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V.  STRESZCZENIE 

Do markerowych przeciwciał u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) należą 

czynnik reumatoidalny w klasie IgM (RF IgM) oraz przeciwciała przeciwko cytrulinowanym 

peptydom (ACPA). Przeciwciała markerowe dla RZS odgrywają znaczącą rolę w 

rozpoznawaniu choroby, są również użyteczne w prognozowaniu jej przebiegu, ich poziom  

może korelować z aktywnością choroby. Dane na temat wpływu terapii lekami biologicznymi 

na miana przeciwciał markerowych są rozbieżne, prawdopodobnie zależne od rodzaju 

stosowanego leku biologicznego.  

Celem pracy była ocena wpływu terapii rytuksymabem oraz tocilizumabem na miano 

markerów serologicznych reumatoidalnego zapalenia stawów (RF IgM, ACPA) z równoczesną 

oceną klinicznej aktywności choroby.  

Obserwacji poddano 30 chorych leczonych rytuksymabem oraz 12 chorych leczonych 

tocilizumabem. Krew do oznaczeń parametrów badanych pobierano przed podaniem pierwszej 

dawki leku, a następnie po 3, 6 i 9 miesiącach od rozpoczęcia leczenia. Kliniczną aktywność 

choroby oceniano wskaźnikiem DAS 28 (OB). Badano również  stężenie surowiczego 

amyloidu (SAA), będącego istotnym wykładnikiem nasilenia procesu zapalnego w 

reumatoidalnym zapaleniu stawów. 

Przeprowadzone badania wykazały, że  leki biologiczne modyfikujące przebieg choroby o 

różnym mechanizmie działania (blokada  antygenu przezbłonowego CD20 występującego na 

powierzchni limfocytów B przez rytuksymab oraz swoiste wiązanie tocilizumabu z receptorami 

IL-6) podobnie  skutecznie  obniżając aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów, w różny 

sposób wpływają na zachowanie się markerowych dla RZS autoprzeciwciał.  
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Leczenie rytuksymabem w istotny sposób wpływa na obniżenie miana markerowych  dla RZS 

autoprzeciwciał, zarówno czynnika reumatoidalnego w klasie IgM ( RF IgM),  jak i  przeciwciał 

przeciwko cyklicznym cytrulinowanym peptydom  (ACPA). 

Leczenie tocilizumabem nie wpływa istotnie na miano markerowych dla RZS autoprzeciwciał 

(RF IgM i ACPA)  do 6 miesięcy  trwania terapii. 

Leczenie rytuksymabem i tocilizumabem w istotny sposób obniża aktywność reumatoidalnego 

zapalenia stawów ( określoną pomiarem wskaźnika DAS 28), z tym że spadek aktywności jest 

istotnie wyższy przy leczeniu tocilizumabem w porównaniu z leczeniem rytuksymabem. 

Leczenie rytuksymabem i tocilizumabem  w podobny sposób wpływa  istotnie na obniżenie 

stężenia amyloidu A – istotnego wykładnika nasilenia procesu zapalnego w reumatoidalnym 

zapaleniu stawów. 

Krótkotrwała  (do roku) obserwacja nie pozwala na określenie klinicznych konsekwencji  

różnego wpływu  rytuksymabu i  tocilizumabu  na  stężenie  markerowych dla RZS 

autoprzeciwciał. Dopiero wieloletnia obserwacja i porównanie   przebiegu RZS przy różnych 

schematach stosowanego  leczenia  może  pokazać czy istotnie różny wpływ leków  na 

produkcję markerowych  autoprzeciwciał będzie miał kliniczny wpływ na obraz choroby. 

Indywidualizacja leczenia RZS  w zależności od profilu serologicznego chorego może być 

następnym etapem w planowaniu skutecznego leczenia  choroby. Nadal nie wiemy, czy i jaki 

wpływ na wieloletni przebieg choroby ma trwałe obniżenie miana markerowych 

autoprzeciwciał  przy stosowaniu  leczenia  modyfikującego  przebieg  choroby.  
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SUMMARY 

Marker antibodies in patients with rheumatoid arthritis (RA) include rheumatoid factor IgM 

(RF IgM) and antibodies against citrullinated peptides (ACPA). Marker antibodies for RA play 

a significant role in the diagnosis of the disease. Moreover, they are also useful in predicting its 

course and may correlate with the activity of the disease. Data on the effect of biological drug 

treatments on marker antibody titers are divergent, probably depending on the type of biological 

agent used. 

The study aimed to evaluate the effect of rituximab and tocilizumab therapy on the titer of 

serological markers of rheumatoid arthritis (RF IgM, ACPA) with the simultaneous assessment 

of clinical disease activity. 

We observed 30 patients treated with rituximab and 12 patients treated with tocilizumab. Blood 

for test parameter determinations was taken before the first dose of the drug, and then after 3, 

6 and 9 months from the start of treatment. The clinical activity of the disease was assessed by 

the DAS 28 index . The concentration of serum amyloid (SAA), which is an important exponent 

of the severity of the inflammatory process in rheumatoid arthritis, was also examined. 

The conducted studies showed that biologic disease-modifying drugs with different 

mechanisms of action (blockade of the transmembrane CD20 present on the surface of B cells 

by rituximab and specific binding of tocilizumab to IL-6 receptors), similarly effectively 

reducing the activity of rheumatoid arthritis, affect the behavior in different ways of RA-label 

autoantibodies. 

Treatment with rituximab significantly affected the reduction of RA-label marker titers of both 

IgM-mediated rheumatoid factor (RF IgM) and anti-cyclic citrullinated peptides (ACPA) 
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Treatment with tocilizumab did not significantly affect the titer of RA markers for 

autoantibodies (RF IgM and ACPA) up to 6 months of therapy. 

Treatment with rituximab and tocilizumab significantly reduced the activity of rheumatoid 

arthritis (a specific measurement of DAS 28), with the decrease in activity significantly higher 

with tocilizumab compared to rituximab. 

Treatment with rituximab and tocilizumab in a similar way significantly affected the reduction 

of amyloid A - a significant exponent of the severity of the inflammatory process in rheumatoid 

arthritis. 

The short-term (up to one year) observation did not allow to determine the clinical 

consequences of different effects of rituximab and tocilizumab on the concentration of RA-

marked autoantibodies. Only a long-term observation and comparison of the course of 

rheumatoid arthritis can show whether a significantly different effect on the production of 

marker autoantibodies will have a clinical impact on the course of the disease. 

Individualization of RA treatment depending on the patient's serological profile may be the next 

step in planning effective treatment of the disease. We still do not know whether and what 

influence on the long-term course of the disease has a permanent reduction in the titer of 

autoantibodies when using disease-modifying treatment. 

 

 

 


