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Σύμφωνα με τελευταίες ανακοινώσεις της EULAR (1) : 

 Οι πιο ανησυχητικές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ)  των γλυκοκορτικοειδών είναι οι : 

οστεοπόρωση, υπεργλυκαιμία/ ΣΔ, καρδιαγγειακή νόσος και λοιμώξεις 

 Ο κίνδυνος για ΑΕ (risk of harm) είναι μικρός στην πλειονότητα των ασθενών με 

μακροχρόνια ημερήσια δόση ≤ 5 mg πρεδνιζόνης (ή ισοδύναμου), ενώ σε δόσεις 

>10 mg  ο κίνδυνος για ΑΕ αυξάνεται. Για ενδιάμεσες δόσεις, ειδικά χαρακτηριστικά 

του ασθενούς καθορίζουν και τον αντίστοιχο κίνδυνο   

Ειδικά για την ρευματοειδή αρθρίτιδα και την ανάπτυξη ΣΔ (2) από κορτικοειδή: 

 Ο κίνδυνος (HR) για ανάπτυξη ΣΔ σε 2 μεγάλες κοόρτες ασθενών με ΡΑ (η Βρετανική 

με 21. 962 ΡΑ ασθενείς και η Αμερικάνικη με 12.657) ήταν  1.30 (95% confidence 

interval [95% CI] 1.17-1.45) και 1.61 (95% CI 1.37-1.89), σε σχέση με ασθενείς χωρίς 

λήψη γλυκοκορτικοειδών 

 Στην 1η κοόρτη μάλιστα φάνηκε ότι ακόμη και ημερήσιες δόσεις των 5 mg για 1, 3 ή 

6 μήνες σχετίστηκαν με αντίστοιχο κίνδυνο (HR) για  ΣΔ 1.20, 1.43 και 1.48 
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Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης  

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο 

Αποτελεί επίσης εύρημα  μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης 

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη  


