyer και συν.39 
ανίχνευσαν, σε πρότυπο αυτοανόσου νοσήματος 
σε ποντικό, το εύρος ζωής και την επιβίωση των 
Β-λεμφοκυττάρων και των πλασματοκυττάρων στο 
σπλήνα και έδειξαν ότι τα αντισωματο-εκκριτικά 
κύτταρα μπορεί να είναι πολύ μακρόβια, και ότι 
τα βραχύβια και μακρόβια αντισωματο-εκκριτικά 
κύτταρα συνυπάρχουν στο ίδιο λεμφοειδές όρ-
γανο. Βρήκαν ότι το 30% των πλασματοβλαστών 
και των πλασματοκυττάρων ζουν περισσότερο 
από 9 εβδομάδες, ενώ παρατήρησαν ακόμη ότι 
τα βραχύβια και μακρόβια κύτταρα υπάρχουν 
σε διαφορετικά διαμερίσματα και δεν αναμειγνύ-
ονται. Η θεραπεία των ποντικών με χορήγηση 
κυκλοφωσφαμίδης εξαφάνισε τα βραχύβια αλλά 
όχι και τα μακρόβια κύτταρα. 

Πειραματικά δεδομένα έδειξαν επίσης ότι υπάρ-
χει «φωλέα επιβίωσης-niche for survival» για τα 
πλασματοκύτταρα στο μυελό των οστών, όπου 
αυτά λαμβάνουν σήματα και γίνονται πλασματο-
κύτταρα μνήμης40. Οι πλασμαβλάστες που δημι-
ουργούνται de novo εισέρχονται στο διαμέρισμα 
των μακρόβιων πλασματοκυττάρων μνήμης, μόνο 
μεταναστεύοντας διαμέσου του αίματος από τα 
δευτερεύοντα λεμφοειδή όργανα, τον σπλήνα 
και τους λεμφαδένες προς το μυελό των οστών ή 
προς τον φλεγμονώδη ιστό. Εκεί απομακρύνουν 
τα υπάρχοντα πλασματοκύτταρα και τα αντικα-
θιστούν. Μόνο το 10% έως 20% των αντισωμα-
το-εκκριτικών κυττάρων που δημιουργούνται 
κατά την ανοσιακή απόκριση γίνονται μακρόβια 
προστατευτικά πλασματοκύτταρα10. 

Τα πρόσφατα αυτά πειραματικά δεδομένα 
επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ των αντισωματο-
εκκριτικών κυττάρων της φλεγμονώδους και της 
άμεσης ανοσιακής απόκρισης και των κυττάρων 
μνήμης της χυμικής ανοσίας που χαρακτηρί-
ζονται από σταθερή έκκριση προστατευτικών 
αντισωμάτων. Τα κύτταρα διακρίνονται τοπικά 

και χρονικά και επιτρέπουν έτσι τη στόχευση 
στα κύτταρα που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη 
απόκριση. Ο δείκτης επιφανείας CD20 των Β-
λεμφοκυττάρων προσφέρεται ως θεραπευτικός 
στόχος, καθώς εκφράζεται μόνο στα Β κύτταρα, 
προ-Β κύτταρα, ενεργοποιημένα Β και Β κύτταρα 
μνήμης, αλλά όχι στα πλασματοκύτταρα ή στα 
αρχέγονα κύτταρα. 

Η ΡΙΤουξΙμΑμΠΗ σΤΗ θΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗσ 
ΡΕυμΑΤοΕΙδουσ ΑΡθΡΙΤΙδΑσ

Η ριτουξιμάμπη είναι ένα θεραπευτικό μονο-
κλωνικό αντίσωμα που στοχεύει το CD20 αντιγόνο 
επιφανείας στα Β κύτταρα5 και φαίνεται ότι μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία 
της ΡΑ, καθώς τα κλινικά δεδομένα από τη χρήση 
της αυξάνονται ταχύτατα. Η ριτουξιμάμπη στο-
χεύει το CD20 που εκφράζεται στα Β κύτταρα 
αλλά όχι στα αρχέγονα κύτταρα, στα πρώιμα 
προ-Β κύτταρα, στα δενδριτικά κύτταρα ή στα 
πλασματοκύτταρα, έτσι ενώ προκαλεί ταχεία 
ελάττωση των Β κυττάρων στο περιφερικό αίμα, 
επιτρέπει την αναγέννηση των Β κυττάρων και 
δεν προκαλεί υπογαμμασφαιριναιμία. Σύμφωνα 
με τη θεωρητική προσέγγιση, ο σκοπός της θερα-
πείας με ριτουξιμάμπη στη ΡΑ είναι η ελάττωση 
των Β-λεμφοκυττάρων, με ταυτόχρονη ελάττωση 
της παραγωγής αυτοαντισωμάτων και με την 
απομάκρυνση της ανοσολογικής μνήμης για τη 
νόσο που υπάρχει στα μεταλλαγμένα γονίδια 
των ειδικών αυτό-αντιδραστικών κλώνων των 
ανοσοσφαιρινών. Η αναμενόμενη έκβαση της 
θεραπείας είναι η εξάλειψη ικανοποιητικού αριθ-
μού Β-λεμφοκυττάρων, ώστε να καταστραφούν 
οι κλώνοι τους που σχετίζονται με τη νόσο και να 
επακολουθήσει βαθμιαία κλινική βελτίωση που 
θα επιμείνει για μακρό χρονικό διάστημα. 

Η θεωρητική προσέγγιση είναι παρόμοια με 
αυτή της θεραπείας του λεμφώματος από Β-κύτ-
ταρα. Σε ασθενείς με λέμφωμα, τα ολικά επίπεδα 
των ανοσοσφαιρινών δεν ελαττώνονται οξέως 
μετά τη χορήγηση της ριτουξιμάμπης. Το κύριο 
φορτίο της παραγωγής των αντισωμάτων προ-
έρχεται από τα πλασματοκύτταρα, τα οποία δεν 
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εκφράζουν το αντιγόνο CD20 και επομένως η 
απομάκρυνση των Β-λεμφοκυττάρων δεν αναμέ-
νεται να καταλήξει σε οξεία πτώση των επιπέδων 
των αυτοαντισωμάτων. Η ριτουξιμάμπη είναι 
εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (US Food and 
Drug Administration) για τη θεραπεία του CD20+ 
non-Hodgkin λεμφώματος από Β κύτταρα. 

Πρόσφατα, η ΡΑ αναγνωρίσθηκε ως νόσος που 
μπορεί να αντιμετωπισθεί με στοχευμένη θεραπεία 
έναντι των Β κυττάρων, καθώς χαρακτηρίζεται 
από την παρουσία στον ορογόνο υμένα πολλών 
κυττάρων που εκφράζουν το αντιγόνο CD20 και 
από την παρουσία αυτοαντισωμάτων, και μετά 
από τη διενέργεια των απαιτούμενων κλινικών 
μελετών αποτελεί πλέον ένδειξη για τη χορήγηση 
της ριτουξιμάμπης.

Οι Edwards και συν.41 πραγματοποίησαν την 
πρώτη μεγάλη μελέτη της ριτουξιμάμπης σε ασθε-
νείς με ενεργό ΡΑ. Στη μελέτη αυτή, 161 ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν σε μια από τις τέσσερις θερα-
πευτικές ομάδες και έλαβαν (α) μεθοτρεξάτη από 
του στόματος ή (β) ριτουξιμάμπη 1.000mg κατά 
τις ημέρες 1 & 15 ή (γ) ριτουξιμάμπη 1.000mg 
κατά τις ημέρες 1 & 15 και κυκλοφωσφαμίδη 
750mg κατά τις ημέρες 3 & 17 ή (δ) ριτουξιμάμπη 
1,000mg κατά τις ημέρες 1 & 15 και μεθοτρεξάτη. 
Όλοι οι ασθενείς είχαν λάβει θεραπεία με κορτι-
κοστεροειδή επί 17 ημέρες. Μετά από 6 μήνες, οι 
ασθενείς που είχαν λάβει ριτουξιμάμπη (β) είχαν 
μεγαλύτερη βελτίωση από αυτούς που είχαν λά-
βει μεθοτρεξάτη (α), ενώ μεγαλύτερη βελτίωση, 
που διατηρήθηκε για 12 μήνες, παρατηρήθηκε 
στους ασθενείς που είχαν λάβει ριτουξιμάμπη 
και μεθοτρεξάτη (δ). 

Η θεραπευτική αγωγή με ριτουξιμάμπη είναι 
θεωρητικά δυνατόν να καταστέλλει την ενδογενή 
ανοσία, αφήνοντας τους ασθενείς ευπαθείς σε 
σοβαρές λοιμώξεις. Τα ανεπιθύμητα συμβάματα 
ήταν ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος στη μελέτη αυτή, 
καθώς όλες οι θεραπευτικές ομάδες είχαν συγκρί-
σιμη επίπτωση ανεπιθύμητων συμβαμάτων. Οι 
συγγραφείς συμπέραναν ότι η θεραπεία με δύο 
εγχύσεις ριτουξιμάμπης, μόνης ή σε συνδυασμό 

με κυκλοφωσφαμίδη ή μεθοτρεξάτη, κατέληξε 
σε σημαντική βελτίωση με ασφάλεια στις 24 και 
48 εβδομάδες σε ασθενείς με ενεργό ανθεκτική 
στη μεθοτρεξάτη ΡΑ41. 

Σε άλλη μεγάλη, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 
ελεγχόμενη μελέτη εκτιμήθηκε η θεραπεία με 
ριτουξιμάμπη σε ασθενείς με ΡΑ και ειδικότερα η 
κατάλληλη θεραπευτική δόση του φαρμάκου και 
ο ρόλος της ταυτόχρονης χορήγησης κορτικοστε-
ροειδών (Dose-ranging Assessment International 
Clinical Evaluation of Rituximab in Rheumatoid 
Arthritis–DANCER trial)42. Στη μελέτη συμπεριε-
λήφθησαν 465 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν 
σε τρεις ομάδες. Οι ασθενείς έλαβαν: (α) ριτου-
ξιμάμπη σε 2 εγχύσεις που απείχαν 2 εβδομάδες 
μεταξύ τους σε δόση 500mg/έγχυση (ολική δόση 
1.000mg), ή (β) ριτουξιμάμπη σε 2 εγχύσεις σε 
δόση 1.000mg/έγχυση (ολική δόση 2.000mg) 
ή (γ) εικονικό φάρμακο. Όλοι οι ασθενείς λάμ-
βαναν και μεθοτρεξάτη, από του στόματος ή 
παρεντερικά, σε δόση 10-25mg εβδομαδιαίως. 
Η κάθε ομάδα διαιρέθηκε περαιτέρω σε υποο-
μάδες που είτε δεν λάμβαναν κορτικοστεροειδή 
(1) είτε λάμβαναν κορτικοστεροειδή ενδοφλέβια 
(2) είτε λάμβαναν κορτικοστεροειδή από του 
στόματος και ενδοφλέβια (3). Μετά από 24 μή-
νες παρακολούθησης, αμφότερες οι δόσεις της 
ριτουξιμάμπης είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικά 
μεγαλύτερη κλινική βελτίωση σε σχέση με το 
εικονικό φάρμακο. Η χορήγηση των κορτικοστε-
ροειδών δεν αύξησε την αποτελεσματικότητα της 
ριτουξιμάμπης, αλλά η προηγηθείσα ενδοφλέβια 
χορήγηση κορτικοστεροειδών φάνηκε να ελαττώ-
νει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με 
την πρώτη έγχυση του φαρμάκου. Ένας δεύτε-
ρος κύκλος θεραπείας με ριτουξιμάμπη, 6 μήνες 
μετά τον πρώτο, ήταν επίσης αποτελεσματικός. 
Οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι χορήγησης της 
ριτουξιμάμπης μπορεί να σχετίζονται με τάση 
αρνητικοποίησης του IgM-RF. 

Η συνολική επίπτωση ανεπιθύμητων παρε-
νεργειών ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς που 
λάμβαναν ριτουξιμάμπη από αυτούς που λάμ-
βαναν εικονικό φάρμακο, με συχνότερες την 
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υπέρταση και τα ρίγη περί την περίοδο της έγ-
χυσης. Λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 28% των 
ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και στο 
35% των ασθενών που έλαβαν ριτουξιμάμπη. 
Παρατηρήθηκαν λίγες σοβαρές λοιμώξεις, όπως 
πυελονεφρίτιδα, βρογχίτιδα, επιγλωττίτιδα, πνευ-
μονία, λοίμωξη αναπνευστικού και η συχνότητά 
τους δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων του εικο-
νικού φαρμάκου και της ριτουξιμάμπης. 

Σε μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά 
τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη φάσης ΙΙΙ εκτιμήθηκε 
η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χορή-
γησης ριτουξιμάμπης μετά από 24 εβδομάδες, σε 
ασθενείς με ΡΑ που είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση 
στη χορήγηση TNF-αναστολέων43. Στις 24 εβδομά-
δες, ένας μόνο κύκλος χορήγησης ριτουξιμάμπης 
μαζί με μεθοτρεξάτη είχε ως αποτέλεσμα σημα-
ντική κλινική βελτίωση στους ασθενείς με ενεργό, 
μακροχρόνια ΡΑ και ανεπαρκή ανταπόκριση στη 
χορήγηση TNF-αναστολέων. 

συμπέρασμα

Τα Β-λεμφοκύτταρα συμμετέχουν στην παθο-
γένεια της ΡΑ και η νόσος έχει αναγνωρισθεί ως 
νόσος που δυνητικά μπορεί να αντιμετωπισθεί 
με στοχευμένη θεραπεία έναντι των Β κυττάρων, 
καθώς χαρακτηρίζεται από την παρουσία στον 
ορογόνο υμένα πολλών κυττάρων που εκφράζουν 
το CD20 και από την παρουσία αυτοαντισωμάτων. 
Η ριτουξιμάμπη είναι ένα θεραπευτικό μονοκλω-
νικό αντίσωμα που στοχεύει το CD20 αντιγόνο 
των Β-λεμφοκυττάρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ενεργού ΡΑ με 
σημαντικά κλινικά αποτελέσματα. Η χορήγησή της 
δεν συνοδεύεται από την εμφάνιση σημαντικών 
ανεπιθύμητων ενεργειών και ιδιαίτερα λοιμώξεων, 
συνεπώς, έχει αναμφισβήτητα σημαντική θέση 
στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΡΑ. 

ABSTRACT

The role of rituximab in rheumatoid arthritis 
therapy
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2Endocrinology Department, Red Cross Hospital, 
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Experimental data have provided evidence 
that B lymphocytes may play a significant role 
in rheumatoid arthritis (RA) pathogenesis. B 
lymphocytes are the source of the rheumatoid 
factors and anticitrullinated protein antibodies. 
They are also very efficient antigen-presenting 
cells and can contribute to T cell activation and 
produce chemokines and cytokines which promote 
leukocyte infiltration into the joints, formation of 
ectopic lymphoid structures, angiogenesis and 
synovial hyperplasia. Rituximab is a monoclonal 
antibody that targets the CD20 antigen of B 
cells, expressed on B cells but not on stem cells, 
early pre-B cells, dendritic cells, or plasma cells. 
It causes rapid B-cell depletion in the peripheral 
blood but allows B-cell regeneration and does not 
produce hypogammaglobulinemia. It has been 
used in patients with active RA with significant 
improvement as compared to placebo, but the 
greatest improvement was observed in patients 
on both rituximab and methotrexate. It was also 
administered to patients who had an insufficient 
response to TNF-blockers. Its administration was 
not accompanied by serious adverse events, in 
particular infections. In conclusion, rituximab, a 
monoclonal antibody which targets the CD20 
antigen on B cells, is a new prominent treatment 
option for patients with RA. 
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