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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
• Να εξεταστεί η συσχέτιση του δείκτη

μάζας σώματος (BMI) με τον πόνο σε
άτομα με οστεοαρθρίτιδα των χεριών
και να διερευνηθεί εάν αυτή η
συσχέτιση, διαμεσολαβείται από
συστηματικούς φλεγμονώδεις
βιοδείκτες.

Μέθοδοι
• 281 συμμετέχοντες στη μελέτη Nor-

Hand.
• Έγιναν συσχετίσεις μεταξύ του BMI και

του πόνου στα χέρια με βάση το σκορ
Australian/Canadian Osteoarthritis Hand
Index (AUSCAN, εύρος 0-20) και την
αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης (NRS,
εύρος 0-10).

• Για τον πόνο στα κάτω άκρα
χρησιμοποιήθηκε η αριθμητική κλίμακα
αξιολόγησης (NRS, εύρος 0-10) ενώ για
τα γόνατα και τα ισχία ο δείκτης
Western Ontario/McMaster Universities
Osteoarthritis Index (WOMAC, εύρος 0-
20).

• Μετρήθηκε επίσης και ο συνολικός
αριθμός επώδυνων αρθρώσεων.

Αποτελέσματα
• Η αλλαγή στο BMI, ποσοτικοποιημένη ανά 

αύξηση 5 μονάδων, συσχετίστηκε με πιο 
σοβαρό πόνο στα χέρια (κατά μέσο όρο 
αυξημένο AUSCAN κατά 0,64, 95% CI: 0,23-1,08), 
πόνο στα πόδια (κατά μέσο όρο αυξημένο NRS 
κατά 0,65, 95% CI: 0,36- 0,92) και πόνος στο 
γόνατα και ισχία (κατά μέσο όρο αυξήμένο
WOMAC κατά 1,31, 95% CI: 0,87-1,73).

• Οι αναλύσεις διαμεσολάβησης έδειξαν ότι η 
επίδραση του BMI στον πόνο στα χέρια και στον 
επώδυνο συνολικό αριθμό των αρθρώσεων του 
σώματος μεσολαβείται εν μέρει από τη λεπτίνη
και την υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα 
πρωτεΐνη (hs-CRP), αντίστοιχα. 

• Τα μεγέθη επίδρασης για τη μεσολάβηση της 
λεπτίνης ήταν μεγαλύτερα στα χέρια παρά στα 
κάτω άκρα και στατιστικά σημαντικά μόνο στα 
χέρια.         

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα χεριών, το 

υψηλότερο BMI συσχετίστηκε με μεγαλύτερη 
σοβαρότητα πόνου στα χέρια, τα πόδια και τα 
γόνατα και ισχία. Οι συστηματικές επιδράσεις 
της παχυσαρκίας, μετρούμενες με τη λεπτίνη, 
μπορεί να διαδραματίσουν μεγαλύτερο 
μεσολαβητικό ρόλο για τον πόνο στα χέρια παρά 
στα κάτω άκρα. Τέλος, η χαμηλού βαθμού 
φλεγμονή, μετρούμενη με hs-CRP, μπορεί να 
συμβάλλει σε γενικευμένο πόνο σε 
υπέρβαρα/παχύσαρκα άτομα.
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