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Στθ μελζτθ εκτιμικθκε θ ςθμαςία του Rituximab ωσ αγωγι διατιρθςθσ φφεςθσ ςε αςκενείσ 

με νζα ι υποτροπιάηουςα ANCA-αγγειίτιδα (granulomatosis with polyangiitis, microscopic 

polyangiitis, renal-limited ANCA-associated vasculitis) που πζτυχαν πλιρθ φφεςθ με 

ςυνδυαςμό κυκλοφωςφαμίδθσ και γλυκοκορτικοειδϊν. Η διατιρθςθ φφεςθσ με ΜΤΧ ι ΑΖΑ 

ςχετίηεται με υψθλό κίνδυνο υποτροπισ . 

115 αςκενείσ με ANCA – αγγειίτιδα ςε φφεςθ τυχαιοποιικθκαν ςε RTX (500 mg τις ημέρες 0 

και 14 και τους μήνες  6, 12 και 18) ι ΑΖΑ (μέχρι τον μήνα 22) 

Μεγαλύτερος αριθμός ασθενών έμεινε σε ύφεση με το RTX, αφοφ τον μινα 28, υποτροπι 

διαπιςτϊκθκε ςε  7 αςκενείσ  ςτθ ομάδα τθσ ΑΖΑ  (29%) και ςε 3 αςκενείσ  ςτθν ομάδα  

rituximab (5%) (hazard ratio 6.61; 95% CI , 1.56 - 27.96  P=0.002) 

H ςυχνότθτα των ςοβαρϊν ανεπικφμθτων ςυμβαμάτων ιταν παρόμοια μεταξφ των 2 

ομάδων:  

 25 αςκενείσ ςε κάκε ομάδα, 44 ςυμβάματα ςτθν ΑΖΑ και 45 με το RTX 

 8 αςκενείσ με ΑΖΑ και 11 με RTX είχαν ςοβαρζσ λοιμϊξεισ 

 Καρκίνοσ αναπτφχκθκε ςε 2 αςκενείσ με ΑΖΑ και ςε 1 με RTX  

 2 αςκενείσ τθν ομάδα τθσ ΑΖΑ απεβίωςαν (ζνασ από ςιψθ και ζνασ από καρκίνο 

παγκρζατοσ) 
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