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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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Το πλήρες άρθρο ελεύθερα εδώ

Υπόβαθρο – Σκοπός
• Η παρουσία οιδήματος οστικού μυελού (BME) σε

MRI στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις (ΙΛ) και τη
σπονδυλική στήλη (ΣΣ) δίνει ενίοτε ψευδώς θετικά
αποτελέσματα για την παρουσία αξονικής
σπονδυλαρθρίτιδας (axSpA)

• Ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την εν
λόγω παρουσία στο γενικό πληθυσμό < 45 ετών;

Μέθοδοι
• Συμπεριλήφθηκαν νέοι ενήλικες από την κοορτή

πληθυσμού Study of Health in Pomerania (SHIP)
• Οι MRI της ΣΣ (T1/T2 οβελιαία λήψη) και των ΙΛ

(ημιστεφανιαία STIR λήψη) εκτιμήθηκαν κεντρικά
από δύο «τυφλούς» εκτιμητές για την παρουσία
(ναι/όχι) και έκταση (Berlin MRI score) του BME

• Εφαρμόστηκε λογιστική παλινδρόμηση για
συγχρονική συσχέτιση μεταξύ κλινικών παραγόντων
και της παρουσίας/έκτασης ΒΜΕ

• Η πιθανή διάγνωση axSpA στους συμμετέχοντες
αναζητήθηκε σε βάσεις ασφαλιστικών δεδομένων
(ICD M45.09)

Αποτελέσματα
• Εκτιμήθηκαν οι MRI από 793 εθελοντές < 45 ετών
• Η παρουσία BME στις ΙΛ συσχετίστηκε ισχυρά με το

ιστορικό τοκετού το προηγούμενο έτος (OR 4.47) – η
έκταση του BME συσχετίστηκε με το ιστορικό
τοκετού (OR 4.52), την παρουσία HLA-B27 (OR 2.32),
το BMI (OR 1.86 για BMI 25-30 vs < 25 kg/m2) και τη
ραχιαλγία τους τελευταίους 3 μήνες (OR 1.55)

• Η παρουσία/έκταση ΒΜΕ στη ΣΣ συσχετίστηκε με την
ηλικία (incidence rate ratio, IRR 1.46 ανά 10ετία) και
την απαιτητική σωματική εργασία (IRR 1.46)

• Από τους 694 συμμετέχοντες που είχαν δεδομένα, 9
(1,3%) έφεραν διάγνωση axSpA

Συμπεράσματα

• Το μηχανικό stress φαίνεται να
σχετίζεται με την παρουσία BME
στις ΙΛ και τη ΣΣ σε νέους ενήλικες
< 45 ετών

• Το HLA-B27 πιθανόν αποτελεί
παράγοντα σοβαρότητας (severity)
παρά κινδύνου (susceptibility) για
τo BME στις ΙΛ, καθώς σχετίστηκε
μόνο με την έκταση και όχι την
απλή παρουσία BME
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