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Υπόβαθρο – Σκοπός
• Οι ενδαρθρικές ενέσεις υαλουρονικού οξεός (ΗΑ) στα γόνατα πιθανόν να καθυστερούν την εξέλιξη
της οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) των γονάτων και την ανάγκη για αρθροπλαστικές επεμβάσεις
• Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν οι ενδαρθρικές ενέσεις κορτικοειδών (GC) σχετίζονται
με αυξημένο κίνδυνο για εξέλιξη της ΟΑ γονάτων συγκριτικά με τις ενέσεις ΗΑ
Μέθοδοι
• Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν από δύο μεγάλες κοόρτες: i) Osteoarthritis Initiative και ii)
Multicenter Osteoarthritis Study
• Έγιναν επισκέψεις σε τακτά διαστήματα, οι οποίες περιλάμβαναν ερωτήσεις για ενδαρθρικές
ενέσεις GC ή HA τους προηγούμενους 6 μήνες, νέα αρθροπλαστική γόνατος, και ακτινογραφίες
γονάτων
• Οι εκβάσεις ήταν: i) ακτινογραφική εξέλιξη, με βάση τη βαθμολογία Kellgren και Lawrence και τη
στένωση μεσαρθρίου διαστήματος και για τις 2 κοόρτες, ii) εύρος έσω μεσαρθρίου, για τους
μετέχοντες από το Osteoarthritis Initiative, και iii) νέα ολική αρθροπλαστική γόνατος
• Συγκρίθηκαν ακτινογραφίες πριν και μετά από ένεση για να υπολογιστεί ο σχετικός κίνδυνος ΟΑ
εξέλιξης μεταξύ ενέσεων GC και ενέσεων HA
• Εφαρμόστηκε μοντέλο αναλογικών κινδύνων Cox για τον υπολογισμό της πιθανότητας ολικής
αρθροπλαστικής για τις δύο ομάδες
Αποτελέσματα
• Μελετήθηκαν 791 συμμετέχοντες με OA
γονάτων (980 γόνατα), εκ των οποίων 629
ανέφεραν ενδαρθρική ένεση GC και 162
ενέσεις ΗΑ
• O σχετικός κίνδυνος ακτινογραφικής εξέλιξης
ΟΑ ήταν παρόμοιος μεταξύ όσων έκαναν
ένεση GC και ΗΑ, αναφορικά με τη στένωση
του μεσαρθρίου διαστήματος (1.00 [95% CI
0.83-1.21]), τον βαθμό Kellgren και Lawrence
grade (1.03 [95% CI: 0.83 – 1.29]) και το εύρος
του έσω μεσαρθρίου (1.03 [95% CI 0.72 –
1.48])
• Ο κίνδυνος για ολική αρθροπλαστική γόνατος
ήταν ελαφρά χαμηλότερος για όσους έλαβαν
ενδαρθρική ένεση GC, συγκριτικά με όσους
έλαβαν ένεση HA (HR 0.75, 95% CI 0.51 – 1.09)

Συμπεράσματα
•

Οι ενδαρθρικές ενέσεις GC δε σχετίζονται
με αυξημένο κίνδυνο ακτινογραφικής
εξέλιξης της ΟΑ γονάτων συγκριτικά με
τις ενέσεις HA
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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

