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Το πρόβλημα. Γυναίκα ηλικίας 69 ετών με χρόνια 
αρθρίτιδα και υπο θεραπεία με prednisolone σε δόση 
4-16 mg/ημερα από 10 ετίας, και πρόσφατη έναρξη 
azathioprine προσέρχεται στο ρευματολογικό ιατρείο. 
Η α/α σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) έδειξε πολλαπλά κα-
τάγματα θωρακικής (ΘΜΣΣ) και οσφυικής (ΟΜΣΣ) μοί-
ρας της ΣΣ.  Η α/α άκρων χειρών φαίνεται στην Εικόνα. 
Το εύρημα που κάνει τη διάγνωση της αρθρίτιδας είναι 
η ασβέστωση του τριγώνου χόνδρου στην ωλένιο-καρ-
πική άρθρωση: νόσος εναπόθεσης πυροφωσφορικού 
ασβεστίου (calcium pyrophosphate deposition disease, 
CPPD, ψευδο-ουρική αρθρίτιδα[pseudogout], χονδρα-
σβέστωση [chondrocalcinosis]). Τα παθολογικά κα-
τάγματα αποδόθηκαν στα κορτικοστεροειδή αφού ο 
έλεγχος για άλλη αιτία παθολογικών καταγμάτων δεν 
έδειξε κάτι. Είναι σωστή η αντιμετώπιση;

Η απάντηση. Η  CPPD 
εμφανίζεται ως οξεία αρ-
θρίτιδα, ως οστεοαρθρί-
τιδα, ή ως χρόνια φλεγ-
μονώδης πολυαρθρίτιδα. 
Το επεισόδιο της οξείας 
αρθρίτιδας διαρκεί λίγες 
ημέρες έως εβδομάδες. 
Κατά φθίνουσα σειρά 
συχνότητας προσβάλλο-
νται τα γόνατα (>50%), 
οι ποδοκνημικές, οι 
άκροι πόδες, οι ώμοι, οι 
αγκώνες, οι καρποί και 
οι άκρες χείρες.  Η αρ-

θρίτιδα αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα συσσώρευσης 
κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου στις αρθρώ-
σεις, και είναι αυτοφλεγμονώδης νόσος.   Παράγοντες 
κινδύνου για την εκδήλωσή της περιλαμβάνουν μεγάλη 
ηλικία, οικογενής προδιάθεση, τραύμα, μεταβολικές και 
ενδοκρινικές διαταραχές, όπως αιμοχρωμάτωση, υπερ-
παραθυρεοειδισμός, υποφωσφαταιμία, υπομαγνησιαι-
μία, υποθυροειδισμός, και ουρική αρθρίτιδα 1 .
Η αντιμετώπιση της CPPD εξαρτάται από την υποκεί-
μενη αιτία (οπότε αντιμετωπίζεται αυτή θεραπευτικά), 
και από τον τύπο της αρθρίτιδας.  Για παράδειγμα, 
σε υπομαγνησιαιμία, η χορήγηση μαγνησίου βοηθάει.  
Δεν υπάρχουν επαρκείς τυχαιοποιημένες μελέτες για 
τη θεραπεία της CPPD.  Παρολα αυτά, έχουν δημο-
σιευθεί συστάσεις (recommendations) της EULAR για 
την αντιμετώπισης της CPPD2.  Η θεραπεία της οξείας 
αρθρίτιδας, περιλαμβάνει μη φαρμακευτική αντιμετώ-
πιση (παρακέντηση της πάσχουσας άρθρωσης, ανά-
παυση, τοπική κρυοθεραπεία (πάγος, παγοκύστη), και 
φάρμακα: μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, κολχικίνη, ή 
σε περίπτωση αντένδειξης στα ανωτέρω, κορτικοστε-
ροειδή σε ενδαρθρική ένεση, ενδομυικά (1-2 ενέσεις 
triamcinolone acetonide 60 mg), ή ACTH ενδομυικά, 
ενδοφλέβια ή υποδόρια 2,3 
Η χρονία CPPD, όταν είναι ασυμπτωματική, όπως συμ-
βαίνει συνήθως σε άτομα μεγάλης ηλικίας, δεν χρειάζε-
ται φάρμακα. Σε συμπτωματική νόσο, τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν hydroxychloroquine, 
colchicine, χαμηλή δόση μη στεροειδών αντιφλεγμο-
νωδών φαρμάκων (εάν δεν υπάρχει αντένδειξη).  Σε 
ανθεκτικές περιπτώσεις η methotrexate (7.5-15 mg/
εβδομάδα) μπορεί να βοηθήσει. Αυτό φάνηκε σε μια 
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μικρή σειρά ασθενών 4, μολονότι μια μικρή τυχαιοποιη-
μένη μελέτη δεν έδειξε σημαντική επίδραση 5. Ραδιο-υ-
μενεκτομή με yttrium-90  έχει επίσης χρησιμοποιηθεί 2.  
To Anakinra (Kineret) είναι αποτελεσματικό σε πολλούς 
ασθενείς 6.  Σε 2 περιστατικά, infliximab (Remicade) επί 
9 έτη έδειξε αποτελεσματικότητα 7 
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Εικόνα. Απλή ακτινογραφία άκρων χειρών δείχνει 
ασβέστωση του τριγώνου χόνδρου στην ωλένιο-
καρπιαία άρθρωση (χονδρασβέστωση).


