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Kristály arthropathiák 

Metabolikus eredetű betegségek 
 
 
 

• Köszvény 
• Álköszvény – Ca-pirofoszfát dihidrát (CPPD) kristály 

arthritis 
• Mészköszvény – Hydroxyapatit arthopathia 



Köszvény 

Arthritis urica 



A köszvény 

• Definíció 
• Epidemiológia 
• Pathomechanizmus 
• Klinikum 
• Radiológiai kép 
• Diagnosztika 
• Kezelés 



Definíció 

• A szövetekben kicsapódó mononatrium-urát 
(MNU) kristály által kiváltott gyulladás a 
synoviumban, porcban, csontban, inakban és 
egyéb lágyrészekben 

 



'The Gout' by James Gillray (1799).  



Hyperuricaemia 

 
• Férfiakban > 416 μmol/l 
• Nőkben > 357 μmol/l 



Epidemiológia 
• A hyperuricaemia prevalenciája  kb. 10 % (2,3 – 41,1 % 

populációtól függően) 
• A köszvény prevalenciája: 0,2 – 0,8 % 
• Hajlamosító tényezők: 

– Genetikai tényezők 
– Anyagcsere okok  

• Elhízás 
• Alkoholizmus 
• Purinban gazdag étrend 
• Magas triglicerid szint  
• Magas serum húgysavszint  

– Életkor 
• 65 év feletti ffi 2,4% nő 1,6% 

 



Lebontás: urikáz (emberben hiányzik) 

Patogenezis 



A purinanyagcsere vázlata 

Poór Gyula: A purinanyagcsere zavarai, köszvény 
in A belgyógyászat alapjai 2. (Medicina Könyvkiadó Zrt. 2011, szerk Tulassay Zsolt) 



xantinoxidáz 



xantinoxidáz 

allantoin 

Urát oxidáz, 
urikáz 



A hyperuricaemia okai 
• Húgysav túltermelés – 10%   

1. De novo purinszintézis (enzimeltérések) 
• PRPP (foszforibozil pirofoszfát szintetáz) fokozott aktivitása 
• HGPRT (hipoxantin guanin foszforibozil transzferáz) hiány 

– A purinbázisok újrafelhasználása (salvage) csökken 
– Sok PRPP marad 

2. Purin bontás 
Táplálék 
Saját purin (sejtszétesés) 
• haematológiai betegségek 
• citosztatikumok 

• Csökkent húgysav kiválasztás – 90%  
1. Örökletes tubularis urátszállítási zavar 
2. Veseelégtelenség 
3. Anyagcsere (alkoholos tejsavacidosis, diabeteses ketoacidosis) 
4. Gyógyszerek (ASA, thiazid, furosemid, PZA, cyclosporin) 
 



Urátkristály kicsapódás 

• A húgysavval túltelített plazmából az urát könnyen 
kicsapódik (alacsony pH, hideg fokozza) 

• A tű alakú mononátrium-urát (MNU) kristályok 
komplement aktivátorok 

• PMN kemotaxis, fagocitózis 
• Gyulladásos mediátorok felszabadulása 

 



Akut köszvényes arhritis 



A köszvény szakaszai 
Tünetmentes hyperuricaemia 
Akut köszvényes roham 
Interkritikus köszvény 
Krónikus tophusos köszvény 
Szövődmények, 

betegségtársulások 

 

 



Akut köszvényes roham 
• Hirtelen, órák alatt kialakuló fájdalmas 

ízületi duzzanat hyperakut tünetekkel 
• Húsban, belsőségben gazdag étkezés, 

alkoholfogyasztás után 
• Érintett ízületek: I. MTP (podagra), boka, 

térdízület, néha csukló, kéztő (chiragra), könyök  
• Szisztémás gyulladásos jelek 
• A synovialis folyadék igen kifejezett gyull. 

jeleit mutatja (DD: infect arthritis) 
• Az első roham hirtelen kezdődik, gyorsan 

oldódik, később lassabban alakul ki és 
tovább tart 
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Interkritikus szak, visszatérő rohamok 

• Az első rohamot követő tünetmentes periódus, 
átlagosan 6-24 hónap 

• Az esetek kisebb részében az 1. roham nem 
ismétlődik 

• A korábban érintett, tünetmentes ízületben is 
maradnak húgysavkristályok (dg: „száraz punkció”), 
melyek gyulladást tartanak fenn 

• Tophusok alakulnak ki, chr. gyulladás 



Krónikus köszvény 



Krónikus tophusos köszvény 
• Az első roham után átlagosan 10 évvel (3-20) alakul 

ki 
• Tophusok  

– idegentest granuloma PMN sejtekkel 
– kb 50%-ban van jelen  
– Leggyakrabban periarticularis, de csontban is lehet 
– Előfordulási helyek: korábban érintett ízületek 
– DIP, extensor inak, fül, Achilles-ín, olecranon-bursa, de 

belszervek is (vese, gége, myocardium) 
• Deformáló polyarthritis 

 
 











Szövődmények 

• Nephrolithiasis: húgysavkőképződés a vizelet magas 
húgysavszintje és savas pH-ja miatt 

• Krónikus urát nephropathia: MNU lerakódás a 
veseparenchymában. A mechanikai hatás és a kísérő gyulladás 
a vesparenchyma pusztulását okozza 

• Acut húgysav nephropathia: hirtelen nagy 
mennyiségű urátkristály kicsapódása a tubulusokban és az 
ureterben (tumor lízis szindróma, sejtszétesés), mely akut 
veseelégteleséghez vezethet 



Radiológiai kép 

• Tophus – 
lágyrészduzzanat 

• Köszvényes eróziók 
 Marginalis, 

periarticularis, éles 
szélű  eróziók 

• Megtartott  ízületi rés 
 
  

 



Zöld nyíl: köszvényes erózió 

Kék nyíl: lágyrészduzzanat 

Piros nyíl. Subchondralis cysta 

Az ízületi rés és a csontszerkezet megtartott 



Cs.L. tophus, erosio 









Computed tomography images demonstrating extensive tophaceous 
deposits. Three-dimensional volume-rendered computed tomography 
images of the right foot from a patient with chronic gout, demonstrating 
extensive tophaceous deposits (visualized as red) – particularly at the 
first metatarsal phalangeal joint, midfoot and Achilles tendon. (a) Dorsal 
view and (b) lateral view.  



MR eltérések 
• Hosszanti T2 súlyozott 

szekvenciák  
• Zöld nyíl: az I. MTP-t 

körülvevő heterogén 
átmeneti jel 

• Kék nyíl: Erózió az I. MT 
fejecsben 

• Hosszanti T2 súlyozott 
szekvenciák  

• Zöld nyíl: az I. MTP-t 
körülvevő heterogén 
átmeneti jel 

• Kék nyíl: Erózió az I. MT 
fejecsben 
 



Laborleletek 

• Gyulladásos laborparaméterek 
• Hyperuricaemia 

– rohammentes időszakban,  
– 3 napos purinszegény és alkoholmentes étrend és 

purinanyagcserét befolyásoló gyógyszerek 
elhagyása után nézve 

• Vizelet 24 h húgysav ürítés 
• Synovialis folyadék: magas sejtszám, > 70% 

PMN granulocyta 



Mononátriumurát kristályok 

Hagyományos fénymikroszkóp   Polarizációs mikroszkóp   



Diagnosztika 

• MNU kristály a synoviában 
vagy a szövetekben 
 

• Száraz punkció 
 

• Tophus 

 



Kezelés 
1. Az akut köszvényes roham kezelése 
2. Az arthritis visszatérésének megelőzése 
3. Az urátkristály lerakódás okozta egyéb 

szövődmények megelőzése – urát csökkentő 
kezelések 

4. A tophusok kezelése 
5. A társult állapotok kezelése 

 



1. Az akut köszvényes roham kezelése 

• A végtag nyugalomba helyezése 
• Állott vizes borogatás (hideg vizes tilos!) 
• NSAID: indometacinum, etoricoxib 
• Colchicin: 0,5 mg óránként 

– A roham oldódásáig 
– Mellékhatás (hányás,hasmenés) jelentkezéséig 
– 2 mg összdózisig (régebben 6 órán keresztül 5 mg-ig adták, de nem 

hatékonyabb) 
• Kortikoszteroid  

– intraarticularisan 
– szisztémásan  

• IL-1 gátlás 
– anakinra, canakinumab, rilonacept  
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2. Az arthritis visszatérésének megelőzése 

• Colchicin: 0,5 -1,5 mg/nap 
– A rohamok kialakulását gátolja 
– Az urát lerakódását nem gátolja 
– Normál serum húgysavszint és 3 hónap 

tünetmentesség után elhagyható 

• NSAID: kis dózis 



3. A hyperuricaemia kezelése  – az urátristály 
lerakódás gátlása  

(a lerakódott kristályok oldása) 
 

 



xantinoxidáz 



3. A hyperuricaemia kezelése  – az urátristály 
lerakódás gátlása  

(a lerakódott kristályok oldása) 

• Uricostaticumok – a húgysavtermelés gátlása (a xantinoxidáz gátlása) 
– Allopurinol (Milurit): napi 300 mg (100-900 mg heti 100 mg-mal emelve, 

majd a még hatékony dózisig csökkentve) 
– Febuxostat (Adenuric) 80-120 mg / nap 
  

• Uricosuricumok 
– a húgysav ürítés fokozása (a proximalis tubulusokban a reabszorpció gátlása)  
– jó vesefunkció, 800 mg/nap húgysav ürítés alatt  

• Szulfinpirazon (Anturan): 2x50 mg, max. 400-800 mg/nap 
• Probenecid (Benemid): 1x 250 mg, max. 2000 mg/nap 
• Benzbromaron (Harolan, Harpagin): 1x1 
• Lesinurad  1x200 mg 

– A vizelet lúgosítása szükséges az urátkövesedés megelőzésére! 
 

 



February 19, 2016 
Lesinurad (Zurampic, AstraZeneca) 200 mg has been approved in the 

European Union for treating hyperuricemia in adults with gout in 
combination with a xanthine oxidase inhibitor (XOI), the manufacturer 
announced today. 

The drug is indicated specifically for patients with gout with or without tophi 
who have not achieved target levels of serum uric acid with an adequate 
dose of an XOI. 

Lesinurad helps patients with gout by inhibiting the urate transporter URAT1, 
responsible for most renal reabsorption of uric acid. The end result is 
increased excretion and decreased production of uric acid. 

Headache, influenza, increased blood creatinine, and gastroesophageal reflux 
are the most common adverse events. 

 





xantinoxidáz 

allantoin 

Urát oxidáz, 
urikáz 



Urikáz enzim 
 
• Rasburicase (Fasturtec)  

– Gyors felezési idő 
– 0,2 mg/kg iv napi 1x1-7 napig 

• Pegloticase (Puricase) pegilált urikáz  
– Lassú felezési idő 
– 8 mg/2 óra iv, két hetente, havonta lassú infúzióban 
– Vese és májbetegek is kaphatják 

 
• Drága (2-3x TNF gátlók) 

 
• Tumorlízis szindrómában (kemoterápia előtt) a sejtszétesés 

okozta roham megelőzésére 
• Th rezisztens tofuszos köszvényben 

 
 
 





A tünetmentes hyperuricaemia kezelése 

• 540 μmol/l szérumszint felett mindenképpen 
• Társbetegségek esetén (hypertonia, ischaemiás 

szívbetegség, agyérbetegségek, húgysav-
nephrolithiasis) 



4. Nem gyógyszeres kezelés 
• Diéta, életmód 

– Purinszegény diéta 
– Alkoholtilalom 
– Mozgás, testúlycsökkentés 

• Sebészi kezelés: a gyógyszeres kezelésre nem 
reagáló, compressiot okozó tophusok 

 



'Punch Cures the Gout, the Colic and the "tisick"' by James Gillray (1799).  



Az ételek-italok purintartalma 
Nagyon sok purin (150-1000mg/100g) 

• bárányhús, hering, kagyló, szardínia, 
   élesztő 

Sok purin (75-150mg/100g) 
• szalonna, tonhal, libahús, máj, vese, 
   fácán, lazac, pulyka, szarvas, borjú 

Közepes menny. purin (< 75mg/100g) 
• spárga, marha, csirke, rák, sonka,  
   lencse, bab, gomba, borsó, sertés 

Kevés purin 
• szénsavas ital, tea, kávé, tej 
• kenyérfélék, rostos ételek, szénhidrátok 
• sajtok, tej, tojás 
• olajos magvak, zöldségek 
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5. A társult állapotok kezelése 
• Elhízás 

– RR a köszvényre: 2,56 x 
– Köszvényes betegek 52%-a 20%-kal ideális súlya felett van 
– Elhízottakban csökkent az urat clearance, fokozott a húgysav produkció 
– Euglycaemiás hyperinsulinaemia csökkenti az urat renalis secretioját 

• Hyperlipidaemia 
– Hypertrigliceridaemiások 80%-a hyperuricaemiás 
– Köszvényesek 66%-a hypertrigliceridaemiás 

• Hypertonia 
– Köszvényesek 25-50%-a hypertoniás 
– Hypertoniások 1/3-a köszvényes 
– Nephrosclerosis csökkenti az urat clearancet 

• Atherosclerosis  
– Framingham study: köszvényesek 60%-ában ISZB volt kideríthető 
– Vörös hús fogyasztása emeli a köszvény, ISZB, diabetes II, polyarthritis rizikót 
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5. A társult állapotok kezelése 

• A társult metabolikus betegségek kezelésére 
használt gyógyszerek húgysavszintet csökkentő 
hatása 
– Amlodipin  
– Losartan 
– Fenofibrat 

 
 





Kristály arthropathiák 

Metabolikus eredetű betegségek 
 
 
 

• Köszvény 
• Álköszvény – Ca-pirofoszfát dihidrát (CPPD) kristály 

arthritis 
• Mészköszvény – Hydroxyapatit arthopathia 



Álköszvény  
CPPD arthropathia 

calcium pirofoszfát dihidrát kristály 
arthritis 



Epidemiológia 

• Prevalencia: fiatalkorban 1 ezrelék alatti 
• Időskorban gyakorisága megnő (65 év felett 15 %, 85 

év felett akár 50% is lehet) 
• Családi halmozódás 
• Arthrosissal gyakran szövődik (arthrosist megelőző 

állapot ill. az arthrosis által károsított porcban jön 
létre?) 



Patogenezis 

• Az anorganikus pirofoszfát intracellularis 
folyamatok mellékterméke (ATP – AMP 
átalakulás)  

• Főként a rostos, kevésbé a hyalinporcban 
rakódik le 

• Fagocytosisa gyulladáshoz vezethet 
• Gyakran tünetmentes  



Ízületi lokalizáció 
• A kristálydepozíció jellemző 

helyei a rugalmas porcok, de a 
hyalinporcban és a tokban is 
lerakódhat  
 
 
 

 
 

• Térd meniscus 
• Csípő, boka, váll, csukló 
• Symphysis 
• Intervertebralis discus 

 



•  
 





CPPD 



Klinikum 

1. Tünetmentes, melléklelet 10% 
2. Akut, köszvényszerű monarthritis 25% 
3. Krónikus, szeronegatív RA-ra hasonlító forma 

5% 
4. Arthrosis-szerű 25% 
5. Inflammált arthrosis szerű 25% 
6. Destruktív (pseudoneurogen) 10% 
 



Typical distribution of arthritis in the hands  



Kezelés 

• Az álköszvényes roham kezelése a köszvényes 
rohaméhoz hasonló:  
– Ízületi punctio, i.a. szteroid 
– NSAID 
– Colchicin 

• Krónikus esetben  
– Colchicin 
– Mobilizálás (idős betegek!)  





Kristály arthropathiák 

Metabolikus eredetű betegségek 
 
 
 

• Köszvény 
• Álköszvény – Ca-pirofoszfát dihidrát (CPPD) kristály 

arthritis 
• Mészköszvény – Hydroxyapatit arthopathia 



Hidroxiapatit arthropathia 

Mészköszvény 



Epidemiológia és patogenezis 

• Lágyrészcalcifikáció 
– Peri- vagy intraarticularis mészlerakódás 
– Ín meszesedés 

• Arthrosisos ízületek 30-60 %-ában 
• A depozitum rupturája okoz panaszt 
• PMN fagocitózis, gyulladás 
 



Klinikum 

• Ritkán köszvényszerű roham 
• Gyakrabban inflammált arthrosisnak megfelelő kép 

 
• Váll 

– Lágyrészmeszesedés 
– Bursitis calcarea  
– Rotatorköpeny szakadás 
– Milwaukee shoulder 

• I. MTP, térd, ujjak, csípő, csukló 







Diagnosztika 

• Labordiagnózis: nincs eltérés 
 • Ca-P anyagcsere norm. 

 
• Radiológia 

• extra – és intraarticularis calcificatio 
 

• SF kristályanalízis  
  • fénymikroszkóppal nem látható, <1µm  
  nem kettősen törő, fényes intracellularis zárványok 
  • von Kossa, alizarin red festés 
  • jellemző elektronmikroszkópos kép 



Kezelés 

• NSAID 
• Loc. szteroid (calcifikáció fokozás?) 
• Eltávolítás 
• Lökéshullám (ESWL Extracorporeal Shock 

Wave Lithotripsy)? 
• Gyógytorna 







Take home message 



A kristály arthropathiák 
• Köszvény 
• Álköszvény – Ca-pirofoszfát dihidrát (CPPD) kristály arthritis 
• Mészköszvény – Hydroxyapatit arthopathia 

 
• Metabolikus eredetű ízületi betegségek 
• A gyulladás másodlagos 
• A köszvény szisztémás betegség 
• Társbetegségek (cardiovasc, vese, egyéb metabolikus betegségek stb) 

gyakoriak 
• A CPPD és OH-apatit arthropathia az osteoarthritissel átfedő kórképek 
• Másodlagos osteoarthritis alapját teremtik meg 
• Gyógyszeres kezelés 
• Életmód: mozgás, diéta 
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