
32-letá pacientka, v domácnosti, 3 děti, 3 měs. 

po šestinedělí.

Před 4 týdny  poprvé bolestivý otok PIP kloubů 

rukou  a  bolestivost  MTP kloubů nohou, 

doprovázené ztuhlostí po ránu

+ systémové příznaky: únavnost, 

snížená výkonnost, depresivní nálady 

Ddg: 

• RA

• systémové onemocnění pojiva 

(SLE?; Sjögrenův syndrom?...) 

Někdy hypestézie/ dysestézie prstů HK 

s barevnými změnami Ddg: Raynodův syndrom? ➛ SSc?  SLE?

Diskrétní bolestivý otok PIP III vpravo

a MCPII a III vlevo

Bolestivost MTP II, III, IV bilat.

Laboratorní vyšetření:

FW: 28/43  CRP 1,5 mg/l 

LFT: 1:320 RF IgM 1:360

Anti-CCP 1:80

ostatní (vč. imunologie): negativní

Dg: RA (4 kritéria ze 7)

• seropozitivní (LFT+, RF+)

• časná (do 1 r.)

• Neerozivní (normální rtg)

Rtg vyšetření kloubů: normální nález

Diskuze:

• Normální CRP- relativně časná RA, až 40% pacientů s RA má normální hodnotu CRP

• LFT/RF jsou nespecifické, a-CCP jen hraničně pozitivní

• Chybí rtg změny- časná RA 



Revmatoidní 

artritida

Jiří Štolfa 

RÚ Praha



Nezánětlivá

Zánětlivá

Primární zánětlivé 

artropatie

Revmatoidní artritida

Spondyloarthritidy

AI systémová onemocnění pojiva

Vaskulitidy

Artróza, revmatizmus měkkých tkání…

Metabolická Dna, pseudodna (CPPD)…



Revmatoidní artritida

 nejčastější primárně zánětlivé

revmatické onemocnění

 způsobuje bolest, deformity 

kloubů a ztrátu funkce

 snižuje funkční schopnost až 

invaliditu

 snižuje kvalitu života

 zkracuje život nemocných

o 5-10 let

 doba přežití u vysoce aktivní RA 

srovnatelná s

 Hodgkinovou ch.

 koronární chorobou s postižením

3 tepen

 Eroze se vyvíjejí během  

prvních 2 let onemocnění

 V časné fázi jde o lokální 

kloubní onemocnění, pozdějí

jde o systémové onemocnění



 Ženy : muži 2- 3 : 1

 Prevalence:  ~1% (0,3 – 2,1%)
 Dvouvaječná dvojčata: 3 – 4%

 Jednovaječná dvojčata: ~ 15%

 Příbuzný pac. se seropozitivní RA.: 4x čatěji

Epidemiologie RA

 Roční incidence do 10 - 50/100 000

 Heritabilita: 40 – 60%

 USA Indiáni Chippewa 7,1%

 Indiáni kmene Pima 5,3 %

 Jižní Afrika: 0 %



RA-definice
 Klinicky:

Symetrická polyartritida, postihující predilekčně DRK a RC, s 

prodlouženou ranní ztuhlostí, postihující častěji ženy, s 

manifestací mezi 30. – 40. rokem života

 Patologicko-anatomicky:
Perzistující synovialitida s místní destrukcí chrupavky, kostními 

erozemi a různým stupněm mimokloubních změn.

 Etiologicky:
 Interakce neznámého antigenu s

 dysfunkčním imunitním systémem

• vrozená genetická odchylka 

(u geneticky vnímavého jedince)

• získaná  genetická odchylka (genetická mutace)



RA-definice

• Patologicko-anatomicky:
Perzistující synovialitida s místní destrukcí chrupavky, kostními 

erozemi a různým stupněm mimokloubních změn.

OCPmonocyt 

CD14+

T-lyOB FLS

M-CSF
RANKL

OC

OPG

C-fmsRANK

RANKL

denosumab

Destrukce kosti / chrupavky
1.metaloproteinázy

2.osteoklasty

OC       - osteoklast

OCP     - prekurzor osteoklastu

OB       - osteoblast

M-CSF - faktor stimulující makrofágy

OPG    - osteoprotegerin

T-ly      - T-lymfocyt

FLS     - synoviocyt podobný fibroblastu



 Etiologicky:

 Interakce (dosud) neznámého antigenu s 

 Dysfunkčním imunitním systémem

 vrozená (geneticky náchylní pacienti)

 získaná (genová mutace)

RA-definice

Povaha dysfunkce?

 Rozpoznání  peptidů uvnitř kloubu („self“ structures) jako tělu cizí  

 Nepřiměřená odpověď na běžné zevní antigeny (bakteriální / virové …) 

Důsledek:

 Aktivace imunitního systému (stimulace)

T – lymfocytů 

 B-lymfocytů  protilátky  (RF, ACPA)

 Zvýšená exprese cytokinů (TNFα, IL-1; IL-6…)

Cíl: 

 Degradace...odstranění z organizmu 

Výsledek: 

 Poškození kloubu (kosti / chrupavky)



Imunopatogeneze revmatoidní artritidy

• Expression of MMPs

• Neoangiogenesis

• Expression of adhes. mol.

• Expression of chemokines 

T- ly
(autoreactive)

Antigen-
presentingcell

TNF, IL-6, IL-1 a jiné  prozánětlivé cytokiny, ACPA..

TNF,IL-2,IFNγ a
direct

cell-cell
contact

Makrophage

FLS

FLS = fibroblast-like synoviocytes 

Sec. PP Tak

Synoviocyte chondrocyte osteoclast

IL-6

+ Ly, PMN, MF

IL-8; GM-
CSF

Panus

B-ly

lymphatic 

tissue

jo
in

t 
 c

a
v
it
y

TNF,IL-2,IFNγ a

T- ly



Vývoj kloubního poškození u RA

Panus

RA

Normální

kloub



Klinické manifestace RA_ 

(sub)akutní
 Subjektivní

 Kloubní bolest (klidová)

 Ranní ztuhlost

 Objektivní (na pohybovém aparátu)

(klouby, šlachy a šlachové pochvy, krční páteř)

 extraartikulární

 Systémové 
(únava, subfebrilie, nechutenství, úbytek hmotnosti)

 bolestivost

 otok

 proteplení



Klinické manifestace chronické-
deformity, ruptura extenzorů

Atrofie interossálních svalů Subluxace MCP

Ruptura extenzorů

Ulnární deviace

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.glucosamine-arthritis.org/graphics1/RAHands.jpg&imgrefurl=http://answers.google.com/answers/threadview/id/478410.html&usg=__comsRnzeaziIecV11AGy8cqmzOw=&h=329&w=480&sz=17&hl=cs&start=33&tbnid=i0D6SeDZfiHu8M:&tbnh=88&tbnw=129&prev=/images?q=rheumatoid+foot&start=18&ndsp=18&hl=cs&rlz=1T4SNYG_en___CZ247&sa=N


Postižení přední části nohy u RA

• Pes transversoplanus

• Halluces valgi

• Digiti hamati

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geunr6Bl5Je84AAExXDqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=13fq28glt/EXP=1230985338/**http://www.glaciermedicaled.com/index.php?page=Course+Descriptions&amp;parentPageId=0
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://findmeacure.com/wp-content/uploads/2008/04/foot-deformity-4.jpg&imgrefurl=http://findmeacure.com/2008/04/26/foot-deformity/&usg=__aV94a6murEeNsRjvYV9DLjeUOYA=&h=178&w=264&sz=6&hl=cs&start=141&tbnid=M6SVPkdId1mXiM:&tbnh=76&tbnw=112&prev=/images?q=rheumatoid+foot&start=126&ndsp=18&hl=cs&rlz=1T4SNYG_en___CZ247&sa=N
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.jfootankleres.com/content/figures/1757-1146-1-5-toc.gif&imgrefurl=http://www.jfootankleres.com/&usg=__7T8MRnk-MgiLwtoexPBBLOwvGxk=&h=100&w=100&sz=10&hl=cs&start=97&tbnid=kxyyygHUa5BKkM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=rheumatoid+foot&start=90&ndsp=18&hl=cs&rlz=1T4SNYG_en___CZ247&sa=N


Postižení střední části nohy u RA
Postižení 

 talokalkaneárního (subtalárního) 

 talonavikulárního kloubu +

 spazmus peroneálních svalů

Destrukce chrupavky a kosti  kolaps střední části nohy

Valgózní deformita
„revmatoidní“

nohapes planus

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.images.md/intermedia/imgagent/mediaget/getwatermarked/ARHEU04-01-059&imgrefurl=http://www.images.md/users/image_visitor.asp?chapID=ARHEU04-01&ID=ARHEU04-01-059&fp=64&tf=244&showstyle=1&pagesize=12&contribid=&usg=__MKTW3GoRhp4TRv7g7fAg-kCbRJQ=&h=91&w=120&sz=14&hl=cs&start=69&tbnid=V4uqYqxskuLCZM:&tbnh=67&tbnw=88&prev=/images?q=rheumatoid+foot&start=54&ndsp=18&hl=cs&rlz=1T4SNYG_en___CZ247&sa=N
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.eorthopod.com/images/ContentImages/foot/foot_plantar_fasciitis/foot_plantar_fasciitis_intro01.jpg&imgrefurl=http://www.eorthopod.com/public/patient_education/6485/plantar_fasciitis_heel_pain.html&usg=__oX_H7Ko47TAHvJWi0RyU_5L0TbM=&h=375&w=400&sz=66&hl=cs&start=143&tbnid=TPwyfXRxzfLGAM:&tbnh=116&tbnw=124&prev=/images?q=rheumatoid+foot&start=126&ndsp=18&hl=cs&rlz=1T4SNYG_en___CZ247&sa=N
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.doctorsurgerycenter.com/images/common_foot_problems/phototake_rm_photo_of_flat_foot.jpg&imgrefurl=http://doctorsurgerycenter.com/blog/&usg=__pXyNvCHus5AsZUwYqS7LBaq7BiE=&h=335&w=493&sz=17&hl=cs&start=174&tbnid=7_tOEkEwIOfBPM:&tbnh=88&tbnw=130&prev=/images?q=rheumatoid+foot&start=162&ndsp=18&hl=cs&rlz=1T4SNYG_en___CZ247&sa=N


Atlanto-axiální dissociace

• predentální interval: 3mm; 8 mm: kritická hodnota

• Cervikální myelopatie: klinika + elektrofyzioloígické vyšetření

(SSEP – somatosenzorické evokované potenciály

MEP – motorické evokované potenciály) 

http://www.learningradiology.com/caseofweek/caseoftheweekpix2/cow177arr.jpg


Po fixační 

operaci



Diagnostická kriteria revmatoidní 

artritidy American College of Rheumatology (ACR) Criteria

Arnett FC et al. Arthritis Rheum. 1988;31:315–324.

Alespoň 4 z následujících 

kriterií

 Ranní ztuhlost >1 hod

 Artritida 3 kloubních oblastí

 Artritida ručních kloubů

(PIP, MCP, RC)

 Symetrická artritida

 Revmatické uzly

 Sérové revmatoidní faktory

 Rentgenové změny

Musí být přítomny

alespoň 6 týdnů



Revmatoidní uzly

 Zejména u séropozitivní RA (20%)

 U aktivnějších onemocnění

 Místa se zvýšeným tlakem

 Pevně přiléhají k periostu

 Mohou regredovat s léčbou

• Vaskulitida malých cév 
 fibrinoidní nekróza

 Palisádovitě uspořádané fibroblasty

 kolagenní tkáň se zánětlivým infiltrátem 

a kapilární sítí v intersticiu



Nový marker RA: anti-CCP (ACPA)

Arginin Citrulin

C CH2 CH2 CH2 CHNH

O

NH2 NH

OC

Arginin

Citrulin

Ca2+

PAD

deiminace (PAD)

C CH2 CH2 CH2 CHNH

+NH2

NH2 NH

OC

PAD = peptidylarginin deamináza

Protilátka proti cyklickému citrulinovanému peptidu  

(citrulinace  argininu v průběhu apoptózy)



Význam:

1. Vysoká specificita
(predikuje vývoj RA v budoucnosti)

2. Časná přítomnost
(nediferencovanou artritidu klasifikuje jako revmatoidní)

3. Predikuje vývoj RA v budoucnosti
(Predikuje těžký průběh onemocnění u u časných forem)

Nový marker RA: anti-CCP (ACPA)



Stadia RA
Stádium I

 žádné destruktivní změny na rtg,

 může být osteoporóza

Stádium II
 periartikulární osteoporóza 

 mírné destruktivní změny

 Nejsou kloubní deformity, rozsah pohybu může být omezen. 

 Mohou být: atrofie svalů a kolemkloubních tkání, revmatické uzly a 
tendovaginitidy.

Stádium III
 periartikulární osteoporóza 

 destrukce chrupavky a kosti.

 deformity - ulnární deviace, subluxace, hyperextenze.

 mimokloubní změny.

Stádium IV - kostní nebo fibrózní ankylóza



Otok
měkkých 
tkání

Zúžení 
kloubní
štěrbiny

Eroze, zúžení 
štěrbiny 

Ankylóza

Vývoj rtg destrukcí – stadia RA

Eroze, zúžení 
štěrbiny, 
deviace 

Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV



Vývoj ulnárních deviací na rtg



Pozornost se obrací k „časné revmatoidní 

artritidě)

Časná revmatoidní 

artritida

Proč?

 První rtg změny (eroze)  se objevují v průběhu prvních 2 let

(od prvních symptomů)

 K rtg progresi dochází v průběhu celého onemocnění

Co je „časná?“

 do 6 měs. od prvních příznaků onemocnění

 do 3 měs. od prvních příznaků onemocnění (very early)



Čas - roky

Deformity (strukturální postižení)

Aktivita (zánět)

Aktivita vs. poškození

Window of opportunity



Podezření na „časnou artritidu“
(Kdy odeslat k revmatologovi?)

Ann Rheum Dis, published online 5 JAN 2006

• ≥ 2 bolestivé a oteklé klouby

• postižení MCP / MTP kloubů

• ranní ztuhlost > 30 min



2010 ACR/EULAR kritéria pro RA 

Onemocnění je klasifikováno jako RA 

pokud je skóre ≥6

Aletaha D et al. Ann Rheum Dis. 2010;69:1580-8KLOUBY (0-5 bodů) body

1 velký 0

2 – 10 velkých 1

1-3 malých (s nebo bez postižení velkých) 2

4-10 malých (s nebo bez postižení velkých 3

>10 (alespoň 1 malý kloub) 5

SÉROLOGIE (0-3 bodů)

RF a ACPA obojí negativní 0

Alespoň jeden z RF a ACPA nízce pozitivní 2

Alespoň jeden z RF a ACPA vysoce pozitivní 3

TRVÁNÍ PŘÍZNAKÚ (0-1 bod)

< 6 týdnů 0

≥ 6 týdnů 1

REAKTANTY AKUTNÍ FÁZE (0-1 bod)

Normální hodnota CRP a FW 0

Zvýšená hodnota CRP nebo FW 1

Celkem 10



Manifestace RA

Manifestace v mladém a středním věku:
„od malých kloubů k velkým“

 Časně postižené klouby:  PIP, MCP, RC

 Později postižené klouby: kolena, hlezna, 
ramena, kyčle

Manifestace ve vyšším věku: 

obrácený průběh („od velkých kloubů k mallým“). 



Klinický průběh RA

 monocyklický typ:

 jeden cyklus s remisí alespoň 1 rok

(20 % pacientů)

 polycyklický typ:

 intermitentní nebo kontinuální podtypy

(70 % pacientů)

 progresivní typ:

 narůstající kloubní postižení (10 % pacientů). 

maligní RA



Klinický průběh RA

Adapted from: Henderson, Edwards, Pettipher. Mechanisms and Models in Rheumatoid Arthritis.
© 1995 Academic Press Limited.

Polycyklický

intermitentní

Polycyklický

kontinuální

progresivní

Monocyklický



Laboratorní nálezy

 RAF (FW, CRP)  u většiny pacientů v průběhu  

onemocnění 

 Biochemie v normě, mírná elevace albuminu, 

 celk. Bílkovina a  Fe

 Hematologie: 

 Mírná anemie u 25% -o 35% pacientů

 Trombocyóza

 Normální / mirně vyšší  leukocyty

 Revmatoidní faktor přítomen in až v 80% pacientů

 Anti-CCP přítomen  u ~ 90% pacientů

 ANA pozitivní  u  80% pacientů



Stilova nemoc v dospělosti
Adult onset Still disease (AOSD)

 Častěji u žen , ve 3. – 4. dekádě života

 Horečky -FUO (fever of unknown origin)

 Kožní raš  (drobné makuly lososové barvy 

(zpravidla asociované se vzestupem teploty)

 Kloubní postižení:

 může / nemusí být  přítomno (zápěstí) 

 krční páteř často postižena

 Serozitidy (pericarditida, pleuritida)

 Břišní bolest (mezenterická lymphadenitida)

 Absence  autoprotilátek 



Caplanův syndrom

Pacient s:

 Revmatoidní artritidou

 Revmatickou nodulózou
 uzly mnohočetné

 rozprostřené po celé periferii plic

 histologie- 4 vrstvy:
 Centrální nekróza

 Vrstva makrofágů s prachovými částicemi

 Vrstvy palisádovitě uspořádaních fibroblastů

 Fibrózní tkáň

 Silikózou
(expozice uhelnému/křemičitému  prachu / azbestu)



Feltyho syndrom

Varianta těžší formy revmatoidní artritidy +

 Splenomegalie

 Granulocytopenie (hypersplenizmus)

 časté infekce

 Anemie, trombocytopenie

 Vysoké titry RF



Extraartikulární(-skeletální) manifestace RA

 Revmatoidní vaskulitida

 Revmatické uzly

 Kardiální: perikarditida, akcelerovaná ateroskleróza

(koronární vasculitida výjimečně)

 Plicní: Plicní uzly, intersticiální fibróza, pleuritida

 Oční: scleritis, episcleritis, conjunctivitis

 Neurologické: Kompresivní neuropatie, neuropatie

(vasculitis vasa nervorum)

 Kůže: palmární erytém

 Hematologické: anemie, leukopenie (Feltyho syndrom), trombocytóza

 Renalní: amyloidosis, GN výjimečně

 Hepatální:  jaterní testy

Harris ED Jr. In: Kelley WN et al, eds. Textbook of Rheumatology. 5th ed. Philadelphia, PA:

WB Saunders; 1997:898–932.

Grassi W et al. Eur J Radiol. 1998;27(suppl 1):S18–S24.



Revmatoidní vaskulitida
(efekt léčby rituximabem)

Loket

Před a po

2. běhu rituximabu

Bérec

7 měs po léčbě 

rituximabem



Revmatoidní uzly

 Zejména u séropozitivní RA (20%)

 U aktivnějších onemocnění

 Místa se zvýšeným tlakem

 Pevně přiléhají k periostu

 Mohou regredovat s léčbou

• Vaskulitida malých cév 
 fibrinoidní nekróza

 fibroblasty

 kolagenní tkáň se zánětlivým infiltrátem 

a kapilární sítí v intersticiu



Plicní komplikace RA
 Pleurální výpotek

 Revmatické uzly

 Caplanův syndrom: revmatická nodulóza + silikóza

 Intersticiální plicní postižení:
 Fibrotizující alveolitida/

intersticiální plicní fibróza

 Bronchiolitis obliterans/
organizující  pneumonie (BOOP)

 Postižení dechových cest
 Obliterující bronchiolitida (OB)  

 bronchiektazie

 Toxické lékové projevy
 MTX („metotrexátová“ plíce)

 Zlato

 D-penicilamin



• u seropozitivních, aktivních forem

• Uzly i v jiné lokalizaci

• <1 cm – 8 cm

• Často subpleurálně

• Komplikace: kavitace, výpotky, bronchopleurální výpotky

• Pokles aktivity RA: možná regrese uzlů

Plicní komplikace RA
Pleurální výpotek Intersticiální plicní fibróza• výskyt: ~50%

• transsudáty, 

nízká buněčnost, 

převaha leuko, RF+

• u aktivních forem, 

• může předcházer RA

• může spont. Regredovat

• HRCT

• biopsie:

• ly. alveolitida

• neutrofilní alveolitida

• fibróza

• častěji u aktivních forem, kouření cg, častěji u žen, RF+

Zvláštní forma revmatické nodulózy: Caplanův syndrom

Revmatické uzly

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XRTzjNFXnoAUwxXDqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12r77dce9/EXP=1161109459/**http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine/pulmonar/pd/step25b.htm
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XWB0DNF28sAxEBXDqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12ia8uta7/EXP=1161110017/**http://www.e-radiography.net/ibase5/Chest_Pulmonary/index4.htm


Caplanův syndrom

Pacient s:

 Revmatoidní artritidou

 Revmatickou nodulózou
 uzly mnohočetné

 rozprostřené po celé periferii plic

 histologie- 4 vrstvy:
 Centrální nekróza

 Vrstva makrofágů s prachovými částicemi

 Vrstvy palisádovitě uspořádaních fibroblastů

 Fibrózní tkáň

 Silikózou
(expozice uhelnému/křemičitému  prachu / azbestu)



Kardiální manifestace

Perikard:
 U   RF+ s vyšší aktivitou

 Dle ekg a sekce: v 50% pac. s RA

 Echo-kg: 40%

 Zpravidla asymptomatická

 Dobrá reakce na NSA a  GK

Myokard: 
 Nespecif. Myokarditida, asymptomatická

 Dif. fibrózní změny

 Granulopmatózní změny- revmat. uzly

Endokard:
 Chlopenní vady: 30%, hemodynamicky nevýzn.

Koronární arteritida: (? – vzácná), v rámce vaskulitidy

Amyloidóza



Oční komplikace RA

 Suchá keratokonjunktivitida (SjS)
 10 – 35%,  většinou RF+

 Schirmerův test (produkce slz)

 bengálská červeň, fluorescein (poškození rohovky)

 Episkleritida (nodulární / difuzní)

 Koreluje s aktivitou onemocnění

 Častější, méně  závažná

 Skleritida

 Koreluje s aktivitou onemocnění

 Asociace s vaskulitidou

 Méně častá, závažnější 
(nekrotizující f. skleromamacia perforans)

 Sekundární postižení oka  se vztahem k léčbě

 Kortikoidy:  katarakta, glaukom

 Antimalarika: keratopatie, retinopatie



Hematologické manifestace RA
Anemie chronických onemocnění:

Útlum erytropoezy cytokiny, snížení produkce erytropoetinu

 Normocytární, normochromní

 Fe↓ Transferin ↓ (Porucha utilizace železa)

 ferritin >100ng/ml,  (↑ syntéza )
(hodnota <50ng/ml predikuje ztráty )

 Koreluje s aktivitou onemocnění

Ztrátová anemie
 Mikrocytární, hypochromní

 Fe↓; ferritin↓

Leukopenie (ev.trombocytopenie): Feltyho sy.  (toxicita léků)

Lymfadenopatie, splenomegalie: Asociace s aktivitou, spontánní remise

Trombocytóza: (známka aktivity)



Renální manifestace

Klinická jednotka Etiologie

Mezangiální GN

Membranózní nefropatie
 Zlato

 D-penicilamin

Akutní intersticiální nefritida  NSA

Amyloidóza

 chron. zánětlivé onemocnění

 zvýšená axprese cytolinů

 zvýšená syntéza prekurzoru 

sérového amyloidu A (SAA)



Jak hodnotit:

Odpověď na léčbu:

• DAS28

• ACR  (20; 50; 70)

Aktivitu onemocnění:   

DAS28



Disease Activity Score 28 (DAS28)
Hodnotí:
 Aktivitu onemocnění

 Odpověď na léčbu 

DAS28 = 0.56 • (t28) + 0.28 • (sw28) + 0.70•Ln(ESR) 

+ 0.014•GH

 Počet bolestivých kloubů z 28 (t28)

 Počet oteklých kloubů z 28(sw28)

 Sedimentace erytrocytů (FW, mm/hod)

 Globální hodnocení zdravotního stavu (GH) na 100-mm 

vizuální analogové škále (VAS)

Vysoká aktivita >5.1 

Nízká aktivita <3.2

Remise <2.6

32,0



DAS28 < 3.2

3.2  DAS28  5.1

DAS28 > 5.1

Kriteria odpovědi na léčbu dle 

EULAR

>1.2 0.6–1.2 <0.6

Pokles DAS28 (odpověď)

Dobrá

Střední

Žádná

Aktuální skóre

Prevoo ML et al. Arthritis Rheum. 1995;38:44–48.

van Gestel AM et al. Arthritis Rheum. 1996;39:34–40.



Cíle terapie revmatoidní artritidy

 Vymizerní / pokles klinické aktivity
(Zmírnit symptomy vč: bolesti, otoku, ztuhlosti, únavy)

 Zabránit rtg progresi 
(destrukci kloubu, deformitám),

 Zabránit ztrátě funkce, disabilitě, a

předčasnému úmrtí

 Zachovat kvalitu života

Albers JMC et al. Ann Rheum Dis. 2001;60:453–458.

Grassi W et al. Eur J Radiol. 1998;27(suppl 1):S18–S24.

Dosáhnout remise (klinické, humorální, rtg)



Cíle terapie revmatoidní artritidy

 toho  lze zřídka lze dosáhnout

 předpoklady :

 časná diagnóza

 časné zahájení léčby

 léčba „agresivní“



Farmakoterapie RA

I. Nesteroidní antirevmatika

II. Chorobu modifikující léky („DMARDs“)

III. Kortikoidy

IV. Biologická léčba



Nesteroidní antirevmatika (NSA)

 Odstraňují / zmírňují projevy zánětu (bolest, 

méně otok)

 Rychlý nástup účinku

 Neovlivňují dlouhodobě průběh onemocnění

„Tradiční“ (neselektivní)
Preferenční inhibitory

COX-2

Selektivní inhibitory

COX-2 (koxiby)

Nejčastěji u nás 

používaná:

• ibuprofen

• diklofenak,

• surgam, 

• meloxikam

(MOVALIS, ARTRILOM, 

MELOXICAM, RECOXA)

• nimesulid 

(AULIN, COXTRAL, 

MESULID, NIMESIL)

• celekoxib (CELEBREX)

• etorikoxib (ARCOXIE)



Farmakoterapie RA

I. Nesteroidní antirevmatika

II. Chorobu modifikující léky („DMARDs“)

III. Kortikoidy

IV. Biologická léčba



Chorobu modifikující léky („DMARDs“)

 Podstatně ovlivňují průběh 

onemocnění 

 Zmírňují / odstraňují symptomy

 Snižují systémové známky zánětu 

(FW, CRP)

 Syntetická, chemicky heterogrenní

skupina léků , (csDMARDs)

 imunosupresivní / 

imunomodulační efekt

antimalarika

sole zlata

methotrexát

leflunomid

sulfasalazin

azathioprin

cyklosporin

cyclofosfamid

Kombinace:

• SSZ + MTX + AM

• MTX + CsA

• MTX + leflunomid

Nežádoucí účinky:

Hepatoto-, myelotoxicita

Teratogenní / onkogenní potenciál

 Nástup účinnosti  je opožděný 

(6 - 8 -12 týdnů)

 Ne vždy schopny zastavit rtg

progresi



Farmakoterapie RA

I. Nesteroidní antirevmatika

II. Chorobu modifikující léky („DMARDs“)
konvenční syntetické (csDMARDs)

III. Glukokortikoidy

IV. Biologická léčba
biologic DMARDs (bDMARDs)



Glukokortikoidy

 Mohutný protizánětlivý efekt

 Rychlý nástup účinku„bringing therapy“

 Největší účinek v prvním roce onemocnění 
(v tomto období možné i zpomalení rtg progrese),

pozěji njejich účinnost ochabuje

 Potenciál pro nežádoucí účinky 
 metabolické

 osteoporóza



Glukokortikoidy indukovaná OP
LP po  3 měs. léčby GK



Farmakoterapie RA

I. Nesteroidní antirevmatika

II. Chorobu modifikující léky („DMARDs“)

III. Kortikoidy

IV. Biologická léčba



Biologická léčba RA

Intervenuje komponenty imunitního 

systému na různých úrovních, které se 

podílejí na rozvoji onemocnění
Podle místa intervence v patogeneze

 Intervence na úrovni  cytokinů

 Intervence na úrovni kostimulačních molekul

 Intervence na úrovni B-lymfocytů

Podle struktury:
 Monoklonální protilátky proti cytokinům

 Nativní cytokinový receptor  fúzovaný s  Fc component ou h. imunoglobulinu

 Přirozený  antagonista s podobnou strukturou cytokinu, který ale po spojení s odpovídajícím 

receptorem nepřenáší žádný signál

Produkované

 Živými buňkami

 Tkáňovými kulturami (molekulárně genetické metody)



Imunopatogeneze reumatoidní artritidy

• Expression of MMPs

• Neoangiogenesis

• Expression of adhes. mol.

• Expression of chemokines 
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Anticytokiny

Anti-TNF

 infliximab

(REMICADE) 

 adalimumab

(HUMIRA)

 etanercept

(ENBREL) 

 golimumab

(SIMPONI)

 certolizumab

(CIMZIA)

T- ly
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Anti-TNF :

 infliximab 

(REMICADE) 

 adalimumab 

(HUMIRA)

 etanercept 

(ENBREL) 

 golimumab 

(SIMPONI)

 certolizumab 

(CIMZIA)

Anti-cytokines

Chimérická anti-TNF 

mAb

Infliximab

REMICADE

Plně humánní anti-

TNF mAb

Adalimumab

HUMIRA

Plně humánní anti-

TNF mAb
Golimumab

SIMPONI

PEGylovaný 

humanizovaný

Fab-fragment anti-

TNF

Certolizumab

CIMZIA

Fúzovaný 

proteinTNF-

receptoru p75 a

IgG1

Etanercept

ENBREL
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Anticytokiny

Anti-IL-6:

mAb proti receptoru pro  IL-6

 tocilizumab (RoACTEMRA)

 sarilumab (KEVZARA)

mAB proti IL-6

 sirukumab (PLIVENSIA)



Inhibice kostimulace

• Expression of MMPs

• Neoangiogenesis

• Expression of adhes. mol.

• Expression of chemokines 
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Inhibice kostimulace

T- ly
(autoreactive)

Antigen-
presentingcell

FLS

Sec. PP Tak

LFA-1

Antigen

presenting

cell

CD3

MHC

CD86

LFA-3

T-lymphocyte

Ag TCR

ICAM-1

CTLA-4(-)

CD28(+)

CD2

CD

40

CD40 L

alefacept

siplizumab Expression of  

cytokines

basiliximab

efalizumab

abatacept

(-) = inhibits  the action

(+)=promotes  the  action

Abatacept ORENCIA

(Fúzovaný protein s extracelulární doménou CTLA-4.

Vazbou na CD80/86  na APCblokuje aktivaci CD28 na T-Ly)
Antigen-4 associated with

cytotoxic T- lymphocyte



Intervence na úrovni B-buněk

rituximab – MABTHERA, RIXATON

 chimérická mAb proti CD20  

(exprimovaná na povrchové membráně   B-lymfopcytů)

 Podávání:

2 infuze s odstupem 2 týdnů, 

opakovaní (retreatment) možný po  6 měs.
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Druhy biologické léčby dle intervence –

inhibice B- buněk (anti-CD20)



Přehled biologik podle úrovně 

intervence

 Anticytokiny

 Anti-TNF : infliximab, adalimumab, etanercept, 

certolizumab (CIMZIA), golimumab (SIMPONI)

 Anti-IL-6: tocilizumab (RoACTEMRA), sirucumab,  sarilumab

 Anti-IL-1: anakinra (KINERTET)

•Inhibitory kostimulace
 Abatacept (ORENCIA)

 Blokátory B-lymfocytů (anti-CD20)
 Rituximab (MABTHERA)



Targeted synthetic antirheumatic drugs- tsDMARDs

Perorální, syntetická, malé molekuly – transdukce signálu z rcpt. Do jádra buňky

Inhibitory Janusovy kinázy (JAK)- JAK inhibitory

 Tofacitinib – XELJANZ inhibující Janus kinázu

 baricitinib - OLUMIANT

Apremilast- OTEZLA, inhibující PDE-4

Apremilast

OTEZLA

Tofacitinib

XELJANZ

Baricitinib

OLUMIIANT




