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Natriumuraatin v litt m kihti on tunnetuin
taudinkuvista, joita niveliin ja niit ymp r iviin
kudoksiin kertyv t ep orgaaniset kiderakenteet
voivat aiheuttaa. Em ksisi kalsiumfosfaattiyhdisteit (erityisesti hydroksiapatiittia) tavataan
varsinkin periartikulaarisissa rakenteissa, mm.
j nteiss ja bursissa. Parhaiten tunnettu esimerkki t st on supraspinatuksen kalkkitendiniitti. My s oksalaatti- ja kortikosteroidikiteet
voivat v litt niveltulehduksen.

Kalsiumpyrofosfaatti (CPP) -kertymi esiintyy
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Oireinen CPP-kertym sairaus voi olla akuutti
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Natriumuraatti-, kalsiumfosfaatti- ja CPP-kiteisiin liittyv t kliiniset oireet voivat olla samankaltaisia, sill kaikkia kertymi tavataan sek
intra- ett periartikulaarisissa rakenteissa.
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T ss katsauksessa kuvaamme CPP-kertym sairauden taudinkuvan, diagnostiikan ja hoidon. Esit mme my s kolme potilastapausta.
Potilas on 77-vuotias nainen, jonka molempiin
polviin oli asennettu tekonivelet nivelrikon takia yli 10 vuotta aiemmin.
Potilaan ranteet kipeytyiv t ja turposivat verhojen ripustamisen j lkeen. Sairaalan p ivystyspoliklinikalla todettiin rannenivelten synoviitit
ja molempien polvien turvotus.
Punktion ytteess vasemmasta polvesta oli
leukosyyttej 18 202 x 106/l (91 % neutro ilej ),
ja n ytteess todettiin CPP-kiteit . C-reaktiivinen proteiini (CRP) oli 81 mg/l ja reumaserologia negatiivista.
K sien natiivir ntgenkuvissa todettiin kondrokalsinoosia (kuva 2). Ranneniveliin laitettiin 40
mg metyyliprednisolonia. Punktion ytteit niist
ei saatu. Ty diagnoosi oli valekihti ja kotiin m r ttiin lyhyt peroraalinen prednisoni-kuuri.
Kolmen viikon kuluttua potilas l hetettiin uudestaan sairaalan p ivystyspoliklinikalle v symyksen ja poikkeavien laboratorioarvojen takia.
Hb oli 96 g/l, CRP 120 mg/l ja lasko 84 mm/h.
Potilaalle aloitettiin suonensis inen antibioottihoito, ja h net otettiin osastolle.
Ranteissa ja molemmissa polviniveliss oli
turvotusta. Polvipunktion ytteiden leukosyyttim r t olivat 18 658 ja 20 819 x 106/l, mutta kiteit ei nyt todettu. Bakteerin ytteet olivat jatkuvasti negatiiviset. Ranteet hoidettiin paikallisesti kortisonilla, ja potilaalle aloitettiin antireumaattinen yhdistelm l kitys (prednisoni, hydroksiklorokiini, metotreksaatti).
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Polven CPP-kertymi samalla potilaalla vasemman polven r ntgenkuvassa (A ja B) sek tietokonetomogra akuvauksessa (C)
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Kalsiumpyrofosfaatti (CPP) -kertym sairaus

:%

Nivelten tila rauhoittui, ja yhdistelm l kityst
jatkettiin.

Potilas on 75-vuotias nainen, jolla on verenpainetauti ja hyperlipidemia. Nivelrikko-oireet oliBfe[ifbXcj‘effj‘
F‘i\\kfe%E‘m\ck\eeXk‘‘m‘iek^\eblm‘jjX_pXc‘‘e‘$aX&kX‘jppiljkfe vat vaivanneet pitk n erityisesti suurissa nivebXcbb\ld‘X
liss .
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oireenmukaisella l kityksell (analgeetti ja tulehduskipul kitys tarpeen mukaan). Seurannassa vasempaan nilkkaan tehtiin tripleartrodeesi.
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hallinen. Lasko oli 9 mm/h ja CRP 4 mg/l. Puooli polvissa, olkap iss , nilkoissa ja sormien
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