
Hur använder vi Rituximab 
(Mabthera®)? 

Ulf Tedgård  
Barn- och Ungdomscentrum 
UMAS, Malmö 
 



Rituximab (Mabthera®) 
•  Har använts sedan 1997 
•  >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna 
•  Begränsad erfarenhet av beh av barn 
•  Har prövats på följande indikationer hos barn: 

–  Autoimmun hemolytisk anemi 
–  Kronisk ITP 
–  Hemofilipat med inhibitor 
–  Posttransplantation lymfoproliferativ disease (PTLD) 
–  Pre-B-cell ALL 
–  B-cell NHL 



Rituximab Verkningsmekanism 
•  Mus/human  

monoklonal  
CD20-antikropp 

•  Snabbt fall av 
cirkulerande  
CD20+ B celler  
och reducerar  
antalet i lgl 

•  B-celler låga 2-6 mån 
Normalisering efter  
6-12 mån 



Pescovitz, Pediatr Transplantation 2004: 8: 9–21 



Hur försvinner 
B-cellerna? 

•  Ak-beroende 
cellmedierad 
nedbrytning 

•  Komplement
-medierad 

•  Apoptos 

Pescovitz, Pediatr Transplantation 2004: 8: 9–21 



Rituximabs plats i  beh av 
hematologiska sjukdomar 

•  VPH enkät till alla barnklinker angående använding av 
Rituximab vid hematologiska sjukdomar 

•  Behov av uppföljning av de pat som fått beh vad gäller 
behandlingsresultat på kort och lång sikt, komplikationer 

 



Sverige: 18 pat beh 2003-2008  

•  Göteborg 5 
•  Malmö 5 
•  Halmstad 3 
•  Stockholm 2 
•  Umeå 2 
•  Linköping 1 

•  7 ITP 
•  5 Evans syndrom 
•  4 AIHA 



AIHA 

Diagnos Ålder vid diagnos Ålder vid beh Effekt Recidiv Remission Tid sedan beh 

AIHA 4 mån 5 mån Ja Nej Ja 4 mån 

AIHA 12 år 12 år Ja Nej Ja 3 år 

AIHA 6 mån 1 år Ja Nej Ja 4 mån 

AIHA ? ? Ja Nej Ja 5 mån 



Autoimmun hemolytisk anemi 
•  Pat som inte svarat på sedvanlig beh med steroider 
•  Cohort studier: 

–  23/25 (92%) komplett remission 7-28 (16) mån 
–  3/23 återfall – ny  beh retuximab god effekt 

•  14 Fallpresentationer 
–  93% komplett remission, median 14m; inga återfall 

•  Vuxna sämre resultat – oftare köldagglutininer; 19/37 
(51%) partiell remission 1/37 komplett rem. 

•  Barn-rek: 
–  Tidig användning av Rituximab, ffa till steroidresistenta pat. 
–  Profylaktisk IVIG till  små barn 



Evans syndrom 
Diagnos Ålder vid diagnos Ålder vid beh Effekt Recidiv Mabthera igen Annan beh Remission Tid sedan beh 

Evans 11 år 12  år Ja Ja Ja - Ja 4 år 

Evans 11 år 11  år Ja Nej - - Ja 5 år 

Evans 5 mån 6 mån Ja Ja Ja SCT Ja 2 år 

Evans 5 mån 7 mån Ja Ja Nej Ja Ja 1 år 

Evans 7 år 15  år Ja Nej - - Ja 2 år 

∑ 5/5 3/5 



ITP 

Diagnos Ålder vid diagnos Ålder vid beh Effekt Recidiv Mabthera igen Annan beh Remission Tid sedan beh 

ITP ? ? ? ? ? ? ? ? 

ITP ? ? ? ? ? ? ? ? 

ITP ? ? ? ? ? ? ? ? 

ITP ? ? ? ? ? ? ? ? 

ITP 9 år 12 år Nej - - Spontan norm Ja 3 år 

ITP 5 år 11 år  Nej - - - Nej 3 år 

ITP 4 år 7 år Nej - Ja - Nej 2 år 

∑ 7 



Kronisk ITP 
•  Cohort studier: 

–  Wang (n=24) Bennett (n=36) RTX 375 mg/m2 x 4  
–  Taube (n=22) RTX 375 mg/m2 x 1 
–  43% remission (>50.000 trc Wang, Bennett; >100.000 trc Taube) 
–  De med CR i Wang’s studie kom inom 4 v. 

•  10 Fallpresentationer 
–  70% remission 

•  Inga faktorer som predikterar bra svar 
•  Ungefär samma resultat hos vuxna, men de barn som 

svarar verkar göra det tidigare och får återfall tidigare 
•  Barn-rek: 

–  ca 50% kan slippa splenektomi om Rituximab prövas 
–  Specifika indikationer för RTX saknas och mest lämpliga tidpunkt 

för beh oklar 



Singel dos Mabthera® 
 Taube et al, Haematologica 2005; 90(2) 



Naturalförlopp 
•  Ca 80% spontan regress  

 50% inom 1 månad 
 Oberoende av behandling 

 
•  Kroniskt förlopp ca 20% 

 av dessa går ca 10%/år i remission 
 
•  Akuta recidiv ca 5%  



Sena remissioner  
vid kronisk ITP 

NOPHO Finland, n=50 

Jukka Rajantie 



Hemofilipat med inhibitor 

•  20-30% av pat med hemfili A utv ak mot FVIII 
och 5% med Hf B ak mot FIX 

•  8 fallpresentationer  
–  5/8 (63%) hade övergående effekt 
–  2/5 återfall (efter 8 och 11 mån), en svarade på ny 

beh. 
•  Vuxna liknande resultat 

–  2 med hög ak-titer svarade inte på RTX i singeldos 
men däremot på RTX komb. Med cyklofosfamid 



Edwards JC, et al. Efficacy of B-cell-targeted therapy with rituximab in patients with 
rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2004;350:2572-2581. 

Rituximab enbart eller i 
kombination med annat medel 



Biverkningar 
•  Infusionsrelaterade biverkningar: 

–  Feber, frossa, stelhet/huvudvärk 
–  Utslag, urtikaria, klåda, angioödem 
–  Halsirritation, brochospasm 
–  Hypotension, takycardi 
–  Anafylaktisk reaktion, serumsjuka 

•  Vanligast vid första behandlingen och ffa hos pat med 
tumörsjukdom/lymfom 

•  Ökad risk för infektioner – många får regelbunden beh 
med IVIG (ffa barn) 

•  Reaktivering av Hepatit B (Hepatit C?) 



Biverkningar forts 

2 pat med SLE  
dog i progressiv 
multifokal leuko-
encephalopati 
(PML) sekundärt 
till reaktivering av 
JC-virus 



Tack! 





Thank You for your attention! 



Möjliga effekter av minskat antal 
B-celler  

•   Indirekt effekt på T celler? 
•   B-cell produkter: cytokiner? 
•   Dendritiska cellers antigen presentation? 
•   Minskad produktion av autoantikroppar? 



Dosering 

•  Standard dos:  
375 mg/m2 iv en gång per vecka i 4 v 

•  Andra schema har använts med framgång 
•  Antihistamin, steroider och 

febernedsättande profylaktiskt för att 
minska biverkningar  



Lisa B. Giulino et al 
J Pediatr 2007;150:338-44 


