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

Αποτελεί επίσης εύρημα  μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  

Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο 

Αποτελεί τέλος  

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ       
                                                                                                                     

 
 

 

Κάποιες μελέτες σε πειραματόζωα, σε ανθρώπινα χονδροκύτταρα (in vitro), αλλά και σε 

ασθενείς με ΟΑ ή ΡΑ,  έχουν δείξει ότι οι επαναλαμβανόμενες ενδο-αρθρικές εγχύσεις 

κορτικοστεροειδών (ΚΣ) πιθανώς σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για απώλεια χόνδρου 

(1,2) . Όμως: 

   α) ειδικά σε ασθενείς με ΡΑ, η ενδοαρθρική έγχυση ΚΣ σχετίζεται με μείωση φλεγμονής, 

άρα με μείωση παραγωγής κολλαγενασών και μεταλλοπρωτεασεών, που σχετίζονται με 

αποδόμηση χόνδρου. Το ACR συνιστά επαναλαμβανόμενες ενδοαρθρικές έγχυσεις ΚΣ, όχι 

όμως πιο συχνά από 3 μήνες στην ίδια άρθρωση    

   β) σε μεγάλες κλινικές μελέτες με ασθενείς με ΟΑ, μείωση χόνδρου δεν επιβεβαιώθηκε (3)  

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη (4) 

φάνηκε ότι σε ασθενείς με 

ΟΑ που υποβλήθηκαν σε 

ενδοαρθρική έγχυση 

triamcinolone, βιοδείκτες 

όπως το uCTX-II (δείκτης  

αποδόμησης χόνδρου) 

μειώθηκαν 3 μήνες μετά την ενδοαρθρική έγχυση (306.3 Vs 349.9 

ng/mmol), εύρημα ότι τα ενδοαρθρικά στεροειδή ΜΕΙΩΝΟΥΝ την αποδόμηση του χόνδρου, 

τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. 
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