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Reumatoidná artritída

� Chron. zápalové ochorenie 

- syst.  choroba   spojiva 

� autoimunitná etiopatogen.   

� artritída, erózie, deformity                                                                                       
extraartikulárne prejavy

� často progredujúci priebeh 

� disabilita

� skrátenie dĺžky života o 5 až 7 r. 

� prevalencia: 0,5 – 1% dospelej populácie 

� ženy : muži  =  3 : 1 



Počínajúca  RA  

(vretenovitý opuch  PIP)

Pokročilá   RA  

(deformity)



Epidemiológia RA

� Incidencia:      15 - 40 prípadov  na 100.000  obyvateľov. 

� Prevalencia    0,5 – 1,0 % populácie. 

� Pomer ženy : muži  3:1. 

� Začiatok choroby:  najčastejšie medzi 20-50  rokom, môže však 
začať v ktoromkoľvek veku. 



Patogenéza reumatoidnej artritídy

Aktivácia prirodzenej imunity a toll-like receptorov 

proliferácii a aktivácia imunitných buniek  - sekrécia cytokínov 

Aktivácia bb adaptívnej imunity

v kĺbe  a na periférii

Tvorba prozápalových cytokínov,

Migrácia zápalových bb do kĺba 

Aktivácia synoviálnych bb, 

Osteoklastov, MMP  

Genetická predispozícia   +    faktory vonkajšieho prostredia                                         
(infekcie, fajčenie,  stres)   



Duálny charakter disability (HAQ) 
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RTG progresia pri RA  



Príznaky

 Bolesť- kĺbov, svalov, 

 Ranná stuhnutosť

 Zvýšená únavnosť

 Zvýšené padanie vlasov

 Opuch, zdurenie, zhrubnutie kĺbov

 Exudáty tvorba tekutiny v kĺboch

 Porucha pohyblivosti, deformity

 Zníženie svalovej sily

 Kožné eflorescencie, fotosenzitivita



Postihnutie kĺbov pri RA

 - Metakarpofalangeálne kĺby (MCP)  87%,      

 zápästia                                              82%,

 prox. interfal. kĺby (PIP)                    65%, 

 kolená, členky                                   55%, 

 MTP                                                  50%                                               

 lakte,                                                 20%, 
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Priebeh reumatoidnej artritídy



Deformity kĺbov rúk pri RA (zhrubnutie MCP ulnárna
deviácia prstov rúk)



Deformity rúk a reumatoidné uzlíky pri  pokročilej reumatoidnej artritíde 



Rontgenologické zmeny na kĺboch pri RA: erózie,   
zúženie kĺbových štrbín,  ulnárna deviácia 



Rtg zmeny na kĺboch rúk pri RA. Erózie, uzurácie na hlavičke ulny a rádia  
zúženie až ankylóza interkarpálnych štrbín, v PIP kĺboch 



Deformity kĺbov nôh pri RA (zhrubnutie MTP  I s 
valgóznou deformáciou tzv. „cock up“ druhých prstov nôh



Röntgenologické zmeny na kĺboch nôh pri RA (erózie a 
uzurácie najvýraznejšie na MTP kĺboch II. až V.  bilat.







Deformity kĺbov 
dolných končatín pri RA



Deformity kolien a drobných kĺbov nôh a členkov pri RA



Bakerova cysta na v dorzálnej strane  ľavého kolena



Atlantoaxiálna dislokácia 



Postihnutie krčnej chrbtice pri RA

� Atlantoaxiálna subluxácia

� Subaxiálna dislokácia (pod druhým krčným stavcom)

� Pri JIA: ankylóza intervertebrálych kĺbov, 

atlantoaxiálna subluxácia

Rybár I., Neurologia pre prax, 2004, 



Atlantoaxiálna subluxácia (AAS) 

� Zápalový proces – synoviálny kĺb medzi atlasom a dens axis

- erozívna artritída

- uvoľnenie  ligamentum transaversum atlantis

� Najčastejšie predná AAS:  manifestácia pre anteflexii hlavy (môže 
byť aj bočný alebo zadný posun) 



Hraničná vzdialenosť medzi zadnou plochou predného oblúka atlasu 
a prednou plochou dens axis pri anteflexii (later.projekcia)  - 3 mm



AAS

� atlantoaxiálny kĺb- granulačné tkanivo – pannus- tlak na pažerák 
(dysfágia)

� AAS pri RA: častejšie

pri vyššom výskyte erózií na periférnych kĺboch

s výraznejšou radiologickou progresiou 

s prítomnosťou reumatoidných faktorov 



Štandardný diagnostický  test 

� rádiologické vyšetrenie v predozadnej a laterálnej projekcii, + 
dynamické vyšetrenie pri maximálnom predklone a záklone hlavy v 
laterálnej projekcii

� MRI - včasné radiologické znaky postihnutia: 

edém mäkkých tkanív

tvorba granulačného tkaniva

erózie v atlantoaxiálnom kĺbe 

Rybár I., Neurologia pre prax, 2004



Neurologické komplikácie spôsobené AAS pri RA

� Bolesť

� Myelopatia

� parézy mozgových nervov

� Diagnostika neurologických komplikácií sťažená príznakmi RA i 
lokálne postihnutie ( bolesť kĺbov, svalová slabosť, obmedzenie 
pohyblivosti periférnych kĺbov, chronická polyneuropatia)



Neurologické komplikácie spôsobené AAS pri RA

� Bolesti hlavy, stuhnutosť v krčnej chrbtici, pohybové obmedzenie 

� kvadruplégia spôsobená subaxiálnym postihnutím krčnej chrbtice pri RA-
subluxáciou medzistavcovej platničky C4–5 s herniáciou disku

� paréza n. hypoglossus

� prípad náhlej smrti v dôsledku priečnej lézie miechy pri vertikálnej 
subluxácii dens axis

� U chorých s RA a AAS- vyššia mortalita oproti pacientom bez postihnutia 
krčnej chrbtice

Parish DC a kol:  J Natl Med Assoc, 1990



Postihnutie krčnej chrbtice pri JIA

nižšia frekvencia postihnutia krčnej chrbtice

� postihnutie intervertebrálnych kĺbov krčnej chrbtice s tendenciou k 
ankylóze

� AAS podobná postihnutiu u dospelých

� Častejší  výskyt – pri  polyartikulárnej alebo systémovej forme

� stuhnutosť v krčnej chrbtici, niekdy až torticollis

� Pri bolesti, či  pohybovom obmedzení- infekcia alebo fraktúra

� Pri dlhotrvajúcom ťažkom priebehu JIA s ankylózou
intervertebrálnych kĺbov boli popísané kalcifikácie longitudinálnych
ligament

Rybár I., Neurologia pre prax, 2004



Liečba AAS

� konzervatívna liečba:  stabilizáciou krčného úseku chrbtice pomocou tvrdšieho 
podporného goliera, ktorý udržiava šiju v strednom postavení

� Pri JIA: mäkký podporný golier

� Radikálna chirurgická liečba: 

kraniocervikálna, atlantoaxiálna, subaxiálna stabilizácia

z predného aj zadného prístupu,  kombinácia s odstránením granulačného 

tkaniva a kostného detritu z oblasti predného atlantoaxiálneho kĺbu

� Indikácia: ak konzervatívna stabilizácia stratila účinnosť a  ochorenie 
progreduje napriek protizápalovej liečbe, pretrvávajú bolesti, progresia 
neurologických  príznakov



Extraartikulárne
prejavy RA

~ 40%           pacientov  s RA 

~ 13%           závažná forma ExAP  RA

Výskyt ExAP 1955-1994  ≅ 1995-2003

Turesson C, Ann Rheum Dis, 2003, 62:722 



Systémové

- serozitída 

- vaskulitída 

- reumatoidné uzly 

Orgánové 

- pľúcne, kardiálne  

- očné, Feltyho sy  

- renálne  

- hematologické  

- neurologické

Komplikácie  RA

- amyloidóza 

- osteoporóza

- infekcie

Liekmi indukované           

- gastropatia

- nefropatia

- hepatopatia 

- hematologické

ExAP
RA



Extraartikulárne prejavy RA

klin. manif.        autopsia

(%)                (%)

Reumatoidné uzly            15-25

Serozitída 25-30              50-75 

Vaskulitída 1-10               15-25

Instersticiálna pneum.        14                   34

Feltyho sy 1                     2

Anémia                               75    

Lymfadenopatia (axil.)        66

Amyloidóza 21

Sjogrenov syndróm          15-35         

O´Gradaigh, D,  in Rheum Arthritis, 2000



Reumatoidné uzly 



Pľúcne postihnutie pri RA

frekvencia     autopsia.                      

(%)              (%)

� Pleuritída 25-30            ≈ 50-70%

� Pľúcne noduly 1                       ≈ 5                

(horné pľ. polia,  50% centr. nekróza) 

� Intersticiálna pneumopatia 44

� Vaskulitída

� Bronchiektázie                                           25%  (HRCT)    (1)

� Pľúcna hypertenzia 

� Metotrexátová pneumonitída 2-5%                 (2)

1. WU Hassan,  Ann Rheum Dis, 1995, 54:308

2. Kremer JM, Arthritis Rheum 1997, 40: 1829   





Vaskulitída pri RA  

 klinicky 1-10%        (15-25% v autopticky)

 Nechtové mikroinfarkty, ulcerácie, 

perif. neuropatia, mononeuritis multipl.

 Reum faktor, ↓ C, pANCA, ANA, CIK, kryoglobulíny

 Významne zvýšená  mortalita and morbidita 

 Postihnutie viscer. orgánov (obličky, srdce, respiračný,  nervový systém, 
oči,  serózne blany,  GI  trakt) 





Kardiálne postihnutie pri RA 

� Kardiálne postihnutie 

� Perikarditída:               ECHOkg 25%       autopsia 50-75 

� Koronaritída autopsia 20% (1)

� Reum.noduly autopsia 10%

� Chlopňové chyby    ECHOkg 30%

(regurgit. Ao a Mi) 

1. W.B Lebowitz et al., Geriatrics, 1996, 21:194



Nefropatia pri RA
� multifaktoriálna

� mikroalbuminúria - najčastejšia,  koreluje s aktivitou RA 

� GN pri RA                   klinicky  hematúria,  zníženie GF 

40% mezangiálna,  membránová GN 

� nefrotický sy najčastejšia amyloidóza, D PNA 

� renálna vaskulitída u 25%  pac. pri  syst. reum.  vaskultitíde

� Lieky najčastejšia príčina nefropatie (D PNA, CyA, NSA)

� - tubulointersticiálna nefritída



� Suchá keratokonjunktivitída 35% of pts

� Episkleritída a skleritída – asociované so závažnými ExAP

� Episkleritída – koreluje s aktivitou RA 

� Skleritída – závažná, častá pri systémovej vaskulitíde

� Scleromalatia perforans – forma nodul. vaskulitídy

� Retinálna vaskulitída často subklinická až 15% (fluoresc) 

� Liekmi indukovaná (GK, antimalariká - katarakta, retinopatia)

Očné manifestácie pri RA 

N. Giordano, Clin Exp Rheumatol, 1990, 8:121





Prežívanie pacientov s RA

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Predpokladané prežívanie

RA

RA s extrart.prejavmi

RA so závažnými 
extraart.prejavmi   

roky

Podľa:  Turesson C, J Rheumatol, 2002, 29:1 



• vysoké reaktanty akútnej fázy (CRP, SE) , 

• pozitivita reumatoidného faktora

• anti-citrulínové protilátky  na začiatku

• HLA-DRB1∗0401, HLA-DRB1∗0404, 

• vysoká klinická  aktivita

• chronická symetrická polyartritída

• včasný vývoj erózií 

• extraartikulárne prejavy

• včasný vývoj funkčného postihnutia   kĺbov (HAQ)

• ženské pohlavie 

• nízke vzdelanie, slabé sociálne sk. 

• fajčenie (?) - extraartik. prejavy,  reum. uzlíky, HAQ,  reum. faktor,

Faktory nepriaznivej prognózy RA



Ciele liečby RA

Včasná liečba

navodenie remisie  alebo  nízkej aktivity  RA   

zabrániť vzniku štruktúrnych zmien, 

zastaviť  alebo výrazne spomaliť ich progresiu, 

Ciele liečby RA





Reumatoidná artritída
- chron. zápalová choroba 

- autoimunitná etiopatogen.   
- artritída, erózie, deformity                                                                                          
- extraartikulárne prejavy

-
- často progredujúci priebeh 
- disabilita
- skrátenie dĺžky života  o 5 až 7 r. 
- prevalencia: 0,5 – 1%  dospelej populácie 









Reumatoidná artritída

reumatický zápal kĺbov

� chronická zápalová choroba kĺbov   

� Postihuje  0,5 – 1% dospelej populácie 

� jej vznik je spojený  s poruchou imunity     

� Poškodenie kĺbov  - aj mimokĺbové prejavy  

� Postupné zhoršovanie choroby 

vývoj deformít, postupné zhoršovanie 
pohyblivosti  

� skracuje dĺžky života o 5 až 10 r. 







 včasná - intenzívna  

 komplexná - individuálna

 farmakologická - nefarmakologická, 

 poučenie  pacienta,  úprava denného režimu 

 fyzikálna liečba, 

 chirurgická liečba

Liečba reumatoidnej artritídy


