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Η ανάπτυξη πολυαρθρίτιδας είναι μία από τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της ανοσο-

θεραπείας για καρκίνο (checkpoint inhibitor drugs (ICIs), με δράση έναντι cytotoxic T-

lymphocyte-associated protein 4 ή  programmed cell death protein 1 (PD-1)) (1). Στην 

πρόσφατη βιβλιογραφία δημοσιεύονται 2 μελέτες και μια συστηματική ανασκόπηση (2) 

σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

 Στο πρώτο άρθρο, περιγράφονται 10 περιστατικά με 

ανάπτυξη εκδηλώσεων από το μυοσκελετικό (4 με 

φλεγμονώδη πολυαρθρίτιδα, 4  με ολιγοαρθρίτιδα και 

2 με τενοντο-υμενίτιδα/ 6 με ΑΝΑ θετικά και 2 με anti-

CCP) (3) . To μεσοδιάστημα μεταξύ έναρξης 

ανοσοθεραπείας και πρώτου συμπτώματος από τις 

αρθρώσεις ήταν 6.3 (± 4.3) μήνες. Οι ασθενείς 

αντιμετωπίστηκαν με συστηματική χορήγηση 

κορτικοστεροειδών (6 εκ των οποίων χρειάστηκαν  

δόσεις ≤ 20mg/ημέρα ), ενώ σε 5 περιπτώσεις 

απαιτήθηκε η χορήγηση ανοσοκατασταλτικών 

(steroid-sparing agents), με υποχώρηση των 

συμπτωμάτων 9 μήνες μετά το τέλος της ανοσοθεραπείας.  

 

 Στο δεύτερο άρθρο περιγράφονται επίσης 10 περιστατικά, 6 με ΡΑ (όλοι με θετικά 

anti-CCP, 4 με RF) και 4 με Ρευματική πολυμυαλγία (4). Σε 3 ασθενείς με ΡΑ 

χορηγήθηκαν DMARDs, ενώ στους άλλους 3 μόνο κορτικοστεροειδή ή ΜΣΑΦ. Οι 

ασθενείς με Ρευματική Πολυμυαλγία ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά με 

κορτικοστεροειδή.  
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Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη  

Αποτελεί επίσης εύρημα  μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  

Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο 

Αποτελεί τέλος  


