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PREDSLOV 

 

V laickej verejnosti je rozšírený názor, že „reuma“ je ochorenie starých ľudí. Lekári vedia, že 

reumatoidná artritída sa začína prejavovať u mladých žien a ankylozujúca spondylitída u mladých mužov. 

Avšak manifestácia reumatického ochorenia u dieťaťa často prekvapí nielen rodičov postihnutého malého 

pacienta, ale aj lekárov. Takmer všetky reumatické ochorenia detského veku spĺňajú epidemiologické 

kritérium zriedkavej choroby (prevalencia nižšia ako 1 : 2 000). Je preto prirodzené, že pediater či odborný 

lekár – nereumatológ, často počas svojej praxe nenazbiera dostatok vlastných skúseností, ktoré by mu 

umožňovali takéto ochorenie spoľahlivo rozpoznať a dieťa promptne odoslať k detskému reumatológovi. 

 

Počas ostatných dvoch dekád došlo k výraznému posunu v liečbe detí s reumatickými ochoreniami. 

Extrapolácia skúseností z reumatológie pre dospelých, validácia nástrojov na objektívne hodnotenie 

aktivity a poškodenia pri jednotlivých ochoreniach, pribúdajúce randomizované kontrolované štúdie na 

detských populáciách, štandardné a včasné používanie metotrexátu a v neposlednom rade aj biologických 

liečiv u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou výrazne zlepšili prognózu týchto ochorení. I keď ani dnes 

nie je možné tieto chronické ochorenia úplne vyliečiť, v detských reumatologických ambulanciách čoraz 

zriedkavejšie vídame deti s deformovanými nefunkčnými kĺbmi či devastujúcimi nežiaducimi účinkami 

dlhodobej kortikoterapie. Samotná účinná liečba však v mnohých prípadoch nie je zárukou dobrej 

dlhodobej prognózy. Ukazuje sa, že jej včasný začiatok, a teda rýchle stanovenie diagnózy zásadným 

spôsobom ovplyvňujú, či sa podarí navodiť remisiu a aká bude dlhodobá prognóza detského pacienta. 

Lekári, ktorí reumatické ochorenie správne a včas rozpoznajú, tak významne prispievajú k zlepšeniu 

zdravotného stavu dieťaťa. 

 

Cieľom tejto učebnice nie je nahradiť štandardné diela venované detskej reumatológii ani kapitoly o 

detských reumatických ochoreniach v učebniciach pediatrie. Preto nepreberá všetky reumatické ochorenia 

detského veku systematicky v celej ich komplexnosti. Zameriava sa na vybrané problémy, ktoré sú 

relatívne časté a v našej klinickej praxi sa nezriedka stretávame s nedostatočným pochopením niektorých 

ich aspektov. Súčasne táto učebnica poskytuje prehľad novej skupiny tzv. autoinflamačných ochorení, 

ktoré sú relevantné pre diferenciálnu diagnostiku recidivujúcich horúčok v detskom veku. Informácie, ktoré 

považujeme za kľúčové, sme zhrnuli v „Bodoch na zapamätanie“ na konci príslušných statí, ktoré sú 

zvýraznené značkou (!). Veríme, že v tejto podobe bude učebnica prínosná pre všeobecných lekárov, 

pediatrov a študentov všeobecného lekárstva so záujmom o detskú reumatológiu. Budeme vďační, ak si 

učebnica nájde priaznivcov aj medzi ortopédmi a dermatológmi, ktorí nám najviac pomáhajú včas 

diagnostikovať niektoré reumatické ochorenia u detských pacientov. 
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1. ČO JE ARTRITÍDA? 

 

Väčšina kĺbov patrí do kategórie diartrodiálnych: pozostávajú z kĺbovej hlavice, ktorá sa pohybuje 

v kĺbovej jamke. Na kĺbových plochách sa nachádza chrupavka. Jej povrch je pokrytý tenkou vrstvou 

synoviálnej tekutiny, ktorá pôsobí ako mazivo. Zdrojom synoviálnej tekutiny je synovia – tenká vrstva 

synoviocytov a intercelulárnej matrix, ktorá lemuje vnútorný povrch kĺbového puzdra. Patologickým 

podkladom artritídy je synovitída. Už po krátkom čase trvania sa synovitída prejaví zvýšenou tvorbou 

synoviálnej tekutiny – kĺbovým výpotkom. Chronický zápal vedie k postupnej hypertrofii synovie. Takto 

vzniká patologické tkanivo (pannus), ktoré je infiltrované zápalovými bunkami a je bohaté na cytokíny. 

Preto ničí chrupavku, vytvára erózie v periartikulárnej kosti a indukuje periartikulárnu osteoporózu. 

Podkladom chronickej artritídy je teda chronická hypertrofická synovitída, ktorá sa správa agresívne voči 

svojmu okoliu. 

 

Zápal sa typicky prejavuje piatimi príznakmi: bolesťou (dolor), opuchom (tumor), zateplením (calor), 

začervenaním (rubor) a porušenou funkciou (functio laesa). Toto platí, avšak s niektorými dôležitými, 

klinicky relevantnými obmedzeniami, aj pre artritídu v detskom veku. 

 

Bolesť neudávajú všetky deti s artritídou a jej intenzita sa môže odlišovať podľa etiológie artritídy. Aj 

napriek masívnemu kĺbovému výpotku mnohé deti s boréliovou artritídou nemajú výraznejšie bolesti 

postihnutého kĺbu. Naopak, pri reumatickej horúčke sú bolesti veľmi intenzívne a pri septickej artritíde až 

imobilizujúce. Najmä deti v batolivom a predškolskom veku bolesti spôsobené artritídou často neudávajú či 

dokonca negujú. Pritom je zjavné, že postihnuté kĺby práve pre bolesti šetria, krívajú, odmietajú chodiť, 

resp. vykonávať iné činnosti, pri ktorých potrebujú používať postihnuté kĺby. Bolesť teda nie je spoľahlivý 

príznak artritídy: ak ju deti negujú, je potrebné pátrať po jej nepriamych prejavoch, ak nie je prítomná 

vôbec, tiež to nevylučuje artritídu. Je potrebné si uvedomiť, že artritída má aj ďalšie príznaky a samotná 

bolesť kĺbu nie je nutne prejavom artritídy. U detí treba vziať do úvahy aj to, že bolesť kĺbu často nevedia 

správne lokalizovať: artritídu bedrového kĺbu popisujú ako bolesť kolena či stehna, sakroilitídu ako bolesť 

bedrového kĺbu alebo gluteálnej oblasti. Reumatológovia ešte odlišujú palpačnú bolestivosť (citlivosť), 

teda bolesť vyvolanú pohmatom kĺbu. Ak sa táto vyskytuje súčasne s obmedzením funkcie kĺbu, je často 

prejavom artritídy. 

 

Opuch kĺbu je pre artritídu veľmi charakteristický (obrázok 1). Vzniká jednak ako prejav zmnoženia 

synoviálnej tekutiny v kĺbovej dutine, ale aj v dôsledku opuchu periartikulárnych mäkkých tkanív. Skúsený 

odborník dokáže odlíšiť výpotok od periartikulárneho opuchu fyzikálnym vyšetrením vo väčšine veľkých 

aj malých kĺbov. Prítomnosť opuchu kĺbu je pre artritídu tak typická, že opuchnutý kĺb sa považuje za 

artritídu až dovtedy, kým sa nenájde jeho alternatívne vysvetlenie. Naopak, chýbanie opuchu kĺbu artritídu 

s vysokou pravdepodobnosťou vylučuje. Treba si však uvedomiť, že anatomické uloženie niektorých kĺbov 

(bedrové, sakroiliakálne, vertebrálne, temporomandibulárne) neumožňuje pozorovanie ich opuchu, a teda 

nemá význam sa k jeho prítomnosti v týchto lokalitách ani vyjadrovať. Náročnejšie je hodnotenie opuchu 

u dojčiat a batoliat, keďže relatívne hrubšia vrstva podkožného tuku sťažuje objektivizáciu opuchu 
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pohľadom či pohmatom. Pre chronickú synovitídu malých kĺbov je typický „vretienkový“ tvar opuchu 

postihnutých kĺbov (obrázok 1). 

 

Pri artritíde je prítomné zvýšenie prekrvenie synovie aj periartikulárnych štruktúr. Z toho vyplývajúce 

zateplenie kĺbu je vysoko špecifické pre artritídu a umožňuje ju identifikovať aj pri pochybnostiach 

o prítomnosti bolesti či opuchu. 

 

Začervenanie je charakteristické pre zápalové postihnutie tkanív. Avšak anatomické uloženie kĺbu 

hlboko v mäkkých tkanivách a relatívne nízka intenzita zápalu pri artritíde tento prejav zápalu pri artritíde 

väčšinou neumožňujú. Výnimkou je bakteriálna infekcia kĺbu (septická artritída), pri ktorej môže 

dochádzať aj k šíreniu infekcie do periartikulárnych mäkkých tkanív, a teda aj k začervenaniu kĺbu. Akútne 

vzniknutá artritída spojená s výraznou bolesťou a začervenaním kĺbu je veľmi podozrivá zo septickej 

etiológie, a preto musí viesť k urgentnému riešeniu stavu. Lokalizované začervenanie kože nad kĺbmi môže 

byť prejavom postihnutia kože pri systémovom ochorení spojiva (napr. artritída a Gottronove papuly pri 

juvenilnej dermatomyozitíde).  

 

Funkciou kĺbu je jeho pohyb, ktorý vykonáva v určitom fyziologickom rozsahu. Rozsah pohyblivosti 

je pri artritíde často znížený, a to prechodne (pre bolestivosť alebo veľký výpotok), alebo aj trvalo (pre 

vznik kontraktúr). Hodnotenie rozsahu pohyblivosti kĺbov u detí komplikuje interindividuálna variabilita – 

najmä mladšie deti a dievčatá sú často v porovnaní so staršími deťmi, chlapcami a dospelými relatívne 

hypermobilné. Zhodnotenie adekvátnosti rozsahu pohyblivosti vyžaduje klinické skúsenosti, a preto je 

v kompetencii reumatológa. Iným odborníkom môže pomôcť vyšetrenie rozdielov medzi ľavou a pravou 

stranou pacienta, eventuálne porovnanie s vlastnými kĺbmi. Taktiež je dôležité poznať niektoré typické 

obmedzenia funkcie kĺbov, ktoré pri chronickej artritíde vznikajú už vo včasných štádiách ochorenia: 

flekčné kontraktúry lakťov (dieťa nevystrie lakeť do plnej extenzie), obmedzenie palmárnej a dorzálnej 

flexie zápästí, flekčné kontraktúry prstov rúk (dieťa nevystrie prst) a semiflekčné postavenie kolien bez 

možnosti plnej extenzie, resp. u detí až fyziologickej hyperextenzie (obrázok 2). Cieľom liečby artritídy je 

zabrániť práve vzniku trvalého obmedzenia funkcie kĺbov, čo je väčšinou možné len vo včasných štádiách 

ochorenia. 

 

Okrem už uvedených klinických príznakov je pre chronickú artritídu charakteristická diurnálna 

variabilita klinických príznakov. Ťažkosti pri artritíde sú akcentované najmä po inaktivite, teda najmä 

v ranných, eventuálne doobedňajších hodinách, prípadne u menších detí aj po poobedňajšom spánku. Je 

typické, že deti s juvenilnou idiopatickou artritídou kolena ráno krívajú, ale v poobedňajších hodinách bez 

ťažkostí behajú po ihrisku alebo aj pri vyšetrení u lekára. Väčšie deti a dospelí vedia tento fenomén opísať 

ako stuhnutie kĺbov, ktoré sa dá rozcvičiť, a preto sa označuje ako ranná stuhnutosť. Ide o príznak, ktorý 

je vysoko špecifický pre artritídu a odlišuje ju od ťažkostí ortopedickej etiológie. Ortopedické problémy 

mechanického charakteru sa naopak prejavujú po fyzickej záťaži (po tréningu, telesnej výchove, večer). 

Cielená otázka ohľadom rannej stuhnutosti môže významne prispieť k správnemu rozhodnutiu o odoslaní 

dieťaťa k reumatológovi alebo ortopédovi. 
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Deti so svojimi ťažkosťami privádzajú rodičia najprv za pediatrom a skúsenosť hovorí, že väčšina detí 

s artritídou je najprv vyšetrená ortopédom a až po nezanedbateľnom čase aj detským reumatológom. Tento 

postup predstavuje časovú stratu, ktorá môže mať vplyv na včasný začiatok liečby, a teda aj dlhodobú 

prognózu. Preto aj keď hodnotenie kĺbového nálezu niekedy nie je jednoduché, diagnóza artritídy je 

klinická a väčšinou nevyžaduje zobrazovacie ani laboratórne vyšetrenia, ale stačí racionálny prístup 

vzdelaného lekára. Pediatri a ortopédi, ktorí vedia rozpoznať hlavné príznaky a objektívne známky artritídy 

a vedia stanoviť klinickú diagnózu artritídy, významne prispievajú k zlepšeniu dlhodobej prognózy detí 

s chronickou artritídou. 

 

Body na zapamätanie o ARTRITÍDE 
1. Podkladom artritídy je synovitída. Chronická hypertrofická synovitída vedie k trvalej deštrukcii 

kĺbových štruktúr. 

2. Diagnóza artritídy je klinická a založená na objektívnom náleze pri fyzikálnom vyšetrení kĺbu.  

3. Nie každá bolesť kĺbu je prejavom artritídy. Naopak, negovanie bolesti dieťaťom nevylučuje artritídu. 

4. Kĺby postihnuté artritídou sú opuchnuté. Pri niektorých kĺboch (krčná chrbtica, temporomandibulárne 

kĺby, bedrové kĺby, sakroiliakálne kĺby) nie je opuch viditeľný. 

5. Začervenanie kĺbu je typické pre septickú artritídu. 

6. Ranná stuhnutosť je pre artritídu vysoko špecifická. 

 
 
 

 

2. ETIOLÓGIA ARTRITÍD 

 

Prevažnú väčšinu práce detského reumatológa tvorí starostlivosť o deti s juvenilnou idiopatickou 

artritídou (JIA). Stanovenie diagnózy JIA vyžaduje vylúčenie iných príčin artritídy, čo má veľký praktický 

význam. Pri známej etiológii artritídy môže byť 1) k dispozícii kauzálna liečba, 2) artritída má lepšiu 

prognózu bez perspektívy chronického postihnutia, 3) stav väčšinou nevyžaduje dlhodobú 

imunosupresívnu liečbu ako pri JIA. Z týchto dôvodov musí každé dieťa s klinickou diagnózou artritídy 

(pozri vyššie) podstúpiť vyšetrenia na identifikáciu jej najčastejších príčin. 

 

Artritídy je možné podľa najčastejšej etiológie rozdeliť nasledovne: 
1) Infekčné:  

- vírusové 

- bakteriálne (septické a „neseptické“) 

- mykotické 

2) Postinfekčné (reaktívne) 

3) Artritídy pri iných ochoreniach (vaskulitídy, systémové ochorenia spojiva, nešpecifické  

zápalové ochorenia čreva) 

4) Idiopatické (juvenilná idiopatická artritída) 

! 
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Infekčné artritídy 

Artralgie sú častý prejav bežne sa vyskytujúcich vírusových ochorení. Niekedy môžu byť spojené aj 

s klinickým obrazom artritídy, pri ktorej sa dá etiologický vírus dokázať priamo zo synoviálneho výpotku. 

K vírusom, ktoré môžu spôsobiť artritídu, patrí napr. Parvovírus B19, vírus morbíl a enterovírusy. Dôkaz 

takejto infekcie je v niektorých prípadoch technicky možný a vysvetlí etiológiu artritídy, ktorá by inak bola 

označená ako „parainfekčná“. Známa vírusová etiológia však nepovedie ku kauzálnej liečbe, ktorá pre tieto 

infekcie nie je k dispozícii. 

Veľký význam má rýchle stanovenie diagnózy bakteriálnej artritídy, keďže je dostupná a potrebná jej 

včasná kauzálna (antibiotická) liečba. V rámci tejto skupiny je možné odlíšiť artritídy spôsobené 

pyogénnymi (septické) a nepyogénnymi baktériami (spirochéty, mykobaktérie).  

Septické artritídy môžu vzniknúť pri perforujúcich poraneniach alebo otvorených ortopedických 

výkonoch, v drvivej väčšine prípadov však vznikajú hematogénnou cestou. U dojčiat môže byť septická 

artritída sekundárnym prejavom akútnej bakteriálnej osteomyelitídy, keďže v tomto veku sú ešte 

fyziologicky prítomné cievne spojky medzi metafýzou a epifýzou dlhých kostí. Klinicky sa septická 

artritída prejaví akútne vzniknutou, výraznou až imobilizujúcou bolesťou kĺbu, jeho opuchom a výpotkom 

v kĺbe, niekedy aj začervenaním kože nad kĺbom a výrazným obmedzením jeho pohyblivosti. Typicky je 

stav sprevádzaný horúčkou a zvýšenými zápalovými parametrami (leukocytóza, CRP). Septická artritída sa 

môže vyskytnúť v každom veku, častejšia je u dojčiat a batoliat, možná je aj u novorodencov. Na 

stanovenie diagnózy je potrebné cytologické (výrazná leukocytóza s neutrofíliou) a kultivačné vyšetrenie 

synoviálneho výpotku, ktorý je už pri aspirácii makroskopicky skalený (obrázok 3). Etiologicky sa 

najčastejšie dokáže Staphylococcus aureus, u novorodencov aj Streptococcus agalactiae. Aj napriek 

odberu výpotku pred začatím antibiotickej liečby ostávajú kultivácie v mnohých prípadoch sterilné. Na 

základe skúseností zo zahraničia je nutné predpokladať, že v týchto prípadoch ide o infekcie baktériou 

Kingella kingae, ktorej laboratórny dôkaz je v našich podmienkach stále problematický. Pyogénna infekcia 

kĺbu prebieha veľmi agresívne a dokáže trvalo poškodiť kĺb v priebehu niekoľkých dní. Ide preto 

o urgentný stav, ktorý vyžaduje bezodkladnú hospitalizáciu a včasnú a dlhodobú intravenóznu antibiotickú 

liečbu (klindamycín, cefuroxím). Pri nedostatočnej klinickej odpovedi (pokles horúčok, zlepšenie hybnosti 

kĺbu) do 2 – 3 dní liečby je indikovaná drenáž kĺbovej dutiny. Pri oneskorení liečby sa môže stav 

komplikovať rozsevom infekcie do mäkkých tkanív. 

Osobitný typ pyogénnej infekcie predstavuje gonokoková artritída. Keďže prenos infekcie Neisseria 

gonorrhoe je venerický, táto etiológia artritídy je u detí raritná, ale možná najmä u adolescentov. Typické 

sú migrujúce, výrazne bolestivé artritídy viacerých veľkých kĺbov, ako aj bolestivý zápal úponov šliach 

(entezitída napr. Achillových šliach), ktoré sú sprevádzané difúznym výsevom málo početných 

a izolovaných červenofialových papulóznych kožných eflorescencií. Dôkaz infekcie je väčšinou možný len 

sterom z uretry (u mužov), resp. krčka maternice do špeciálneho média pred začatím antibiotickej liečby. 

Liečba penicilínom je vysoko účinná a poskytuje okamžitú úľavu. 

Boréliová artritída je jeden z možných priebehov lymeskej choroby spôsobenej spirochétou Borrelia 

brurgdorferi a dá sa zaradiť medzi neseptické bakteriálne artritídy. V podmienkach Slovenska ide 

o dôležitú etiológiu artritídy, keďže infikovaný kliešť Ixodes ricinus sa vyskytuje v oblasti celého 

karpatského oblúka a jeho výskyt bol potvrdený už aj v mestských parkoch našich miest. Klinicky sa táto 
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artritída v našich podmienkach väčšinou prejavuje ako monoartritída veľkého kĺbu dolných končatín 

(väčšinou kolena), i keď v literatúre sa bežne opisuje migrujúce postihnutie viacerých kĺbov horných aj 

dolných končatín. Môže, ale nemusí byť výrazne bolestivá, a to napriek tomu, že je pre ňu typické 

hromadenie veľkého objemného kĺbového výpotku (obrázok 4). Je dôležité si uvedomiť, že artritída patrí k 

neskorým prejavom lymeskej choroby (2., resp. 3. štádium). Táto skutočnosť sa preto musí odzrkadliť v 

uvažovaní o tejto diagnóze: 1) Negatívna anamnéza infestácie kliešťom či absencia výskytu včasného 

kožného štádia (erythema chronicum migrans) nevylučuje diagnózu boréliovej artritídy; pacient si ani na 

jedno nemusí s odstupom času spomenúť, infestáciu včasnými vývojovými štádiami kliešťa nemusel 

postrehnúť a prvé štádium ochorenia sa nevyskytuje u každého pacienta. 2) Boréliová artritída sa môže 

vyvinúť niekoľko týždňov až mesiacov po infekcii, a teda v období, keď sa kliešte v prírode nevyskytujú 

(zima). 3) Pri sérologickom vyšetrení sa málokedy zachytia iba pozitívne protilátky v triede IgM, väčšinou 

sa artritída prejaví v období prebiehajúcej (pozitívne IgM aj IgG) alebo ukončenej (negatívne IgM, 

pozitívne IgG) sérokonverzie. Dôkaz infekcie je teda nepriamy (sérologický), pričom vzhľadom na častú 

falošnú pozitivitu najmä hraničných titrov protilátok sa odporúča pozitívny výsledok potvrdiť pomocou 

špecifickejšieho western-blotu. Diagnózu podporí aj sérologický dôkaz protilátok alebo boréliovej DNA 

pomocou PCR v synoviálnom výpotku. Liečba je antibiotická. Zaužívané sú viaceré perorálne, eventuálne 

intravenózne antibiotické režimy. U detí starších ako 8 rokov sa v prvej línii odporúča liečba doxycyklínom 

(4 mg/kg/d do maximálne 200 mg/d počas 30 dní), ktorá je účinnejšia ako u nás často používaný režim 

založený na makrolidoch. U detí mladších ako 8 rokov, u ktorých je liečba tetracyklínom kontraindikovaná, 

sa odporúča liečba aminopenicilínom. Pri pretrvávaní artritídy je možné liečbu opakovať, resp. indikovať 

mesačnú liečbu intravenóznym antibiotikom. I keď boréliová artritída má priaznivú prognózu (nemá 

erozívny priebeh), je známe, že môže prejsť do štádia pretrvávajúcej chronickej synovitídy, pri ktorej už 

samotná infekcia nezohráva kľúčovú úlohu. V takomto prípade je indikovaná imunosupresívna (napr. 

sulfasalazín) a protizápalová (nesteroidné antiflogistikum) liečba.  

Bakteriálnu neseptickú artritídu môžu spôsobiť aj mykobaktérie vrátane Mycobacterium tuberculosis. 

Ide o zriedkavý prejav tuberkulózy, ktorý je navyše ťažké diagnostikovať. Prejaví sa ako chronická 

synovitída, ktorá sa často nedá klinicky odlíšiť od juvenilnej idiopatickej artritídy. Zhoršuje sa však pod 

imunosupresívnou liečbou a najmä po intraartikulárnej aplikácii kortikoidov. V takejto situácii je potrebné 

po tuberkulóze cielene pátrať (epidemiologická anamnéza, mikroskopický dôkaz acidorezistentných 

paličiek, kultivácia a PCR na identifikáciu DNA borélií z výpotku, test Mantoux V a IGRA (interferone-

gamma release assay) test. 

 

Body na zapamätanie o INFEKČNEJ ATRITÍDE 
1. Septická artritída je urgentný stav, ktorý vyžaduje neodkladnú hospitalizáciu a intravenóznu antibiotickú 

liečbu. 

2. Artritída je neskorý prejav lymeskej choroby a očakávame pri nej pozitívne protilátky v triede IgG, 

eventuálne aj IgM. 

3. Chronická artritída zhoršujúca sa počas imunosupresívnej liečby môže byť prejavom tuberkulózy. 

 
 

 

! 
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Reaktívne (postinfekčné) artritídy 

Reaktívne artritídy sa vyvíjajú ako imunopatologická reakcia väčšinou geneticky disponovaného 

hostiteľa na špecifický patogén, ktorý je schopný takúto reakciu indukovať. Pri reaktívnych artritídach je 

teda v bezprostrednom predchorobí (väčšinou 2 – 3 týždne) možné identifikovať infekciu tzv. 

artritogénnym patogénom, ktorá už v čase manifestácie artritídy nemusí byť prítomná. Z uvedeného je 

zjavné, že ide o jedinečnú súhru medzi hostiteľom a patogénom. Viaceré reaktívne artritídy sa vyskytujú u 

nosičov antigénu HLA-B27, jeho chýbanie však reaktívnu artritídu u daného jedinca nevylučuje. 

K patogénom, ktoré reaktívne artritídy spôsobujú, patria Streptococcus pyogenes, Salmonella enteritidis, 

Yersinia enterocolitica, Shigella, menej často aj Chlamydia pneumoniae, resp. trachomatis a Mycoplasma 

pneumoniae. Pre reaktívne artritídy je charakteristický samolimitujúci priebeh: i keď môžu pretrvávať aj 

niekoľko týždňov, postupne ustupujú, neprechádzajú do chronicity a na kĺboch nezanechávajú trvalé 

poškodenie.  

 

Streptococcus pyogenes a artritída 

Infekcie spôsobené Streptococcus pyogenes skupiny A (akútna tonzilofaryngitída, šarlach, 

streptokokové impetigo) sú u detí veľmi časté. Diagnóza týchto ochorení je mnohokrát zjavná aj 

z klinického obrazu, navyše môže byť podporená bežne dostupnými mikrobiologickými vyšetreniami 

(kultivácia, rýchly antigénový test). Liečba streptokokových infekcií penicilínom je aj na prahu tzv. 

postantibiotickej éry veľmi účinná. Napriek tomu sa vyskytujú postreptokokové komplikácie spôsobené 

nefritogénnymi kmeňmi (postreptokoková akútna glomerulonefritída) a reumatogénnymi kmeňmi 

streptokokov (reumatická horúčka). Reumatická horúčka je síce najznámejšia, ale v našich podmienkach 

dnes už raritná postreptokoková komplikácia. Napriek tomu sú pravdepodobne obavy z reumatickej 

horúčky s jej závažnými kardiologickými komplikáciami príčinou bežne zaužívaných, ale žiaľ 

nepodložených postupov používaných v pediatrickej praxi na Slovensku. 

Reumatická horúčka sa vyvíja 2 – 3 týždne po akútnej streptokokovej tonzilofaryngitíde. Ide o akútny 

stav s horúčkami, exantémom (erythema marginatum), polyartritídou, neurologickými prejavmi 

(Sydenhamova chorea), pankarditídou a zvýšenými zápalovými parametrami. Artritída pri reumatickej 

horúčke postihuje viacero veľkých kĺbov (polyartritída), je veľmi bolestivá a má migrujúci priebeh. 

Typické je, že artritída promptne ustupuje po začatí liečby nesteroidnými antiflogistikami. Tieto príznaky 

sú súčasťou dodnes platných diagnostických kritérií (Jonesove kritériá), ktoré okrem uvedeného požadujú 

dôkaz prekonanej streptokokovej infekcie. Niekedy kultivačný nález Streptococcus pyogenes pretrváva až 

do obdobia manifestácie reumatickej horúčky, často je však možný len nepriamy dôkaz stanovením 

protilátok proti streptokokom (antistreptolyzín O, anti-DNAáza B). Sú to práve tieto sérologické 

vyšetrovacie metódy, ktoré podľa našich skúseností často spôsobujú diagnostické rozpaky, preto im 

venujeme samostatnú časť v kapitole 8. Liečba reumatickej horúčky vyžaduje podávanie antibiotík na 

eradikáciu streptokokovej infekcie (penicilín 10 dní), nesteroidných antiflogistík (kyselina acetylsalicylová, 

ibuprofén). Dlhodobá prognóza pacienta závisí od toho, či dôjde k recidívam epizód reumatickej horúčky. 

Každá recidíva spojená s pankarditídou zvyšuje riziko postihnutia endokardu s následným vývojom 

získaných chlopňových chýb (najmä postihnutie mitrálnej chlopne). Recidívy reumatickej horúčky sú 

dôsledkom reinfekcie Streptococcus pyogenes. Preto je už po prvej epizóde reumatickej horúčky 
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indikovaná dlhodobá antibiotická profylaxia penicilínom (minimálne 5 rokov alebo do dovŕšenia 21. roku 

života). Toto odporúčanie zohľadňuje vysoký výskyt streptokokových infekcií u detí, adolescentov, 

eventuálne aj mladých dospelých. Súhrnne možno konštatovať, že artritída je len jeden z viacerých 

a navyše najefektívnejšie zvládnuteľných príznakov reumatickej horúčky. Závažnosť reumatickej horúčky 

vyplýva najmä z postihnutia srdca a antibiotická profylaxia má predchádzať práve kardiologickým 

komplikáciám. Napriek označeniu ochorenia ako reumatické (postihujúce kĺby) predstavuje reumatická 

horúčka najmä kardiologický problém. 

Od reumatickej horúčky je potrebné odlíšiť postreptokokovú reaktívnu artritídu. Podobne ako 

reumatická horúčka sa vyvíja 2 – 3 týždne po streptokokovej tonzilofaryngitíde. Väčšinou ide 

o monoartritídu veľkého kĺbu dolnej končatiny. Nie je tak výrazne bolestivá ako polyartritída pri 

reumatickej horúčke, ale ani nereaguje promptne na podávanie nesteroidných antiflogistík. Iné prejavy ako 

pri reumatickej horúčke vrátane kardiálneho postihnutia sa pri postreptokokovej artritíde nevyskytujú. 

Mnohí postihnutí sú nositeľmi antigénu HLAB27, ktorý sa vo všeobecnosti spája s výskytom reaktívnej 

artritídy. I keď priebeh postreptokokovej reaktívnej artritídy je protrahovaný, nemá tendenciu prechádzať 

do chronicity. Existujú protichodné názory na to, či je pri postreptokokovej artritíde potrebná penicilínová 

profylaxia. T. č. sa odporúča kompromis, teda penicilínová profylaxia na 1 rok po prekonaní 

postreptokokovej reaktívnej artritídy. 

 

Postenteritické reaktívne artritídy sa často vyskytujú po letnej sezóne bakteriálnych enteritíd. 

V anamnéze sa dá identifikovať akútna enteritída, nezriedka spojená s bolesťami brucha a krvavými 

hnačkami. Etiologicky sa kultivačne alebo sérologicky potvrdí salmonelová, shigelová alebo yersiniová 

infekcia. Artritída sa prejaví najmä na veľkých kĺboch dolných končatín a pomaly ustupuje pod liečbou 

nesteroidnými antiflogistikami. Aj u týchto detí sa často potvrdí antigén HLAB27. 

 

Okrem infekcií horných dýchacích ciest a enteritíd sa reaktívna artritída môže vyvinúť aj po infekcii 

močových ciest. Špecifickým príkladom je tzv. Reiterov syndróm, teda reaktívna artritída, ktorá sa 

vyvinie v súvislosti s uretritídou a konjuktivitídou väčšinou chlamýdiovej etiológie. 

 

Tranzientná koxitída je typická pre detský vek. Jej etiológia nie je známa, často sa však vyvíja 

v súvislosti s infekciami horných dýchacích ciest, a v jej etiopatogenéze sa preto môžu uplatňovať vírusy. 

Typický je náhly začiatok: dieťa, väčšinou batoľa alebo predškolák, ktoré bolo dovtedy bez ťažkostí, sa 

ráno zobudí a odmieta chodiť. Môže sa sťažovať na bolesti kolena alebo bedra a odmieta stúpiť na 

postihnutú končatinu. Pri objektívnom vyšetrení je nález na kolene fyziologický, ale pohyby v bedrovom 

kĺbe (najmä intrarotácia a abdukcia) sú obmedzené. Sonograficky sa dá objektivizovať zmnožená tekutina 

v postihnutom bedrovom kĺbe. Najmä u starších predškolákov, prípadne starších detí a pri atypickom 

priebehu (pomalší nástup a protrahovaný priebeh ťažkostí) je potrebné vylúčiť ortopedické príčiny bolestí 

bedrového kĺbu: epifyzeolýzu hlavice femoru a aseptickú nekrózu hlavice femoru (M. Legg-Calvé-Perthes) 

(obrázok 5). S týmto cieľom sa indikuje röntgenové vyšetrenie bedrových kĺbov: predozadná snímka, ale aj 

tzv. Lauensteinova projekcia (abdukcia a extrarotácia bedrových kĺbov – tzv. „žabacia poloha“), ktorá 

lepšie zobrazí odchýlky tvaru a polohy hlavice femoru.  
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Pri tranzientnej koxitíde vedie liečba nesteroidným antiflogistikom v adekvátnej dávke k rýchlej úľave 

aj ústupu synovitídy už v priebehu 1 – 3 dní. Napriek tomu sa odporúča, aby liečba pokračovala po obdobie 

4 – 5 týždňov. Takýto postup sa podľa niektorých údajov spája so zníženým výskytom recidív tranzientnej 

koxitídy, ktoré sú inak časté. Keďže juvenilná idiopatická artritída v tomto veku len málokedy postihuje 

bedrové kĺby, je neveľmi pravdepodobné, že by takýto stav bol predzvesťou vývoja juvenilnej idiopatickej 

artritídy. Pri typickom priebehu preto dispenzarizácia reumatológom nie je potrebná. Niektoré pracoviská 

odporúčajú kontrolnú röntgenovú snímku 3 – 4 mesiace po tranzientnej koxitíde, keďže môže odhaliť 

novovzniknutú deformitu hlavice femoru v rámci aseptickej nekrózy. Či je táto sekundárna, alebo už prvé 

klinické ťažkosti boli jej prejavom, nie je jasné.  

 

Body na zapamätanie o REAKTÍVNEJ ATRITÍDE 
1. Pri reaktívnej artritíde sa preukáže prekonaná infekcia „reumatogénnym“ patogénom. 

2. Reaktívne artritídy majú samolimitujúci priebeh a nevyžadujú dlhodobú liečbu. 

3. Nositelia antigénu HLAB27 sú disponovaní na reaktívne artritídy. 

4. Pri reumatickej horúčke je najzávažnejšie postihnutie srdca, pre ktoré je indikovaná antibiotická 

profylaxia. Artritída je pri reumatickej horúčke nezávažný príznak. Pacient s reumatickou horúčkou 

patrí do dispenzáru kardiológa. 

5. Dostatočne dlhá liečba tranzientnej koxitídy nesteroidným antiflogistikom môže znížiť riziko jej 

recidívy.  

 
 

Artritídy pri iných ochoreniach 

Artritída môže byť súčasťou klinického obrazu viacerých reumatických ochorení. Keďže v úvode týchto 

ochorení môže ísť o dominantný, resp. jediný prejav takéhoto ochorenia, za určitých okolností je potrebné 

cielene pátrať po ďalších klinických príznakoch alebo laboratórnych fenoménoch, ktoré by na takéto 

ochorenie mohli upozorniť. 

Schönleinova-Henochova purpura je najčastejšia vaskulitída detského veku (pozri kapitola 5). Po 

purpure je artritída najčastejším klinickým prejavom tohto ochorenia. Postihuje najmä členkové a kolenné 

kĺby, ktoré sú opuchnuté a bolestivé. Typické je najmä výrazné presiaknutie periartikulárnych mäkkých 

tkanív, intraartikulárna tekutina nebýva významnejšie zmnožená. Väčšina pacientov má už v čase vývoja 

artritídy prejavy purpury na koži. Môže sa však stať, že výsev purpury predchádza artritídu o 1 – 2 dni. 

Typická lokalizácia a vzhľad postihnutých kĺbov už v tejto včasnej fáze môžu prezradiť, že je možné 

očakávať vývoj ďalších príznakov vaskulitídy. 

Symetrická polyartritída malých kĺbov rúk patrí do klinického obrazu niektorých systémových ochorení 

spojiva. Pri vývoji polyartritídy u adolescentného dievčaťa je vždy potrebné zvážiť aj diagnózu 

systémového lupusu erythematosus (SLE). Okrem artritídy je u týchto detí potrebné pátrať aj po výskyte 

fotosenzitívneho exantému, zvýšenej telesnej teplote, únave, slabosti, orálnych aftách a ulceráciách 

a padaní vlasov, ktoré môžu byť prejavom SLE. Laboratórne môže byť pri SLE nízke CRP, ale zvýšená 

sedimentácia erytrocytov, v krvnom obraze sa zistia cytopénie a v imunologickom profile je častá 

hypergamaglobulinémia a sú okrem imunofluorescenčnej pozitivity antinukleárnych protilátok (ANA) 

prítomné aj špecifické protilátky proti dvojvláknovej DNA (anti-dsDNA). Pri juvenilnej 
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dermatomyozitíde (JDM) sa taktiež môže vyskytovať polyartritída malých a veľkých kĺbov (pozri kapitola 

7). Keďže svalová slabosť a kožné prejavy nemusia byť plne vyjadrené, polyartritída môže klinickému 

obrazu dlho dominovať. JDM prezradí typický nález kapilaritídy na nechtových lôžkach. 

Súvislosť medzi postihnutím kĺbov a nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva je dobre známa: 

atralgie aj artritídy sú častý extraintestinálny prejav nešpecifických zápalových ochorení čreva. 
Nešpecifické zápalové ochorenia čreva sú jedným z diagnostických kritérií spondylartropatií u dospelých. 

Pri artritíde veľkých kĺbov dolných končatín a súčasnej anamnéze bolestí brucha alebo chronických 

hnačiek najmä u adolescentov je potrebné aktívne pátrať po gastrointestinálnych ťažkostiach a nešpecifické 

zápalové ochorenie čreva vylúčiť vyšetrením fekálneho kalprotektínu. 

 

Body na zapamätanie o ATRITÍDACH PRI INÝCH OCHORENIACH 
1. Artritída je častým a môže byť aj prvým prejavom IgA vaskulitídy (Henochovej-Schönleinovej 

purpury). 

2. U adolescentných dievčat je pri polyartritíde potrebné vylúčiť systémové ochorenie spojiva. 

3. U chlapcov adolescentného veku treba najmä pri artritíde dolných končatín pátrať po príznakoch 

nešpecifického zápalového ochorenia čreva. 

 
 
Idiopatické artritídy 

Ak je prítomný objektívny klinický nález artritídy a všetky vyššie uvedené príčiny boli vylúčené, je 

možné uvažovať o diagnóze idiopatickej artritídy. Juvenilná idiopatická artritída (JIA) predstavuje celú 

skupinu nozologických jednotiek, pre ktoré je typická chronická artritída nejasnej etiológie. Keďže 

predstavuje prevažnú väčšinu práce detského reumatológa, venujeme jej samostatnú kapitolu 3. 

 
 
 
 

3. JUVENILNÁ IDIOPATICKÁ ARTRITÍDA 

 

Juvenilná idiopatická artritída (JIA) je pojem, ktorý zastrešuje skupinu chronických artritíd nejasnej 

etiológie, ktoré začínajú v detskom veku. Revidovaná klasifikácia JIA podľa Medzinárodnej ligy proti 

reumatizmu (ILAR) platná od roku 2011 stanovuje, že ako JIA možno označiť každú artritídu minimálne 

jedného kĺbu, ktorá sa manifestuje pred dovŕšením 16. roku života a trvá minimálne 6 týždňov, pričom 

iné etiológie artritídy (uvedené v kapitole 2) sa vylúčili. Táto klasifikácia používa niektoré pojmy, ktorých 

znalosť je potrebná na jej pochopenie. Ako oligoartritída sa označuje artritída postihujúca menej ako 5 

kĺbov. Polyartritída je artritída postihujúca 5 a viac kĺbov. Séropozitivita označuje nález reumatoidného 

faktora v triede IgM. Podľa týchto a ďalších kritérií rozlišuje táto klasifikácia 7 navzájom exkluzívnych 

kategórií JIA, ktorých charakteristiky uvedieme nižšie. Zaradenie do týchto kategórií sa uskutočňuje po 6 

mesiacoch trvania ochorenia. Je potrebné dodať, že klasifikácia ILAR nahradila všetky predošlé 

klasifikácie, ktoré túto skupinu ochorení na základne odlišných kritérií definovali ako juvenilná chronická 

artritída (JCA) či juvenilná reumatoidná artritída (JRA), a preto sa používanie týchto termínov považuje za 

nesprávne. 
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Systémová JIA (pôvodne Stillova choroba) je artritída aspoň jedného kĺbu, ktorá je sprevádzaná tzv. 

systémovými prejavmi. K týmto patrí horúčka, exantém, serozitída, hepatosplenomegália a lymfadenopatia. 

Na to, aby sa o systémovej JIA mohlo začať uvažovať, musí byť minimálne počas 2 týždňov opakovane 

telesná teplota zvýšená nad 38,5 °C, aspoň raz za deň a vždy minimálne 3 dni po sebe. Priebeh horúčok je 

často charakteristický s 1, prípadne 2 vzostupmi telesnej teploty počas dňa, najčastejšie vo večerných 

hodinách, pričom medzi nimi je dieťa afebrilné. Takýto priebeh a v anglosaskej literatúre označuje ako 

quatidiánny (obrázok 6). Pri zvýšení teploty sa na trupe, eventuálne na končatinách objavuje aj prchavý, 

makulózny exantém ružovkastej farby, ktorý sa preto označuje ako lososovitý. Tento väčšinou nesvrbí, 

promptne ustupuje s poklesom teploty, čím môže uniknúť pozornosti. Z týchto dôvodov je potrebné po 

ňom cielene pátrať počas vzostupov teploty. Serozitída sa prejaví ako pleurálny alebo perikardiálny 

výpotok, menej často ako ascites. Tieto sú väčšinou klinicky asymptomatické a je potrebné po nich pátrať 

zobrazovacími vyšetreniami (echokardiografia, sonografia). Klinický obraz dotvára lymfadenopatia 

a hepatosplenomegália. Hoci sa ochorenie označuje ako JIA, mnohí pacienti v úvode ochorenia nevykazujú 

klinické známky artritídy. Je to teda pretrvávajúca horúčka, ktorá nereaguje na antibiotickú liečbu, pre 

ktorú prichádza väčšina detí v začiatkoch ochorenia do nemocnice. Laboratórne vyšetrenia vykazujú 

vysokú zápalovú aktivitu (leukocytóza, neutrofília, zvýšená sedimentácia erytrocytov a CRP) a inak nie sú 

ničím špecifické. Keďže klinický obraz môže byť nekompletný, nie je špecifický a neexistuje laboratórny 

test, ktorý by diagnózu systémovej JIA potvrdil. Ide o diagnózu, ktorú je možná stanoviť až po vylúčení 

všetkých potenciálnych príčin perzistujúcej horúčky. Všetci títo pacienti preto podstupujú širokú 

diferenciálnu diagnostiku horúčok neznámeho pôvodu, ktorá musí vylúčiť infekčné, onkologické 

a autoimunitné ochorenia.  

V úvode ochorenia môže artritída chýbať a môže sa prejaviť až po týždňoch či mesiacoch trvania 

ochorenia. Naopak, v neskorších štádiách ochorenia môžu u niektorých pacientov systémové príznaky 

úplne vymiznúť a dominantným problémom sa stáva artritída. Väčšinou ide o symetrickú polyartritídu 

veľkých aj malých kĺbov, ktorá nedostatočne reaguje na konvenčnú imunosupresívnu aj biologickú anti-

TNF liečbu a zo všetkých podtypov JIA má jednu z najhorších prognóz. Nezvládnuté ochorenie vedie 

k deformitám kĺbov a strate ich funkcie. Často bývajú postihnuté aj temporomandibulárne kĺby a spomalí 

sa rast mandibuly; výsledkom je retrognácia s obrazom tzv. vtáčej tváre (obrázok 7). Trvalo zvýšená 

zápalová aktivita sa odzrkadlí aj na prospievaní dieťaťa: mnohí pacienti zaostávajú v lineárnom raste, majú 

osteoporózu a môže sa u nich vyvinúť systémová amyloidóza. 

Až donedávna liečba systémovej JIA pozostávala najmä z dlhodobého podávania kortikoidov so 

všetkými ich nežiaducimi účinkami. Revolúciu v liečbe systémovej JIA spôsobilo zistenie, že 

patofyziologicky nejde o ochorenie autoimunitné, ale tzv. autoinflamačné (pozri kapitola 10). Podkladom 

ochorenia je teda patologická aktivácia prirodzenej a nie získanej imunity, čo vysvetľuje nedostatočný 

efekt dovtedy používaných konvenčných imunosupresív, ako aj biologických preparátov pôsobiacich proti 

TNFα. Ako vysoko účinné sa ukázali biologické liečivá, ktoré cielene zasahujú do aktivácie prirodzenej 

imunity cestou cytokínov IL1 a IL6. Tieto liečivá efektívne tlmia systémové prejavy, kontrolujú artritídu 

a umožňujú aj úplné vysadenie kortikoterapie. 

Prognózu pacientov so systémovou JIA ovplyvňuje aj skutočnosť, že patrí k ochoreniam, pri ktorých je 

zvýšené riziko vývoja tzv. syndrómu aktivovaných makrofágov (MAS). MAS je život ohrozujúci stav 
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(mortalita 40 – 50 %) s nadmernou aktiváciou makrofágov a T lymfocytov, ktoré nekontrolovane 

vyplavujú cytokíny. Okrem toho makrofágy fagocytujú bunky kostnej drene, prečo sa najmä 

v onkologickej literatúre MAS často označuje ako sekundárna hemofagocytujúca lymfohistiocytóza 

(HLH). Klinicky sa MAS ponáša na aktívnu systémovú JIA: pacient má horúčky, lymfadenopatiu, 

hepatosplenomegáliu, vyvíja sa serozitída. V laboratórnom obraze je zvýšené CRP, spočiatku je prítomná 

leukocytóza, neskôr sa ale vyvíja leukopénia, anémia a trombocytopénia. Je prítomný obraz hepatopatie 

(zvýšené aminotransferázy), navyše pravdepodobne ako dôsledok hemofagocytózy výrazne stúpa 

laktátdehydrogenáza. Rozvoj MAS sa dá najlepšie odhaliť vyšetrením parametrov, ktoré nepatria 

k rutinným vyšetreniam: typický je rýchly vzostup koncentrácie feritínu, ktorá môže dosiahnuť až extrémne 

hodnoty, a napriek zvýšenému CRP paradoxne klesá sedimentácia erytrocytov. Predpokladá sa, že pokles 

sedimentácie súvisí s konzumpčnou koagulopatiou, pri ktorej rýchlo klesá hladina fibrinogénu. 

Hemofagocytóza sa potvrdí vyšetrením kostnej drene, avšak klinická prax ukazuje, že u mnohých 

pacientov sa tento nález v kostnej dreni nepotvrdí. Aj vzhľadom na závažnosť MAS sa preto preukázanie 

hemofagocytózy nepovažuje za podmienku diagnózy MAS. O nadmernej aktivácii T lymfocytov svedčia 

vysoké koncentrácie solubilného receptora pre IL2 (CD25) a považujú sa za citlivý a špecifický marker 

ochorenia, i keď nie sú súčasťou diagnostických kritérií. Prognózu pacienta s MAS ovplyvňuje najmä čas 

rozpoznania diagnózy a včasný začiatok agresívnej liečby (kortikoidy, cyklosporín A, blokáda IL1). 

 

Priebeh, pri ktorom sú do 6. mesiaca trvania ochorenia postihnuté maximálne 4 kĺby, sa označuje ako 

oligoartikulárna JIA a charakterizuje až 30 % pacientov s JIA. Ide väčšinou o deti vo veku od 1 do 6 

rokov a najčastejšie je postihnutý len 1 kĺb – spravidla koleno. Po 6 mesiacoch môže ochorenie prebiehať 

oligoartikulárne (perzistujúca oligoartikulárna JIA), alebo sa rozšíri na päť a viac kĺbov (extendovaná 

oligoartikulárna JIA). Aj napriek postihnutiu menšieho počtu kĺbov je táto forma ochorenia potenciálne 

závažná. Začína vo veku, keď deti nevedia verbalizovať svoje ťažkosti, opuch je u pastóznejších detí horšie 

viditeľný a ochorenie je možné spozorovať len na základe nepriamych príznakov artritídy (krívanie, ranná 

stuhnutosť). Z týchto dôvodov často dochádza k významnému oneskoreniu diagnózy. Navyše sa v tomto 

veku deťom relatívne rýchlo predlžujú končatiny, a pri postihnutí kolena tak v dôsledku zvýšeného 

prekrvenia priľahlej distálnej rastovej štrbiny femoru dochádza k patologickému predĺženiu postihnutej 

končatiny s jej ortopedickými dôsledkami (obrázok 8). Vo všeobecnosti je ale prognóza artritídy pri tejto 

forme JIA, najmä pri včasnej liečbe dobrá a mnohé z detí vo vyššom veku nemajú kĺbové ťažkosti. 

Prognosticky závažný je však vysoký výskyt (až 30 %) chronickej prednej uveitídy (iridocyklitídy), ktorá 

má tendenciu perzistovať. Ako rizikové faktory boli pre uveitídu identifikované ženské pohlavie, vek 

manifestácie JIA pred 6. rokom života a nález antinukleárnych protilátok (ANA) – všetko atribúty, ktoré 

vykazuje väčšina pacientov s oligoartikulárnou JIA. V liečbe oligoartikulárnej JIA s postihnutím veľkých 

kĺbov sa uplatňuje predovšetkým intraartikulárna kortikoterapia, ktorá za predpokladu, že bola podaná včas 

a bol použitý depotný kortikoid s dlhým účinkom (triamcinolon hexacetonid), dokáže až u 50 % pacientov 

navodiť dlhodobú remisiu ochorenia. V prípade relapsu ochorenia po intraartikulárnej liečbe, pri postihnutí 

malých alebo prognosticky závažných (zápästie, členok, tarzus) kĺbov je indikovaná systémová 

imunosupresívna liečba ako pri polyartikulárnom priebehu JIA.  
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Pri polyartikulárnej séronegatívnej JIA je už pred 6. mesiacom trvania ochorenia postihnutých 5 

a viac kĺbov. Z tejto kategórie sú vylúčení pacienti, ktorí spĺňajú kritériá pre JIA spojenú s entezitídou 

a psoriatickú JIA, ktoré môžu mať taktiež polyartikulárny priebeh, ako aj pacienti s reumatoidným 

faktorom či systémovými prejavmi. Okrem počtu kĺbov je charakteristika pacientov v tejto kategórii veľmi 

podobná pacientom s oligoartikulárnou JIA: často, ale nie výlučne ide o dievčatá predškolského veku, 

s pozitívnymi ANA protilátkami a vysokým rizikom chronickej prednej uveitídy. Napriek 

polyartikulárnemu priebehu je dlhodobá kĺbová prognóza relatívne dobrá. Liečba je spravidla od začiatku 

systémová s podávaním metotrexátu, po prípade pri jeho nedostatočnom efekte biologických anti-TNFα 

preparátov. 

 

Polyartikulárna séropozitívna JIA je jediná kategória, ktorá svojim priebehom, komplikáciami, 

laboratórnym obrazom a prognózou zodpovedá reumatoidnej artritíde dospelých. Zo všetkých typov JIA je 

najmenej častá a postihuje len 5 % pacientov s JIA. Ochorenie sa prejaví u adolescentných dievčat 

symetrickou polyartritídou väčšinou malých kĺbov. Ku komplikáciám patria reumatické uzlíky, vaskulitída 

a postihnutie pľúc. Uveitída sa pri tejto forme JIA nevyskytuje. Laboratórne je zvýšená zápalová aktivita, 

zistí sa reumatoidný faktor (RF) a často aj protilátky proti citrulinizovaným peptidom (anti-CCP), ktoré sa 

u dospelých s reumatoidnou artritídou spájajú s agresívnejším priebehom ochorenia. V podstate možno 

konštatovať, že u detí so séropozitívnou polyartikulárnou JIA ide o pacientov s včasnou manifestáciou 

reumatoidnej artritídy v detskom veku a ich prognóza patrí k tým najhorším.  

 

Ako JIA spojená s entezitídou sa označuje ochorenie, pri ktorom sa vyvinie zápal úponov šliach 

(entéz) (obrázok 9). Ochorenie sa väčšinou prejaví u chlapcov starších ako 6 rokov, často nosičov antigénu 

HLAB27, u ktorých sa v rodine vyskytujú aj ďalšie ochorenia asociované s týmto genotypom 

(ankylozujúca spondylitída, nešpecifické zápalové ochorenia čreva, akútna predná uveitída). Entezitída 

môže postihovať ktorýkoľvek úpon, často sú to však entézy Achillovej šľachy, plantárnej fascie alebo 

patelárnej šľachy. Artritída, ak je prítomná už v čase manifestácie ochorenia, postihuje najmä veľké kĺby 

dolných končatín. Na rozdiel od iných typov JIA je časté postihnutie bedrových kĺbov a tarzu (prednožia). 

V dospelosti, menej často už v detstve, sa prejaví postihnutie axiálneho skeletu, najmä sakroileitída. Pre ňu 

je typická tzv. zápalová bolesť chrbta, teda bolesť pociťovaná v krížovej oblasti, v gluteách a niekedy až 

v bedrovom kĺbe, ktorá je výraznejšia po inaktivite (ranná stuhnutosť). Takýto typ postihnutia zodpovedá 

obrazu tzv. spondylartritídy, resp. ankylozujúcej spondylitídy (M. Bechterev). Dá sa preto povedať, že 

u týchto detí ide o včasnú manifestáciu spondylartropatie. Rozdiel spočíva v tom, že u detí ochorenie 

častejšie začína artritídou periférnych kĺbov a u dospelých skôr sakroileitídou. Aj pri JIA spojenej 

s entezitídou sa vyskytuje predná uveitída, na rozdiel od iných foriem JIA je však akútna (pozri nižšie). 

Liečba je podobná ako pri ostatných typoch JIA, ale štandardné imunosupresíva nie sú účinné na axiálne 

postihnutie a títo pacienti potom vyžadujú biologickú liečbu.  

 

Psoriatická JIA má niektoré špecifiká, pre ktoré bola vyčlenená ako samostatná kategória. U detí sa 

vyskytuje v dvoch formách a v dvoch odlišných vekových obdobiach. U detí predškolského veku je to 

často polyartritída s pozitívnymi ANA protilátkami, ale na rozdiel od séronegatívnej polyartritídy je 



 

18 

asymetrická a postihuje veľké aj malé kĺby. Typický je nález „lúčovitého“ postihnutia malých kĺbov, teda 

artritída proximálneho aj distálneho interfalangeálneho kĺbu, evenntuálne aj metakarpofalangeálneho kĺbu. 

Ak sa k artritíde pridá aj entezitída a tendovaginitída, takto postihnutý prst je výrazne opuchnutý, červený 

(párkovitý opuch) a označuje sa ako daktylitída (obrázok 10). Staršie deti so psoriatickou artritídou sú často 

nosičmi antigénu HLAB27 a mávajú postihnutý aj axiálny skelet (sakroileitída). Aj pri psoriatickej JIA sa 

vyskytuje predná uveitída, u mladších detí chronická, u detí s manifestáciou vo vyššom veku skôr akútna. 

Pacienti so psoriatickou JIA nemusia mať jasné prejavy psoriázy. Po známkach psoriázy u pacienta je 

potrebné aktívne pátrať (začervenanie kože so šupinami v kapilíciu, za ušnicami, na extenzorových 

plochách kĺbov, v umbiliku). Jediným prejavom psoriázy môže byť postihnutie nechtov (tzv. pitting, teda 

drobné „jamky“ v nechte), ktoré sa často nájdu na nechtoch prstov postihnutých artritídou, resp. 

daktylitídou. Aj deti, ktoré nemajú žiadne známky psoriázy, sa klasifikujú ako psoriatická JIA, ak sa 

psoriáza vyskytla u ich prvostupňového príbuzného.  

 

Nediferencovaná JIA. Do tejto kategórie sa zaraďujú pacienti, ktorých ochorenie nesplní klasifikačné 

kritériá ani jednej z uvedených kategórií, resp. splní klasifikačné kritériá dvoch kategórií súčasne.  

 

Súhrnne možno povedať, že JIA môže postihovať ktorýkoľvek kĺb. Okrem kĺbov končatín bývajú 

postihnuté aj niektoré kĺby, ktorým je potrebné venovať špeciálnu pozornosť. Artritída 

temporomandibulárnych kĺbov (TMK) spočiatku spôsobuje bolesti a postupne obmedzí pohyblivosť 

v postihnutom kĺbe. Pri jednostrannej artritíde sa to prejaví deviáciou mandibuly pri otvorení úst na stranu 

postihnutia. Pri obojstrannom postihnutí dôjde k obmedzeniu maximálneho otvorenia úst, čo výrazne 

zasiahne do príjmu potravy a tak aj do kvality života pacienta. Dlhodobo pretrvávajúca artritída 

temporomandibulárneho kĺbu nepriaznivo ovplyvní rast madibuly, čo vedie k retrognácii a maloklúzii 

chrupu. Na potvrdenie artritídy TMK je vhodné MRI vyšetrenie (obrázok 7). Ojedinele boli v literatúre 

opísané prípady s izolovanou artritídou temporomandibulárneho kĺbu pri JIA. Veľmi závažné je postihnutie 

krčnej chrbtice, najmä atlantoaxiálneho kĺbu. Chronická synovitída progreduje do tvorby pannu, ktorý 

obrastá dens axis (C2) a postupne ho odtláča od predného oblúka atlasu (C2) dorzálnym smerom. 

Dislokácia densu (atlantoaxiálna dislokácia) môže byť tak výrazná, že dôjde k útlaku miechových štruktúr 

s rizikom transverzálnej lézie miechy. Klinické príznaky tejto komplikácie môžu byť diskrétne: pacienti sa 

môžu sťažovať na bolesti krčnej chrbtice, hlavy alebo stuhnutosť šije. V minulosti bolo postihnutie 

atlantoaxiálneho kĺbu možné diagnostikovať až v štádiu dislokácie len na základe bočnej röntgenovej 

snímky chrbtice v neutrálnej polohe a v predklone. V súčasnosti je možné aktívnu hypertrofickú aktívnu 

synovitídu vizualizovať MRI vyšetrením s kontrastnou látkou (obrázok 11). 

 

Stanovenie diagnózy JIA je založené predovšetkým na klinickom obraze artritídy a je podporené 

laboratórnymi vyšetreniami. Štandardné röntgenové vyšetrenia sú dôležité najmä z diferenciálne 

diagnostických dôvodov. Rádiologické zmeny vyplývajúce z chronického zápalu kĺbov pri JIA sa vyvíjajú 

relatívne neskoro a fyziologické nálezy na RTG kĺbov sú v úvode ochorenia takmer pravidlom. Diagnózu 

JIA však môže podporiť sonografické vyšetrenie, pri ktorom sa zobrazí výpotok v kĺbe, zhrubnutá 

hypertrofická synovia ako aj jej zvýšené prekrvenia pri aktívnom zápale za použitia Dopplerovského 
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zobrazenia (obrázok 13). Spolu s ostatnými intraartikulárymi štruktúrami sa hypertrofická synovitída dá 

spoľahlivo zobraziť aj pomocou MRI (obrázok 13). Negatívny nález na MRI (za predpokladu adektávnych 

sekvencií a podania kontrastnej látky) preto vylučuje chronickú synovitídu. 

 

Ako uveitída sa označuje zápalové postihnutie corpus cilliare oka. Podľa lokalizácie zápalu sa uveitída 

označuje ako predná, resp. iridocyklitída (predná komora, dúhovka), intermediárna (pars plana) alebo 

zadná (chorioretinitída). Pri JIA sa až u 30 % pacientov v niektorej fáze ochorenia vyvinie predná uveitída, 

čím prestavuje najčastejšiu extraartikulárnu komplikáciu tohto ochorenia. Najväčšie riziko predstavuje 

chronická predná uveitída. Väčšinou je asymptomatická a môže ostať nepoznaná, až kým nevzniknú 

synechie medzi dúhovkou a zreničkou, čím sa ireverzibilne poškodí akomodačná schopnosť oka a môže sa 

vyvinúť sekundárny glaukóm (obrázok 12). Z tohto dôvodu je u pacientov s JIA indikovaný anticipačný 

prístup k diagnostike uveitídy: pacienti s JIA musia byť pravidelne sledovaní oftalmológom (vyšetrenie 

predného segmentu oka štrbinovou lampou). S chronickou prednou uveitídou je potrebné počítať najmä pri 

oligoartikulárnej, polyartikulárnej séronegatívnej a psoriatickej JIA s ANA protilátkami. Akútna predná 

uveitída je symptomatická; oko je bolestivé, červené a fotofobické, čo pacienta rýchlo dovedie 

k oftalmológovi. Prognóza je preto lepšia, i keď recidívy akútnej uveitídy sú časté. S akútnou prednou 

uveitídou treba počítať najmä pri JIA spojenej s entezitídou a psoriatickej artritíde asociovanej s antigénom 

HLAB27. Pri systémovej JIA a séropozitívnej polyartikulárnej JIA je uveitída raritná. Liečba uveitídy je 

v kompetencii oftalmológa (lokálna aplikácia kortikoidov, antiflogistík), ale pri torpídnom priebehu môže 

byť aj dôvodom na začatie systémovej imunosupresívnej liečby, spravidla v úzkej spolupráci 

s reumatológom. 

 

I keď etiológia JIA naďalej nie je objasnená, posledné roky vďaka pokrokom v molekulárnej biológii 

viedli k významnému posunu v pochopení patofyziológie a biológie JIA. Spolu s niektorými ďalšími 

klinickými pozorovaniami sú tieto podkladom aktuálnej snahy o reklasifikáciu JIA, ktorá sa očakáva 

v priebehu najbližších rokov.  

 

V liečbe JIA sa uplatňuje viacero liečebných modalít: 

1. Intraartikulárna terapia s aplikáciou depotného kortikoidu do kĺbového priestoru je vhodná 

na liečbu veľkých kĺbov, pri nej sa ako jediný vhodný preparát používa triamcinolon hexacetonid. Malé 

kĺby sa dajú tiež intraartikulárne ošetriť, ale nie je možné použiť preparát s dlhým účinkom, a tak je 

efektivita tejto liečby obmedzená. Intraartikulárna kortikoterapia je základom liečby oligoartikulárnej JIA 

a tvorí podpornú liečbu pri systémovej imunosupresívnej liečbe polyartikulárnejprípadne systémovej JIA. 

Presnosť alikácie depoetného kortikoidu je možné zvýšiť použitím sonografickej kontroly a realizáciou 

výkonu v analgosedácii alebo celkovej anestézii. 

2. Na systémovú imunosupresiu sa v súčasnosti už takmer výlučne používa metotrexát 

v dávkovaní 15 mg/m2 telesného povrchu 1-krát/týždeň. K dispozícii sú perorálne aj subkutánne liekové 

formy. 

3. Pri nedostatočnom účinku metotrexátu je indikovaná biologická liečba. Aktuálne sa v tejto 

indikácii používajú preparáty inhibujúce TNFα (etanercept, adalimimab) alebo CTLA4 (abatacept). Na 
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autoinflamačnú systémovú JIA sa používajú systémové kortikoidy a preparáty inhibujúce IL1 (anakinra) 

a IL6 (tocilizumab). Niektorým praktickým aspektom liečby uvedenými liečivami sa budeme venovať 

v kapitole 9. 

 

Body na zapamätanie o JIA 
1. Systémová JIA je autoinflamačné ochorenie. 

2. Systémová JIA má pre progresívny vývoj artritídy závažnú prognózu a asociáciu so syndrómom 

aktivovaných makrofágov. 

3. Pre syndróm aktivovaných makrofágov je charakteristická hyperferitinémia, hypofibrinogenémia, 

zvýšenie laktátdehydrogenázy, aminotransferáz a diskrepancia medzi CRP (vysoké) a sedimentáciou 

erytrocytov (nízka). 

4. Oligoartikulárna, polyartikulárna séronegatívna aj psoriatická JIA sú asociované s chronickou prednou 

uveitídou. Rizikové faktory uveitídy sú ženské pohlavie, nízky vek manifestácie JIA a ANA protilátky. 

Chronická predná uveitída je často asymptomatická, a preto pacienti s JIA vyžadujú dispenzarizáciu 

oftalmológom. 

5. Pri JIA spojenej s entezitídou sa vyskytuje akútna predná uveitída. 

6. Séropozitívna JIA je najmenej častý typ JIA, zodpovedá reumatoidnej artritíde dospelých a má závažnú 

prognózu. 

7. JIA spojená s entezitídou sa vyskytuje najmä u HLAB27 pozitívnych chlapcov a zodpovedá juvenilnej 

spondylartropatii. Na rozdiel od dospelých začína častejšie artritídou periférnych kĺbov ako axiálnym 

postihnutím (sakroileitídou). 

8. Potenciálne závažné je postihnutie temporomandibulárneho a atlantoaxiálneho kĺbu. 

 

 
 
 

4. DIEŤA S JIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE 

 

JIA je ochorenie, pri ktorom sú kĺby postihnuté chronickým zápalom. Tento sa môže prejavovať 

bolesťou, stuhnutosťou kĺbov a zhoršením ich funkcie, teda pohyblivosti v kĺbe a v konečnom dôsledku aj 

trvalými deformitami. Zápal dlhodobo potláčame medikamentózne, a tak predchádzame jeho ničivému 

pôsobeniu na kĺb. Funkciu kĺbu sa snažíme zlepšiť pravidelným pohybom a rehabilitáciou. Všeobecne 

platí, že kĺby pacientov s JIA sa musia pravidelne hýbať, ale nesmú sa preťažovať. I keď ide o ochorenie 

kĺbov, JIA ovplyvňuje celkový zdravotný stav dieťaťa, a tak ako iné chronické ochorenia zasahuje do 

mnohých aspektov jeho života. 

Deti s JIA sú mentálne úplne zdravé a za vyhovujúcich podmienok schopné dosahovať v škole rovnaké 

výsledky ako ich rovesníci. Ich školský výkon však môže byť ovplyvnený aktuálnym zhoršením klinického 

stavu, únavou, bolesťami či nežiaducimi účinkami niektorých liekov. Napriek tomu v žiadnom prípade 

nepatria do škôl pre deti s pohybovým postihnutím. Je v ich záujme, aby školu navštevovali a boli na nich 

kladené rovnaké nároky ako na zdravé deti s prihliadnutím na ich aktuálny zdravotný stav. Cieľom liečby 

je teda zabezpečiť, aby deti s JIA žili plnohodnotný život a naplno využili svoj intelektuálny potenciál. 

! 
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Úroveň vzdelania totiž priamo vplýva na kvalitu ich neskoršieho života, keďže vtedy už môžu byť pre nich 

manuálne práce nemožné. Správne porozumenie cieľov liečby je zásadné pre rodičov aj učiteľov, ktorí 

ovplyvňujú ďalšie smerovanie dieťaťa. V nasledovnom texte prediskutujeme niektoré praktické aspekty 

života detských pacientov s JIA. 

Deti s JIA väčšinou nevyžadujú podávanie liekov v čase vyučovania, a preto nie sú učitelia 

a vychovávatelia zaťažení dohľadom nad podávaním liekov. Pravidelná ambulantná infúzna terapia 

(niektoré biologické preparáty) však môže mať vplyv na ich školskú dochádzku. Je aj v záujme týchto detí, 

aby sa zúčastňovali všetkých aktivít, a teda aj školských výletov, školy v prírode a lyžiarskych kurzov tak 

ako ich rovesníci, aby mohli naplno rozvíjať aj svoj sociálny život. Počas viacdňových pobytov mimo 

domu je preto potrebné poučiť sprevádzajúcich zdravotníkov, resp. učiteľov o režime podávania liekov, ak 

to je potrebné, tiež u pacientov nastavených na parenterálne podávanie metotrexátu využiť možnosť 

jednoduchej aplikácie pomocou pera alebo zabezpečiť jednorazové podanie liečby perorálne.  

Užívanie imunosupresívnych liekov, najmä biologickej liečby, je spojené so zvýšeným rizikom infekcií. 

Liečba JIA však väčšinou nevyžaduje oslobodenie od školskej dochádzky, je však potrebná zvýšená 

ochrana detí pred infekčnými ochoreniami, ktoré môžu pre nich predstavovať závažné ohrozenie zdravia. 

Je výhodou, ak je škola informovaná o imunosupresívnej liečbe a tiež ak aj učiteľ informuje rodičov 

o prípadnej nepriaznivej epidemiologickej situácii v kolektíve (chrípka, varicella). 

Ťažkosti pacientov s JIA bývajú výraznejšie v ranných a doobedňajších hodinách, teda v čase keď je 

dieťa najčastejšie v škole. Preto jeho výkon na telesnej výchove, schopnosť kresliť, modelovať alebo písať 

môže byť v ranných hodinách výrazne horšie ako počas zvyšku dňa. To, že dieťa počas obedňajšej 

prestávky bez ťažkostí behá, neznamená, že ráno na telesnej výchove simulovalo. Naopak, ranné cvičenie 

mu pomohlo sa v ten deň „rozhýbať“. Aj dlhšie trvajúci pokoj počas dňa vedie u detí s JIA k stuhnutosti 

a bolestivosti kĺbov. Deti inštruujeme, aby sa čo najviac hýbali. Je potrebné tolerovať, ak sa dieťa častejšie 

„mrví na stoličke“ alebo si občas potrebuje „pretiahnuť kosti“, resp. je „neposedné“. Rovnako je vhodné 

tieto deti zapojiť do pomocných prác spojených s pohybom (rozdať/pozbierať zošity, utrieť tabuľu, priniesť 

pomôcky a pod.). 

Súčasne je u detí s JIA potrebné obmedziť preťažovanie váhonosných kĺbov a chrbtice. Bezpečná záťaž 

na chrbte dieťaťa predstavuje maximálne 20 % jeho telesnej hmotnosti. V minulosti bolo možné dieťaťu 

poskytnúť jednu sadu učebníc na doma a jednu na použitie v škole. V súčasnosti je naplnenie tejto 

požiadavky omnoho náročnejšie, keďže vyučovací proces je postavený na práci s pracovnými zošitmi, 

ktoré sú súčasne učebnicou aj zošitom a deti ich musia každý deň nosiť do školy aj domov. 

Postihnutie malých kĺbov sa môže odraziť na kvalite písma, ako aj na schopnosti rýchlo písať. Je 

smutné, keď deti s JIA dostávajú napriek dobrým vedomostiam zlé známky z písomných prác, lebo pre 

bolesti nestíhajú svoje vedomosti dostatočne rýchlo napísať. Podľa aktuálneho zdravotného stavu je preto 

potrebné dieťaťu prideliť adekvátne dlhší čas na napísanie písomných prác. V pokročilom štádiu ochorenia 

môže mať dieťa ťažkosti pri chôdzi, držaní predmetov a vyžaduje pomoc napr. pri nosení tácky s jedlom 

v jedálni. Vtedy sa uvíta, ak sa dá zabezpečiť stabilné miesto na sedenie blízko k miestu výdaja jedla. 

Pohyb je dôležitou súčasťou liečby JIA. Vhodné sú plynulé, nezaťažujúce, pravidelné pohyby kĺbov 

napríklad pri plávaní, chôdzi, bicyklovaní. Naopak, nevhodná až škodlivá môže byť nadmerná záťaž 

(šprint, ale aj beh na dlhé trate) a nárazy (skoky, dopady, trampolína, kontaktné športy). V ideálnom 
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prípade je vhodné dieťa zapojiť a nie vylúčiť z hodín telesnej výchovy (účasť na rozcvičke, individuálny 

program, rýchla chôdza). Pritom je potrebné rešpektovať dosiahnutý stupeň poškodenia kĺbov, aktuálnu 

aktivitu ochorenia a z nich vyplývajúce obmedzenia. Hoci uvedený prístup je záťažou pre učiteľa, filozofia 

„všetko alebo nič“ pri účasti na hodinách telesnej výchovy predstavuje priame poškodzovanie dieťaťa 

s JIA, vedie k zhoršovaniu jeho zdravotného stavu a prispieva k jeho odlučovaniu od kolektívu rovesníkov. 

V ideálnom prípade sa žiakovi umožní účasť na telesnej výchove s pohybovými aktivitami, ktoré sú 

v rámci jeho aktuálnych individuálnych možností. Oslobodenie dieťaťa od školskej telesnej výchovy je 

vždy krajným riešením, ktoré je často dôsledkom nezvládnutej spolupráce zdravotníckych a pedagogických 

pracovníkov. 

Najmä menšie deti s JIA nemusia zhoršenie svojho klinického stavu vnímať ako bolesť, ale majú 

tendenciu viac zaostávať, zaujať šetriacu polohu a pokračovať vo svojich aktivitách, pričom svoje ťažkosti 

neverbalizujú. Je výhodou, ak si takéto správanie všimne už učiteľ/vychovávateľ a upozorní naň rodičov, 

ktorí ho v poobedňajších hodinách už spozorovať nemusia. Učitelia tak môžu prispieť k včasnému 

rozpoznaniu relapsu ochorenia, úprave liečby a skorému zlepšeniu zdravotného stavu dieťaťa. 

Napriek všetkým snahám o plnú integráciu dieťaťa s JIA do kolektívu sa takéto deti môžu ľahko stať 

obeťou výsmechu a šikany zo strany rovesníkov. V neskorších štádiách sú vzniknuté deformity kĺbov 

podnetom na výsmech. Je preto žiaduce, aby učitelia venovali pozornosť takýmto fenoménom a včas 

zasiahli. Osvedčený spôsob je priama konfrontácia a vysvetľujúci rozhovor s páchateľmi, z ktorých sa 

v prípade dosiahnutia porozumenia môžu stať najlepší pomocníci dieťaťa s JIA. 

Je dôležité, aby učitelia boli informovaní, že deti s JIA majú často menej voľného času ako ich zdraví 

rovesníci. Popri školských povinnostiach musia v niektorých fázach liečby denne cvičiť, chodiť na 

rehabilitácie, časť prázdnin trávia rehabilitáciou v kúpeľoch, pri zhoršení stavu vyžadujú hospitalizáciu. 

Uvedomenie si týchto skutočností niekedy pomôže učiteľom porozumieť niektorým problematickým 

situáciám, ktoré prináša JIA do života detí s týmto ochorením. 

Deti s JIA najviac túžia po normálnom živote, spolupatričnosti s rovesníkmi a plnej integrácii do 

detského kolektívu. Snahou lekárov aj pedagógov by malo byť dosiahnutie ich plného spoločenského 

uplatnenia v dospelosti. V škole je preto potrebné na nich klásť rovnaké nároky ako na zdravé deti, ale 

súčasne vytvoriť podmienky na to, aby tieto mohli spĺňať. Zároveň môže škola prispieť aj k zlepšovaniu 

zdravotného stavu primeranou a individualizovanou fyzickou záťažou. 

Body na zapamätanie o REŽIMOVÝCH ODRÚČANIACH PRE PACIENTOV S JIA 
1. U detí s JIA nie je vhodná imobilizácia postihnutých kĺbov ani paušálne obmedzovanie pohybových 

aktivít.  

2. Z pohybových aktivít je vhodné plávanie, bicyklovanie, beh na lyžiach a pod. Nie je vhodné 

preťažovanie váhonosných kĺbov (napr. záťaž bedrových kĺbov na trampolíne) a kontaktné športy 

(riziko úrazu). 

3. Je žiaduca aktívna spolupráca medzi lekárom a učiteľmi, tak aby sa dieťa s JIA malo možnosť aktívne 

zúčastňovať hodín telesnej výchovy podľa svojich aktuálnych individuálnych schopností a nebolo od 

telesnej výchovy oslobodené. 

4. Deti s JIA potrebujú dosiahnuť dobrú úroveň vzdelania, aby aj v prípade progresie ochorenia 

v dospelosti mohli zotrvať v práci, ktorá nemá manuálny charakter. 

! 
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5. STAVY IMITUJÚCE ARTRITÍDU 

 

Bolesti kĺbov (artralgie) sú veľmi častý a nešpecifický príznak. Vzhľadom na raritný výskyt 

reumatických ochorení u detí je za predpokladu chýbania objektívnych známok artritídy (pozri kapitola 1) 

ich reumatologická etiológia málo pravdepodobná. V ideálnom prípade bude dieťa bez známok artritídy 

s bolesťami mechanického charakteru (bez opuchu, ťažkosti po námahe) odoslané k ortopédovi a dieťa 

s artritídou (opuch, zateplenie, ranná stuhnutosť, strata funkcie kĺbu) odoslané priamo k reumatológovi. 

Takýto postup skráti cestu pacienta k správnej diagnóze a tým aj liečbe, čím sa v mnohých prípadoch zlepší 

aj jeho dlhodobá prognóza.  

 

Samozrejme, sú aj situácie, keď nález nie je jednoznačný, resp. vyžaduje mimoriadnu opatrnosť. 

Muskuloskeletálne bolesti sú častý klinický prejav pri hematologických malignitách a najmä pacienti 

s akútnou lymfoblastovou leukémiou (najčastejšou malignitou mladších detí) môžu mať okrem artralgií aj 

známky artritídy. Takéto deti sú podstatne výraznejšie ubolené ako deti s JIA, bývajú bledé (anémia) 

s prejavmi hemoragickej diatézy na koži, prípadne slizniciach (hematómy, petechie), môžu mať zväčšené 

periférne alebo mediastinálne lymfatické uzliny a zistí sa u nich hepatosplenomegália. Tomuto klinickému 

obrazu zodpovedajú aj parametre krvného obrazu (anémia a trombocytopénia ako prejav infiltrácie kostnej 

drene) a sú prítomné biochemické známky zvýšeného rozpadu buniek (zvýšená laktátdehydrogenáza, 

eventuálne kyselina močová). Platí preto, že u každého dieťaťa s artritídou je na prvom mieste potrebné 

uskutočniť tieto základné vyšetrenia na vylúčenie hemoblastózy.  

 

Bolesťami končatín, resp. kĺbov sa môžu prejaviť aj solídne malígne tumory kostí. Často sa vyskytujú 

v kostiach panvy (Ewingov sarkóm) (obrázok 14), kde imitujú sakroileitídu alebo koxitídu. Ich 

výskyt v distálnej metafýze femoru alebo proximálnej metafýze tibie (osteosarkóm, chondrosarkóm) 

(obrázok 14) môže v prípade opuchu mäkkých tkanív imitovať artritídu kolena. Na možnosť kostnej 

malignity upozornia najmä nočné bolesti a vývoj lokalizovaných ťažkostí u adolescenta, teda vo veku, keď 

je manifestácia kostných malignít najčastejšia, ale manifestácia oligoartikulárnej JIA zriedkavá. V tomto 

veku je preto pri monoartritíde a najmä pri nočných bolestiach vždy indikovaná röntgenová snímka danej 

oblasti, resp. v prípade bolestí kolien a stehna aj celej panvy, odkiaľ môže byť táto bolesť prenesená. 

V prípade nálezu štrukturálnych zmien kosti je potom indikovaná ďalšia diagnostika pomocou 

zobrazovacích vyšetrení (CT, MRI), prípadne histologickým vyšetrením materiálu získaného otvorenou 

biopsiou. 

 

Aseptické nekrózy sa vyskytujú v typických lokalitách a v typickom veku u rastúcich detí. Predpokladá 

sa, že iniciálnym momentom ich vzniku je ischémia kostného tkaniva, ktoré je vystavené zvýšenému tlaku 

(hlavica femoru) alebo ťahu (apofýzy) v období rastu dieťaťa. Vzhľadom na to, že niektoré lokality sa 

prekrývajú s typickou lokalizáciou artritíd, musia byť aseptické nekrózy súčasťou ich diferenciálnej 

diagnostiky. Pri ich potvrdení je liečba v kompetencii ortopéda. Aseptická nekróza hlavice femoru (M. 

Legg-Calvé-Perthes) (obrázok 5) spôsobuje bolesti, krívanie a obmedzenie hybnosti postihnutého 

bedrového kĺbu, čím môže imitovať artritídu bedrového kĺbu vrátane tranzientnej koxitídy. V prípade, že 
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nie je prítomná artritída v iných lokalitách a pacient prichádza v štádiu, keď ešte nie sú prítomné 

rádiologické zmeny tvaru hlavice femoru, môžu byť potrebné citlivejšie zobrazovacie metódy (kostná 

scintigrafia, MRI). U pacientov so známou reumatologickou diagnózou je o tejto diagnóze potrebné 

uvažovať pri novovzniknutých koxalgiách a predošlej kortikoterapii, pri ktorej môže aseptická nekróza 

vzniknúť sekundárne. Aseptická nekróza tuberositas tibiae (M. Osgood-Schlatter) sa prejaví bolesťami 

kolien, presnejšie pod kolenom. Vzniká často u športovcov a tanečníkov, ktorí kopú a vystierajú kolená 

(futbal). Ťažkosti sa zhoršujú pri kľačaní a priamom tlaku na tuberozitu. Keďže ide o častý nález, je 

potrebné ho spoľahlivo odlíšiť od iných príčin bolestí kolien. Aseptická nekróza pätovej kosti (M. Sever) 

je dôležitá diferenciálna diagnóza, keďže dokonale imituje entezitídu Achillovej šľachy, ktorá je prejavom 

juvenilnej idiopatickej artritídy spojenej s entezitídou. Preto je najmä u chlapcov (častejšia JIA asociovaná 

s entezitídou) potrebná zvýšená opatrnosť a komplexné hodnotenie všetkých nálezov vrátane 

zobrazovacích vyšetrení (sonografia, MRI).  

 

Epifyzeolýza hlavice femoru môže spôsobovať bolesti bedra a stehna. Ide o stav, pri ktorom sa 

proximálna epifýza femoru v mieste ešte neuzatvorenej proximálnej rastovej štrbiny „zošmykne“ mediálne 

(obrázok 5). Je tým ohrozené cievne zásobenie hlavice femoru, a preto ide o urgentný ortopedický stav, 

ktorý vyžaduje chirurgické riešenie. Typicky sa vyskytuje u 8 – 12-ročných chlapcov s nadváhou a u 10 % 

detí je obojstranný. 

 

Funkcia kĺbu je do veľkej miery definovaná rozsahom jeho pohyblivosti. Jedným z dôsledkov 

chronickej artritídy je strata rozsahu pohyblivosti kĺbu, a preto je jeho vyšetrenie súčasťou každého 

artrologického vyšetrenia. Pohyblivosť v kĺboch môže presahovať priemerný fyziologický rozsah, vtedy 

hovoríme o hypermobilite. Mladšie deti sú relatívne hypermobilnejšie ako staršie deti, adolescentné 

dievčatá sú hypermobilnejšie ako chlapci, niektorí jedinci sú dokonca hypermobilnejší ako ich rovesníci 

rovnakého pohlavia a hypermobilita môže byť jedným z prejavov hereditárnych kolagenopatií (Marfanov 

sydnróm, Ehlersov-Danlosov syndróm). O benígnom hypermobilnom syndróme hovoríme vtedy, ak je 

prítomná hypermobilita (podľa tzv. Beightonovho skóre), ale nie je súčasťou kolagenopatie a pacient nemá 

závažné komplikácie (luxácie kĺbov). Aj tieto deti však môžu mať ťažkosti, najmä bolesti kĺbov po záťaži. 

Z pohľadu reumatológie je hypermobilita u pacientov s juvenilnou idiopatickou artritídou relatívnou 

výhodou, keďže vyšší ako fyziologický rozsah pohyblivosti kĺbov predstavuje „funkčnú rezervu“ pri 

chronickej artritíde.  

Hypermobilné dievčatá trpia častejšie aj bolesťami kolien spôsobenými tzv. patelofemorálnym 

syndrómom (ortopédmi často označovaný ako chondromalácia pately). Pre tento sú typické časté 

obojstranné bolesti kolien, najmä po dlhšej chôdzi alebo stúpaní po schodoch, ale aj v pokoji. Pacienti 

musia po dlhšom sedení vystierať kolená, aby sa im uľavilo od bolesti. Kolená sú bez známok artritídy, ale 

je pozitívny tzv. patelofemorálny (Zohlenov) príznak (pri vystretom relaxovanom kolene uchytí vyšetrujúci 

patelu a izometrická kontrakcia stehenných extenzorov vyvolá bolesť). Liečba hypermobility aj 

patelofemorálneho syndrómu je založená na rehabilitácii, prípadne na používaní ortopedických pomôcok, 

iba zriedkavo je potrebná chirurgická liečba. 
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Ako rastové bolesti sa často označujú bolesti kolien a predkolení u detí predškolského veku. Ich 

etiológia nie je jasná, ale s rastom pravdepodobne nesúvisia, keďže sa vyskytujú vo veku, v ktorom deti 

relatívne najmenej rastú. Typicky sa vyskytujú vo večerných hodinách, pred zaspaním alebo sa na ne dieťa 

budí v noci. Bývajú obojstranné, niekedy dochádza k striedaniu strán. V anamnéze sa niekedy dá 

identifikovať zvýšená fyzická záťaž počas dňa. Ťažkosti často ustúpia po rôznych opatreniach: chladných 

alebo teplých obkladoch, masáži, podaní analgetík. Objektívny nález na končatinách je vždy fyziologický, 

ani zobrazovacie vyšetrenia nepreukážu žiadnu patológiu. Preto pri typickej anamnéze nie sú iné ako 

fyzikálne vyšetrenia indikované. Tieto ťažkosti s postupujúcim vekom spontánne ustupujú.  

 

Artropatie imitujúce artritídu predstavujú samostatnú skupinu zriedkavých ochorení, ktoré postihujú 

kĺby a vedú aj významnej morbidite pacienta, ale ich etiológia nie je zápalová. Patria k nim rôzne, často 

geneticky podmienené ochorenia, pri ktorých sa vyvíjajú deformity kĺbov, resp. aj deformity iných častí 

skeletu. Ako príklad možno uviesť progresívnu pseudoreumatoidnú spondyloepifyzárnu dyspláziu 

(obrázok 15), pri ktorej majú pacienti bolesti a vyvíjajú sa deformity kĺbov ako pri pokročilej JIA, ale stav 

nereaguje na imunosupresívnu liečbu. Správnu diagnózu prezradia až typické rádiologické zmeny na 

kĺboch rúk a chrbtice (progresívny vývoj platyspondýlie). Aj tzv. trichorinofalangeálny syndróm 

(obrázok 16) sa niekedy zamení s JIA a prezradia ho až typické rádiologické zmeny, jemné vlasy a hrubé 

črty tváre s prominujúcim hruškovitým nosom v pokročilejšom veku. Diferenciálna diagnostika týchto 

stavov je náročná. Podozrenie na tieto stavy však musí vzbudiť chýbanie zápalovej aktivity, pre JIA 

atypický vzhľad a rádiologické zmeny postihnutých kĺbov, odchýlky skeletu v iných lokalitách, chýbanie 

odpovede na podávanú liečbu a rodinná anamnéza podobného stavu. Väčšina týchto ochorení nie je 

v súčasnosti liečiteľná, pre kvalitu života týchto pacientov je však dôležité, aby neboli zaťažení liečbou, 

ktorá pre nich nemá prínos a je potenciálne spojená s nežiaducimi účinkami. 

 

Pachydermodaktýlia je zriedkavé a benígne dermatologické ochorenie, ktoré sa ale často zamieňa 

s juvenilnou idiopatickou artritídou. Takto nesprávne diagnostikovaní pacienti nezriedka zbytočne 

dostávajú imunosupresívnu liečbu. Ide o zhrubnutie periartikulárnych mäkkých tkanív, ktoré sa vyvíja u 

adolescentov v okolí proximálnych interfalangeálnych kĺbov rúk (najmä 2. a 3. prsta, výraznejšie na 

dominantnej ruke) (obrázok 17). Kĺby takto môžu vyzerať ako výrazne opuchnuté, pacient však nemá 

bolesti, kĺby nie sú palpačne citlivé a najmä je plne zachovaná ich funkcia. Pacient k lekárovi väčšinou 

prichádza kvôli estetickému vzhľadu svojich prstov a nie kvôli subjektívnym ťažkostiam. Diagnózu 

pachydermodaktýlie prezradí tvar „opuchu“: na rozdiel od artritídy (vretienkovitý opuch) je skôr vakovitý. 

Opuch je lokalizovaný výlučne na laterálnom aspekte proximálnych interfalangeálnych kĺbov a koža nad 

zhrubnutím je suchá a keratotická. U mnohých pacientov sa dá v anamnéze identifikovať stimul, ktorý 

vyvoláva zvýšenú mechanickú iritáciu kože; často ide o deti s neurotickými črtami správania, ktoré si pri 

stresových situáciách mädlia ruky, alebo adolescentov, ktorí excesívne hrávajú počítačové hry. Prečo 

pachydermodaktýlia vzniká len u niektorých jedincov, nie je jasné, predpokladá sa genetická dispozícia 

na hyperkeratózu pri zvýšenej mechanickej stimulácii kože. Liečba spočíva v ukončení mechanickej 

stimulácie. Najdôležitejšie je diagnózu rozpoznať, a tak zamedziť zbytočným vyšetreniam a liečbe.  
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Pachydermoperiostóza (označovaná aj ako hypertrofická osteoartropatia) je typická pre pacientov so 

závažnými pľúcnymi (idioaptická pľúcna fibróza, pľúcna hypertenzia) alebo kardiálnymi (kardiálna 

insuficiencia) ochoreniami, ktoré sú charakteristické nedostotočnou oxygenáciou periférnych tkanív. 

Distálne článkych prstov sú zhrubnuté a necht je deformovaný. Tieto zmeny sa častejšie opisujú ako 

paličkové prsty a deformity hodinového sklíčka. Pokiaľ sa vyskytnú bez dôkazu kardiálneho resp. 

pľúcneho ochorenia môže ísť o poruchu, ktorá je podmienená geneticky – primárnu pachydermoperiostózu 

(obrázok 18). 

 

Body na zapamätanie o STAVOCH IMITUJÚCICH ARTRITÍDU 
1. U výrazne uboleného dieťaťa a polyartralgiami/polyartritídou je treba myslieť na hemoblastózu. 

2. Vyšetrenie krvného obrazu je indikované u každého pacienta s artritídou. 

3. Nočné bolesti sú často prejavom solídneho tumoru kosti. 

4. Pri koxalgiách/koxitíde je indikované RTG bedrových kĺbov na odlíšenie M. Legg-Calvé-Perthes 

a epifyzeolýzy hlavice femoru. 

5. Deti sú oproti dospelým relatívne hypermobilné. 

6. Najčastejšia príčina bolestí kolien adolescentných dievčat je patolofemorálny syndróm (chondromalácia 

pately). 

7. Rastové bolesti sú benígne a pri typickej anamnéze nevyžadujú ďalšie vyšetrenia. 

8. Výrazný, progresívny, vakovitý periartikulárny opuch proximálnych interfalangeálnych kĺbov rúk bez 

bolestí, palpačnej citlivosti, rannej stuhnutosti a obmedzenia funkcie kĺbov je typický pre 

pachydermodaktýliu. 

 
 

 
 

6. NAJČASTEJŠIE VASKULITÍDY DETSKÉHO VEKU 

 

Vaskulitídy predstavujú širokú skupiny ochorení s veľmi rôznorodými klinickými prejavmi, ktoré 

závisia od patomechanizmu ochorenia a kalibru dominantne postihnutých ciev. Podľa klasifikácie 

z Chapel Hill sa rozdeľujú na vaskulitídy 1) veľkých ciev ako obrovskobunková temporálna arteritída 

(vyskytuje sa výlučne u dospelých), 2) stredných ciev ako polyarteritis nodosa a Kawasakiho choroba a 3) 

početnú skupinu vaskulitíd postihujúcich prevažne malé cievy, ku ktorým patria tzv. ANCA-asociované 

vaskulitídy (granulomatóza s polyangiitídou, eozinofilná granulomatóza s polyangiitídou, mikroskopická 

poylangiitída), imunokomplexové vaskulitídy (Henochova-Schönleinova purpura, hypokomplementemická 

urtikariálna vaskulitída, kryoglobulinemická vaskulitída) a ďalšie. Väčšina z týchto ochorení je zriedkavá. 

Na tomto mieste uvádzame len tie, ktoré sú časté, a teda relevantné pre bežnú pediatrickú prax. 

 

IgA vaskulitída (Henochova-Schönleinova purpura) je imunokomplexová vaskulitída malých ciev, 

pri ktorej sa v bezprostrednom predchorobí pacienta často dá identifikovať vírusová alebo bakteriálna 

(nezriedka streptokoková) infekcia. Môže však vzniknúť aj po očkovaní alebo v súvislosti s užívaním 

liekov. Typicky sa manifestuje v predškolskom veku. Histologicky ide leukocytoklastickú vaskulitídu, 

! 
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ktorá sa klinicky prejaví výsevom purpury na koži dolných končatín a gluteí (obrázok 19). Keďže ide 

o systémové postihnutie malých ciev, okrem purpury sa IgA vaskulitída prejavuje aj artritídou, bolesťami 

brucha, bolesťami a opuchom testes alebo postihnutím obličiek (hematúria). Artritída väčšinou postihuje 

veľké kĺby dolných končatín, je bolestivá, ale promptne ustupuje pri liečbe nesteroidným antiflogistikom. 

Výnimočne je artritída prvým príznakom IgA vaskulitídy. Priebeh ochorenia je u väčšiny pacientov 

nezávažný, avšak niektoré prejavy vyžadujú zvýšenú pozornosť. Bolesti brucha signalizujú postihnutia 

črevnej sliznice. Jej opuch ako aj sprievodná mezenteriálna lymfadenopatia môžu viesť k vývoju črevnej 

invaginácie s rizikom progresie do črevnej nekrózy. Preto je u pacienta s IgA vaskulitídou a bolesťami 

brucha indikované sonografické vyšetrenie brucha na vylúčenie črevnej invaginácie a zároveň je to jedna 

z indikácií na krátkodobú (7 – 14 dní) kortikoterapiu. Postihnutie testes môže imitovať akútne skrótum 

a adekvátna liečba IgA vaskulitídy môže zabrániť chirurgickej revízii. Postihnutie obličiek je jediná 

potenciálne chronická komplikácia tejto vaskulitídy, ktorej riziko stúpa so zvyšujúcim sa vekom dieťaťa 

v čase prvej manifestácie. Vyskytuje sa približne u 5 % pacientov. Histologicky ide o proliferatívnu 

glomerulonefritídu s IgA depozitmi, podobnú IgA nefropatii (Bergerova choroba). Z klinického hľadiska je 

dôležité, že postihnutie obličiek sa často prejaví s oneskorením niekoľkých týždňov, eventuálne až 

mesiacov. Preto aj napriek väčšinou benígnemu priebehu deti s IgA vaskulitídou vyžadujú sledovanie 

močového sedimentu aj po ústupe ostatných prejavov ochorenia. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytovať aj 

iné závažné orgánové manifestácie ako pľúcna alveolárna hemorágia (obrázok 19) a vaskulitída CNS, ktoré 

podobne ako postihnutie čreva vyžadujú kortikoterapiu.  

V diagnostike je dôležité najmä vyšetrenie krvného obrazu (vylúčenie trombocytopénie). Zápalové 

parametre často nie sú alebo sú len mierne zvýšené. Koncentrácia sérového IgA môže byť, ale často nie je 

zvýšená a k dispozícii nie je ani iný špecifický diagnostický test. Histologický obraz, ktorý je jedným 

z klasifikačných kritérií IgA vaskulitídy, je typický – ide o leukocytoklastickú vaskulitídu s depozitmi IgA. 

Pri typickom klinickom obraze však je biopsia kože v bežnej praxi potrebná len výnimočne. Je ju však 

potrebné zvážiť pri manifestácii leukocytoklastickej vaskulitídy vo veku atypickom pre IgA vaskulitídu 

(adolescencia), kedy je pravdepodobnejšie, že ide o prejav systémového ochorenia spojiva a je indikovaná 

aj širšia imunologická diagnostika. 

U väčšiny pacientov je liečba symptomatická (nesteroidné antiflogistiká, pokojový režim), v uvedených 

situáciách je indikovaná kortikoterapia. Prínos niektorých často zaužívaných terapeutických postupov, ako 

je podávanie vitamínu C a rutenoidov, nebol preukázaný adekvátnymi štúdiami. 

 

Za variant IgA vaskulitídy sa považuje tzv. akútny hemoragický edém dojčiat. Pri ňom sa na koži 

končatín, trupu, ale aj tváre u dojčiat a batoliat vyvíjajú plošné hemoragické ložiská, často tvaru aj veľkosti 

väčšej mince (obrázok 20). I keď klinický obraz vyzerá alarmujúco, kožné morfy nemajú tendenciu 

nekrotizovať, postupne sa vstrebávajú a nie sú prítomné ani ostatné komplikácie IgA vaskulitídy vrátane 

postihnutia obličiek. 

 

Kawasakiho choroba (KD) je vaskulitída stredných ciev, ktorá sa vyskytuje najmä v juhovýchodnej 

Ázii (Japonsko), ale patrí k najčastejším vaskulitídam detského veku aj u nás. Jej etiológia nie je známa, 
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sezónna kumulácia prípadov a závislosť od poveternostnej situácie (Japonsko) podporujú vplyv infekcií. 

Na rozdiel od vaskulitíd malých ciev sa pri KD nevyskytujú hemoragické prejavy na koži.  

KD sa manifestuje najmä horúčkou, ktorá odzrkadľuje systémový charakter a intenzitu zápalu pri tejto 

vaskulitíde. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ u dieťaťa akéhokoľvek veku pretrvávajú horúčky 5 a viac dní 

a nedostaví sa adekvátna klinická odpoveď na podávané antibiotiká, je potrebné začať zvažovať diagnózu 

KD a cielene pátrať po ostatných typických prejavoch tohto ochorenia. V prvej fáze ochorenia k nim patrí 

tzv. suchá konjunktivitída (injekcia spojiviek bez hnisavého výtoku), začervenenie slizníc 

(tonzilofaryngitída a malinový jazyk ako pri šarlachu a najmä výrazne červené, opuchnuté až popraskané 

pery), exantém (palmárny erytém a makulózny exatném najmä na distálnych končatinách) a opuch rúk 

a nôh. Pridať sa môže artritída. V ďalšom priebehu sa prejaví ošupovanie kože (najprv diskrétne 

v ingvínach, okolo 14. dňa trvania ochorenia veľkolamelózne od končekov prstov až na celé dlane a plosky 

nôh) (obrázok 21). Žiaden z týchto príznakov nie je špecifický, ich kombinácia je však typická. Navyše sa 

uvedené príznaky väčšinou nevyskytujú súčasne a spravidla čím je dieťa mladšie, tým sa ich prejaví menej. 

Takýto priebeh sa označuje ako nekompletná forma KD, lebo nespĺňa diagnostické kritériá. 

Laboratórne vyšetrenia poskytujú obraz bakteriálnej infekcie: je prítomná leukocytóza s neutrofíliou, sú 

zvýšené zápalové parametre (sedimentácia erytrocytov, CRP). Niekedy sú mierne zvýšené pečeňové 

aminotransferázy (AST, ALT). Typická je výrazná trombocytóza, ktorá však kulminuje až po 14. dni 

trvania ochorenia. Častá je leukocytúria, ktorá môže byť nesprávne interpretovaná ako prejav akútnej 

bakteriálnej pyelonefritídy.  

Bez ohľadu na výskyt, kombináciu a intenzitu klinických prejavov a laboratórnych vyšetrení u všetkých 

pacientov táto vaskulitída stredných ciev postihuje aj koronárne tepny. U 25 % pacientov s neliečenou KD 

sa v dôsledku koronaritídy vyvinú dilatácie až aneuryzmy koronárnych artérií. Tieto sa, najmä ak dosiahnu 

rozmer viac ako 11 mm (obrovské aneuryzmy), spájajú s vysokým rizikom infarktu myokardu už 

v priebehu ďalšieho roka po prekonanej KD. Ukázalo sa, že v súčasnosti používaná liečba dokáže riziko 

vývoja koronárnych aneuryziem znížiť až o 80 % za predpokladu, že sa podá do 10. dňa trvania ochorenia. 

Pre prognózu postihnutých detí je preto zásadné, aby bola KD včas rozpoznaná a aby aj v prípade 

nekompletného klinického obrazu bola včas podaná adekvátna liečba. I keď echokardiografické vyšetrenie 

so zobrazením koronárnych artérií je indikované už v čase podozrenia na KD, pred 10. dňom sa očakáva 

fyziologický nález aj u pacienta s KD a tento preto diagnózu KD nevylučuje. 

Liekom, ktorý dokáže zvrátiť nepriaznivý priebeh koronaritídy, sú vysokodávkované intravenózne 

imunoglobulíny (IVIG 2 g/kg), podané do 10. dňa trvania ochorenia v 1 infúzii počas 12 – 14 hodín. Liečba 

sa tradične dopĺňa kyselinou acetylsalicylovou v antiflogistickej dávke (30 – 50 mg/kg/deň v 3 – 4 

dávkach) s prechodom na antiagregačnú dávku (3 – 5 mg/kg/deň v 1 dávke), akonáhle je dieťa afebrilné. 

Pri nedostatočnom efekte tejto liečby sa odporúča 2. dávka IVIG, podľa aktuálnych odporúčaní 

v kombinácii s pulznou liečbou kortikoidmi (3 x 30 mg/kg/deň). Ak zlyhá aj takáto liečba, je indikované 

podanie biologickej anti-TNF (infliximab) alebo anti-IL1 (anakinra) liečby. Ak bola adekvátna liečba 

podaná včas, väčšina detí neutrpí žiadne následky a po 6 týždňoch je u nich pri negatívnom 

echokardiografickom náleze možné ukončiť antiagregačnú liečbu. O prebehnutom ochorení potom 

prechodne svedčia už len priečne ryhy na nechtoch (tzv. Beauove línie) (obrázok 21), ktoré sa objavia asi 
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po 2 mesiacoch od prebehnutej KD. V súčasnosti sa diskutuje možnosť zvýšeného kardiovaskulárneho 

rizika v dospelosti u pacientov po prekonanej KD. 

 

Body na zapamätanie o NAJČASTEJŠÍCH VASKULITÍDACH DETSKÉHO VEKU 
1. Najčastejšia vaskulitída detského veku je IgA vaskulitída (Henochova-Schönleinova purpura). 

2. IgA vaskulitída sa typicky prejavuje palpovateľnou purpurou a aspoň jedným z nasledovných 

príznakov: artritída, bolesti brucha, histologicky potvrdená leukocytoklastická vaskulitída s depozitmi 

IgA. 

3. IgA vaskulitída má väčšinou benígny priebeh, môžu sa však vyskytnúť aj závažné komplikácie. 

4. Ak sa pri IgA vaskulitíde vyskytnú bolesti brucha, je potrebné sonograficky vylúčiť invagináciu čreva 

a začať krátkodobú kortikoterapiu. 

5. Na Kawasakiho chorobu (KD) je potrebné myslieť u každého dieťaťa s febrilitami pretrvávajúcimi päť 

a viac dní, ktoré nereagujú na antibiotickú liečbu. 

6. Pri KD môžu byť slizničné a kožné prejavy diskrétne, je potrebné po nich cielene pátrať, väčšinou nie 

sú prítomné súčasne a klinický obraz môže byť najmä u dojčiat nekompletný. 

7. Najzávažnejšou komplikáciou KD sú koronárne aneuryzmy, ktorým sa dá účinne predchádzať podaním 

liečby s vysokodávkovanými intravenóznymi imunoglobulínmi do 10. dňa trvania ochorenia. 

8. Fyziologický echokardiografický nález na koronárnych artériách pred 10. dňom trvania KD nevylučuje 

toto ochorenie. 

 
 
 

 

7. JUVENILNÁ DERMATOMYOZITÍDA 

 

Juvenilná dermatomyozitída (JDM) patrí medzi idiopatické zápalové myopatie. Ide o systémové 

ochorenie spojiva, ktoré sa klinicky prejavuje predovšetkým symetrickou proximálnou svalovou slabosťou 

a charakteristickými kožnými eflorescenciami. Tieto základné klinické prejavy sú rovnaké ako pri 

dermatomyozitíde dospelých, avšak typ komplikácií a prognóza detských pacientov sa výrazne odlišujú. 

JDM sa prvýkrát prejavuje najmä v predškolskom a školskom veku a je častejšia u dievčat. Vyskytuje 

s incidenciou približne 1 – 2/1 milión detí a je to teda veľmi zriedkavé ochorenie. Napriek tomu je dôležité, 

aby ho každý pediater vedel identifikovať. Včasné rozpoznanie JDM a jej agresívna liečba majú výrazný 

vplyv na vývoj ďalších komplikácií. V skutočnosti je to žiaľ tak, že JDM sa často diagnostikuje až po 

niekoľkých mesiacoch, niekedy až rokoch trvania ochorenia, čo má nepriaznivý vplyv na dlhodobú 

prognózu dieťaťa, ktorá je potom veľmi závažná.  

 

Najjednoduchšie sa dá JDM rozpoznať pomocou kožných prejavov, ktoré sa vyskytujú s určitou 

variabilitou (môžu byť aj veľmi diskrétne) u všetkých postihnutých detí. Typický je tzv. malárny raš, teda 

motýľový exantém, ktorý je inak charakteristický pre systémový lupus erythematosus (obrázok 22). 

Nachádza sa na lícach kraniálne od nazolabiálnych rýh a premosťuje nos. Ďalej je typické fialové sfarbenie 

periorbitálnej kože – tzv. heliotropný exantém (obrázok 22). Najvýraznejšie je ale postihnutie na 
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extenzorových plochách veľkých (lakte, kolená) aj malých (metakarpofalangeálnych, proximálnych aj 

distálnych interfalangeálnych) kĺbov tzv. Gottronovými papulami (obrázok 23). Ide o fialovočervené, 

v uvedených lokalitách husto usporiadané papuly s hyperkeratózou, ktoré vytvárajú obraz plošného 

začervenania s ošupovaním. Vzhľad, ale najmä distribúcia tohto postihnutia sú tak typické, že umožňujú 

diagnózu JDM takpovediac na prvý pohľad. Nezriedka však dochádza k zámene so psoriázou, ktorá je 

podstatne častejšie, má podobný vzhľad aj lokalizáciu, avšak nezvykne postihovať extenzorové plochy 

malých kĺbov. Naviac aj kožné zmeny pri dermatomyozitíde dobre reagujú na lokálnu liečbu kortikoidmi. 

Ďalšie kožné zmeny možno nájsť aj v dekolte (V-znak), nad mediálnymi členkami a nad vertebra 

prominens (šálový príznak). Zriedkavá je generalizovaná dermatitída. K ďalším kožným prejavom patrí 

výskyt telangiektázií na koži tváre a na sliznici ďasien. Tieto sú spolu so zhrubnutím kutikuly 

a začervenaním nechtových lôžok (obrázok 24) prejavom kapilaritídy, ktorá je patologicko-anatomickým 

podkladom všetkých klinických prejavov JDM. 

 

Myozitída vedie k poškodeniu postihnutých svalových vlákien a tým aj k oslabeniu svalovej sily 

a výdrže. Väčšinou sú symetricky postihnuté pletencové a proximálne svalové skupiny ako aj axiálne 

(paravertebrálne) svalstvo. Klinicky sa to prejaví oslabením horných pletencov (zdvíhanie a udržanie 

vystretých rúk), dolných pletencov (oslabenie pri zdvíhaní jednej alebo oboch dolných končatín, 

neschopnosť vstať z drepu či z kľaku) a poruchou chôdze (kolísavá, tzv. kačacia chôdza). Pre postihnuté 

deti to znamená, že sa nevedia učesať, samostatne obliecť, resp. nevedia vyjsť po schodoch a vstať bez 

pomoci, resp. pridržania sa. V literatúre je často opisuje Gowersov príznak – teda šplhanie alebo 

presnejšie podopieranie sa rukami o vlastné stehná pri vstávaní. Pre postihnutie axiálneho svalstva sa 

pacienti podopierajú rukami aj pri líhaní a sadaní alebo tieto komplexné pohyby, pokiaľ to je možné, 

vykonávajú švihom. Typické je oslabenie šijového svalstva, ktoré im neumožňuje v ľahu zdvihnúť hlavu 

od podložky a pretrváva aj u mnohých pacientov s adekvátne liečenou JDM. Takýto klinický obraz je 

typický, ale nie špecifický a nemusí byť plne rozvinutý u každého pacienta. Niektoré deti s JDM majú len 

diskrétnu svalovú slabosť, ktorú nemusia postrehnúť ony samy ani ich rodičia a pôsobia len trochu ťarbavo. 

Oslabenie svalovej sily je u nich možné preukázať špecifickými svalovými testami (MMT8 – myositis 

muscle test 8, CMAS – childhood myositis assessment scale). Myozitída postihuje aj svaly orofaryngu 

a pažeráka, čo sa prejaví rinoláliou a poruchou prehĺtania, ktorá sa spája so zvýšeným rizikom aspirácie 

potravy. U pacientov s JDM sa často vyvíjajú aj kĺbové kontraktúry. 

 

Pri manifestácii JDM sa môžu vyskytnúť aj tzv. „systémové prejavy“: horúčka alebo subfebrílie, 

celková únava, nechutenstvo a pokles hmotnosti. Podobné systémové klinické príznaky sa vyskytujú pri 

malígnych ochoreniach. Avšak na rozdiel od dermatomyozitídy (DM) dospelých nebýva JDM 

paraneoplastická a systémové príznaky sú prejavom samotného ochorenia. Z toho vyplýva, že u detí s JDM 

nie je potrebné pátrať po malígnom ochorení. Ďalšou dôležitou odlišnosťou medzi DM a JDM je 

postihnutie srdca a pľúc. Kým pri dermatomyozitíde dospelých sú kardiomyopatia a intersticiálna 

pneumopatia časté a život limitujúce komplikácie, pri JDM sú raritné. Napriek tomu mala JDM v minulosti 

veľmi závažnú prognózu (mortalita 30 %), ktorá sa zlepšila až po zavedení agresívnej kortikoterapie 

(mortalita 1 – 2 %). 
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K neskorým komplikáciám JDM patrí lipoatrofia a dystrofická kalcinóza. Obidve sú pravdepodobne 

prejavom chronickej ischémie spôsobenej kapilaritídou. Lipoatrofia sa prejavuje stratou podkožného tuku 

a môže byť lokalizovaná alebo generalizovaná. Generalizovaná lipoatrofia vedie k strate hmotnosti až 

kachektizácii a paradoxne sa spája so zmenami metabolizmu ako pri metabolickom syndróme spojenom 

s obezitou: porucha glukózovej tolerancie, acanthosis nigricans a dyslipidémia. Dystrofická kalcinóza sa 

najčastejšie vyskytuje na miestach so zvýšeným tlakom na podkožie (extenzorové plochy kĺbov, perineum), 

ale môže sa vyskytnúť kdekoľvek. Môže byť lokalizovaná, vtedy vytvára hmatateľné tuhé uzly v podkoží 

alebo drobnejšie ložiská viditeľné aj na povrchu kože. Obe môžu exulcerovať a infikovať sa. Ich hojenie je 

problematické. Menej často sa kalcinóza vyvíja difúzne (calcinosis universalis), vtedy sa vápnik ukladá 

v podkoží, ale aj vo fasciách, čo môže prispievať k vývoju kontraktúr (obrázok 25). Obidve tieto 

komplikácie sa považujú za prejav dlho prebiehajúceho aktívneho ochorenia, môžu sa však vyskytnúť aj 

v čase stanovenia diagnózy JDM. 

 

Laboratórny obraz pri JDM nie je spoľahlivý, lebo zvýšená aktivita tzv. svalových enzýmov (AST, 

ALT, LD a CK) je pre postihnutie svalu síce typická, ale pri JDM nemusí byť vždy prítomná. Hodnoty 

svalových enzýmov zvyčajne stúpajú na 2 – 2,5 násobok hornej hranice normy, len ojedinele sa vyskytujú 

extrémne vysoké hodnoty. Najčastejšie sa zvýši aktivita AST a LD, čo sa niekedy mylne interpretuje ako 

prejav hepatopatie. V takej situácii je vždy potrebné vyšetriť aktivitu CK, ktorá je pri JDM zvýšená menej 

často ako aktivita AST, ale zato je pre postihnutie svalu špecifická. U niektorých pacientov býva zvýšené 

zastúpenie CD19+ B-lymfocytov v periférnej krvi, ktoré môže korelovať s aktivitou ochorenia. Ako prejav 

poškodenia endotelu pri kapilaritíde môže byť zvýšená aktivita von Willebrandovho faktora (vWF). 

 

Klasické diagnostické kritériá (podľa Petera a Bohana, 1985) sú zhodné pre DM a JDM a vyžadujú 

splnenie 4 z 5 kritérií: 1) symetrickú proximálnu svalovú slabosť, 2) typický kožný nález, 3) zvýšenie 

aktivity svalových enzýmov, 4) myopatický vzorec v elektromyografickom (EMG) vyšetrení a 5) typický 

histologický obraz pri svalovej biopsii. Z vyššie uvedeného vyplýva, že plný klinický a laboratórny obraz 

JDM nemusí byť prítomný u všetkých pacientov, a tak môže byť splnenie diagnostických kritérií 

problematické. Navyše u detí je vždy snaha obmedzovať invazívne a nepríjemne vyšetrenia (EMG, biopsia 

svalu) na potrebné minimum. Výhodou je preto použitie ďalších neinvazívnych pomocných vyšetrení, 

ktoré znižujú význam invazívnych diagnostických modalít. Vyšetrenie svalov magnetickou rezonanciou 

(MRI) umožňuje zobrazenie patologických zmien v postihnutých svaloch (zvýšený signál svalov 

a podkožia, atrofia svalových snopcov, tuková prestavba) u 85 % pacientov (obrázok 26). Tieto zmeny nie 

sú pre JDM špecifické, ale sú typické. Navyše je takto možné identifikovať najviac postihnuté svaly, 

vhodné na prípadnú cielenú biopsiu. Väčšina pracovísk detskej reumatológie pri typickom klinickom 

obraze a náleze typických zmien na MRI nevyžaduje potvrdenie diagnózy JDM invazívnymi vyšetreniami. 

Kapilaroskopia nechtových lôžok je vizuálne vyšetrenie morfológie terminálnych kapilár viditeľných pri 

zväčšení nechtového lôžka prstov rúk. Väčšinou sa vykonáva pomocou videokapilaroskopu. Kapiláry sú 

zvyčajne tenké, jemné, husto a pravidelne usporiadané. Pri JDM sú kapiláry rozšírené, tortuózne a môžu 

vytvárať až obraz kríku, ich hustota je znížená, a preto je ich uloženie nepravidelné, s miestami bez kapilár 

(rarefikácia), pri výraznejšom poškodení vznikajú drobné krvácania (obrázok 26). U detí sú tieto zmeny 
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dobre viditeľné aj pomocnou kvalitného ručného dermatoskopu, ktorý má k dispozícii každý dermatológ. 

To je výhoda, keďže takto môže každý dermatológ pri diagnostických pochybnostiach ľahko odlíšiť JDM 

od iných dermatologických ochorení. Ďalšou výhodou je, že rozsah kapilaroskopických zmien koreluje 

s aktivitou JDM, a tak pomáha kontrolovať efektivitu liečby.  

Liečba JDM je založená aj v súčasnosti najmä na intenzívnej a dlhodobej kortikoterapii. Podľa 

závažnosti priebehu ochorenia sa podávajú vysokodávkované pulzy kortikoidov v kombinácii 

s perorálnymi kortikoidmi. Napriek tomu, že do liečby sa štandardne pridávajú aj bazálne imunosupresíva 

(metotrexát, cyklosporín A), sa kortikoidy podávajú často minimálne 2 roky. Takýto prístup zredukoval 

mortalitu na JDM, ale je spojený s početnými nežiaducimi účinkami kortikoterapie. Naviac, nie je 

dostatočne účinný u všetkých pacientov. V druhej línii sa preto používajú aj ďalšie liečivá ako 

vysokodávkované imunoglobulíny (2 g/kg/d 1-krát/mesiac), cyklofosfamid, mykofenolát mofetil alebo 

biologiká. V liečbe kožných prejavov sa uplatňuje antimalarikum hydroxychlorochín. 

 

Body na zapamätanie o JUVENILNEJ DERMATOMYOZITÍDE 
1. Diagnóza JDM je klinická. 

2. U všetkých pacientov s JDM sa vyskytujú niektoré z typických kožných prejavov: Gottronove papuly, 

malárny raš, heliotropný exantém, prípadne šálový príznak, V-príznak a hypertrofia kutikuly 

nechtových lôžok. 

3. Pri JDM sú postihnuté najmä axiálne svaly a svaly pletencov. Svalová slabosť je preto proximálna 

a symetrická. Nemusí však byť výrazne vyjadrená u všetkých pacientov.  

4. Aktivita svalových enzýmov (AST, ALT, LD a CK) býva mierne zvýšená, ale vyskytujú sa aj prípady 

JDM bez zvýšenia ich aktivity v sére. Ich normálne hodnoty preto nevylučujú diagnózu JDM. 

5. MRI svalov je prínosná diagnostická metóda, ktorá zobrazí typické, ale nešpecifické zmeny pri JDM. 

6. Kapilaroskopia nechtových lôžok je diagnostická metóda, ktorá zobrazí typické zmeny pri kapilaritíde 

charakteristickej pre JDM. Toto vyšetrenie je u detí možné spoľahlivo uskutočniť aj pomocou ručného 

dermatoskopu. 

7. I keď liečba JDM výrazne znížila mortalitu, JDM sa aj naďalej spája s vysokou morbiditou 

vyplývajúcou z komplikácií ochorenia (dystrofická kalcinóza, lipoatrofia) a komplikácií liečby 

(kortikoterapia), jej prognóza je preto závažná. 

 
 
 

8. VYBRANÉ DIAGNOSTICKÉ ALGORITMY 

 

Niektoré klinické situácie, do ktorých vstupuje aj detský reumatológ, sú v pediatrickej praxi veľmi 

časté. Pre pacienta je prínosom, ak sa skúsenosti z týchto opakujúcich sa situácií premietnu do 

štandardného diagnostického a terapeutického postupu, ktorý umožňuje odborne správny, rýchly 

a efektívny postup každému lekárovi. Niektoré tieto situácie (bolesti bedrového kĺbu, opuch kolena, 

purpura a horúčka) sme spracovali do podoby štandardných postupov, ktoré v súčasnosti používame v 

Národnom ústave detských chorôb. 

 

! 
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Diagnostický algoritmus – OPUCH KĹBU 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Pri neúspešnej punkcii kĺbu resp. subperiostálnej aspirácii sa ďalej postupuje ako pri septickej artritíde resp. septickej osteomyelitíde. 
2. Pri septickej artritíde a osteomyelitíde sa antibiotická liečba vždy podáva i.v. (klindamycín resp. cefuroxim) 2 týždne a pri dobrej klinickej 

odpovedi následne 4 týždne p.o. Novšie štúdie pri dobrej klinickej odpovedi poukazujú na možnosť skrátenia uvedenej schémy (i.v. do ústupu 
febrilít a následne p.o. celkovo 3 týždne). 

3. Za dobrú klinickú odpoveď je možné považovať ústup horúčok resp. zlepšenie klinického nálezu na kĺbe do 24-48 hodín od začatia liečby. 
4. U detí do 3 rokov je pravdepodobnosť úrazu, ktorý by spôsobil štrukturálnu léziu kĺbu veľmi nízka. Naopak, v tejto vekovej kategórii sa typicky 

vyskytuje najčastejšia forma juvenilnej idiopatickej artritídy (oligoartikulárna JIA). Aj u pacientov s JIA je často udávaná anamnéza drobných 
úrazov kĺbov, ktoré sú bez súvislosti so vznikom ochorenia a len upriamia pozornosť na dovtedy nepovšimnuté zápalové postihnutie kĺbu. 
U týchto detí je vhodné vždy zvážiť reumatologické vyšetrenie tak, aby už prvá punkcia mohla byť prípadne využitá na aplikáciu terapeutika. 

5. CNO/CRMO – chronická nebakteriálna osteomyelitída/chronická multifokálna nebakteriálna osteomyelitída 
6. Vyšetrenie protilátok proti Borrelia burgdorferi zo synoviálneho výpotku. kroré sa považuje za diagnostické. 

OPUCH KĹBU 

HORÚČKA a/alebo 
ZAČERVENANIE KĹBU 

áno 

nie 

1. Hospitalizácia ORTOPÉDIA 

2. odbery (FW, KO, CRP, hemokultúra) 

3. RTG, USG kĺbu 

Výpotok 
KĹBU

nie 

1. Punkcia kĺbu (1) 

2. Vyšetrenie výpotku (cytológia, kultivácia) 

Leukocyty >50.000/ml  áno 

áno 

Dg. Septická artritída 

1. imobilizácia 

2. ATB (2) 

3. analgetiká/antipyretiká 

Klinická odpoveď (3)  áno nie 

Liečba podľa 

odporúčaní  (2) 

(2) 

1. drenáž kĺbu 

2. zmena ATB podľa kultivácie 

Zvýšené FW, CRP 
KĹBU

áno 

Reumatologické 
konzílium 
 

USG priľahlých kostí 

Nadvihnutie periostu áno 

Subperiostálna aspirácia (USG 

kontrola) – kultivácia (1) 

nie 

Dg. Septická osteomyelitída v.s. 

1. imobilizácia 

2. ATB (2) 

3. analgetiká/antipyretiká 

4. zobrazovacie vyšetrenia: 
    a. včasná dg.: 3-fázová scintigrafia skeletu/MRI 

    b. dodatočná dg.: RTG kĺbu po 2 týždňoch 

 

TRAUMA nie 

Vek dieťaťa 
KĹBU

> 3 roky < 3 roky (4) 

áno 

1. Chirurgia/ortopédia 

2. RTG  

3.  imobilizácia 

 

hmatný výpotok 

Punkcia kĺbu 

Hemoragický  

výpotok 
áno 

Dg. Štrukturálna lézia kĺbu 

1. imobilizácia 

2. koleno: MRI 

nie 

RTG bez fraktúry s iným 
patologickým nálezom 

áno 

1. Ortopedické vyšetrenie 

2. CT, MRI, scintigrafia skeletu 

3. otvorená biopsia kosti 

nie 

Kostná malignita áno 

Onkologická liečba 

nie 

Susp. CNO/CRMO (5) 

viacpočetné 

ložiská 

Reumatologické vyšetrenie 

viď pokračovanie 

operácia/artroskopia 

ARTRITÍDA 

NOČNÁ BOLESŤ áno 

nie 

nie 

Lab. vyšetrenia 

- cytológia 

- kultivácia 

- sérológia (6) 

nie 
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Diagnostický algoritmus – OPUCH KĹBU – pokračovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pri náleze artritídy je vysoko pravdepodobné, že sa jedná o JIA. U 10-20% pacientov s novozistenou JIA sa vyskytuje chronická asymptomatická 
uveitída. Uveitída predstavuje urgentnejšie zdravotné riziko ako samotná JIA. Oftalmologické vyšetrenie má byť uskutočnené v čo najskoršom 
termíne a to prípadne aj pred reumatologickým. 

2. Infekcie relevantné pre rozvoj reaktívnej artritídy: faryngitída, konjuktivitída, infekcie močových ciest, enteritída 
3. NSA (nesteroidové antiflogistikum): v prvej línii liečby sa odporúča ibuprofen 30 mg/kg/deň rozdelené do 4 dávok á 6 hodín 
4. Antibiotická liečba boréliovej artritídy: vek >8 rokov: doxycyklín 4 týždne p.o., vek <8 rokov: amoxicilín 4 týždne p.o. 
5. JIA – juvenilná idiopatická artritída 
6. Na intraartikulárnu kortikoterapiu sa odporúča používať výlučne preparáty obsahujúce triamcinolon hexacetonid. 
7. Metotrexát je indikovaný pri polyartikulárnej JIA, postihnutí prognosticky závažných kĺbov a opakovaných relapsoch oligoartikulárnej JIA. 

OPUCH KĹBU 

bez horúčky 

bez traumy 

bez patológie na RTG 

bez traumy 

Reumatologické vyšetrenie 

Anamnéza: 
TO: ranná stuhnutosť, prekonaná konjuktivitída, faryngitída, uroinfekcia, GIT infekcia, modriny, kliešť 

RA: psoriáza, M. Bechterev, IBD, celiakia, autoimunita 

Objektívny nález:  výpotok, kontraktúra, pri kolene dĺžka dolných končatín, lymfadenopatia, hepatosplenomegália 
 

ARTRITÍDA = 

Oftalmologické vyšetrenie 
- vyšetrenie štrbinovou lampou (7) 

Vyšetrenia: 
FW, KO + diff, CRP, AST, ALT, urea, kreatinín, moč CH+S 

Imunológia: ANA, RF, IgA, IgG, IgM, IgE 

Sérológia: ASLO, Borrelia burgdorferi, Chlamydia pn., 

Mycoplasma pn., EBV, CMV, VZV, HBsAg, HCV, HIV  

Kultivácie: tonzily, stolica  

patologické fenotypy  

leukocytov v KO 
áno 

Dg. Susp. hemoblastóza 
ad onkológia 

nie 

infekcia 

v anamnéze (8) 
áno 

trvanie 
artritídy 

nie 

< 6 týždňov > 6 týždňov 

Dg. Reaktívna artritída (ReA) 
1. liečba NSA (9) 

2. vyšetrenie HLA-B27 

St. p. streptokokovej infekcii 

(faryngitída, ASLO) 

Dg. Postreptokoková ReA 
ATB liečba (PNC 10 dní) 

pozit. sérológia 

Borrelia burgdorferi 

Western Blot pozit. 

nie 

nie 

Dg. Boréliová artritída 
1. liečba ATB (10) 

2. NSA 

3. rehabilitácia 

 

Dg. JIA (11) 

Pretrvávanie artritídy 

chronické bolesti 

brucha, hnačka 
kalprotektín pozit. 

áno 

Dg.:  susp. IBD 

ad gastroenterológ 

nie 

Imunosupresívna liečba 

Rehabilitácia 

Intraartrikulárny kortikoid (12) 

Metotrexát s.c. (13) 

Biologická liečba (anti-TNF) 
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Diagnostický algoritmus – BOLESŤ BEDROVÉHO KĹBU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Ochorenie bedrového kĺbu  sa môže prejavovať ako bolesť stehna resp. kolena. 
2. Pri neúspešnej punkcii kĺbu sa ďalej postupuje ako pri septickej artritíde. 
3. Pri septickej artritíde sa antibiotická liečba vždy podáva i.v. (klindamycín resp. cefuroxim) minimálne 2 týždne a pri dobrej klinickej odpovedi 

následne 4 týždne (ev. až 12 týždňov) p.o. Novšie štúdie pri dobrej klinickej odpovedi poukazujú na možnosť skrátenia uvedenej schémy (i.v. do 
ústupu febrilít a následne p.o. celkovo 3 týždne). 

4. Za dobrú klinickú odpoveď je možné považovať ústup horúčok resp. zlepšenie klinického nálezu na kĺbe do 24-48 hodín od začatia liečby. 
5. Pri tranzientnej koxitíde (coxitis fugax) klinické príznaky (šetrenie, krívanie, obmedzenie pohyblivosti) po liečbe ibuprofénom v adekvátnom 

dávkovaní často ustupujú do 24-48 hodín od začatia liečby. 
6. Na adekvátne zhodnotenie ev. prítomnosti synovitídy je MRI potrebné vždy uskutočniť s podaním kontrastnej látky. 

 
 
 
 

KRÍVANIE 
ODMIETANIE CHÔDZE 

BOLESŤ BEDRA 
BOLESŤ STEHNA/KOLENA (1) 

 

OCHORENIE BEDROVÉHO KĹBU susp. 

áno 

nie 

Reumatologické vyšetrenie 
 

horúčka áno 

1. Hospitalizácia ORTOPÉDIA 

2. odbery (FW, KO, CRP, hemokultúra) 

3. RTG bedrových kĺbov (a-p + Lauensteinova projekcia) 

4. USG bedrových kĺbov 

Výpotok 
KĹBU

áno 

1. Punkcia kĺbu (2) 

2. Vyšetrenie výpotku (cytológia, kultivácia) 

Dg. Septická artritída 

1. imobilizácia 

2. ATB (3) 

3. analgetiká/antipyretiká 

áno Leukocyty >50.000/ml  

Klinická odpoveď (4)  

Reumatologické 
konzílium 
(JIA, SI-itída ?) 

nie 

nie 
Pediatrické 
konzílium 
 

Liečba podľa 

odporúčaní  (3) 

(2) 

nie 

1. drenáž kĺbu 

2. zmena ATB podľa kultivácie 

Obmedzenie intra/extrarotácie, abdukcie, asymetria nálezu 
Úľavová poloha: semiflexia v koxe, extrarotácia 

1. RTG bedrových kĺbov (a-p + Lauensteinova projekcia) 

2. USG bedrových kĺbov 

RTG: deformita hlavy 
USG: negat./malý výpotok 
 

RTG: epifyzeolýza 
USG: negat./epifyzeolýza 
 

RTG: negat. 
USG: výpotok 
 

Dg. Epifyzeolýza 

1. Hospitalizácia DORK 
2. chirurg. liečba 

Dg. Morbus Perthes 

1. Hospitalizácia DORK 
2. extenzia/barle/ortéza 

Dg. Coxitis fugax 

1. šetriaci režim 
2. ibuprofen 30 mg/kg/d 

Klinická odpoveď  
USG kontrola o 1 

týždeň: negat. (5) 

áno 

ibuprofén 30 mg/kg/d 

4-5 týždňov 

nie 

1. MRI s KL (6) 

2. scintigrafia skeletu 

- porucha perfúzie  

- fragmentácie hlavy 

femoru 

fyziologický  

nález hlavy femoru 

+ synovitída 
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Diagnosticko-terapeutický algoritmus – HORÚČKA (do 14 dní trvania) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÚČKA (48 hodín) 

1. zvážiť hospitalizáciu 

2. odbery krvi: FW, CRP, PCT 

KO + diferenciálny leukogram 

AST, ALT, LD, KM, urea, kreatinín 

3. vyšetrenie moča: moč CH+S 

4. mikrobiologické vyšetrenia: 

  tampón nosa, tonzíl 

  moč – kultivácia 

  hemokultúra (opakovane) 

  sérologické vyšetrenia 

5. rádiologické vyšetrenia 

  RTG hrudníka 

  USG brucha a malej panvy 

5. empirická antibiotická liečba i.v. 

 

áno nie 

hospitalizácia 

 

celkový klinický stav dobrý významne alterovaný 

vek dieťaťa 

Dg. Viróza v.s. 

symptomatická liečba 

pozitívny 

nález 

CRP <50  mg/l 

CRP 50-100  mg/l 

liečba podľa 

diagnózy 

1. Fyzikálne vyšetrenie – bez zjavnej príčiny horúčok 
 
2. Cielené vyšetrenie 
 - meningeálne príznaky (meningitída?)  

 - otoskopia (otitis media?) 

 - moč CH+S (pyelonefritída ?) 
 - šetrenie končatiny (osteomyelitída ?) 
 
3. Stanovenie CRP 
 

} 

< 3 mesiace 

 > 3 mesiace 

Dg. Bakteriálna infekcia ? 

- zvážiť antibiotickú liečbu  

p.o. ambulantne 

CRP >100  mg/l 

pretrváva 

horúčka 

pretrváva horúčka 
>48 - 72 hod od 
začiatku ATB liečby 
 

kontrola CRP, PCT 

významný pokles 

pokračovanie liečby zmena resp. rozšírenie 

antibiotickej liečby podľa 
mikrobiologických výsledkov 

pretrváva horúčka > 5 dní 
 

Dg. Kawasakiho choroba ? 

1. podporujúce príznaky: suchá konjuktivitída, cheilitída, malinový jazyk, 

palmárny erytém, exantém, krčná lymfadenopatia, artritída 

2. podporujúce laboratórne výsledky: leukocytózy, vysoké CRP, hepatopatia, 

leukocytúria, stúpajúce trombocyty 

3. terapia:  kys. acetylsalicylová 50-100 mg/kg v 4 dávkach do ústupu febrilít 

   IVIG 2 g/kg/24 hod i.v. – ev. pri nedostatočnom efekte opakovať 

   Metylprednisolón 30 mg/kg/deń (max. 1 g) i.v. (len pri zlyhaní IVIG) 
4. kardiologické vyšetrenie (aneuryzmy?) 
 

pretrváva horúčka > 14 dní 
 

 diferenciálna diagnostika 

horúčky neznámej 
etiológie (FUO) 
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Diagnosticko-terapeutický algoritmus – PURPURA 
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1. Pre potreby tohto protokolu sa za purpuru považuje viacpočetný výsev petechií až sufúzií, ktoré neblednú pri vitropresii   
2. Rumpelov-Leedeho test: diagnostická hodnota testu je obmedzená, vzhľadom na to, že nie je špecifický pre vaskulitídu (pozitívny aj pri trombocytopénii) a pre jeho početné 

varianty nie je dostatočne štandardizovaný.  
3. Podľa EULAR/PRINTO/PRES kritérií. 
4. Artralgia/artritída je typicky lokalizovaná na členkoch a kolenách. Môže až o niekoľko dní predchádzať manifestácii purpury. 
5. V prípade protrahovaného priebehu bez iných príznakov Henochovej-Schönleinovej purpury a iného vysvetlenia purpury môže byť indikovaná excízna biopsia kože 

(histológia – formalín a imunofluorescencia – špeciálne médium), ktorá by mala byť uskutočnená pred začatím kortikoterapie. 
6. V súčasnosti neexistujú dôkazy o prínose liečby kyselinou askorbovou ani rutenoidmi, a preto sa ich použitie pri absencii kolagenopatie resp. ochorenia žíl neodporúča. 

PURPURA (1) 

HORÚČKA áno 

Dg. Meningokoková meningitída ? 
1. meningeálne príznaky ? 

2. hospitalizácia na KIGM 

3. ATB profylaxia kontaktov 

USG kĺbu

postup podľa protokolu 
pre trombocytopéniu 

 

áno 
Bolesti brucha 

Enterorágia 

Dg. Vaskulitída malých ciev 

(ev. možné zvážiť Rumpelov-

Leedeho test) (2) 

nie 

Kortikoidy 
a. Prednizón (1 mg/kg/deň) p.o. (GIT, orchitída) 

     1-2 týždne bez postupnej redukcie dávky 

b. Metylprednizolón l 10-30 mg/kg/deň i.v. 3x  
     (CNS,pľúca) následne Prednizón 1 mg/kg/d s 

     postupnou redukciou počas 2-3 mesiacov 

Reumatologické vyšetrenie 
Odbery: RF, IgM, IgG, IgE, 

CIK, C3, C4, kryoglobulíny, 

ANA, ENA, ANCA, anti-DNP, 
anti-dsDNA 

Nefrologické  vyšetrenie 
a dispenzarizácia 

nefrológom 

(susp. IgA nefropatia) 

nie 

nie 

Purpura prevažne na 
dolných končatinách + 1 
z nasledujúcich (3): 

a. bolesti brucha 

b. artralgia/artritída (4) 

c. postihnutie obličiek 

d. IgA depozity v biopsii (5) 

 

1. Hospitalizácia  Detská klinika NUDCH 
2. Vyšetrenia: FW, CRP 

KO + diff, hemokoagulácia 

AST, ALT, LD, KM, urea, kreatinín 

moč CH+S 

Imunológia: IgA 

Sérológia: ASLO  
Kultivácie: tonzily 

trombocytopénia áno 

koagulopatia áno 

konzultácia hematológa 

 

Dg. Henochova-Schönleinova purpura 

1. kľudový režim 

2. ibuprofén 30 mg/kg/deň  
3. bez inej medikácie (6) 

4. chemické vyšetrenie moču denne 

 

Urgentné USG brucha  

Invaginácia čreva 

Chirurgické konzílium 
-  dezinvaginácia (irigografická    
   resp. chirurgická)  

áno 

áno 

POSTIHNUTIE 
CNS (porucha vedomia, kŕče) 
pľúc (alveolárna hemorágia) 

semenníkov (orchitída) 

 

Hematúria s/bez 
proteinúrie 

nie 

Dlhodobá dispenzarizácia reumatológom alebo nefrológom (1-2 roky podľa rizikových faktorov) 
- moč CH+S á 2 týždne do 3 mesiacov, á 1 mesiac do 6 mesiacov, á 3 mesiace do 1 roka, á 6 mesiacov do 2 rokov a  pri   

každej akútnej infekcii v spolupráci s VLPDD (modifikácia frekvencie podľa rizikových faktorov – mužské pohlavie, vyšší 
vek, manifestácia, perzistencia zvýšeného IgA) 
  

Streptococcus pyogenes  

ATB liečba 10 dní 
(1. voľba PNC) 
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9. VÝZNAM LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ  
 

Moderná medicína je poznačená vysokou dostupnosťou širokej palety laboratórnych vyšetrení. Tie 

špeciálne patria do rúk odborných lekárov, tie základné by mali pomôcť všeobecným lekárom pri 

identifikácii ochorení, ktoré vyžadujú špecializovanú starostlivosť. Napriek tomu, že mnohé z týchto 

základných vyšetrení sa používajú často, v niektorých klinických situáciách, s ktorými sa stretávame u detí 

s reumatickými ochoreniami, môžu „zradiť“. Navyše sa začali používať niektoré nové laboratórne 

parametre, ktoré je vhodné poznať. 

  

Sedimentácia erytrocytov (FW) odzrkadľuje zápalovú aktivitu, ale býva zvýšená nielen pri infekčných 

a autoimunitných ochoreniach, ale aj pri malignitách. Za jej nevýhodu sa považuje nízka špecificita 

a v porovnaní s inými zápalovými parametrami (CRP, prokalcitonín) pomalá dynamika. Z týchto dôvodov 

mnohé odbory upúšťajú od jej rutinného používania. V detskej reumatológii však aj naďalej ostáva 

v niektorých situáciách nenahraditeľným parametrom: 1) pri juvenilnej idiopatickej artritíde môže byť FW 

zvýšená ako jediný zápalový parameter, 2) pri systémových ochoreniach spojiva (systémový lupus 

erythematosus, Sjögrenov syndróm) býva zvýšená len FW a nikdy nie je zvýšené CRP, 3) pri syndróme 

aktivovaných makrofágov (pozri kapitola 3) je typická diskrepancia hodnôt CRP (stúpa) a FW (klesá). 

 

C-reaktívny proteín (CRP) je proteín akútnej fázy a najčastejšie používaný zápalový parameter. 

Mnohokrát sa vychádza z predpokladu, že pri reumatickom ochorení musí byť CRP významne zvýšené. 

Ako bolo uvedené vyššie, pri niektorých systémových ochoreniach spojiva (systémový lupus 

erythematosus) CRP zvýšené nebýva. Naopak, pri systémových vaskulitídach často odzrkadľuje aktivitu 

ochorenia. Vysoké hodnoty bývajú pri systémovej juvenilnej idiopatickej artritíde (JIA), pri ostatných 

formách JIA jeho hodnoty závisia od rozsahu postihnutia a intenzity zápalu; pri polyartikulárnom 

postihnutí môžu (ale aj nemusia) byť hodnoty zvýšené, pri monoartikulárnom postihnutí hodnoty CRP 

často zvýšené nie sú alebo sú zvýšené len minimálne. Hodnoty CRP vo fyziologickom rozmedzí teda 

v detskom veku nevylučujú reumatické ochorenie. 

 

Vyšetrenie krvného obrazu má zásadný význam v diagnostike reumatických ochorení detského veku. 

Muskuloskeletálne bolesti sú častý prejav hematologických malignít (akútna lymfoblastová leukémia), 

a vyšetrenie diferenciálneho leukogramu preto patrí k prvým vyšetreniam, ktoré je potrebné urobiť 

u pacientov s podozrením najmä na polyartikulárnu juvenilnú idiopatickú artritídu. Pri systémovom lupus 

erythematosus je typická leukopénia spolu s anémiou a trombocytopéniou. Leukopénia je častá u pacientov 

so Sjögrenovým syndrómom. Anémia chronických chorôb sa prejaví pri chronickom priebehu takmer 

každého chronického zápalového ochorenia a upravuje sa v priebehu efektívnej imunosupresívnej liečby. 

 

Laktátdehydrogenáza (LD) je ubikvitárny cytoplazmatický enzým, ktorý sa uvoľňuje z buniek takmer 

každého tkaniva (pečeň, sval, erytrocyty a pod.) pri jeho poškodení. Pomocou stanovenia jeho 5 izoforiem 

je možné zistiť pôvod zvýšenej aktivity LD v sére, avšak toto vyšetrenie nie je rutinne dostupné. Napriek 

tomu poskytuje dôležitú informáciu o zvýšenom rozpade buniek, ktorého príčinou môže byť aj rýchly obrat 
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buniek pri hemoblastóze. Popri vyšetrení krvného obrazu sa preto považuje za dôležité skríningové 

vyšetrenie pri diferenciálnej diagnostike juvenilnej idiopatickej artritídy. 

 

Alanínaminotransferáza (ALT) a aspartátaminotransferáza (AST) sa bežne označujú ako 

„pečeňové testy“. Tento pojem je tak zaužívaný, že sa často zabúda na to, že môžu pochádzať aj z iných 

tkanív. Pri mnohých myopatiách býva aktivita týchto enzýmov v sére zvýšená, pri dystrofiách často veľmi 

výrazne, pri myozitídach mnohokrát len mierne. Tak sa môže stať, že pacient podstúpi rozsiahlu 

diferenciálnu diagnostiku hepatopatie bez povšimnutia myopatie. Je preto vhodné, aby sa pri opakovanom 

zvýšení aminotransferáz vyšetrila kreatínkináza (CK), ktorá je špecifická pre sval. Zároveň treba 

upozorniť na to, že u pacientov s juvenilnou dermatomyozitídou (pozri kapitola 7) nemusí byť napriek 

klinicky zjavnej svalovej slabosti aktivita AST, ALT ani CK zvýšená, a teda ich normálne hodnoty túto 

diagnózu nevylučujú. 

 

Imunoglobulín A (IgA) sa vylučuje na povrchu slizníc, dá sa však detegovať aj v sére. Jeho zvýšené 

koncentrácie v sére možno niekedy pozorovať pri manifestácii Schönleinovej-Henochovej purpury (novšie 

sa označuje ako IgA vaskulitída), ako aj u pacientov s JIA spojenou s entezitídou. Dôležité je venovať 

pozornosť aj nízkym sérovým koncentráciám IgA. Deti s deficitom IgA (< 0,05 g/l) majú zvýšený výskyt 

autoimunitných ochorení vrátane tých reumatických. Manifestácia reumatického ochorenia tak môže byť 

prvým prejavom tejto najčastejšej imunodeficiencie. Deficit IgA je potrebné zistiť aj u pacientov 

s Kawasakiho chorobou (kapitola 7) pred intravenóznym podaním vysokodávkovaných imunoglobulínov, 

keďže sa pri ňom častejšie vyskytujú anafylaktické reakcie na cudzorodé imunoglobulíny. U pacientov 

s autoimunitnými ochoreniami sa častejšie vyskytujú aj ďalšie autoimunitné ochorenia vrátane celiakie. 

V prípade, že vznikne podozrenie na celiakiu (bolesti brucha, hnačky, neprospievanie, znížený rast, 

anémia), je potrebné skríningovo vyšetriť protilátky proti tkanivovej transglutamináze (anti-tkTG) 

s vysokou špecificitou a senzitivitou pre celiakiu. Tie však môžu byť falošne negatívne u pacientov 

s deficitom IgA. 

 

Koncentrácie imunoglobulínu G (IgG) orientačne odzrkadľujú funkciu humorálnej imunity. Ich 

zvýšené koncentrácie sa vyskytujú u pacientov so systémovými ochoreniami spojiva, pri ktorých zohrávajú 

B lymfocyty dôležitú úlohu. Veľmi vysoké koncentrácie možno pozorovať u pacientov so Sjögrenovým 

syndrómom, vysoké sú aj pri systémovom lupus erythematosus. U pacientov s dlhšou anamnézou 

juvenilnej idiopatickej artritídy sú v čase stanovenia diagnózy koncentrácie IgG taktiež mierne zvýšené 

a odzrkadľujú chronický charakter zápalového procesu. Aj pri IgG je potrebné venovať pozornosť 

zníženým hodnotám, keďže sú často prejavom primárnej humorálnej imunodeficiencie (napr. bežná 

variabilná imunodeficiencia – CVID). U týchto detí môžu autoimunitné prejavy dominovať nad infekciami, 

a preto sú nezriedka dlhodobo liečené pre reumatické alebo iné autoimunitné ochorenie imunosupresívami 

bez toho, aby bola odhalená pravá príčina ich stavu. Je však dôležité, aby takíto pacienti boli sledovaní aj 

imunológom, ktorý zabezpečí substitúciu imunolgobulínmi a pozná aj ďalšie komplikácie týchto 

imunodeficiencií. 
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Zvýšené hladiny imunoglobulínu E (IgE), často sprevádzané eozinofíliou, sa spájajú s alergickými 

reakciami 1. typu a parazitózami. Eozinofilný zápal síce nie je pri reumatických ochoreniach častý, ale je 

podkladom jednej z ANCA-asociovaných vaskulitídy, tzv. eozinofilnej granulomatózy s polyangiitídou 

(pôvodne Churgov-Straussovej syndróm). 

 

Imunoglobulín (IgD) nesie vo svojom názve aj tzv. hyper-IgD syndróm. Ide o autoinflamačné 

ochorenie (pozri kapitola 10), ktorého podstatou je deficit enzýmu v metabolizme cholesterolu 

(mevalonátkinázy). Koncentrácie IgD aj IgA bývajú pri tomto ochorení niekedy zvýšené, doposiaľ však 

nebola odhalená ich úloha v patogenéze tohto ochorenia a navyše sa zvýšené koncentrácie IgD pozorovali 

aj pri iných ochoreniach. IgD má preto nízku špecificitu aj senzitivitu pre hyper-IgD syndróm či dnes už 

správnejšie deficit mevalonátkinázy. 

 

Ako reumatoidný faktor (RF) sa označujú imunoglobulíny v triede IgM namierené proti Fc-

fragmentom IgG. Známy je najmä v súvislosti s reumatoidnou artritídou, pri ktorej sa potvrdí u 80 % 

pacientov a spája s erozívnym priebehom ochorenia a horšou prognózou. To platí aj pre séropozitívnu 

polyartikulárnu JIA (pozri kapitola 3). Táto forma však tvorí iba 5 % všetkých detských pacientov s JIA. 

Často zaužívané stanovenie RF ako jedného z prvých vyšetrení na potvrdenie, resp. vylúčenie JIA teda 

nedáva zmysel, keďže u 95 % pacientov bude výsledok negatívny. Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že 

RF je pozitívny až u 5 – 10 % zdravých jedincov a jeho prediktívna hodnota pre vývoj reumatického 

ochorenia nie je jasná. Súčasne sa rutinne nestanovujú podtriedy RF, a tak nie je možné zistiť ani to, či ide 

o RF v triede IgM alebo iné RF, ktoré nemajú klinický význam. Z uvedených dôvodov u detí vyšetrenie RF 

nie je vhodné „skríningové“ vyšetrenie na reumatické ochorenia a patrí do rúk detského reumatológa. 

 

Antinukleárne protilátky (ANA) sú protilátky proti nukleárnym antigénom, ktoré sa bežne stanovujú 

imunofluorescenčnou metódou. Toto vyšetrenie sa hodnotí semikvantitatívne (1 – 4 krížiky) a je zaťažené 

nezanedbateľnou chybou. Nízke hodnoty (1+) sa preto nepovažujú za významné a nevyžadujú ďalšie 

vyšetrenia. Pozitívne výsledky (2+ až 4+) sa musia potvrdiť opakovaným vyšetrením s odstupom 3 

mesiacov. Pri opakovanom pozitívnom výsledku sa v snahe o identifikáciu, eventuálne klinického 

problému indikuje reumatologické vyšetrenie vrátane rozboru špecifických protilátok (extrahovateľné 

nukleárne antigény – ENA). Keďže až 10 % zdravých detí vykazuje pozitívne ANA a tieto nepredpovedajú 

nutne vývoj reumatického ochorenia, odporúča sa ANA vyšetrovať iba v klinických situáciách, v ktorých je 

možné prípadný pozitívny nález priradiť ku klinickému obrazu. 

 

Antistreptolyzín O (ASO) a anti-DNA-áza B sú protilátky proti antigénom Streptococcus spp. Nie sú 

špecifické pre Streptococcus pyogenes skupiny A a už vôbec nie pre jeho nefritogénne, prípadne 

reumatogénne kmene. Ich význam spočíva v tom, že v čase klinickej manifestácie postreptokokovej 

komplikácie (postreptokoková glomerulonefritída, reumatická horúčka, postreptokoková reaktívna artritída 

a ďalšie) je na základe ich jednorazovo zvýšeného titra možné predpokladať a na základe dôkazu 4-

násobného vzostupu titra protilátok v priebehu 2 – 3 týždňov možné nepriamo potvrdiť súvislosť stavu 

s prekonanou streptokokovou infekciou. Ich vyšetrenie v akejkoľvek inej klinickej situácii je 
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problematické, keďže aj zdravé deti sú pri pobyte v kolektívoch zvýšene exponované kmeňom 

Streptococcus spp., a tak väčšina z nich vykazuje zvýšené titre týchto protilátok, ktoré u nich dlhodobo 

pretrvávajú. V praxi sa bežne stretávame so zdravými deťmi, ktorým sú opakovane vyšetrované 

protistreptokokové protilátky a len na základe ich zvýšených hodnôt indikované odborné vyšetrenia či 

dokonca dlhodobá penicilínová profylaxia. Je pravda, že zvýšené titre týchto protilátok môžu byť 

stimulované chronickou streptokokovou infekciou (chronická tonzilitída, dentálny fokus, genitálna infekcia 

u dievčat), a preto môža mať jednorazové otorinolaryngologické, stomatologické, po prípade 

gynekologické vyšetrenie význam. Avšak zvýšené titre týchto protilátok nepredstavujú riziko pre vývoj 

postreptokokových komplikácií (vrátane reumatickej horúčky) či reumatického ochorenia (vrátane artritídy 

či artralgií), nie sú indikáciou na vyšetrenie reumatológom, kardiológom či nefrológom ani pre dlhodobú 

antibiotickú profylaxiu. Pokiaľ sa nepotvrdí prítomnosť streptokokovej infekcie kultivačným nálezom 

a vylúčia sa uvedené potenciálne fokusy, nález zvýšených titrov streptokokových protilátok nevyžaduje 

ďalšiu pozornosť. 

  

Sérový amyloid (SAA) je proteín akútnej fázy, ktorého koncentrácie dobre kopírujú hodnoty CRP, 

a preto jeho stanovenie v rutinnej diagnostike nemá významnejší prínos. Súčasne je to však fibrilárna 

bielkovina, ktorá sa pri nezvládnutých chronických zápalových stavoch hromadí v organizme a spôsobuje 

systémovú AA amyloidózu. Pri ochoreniach, pri ktorých systémová AA amyloidóza hrozí, preto má jeho 

stanovenie veľký význam. K takýmto ochoreniam patria autoinflamačné syndrómy periodických horúčok 

(pozri kapitola 10), pri ktorých sa stanovuje v období medzi epizódami horúčok (minimálne 2 týždne po 

poslednom zvýšení telesnej teploty), keď sú koncentrácie CRP už väčšinou fyziologické. Významne 

zvýšené hodnoty SAA v tomto čase signalizujú, že je potrebné pátrať po hereditárnej etiológii syndrómu 

periodických horúčok. 

 

V tejto kapitole sme sa snažili načrtnúť pohľad reumatológa na niektoré z rutinne používaných 

laboratórnych vyšetrení. Veríme, že pomôže pri racionálnom využívaní laboratórnych vyšetrení u detí 

s podozrením na reumatické ochorenie. Z uvedeného vyplýva, že v našich podmienkach často zaužívaný 

„skríning“ reumatických ochorení pomocou CRP, RF a ASO je tou najmenej vhodnou kombináciou 

vyšetrení. Naopak, vyšetrenie krvného obrazu, sedimentácie erytrocytov, resp. CRP môže významne 

prispieť k včasnej diagnóze onkologických ochorení a je postačujúci v prvej línii vyšetrenia dieťaťa 

s podozrením na reumatické ochorenie. 
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Body na zapamätanie o LABORATÓRNYCH VYŠETRENIACH 
1. Sedimentácia erytrocytov môže byť zvýšená aj vtedy, keď je CRP vo fyziologickom rozmedzí. Je to 

typické pre niektoré systémové ochorenia spojiva ako SLE a Sjögrenov syndróm. 

2. Negatívne CRP nevylučuje reumatické ochorenie. 

3. Pri muskuloskletálnych bolestiach môže krvný obraz a laktátdehydrogenáza odhaliť hemoblastózu, 

a preto patrí k základným vyšetreniam u pacientov s juvenilnou idiopatickou artritídou.  

4. Imunoglobulín D nie je špecifický pre hyper-IgD syndróm (deficit mevalonátkinázy). 

5. Zvýšená aktivita aminotransferáz (AST, ALT) môže byť myogénneho pôvodu. Potvrdiť to je možné 

vyšetrením kreatínkinázy. 

6. Reumatoidný faktor (RF) nie je u detí vhodný ako skríningové vyšetrenie na reumatické zápalové 

ochorenie kĺbov (juvenilnú idiopatickú artritídu). 

7. RF aj ANA môžu byť prítomné až u 10 % zdravých detí. 

8. Antistreptokokové protilátky (ASO, anti-DNAáza) sú určené na diagnostiku postreptokokových 

komplikácií. U inak zdravého dieťaťa, po vylúčení chronickej streptokokovej infekcie 

(otorinolaryngológom a stomatológom), odzrkadľujú kontakt so streptokokmi v kolektíve a nie sú 

dôvodom na ďalšie vyšetrenia ani antibiotickú profylaxiu.  

 
 

 
 

10. KOMENTÁR K LIEČIVÁM POUŽÍVANÝM V DETSKEJ  
REUMATOLÓGII 

 

Spektrum liečiv používaných na liečbu reumatických ochorené detského veku je veľmi pestré. Avšak 

v bežnej praxi sa vzhľadom na zriedkavý výskyt mnohých týchto ochorení využíva len ich obmedzený 

počet. Na tomto mieste uvádzame komentár len k tým najčastejšie používaným liečivám, pri ktorých je 

potrebná spolupráca detského reumatológa s pediatrom.  

 

Glukokortikoidy 

Glukokortikoidy (GK) sú vysoko účinné imunosupresívne a protizápalové lieky, ktoré sú však neslávne 

známe svojimi nežiaducimi účinkami, a preto často aj odmietané pacientmi, resp. ich rodičmi. Faktom je, 

že objavenie protizápalového účinku kortikoidov v polovici 20. storočia viedlo k revolúcii v liečbe 

reumatických ochorení, ktoré až dovtedy nebolo možné efektívne liečiť. Pri krátkodobom používaní ide 

nielen o účinné, ale aj bezpečné lieky. Pri dlhodobom užívaní vo vysokých dávkach však majú závažné 

nežiaduce účinky: zvýšený výskyt infekcií, cushingoidný habitus (centrálna obezita, mesiačikovitá tvár, 

býčia šija, hypertrichóza, atrofia kože, strie, horšie hojenie rán atď.), arteriálna hypertenzia, 

glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza, steroidný diabetes mellitus, očné komplikácie (katarakta, 

glaukóm) a psychiatrické komplikácie. U detí kortikoidy naviac negatívne ovplyvňujú lineárny rast 

a dosahovanie vrcholovej kostnej hmoty.  

! 
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V mnohých prípadoch sa ani dnes nedá zaobísť bez kortikoterapie, používa sa však najmä na indukciu 

inaktivity reumatického ochorenia. Udržanie dosiahnutého efektu umožňujú tzv. chorobu modifikujúce 

lieky – disease modifying anti-rheumatic drug (DMARD), ktoré majú tzv. kortikoid-šetriaci účinok. 

Dobrým príkladom je metotrexát, ktorý sa ukázal ako veľmi účinný pri liečbe juvenilnej idiopatickej 

artritídy (JIA) a prispel k tomu, že systémová kortikoterapia sa pri väčšine foriem JIA už nepoužíva. 

Výnimkou je systémová JIA, pri ktorej sú v úvode liečby aj naďalej na potlačenie systémových prejavov 

ochorenia potrebné kortikoidy a v našich podmienkach väčšinou predchádzajú indikácii liečby tzv. 

biologickým DMARD. Dlhodobá nízkodávkovaná liečba kortikoidmi má menšie nežiaduce účinky a aj 

naďalej sa používa na udržanie inaktivity systémových ochorení spojiva, ako je systémový lupus 

erythematosus. Juvenilná dermatomyozitída (pozri kapitola 7) je jedno z mála detských reumatických 

ochorení, pri ktorého liečbe má dlhodobá vysokodávkovaná kortikoterapia naďalej svoje nezastupiteľné 

miesto. 

Lokálna aplikácia kortikoidov umožňuje využiť ich silný imunosupresívny a protizápalový účinok bez 

rizika systémových nežiaducich účinkov. Príslušné liekové formy sa využívajú vo viacerých lekárskych 

odboroch (dermatológia, pneumoalergológia). V detskej reumatológii sa kortikoidy aplikujú do 

postihnutých kĺbov. Využívajú sa pritom najmä depotné kryštalické preparáty s dlhodobým účinkom (1 – 2 

mesiace) – odporúčaným liekom na aplikáciu do veľkých kĺbov je triamcinolon hexacetonid. 

Intraartikulárna kortikoterapia má rýchly nástup účinku (1 – 2 dni), navodí rýchlu úľavu, efektívne bráni 

progresii následkov artritídy (porucha rastu priľahlých kostí, kontraktúry) a umožňuje skoré začatie 

efektívnej rehabilitácie. V kombinácii s liečbou metotrexátom tak eliminuje potrebu systémovej 

kortikoterapie. Pri oligoartikulárnej JIA s najčastejším monoartikulárnym postihnutím kolenného kĺbu 

navodí dlhodobú remisiu bez potreby systémovej imunosupresívnej liečby až u 50 % pacientov. 

 

Metotrexát (MTX)  

MTX je antimetabolit, ktorý inhibuje dihydrofolátreduktázu, a teda vznik tetrahydrofolátu (kyseliny 

listovej), ktorý je potrebný na syntézu purínov a pyrimidínov. Vo vysokých dávkach pôsobí ako 

cytostatikum. Nízkodávkovaný MTX (10 – 15 mg/m2, resp. 0,3 – 0,6 mg/kg 1-krát/týždeň) sa u detí 

používa ako dlhodobá imunosupresívna liečba autoimunitných, najmä reumatických ochorení (juvenilná 

idiopatická artritída, juvenilná dermatomyozitída, chronická uveitída, vaskulitídy).  

Inhibícia dihydrofolátreduktázy je zodpovedná za cytotoxický účinok a pravdepodobne aj viaceré 

nežiaduce účinky. Pri imunosupresívnej liečbe sa preto odporúča substitúcia kyseliny listovej (Acidum 

folicum 1-krát/týždeň väčšinou 24 – 48 hodín po podaní MTX). Na imunitný systém pôsobí MTX ďalšími 

mechanizmami, za jeden z dominantných sa považuje jeho vplyv na intracelulárne hladiny adenozínu.  

MTX sa môže podávať per os (maximálne 15 – 20 mg 1-krát/týždeň, preparát Trexan tbl.), alebo 

subkutánne (maximálne 25 mg 1-krát/týždeň, preparáty Metoject, Methotrexat Ebewe). Subkutánna forma 

sa uprednostňuje najmä v úvode liečby, v nižšom veku alebo pri nedostatočnom efekte perorálnej liečby. 

Účinok MTX nastupuje najskôr po 6 – 8 týždňoch. 

Väčšina nežiaducich účinkov nie je častá (3 – 5 % pacientov). Z nich sa stretávame najmä s 

hepatopatiou (cca 5 %). Počas liečby sa preto pravidelne sleduje aktivita AST a ALT v minimálne 3-

mesačných intervaloch. Pri jej vzostupe nad dvoj- až trojnásobok hornej hranice normy sa liečba preruší na 
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2 – 3 týždne a po úprave je možné pri intenzívnejšom monitoringu v liečbe pokračovať. Leukopénia 

a neutropénia je zriedkavá a treba na ňu myslieť najmä pri horúčke. Veľmi zriedkavo sa vyskytuje 

nefrotoxicita. Najväčší problém (30 – 40 %) predstavuje intolerancia MTX, teda stav, keď v časovej 

súvislosti s podaním metotrexátu dochádza k nevoľnosti, prípadne vracaniu. I keď MTX dokáže navodiť 

mierny pocit nevoľnosti, uvedené ťažkosti sú mnohokrát psychogénne, o čom svedčí aj skutočnosť, že sa 

často vyskytujú už pred podaním liečiva (anticipačná intolerancia). Intolerancia je výrazne častejšia pri 

parenterálnej aplikácii MTX, ostatné nežiaduce účinky sú rovnako časté pri perorálnej aj parenterálnej 

liečbe. Najmä pri parenterálnej liečbe je preto potrebné predchádzať vývoju intolerancie, a to najmä 

vyhýbaním sa „ritualizácii a stereotypizácii“ aplikácie liečiva. Okrem iného je to dôvod, aby s. c. aplikácie 

vykonávali rodičia, ktorí majú väčšie možnosti obmieňať situáciu aplikácie ako pediater vo svojej 

ambulancii. Jednoduchú manipuláciu s liečivom im pritom najnovšie umožňuje aj jednorazové 

metotrexátové pero. 

MTX je imunosupresívum, čo pobáda k opatrnosti pri infekciách. V skutočnosti však deti liečené MTX 

nie sú výrazne častejšie choré a priebeh infekcií nebýva významne ťažší. Výnimkou sú infekcie 

herpetickými vírusmi a papilomavírusmi. Pri varicelle sa preto okrem prerušenia liečby MTX odporúča aj 

liečba aciklovirom. Verruky je potrebné agresívne liečiť zaužívanými postupmi. Pri bakteriálnych 

infekciách ako aj pri antibiotickej liečbe (riziko kumulácie hepatotoxického účinku) sa taktiež odporúča 

liečbu MTX prerušiť. I keď pribúdajú údaje dokazujúce bezpečnosť a dobrú účinnosť očkovania neživými 

aj živými atenuovanými vakcínami počas liečby MTX, v súčasnosti sa u nás očkovanie živými 

atenuovanými očkovacími látkami počas liečby MTX považuje za kontraindikované. Očkovanie neživými 

vakcínami sa odporúča po dohovore s reumatológom pri inaktivite základného ochorenia. 

Pre úplnosť je potrebné upozorniť na teratogenitu MTX, pre ktorú je v prípade gravidity vzniknutej 

pod liečbou MTX indikované umelé prerušenie tehotenstva. Počas tejto liečby je u dievčat vo fertilnom 

veku potrebná účinná antikoncepcia, liečení chlapci by mali byť rovnako adekvátne poučení. Za dodržania 

uvedených zásad je liečba reumatických ochorení MTX u detí nielen účinná, ale aj bezpečná. 

 

Azatioprín 

Azatioprín je prodrug, ktorý sa metabolizuje na tiopurínové nukleotidy a zabudováva sa do DNA a 

RNA, čím znemožňuje ich replikáciu. I keď má krátky biologický polčas (3 – 5 hodín), pri pravidelnom 

užívaní (1 – 2 mg/kg/deň v 1 dávke) dosahuje konštantné intracelulárne koncentrácie. AZA vyvíja svoj 

imunosupresívny účinok pôsobením na T lymfocyty, NK bunky a makrofágy, ale znižuje aj produkciu 

imunoglobulínov. Nástup účinku je pozvoľný, spravidla je ho možné hodnotiť až po niekoľkých mesiacoch 

liečby. V reumatológii sa využíva najmä pri liečbe systémového lupus erythematosus (SLE), systémových 

vaskulitíd a chronickej uveitídy, často aj pri udržiavacej liečbe po indukcii inaktivity ochorenia 

agresívnejšími imunosupresívami. Ide o bezpečný liek, môže však mať nežiaduce účinky, ktoré vyžadujú 

pravidelný laboratórny monitoring. K nim patrí najmä myelotoxicita, ktorá sa prejaví neutropéniou alebo 

trombocytopéniou. Môže sa vyskytnúť aj hepatotoxicita a pankreatitída. K liekom, ktoré môžu potenciovať 

výskyt nežiaducich účinkov AZA, patrí alopurinol, ale aj u detí častejšie predpisovaný trimetoprim. 

Najväčšie riziko toxicity AZA majú nosiči mutácie v enzýme tiopurínmetyltransferáza (TPMT), u ktorých 

sa po 4 – 10 týždňoch liečby vyvinie ťažký, i keď reverzibilný útlm kostnej drene. Výskyt mutácií TPMT 
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v populácii nie je vysoký. Vývoju tejto komplikácie sa však predchádza postupným zvyšovaním dávok 

a častým laboratórnym monitoringom v úvode liečby. Taktiež sa odporúča pred začatím liečby AZA 

stanoviť aktivitu TPMT v sére alebo alternatívne prítomnosť mutácií TPMT molekulovo-genetickým 

vyšetrením. Z uvedeného vyplýva, že ak sa u dieťaťa liečeného AZA vyskytnú horúčky, je potrebné 

vyšetrenie krvného obrazu na vylúčenie neutropénie.  

 

Cyklofosfamid 

Cyklofosfamid (CYC) je veľmi účinné cytostatikum, ale aj najtoxickejšie konvenčné imunosupresívum 

zo skupiny DMARD. CYC pôsobí na T a B lymfocyty a počas liečby u pacienta navodí lymfopéniu aj 

hypogamaglobulinémiu. Je známa jeho teratogenita aj kancerogenita a nepriaznivé pôsobenie na fertilitu, 

a preto sa používa len pri závažných, potenciálne život ohrozujúcich reumatických ochoreniach, a to najmä 

v úvode liečby na navodenie inaktivity. Dlhodobé nežiaduce účinky sú závislé od kumulatívnej dávky 

cyklofosfamidu. Na dosiahnutie rovnakého imunosupresívneho efektu je pri perorálnom podávaní potrebná 

vyššia kumulatívna dávka CYC ako pri jeho intravenóznom podávaní. Z tohto dôvodu sa napriek potrebe 

hospitalizácie uprednostňuje intravenózne podávanie (1-krát/2 – 4 týždne podľa závažnosti ochorenie) pred 

perorálnou liečbou (denne). Z nežiaducich účinkov sa pri intravenóznom podaní môže vyskytnúť 

nevoľnosť, vracanie a závažná hemoragická cystitída, ktorá je výsledkom pôsobenia jedného z metabolitov 

cyklofosfamidu (akroleín) na urotel. Počas podávania pulzov cyklofosfamidu sa preto súčasne podáva 

parenterálna hyperhydratácia a utomitexan (Mesna), ktorý chráni urotel pred toxickým pôsobením 

cyklofosfamidu. Pacientom sa odporúča prijímať väčšie množstvo tekutín a pravidelne a často 

vyprázdňovať močový mechúr. CYC je myelotoxický – okrem lymfopénie môže navodiť aj ťažkú 

neutropéniu a liečba sa môže komplikovať závažnými infekciami (febrilná neutropénia). Tento efekt je 

dávkovo závislý a odporúčané dávky lieku je preto potrebné prispôsobiť vývoju parametrov krvného 

obrazu. Myelotoxický efekt CYC sa najviac prejaví 10. deň po podaní CYC, vtedy je potrebné počet 

leukocytov a neutrofilov skontrolovať a pri prípadnom závažnom poklese prispôsobiť dávku 

cyklofosfamidu pri jeho nasledujúcom podaní. 

 

Biologické DMARD 

Vedecké poznanie konca 20. storočia viedlo k lepšiemu pochopeniu biologickej podstaty ochorení – ich 

patomechanizmov a molekúl, resp. imunitných buniek, ktoré v nich zohrávajú kľúčovú úlohu. Tieto sa stali 

terčom pre tzv. cielenú liečbu monoklonovými protilátkami alebo solubilnými rekombinantnými 

receptormi, ktoré tieto ciele blokujú, prípadne odstraňujú, a tak efektívne narušujú patomechanizmus 

ochorenia. Metódy molekulovej genetiky umožnili modifikovať genóm mikroorganizmov tzv. 

rekombináciou, tak aby tieto boli schopné požadované molekuly produkovať, a biotechnologický pokrok 

umožnil ich veľkoobjemovú produkciu. Biologické lieky umožňujú cielenú patogenetickú liečbu a vyžívajú 

sa najmä tam, kde konvenčná liečba nebola dostatočne účinná. 

V detskej reumatológii sa na liečbu JIA štandardne využívajú preparáty nasmerované proti tumor 

nekrotizujúcemu faktoru alfa (anti-TNF) ako etanercept (solubilný receptor) alebo adalimumab 

(monoklonová protilátka) a proti kostimulačnej molekule CTLA4 (abatacept). Vzhľadom na to, že 

systémová JIA nie je na rozdiel od ostatných foriem JIA autoimunitné, ale autoinflamačné ochorenie, sú aj 
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cieľom biologickej liečby sJIA iné cytokíny (blokáda IL1 – anakinra a kanakinumab, blokáda IL6 – 

tocilizumab). Okrem týchto dnes už bežných indikácií sa biologické preparáty sporadicky využívajú aj na 

liečbu rezistentných foriem iných reumatických ochorení (juvenilná dermtomyozitída, systémový lupus 

erythematosus, systémové vaskulitídy). 

Z pohľadu pacienta je na mieste otázka, prečo nie sú biologické preparáty indikované hneď v prvej línii 

liečby. Vyššia cena tejto liečby pritom nie je jediným a ani najdôležitejším argumentom. Je potrebné si 

uvedomiť, že biologická liečba predstavuje podstatne závažnejší zásah do imunitného systému pacienta a je 

spojená s rizikom exacerbácie latentnej tuberkulózy a závažných infekcií. I keď doteraz nebolo preukázané 

zvýšené riziko výskytu malignít u pacientov liečených biologickými liekmi, je potrebné si uvedomiť, že 

skúsenosti s týmito preparátmi ešte stále nedosahujú priemernú dĺžku života. V prípade JIA naviac platí, že 

liečba metotrexátom sa ukázala byť tak účinná (60 – 70 % remisia), že u väčšiny pacientov nie je potrebné 

o biologickej liečbe uvažovať. Nový pohľad na túto problematiku môžu priniesť prebiehajúce štúdie, ktoré 

skúmajú vplyv úvodnej liečby na dlhodobú prognózu pacientov. Nedá sa vylúčiť, že sa ukáže, že šance na 

dlhodobú remisiu bez liečby sú vyššie u detí liečených v prvej línii biologickými preparátmi a takýto 

postup je aj ekonomicky výhodnejší. 

 

Body na zapamätanie o LIEKOCH 
1) Kortikoidy sa stále používajú v indukčnej liečbe mnohých reumatických ochorení vrátane systémovej 

JIA. V liečbe ostatných foriem JIA sa systémová kortikoterapia už neuplatňuje. 

2) Intraartikulárna kortikoterapia je účinná, spoľahlivá a bezpečná liečebná modalita artritídy najmä 

veľkých kĺbov pri JIA. Do veľkých kĺbov by sa mal aplikovať výlučne triamcinolon (monoacetonid 

alebo hexacetonid). 

3) Metotrexát je účinný a bezpečný liek na liečbu JIA. Jeho subkutánne podávanie zvyšuje jeho biologickú 

dostupnosť a môže byť účinnejšie ako perorálna liečba. 

4) Počas liečby metotrexátom sú kontraindikované očkovania živými atenuovanými vakcínami. 

5) Pri bakteriálnej infekcii, antibiotickej liečbe a varicelle sa liečba metotrexátom prerušuje. Pri varicelle je 

indikovaná liečba acyklovirom. 

6) Najčastejší nežiaduci účinok metotrexátu je intolerancia, často anticipačná, teda psychogénne 

podmienená. Dá sa jej predchádzať zamedzením ritualizácie podávania najmä injekčného metotrexátu. 

7) Pri liečbe azatioprínom sú indikované pravidelné kontroly krvného obrazu. U pacienta liečeného 

azatioprínom je pri febrilitách vždy potrebné vyšetriť krvný obraz. 

8) Uprednostňuje sa intravenózne podávanie cyklofosfamidu, pri ktorom je potrebná prevencia 

hemoragickej cystitídy (hyperhydratácia, uromitexan) a myelotoxicity (kortikoidy i. v.). 

9) Myelotoxický efekt cyklofosfamidu sa najviac prejaví cca 10. deň po intravenóznom podaní, kedy je 

potrebná kontrola krvného obrazu.  

 
 
 
 
 
 
 

 

! 
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11. AUTOINFLAMAČNÉ OCHORENIA 

 

Prirodzená imunita je súbor fylogeneticky starých mechanizmov, ktoré tvoria prvú líniu obrany proti 

patogénom. Patrí k nim fagocytóza, respiračné vzplanutie a niektoré cytokíny ako IL1 a IL6, ktorých 

nositeľmi/producentmi sú najmä polymorfonukleárne leukocyty a makrofágy. Na rozdiel od získanej 

(adaptívnej) imunity sa tieto mechanizmy neaktivujú pre patogén špecifickými antigénmi, ale 

konzervovanými molekulovými štruktúrami, ktoré sú typické pre celé skupiny patogénov (PAMP, 

pathogen-associated molecular pattern) alebo pre poškodenie vlastných buniek (DAMP, damage-associated 

molecular pattern). Ich rozpoznanie zabezpečujú povrchové TLR (toll-like) alebo cytoplazmové NLR 

(NOD-like) receptory. Autozápal (autoinflamácia) je len nedávno zavedený pojem, ktorý vystihuje 

podstatu tejto stále sa rozširujúcej skupiny zriedkavých ochorení. V ich patofyziológii sa uplatňuje zvýšená 

aktivita prirodzenej imunity, ktorá sa pri nich aktivuje spontánne (bez prítomnosti infekcie) alebo po 

neadekvátnom stimule a je nedostatočne kontrolovaná. V mnohých prípadoch sú príčinou dnes už známe 

mutácie v génoch, ktorých produkty zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii prirodzenej imunity. Na rozdiel 

od autoimunity je pre autozápal charakteristické chýbanie antigénovo-špecifických autoprotilátok, 

antigénovo determinovaných T lymfocytov či plazmatických buniek. Aktivácia tzv. inflamazómu je 

spoločným menovateľom patogenézy viacerých autoinflamačných ochorení. Inflamazómy sú 

multiproteínové komplexy v cytoplazme myeloidných buniek, ktoré sprostredkujú rýchlu, ale prísne 

regulovanú aktiváciu kaspázy-1 (IL1 konvertujúceho enzýmu) a tým aj produkciu IL1 – kľúčového 

zápalového cytokínu. 

Klinický obraz autoinflamačných ochorení môže byť typický, ale nezriedka sa prelína s klinickým 

obrazom autoimunitných, najmä systémových ochorení. Často pripomína odpoveď organizmu na akútnu 

bakteriálnu infekciu (epizodická horúčka, leukocytóza, vzostup proteínov akútnej fázy), ktorá sa ale nikdy 

nedokáže. Horúčka je častý klinický prejav u detí. Súčasne je dominantným prejavom mnohých, i keď nie 

všetkých autoinflamačných ochorení. Rekurentné, nepredvídateľné a spontánne končiace epizódy horúčok 

sú typické pre tzv. syndrómy periodických horúčok. 

 

Familiárna stredozemská horúčka (FMF) je prototyp autoinflamačného ochorenia. Je známych už 

takmer 200 mutácií lokalizovaných prevažne v 2. a 10. exóne génu MEFV (MEditerranean FeVer, 

16p13.3). Tieto spôsobujú nadmernú funkciu tzv. pyrínu/marenostrínu, ktorý je súčasťou inflamazómu. 

Dedičnosť je často autozómovo recesívna, niekedy pseudodominantná. Celosvetovo je postihnutých asi 100 

000 jedincov, väčšina z nich v krajinách Blízkeho východu a juhovýchodnej stredozemskej oblasti 

(Arménsko, Turecko, Libanon, Izrael). Etnický pôvod pacienta je preto dôležitý anamnestický údaj. Známe 

sú však aj prípady jedincov a ich rodín slovenského etnika. K manifestácii ochorenia dochádza u 90 % 

pacientov do 20. roku života a až u 30 % už pred 2. rokom života. 

Pre FMF sú typické 1) recidivujúce krátke epizódy horúčok so 2) serozitídou a 3) zvýšenými zápalovými 

parametrami. Charakteristický je rýchly nástup všetkých príznakov, ktoré v priebehu niekoľkých hodín 

dosiahnu vysokú intenzitu, krátko pretrvávajú (12 – 72 hodín) a náhle úplne ustupujú. Najmä u detí môžu 

byť horúčky jediným príznakom FMF, i keď s trvaním ochorenia pribúdajú ďalšie. Ataky FMF sa 

vyskytujú nepredvídateľne, v nepravidelných intervaloch. Serozitída sa prejaví ako peritonitída, pleuritída, 
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perikarditída alebo zápal tunica vaginalis skróta. Bolesti brucha sú difúzne, intenzívne až neznesiteľné. 

Imitujú náhlu brušnú príhodu a až 30 – 40 % pacientov s FMF podstúpi zbytočný chirurgický výkon. 

Pleuritída je väčšinou jednostranná, vyvolá intenzívnu, ostrú bolesť na hrudníku, tachypnoe alebo plytké 

dýchanie. Perikarditída je zriedkavá, ale môže byť jediným príznakom FMF. Jednostranný zápal tunica 

vaginalis sa prejaví opuchom, bolestivosťou a začervenaním hemiskróta a imituje iné príčiny akútneho 

skróta (torkvácia testes, epidydimitída, orchitída). Artritída prebieha ako rekurentná monoartritída veľkého 

kĺbu, často septického charakteru. Typickým, ale zriedkavým (5 %) kožným prejavom FMF je rozsiahle, 

dobre ohraničené, mierne prominujúce, horúce a bolestivé začervenanie kože oboch predkolení presahujúce 

cez členky až na dorzum nohy – tzv. eryzipeloidný exantém. Ojedinele sa na predkoleniach vyskytujú 

bolestivé podkožné uzly do 1 cm so začervenaním kožného krytu, ktoré sa ponášajú na erythema nodosum. 

Uvedené príznaky vytvárajú pestrý a individuálny obraz recidivujúcich a krátko trvajúcich epizód horúčky 

s výraznými bolesťami. Najobávanejšou komplikáciou je systémová AA amyloidóza, ktorá sa vyvinie u 60 

% pacientov s neliečenou FMF do 10 – 15 rokov od manifestácie ochorenia. Môže sa prejaviť už v detskom 

veku. Prežívanie pacientov s neliečenou FMF po 60. roku života je raritné. Pri FMF je častejší výskyt 1) 

vaskulitíd, 2) glomerulonefritíd, 3) niektorých ďalších autoimunitných ochorení a iv) komplikácií 

recidivujúcej serozitídy. Z vaskulitíd je najčastejšia IgA vaskulitída (Henochova-Schönleinova purpura) 

a polyarteritis nodosa. 

FMF nemá typický laboratórny obraz. Počas ataku sa zistí leukocytóza s neutrofíliou, zvýšená 

sedimentácia erytrocytov a proteínov akútnej fázy (CRP, fibrinogén). Podobne ako klinické príznaky aj 

zápalová aktivita spontánne ustupuje po skončení febrilnej epizódy. Medzi epizódami sa zápalové 

parametre často upravujú, avšak až u 2/3 pacientov pretrvávajú zvýšené aj v asymptomatickom období. 

Diagnóza FMF vychádza predovšetkým z klinického obrazu. Žiadny laboratórny parameter ju nedokáže 

potvrdiť. V rizikových populáciách je súčasťou diagnostických kritérií terapeutický test s kolchicínom: po 6 

– 12-mesačnom užívaní kolchicínu sa liečba ukončí a v prípade, že dôjde k ústupu a následnému návratu 

klinických ťažkostí sa diagnóza považuje za potvrdenú. V nerizikových populáciách sa kolchicínový test 

bežne neodporúča. Dôkaz mutácie v géne MEFV nie je podmienkou diagnózy FMF, avšak v populáciách, 

v ktorých sa FMF bežne nevyskytuje, môže byť kľúčový na potvrdenie diagnózy. 

Liečbou voľby je celoživotné užívanie kolchicínu. Kolchicín je lipofilný alkaloid, ktorý sa kumuluje 

v neutrofiloch, destabilizuje cytoskelet, a tak bráni chemotaxii, diapedéze, fagocytóze a degranulácii 

neutrofilov, ale inhibuje aj syntézu oxidu dusného (NO), apoptózu, aktiváciu NFB a produkciu IL1. Jeho 

vysoká účinnosť na zmiernenie prejavov FMF, ale najmä 100 % účinnosť na prevenciu systémovej 

amyloidózy je dobre dokumentovaná. Problémom ostáva compliance pacientov, ktorí musia liek užívať 

pravidelne, každý deň, celoživotne vrátane detstva a gravidity. Prerušovanie liečby je spojené s rizikom 

výskytu ataku, ale najmä s vývojom systémovej amyloidózy. Compliance pacienta teda ovplyvňuje jeho 

dlhodobú prognózu. Z nežiaducich účinkov je najčastejšia hnačka, ktorej sa dá predchádzať postupným 

zvyšovaním dávok. U detí je potrebné vylúčiť makrolidové antibiotiká, ktoré môžu interakciou 

s kolchicínom navodiť ťažkú agranulocytózu. Toxicitu kolchicínu zvyšujú aj imidazolové 

chemoterapeutiká (metronidazol, flukonalzol, ketokonazol) a cyklosporín A. Podobne ako pacienti liečení 

cyklosporínom A ani pacienti liečení kolchicínom by nemali konzumovať grepy. Pri intolerancii alebo 

nedostatočnom účinku kolchicínu je indikovaná liečba antagonistom IL1. 
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Periodické syndrómy spojené s kryopyrínom (CAPS) sú spôsobené mutáciami v jeho géne 

CIAS1/NLRP2 (chromozóm 1q44). Všetky známe mutácie sú lokalizované v exóne 3, ktorý kóduje tzv. 

NACHT doménu kryopyrínu a spôsobuje zvýšenú aktivitu inflamazómu s nadmernou produkciou IL1. 

CAPS sú dedičné autozómovo dominantne. 

Klinický obraz predstavuje celé kontinuum prejavov rôznej intenzity a závažnosti. Jednotlivé syndrómy 

CAPS však majú niekoľko spoločných charakteristík: manifestujú sa v nízkom veku, pri všetkých sa 

takmer od narodenia vyskytuje rovnaký exantém (mirgrujúci, makulózny až papulózny či urtikariálny, ale 

nesvrbivý). Jednotlivé fenotypy sa odlišujú prítomnosťou zvýšenej teploty, neurologického postihnutia 

a mierou rizika systémovej amyloidózy. 

Familiárny chladový autoinflamačný syndróm (FCAS) je najmiernejšia forma CAPS. Typická je 

precitlivenosť na ochladenie, ktoré spúšťa ataky horúčok sprevádzané ďalšími príznakmi. K týmto patrí 

urtikariálny exantém, ktorý začína na končatinách a generalizuje sa. U mnohých pacientov sa počas atakov 

prejavia polyartralgie, konjunktivitída, bolesti hlavy a nauzea. Ataky končia spontánne po niekoľkých 

hodinách až 1 dni. Počas ataku sa zvýrazní leukocytóza a mierne stúpnu zápalové parametre. Toto 

ochorenie je potrebné odlíšiť od tzv. získanej chladovej urtikárie, pri ktorej sa svrbivá urtikária vyskytuje 

priamo v mieste expozície chladu a môže byť sprevádzaná tachykardiou a tachypnoe. 

Pri Muckleovom-Wellsovom syndróme (MWS) nie sú horúčky dominantným príznakom. Ataky 

zvýšenej telesnej teploty trvajú 2 – 3 dni, ale sú mierne. Vyskytuje sa nesvrbivý urtikariálny exantém. 

Kožné prejavy sú variabilné, môžu byť každodenné alebo dokonca kontinuálne s kolísavou intenzitou. 

Exacerbácie nie sú provokované chladom. Z ďalších príznakov boli opísané artralgie/artritídy, progresívna 

percepčná porucha sluchu, únava a slabosť. Zriedkavo sa vyskytuje aj sterilná meningitída, edém papíl 

zrakových nervov, faciálna dysmorfia a nízky vzrast. V liečbe sa t. č. uplatňujú antagonisti IL1. 

Nesteroidné antiflogistiká (NSA) a kortikoidy sú málo účinné. Neliečený MWS je spojený s 25 % rizikom 

systémovej amyloidózy. V súčasnosti nie je jasné, či liečbou antagonistami IL1 dokážeme predísť rozvoju 

tejto komplikácie. 

Chronický infantilný neurologický, kožný a kĺbový syndróm (CINCA) je multisystémové 

progresívne zápalové ochorenie a najzávažnejšia forma CAPS. Typická je triáda kožných, neurologických 

a kĺbových príznakov a začiatok v novorodeneckom veku. Označuje sa preto aj ako multisystémové 

zápalové ochorenie so začiatkom v novorodeneckom období (NOMID). Exantém je zhodný ako pri iných 

formách CAPS: je migrujúci, urtikariálny až multiformný, ale nesvrbivý. Je perzistujúci, ale jeho intenzita 

môže kolísať. Sterilná meningitída sa môže už v dojčenskom veku prejaviť epileptickými záchvatmi, 

hemiplégiou, percepčnou poruchou sluchu a atrofiou mozgu. Vo vyššom veku pacienti udávajú bolesti 

hlavy, nauzeu alebo ranné vracanie ako dôsledok zvýšeného intrakraniálneho tlaku, môže sa vyvinúť ľahká 

mentálna retardácia. V likvore je zvýšený počet neutrofilov pri negatívnom kultivačnom náleze. Na očnom 

pozadí sa zistí edém papíl, môže sa vyvíjať atrofia optického nervu s progresívnou stratou vízu. Vyskytuje 

sa aj chronická uveitída a konjunktivitída. 

U 50 % pacientov s CINCA sa manifestuje charakteristická artropatia. Postihuje veľké kĺby, najmä 

kolená. Prejaví sa bizarným zväčšením kĺbov, zhrubnutím epifýz a nepravidelným tvarom postihnutých 

kostí. Podkladom tohto procesu je dezorganizácia chondrocytov a nepravidelná osifikácia epifýz s tvorbou 

exostóz. Pravdepodobne v dôsledku rovnakého procesu dochádza k poruche rastu, faciálnej dysmorfii 
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(prominujúce čelo, sedlovitý nos, skrátenie končatín), Môžu, ale nemusia sa vyskytovať ataky zvýšenej 

teploty rôznej intenzity a dĺžky. V objektívnom náleze môže byť prítomná lymfadenopatia a 

hepatosplenomegália. Z laboratórnych parametrov je trvalo zvýšená zápalová aktivita, a preto pri 

neliečenom ochorení dochádza k rozvoju systémovej AA amyloidózy. V liečbe sa používajú nesteroidné 

antiflogistiká (NSA), ktoré zmiernia bolesti, ale nemajú efekt na zápal. Glukokortikoidy kontrolujú zvýšené 

teploty, ale nezabránia progresii kĺbového postihnutia. Klasické imunosupresíva nemajú žiaden efekt. 

Kauzálnou liečbou je blokáda nadmerne produkovaného IL1. Táto cielená liečba zmierni príznaky 

ochorenia, potlačí zápalovú aktivitu, zabráni progresii neurologického postihnutia vrátane percepčnej 

poruchy sluchu a postihnutia očí. 

 

Deficiencia mevalonátkinázy (MKD), v minulosti známa ako hyper-IgD syndróm (HIDS), je dedičné 

metabolické ochorenie spôsobené poruchou v syntéze cholesterolu. Enzým mevalonátkináza (MVK) je 

zodpovedný za fosforyláciu mevalonátu na 5-fosfo-mevalonát. Mutácie v géne pre MVK (12q24) vedú k 

jeho nedostatočnej funkcii a deficitu medziproduktov cholesterolového metabolizmu. V súčasnosti je už 

známe, že to má za následok poruchu izoprenylácie bielkovín a aktiváciu inflamazómu. Ochorenie je 

dedičné autozómovo recesívne. U heterozygotov (aktivita MVK 2 – 30 %) sa prejaví ako syndróm 

periodických horúčok (MKD). U homozygovtov (aktivita MVK 0 %) má charakter metabolického 

ochorenia (mevalónová acidúria) s atrofiou mozgu, faciálnou dysmorfiou, kataraktou, generalizovanou 

lymfadenopatiou, hepatosplenomegáliou, artritídou a s vysokou mortalitou v dojčenskom a batolivom veku. 

V klinickom obraze sa už v 1. roku života nepravidelne vyskytujú epizódy horúčok s triaškou, ktoré 

trvajú 3 – 7 dní. Môžu im predchádzať prodrómy (bolesti hlavy a chrbta, únava a závraty). Ataky vznikajú 

spontánne, ale často sú provokované infekciou, očkovaním alebo stresom vrátane emocionálneho. Počas 

atakov sa väčšinou objaví bolestivá krčná lymfadenopatia a vždy aj bolesti brucha (pravdepodobne 

v dôsledku mezenteriálnej lymfadenopatie). Na koži celého tela aj na dlaniach sú nemigrujúce 

erytematózne makuly až papuly. Časté sú artralgie až artritída. Ďalej sa vyskytujú bolesti hlavy, 

splenomegália a afty na slizniciach ústnej dutiny, prípadne aj na genitáliách. Neliečené ochorenie môže 

byť, i keď zriedkavo, komplikované rozvojom systémovej AA amyloidózy. 

Na rozdiel od iných syndrómov periodických horúčok má MKD ako metabolické ochorenie aj svoj 

charakteristický laboratórny obraz. Pri zvýšenej telesnej teplote klesá aktivita MVK a do moču sa vylučuje 

zvýšené množstvo mevalonátu. Stanovenie mevalonatúrie (v rámci vyšetrenia organických kyselín v moči) 

počas epizódy horúčok je preto kľúčové. Koncentrcie IgA a IgD sú síce počas atakov MKD často zvýšené 

(78 % pacientov), ale nie sú špecifické a vyskytujú sa aj pri iných ochoreniach. Ich zvýšené hodnoty preto 

diagnózu MKD nepotvrdzujú a ich normálne hodnoty ju ani nevylučujú. Z tohto dôvodu sa ustúpilo od 

pôvodného označenia hyper-IgD syndróm. 

Liečba sa odvíja od intenzity ťažkostí daného pacienta. Epizódy horúčok môžu dobre reagovať na 

jednorazové podanie glukokortikoidov. U malej časti pacientov bol opísaný efekt pravidelného podávania 

kolchicínu na redukciu frekvencie epizód horúčok. Inhibícia metabolizmu cholesterolu statínmi síce viedla 

k poklesu mevalonatúrie, ale nezlepšila klinické prejavy MKD. Pri výrazných ťažkostiach je indikovaná 

liečba antagonistom IL1 na zvládnutie epizódy horúčok, eventuálne aj trvalo. 
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Periodický syndróm s spojený s TNF receptorom (TRAPS) je syndróm periodických horúčok, 

ktorý vzniká v dôsledku trvalo zvýšenej aktivity TNF. Typické sú dlhé epizódy horúčok, ktoré 

pripomínajú systémovú juvenilnú idiopatickú artritídu. TNF je jeden z najznámejších zápalových 

cytokínov. Jeho prozápalové pôsobenie prostredníctvom receptora TNFR sa za normálnych okolností 

ukončí uvoľnením časti receptora s naviazaným TNF z bunkovej membrány. Mutácie v časti génu 

kódujúcom extracelulárnu doménu TNFR tento mechanizmus narušia, lebo zvyšujú stabilitu TNFR, a tak je 

pôsobenie TNF nekontrolované. Dedičnosť je autozómovo dominantná, výskyt ochorenia sa preto 

väčšinou dá vystopovať v každej generácii. 

Klinicky sa TRAPS prejaví po 2. – 3. roku života dlhotrvajúcimi (dni až týždne) atakmi horúčok 

septického charakteru. Typický je migrujúci, centrifugálne sa šíriaci exantém na trupe a akrách, ktorý je 

sprevádzaný kŕčovitými bolesťami svalov v mieste exantému. Typická je konjunktivitída a periorbitálny 

opuch. Môžu byť prítomné prejavy serozitídy ako bolesti brucha a na hrudníku či artralgie a artritída. So 

stúpajúcim vekom sa intenzita príznakov zmierňuje a fenotyp je miernejší: pacienti trpia artralgiami, 

myalgiami a majú zvýšené zápalové parametre. U 25 % pacientov sa vyvinie systémová AA amyloidóza. 

Pre TRAPS je typická zvýšená zápalová aktivita počas horúčok, ale môže pretrvávať aj medzi atakmi. 

Je známa aj mutácia R92Q, ktorá sa spája s miernejším fenotypom TRAPS, pri ktorom sú ataky horúčok 

častejšie, ale miernejšie, trvajú len 3 – 5 dní, a tak sa podobajú na ataky syndrómu PFAPA. Tieto ataky 

dobre reagujú na krátkodobé (3 – 5 dní) podávanie kortikoidov. Tento fenotyp nie je spojený s vývojom 

systémovej AA amyloidózy. 

V liečbe pôsobia NSA len symptomaticky. Glukokortikoidy zmiernia priebeh atakov, ale neovplyvnia 

frekvenciu ich výskytu. Podľa očakávania je účinná liečba etanerceptom (rekombinantný receptor TNF). 

Monoklonové anti-TNF protilátky však stav zhoršujú, keďže sa naviažu pevne na TNFR a znemožnia 

jeho deaktiváciu. V liečbe sa osvedčili aj antagonisti IL1. 

Pri niektorých ochoreniach, ktoré sa prejavujú klinicky a laboratórne ako syndrómy periodických 

horúčok, sa  doposiaľ nepodarilo identivikovať kauzálnu mutáciu. Predpokladá sa preto, že sú podmienené 

polygénovo. Z praktického hľadiska je dôležité, že sa vyskytujú vo všetkých etnikách, ich prevalencia 

mnohonásobne prevyšuje výskyt monogénových syndrómov periodických horúčok a je ich možné 

diagnostikovať po vylúčení iných príčin horúčok. Rozpoznať medzi nimi pacientov s monogénovo 

podmienenými syndrómami periodických horúčok môže byť veľkou výzvou. Patrí k nim syndróm PFAPA 

a systémová juvenilná idiopatická artritída (pozri kapitola 3). 

 

Označenie syndróm PFAPA (Marschallov syndróm) je akronym: periodická horúčka, faryngitída, 

afty, adenitída. Predstavuje súbor príznakov, ktoré sa v pravidelných intervaloch vyskytujú u batoliat a detí 

predškolského veku. Ide o najčastejší syndróm periodických horúčok, i keď presné údaje o jeho výskyte nie 

sú známe. Pri syndróme PFAPA sa doposiaľ nepodarilo zistiť kauzálnu mutáciu. Rodičia týchto detí však 

mali v detstve často podobné ťažkosti, ktoré boli hodnotené ako chronická tonzilitída a podstúpili 

tonzilektómiu. Prednedávnom sa u časti pacientov so syndrómom PFAPA, u ktorých sa vyskytovalo viac 

áft a príznaky aj mimo epizódy horúčok, potvrdila mutácia v géne CARD8. Je známe, že CARD 8 

ovplyvňuje aktivitu inflamazómu.  
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Klinicky sa epizódy horúčok väčšinou prejavia po 1. až 2. roku života. Po niekoľkoročnom období 

s postupne sa predlžujúcimi intervalmi medzi epizódami príznaky do 6. roku života spontánne ustúpia. 

Ojedinele pretrvávajú až do školského veku. Klinickému obrazu dominujú často pravidelne (ale niekedy aj 

nepravidelne) sa vyskytujúce (v 3 – 5-týždňových intervaloch) epizódy horúčok, ktoré trvajú 3 – 5 dní. 

Počas nich majú deti opakované výstupy teploty, začervenaný hltan a tonzily, ktoré môžu byť jemne 

povlečené (exudatívna faryngitída). Súčasne sú zdurené krčné, ale nie iné lymfatické uzliny. Typický je 

výskyt áft až aftóznej stomatitídy počas horúčok, nie je však pravidlom. V laboratórnom obraze dochádza 

k vzostupu zápalových parametrov ako pri bakteriálnej infekcii. U mnohých detí preto tento stav môže 

imitovať akútnu bakteriálnu tonzilofaryngitídu, čo vedie k opakovanej indikácii antibiotickej liečby, 

nezriedka pri každej epizóde. Mikrobiologické vyšetrenia sú však negatívne a klinický stav aj laboratórne 

parametre sa upravujú spontánne – bez antibiotickej liečby. Medzi epizódami horúčok sú deti bez 

akýchkoľvek klinických ťažkostí, rastú, prospievajú a nevyvíjajú sa u nich žiadne komplikácie. Od 

školského veku aj v dospelosti sú títo jedinci zdraví. Systémová amyloidóza sa pri syndróme PFAPA 

nevyskytuje.  

Pre syndróm PFAPA nie je k dispozícii žiaden patognomický laboratórny test ani kauzálna mutácia. 

Diagnóza syndrómu PFAPA je preto klinická – podľa diagnostických kritérií. Podľa týchto kritérií je 

podmienkou stanovenia diagnózy syndrómu PFAPA vylúčenie imunodeficitu, malignity a iných 

monogénovo podmienených syndrómov periodických horúčok. Z praktického hľadiska je najmä posledná 

podmienka pri vysokom výskyte syndrómu PFAPA a finančnej náročnosti genetických vyšetrení niekedy 

ťažko splniteľná. Zvláštnu opatrnosť je však potrebné venovať odlíšeniu syndrómu PFAPA od deficiencie 

mevalonátkinázy (MKD). Pri tomto je dĺžka epizód horúčok podobná, vyskytujú sa aj afty a epizódy môžu 

reagovať na podanie kortikoidov podobne ako pri syndróme PFAPA. Avšak výskyt exantému a bolestí 

brucha by mali upozorniť práve na možnosť MKD s podstatne závažnejšou prognózou. Podobne je 

potrebné odlíšiť syndróm TRAPS podmienený mutáciou R92Q, pri ktorom sa epizódy horúčok môžu 

podobať na PFAPA, ale na ich zvládnutie je potrebná niekoľkodňová kortikoterapia. 

Vzhľadom na benígny charakter tohto stavu nie je liečba syndrómu PFAPA z medicínskeho hľadiska 

bezpodmienečne nutná. Pravidelný a relatívne častý výskyt epizód horúčok však znižuje kvalitu života 

dieťaťa a jeho rodiny, a preto sa väčšina rodičov pre liečbu rozhodne. Podanie 1 dávky kortikoidu 

(prednizón 1 mg/kg) v úvode epizódy horúčok účinne zabráni rozvoju kompletného obrazu epizódy a nie je 

spojené s nežiaducimi účinkami dlhodobej kortikoterapie. Tento efekt je tak typický, že slúži aj ako 

„terapeutický test“, ktorý podporí diagnózu syndrómu PFAPA. Kortikoidy epizódy skrátia, ale nezabránia 

ich ďalšiemu výskytu, ich frekvencia dokonca môže narásť. Niekedy sa uvádza účinok podávania 

cimetidínu alebo montelukastu, nedá sa však podložiť relevantnými štúdiami. Sú údaje o vysokej účinnosti 

tonzilektómie, po ktorej viac ako 90 % detí ostáva bez horúčok. V našich podmienkach tento invazívny 

postup odporúčame v prípade pretrvávania príznakov do školského veku. 

 

Diagnostický prístup k syndrómom periodických horúčok 

Horúčka je jedným z najčastejších príznakov choroby v detskom veku. Jej príčinou sú väčšinou 

infekcie. Ak sa však epizódy horúčok opakujú často, majú stereotypný charakter, vylúči sa infekcia a 
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malignita, je možné uvažovať o syndróme periodických horúčok, a to najmä vtedy, ak sa v priebehu 6 

mesiacov vyskytli minimálne 3 epizódy horúčok, ktoré sa nepodarilo inak vysvetliť. 

Rozpoznanie autoinflamačnej podstaty ochorenia však má pre pacienta veľký praktický význam najmä 

z dvoch dôvodov: 1) umožňuje využitie dnes už dostupnej cielenej a najmä vysoko účinnej anticytokínovej 

liečby a 2) včasná liečba zabráni rozvoju najzávažnejšej komplikácie viacerých týchto ochorení – 

systémovej AA amyloidóze. Táto vzniká pre zvýšenú tvorbu a ukladanie fibrilárneho proteínu sérového 

amyloidu A (SAA) pri intermitentne alebo trvalo zvýšenej zápalovej aktivite. SAA je proteín akútnej fázy, 

ktorého hodnoty úzko korelujú s hodnotami C-reaktívneho proteínu. Trvalo zvýšený SAA sa hromadí v 

orgánoch (obličky, črevo, pečeň, štítna žľaza, srdce) a vedie k poruche ich funkcie (nefrotický syndróm, 

malabsorpcia, hepatopatia, arytmia, kongestívne zlyhanie srdca a pod.). 

Autoinflamačné ochorenia môžeme rozdeliť na monogénové (s kauzálnymi mutáciami v jednom géne) 

a polygénové, pri ktorých má patologický imunitný proces charakter autoinflamačnej reakcie, ale kauzálne 

mutácie nie sú presne známe a na vzniku ochorenia sa predpokladá účasť viacerých génov.  

Klinické prejavy či už monogénových, alebo polygénových autoinflamačných ochorení s horúčkami sa 

do značnej miery prekrývajú. Avšak niektoré skutočnosti môžu napovedať správnu diagnózu. Striktná 

pravidelnosť epizód, výskyt povlakov na tonzilách a áft, ako aj dobrá odpoveď na jednorazové podanie 

kortikoidov sú typické pre syndróm PFAPA. Avšak aj pri deficite mevalonátkinázy (MKD) sa vyskytuje 

krčná lymfadenopatia, afty a niekedy aj dobrá odpoveď na kortikoidy. Prítomnosť bolestí brucha 

a exantému by ale mali upozorniť na možnosť MKD. Aj pri klasickom obraze PFAPA je preto 

bezpodmienečne nutné vyšetrenie mevalonátúrie. Zvýšené hodnoty IgD a IgA sa síce pri MKD vyskytujú, 

ale nie sú preň špecifické a môžu byť aj úplne v norme. Nedostatočný efekt jednorazového podania 

kortikoidov pri syndróme PFAPA, ale dobrý efekt ich viacdňového podávania môže upozorniť na možnosť 

syndrómu TRAPS spôsobeného mutáciou R92Q. Urtikariálny exantém sprevádzajúci horúčky so 

začiatkom v dojčenskom veku je charakteristický pre kryopyrinopatie (CAPS). Veľmi krátke epizódy 

trvajúce 1 – 2 dni, sprevádzané bolesťami brucha alebo na hrudníku sú typické pre FMF. Naopak, 

niekoľkotýždňové obdobia horúčok, pri ktorých je prítomný opuch viečok a exantém s myalgiami, svedčia 

o možnom TRAPS. 

Vo všeobecnosti platí, že začiatok epizód horúčok pred prvým rokom života a bolesti brucha sú typické 

pre monogénové autoinflamačné ochorenia. Stanovenie diagnózy monogénového autoinflamačného 

ochorenia je často otázkou dlhodobého sledovania pacienta. V prípade nejasného klinického obrazu je 

potrebné stanoviť hladinu sérového amyloidu (SAA) mimo epizódy horúčok (2 týždne po poslednej 

horúčke). Ak je SAA aj v asymptomatickom štádiu zvýšené, je potrebné využiť metódy genetickej 

diagnostiky monogénových syndrómov periodických horúčok. Pri diferenciálnej diagnostike syndrómov 

periodických horúčok môže pomôcť tabuľka 1. 

 

 

  



 

54 

Tabuľka 1. Diferenciálna diagnostika autoinflamačných syndrómov s periodickými horúčkami 

 Monogénové Polygénové 

FMF TRAPS MKD CAPS PFAPA sJIA 

FCAS MWS CINCA 

Najčastejšie 
etnikum 

Arméni, Turci, 
Židia (Sefardi), 
Arabi, Taliani 

všetky, 
často Íri 

Holanďania, 
severná Európa 

všetky všetky všetky všetky všetky 

Vek 
manifestácie 

< 20 rokov variabilný, 
často < 3 roky 

< 1 rok < 1 rok variabilný < 1 rok > 1 rok variabilný 

Gén MEFV TNFRSF1A MVK CIAS1/NLRP3 CIAS1/NLRP3 CIAS1/NLR
P3 

- - 

Proteín pyrín TNFR typ 1 mevalonátkináza kryopyrín kryopyrín kryopyrín - - 

Dedičnosť AR/AD AD AR AD AD AD nie (?) nie 
Horúčky 
pravidelnosť 
dĺžka epizódy 

áno 
nie 

1 – 2 dni 

áno 
nie 

10 – 21 dní 

áno 
nie 

3 – 7 dní 

áno 
nie 

v chlade 

áno 
nie 

2 – 3 dni 

áno 
nie 

variabilné 

áno 
áno 

3 – 5 dni 

áno 
nie 

trvalo 

Typické 
príznaky 

bolesti brucha 
hrudníka 
artritída 

edém viečok, 
konjunktivitída 
myalgia, bolesti 

brucha 

bolesti brucha, 
vracanie, 
hnačka, 

artralgia, krčná 
lymfadenopatia 

urtika, 
konjunktivitída 

intolerancia 
chladu 

urtika 
artralgia 
hluchota 

konjunktivitída 

urtika 
meningitída 
artropatia 
mentálna 
retardácia 

faryngitída, 
tonzilitída, 
afty, krčná 

lymfadenopatia 

exantém 
serozitída 

hepatomegália 
splenomegália 
lymfadenopatia 

Iné príznaky eryzipeloidný 
exantém 

bolestivý 
exantém 

artritída, afty, 
fixovaný 
exantém 

artralgia episkleritída 
bolesti brucha 

lymfadeno-
patia 

ojedinele 
bolesti brucha 

artritída (často 
až neskôr) 

Komplikácie amyloidóza 
(> 50 %) 

 

amyloidóza 
(10 – 20 %) 

 

amyloidóza 
(< 10 %) 

 

zriedkavo 
amyloidóza 

amyloidóza 
(> 25 %), 
hluchota 

strata vízu 

amyloidóza 
(< 2 %) 

deštrukcia 
kĺbov, 

hluchota 

žiadne, 
normálny rast a 

vývoj 

amyloidóza, 
deformity 

kĺbov, 
kontraktúry, 
znížený rast 

Terapia kolchicín, 
anti-IL1 

anti-TNF 
(len etanercept) 

anti-IL1 

kortikoidy 
anti-IL1 

anti-IL1 anti-IL1 anti-IL1 kortikoidy 
tonzilektómia 

kortikoidy 
antiIL1, antiIL6 

AR – autozómovo recesívne, AD – autozómovo dominantne 

 

 

Body na zapamätanie o AUTOINFLAMAČNÝCH OCHORENIACH 
1. Autozápalové ochorenia sú prejavom zvýšenej aktivity, resp. nedostatočnej kontroly prirodzenej 

imunity, a preto sa pri nich nevyskytujú autoimunitné fenomény. 

2. Autozápalové syndrómy periodických horúčok sú často geneticky podmienené – dôležitá je preto 

dôkladná rodinná anamnéza a identifikácia etnického pôvodu pacienta.  

3. Neliečené monogénové syndrómy periodických horúčok sa spájajú so zvýšeným výskytom systémovej 

AA amyloidózy (ukladanie sérového amyloidu A). 

4. Syndróm PFAPA je najčastejší syndróm periodických horúčok, ale jeho genetická príčina nie je známa. 

5. Klinický obraz syndrómu PFAPA môže imitovať deficit mevalonátkinázy (MKD) aj syndróm TRAPS 

s mutáciou R92Q.  

6. Zvýšené koncentrácie IgD nie sú špecifické pre deficit mevalonátkinázy (MKD, hyper-IgD syndróm). 

Záchyt mevalonatúrie počas horúčok je pre MKD vysoko špecifický. 

7. Manifestácia periodických horúčok pred dovŕšením 1. roku života a bolesti brucha počas epizódy 

horúčok sú charakteristické pre monogénové syndrómy periodických horúčok.  

8. Veľmi krátke epizódy horúčok (1 – 2 dni) sú typické pre familiárnu stredozemskú horúčku, naopak, 

veľmi dlhé epizódy horúčok (týždne až mesiace) sú typické pre syndróm TRAPS.  

 

 

 

 
 

! 
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12.  OBRAZOVÁ PRÍLOHA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Opuch klbov pri JIA je spôsobený edémom periartikulárnych mäkkých tkanív a/alebo nahromadením 
intraartikulárneho výpotku. Tieto spôsobia stratu fyziologických kontúr kĺbu (A). Najmä nad veľkými kĺbami sa pri 
zápalovej etiológii opuchu spája so zateplenám kĺbu. V prípade malých kĺbov opuch pri juvenilnej idiopatickej 
artritríde nadobúda charaktekristický vretienkovitý tvar (B, C). Pri artritíde sa môže v popliteálnej jame vyvinúť 
zápalová Bakerova cysta (D). 

Obrázok 2: Kontraktúry pri JIA. Bolesť a intraartikulárny výpotok obmedzujú fyziologický rozsah pohyblivosti 
v postihnutom kĺbe, vzniká funkčná, neskôr až fixovaná flekčná kontraktúra. V kolenách typicky najprv dochádza 
k strate extenzie a dostávajú sa to semiflekčného postavenia (A). Podobne sa vyvíja aj semiflexia lakťov (B). Malé 
kĺby prstov rúk ostávajú v semiflexii (C). 

Obrázok 3: Vysoký počet leukocytov vo výpoktu 
spôsobuje jeho zákal. Výrazne skalený, málo viskózny 
výpotok je typický pre septickú artritrídu. 

Obrázok 4: Pre aritritídu pri lymeskej chorobe je 
typické postihnutie kolien s veľkým výpotkom, 
pričom táto artritída niekedy býva napriek veľkému 
výpotku relatívne  málo bolestivá. 

A B C 

A C D B 



 

56 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5: Najčastejšie ortopedické príčiny bolestí bedrového kĺbu. Epifyzeolýza hlavice femoru vpravo s jej 
zosunutím smerom mediálne v mieste neuzatvorenej proximálnej rastovej štrbiny femoru (A).  Aseptická nekróza 
hlavice femoru vľavo (M. Legg-Calvé-Perthes) s jej fragmetnáciou a ťažkou deformitou hlavice až krčku femoru (B). 

Obrázok 6: Typický priebeh horúčok u pacienta so systémovou JIA (A). Charakteristický prchavý ružovočervený tzv. 
“lososovitý“ exantém pri systémovej JIA (B). 

Obrázok 7: Posithnutie temporomandibulárnych kĺbov (TMK) môže byť symetrické alebo asymetrické. Symetrické 
postihnutie spôsobí poruchu rastu mandibuly a  jej relatívne skrátenie. Vzniká tak obraz “vtáčej” tváre (A, D). Súčasne 
je obmedzené maximálne otváranie úst (B, C) – pacient má ťažkosti s prežúvaním. Dochádza k maloklúzií zuboradí 
(E). Synovitída v TMK sa dá preukázať MRI vyšetrením (F). (D,E – archív MUDr. J. Lysý, PhD.) 

A B 

A B 

A B C 

D E F 
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Obrázok 8: Následky chronickej synovitídy pravého kolena pri dlhodobo neliečenej juvenilnej idiopatickej artritíde. 
Hypotrofia svalov stehna vpravo a zhrubnutie pravého kolena, ktoré je v dôsledku predĺženia femoru pri jeho 
nadmernom raste uložené distálnejšie (A). Hypertrofia kondylov pravého  femoru a predĺženie pravej dolnej končatiny 
(B) v dôsledku predĺženia femoru (B). Fixovaná flekčná kotraktúra pravého kolena (C, D). 

Obrázok 9: Entezitída pri juvenilnej idiopatickej artritíde. Výrazné zhrubnutie päty ľavej nohy, ktorá bola dlhodobo 
výrazne spontánne aj palpačne bolestivá (A). Keloidná jazva po otvorenej diagnostickej biopsii kalkaneu, ktorá bola 
indikovaná na nereumatologickom pracovisku (B). Entezofyt tzv. “ostroha” v mieste úponu plantárnej fascie na 
kalkaneus (C). Fyziologický sonografický nález úponu Achillovej šľachy na kalkaneus (D) vs. zhrubnutá a 
hypoechogénna Achillova šľacha a hrboľatý povrch kalkaneu v mieste úponu šľachy pri entezitíde (E). Zhrubnutie 
Achillovej šľachy pri entezitíde v C T obraze (E). 

A B 

C D 

A B C 

E F D 



 

58 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 10: Daktylitída 5. prsta ľavej nohy: výrazne bolestivý opuch a začervenanie v priebehu celého prsta 
u pacienta so psoriatickou JIA (A). Psoriáza nechtu u dieťaťa so psoriázou (B), ktorá sa často spája s vývojom 
psoriatickej JIA resp. daktylitídy na rovnakom prste. 

Obrázok 11: Aktívna synovitída atlanto-axiálneho 
skĺbenia (stavce C1/C2) viditeľná na MRI ako 
hypersignálne tkanivo v okolí, najmä ventrálne od dens 
axis, vysycujúce sa po kontrastnej látke. 

Obrázok 12: Chronická predná uveitída pri JIA. 
Zneokrúhlenie zreničky ako prejav synechií medzi 
dúhovkou a šošovkou – následok chronickej prednej 
uveitídy. 

A B 

Obrázok 13: Rádiologické zobrazenie synovitídy. Hypertrofická klkovitá synovia (biele šípky) vyplňujúca suprapatelárny 
recessus pravého kolena s hypoechogénnym výpotkom (červené šípky) (A). Zvýšené prekvenie hypertrofickej synovie 
zobrazené pomocou Dopplerovho signálu (B). Hypertrofická synovia pri aktívnej synovitíde pravého kolena v MRI obraze, 
odlíšiteľná od intraartikulárnej tekutiny podaním kontrastnej látky (hypersignálny lem vs. exudát) (C). 

C 

A B 
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Obrázok 14: Malígne solídne tumory kostí, ktoré sa prejavili muskuloskeletálnymi bolesťami a imitovali klinický obraz 
artritídy. Osteosarkóm distálnej metafýzy femoru, ktorý sa prejavil nočnými bolesťami kolena (A). Ewingov sarkóm panvy 
vpravo, ktorý sa prejavil bolesťami stehna – osteolýza os pubis a os ischii vpravo viditeľná na RTG (B) aj na CT (C). 

Obrázok 15: Rádiologický obraz progresívnej pseudoreumatoidnej spodyloepifyzárnej dysplázie s deformitami epifýz 
metakardpov a falangov  (A). Deformity stavcov (platyspondýlia) (B) u pacientky s potvrdenou mutáciou v géne WISP 3. 
(archív MUDr. E. Košková, CSc.) 

Obrázok 16: Trichorinofalangeálny syndróm: typická faciálna dysmorfia (jemné, tenké, riedke vlasy, prominujúci 
hruškovitý nos a brada, odstávajúce uši) (A) a progresívne deformity kĺbov rúk (B) a ich rádiologický obraz s tvarom 
kĺbov označovaným ako obraz ceruzky s vrchnáčikom (C). (archív MUDr. D. Mozolová, CSc.)  
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Obrázok 17: Pachydermodaktýlia: vakovitý opuch po stranách 2.-4. proximálaneho interfalangeálneho kĺbu rúk (A) 
v dôsledku zhrubnutia hyperkeratotickej kože a podkožia (detail kĺbu) najmä na laterálnych aspektoch kĺbu (B) pri 
zachovanej plnej funkcii kĺbov (C). MRI rúk s nálezom zhrubnutých periartikulárnych mäkkých tkanív, bez nálezu 
synovitídy (D).  
 

Obrázok 18: Pirmárna pachydermoperisotóza (hypertrofická osteoartropatia) – symetrické deformity všetkých 
nechtov tvaru hodinového slíčka a zrhubnutie posledných článkov prstov u pacienta bez kardiálneho či pľúcneho 
postihnutia (A). Detail distálnych článkov prstov a nechtov u pacienta s primárnou pachydermoperiostózou (B).  

A B D 
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Obrázok 19: Palpovateľná purpura na dolných končatinách a gluteách (A) ako aj v miestach tlaku (Koebnerov 
fenomén) ponožiek (B) a gumy pyžamových nohavíc (C). Zriedkavá ale závažná komlikácia IgA vaskulitídy – pľúcna 
aleveolárna hemorágia (D). 

Obrázok 20: Akútny hemoragický edém dojčiat u batoliat s nálezom sufúzií na koži končatín (A, B), na ploskách 
nôh (C), a tváre (D), ktoré spotnánne ustúpili na liečbe nesteroidnými antiflogistikami. Typický kokardovitý vzhľad 
sufúzií (B, C). 

Obrázok 21: Kawasakiho choroba. Poprasakané červené pery s krustami v akútnej fáze ochorenia (A). 
Veľkolamelózne ošupovanie končekov prstov s progresiou do ošupovanie prstov rúk (B). Priečne ryhy nechtov 
(Beauove línie) u batoľaťa 2 mesiace po prekonaní Kawasakiho choroby (C). Koronaroangiografický obraz (D) (archív 
MUDr. V. Vršanská, PhD.) a CT angiografický nález (E) obrosvkých aneuryziem koronárnych artérií u pacienta 
s neskoro diagnostikovanou Kawasakiho chorobou. 
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Obrázok 22: Malárny raš (motýĺový exantém) pri juvenilnom systémovom lupus erythematosus (A) a pri juvenilnej 
dermatomyozitíde (B, naznačene aj C). Heliotropný exantém (periorbitálne fialové sfarbenie kože) u dieťaťa 
s juvenilnou dermatomyozitídou (B, C).  
 

Obrázok 23: Typické Gottronove papuly na extenzorovej ploche kolien (A), lakťov (B) a  nad 
metakarpofalengeálnymi, proximálnymi a distálnymi interfalangeálnymi kĺbmi rúk (C). 
 

Obrázok 24: Zrhubnutie (hypertrofia) kutikuly a začervenanie nechtových lôžok ako prejav kapilaritídy, u dieťaťa 
s novozistenou juvenilnou dermatomyozitídou (A). Kapilaroskopické nálezy (obrázky z videokapilaroskopu): 
fyziologický nález (B), patologické nálezy u pacientov s juvenilnou dermatomyzitídou (C - megakapiláry, D – znížená 
hustota kapilár, tortuózne kapiláry, E – rozvetvené “kríčkovité“ kapiláry).(archív Doc. MUDr. J. Lukáč, CSc.)   
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Obrázok 25: Dystrofická kalcinóza na extezorovej ploche lakťa (A) a v axile a ramene (B) u pacientov s juvenilnou 
dermatomyozitídou. Rádiologický obraz lokalizovanej (dorzálna strana predkolenia) (C, D) a generalizovanej 
(calcinosis universalis) dystrofickej kalcinózy (E, F). 
 

Obrázok  26: MRI obraz svalov u pacientky s juvenilnou dermatomyozitídou bez postihnutia svalov (dermatomyositis 
sine myositis) (A) a u pacientky s klasickou JDM s apostihnutím svalov vo floridnom štádiu ochorenia (B) a po liečbe 
(C), kde je viditeľný ústup hypersignálnych zmien svalov dolných pletecov a stehien ako aj podkožia.  
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