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

Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
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Υπόβαθρο – Σκοπός
• Η διαβρωτική οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) άκρων χειρών

αποτελεί ένα σπάνιο υπότυπο της ΟΑ
• Σκοπός της μελέτης ήταν η ανεύρεση παραγόντων

κινδύνου για την παρουσία (στο baseline) ή
ανάπτυξη (εντός 48 μηνών) διαβρωτικής ΟΑ, με
έμφαση στην ηλικία, το φύλο, τη φυλή και
παράγοντες σχετιζόμενους με το μεταβολισμό και
την υγεία των οστών

Μέθοδοι
• Προοπτική μελέτη κοορτής με συμμετέχοντες από

την Πρωτοβουλία ΟΑ (Osteoarthritis Initiative), οι
οποίοι είχαν διαθέσιμες ακτινογραφίες άκρων
χειρών στο baseline και μετά από 48 μήνες

• Η διάγνωση της διαβρωτικής ΟΑ ορίστηκε ως i)
παρουσία Kelllgren-Lawrence βαθμού ≥ 2 σε
τουλάχιστον μία μεσοφαλαγγική άρθρωση σε δύο
διαφορετικά δάκτυλα και ii) παρουσία κεντρικής
διάβρωσης σε τουλάχιστον μία άρθρωση

Αποτελέσματα
• Από τους 3365 συμμετέχοντες χωρίς διαβρωτική

ΟΑ στο baseline, 86 (2,6%) ανέπτυξαν διαβρωτική
ΟΑ εντός 48 μηνών

• Ως παράγοντες κινδύνου ταυτοποιήθηκαν i) η
μεγαλύτερη ηλικία (σχετικός κίνδυνος, relative risk
RR 0,76), ii) το θήλυ φύλο (RR 1,73), iii) η
σοβαρότητα της ΟΑ (άθροισμα βαθμών KL 13.9 vs.
5.3, p<0.001), και iv) το μικρότερο πλάτος οστικού
φλοιού (1.38 vs 1.52 mm, p<0.001)

• Η προϊούσα εξέλιξη της ΟΑ (στένωση μεσάρθριου
διαστήματος, αύξηση βαθμών KL, λέπτυνση
οστικού φλοιού) ήταν ανεξάρτητος παράγοντας
κινδύνου για την ανάπτυξη διαβρωτικής ΟΑ μετά
από 48 μήνες

Συμπεράσματα

• Η διαβρωτική ΟΑ αποτελεί μια
καθ’υπεροχήν νόσο της
προχωρημένης ηλικίας και των
γυναικών, ισχυρά σχετιζόμενη με τη
σοβαρότητα της υποκείμενης
αρθρικής νόσου και την πρόοδό
αυτής

• Οι άνθρωποι που αναπτύσσουν
διαβρωτική ΟΑ έχουν λεπτότερα
οστά πριν την εμφάνισή της,
δηλώνοντας ότι η διαβρωτική ΟΑ
είναι απότοκος σκελετικής
ευπάθειας/αδυναμίας (skeletal
frailty)


