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Terminoloogia

• Segadustekitav, sageli kasutatakse sünonüümidena pseudopodagrat,
kondrokaltsinoosi ja kaltsiumpürofosfaadi ladestushaigust. 

• Pseudopodagra
• a) kogu CPP haiguste grupi eristamiseks podagrast
• b) ägeda CPP kristallide poolt põhjustatud artriidi kirjeldamiseks – soovituslik

mõiste selle asemel on äge CPP kristall-artriit.

• Kondrokaltsinoos
• Hüaliin- ja/või fibrooskõhre kaltsifikatsioon – kaasneb sageli CPPD haigusega, 

kuid pole täielikult spetsiifiline ega ka univeraalne leid. 

• CPPD haigus – põhineb kliinilisel avaldumisel. Varem kasutatud ka
pürofosfaatartropaatia mõistet.



Terminoloogia (EULAR 2011)

• CPPD: kaltsiumpürofosfaadi kristallide esinemine olenemata
sümptomitest

• asümptomaatiline CPPD: kondrokaltsinoos +/- artroos, aga 
sümptomiteta

• äge CPPD kristall-artriit: iselimiteeruv artriit ja CPPD.

• osteoartroos ja CPPD: artrootilised muutused ja CPPD

• krooniline CPPD kristalli põletikuline artriit



Epidemioloogia ja etioloogia

• Levimus Euroopas ja USAs 4-7% 
• Pigem alahinnatud – sümptomaatilistest patsientidest 40% esineb

kondrokaltsinoos, liigesevahetusoperatsiooni patsientidest 20% on CPP 
kristallid liigesevedelikus/koeproovides.

• M=N 

• Vanus tavaliselt >60 a

• Sagedus kahekordistub iga kümnendiga üle 60 a

• Põhjused:
• Idiopaatiline
• Pärilik
• Sekundaarne - liigese trauma/kahjustus, metaboolsed häired



Patogenees

• Ekstratsellulaarse pürofosfaadi taseme tõus → moodustab kompleksi
kaltsiumiga → kaltsiumpürofosfaat dihüdraadi kristallide ladestumine
liigesekõhre → paroksüsmaalne liigese põletik ja kõhre destruktsioon
→ artroos



Kliiniline pilt (äge) 

• Tüüpiliselt monoartriit:
• äkilise algusega tugev valu, punetus, turse, efusioon, jäikus, ei talu

survet. 

• Võib esineda ka kõrget palavikku ja segasusseisundit. 

• Äge haigusepisood iselimiteeruv. 
• Tavaliselt möödub 1-3 nädalaga.

• Võrreldes podagraga on pikema kuluga, sümptomid võivad püsida
mõnest kuni 120 päevani.

• Vallandavateks teguriteks võivad olla trauma/operatsioon, muu
äge haigus või ka ravimid.



Kliiniline pilt (krooniline)

• Polüartikulaarne vorm, mis meenutab artroosi (pseudo-OA)

• Reumatoidartriiti meenutav vorm (pseudo-RA) – püsiv mitteerosiivne
artriit suurtes ja väikestes liigestes, mõjutab liigeseid vähem
sümmeetriliselt/sünkroniseeritult

• Selja haaratusega vorm – ligamentides, diskides.
• Kroonitud dens

• Densi pseudotumor

• Artiit, mis sarnaneb neuropaatilisele artropaatiale (pseudo-
neuropathic joint disease)



Diagnoos

• Selgeid diagnoosikriteeriume pole 

• Kõige täpsem sünoviaalvedeliku uurimine –
spetsiifiliste optiliste omadustega
rombikujulised kristallid +/- põletikuleid
• H&E värving lahustab kristallid koeproovist

• Radioloogilised uuringud

• Kliiniline pilt



Lokalisatsioon

• Kõige sagedamini haaratud põlveliiges (üle 50%)

• Samuti tüüpilised: randme-, õla-, hüppe- ja küünarliiges

• Võib esineda ka I MTP liigeses

• Harvem on oligo- või polüartriit

• Palju ühiseid jooni artroosiga, aga ebatüüpilistes liigestes
• Enamasti sümmeetriline

• Ka raskust mitte kandvates liigestes

• Harvem ka ligamentides, kõõlustes, sünooviumis, bursades ja
liigeskapslis.



Röntgenogrammid ja KT

• Teravalt piirdunud röntgenkontrastsed lubitihedusega varjustused täppidena või
joontena liigespinnaga paraleelselt

• Ranne (peamiselt radiokarpaal- ja SL-liigeses): 
• SLAC
• Muutused vähenevad suunas radiokarpaalliiges -> midkarpaalliigesed

• MCP liigesed: 
• Tavaliselt 2.-3. MCP 
• Konksjad osteofüüdid

• Haaratud on femoropatellaarne, õla- ja küünarliiges

• Kondrokaltsinoos:
• Põlveliigeses meniskid ja femoropatellaarliiges
• Randmes kolmnurkne fibrooskõhre kompleks ja kuuluu-kolmkantluu ligamendid.
• Vaagnapiirkonnas sümfüüs ja SILid
• Lülisammas: periodontoidne pseudotuumor, kroonitud dens ja diskid

• Subkondraalsed tsüstid, võivad olla ka suured





Pseudotuumor

Kroonitud dens



Ultraheli

• Õhuke hüperehhogeenne kiht, paralleelne luu korteksiga, millest
eraldatud hüpoehhogeense (kõhre) ala poolt – topeltkontuur

• Võimalik eristada podagrast:
• podagra korral kristallid kõhrede pinnal, siledamalt
• CPPD korral lubistused kõhres sees, täppidena

• Väiksed ümarad kajavarjuga alad randme fibrooskõhres, põlve
meniskites, kõõlustes

• Nodulaarsed hüperehhogeensed ladestused bursades/retsessides

• Hüperehhogeensed kiududega paralleelsed ladestused kõõlustes

• Tundlikkus sarnane röntgenuuringutele (kogenud teostaja korral)



Kajarikkad moodustised randme kolmnurkses
fibrooskõhre kompleksis



MRT

• Spinaalkanali/närvijuurte kompressiooni hindamine

• Põletiku hindamiseks



Ravi

• Põletiku leevendamine:
• NSAID
• glükokortikoid liigesesiseselt
• suukaudne kolhitsiin (võimalik ka profülaktika)
• süsteemne glükokortikoid

• Kroonilisel vormil efektiivset ravi pole – katse-eksitus lähenemine

• Primaarse haiguse (hüperparatüroidism, hüpofosfataasia, 
hemokromatoos, hüpomagneseemia) ravi

• Liigese täielik endoproteesimine
• sarnased tulemused artroosi tõttu opereeritutega
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