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ΠΕΡιληΨη: το rituximab χρησιμοποιείται στην ανθεκτική στα κορτικοειδή ιδιοπαθή θρομβοπενική 
πορφύρα (ιΘΠ) (ή όπως διαφορετικά πλέον ονομάζεται ιδιοπαθή αυτοάνοση θρομβοπενία) την τελευ-
ταία 10ετία με 60-70% συνολική ανταπόκριση, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμος έλεγ-
χος του νοσήματος στην πλειονότητα των ασθενών. ςτον μηχανισμό δράσης του εμπλέκεται, εκτός της 
αναστολής παραγωγής αυτοαντισωμάτων, η αναστροφή των διαταραχών των τ- λεμφοκυττάρων που 
παρατηρούνται στην ιΘΠ. ςημαντικά μικρότερες δόσεις από τη συνήθη «δόση λεμφώματος» έχουν πα-
ρόμοια αποτελέσματα. το σχετικά ασφαλές προφίλ καθιστά το rituximab ελκυστικότερη θεραπευτική 
επιλογή δεύτερης γραμμής έναντι της σπληνεκτομής σε ορισμένες περιπτώσεις. το μονοκλωνικό anti-
CD52 έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό σε ορισμένες μορφές ανθεκτικών αυτοάνοσων κυτταροπενιών, 
κυρίως αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, ουδετεροπενία και αμιγή ερυθροβλαστοπενία. η μέχρι τούδε 
κλινική εμπειρία δεν επιτρέπει να θεωρηθεί ως εναλλακτική επιλογή στην περίπτωση ανθεκτικής ιδιοπα-
θούς αυτοάνοσης θρομβοπενίας. In vitro και κλινικές μελέτες με τα anti-CD40L μονοκλωνικά αντισώ-
ματα απέδειξαν την ανοσοκατασταλτική επίδραση των μονοκλωνικών αυτών αντισωμάτων τόσο στα τ 
βοηθητικά κύτταρα όσο και στα Β αυτοάνοσα κύτταρα. Από τους 46 ασθενείς με ανθεκτική ιΘΠ στους 
οποίους χορηγήθηκαν anti-CD40L μονοκλωνικά αντισώματα, συνολικά 11 (24%) απάντησαν θετικά. 
μελέτες φάσεως ιιι είναι πλέον απαραίτητες προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα αντισώματα αυτά, πρα-
κτικώς χωρίς μεγάλες παρενέργειες, μπορούν να εισαχθούν στο οπλοστάσιό μας για ανθεκτική ιΘΠ.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
η πλειονότης των ασθενών με αυτοάνοσες κυτταρο-

πενίες θα απαντήσουν στη συμβατική ανοσοκατασταλ-
τική αγωγή με ή χωρίς σπληνεκτομή. Υπάρχει εντούτοις 
ένας μικρός αριθμός ασθενών που δεν απαντά σ’αυτά τα 
θεραπευτικά σχήματα και οι οποίοι παρουσιάζουν βαριές 
ανθεκτικές μορφές αυτοάνοσων κυτταροπενιών με επι-
κίνδυνη για τη ζωή αιμορραγική διάθεση στην περίπτωση 
της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας (ιΘΠ) (γνω-
στή πλέον και ως ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία). 
ς’αυτές τις περιπτώσεις διάφοροι ανοσοκατασταλτικοί 
ή κυτταροτοξικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί. ςε 
περίπτωση μη απάντησης σ’ αυτά τά εναλλακτικά ανο-

σοκατασταλτικά σχήματα, περισσότερο επιθετικές προ-
σεγγίσεις, συγκεκριμένα ανοσοαφάνιση (immunoablation) 
έχουν τελευταίως προταθεί, όπως υψηλές δόσεις κυκλο-
φωσφαμίδης συνοδευόμενες με αυτόλογη μεταμόσχευ-
ση1. η θεραπεία με το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD52 
(Campath-1H) λιγότερο τοξική από την αυτόλογη μετα-
μόσχευση, οδηγεί σε έντονη μείωση των CD4 και CD8 
κυτταρικών πληθυσμών επιτρέποντας έτσι την επανα-
φορά (reset) του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς την 
ανάγκη της ανοσοαφάνισης (immunoablation)2. Επίσης 
επέμβαση με άλλα μονοκλωνικά αντισώματα στο σύμπλεγ-
μα CD40L-CD40, που παίζει σημαντικό ρόλο στην πα-
ραγωγή αυτο-αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων από τα 
εξαρτώμενα από τα τ κύτταρα Β αυτοάνοσα κύτταρα, (T 
cell dependent B lymphocytes), θεωρητικά αποτελεί άλ-
λο ένα στόχο στην αντιμετώπιση αυτών των ανθεκτικών 
μορφών κυτταροπενιών. τέλος πιο προχωρημένες είναι 
οι μελέτες οι σχετικές με τη χρησιμοποίηση του αντι-CD 
20 μονοκλωνικού αντισώματος σε ανθεκτικές μορφές 
ιΘΠ. ςε αυτό το κεφάλαιο του «Αίμα» θα αναπτύξουμε 
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τις μέχρι σήμερα γνώσεις για αυτές τις καινούργιες και 
εν πολλοίς πειραματικές ακόμη θεραπείες.

Αντι-CD20
η χρήση του χιμαιρικού μονοκλωνικού αντι-CD20 

αντισώματος rituximab, επέφερε πραγματική επανάστα-
ση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των προερχομένων 
από Β-λεμφοκύτταρα κακόηθων αιματολογικών νοση-
μάτων, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόγνωσή τους, 
με αποτέλεσμα να αναφερόμαστε στην προ και τη μετά 
rituximab εποχή. λόγω της ικανότητάς του να συνδέεται 
με το αντιγόνο επιφανείας CD20 και να ασκεί εκλεκτική 
κυτταροτοξική δράση έναντι των Β-λεμφοκυττάρων –των 
κυττάρων παραγωγής των αυτοαντισωμάτων- χρησιμο-
ποιείται με ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη θεραπεία 
αυτοανόσων νοσημάτων όπως στο συστηματικό ερυθη-
ματώδη λύκο, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία και την θρομβωτική θρομβοπενική 
πορφύρα3. η δράση του rituximab στην ιΘΠ είναι γνωστή 
από 10ετίας4. η πρώτη μάλιστα ολοκληρωμένη προοπτι-
κή μελέτη της αποτελεσματικότητας του rituximab στις 
αυτοάνοσες διαταραχές5 αφορούσε την ιΘΠ και δημοσι-
εύτηκε το 2001 παρουσιάζοντας συνολική ανταπόκριση 
της τάξης του 52% σε σύνολο 25 ασθενών. Ακολούθησαν 
αρκετές αναφορές της δράσης του rituximab, μη ιδιαίτε-
ρα αξιολογήσιμες όμως, λόγω του μικρού αριθμού των 
ασθενών. το 2007 δημοσιεύτηκε η πρώτη συστηματική 
ανασκόπηση6 της μέχρι τότε σχετικής βιβλιογραφίας, κα-
τά την οποία αξιολογήθηκαν 19 αναφορές με τουλάχιστον 
5 ασθενείς έκαστη. ςύμφωνα με την ανασκόπηση αυτή, 
από 313 ασθενείς με χρόνια, ανθεκτική στα κορτικοστε-
ροειδή IΘΠ -118 από τους οποίους είχαν ήδη υποβληθεί 
σε σπληνεκτομή- που έλαβαν μονοθεραπεία με rituximab, 
το 46% ανταποκρίθηκε πλήρως (αριθμός αιμοπεταλίων 
>150×109/L). ςυνολική ανταπόκριση (αριθμός αιμοπετα-
λίων >50×109/L) επιτεύχθηκε στο 62% ενώ η μέση διάρ-
κεια της ανταπόκρισης ήταν 10,5 μήνες.

η διαφαινόμενη αποτελεσματικότητα του rituximab 
στην ιΘΠ σε συνδυασμό με την σχετική έλλειψη ανεπι-
θύμητων ενεργειών έχει οδηγήσει στην εκτεταμένη χρή-
ση του -εκτός ενδείξεως- σε πολλές χώρες της Ευρώπης 
και τη Βόρεια Αμερική σε ανθεκτική στην σπληνεκτομή 
ιΘΠ και στις περιπτώσεις όπου η σπληνεκτομή αντεν-
δείκνυται7. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι θεράποντες 
ιατροί διστάζουν να προτείνουν –αλλά και ασθενείς να 
αποδεχτούν– ως θεραπεία διάσωσης μια μείζονα χειρουρ-
γική επέμβαση όπως τη σπληνεκτομή πριν δοκιμάσουν 
τη χορήγηση rituximab.

Παρά την ευρεία πλέον χρήση του rituximab στην 
IΘΠ, αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα και 
αφορούν στον ακριβή μηχανισμό δράσης του, τη δυνα-
τότητα επίτευξης μακροχρόνιας ύφεσης ή και ίασης του 

νοσήματος, τη θέση του στη θεραπεία πρώτης γραμμής 
της ιΘΠ, το αν μπορεί να αντικαταστήσει τη σπληνεκτο-
μή ως θεραπεία δεύτερης γραμμής, τη δυνατότητα επα-
ναχορήγησης σε περίπτωση υποτροπής, αν πρέπει να 
δοκιμάζεται νωρίς ή αργότερα στην πορεία της νόσου, 
το κατάλληλο δοσολογικό σχήμα, την ύπαρξη ή όχι προ-
γνωστικών παραγόντων ανταπόκρισης και την ενδεχόμε-
νη μακροχρόνια τοξικότητα.

ςτην πλειοψηφία των μελετών παρατηρήθηκαν δύο 
πρότυπα ανταπόκρισης: οι περισσότεροι ασθενείς (72%) 
ανταποκρίθηκαν μέσα σε 4 εβδομάδες από την έναρξη 
της θεραπείας –ορισμένοι δε πριν την δεύτερη έγχυση του 
rituximab, ενώ στους υπόλοιπους παρατηρήθηκε άνοδος 
του αριθμού των αιμοπεταλίων έως και αρκετούς μήνες 
αργότερα. ςύμφωνα με τους ερευνητές, τα δύο αυτά πρό-
τυπα ανταπόκρισης φαίνεται πως αντιστοιχούν σε του-
λάχιστον δύο διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης του 
φαρμάκου8: η εξάλειψη των Β λεμφοκυττάρων και η επα-
κόλουθη αναστολή της παραγωγής των αυτοαντισωμάτων 
έναντι των γλυκοπρωτεϊνών των αιμοπεταλίων και μεγα-
καρυοκυττάρων (γλυκοπρωτεΐνες ιιb/IIIa και ιb/IX) απο-
τελεί τον κύριο μηχανισμό δράσης. ο μηχανισμός όμως 
αυτός δεν εξηγεί την ταχύτατη άνοδο των αιμοπεταλίων9. 
η επικρατέστερη ερμηνεία είναι ότι τα οψωνοποιημένα 
από το rituximab Β λεμφοκύτταρα δεσμεύονται από τον 
Fc-υποδοχέα των μακροφάγων αναστέλλοντας τη λει-
τουργία του, με αποτέλεσμα τη μείωση της συσσώρευ-
σης και καταστροφής των αιμοπεταλίων στο σπλήνα10.

η παρατήρηση δε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η άνο-
δος των αιμοπεταλίων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη 
ελάττωση των επιπέδων των αντιαιμοπεταλιακών αντι-
σωμάτων οδήγησε τους μελετητές σε περαιτέρω έρευνα 
σχετικά με την παθοφυσιολογία της ιΘΠ και το μηχανι-
σμό δράσης του rituximab. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι 
στην ιΘΠ συνυπάρχουν πολλαπλές διαταραχές των τ 
λεμφοκυττάρων: μείωση του αριθμού και της λειτουργι-
κότητας των τregs, αύξηση του λόγου Th1/Th2 και των 
ολιγοκλωνικών τ. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι κεντρικό 
ρόλο στην παθογένεση της ιτΡ διαδραματίζει μια κεντρι-
κού τύπου ανεπάρκεια των CD4+FOXP3+ Tregs κυττά-
ρων, η οποία επιτρέπει την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση 
των τh1 κυττάρων και των Β-λεμφοκυττάρων. ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό είναι το εύρημα της αναστροφής των δια-
ταραχών αυτών και της αποκατάστασης του αριθμού και 
της λειτουργικότητας των Tregs κυττάρων στους ανταπο-
κριθέντες στο rituximab ασθενείς με ιΘΠ11-12. η έμμεση 
αυτή δράση του rituximab δείχνει ότι ενδεχομένως μπο-
ρεί να παρέμβει στη φυσική πορεία της νόσου και ερμη-
νεύει το μακροπρόθεσμο θεραπευτικό του αποτέλεσμα 
σε ορισμένους ασθενείς.

ςε προοπτική πολυκεντρική μελέτη φάσης ιι που δη-
μοσιεύτηκε το 200813, συμμετείχαν 60 ασθενείς με χρό-
νια ιΘΠ -χωρίς αντένδειξη για σπληνεκτομή- που έλαβαν 
rituximab. το 40% διατηρούσε καλή ανταπόκριση στο 1 
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έτος της παρακολούθησης και το 33,3% στα 2 έτη, ενώ 
25 ασθενείς οδηγήθηκαν στη σπληνεκτομή. ςε άλλη με-
λέτη παρακολούθησης της διάρκειας της ανταπόκρισης 
των ασθενών που είχαν ήδη επιτύχει ύφεση >1 έτος14, πα-
ρατηρήθηκε 5ετής ανταπόκριση της τάξης του 55% με τις 
περισσότερες υποτροπές (το 80%) να σημειώνονται μέσα 
στα πρώτα 2,5 χρόνια. Από τη συνεκτίμηση των παραπά-
νω στοιχείων προκύπτει ότι η χορήγηση rituximab μπο-
ρεί να καθυστερήσει ή και να ματαιώσει την ανάγκη της 
σπληνεκτομής σε ορισμένους ασθενείς αλλά πραγματι-
κά μακροχρόνιος έλεγχος του νοσήματος επιτυγχάνεται 
τελικά μόλις στο 1/6 του αρχικού πληθυσμού15.

ςχετικά με τη θέση του rituximab στη πρώτη γραμμή 
θεραπείας της ιΘΠ, πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα εντυ-
πωσιακά αποτελέσματα μιας προοπτικής μελέτης φά-
σης ιιι16 η οποία συνέκρινε την συνδυασμένη χορήγηση 
rituximab και δεξαμεθαζόνης έναντι μονοθεραπείας με 
δεξαμεθαζόνη σαν πρώτης γραμμής θεραπεία. Αναφέρε-
ται 63% μακράς διάρκειας ανταπόκριση (δηλαδή αριθ-
μός αιμοπεταλίων >50×Χ109/L 6 μήνες μετά την έναρξη 
της θεραπείας) για τους ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό 
rituximab και δεξαμεθαζόνης έναντι μόλις 36% για εκεί-
νους που έλαβαν μονοθεραπεία με δεξαμεθαζόνη. Παρά 
τα αποτελέσματα αυτά το rituximab παραμένει αυστηρά 
θεραπευτική επιλογή δεύτερης γραμμής σύμφωνα με τις 
διεθνείς οδηγίες λόγω της πιθανότητας αυτόματης ύφεσης 
του νοσήματος στο χρονικό διάστημα των 6 μηνών από 
τη διάγνωση, του κόστους και της ενδεχόμενης μακρο-
χρόνιας τοξικότητας του φαρμάκου17. ςτην ίδια μελέτη16, 
η χορήγηση του συνδυασμού rituximab και δεξαμεθαζό-
νης μετά από αποτυχία της μονοθεραπείας με δεξαμεθα-
ζόνη για 6 μήνες οδήγησε σε ανταπόκριση της τάξης του 
56%, ωθώντας τους συγγραφείς να προτείνουν τον παρα-
πάνω συνδυασμό σαν αποτελεσματικό θεραπευτικό σχή-
μα που θα πρέπει να δοκιμάζεται πριν τη σπληνεκτομή.

ςε περίπτωση υποτροπής, υπάρχει 75% πιθανότητα εκ 
νέου ανταπόκρισης με τον ίδιο συνήθως τρόπο (πλήρως 
ή μερικώς) σε επαναχορήγηση rituximab18,19. H προσπά-
θεια εντατικοποίησης του δεύτερου κύκλου rituximab με 
χορήγηση είτε διπλής δόσης του φαρμάκου (750mg/m2/
δόση) είτε συνδυασμού του με κυτταροστατικά φάρμακα 
(R-CVP)18 δεν οδήγησε σε βελτίωση του αποτελέσματος. 
Παρά την υψηλή πιθανότητα δεύτερης ανταπόκρισης στο 
rituximab, προτείνεται η επιλογή άλλης θεραπευτικής λύ-
σης σε περίπτωση υποτροπής.

Όσον αφορά στο κατάλληλο δοσολογικό σχήμα, στην 
πλειοψηφία των μελετών έχει χρησιμοποιηθεί το «πρω-
τόκολλο λεμφώματος» (375mg/m2/εβδομάδα για 4 εβδο-
μάδες). με το σκεπτικό ότι στην ιΘΠ όπως και σε όλες 
τις αυτοάνοσες παθήσεις το «φορτίο» των Β λεμφοκυτ-
τάρων είναι σημαντικά μικρότερο απ’ ότι στα λεμφώμα-
τα και επομένως μειωμένη δόση rituximab ενδέχεται να 
έχει συγκρίσιμο θεραπευτικό αποτέλεσμα, οι Zaja et al20 
διεξήγαγαν μια προοπτική κλινική μελέτη κατά την οποία 

28 ασθενείς με χρόνια/υποτροπιάζουσα ιΘΠ έλαβαν τη 
σταθερή δόση των 100mg/εβδομάδα για 4 εβδομάδες. 
Πλήρης εξάλειψη των Β λεμφοκυττάρων επετεύχθη στο 
σύνολο των ασθενών, ενώ πλήρης και συνολική ανταπό-
κριση παρατηρήθηκε στο 43% και 75% των ασθενών αντί-
στοιχα, με μέσο χρονικό διάστημα ως την ανταπόκριση 31 
ημέρες. ςτο διάμεσο χρονικό διάστημα παρακολούθησης 
των 11 μηνών δεν απαιτήθηκε νέα θεραπευτική παρέμ-
βαση για το 78% των ανταποκριθέντων ασθενών. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε καμία ανεπιθύμητη 
ενέργεια. τα παραπάνω αποτελέσματα είναι παρόμοια με 
αυτά της συνήθους δόσης, επιβεβαιώνουν προηγούμενες 
παρατηρήσεις21 και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
καθώς το κόστος της θεραπείας μειώνεται δραματικά.

Προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης στο rituximab 
είναι δύσκολο να καθοριστούν. Ενδεχόμενη προηγηθείσα 
σπληνεκτομή15, καθώς και ο αριθμός των προηγούμενων 
θεραπειών δε φαίνεται να επηρεάζουν την ανταπόκριση. 
η μικρότερη ηλικία πάντως των ασθενών έχει συσχετι-
σθεί με επίτευξη καλύτερης ανταπόκρισης13,20,22. Αντίθετα, 
η μεγαλύτερη διάρκεια του νοσήματος έως τη χορήγηση 
rituximab συνοδεύεται από υψηλότερη πιθανότητα υπο-
τροπής (61,5% για τους ασθενείς με διάρκεια νόσου >36 
μήνες έναντι 28,5% για εκείνους με διάρκεια νόσου <36 
μήνες)22 και χειρότερη πρόγνωση εν γένει19,23. η επίτευ-
ξη πλήρους ανταπόκρισης προοιωνίζει μεγαλύτερη δι-
άρκεια αυτής καθώς και στις δύο μελέτες19,23 η διάρκεια 
της ανταπόκρισης ήταν >1 έτος όταν ήταν πλήρης, ενώ η 
πλειοψηφία των ασθενών που είχαν μερικώς ανταποκριθεί 
υποτροπίασαν μεταξύ 6 και 12 μηνών, χρονικό διάστημα 
που συμπίπτει με την ανάκαμψη των Β-λεμφοκυττάρων.

To rituximab θεωρείται σχετικά ασφαλές φάρμακο: 
το 20% των ασθενών παρουσιάζει ήπιες ανεπιθύμητες 
ενέργειες (grade 1/2 κατά NCI), σχετιζόμενες κυρίως με 
αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της ενδοφλέβιας έγχυσης 
(ρίγος, πυρετός, υπόταση, βρογχόσπασμος) κατά κανό-
να εύκολα αντιμετωπίσιμες με υποστηρικτική αγωγή. 
ςοβαρότερες αντιδράσεις (grade 3/4) είναι σπανιότε-
ρες (3,7%)6. η ενδεχόμενη μακροχρόνια τοξικότητα του 
rituximab είναι αυτή που απασχολεί κυρίως την ιατρική 
κοινότητα καθώς η χορήγησή του οδηγεί σε παρατεταμέ-
νη καταστολή της χυμικής ανοσίας και, κατά συνέπεια, 
σε αυξημένο κίνδυνο ιογενών ή/και βακτηριακών λοι-
μώξεων. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις αναζωπύρωσης 
CMV, VZV και HBV λοίμωξης –με πρόκληση κεραυνο-
βόλου ηπατίτιδας στην τελευταία περίπτωση, λοίμωξης 
από παρβοϊό Β19, αδενοϊό και Pneumocystis jiroveci24. 
Επιπλέον, έχουν αναφερθεί κρούσματα προϊούσης πολυ-
εστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς με αυτοά-
νοσα νοσήματα μετά θεραπεία με rituximab μεταξύ των 
οποίων και ασθενείς με ιΘΠ25. Πρέπει πάντως να σημει-
ωθεί ότι οι ασθενείς με ιΘΠ που λαμβάνουν rituximab 
είναι συχνά ήδη ανοσοκατεσταλμένοι –κατά κανόνα έχει 
προηγηθεί παρατεταμένη κορτιζονοθεραπεία- επομένως 
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η επιρρέπεια στις ευκαιριακές λοιμώξεις δε δύναται να 
αποδοθεί εξ ολοκλήρου στο μονοκλωνικό αντίσωμα.

ςυνοψίζοντας, τα αποτελέσματα του rituximab όσον 
αφορά τόσο την αρχική όσο και τη μακροπρόθεσμη αντα-
πόκριση είναι μάλλον υποδεέστερα αυτών της σπληνε-
κτομής. ςημειώνεται ότι η «κλασσική γνώση» ότι τα 2/3 
των ασθενών με ιΘΠ ιώνται μετά τη σπληνεκτομή ισχύει 
έως σήμερα καθώς το 66% των ασθενών ανταποκρίνε-
ται πλήρως και η 5-ετής ανταπόκριση είναι της τάξης του 
65%26. η διστακτικότητα, βέβαια, ιατρών και ασθενών 
απέναντι στην σπληνεκτομή είναι ως ένα βαθμό δικαιο-
λογημένη λόγω της μη αμελητέας θνητότητας και περι-
εγχειρητικής νοσηρότητας, καθώς και του-μικρού αλλά 
υπαρκτού-δια βίου κινδύνου απειλητικής για τη ζωή μι-
κροβιακής λοίμωξης. Από την άλλη πλευρά, με την ολο-
ένα και περισσότερο χρησιμοποιούμενη λαπαροσκοπική 
μέθοδο σπληνεκτομής έχει παρατηρηθεί σημαντική μείω-
ση της θνητότητας και των περιεγχειρητικών επιπλοκών 
σε σχέση με τη λαπαροτομία (0,2% έναντι 1% και 9,6% 
έναντι 12,9% αντίστοιχα)26. τα δεδομένα λοιπόν δε συ-
νηγορούν υπέρ της αντικατάστασης της σπληνεκτομής 
από το rituximab ως θεραπεία δεύτερης γραμμής. Εξαί-
ρεση αποτελούν οι ασθενείς υψηλού κινδύνου για σπλη-
νεκτομή –ασθενείς προχωρημένης ηλικίας ή με συνοδές 
παθήσεις- καθώς και εκείνοι που αρνούνται να υποβλη-
θούν στην επέμβαση15. ςτις περιπτώσεις αυτές η χορήγη-
ση rituximab αποτελεί μια αρκετά ασφαλή εναλλακτική 
θεραπευτική επιλογή. ςημειώνεται ότι προηγηθείσα λή-
ψη rituximab δεν φαίνεται να μειώνει τις πιθανότητες 
ανταπόκρισης στην σπληνεκτομή13.

Ενώ ο ακριβής ρόλος του rituximab στη θεραπεία της 
IΘΠ δεν έχει ακόμη σαφώς καθορισθεί, πρόσφατα ανα-
κοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του ανθρώπειου, 
δεύτερης γενιάς μονοκλωνικού αντι-CD20 αντισώματος 
veltuzumab: σε σύνολο 25 ασθενών με υποτροπιάζουσα 
ιΘΠ, το 60% παρουσίασε ανταπόκριση –κάποιοι μακράς 
διάρκειας –μετά από δύο μόνο ενδοφλέβιες ή υποδόριες 
δόσεις του αντισώματος27. Απαιτείται ασφαλώς περαιτέ-
ρω έρευνα για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας 
και της ασφάλειας του φαρμάκου.

Αντι-CD52
το Campath-1H είναι ένα ανθρωποποιημένο μονο-

κλωνικό IgG αντίσωμα ειδικό για το CD52 αντιγόνο που 
ανευρίσκεται στά λεμφοκύτταρα, στα ηωσινόφιλα και στα 
μονοκύτταρα του ανθρώπου. λόγω της προαναφερθείσης 
δράσης του απεδείχθη αποτελεσματικό στην προχωρημέ-
νη χρόνια λεμφική λευχαιμία (Χλλ)28 αλλά και στην θε-
ραπεία ενός φάσματος αυτοανόσων νοσημάτων μεταξύ 
των οποίων και αυτοάνοσες κυτταροπενίες. οι μελέτες 
που υπάρχουν στη βιβλιογραφία αναφερόμενες στην χο-
ρήγηση Campath-1H σε περίπτωση ιΘΠ είναι λιγοστές 

και αφορούν είτε περιγραφή περιστατικών (observational 
studies) είτε είναι πιλοτικές. Πολλές περιπτώσεις ιΘΠ 
αφορούν θρομβοπενίες που συνοδεύουν λεμφοϋπερπλα-
στικά νοσήματα29. οι Ammatuna και συν. περιέγραψαν 
ένα ασθενή με Χλλ και ανθεκτική ανοσολογικής αρχής 
θρομβοπενία σε δίμηνη θεραπεία με πρεδνιζόνη. η χο-
ρήγηση Campath-1H σε δόση 3mg υποδορίως την ημέ-
ρα 1, 10 mg την ημέρα 3, 30 mg την ημέρα 5 και κατόπιν 
30 mg τρείς φορές την εβδομάδα για 11 εβδομάδες οδή-
γησε στην αύξηση των αιμοπεταλίων μετά 5 εβδομάδες 
και σε φυσιολογικό αριθμό μετά την εβδομάδα 12. κα-
μία παρενέργεια δεν αναφέρθηκε σ’αυτόν τον ασθενή30.

H μελέτη των Willis και συν. αποτελεί αναμφισβή-
τητα την μεγαλύτερη σειρά ασθενών (21 ασθενείς), με 
αυτοάνοσες κυτταροπενίες, κατά το πλείστον ιδιοπαθείς, 
στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία με Campath-1H. Πε-
ριληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής: Α) η ιΘΠ 
αποτελεί σπάνια ένδειξη αφού μία μόνο περίπτωση με 
αμιγή ιΘΠ αναφέρεται. οι άλλες 5 περιπτώσεις είναι εί-
τε σύνδρομο Evan’s (3 περιστατικά), είτε συνοδεύονται 
με αυτοάνοση ουδετεροπενία (1περιστατικό) είτε με αμι-
γή ερυθροβλα στοπενία (1 περιστατικό). Β) η απάντη-
ση εμφανίζεται μεταξύ 2 εβδομάδων και 8 μηνών. γ) το 
Campath-1H χορηγήθηκε στο σχήμα των 1 mg την 1η ημέ-
ρα ακολουθούμενο εν συνεχεία με 10 mg την ημέρα για 
10 ημέρες ενδοφλεβίως σε έγχυση 4 ωρών. Δ) η πρώτη 
έγχυση συχνά συνοδεύετο από πυρετό, ρίγη και φρίκια 
με επιδείνωση των κυτταροπενιών (ουσιαστικός κίνδυ-
νος για αιμορραγία σε περίπτωση θρομβοπενίας). Ε) την 
καλύτερη απάντηση την είχαν οι ασθενείς με αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία, ουδετεροπενία και αμιγή ερυθρο-
βλαστοπενία. ςτ) εμφάνιση αυτοαντισωμάτων μετά τη 
χορήγηση Campath-1H παρετηρήθη σε 2 ασθενείς ενώ 
σε δύο άλλους εξελίχθηκε υπάρχον ογκολογικό νόσημα. 
Όπως καταλήγουν οι συγγραφείς της μελέτης και είναι 
και δική μας γνώμη, το Campath-1H μπορεί να θεωρηθεί 
μία εναλλακτική επιλογή σε ανθεκτικές κυτταροπενίες 
(πλην της ιΘΠ) σε περιπτώσεις όπου άλλες θεραπευτι-
κές λύσεις (σπληνεκτομή, αυτόλογη μεταμόσχευση), είτε 
αντεδείκνυνται είτε δεν είναι αποδεκτές από τον ασθε-
νή. Βεβαίως τα μεχρι τούδε δεδομένα απαιτούν μελέτες 
υψηλού βαθμού αποδείξεως (evidence).

Αντι-CD40L
Σύντομη υπενθύμιση της φυσιολογίας

το CD40 ανευρίσκεται στα αντιγονοπαρουσιαστικά 
κύτταρα (antigen presenting cells) συμπεριλαμβανομένων 
και των Β λεμφοκυττάρων, στα επιθηλιακά κύτταρα, στο 
ενδοθήλιο καθώς επίσης στους ινοβλάστες και στα κε-
ρατινοκύτταρα31. η λειτουργία του στα Β λεμφοκύττα-
ρα συνίσταται στην ανάπτυξη, την διαφοροποίησή τους 
καθώς επίσης και την αλλαγή ισοτύπου ανοσοσφαιρινών 
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(isotype switching). ςτα μακροφάγα και στα δενδριτικά 
κύτταρα το CD40 προάγει την παραγωγή κυτοκινών. ςτα 
κερατινοκύτταρα και στα δενδριτικά κύτταρα αυξάνει την 
έκφραση μορίων προσκόλλησης (adhesion molecules). τέ-
λος, στα επιθηλιακά κύτταρα συμβάλλει στην αναστολή 
της ανάπτυξής τους32. ολες αυτές οι δράσεις του CD40 
επιτυγχάνονται χάρις στην ύπαρξη του συνδέτου (ligand) 
αυτού, CD40L. ο CD40L είναι μία διαμεμβρανική πρω-
τείνη γνωστή και ως CD154, μέλος της οικογενείας του 
παράγοντα νέκρωσης του όγκου (tumor necrosis factor, 
TNF). Εκφράζεται στα ενεργοποιημένα CD4+ T κύττα-
ρα, στα μαστοκύταρα, στα βασεόφιλα, ηωσινόφιλα, στα 
κύτταρα «φυσικοί φονείς» (natural killer cells) και στα 
ενεργοποιημένα αιμοπετάλια33.

η πιο σημαντική δράση του CD40L είναι αναμφι-
σβήτητα η συμμετοχή του στην ενεργοποίηση των Β 
κυττάρων, την εξαρτωμένη από αντιγόνα που απαιτούν 
βοηθητικά τ-κύτταρα (helper CD4 T cells), και κυρίως η 
συμμετοχή του στην αλλαγή ισοτύπου ανοσοσφαιρινών 
(isotype switching). Πράγματι επί συγγενούς έλλειψης 
του CD40L παρατηρείται το σύνδρομο υπερ-ανοσοσφαι-
ριναιμία IgM34. Eπoμένως η αλληλοεπίδραση του CD40L-
CD40 στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (antigen 
presenting cells) είναι ουσιαστική για την ενεργοποίηση 
(priming) των τ κυττάρων και για τη χυμική ανοσία που 
εξαρτάται από τα τ-κύτταρα. η Εικόνα 1 δείχνει συνο-
πτικά την λειτουργία του CD40L-CD40 στό ανοσοποι-
ητικό μας σύστημα.

η ιΘΠ οφείλεται σε κυκλοφορούντα αντισώματα τα 
οποία στρέφονται εναντίον των αιμοπεταλίων (κυρίως 
των γλυκοπρωτεινών ιιβ/ιιια) και τα οδηγούν σε πρόω-
ρη καταστροφή. η παραγωγή των αντιαιμοπεταλιακών 
αντισωμάτων γνωρίζουμε οτι προωθείται και ρυθμίζεται 
από κυτταρικούς μηχανισμούς που περιλαμβάνει τα CD4+ 
T-κύτταρα τα οποία με τη σειρά τους ενεργοποιούνται 
από αυτοάνοσα Β κύτταρα36. Επομένως εάν αποκλείσου-
με τον CD40L, θεωρητικά τουλάχιστον, θα επηρεάσου-
με την παραγωγή των αυτοάνοσων-αντιαιμοπεταλιακών 
αντισωμάτων λόγω του ότι θα εμποδίσουμε σε πολλά επί-
πεδα την εξαρτώμενη από τα τ κύτταρα ενεργοποίηση 
των Β αυτοανόσων κυττάρων37. Πράγματι αντισώματα 
αντι- CD40L απεδείχθησαν αποτελεσματικά σε διάφορα 
αυτοάνοσα μοντέλα ζώων καθώς επίσης και σε ασθενείς 
πάσχοντες από διάχυτο ερυθυματώδη λύκο38,39.

In vitro μελέτες με το αντι-CD40L
ο κuwana και συν. αξιολόγησαν την ανοσοκατασταλτι-

κη επίδραση του μονοκλωνικού αντι-CD40L αντισώματος 
σε ένα ιn vitro σύστημα καλλιέργειας γλυκοπρωτει-
νών ιιβ/ιιια και αντιδραστικών τ κυττάρων από ασθε-
νείς με ιΘΠ40. το αντι-CD40L αντίσωμα δεν ανέστειλε 
τον πολλαπλασιασμό των τ-κυττάρων αλλά κατέστειλε 

την παραγωγή αντι-GPIIb/IIIa αντισωμάτων. Επιπλέον 
επαναλαμβανόμενα αντιγονικά ερεθίσματα των CD4+ 
T-κυτταρικών σειρών αντιδρώντων στις GPIIb/IIIa, οδή-
γησε στην απώλεια της πολλαπλασιαστικής ικανότητος 
καθώς και της βοηθητικής λειτουργίας των τ κυττάρων 
αυτών των κυτταρικων σειρών. Αυτά τα in vitro αποτε-
λέσματα ήταν ενθαρρυντικά για μία θεραπευτική χρήση 
των προαναφερθέντων μονοκλωνικών αντισωμάτων σε 
ασθενείς με αυτοάνοσο ιδιοπαθή θρομβοπενία.

Κλινικές μελέτες με τα αντι-CD40L 
μονοκλωνικά αντισώματα

Υπάρχουν δύο κλινικές μελέτες σχετικά με την χρήση 
των αντι-CD40L μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθε-
νείς με ιΘΠ. η μία φάσης ι χρησιμοποίησε το ανθρωπο-
ποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IDEC-131/E604041,42. 
ςε αυτήν τη μελέτη 1, 2 ή 5 mg/kg Β.ς. δεν οδήγησε σε 
αύξηση αιμοπεταλίων. Αντιθέτως 3 από τους 5 ασθενείς 
πάσχοντες από ιΘΠ ανθεκτική σε μέσο όρο 2.6 γραμ-
μών θεραπειών που έλαβαν μία έγχυση 10 mg/kg Β.ς. 
του μονοκλωνικού αντισώματος, παρουσίασαν αύξηση 
των αιμοπεταλίων που ξεπέρασε τις 60 x109/L. H αύξη-
ση παρατηρήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα από την έγχυ-
ση και διατηρήθηκε για 6 εβδομάδες. ςτους ασθενείς που 
έλαβαν φάρμακο στη δόση των 5 ή 10 mg/kg Β.ς., κα-
τεστάλη το ποσοστό των Β κυττάρων που παρήγαγαν τα 
αντι-GPIIb/IIIa αντισώματα, ο πολλαπλασιασμός των τ 
κυττάρων που επάγονται από τις GPIIb/IIIa όπως επίσης 
και η παραγωγή των αντι-GPIIb/IIIa αντισωμάτων από 
τα Β κύτταρα που εξαρτώνται από τ βοηθητικά κύττα-
ρα41. τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποδηλώνουν ότι 
το ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IDEC-131/
E6040 είναι δυνητικά αποτελεσματικό για τη θεραπεία 
της ιΘΠ μέσω της καταστολής των αυτοαντιδραστικών 
τ και Β κυττάρων στα αιμοπεταλιακά αντιγόνα.

η δεύτερη μελέτη δημοσιευθείσα το 2008 φάσης 
ι/ιι, αναφέρεται στα αποτελέσματα χρησιμοποιήσεως 
δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων του hu5c8 (BG9588, 
AntovaTM ; Biogen, Cambridge, MA, USA) σε 15 ασθε-
νείς και του IDEC-131 (toralizumab, IDEC, San Diego, 
CA, USA) σε 31 ασθενείς43. ολοι οι ασθενείς έπασχαν 
από χρόνια (μέση διάρκεια της νόσου 12 χρόνια), αν-
θεκτική ιΘΠ έχοντας όλοι, εκτός από έναν, υποστεί 
σπληνεκτομή. οι ασθενείς που έλαβαν το μονοκλωνικό 
αντίσωμα hu5c8 είχαν υποβληθεί κατά μέσο όρο σε 7.5 
γραμμές θεραπείας ενώ οι όσοι έλαβαν το μονοκλωνικό 
αντίσωμα IDEC-131, σε 2 διαφορετικές γραμμές θερα-
πείας. ο μέσος όρος αιμοπεταλίων όλων των 46 ασθε-
νών ήταν <30×109/l δύο εβδομάδες πρίν από την έναρξη 
της χορήγησης του αντι-CD40L αντισώματος. το θερα-
πευτικό σχήμα ήταν το εξής: τo μονοκλωνικό αντίσωμα 
hu5c8 χορηγήθηκε στην δόση των 20 mg/kg σε ενδοφλέ-
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Εικόνα 1. Α: Ενεργοποίηση των CD4 T κυττάρων από αντιγόνα που παρουσιάζονται από ενα δενδριτικό κύτταρο. Β: Τα Β λεμ-
φοκύτταρα συνδέονται με το αντιγόνο που αναγνωρίζει ο Β υποδοχέας, το επεξεργάζονται και πεπτιδικά τμήματα του εκφρά-
ζονται στο MHC II μόριο που βρίσκεται στην επιφάνειά του. Συγχρόνως το ούτως ενεργοποιηθέν Β κύτταρο αυξάνει την έκφρα-
ση του CD40 καθώς και άλλων υποδοχέων κυτταροκινών. Γ: Τα ενεργοποιηθέντα από το αντιγόνο Β λεμφοκύτταρα παρουσιά-
ζουν τα πεπτιδικά τμήματα του αντιγόνου στα βοηθητικά Τ κύτταρα και τα διεγείρουν στη σύνθεση κυτταροκινών (Il-4, IL-5, IL-
6) και του CD40L ενώ συγχρόνως δημιουργούν ένα συζευγμένο ζεύγος από διαιρούμενους Β λεμφοβλάστες και TH2 λεμφοκύτ-
ταρα το οποίο κατευθύνεται στα πρωτογενή θυλάκια για την περαιτέρω ενεργοποίηση των Β κυττάρων. Μερικά Β λεμφοκύτ-
ταρα υπό την επίδραση των IL-5, IL-6 κυτταροκινών θα διαφοροποιηθούν σε πλασματοκύτταρα. Δ: Στο βλαστικό κέντρο υπό 
την επίδραση των θυλακιακών δενδριτικών κυττάρων (Folicular Dendritic Cells, FDCs) και των Τ κυττάρων, οι Β λεμφοβλάστες 
θα υποστούν το φαινόμενο της σωματικής υπερμεταλλάξης και της αλλαγής ισοτύπου ανοσοσφαιρινών (isotype switching). 
Τούτο επιτυγχάνεται αφενός χάρις στις κυτταροκίνες IL-6, IL-15, 8D6 και τον παράγοντα BAFF (B-cell activating factor in the TNF 
family) που εκκρίνονται από τα FDCs, αφετέρου στην αλληλεπίδραση τους με τα Τ κύτταρα δια μέσου του CD40L-CD40 (επαγω-
γή της παραγωγής του ενζύμου AID [activation-induced cytidine deaminase]). Ο μαζικός πολλαπλασιασμός των Β λεμφοβλα-
στών οδηγεί στην δημιουργία του βλαστικού κέντρου (κεντροβλάστες) ενώ τα περιβάλλοντα Β ανοσολογικά παρθένα (naive) 
κύτταρα ωθούνται στην περιφέρεια και αποτελούν τα κύτταρα της περιοχής του μανδύα (mantle zone). Oι Β κεντροβλάστες θα 
δημιουργήσουν τα κεντροκύτταρα που διαιρούνται με αργότερο ρυθμό και κινούνται στην ανοικτότερη ζώνη των βλαστικών 
κέντρων οπου υπάρχει μεγαλυτερος αριθμός FDC και βοηθητικων Τ κυττάρων. Ε: Τα κεντροκύτταρα τα οποία έχουν υποστεί 
το φαινόμενο της σωματικής υπερμεταλλάξης, αλληλοεπιδρούν με τα FDCs που επιδεικνύουν τα ανοσολογικά συμπλέγματα 
(=αντιγόνα με συμπλήρωμα) στην επιφάνειά τους. Τα κεντροκύτταρα των οποίων οι υποδοχείς συνδέονται ασθενώς η και καθό-
λου με τα αντιγόνα επί των FDCs (αριστερά στην εικόνα) πεθαίνουν με απόπτωση ενώ εκείνα των οποίων οι υποδοχείς συνδέ-
ονται ισχυρά με τα αντιγόνα επί των FDCs (δεξιά στην εικόνα) δέχονται ερεθίσματα από τα FDCs, επάγονται στην ενδοκύτωση 
και επεξεργασία των αντιγόνων, δια να τα παρουσιάσουν μέσω των MHC II μορίων στα Τ κύτταρα. Αυτές οι αλληλοεπιδράσεις 
των Β κεντροκυττάρων με τα Τ βοηθητικά κύτταρα διευκολύνονται με το σύμπλεγμα CD40L-CD40 και οδηγούν στην έκφραση 
της ενδοκυττάριας πρωτείνης Bcl-xL που εμποδίζει την απόπτωση και εξασφαλίζει την επιβίωση των κυττάρων. Aυτά, ανάλογα 
με τις κυτταροκίνες που εκκρίνονται από τα Τ βοηθητικά κύτταρα διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα (IL-10) ή σε Β κύττα-
ρα μνήμης (IL-4). Για περισσότερες λεπτομέρειες της παραγωγης αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα βλέπε βιβλιογραφία 35.
H εικόνα έχει ληφθεί με τροποποιήσεις από τη βιβλιογραφία 35. 

Σχηματική αναπαράσταση 
ενός βλαστικου κέντρου

Κεντροκύτταρα βλαστικού κέντρου με 
ανοσοσφαιρίνη επιφανείας με χαμηλή 

συγγένεια ως προς το αντιγόνο 

Κεντροκύτταρα βλαστικού κέντρου με 
ανοσοσφαιρίνη επιφανέιας με υψηλή 

συγγένεια ως προς το αντιγόνο 

Ο υποδοχέας του Β κυττάρου συνδέε-
ται ισχυρά με τα αντιγόνα επί του FDC, 

και τα επεξεργάζεται και τα παρουσιάζει 
στα Τη κύτταρα

Ο υποδοχέας του Β κυττάρου συν-
δέεται ασθενώς ή και καθόλου με τα 

αντιγόνα του FDC
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Το κεντροκύτταρο πεθαίνει 
από απόπτωση

Το κεντροκύτταρο δέχεται βοήθεια 
από τα Τ κύτταρα, επιβιώνει και πολ-

λαπλασιάζεται
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βια έγχυση 1 ώρας κάθε 4 εβδομάδες για 12 εβδομάδες. 
To μονοκλωνικό αντίσωμα IDEC-131 χορηγήθηκε στις 
δόσεις των 5-20 mg/kg κάθε 2 εβδομάδες για ένα σύνο-
λο 16 εβδομάδων.

Από τους 15 ασθενείς που έλαβαν το hu5c8, 4 (27%) 
μπήκαν σε πλήρη ύφεση (complete response) ενώ 2 (13%) 
σε μερική. τρείς ασθενείς που απάντησαν στο hu5c8 έλα-
βαν, όταν υποτροπίασαν, επιτυχώς το IDEC-131 αποδει-
κνύοντας ούτως την αποτελεσματικότητά του. Από τους 
31 ασθενείς που έλαβαν το IDEC-131, 5 απάντησαν (1 
πλήρης ύφεση). η έγχυση αμφοτέρων των αντι-CD40L 
ήταν πολύ καλά ανεκτή χωρίς καμία σοβαρή παρενέργεια. 
ςυγκεκριμένα δεν παρατηρήθηκε κανένα θρομβοεμβολι-
κό φαινόμενο. ςυνολικά 11 από τους 46 ασθενείς (24%) 
απάντησαν στη θεραπεία αποδεικνύοντας τον δυνητικό 
ρόλο του CD40L-CD40 στην παθογένεση της ιΘΠ και 
τη δυνατότητα αναπτύξεως νέων στρατηγικών μεθόδων 
για ασθενείς με ανθεκτική ιΘΠ.

Συμπεράσματα
η χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων anti-CD40L 

σε διάφορα αυτοάνοσα μοντέλα ζώων καθώς επίσης και 
σε ασθενείς πάσχοντες από Διάχυτο Ερυθηματώδη λύκο 
πρόετρεψαν τη δοκιμή αυτών των αντισωμάτων σε πε-
ριπτώσεις ασθενών με ανθεκτική ιΘΠ. τα αποτελέσμα-
τα κλινικών μελετών φάσης ι/ιι δικαιολογούν τώρα τη 
διεξαγωγή κλινικών μελετών φάσης ιιι προκειμένου να 
αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των αντισω-
μάτων σε περιπτώσεις ανθεκτικής ιΘΠ ούτως ώστε να 
εισαχθούν στο οπλοστάσιό μας για ασθενείς με την προ-
αναφερθείσα ένδειξη.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε την κα Ειρήνη Ρισσάκη για την άψο-

γη γραμματειακή υποστήριξη.

The role of monoclonal antibodies in the treatment of primary immune 
thrombocytopenia

by Stavroula Masouridi MD and Photis Beris MD.
University Hematology Clinic, Laikon General Hospital, School of Medicine, National and 

Kapodistrian University of Athens – Greece.

ABSTRACT: Rituximab is used in the last 10 years in corticosteroid-resistant primary immune 
thrombocytopenia (ITP) with a total response of 60-70%. However the majority of patients will not 
achieve a long term response. Concerning the mechanism of action of Rituximab we believe that there is 
inhibition in the production of autoantibodies and Rituximab favors also reconstitution of T-lymphocyte 
disorders present in ITP. Significantly lower doses from those used in lymphomas appear to have similar 
results. Its relatively safe profile makes rituximab an attractive second-line therapeutic option as compared 
to splenectomy in certain cases. Anti-CD52 monoclonal antibody was shown to be effective in certain 
forms of refractory autoimmune cytopenias, mainly in autoimmune hemolytic anemia, autoimmune 
neutropenia and pure red cell aplasia. Up to date clinical experience does not allow considering anti-
CD52 as an alternative solution in case of refractory ITP. In vitro and clinical studies with the anti-CD40L 
monoclonal antibodies have shown the immunosuppressive effect not only in T helper lymphocytes but 
also in B autoreactive cells. Clinical studies have shown that a total of 11 (24%) out of 46 patients with 
refractory ITP treated with anti-CD40L monoclonal antibodies responded positively. We believe that 
phase III clinical studies are actually mandatory if we want to have strong evidence that these antibodies 
with almost no serious side effects can get the green light to enter our armatorium for patients with 
refractory or relapsing ITP.
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