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

Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

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

Υπόβαθρο – Σκοπός
• H ταχέως εξελισσόμενη διάμεση 

πνευμονοπάθεια (RP-ILD) σε ασθενείς με 
δερματομυοσίτιδα (DM) και θετικά anti-
MDA5 αυτοαντισώματα (MDA5-DM) έχει 
κακή πρόγνωση και μεγάλη θνητότητα.

• Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση της 
αποτελεσματικότητας της ενδοφλέβιας 
ανοσοσφαιρίνης (IVIG) στην RP-ILD σε 
ασθενείς με MDA5-DM (MDA5-RPILD).

Μέθοδοι
• Ασθενείς με πρόσφατης έναρξης MDA5-

RPILD εξετάστηκαν αναδρομικά για 6 μήνες, 
χωρισμένοι σε 2 ομάδες:IVIG και μη IVIG.

• Η κύρια μέτρηση του αποτελέσματος της 
θεραπείας ήταν η διαφορά στη θνησιμότητα 
στους 3 και 6 μήνες μεταξύ των δύο ομάδων 
ασθενών. Καταγράφηκαν επίσης και άλλοι 
σχετικοί δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της 
συχνότητας λοιμώξεων, των δόσεων των 
κορτικοστεροειδών, του ποσοστού ύφεσης 
και των αλλαγών στα εργαστηριακά 
δεδομένα.

Αποτελέσματα
• Η ομάδα IVIG (n = 31) εμφάνισε σημαντικά 

χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στους 6 
μήνες από την ομάδα χωρίς IVIG (n = 17) 
(22,6% έναντι 52,9%· P =0,033). Οι ασθενείς 
της ομάδας IVIG είχαν υψηλότερο ποσοστό 
ύφεσης στους 3 μήνες (71,0% έναντι 41,2%, 
P = 0,044). 

• Παρατηρήθηκε επίσης  σταδιακή μείωση 
τους πρώτους 3 μήνες στους  τίτλους  του 
αυτοαντισώματος anti-MDA5 και στο 
επίπεδο της φερριτίνης του ορού καθώς και 
στην έκταση της θολής υάλου στη HRCT.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Η συμπληρωματική θεραπεία με IVIG είναι 

μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία πρώτης 
γραμμής για ασθενείς με MDA5-RPILD. Η 
IVIG μπορεί να αυξήσει το ποσοστό 
επιβίωσης και ύφεσης μειώνοντας τη 
συγκέντρωση φερριτίνης, τον τίτλο anti-
MDA5 και την έκταση των απεικονιστικών 
ευρημάτων θολής υάλου.
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