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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
• Τα κορτικοστεροειδή παραμένουν η βασική 

θεραπεία για τις ρευματικές παθήσεις, αλλά 
μπορεί να προκαλέσουν αναζωπύρωση του 
ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) σε ασθενείς με 
παρελθούσα λοίμωξη HBV. Απαιτείται 
εκτίμηση του κινδύνου και διαστρωμάτωση 
των ασθενών αυτών, πριν από τη θεραπεία 
με κορτικοστεροειδή.

Μέθοδοι
• Προοπτική μελέτη με ασθενείς με αρνητικό 

HbsAg και θετικό Anti-HBc με ή χωρίς χρήση 
κορτικοστεροειδών και προσδιορισμός της 
έκθεσης σε κορτικοστεροειδή, 
υπολογίζοντας τη συσωρευτική δόση και τη 
χρονικά σταθμισμένη μέση ημερήσια δόση 
πρεδνιζόνης. 

• Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν ο χρόνος 
πιθανής αναζωπύρωσης ηπατίτιδας Β ή 
ηπατικής βλάβης.

Αποτελέσματα
• Μεταξύ 1303 συμμετεχόντων, η διάμεση 

αθροιστική δόση και η χρονικά σταθμισμένη 
μέση δόση πρεδνιζόνης ήταν 3000 mg (IQR: 
300–6750 mg)  και 15 mg/ημέρα (IQR: 10–20 
mg/ημέρα), αντίστοιχα. Τα τεταρτημόρια της 
χρόνο-σταθμισμένης μέσης δόσης, 
συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με μια 
μονοτονική αύξηση στον κίνδυνο 
συμβάντων (HR ανά τεταρτημόριο αύξηση: 
2,15; 95% CI, 1,56 έως 2,98), φτάνοντας σε 
HR 49,48 (95% CI, 6,24 έως 392,48) στο 
κορυφαίο τεταρτημόριο.

• Η επίπτωση της πρωτογενούς έκβασης ήταν 
16,67 ανά 100 άτομα-έτη στο ανώτατο 
τεταρτημόριο της μέσης δόσης με χρονικά 
σταθμισμένη δόση (Q4>20 mg/ημέρα). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Οι ασθενείς με χρόνο-σταθμισμένη μέση 

δόση πρεδνιζόνης μεγαλύτερη από 20 
mg/ημέρα, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για 
αναζωπύρωση ή έξαρση της ηπατίτιδας Β

• Πιθανόν αυτοί οι ασθενείς να ωφεληθούν 
από τη χρήση προφυλακτικής αντιϊκής
αγωγής.
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