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Η ςθμαςία τθσ χονδραςβζςτωςθσ 

 Χονδραςβζςτωςθ  :        αςβεςτοποίθςθ του χόνδρου θ οποία διαπιςτϊνεται   

                                             μζςω απεικονιςτικισ  ι ιςτολογικισ εξζταςθσ  και θ       

                                             οποία προκαλείται (κυρίωσ  αλλά όχι αποκλειςτικά)       

                                             από εναπόκεςθ  CCP  (EULAR) 

 

Ο επιπολαςμόσ    αυξάνει   με  τθν  θλικία  

• πολφ χαμθλόσ ςε θλικία  <  55-60  ετϊν 

• 15%  μεταξφ  65-74  ετϊν 

• 36%  μεταξφ  75-84 ετϊν 

• > 50%  ςε θλικίεσ  άνω των   85 ετϊν ( Wilkins et al.  1983 ) -  όςο  αφορά  

ςτουσ  Καυκάςιουσ , μικρότερα  ποςοςτά  ςτουσ Κινζηουσ  ( Zhang et al.2006) 

 

τοιχεία  ςχετικά  με τον  επιπολαςμό  τθσ  περιορίηονται  ςε μεγάλο  βακμό   

ςτα γόνατα , τουσ καρποφσ  και  τθν  θβικι  ςφμφυςθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αςυμπτωματικι  μορφι  τθσ  ψευδοουρικισ νόςου 

 

Εντοπίηεται  ςυνικωσ  ςε  τυχαίο  ακτινολογικό  ζλεγχο  θλικιωμζνων υγιών 
ατόμων  ,  ι  ςτα πλαίςια  διερεφνθςθσ   με αφορμι   κάποιο  οξφ  ςυμβάν   

 

Δεν  χριηει  περαιτζρω  διερεφνθςθσ   εκτόσ  εάν : 

• πρϊιμθ εμφάνιςθ αρκρίτιδασ ( < 65 ετϊν ) 

•  χονδραςβζςτωςθ  ςε μεγάλο αρικμό  αρκρϊςεων 

• επαναλαμβανόμενεσ  οξείεσ  φλεγμονζσ    

   

 

      Screening tests   για μεταβολικζσ  πακιςεισ   

 



Απεικόνιςθ 

Απλι  ακτινογραφία     πεπαχυςμζνεσ  γραμμικζσ  εναποκζςεισ  ,   

                                              παράλλθλεσ και ξεχωριςτζσ από το  υποχόνδρινο    

                                             οςτό, ςτον υαλοειδι  χόνδρο (γόνατα,ϊμουσ ,ιςχία)      

                                             ι εναποκζςεισ  ςτουσ  ινοχόνδρινουσ  ιςτοφσ    

                                             (μθνίςκουσ, τζνοντεσ , θβικι ςφμφυςθ, τριγωνικόσ                    

                                              χόνδροσ  καρποφ κτλ.) 

 

 

Η  ακτινογραφικι  απεικόνιςθ  τθσ  χονδραςβζςτωςθσ  υποδθλϊνει 
εναπόκεςθ  κρυςτάλλων  CCP  αλλά υπολείπεται ευαιςκθςίασ  –  ςαφισ  

διάγνωςθ  τίκεται  μόνο  από  τθν  αναγνώριςθ  των  κρυςτάλλων  ςτο  

αρκρικό  υγρό  

 

 

 



 
Στικτζσ  γραμμικζσ  ςκιάςεισ  ςτον 
υαλοειδι  αρκρικό χόνδρο 
 



• Γραμμοειδείσ επαςβεςτϊςεισ – 
αποτιτανϊςεισ ςτον αρκρικό 
χόνδρο και  οηϊδεισ αςβεςτϊςεισ 
ςτον ινοχόνδρινο δακτφλιο των 
μθνίςκων 







Η ςθμαςία τθσ χονδραςβζςτωςθσ 

 

• Αςκενείσ   με χονδραςβζςτωςθ  μπορεί  να μθν  εκδθλώςουν  ποτζ   

      αρκρίτιδα  ι  μπορεί  να  εμφανίςουν  επειςόδια  οξείασ  και  χρόνιασ   

      φλεγμονισ     

 

• Όςο  θ  άρκρωςθ   παραμζνει  αςυμπτωματικι  δεν  χριηει  
κεραπευτικισ  αντιμετϊπιςθσ  

 

•  Αποφεφγουμε  χειριςμοφσ  όπωσ  αρκροςκοπικό  lavage ,  ενδοαρκρικι  
ζγχυςθ  υαλουρονικοφ , γιατί  μπορεί  να  προκαλζςουμε  κινθτοποίθςθ 
των κρυςτάλλων  και  κλινικι  εκδιλωςθ  οξείασ  φλεγμονισ ςε 
αςυμπτωματικοφσ αςκενείσ 

 

 

 

 

 

 



χζςθ  οςτεοαρκρίτιδασ - χονδραςβζςτωςθσ 

Παραμζνει  αςαφισ –  θ μεγάλθ  
θλικία  εμφάνιςθσ  και των δυο  
καταςτάςεων  αποτελεί ςυγχυτικό  
παράγοντα 
 
Μπορεί  να  ςυνυπάρχουν  ςτθν   
ίδια  άρκρωςθ  ι  να  εντοπίηεται  
κάκε μια μόνθ  τθσ ςε διαφορετικι   
άρκρωςθ  ςτον ίδιο  αςκενι 
 
Η  CC μπορεί να ενιςχυκεί  από τισ  
αλλαγζσ  που ςυνοδευουν τθν ΟΑ    
και άπαξ και ςχθματιςτοφν οι  
κρφςταλλοι επιταχφνουν περαιτζρω  
τθ βλάβθ μζςω φλεγμονωδϊν  
μθχανιςμϊν 
 
 
 



χζςθ  οςτεοαρκρίτιδασ - χονδραςβζςτωςθσ 

• Οι   πιο ιςχυρζσ  ενδείξεισ  
ςυςχζτιςθσ  ΟΑ  και CC  φαίνεται 
πωσ  αφοροφν  τθν  άρκρωςθ  του 
γόνατοσ ,του  καρποφ και τισ ΜΚΦ  
και  μάλιςτα  θ ςυςχζτιςθ  αυτι 
φαίνεται  να  ενιςχφεται  με τθν 
παρουςία οςτεόφυτων 
περιςςότερο παρά  με  τθ 
ςτζνωςθ  μεςαρκρίου  
διαςτιματοσ   
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