2 πρόςφατα δθμοςιευμζνα άρκρα ςτο Ann Rheum Dis φωτίηουν τι ερϊτθμα αυτό:
τθν πρϊτθ μελζτθ (προοπτικι μελζτθ παρατιρθςθσ) 604 ΡΑ αςκενείσ ζλαβαν rituximab
και 507 ζναν άλλο αντι-TNF-α παράγοντα. Η ομάδα υπό rituximab είχε πιο ςοβαρι νόςο


Η αλλαγή ςτο DAS28-3-ESR ήταν ςημαντικά μεγαλφτερη ςτην ομάδα υπό RTX
παρά υπό 2ο αντι-TNF-α παράγοντα (-1.5 (0.2) vs -1.1 (0.2); p=0.007)



Σα ευριματα παρζμειναν ςθμαντικά για αςκενείσ που απζτυχαν ςτον 1ο αντι-TNF-α
λόγω μθ-αποτελεςματικότθτασ αλλά όχι για αςκενείσ που απζτυχαν λόγω
δυνανεξίασ . Η διαφορά ιταν κυρίωσ ςθμαντικι για οροκετικοφσ αςκενείσ

Rituximab versus an alternative TNF inhibitor in patients with rheumatoid arthritis who failed to respond to a
single previous TNF inhibitor: SWITCH-RA, a global, observational, comparative effectiveness study. Emery P,
Gottenberg JE, Rubbert-Roth A, Sarzi-Puttini P, Choquette D, Martínez Taboada VM, Barile-Fabris L, Moots RJ,
Ostor A, Andrianakos A, Gemmen E, Mpofu C, Chung C, Gylvin LH, Finckh A. Ann Rheum Dis. 2014 Jan 17. doi:
10.1136/annrheumdis-2013-203993. [Epub ahead of print]

τθ δεφτερθ μελζτθ ζγινε ςφγκριςθ abatacept (ΑΒΑ) Vs anti-TNF-α με μια αναδρομικι
εκτίμθςθ δεδομζνων από μια κοόρτθ αςκενϊν από τισ ΗΠΑ, όπου ςχθματίςτθκαν 2
ανάλογεσ ομάδεσ αςκενϊν με ΡΑ και αποτυχία ςτον 1ο αντι-TNF-α : α) 431 υπό ABA και 746
υπό anti-TNF για 6 μινεσ παρακολοφκθςθ και β) 311 ABA και 493 anti-TNF για 12 μινεσ
παρακολοφκθςθ


Οι διαφορζσ τθσ απόκριςθσ (CDAI) ςτουσ 6 και 12 μινεσ μετά από τισ 2
διαφορετικζσ κεραπείεσ ιταν παρόμοιεσ (-1.64, 95% CI -3.47 - 0.19)



Διαφορζσ δεν διαπιςτϊκθκαν ςε παραμζτρουσ όπωσ mACR20 ( 6m : 28-32%,
p=0.73, 12 m : 35-37%, p=0.48) , mACR50 και mACR70, αλλαγζσ ςτο mHAQ ι το
φφεςθ κατά CDAI

The comparative effectiveness of abatacept versus anti-tumour necrosis factor switching for rheumatoid arthritis
patients previously treated with an anti-tumour necrosis factor. Harrold LR, Reed GW, Kremer JM, Curtis JR,
Solomon DH, Hochberg MC, Greenberg JD. Ann Rheum Dis. 2013 Dec 2. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203936.
[Epub ahead of print]
Σο κείμενο αποτελεί ελεφκερθ μετάφραςθ τθσ περίλθψθσ του δθμοςιευμζνου άρκρου
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλιρεσ άρκρο
Αποτελεί επίςθσ εφρθμα μιασ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά κζμα καταςταλαγμζνθσ γνϊςθσ
Αποτελεί τζλοσ βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ και όχι απαραίτθτα ςφςταςθ για τθν κακθμζρα κλινικι πράξθ

