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Anotace 

 Bakalářská práce „Psoriatická artritida “ zpracovává problematiku kožního 

onemocnění psoriázy a psoriatické artritidy (dále jen PsA), jakožto typu psoriázy 

postihující kloubní aparát. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.  

 V teoretické části se nejprve zaměřuji na etiologii, patogenezi, klinický obraz               

a formy psoriázy. Následuje část věnovaná PsA, která začíná její historií a přes diagnózu 

a epidemilogii přechází ke klinickému obrazu, diagnostice a léčbě. Vedle tradiční léčby 

zmiňuji i léčbu biologickou. Samostatnou část věnuji léčbě chirurgické, která pomocí 

implantátů umožňuje pacientovi zlepšení hybnosti artritidou poškozených kloubů a tím               

i zkvalitnění jeho života. 

 Praktická část se zaměřuje na samotné pacienty z řad psoriatiků a zkoumá míru 

jejich informovanosti o PsA. U pacientů, kteří již zaznamenali bolest kloubů se dále 

dotazuji, zda a jak jsou léčeni, jak dlouho trvala diagnostika PsA a jestli jsou spokojeni 

s léčbou a a přístupem lékařů. Jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny a pro přehlednost jsou 

získaná data převedena do tabulek a grafů. Na základě získaných informací pomocí 

dotazníků jsem došla k závěru, že pacienti nejsou dostatečně informováni o tomto 

závažném onemocnění. Proto jsem vypracovala edukační materiál, který by měl pacienta 

seznámit s onemocněním PsA, jejími projevy a možností léčby. Nechybí ani odkazy na 

užitečné internetové a knižní zdroje. Jelikož pacienti velice často uvádějí, že s touto 

problematikou se seznámili díky informaci od jiného pacienta s psoriázou, nechybí ani 

informace a kontakt na občanské sdružení psoriatiků a ekzematiků. 

  Práce je doplněna o nezbytné přílohy, seznamy pojmů, zkratek a použité 

literatury. 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

Annotation 

 This Bachelor´s thesis “Psoriatic arthritis” is focused on problems of skin diseases 

called psoriasis and psoriatic arthritis (thereinafter PsA), affecting an arthral apparatus. 

The work is separated into theoretic part and applied part. 

              In theoretic part I am aiming at first at aetiology, pathogenesis, clinical picture 

and forms of psoriasis. Following part is devoted to PsA, which starts with her history 

and through diagnosis and epidemiology comes to a clinical picture, diagnostics and 

treatment. Besides traditional treatment I am referring to a biological treatment. 

Individual part is devoted to a surgery treatment, which is leading through the use of              

a surgical implant to an improvement patient’s kinesis of damaged joints from arthritis as 

well as better quality of live. 

           Applied part is aiming to patients from row of psoriatics and explores their 

measure of awareness about PsA. In patients, who already noted artrodynia I inquire if 

they are treated and how long took diagnostics of PsA and if they are satisfied with 

treatment and doctors. Individual questions are evaluationed and for lucidity are obtained 

data conversioned into tables and diagrams. On the basis of obtained informations by 

virtue of questionnaires I found out that patients aren’t enough informed about this 

serious disease. That is why I worked out educational material, that could introduce to 

patient with PsA disease, symptoms and possibilities for treatment.  

References for useful internet’s and book’s resources are added as well. Seeing that 

patients very often state, they acquainted with this problems thanks for information from 

other patient suffering from psoriasis, informations and contact for a civil association of 

people with psoriasis and eczema diseases aren’t missing.  

 My work is supplemented with necessary inserts, list of concepts, shortcuts and 

applied literature.  

 

 

 

 

 



  

Annotation 

 Meine Bachelor-Arbeit benannt als „Psoriatische Arthritis“   beschäftigt sich mit 

der Problematik der  Psoriasis und Psoriatischer Arthritis (weiter nur PsA.), die das 

Gelenkapparat anfällt. Meine  Arbeit wird in zwei Teilen gegliedert und zwar in den 

theoretischen und praktischen Teil. 

         Im theoretischen Teil orientiere ich mich  zuerst für Ethiologie, Pathogenesis, 

klinischen Bild und Formen der Psoriasis. Dann erfolgt der Teil, wo ich mich der PsA. 

widme. Er beginnt mit der Beschreibung der Geschichte der PsA., zunächst ihrer 

Diagnose und  Epidemiologie und übergeht zum klinichen Bild, Diagnostik und 

Therapie. Neben der klassischen Kur erwähne ich ich auch die biologische Kur. 

Selbständiger Teil beschreibt die chirurgische Kur, die mit Hilfe von Implantaten 

ermöglicht dem Patienten die bessere Bewegungsmöglichkeiten von Gelenken, die von 

der Arthritis beschädigt worden sind. 

        Der praktische Teil orientiert sich schon für konkrete Patienten, die an Psoriasis 

leiden, und überprüft  ihre Informationsmass über PsA. Bei den Patienten, die schon 

Gelenkeschmerzen empfinden haben, frage ich nach, ob sie schon und wie lange geheilt 

worden sind, wie lange Diagnostik gedauert hat, und ob sie mit der Kur und Ärtzten 

zufrieden sind. Einzelne Fragen habe ich ausgewertet und für ihre  Übersichtbarkeit habe 

ich sie in Tabellen und Graphen übertragen. Aufgrund von aus dem Fragebogen 

gewonnenen Informationen über diese ernste Erkrankung habe  ich zum Schluss 

konkludiert, dass die Patienten ungenügend über diese Erkrankung informiert sind. 

Deswegen  habe ich ein Edukationsmaterial erstellt, das den Patienten mit der PsA. 

bekanntmachen sollte, besonders mit ihrer Symptomem und Therapiemöglichkeiten. Ich 

habe auch Hinweise angegeben, die geeignet sein könnten, wie z.B.Internet, Bücher und 

andere Materiale. Weil die Patienten sehr oft anführen, dass sie Dank der Information 

von anderen an Psoriasis leidenden Erkrankten neue Kenntnisse gewonnen haben, fehlt 

auch nicht der Kontakt für den Verein von an Psoriasis und Fechte leidenden Menschen. 

 Meine Bachelor-Arbeit wird mit den Anlagen, Datenliste, Abkürzungen und mit 

dem Verzeichnis  von angewandter Literatur. 
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ÚVOD 

 

 Téma své bakalářské práce s názvem „Psoriatická artritida “ (dále jen PsA) 

jsem si vybrala na základě svého dlouholetého zájmu o problematiku psoriázy.                     

K pacientům s psoriázou mám velmi blízko, neboť se mezi nimi pohybuji prakticky od 

útlého dětství, účastním se rovněž  seminářů a konferencí s touto tématikou                            

a v neposlední řadě i schůzek klubu SPAE (sdružení psoriatiků a ekzematiků), jehož 

jsem se stala členkou. Ve své práci tedy budu vycházet z reálného života psoriatiků a ne 

pouze na základě literatury a odstrašujících novinových článků. 

 

 Psoriatická artritida a psoriáza si zasluhují velkou pozornost nejen pro svůj 

vzrůstající výskyt, ale především pro bio-psycho-sociální dopady na pacienty, čemuž se 

ve své práci také věnuji. Vždyť každý člověk má právo na plnohodnotný život                          

a nezáleží na barvě nebo vzhledu kůže, ale spíš na tom, jaký je člověk uvnitř a to si 

bohužel řada z nás neuvědomuje. Proto bych chtěla svojí prací přispět i k větší osvětě               

a alespoň některé motivovat k zamyšlení se nad touto problematikou. Psoriáza patří 

mezi nejčastější kožní choroby. S narůstající incidencí se posouvá nástup prvních 

projevů psoriázy do ranějšího pubertálního věku.  Prevalence psoriázy v populaci je              

1-3%, přičemž u 6-42% nemocných s psoriázou se může vyskytnout PsA. Toto 

chronické zánětlivé onemocnění s různou klinickou a rentgenovou manifestací a velmi 

variabilním průběhem zahrnuje různé formy. Od mírných nedestruktivních 

oligoartikulárních až po závažné mutilující artritidy, které vedou k invaliditě a jsou 

spojené s mortalitou až o 60% vyšší než u celkové populace. Přestože je PsA uznávaná 

jako choroba od roku 1964, není její klasifikace jednotná a choroba tím pádem zůstává 

často nerozpoznána. Věnujme tedy zvýšenou pozornost péči o pacienty s psoriázou, 

dbejme na jejich bio-psycho-sociální dimenzi a mějme na mysli, že toto onemocnění 

může jednou potkat i nás nebo naše blízké. 
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1. PSORIÁZA 

 

 Psoriáza, neboli lupénka, je chronické zánětlivé kožní onemocnění s chronicky 

stacionárním anebo akutně exantematickým průběhem. Odborný název psoriáza je 

odvozen z řeckého slova  psora, které v překladu znamená svědění nebo šupina. Toto 

onemocnění má výrazný vliv na fyzické, psychické i sociální aspekty kvality života 

jedince.  (Benáková 2007, s. 15 a 173) 

 

 „Prevalence se v Evropě pohybuje kolem 2% populace, která tvoří asi 6-8% 

nemocných navštěvujících dermatologickou ambulanci“ (Štork, s. 185) . Psoriáza může 

vznikat v jakémkoliv věku, nejčastěji však v období dospívání a rané dospělosti. Příčiny 

vzniku nejsou i přes obrovský pokrok dosud zcela přesně známy. V současnosti se 

psoriáza považuje za autoimunitní chorobu s dědičným podkladem. K manifestaci 

dochází tehdy, když je jedinec s tímto zděděným sklonem vystaven provokačním 

faktorům. Jsou jimi infekce, záněty, klima, léky, životospráva, vnitřní choroby                        

a hormonální vlivy. (Benáková 2007, s. 173) 

 

 Choroba je charakterizovaná zvýšeným metabolismem v psoriatické kůži 

s urychlením kinetiky buněčné obměny epidermis, což je 7–10x rychleji oproti zdravé 

kůži. Zvýšená buněčná proliferace je provázena nedokonalou keratinizací ve smyslu 

parakeratózy. Je zde také zánětlivá reakce s hromaděním polymorfonukleárů. (Ditrichová 

2002, s. 148) 

 

       Klinický obraz psoriázy se liší podle toho, zda se jedná o formu akutně-

exantematickou nebo chronicko-stacionární. Akutní forma s diseminací po trupu                    

i končetinách bývá vyprovokována často streptokokovou infekcí, virózou horních cest 

dýchacích či jinou zátěží. Základní eflorescencí je cihlově červená papula, později 

tmavnoucí, krytá šupinami. Velikost jednotlivých projevů bývá asi 3-7 mm – podle toho 

rozlišujeme psoriasis punctata - bodovitá nebo psoriasis guttata – kapkovitá (příloha č.1). 

Akutní formy mají při správné léčbě výraznou tendenci k regresi (Ditrichová 2002,  

s. 149). 
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 Chronické formy mohou vznikat postupně z akutního stádia lupénky, zvětšováním 

a splýváním jednotlivých papul, nebo primárně. Jsou charakterizovány ostře 

ohraničenými, infiltrovannými ložisky hnědočervené barvy, na povrchu s typickými 

stříbřitě šedými šupinami (příloha č.2). Projevy jsou nejčastěji lokalizované v místech 

větší mechanické zátěže, které nazýváme predilekce. Tato predilekční místa jsou nad 

loketními a kolenními klouby, nad extenzory, v krajině sakrální, ve kštici (Ditrichová 

2002, s. 149; příloha č. 2).  

   

 Podle tvaru a velikosti ložisek rozlišujeme psoriasis nummularis s projevy 

okrouhlého tvaru (příloha č.3) v průměru 1,5-3 cm, jindy značně většími – psoriasis 

geographica (příloha č.4). Ložiska se mohou v centru odhojovat a tvořit prstencovité 

nebo kroužkovité útvary, psoriasis annularis (příloha č.5) a circinata. Jindy vznikají 

konfigurace bizardních tvarů, například psoriasis semilunaris, serpiginosa, gyrata a jiné 

(Ditrichová 2002, s. 149-150). 

 

 Šupiny na povrchu ložisek jsou podmíněny hyperkeratózou a parakeratózou. Jsou 

šedostříbřité, drobivé. Po mechanickém odstranění šupin (kyretou, špátlí) připomíná 

vzniklý obraz svou barvou vosk svíčky (signe de bougie). Další zvláštností je Auspitzův 

fenomén (fenomén krvavé rosy) vznikající při seškrabávání povrchových vrstev 

epidermis (příloha č.6). Jde o bodovité krvácení z dilatovaných obnažených kapilárních 

kliček, vybíhajících vysoko do prstově protažených papil koria. Köbnerův izomorfní 

fenomén je typický pro akutní formu psoriázy. V místech traumatizace kůže (fyzikální, 

chemické a biologické povahy) dochází během 7-20 dní k výsevu typických 

psoriatických eflorescencí. (Ditrichová 2002, s. 150-151; příloha č. 7) 

 

       Průběh chronických forem je kolísavý. Někdy se jedná o léta přetrvávající 

infiltrovaná ložiska s většími nánosy šupin (psoriasis rupioides), jindy se jednotlivá 

ložiska hojí a na jiných místech progredují. Projevy se hojí bez jizev, někdy s přechodnou 

depigmentací, takzvaná psoriatická leukodermata nebo naopak s hyperpigmentací. 

Subjektivní potíže u běžných forem lupénky nejsou velké, někdy se objevuje svědění              

a pálení u akutnějších projevů. (Ditrichová 2002, s. 151) 
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 K formám se zvláštní lokalizací patří psoriasis inversa (příloha č.8), postihující 

převážně intertriginózní lokalizaci, tedy axily, třísla, kůži pod prsy, krajinu perianální               

a perigenitální. Ložiska bývají živě červená, zmacerovaná, bez šupin, připomínající 

intertrigo nebo houbové afekce. (Ditrichová 2002, s. 151) 

 

       Psorasis palmaris (příloha č.9) et plantaris (příloha č.10) je velice torpidní, na 

léčbu špatně reagující forma, často s vysokými nánosy šupin. Dlaně a plosky mohou být 

predilekcí i u závažných pustulózních forem (Ditrichová 2002, s. 151).  

 

       Psoriasis capillitii et unguium může být jediným projevem onemocnění nebo po 

léta předcházet výsevy na ostatním kožním povrchu. Na nehtech je typické drobné 

dolíčkování (podmíněné parakeratózou), rýhování, drolení od volných okrajů nebo tak 

zvané olejové skvrny, tvořené psoriatickými ložisky prosvítajícími nehtovou ploténkou 

(Ditrichová 2002, s. 152; příloha č.11). 

 

       Psoriasis arthropathica patří k méně častým, ale závažným formám. Postihuje 

drobné klouby rukou a nohou, nejčastěji distální interfalangeální klouby. Někdy i velké 

klouby, sakroiliakální spojení a intervertebrální klouby. Kromě bolestí a deformit se 

vzácně popisují až mutilující artritidy. Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišovat 

revmatoidní artritidu a morbus Běchtěrev (Ditrichová 2002, s. 152; příloha č. 12 a 13). 

 

 Exsudativní varianty lupénky jsou nejtěžší formy. Patří sem 2 typy pustulózní 

psoriázy. Forma lokalizovaná na dlaních a ploskách (příloha č.14 A), psoriasis pustulosa 

palmoplantaris (Barberova typu) a forma generalizovaná (příloha č.14 B), ohrožující 

život, psoriasis pustulosa generalisata (Zumbuschova typu), s živě červenými lesklými 

ložisky, posetými sterilními pustulami. Probíhá jako těžký septický stav s vysokými 

horečkami, schváceností, postižením sliznic, někdy i vnitřních orgánů. Může přejít do 

erytrodermie s postižením celého kožního povrchu. Nezřídka končí smrtelně (Ditrichová 

2002, s. 152). 

 

 Fotosenzitivní psoriáza (příloha č.15) je vzácná forma, kdy dochází ke zhoršení 

klinického stavu po vystavení se ultrafialovému záření. 
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 „Péče o pacienty s psoriázou spadá do kompetence dermatologa. Léčby mírných 

forem se může ujmout také praktický lékař, za konsiliární spolupráce s dermatologem.“ 

Vzhledem k zavádění nových léčiv, léčebných metod , existenci stacionářů a denních 

center podstatně klesla nutnost pracovní neschopnosti. „Komplexní lázeňská léčba je 

indikována u psoriázy, je-li alternativou hospitalizace či na ni bezprostředně navazuje,        

a to 1x ročně.“ (Benáková 2007, s. 43 a 45) 

 

 

2. HISTORIE PSORIATICKÉ ARTRITIDY 

 

 Z archeologických pozůstatků pocházejících z 5. století našeho letopočtu byly 

získány první zprávy o existenci tohoto onemocnění. „Tehdy byli postižení jedinci 

považováni za nositele biblického malomocenství a uzavíráni v klášterech. Do 19. století 

byla choroba považována za formu malomocenství.“ (Štolfa 2007, s.16) 

 

 V roce 1818 byla Alibertem poprvé popsána asociace psoriázy s artritidou, ale 

termín psoriasis arthritique byl uveden až v roce 1860 v publikaci Bazina. „Další 

detailnější popis choroby pochází z roku 1888, ale systematického výzkumu se dočkala 

PsA až v padesátých letech minulého století, kdy Wright popsal erozivní, často 

asymetrickou artritidu u pacientů s psoriázou a upozornil u těchto nemocných na nižší 

frekvenci revmatoidních faktorů, na predilekční postižení distálních interfalangeálních 

kloubů, možný rozvoj mutilujícího poškození a na souběh se sakroiliitidou.“ (Štolfa 

2007, s.16) 

 

 „Asociace mezi psoriázou a revmatoidní artritidou poprvé popsal Walter Bauer 

v roce 1941.“ Poprvé byla vyslovena myšlenka, že může jít o kloubní léze specifické pro 

psoriázu. (Štolfa 2007, s.16) 

 

 „V roce 1964 Americká revmatologická asociace přijala PsA za samostatnou 

klinickou jednotku a od té doby se významně pokročilo v pochopení etiopatogeneze 

nemoci, její souvislosti s psoriázou, průběhu a samozřejmě i terapeutických možnostech.“ 

(Štolfa 2007, s.16) 
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3. DIAGNÓZA PSORIATICKÉ ARTRITIDY 

 

Definice PsA se opírá o současnou přítomnost artritidy a psoriázy. „Původní 

označení séronegativní bylo nahrazeno v roce 1973 pojmem obvykle séronegativní, a to 

vzhledem k nízké specificitě revmatoidních faktorů, které se mohou vyskytovat i u jiných 

akutních a chronických zánětlivých onemocnění a také u zdravých jedinců ve vyšším 

věku.“ (Štolfa 2007, s.17) 

 

Psoriatická artritida patří do skupiny spondylartritid, která sdílí některé společné 

znaky, jako jsou asymetrická oligoartritida postihující převážně dolní končetiny, axiální 

postižení a obvykle nepřítomnost revmatoidních faktorů. (Štolfa 2007, s.17) 

 

Podezření na souběžnou psoriatickou artritidu by m ělo vzniknout u všech 

pacientů s psoriázou, kteří si stěžují na bolest kloubů, ranní ztuhlost, otok a únavu. 

(Štolfa 2007, s.17) 

 

 

4. EPIDEMIOLOGIE PSORIATICKÉ ARTRITIDY 

 

 „Prevalence psoriázy v populaci je 1-3 %. Údaje různých autorů o výskytu PsA se 

pohybují od 6 do 42% nemocných s psoriázou. Tento široký rozsah udávaných 

prevalencí odráží skutečnost, že neexistují dosud jednoznačně definovaná diagnostická 

kritéria.“ Problémy vyvolává též nejednotná klasifikace PsA a obtížná diagnóza psoriázy 

při nenápadném postižení takzvané skryté oblasti, jakou může být například pupeční 

jizva, inguinální rýha, intergluteální rýha nebo kštice. (Štolfa 2007, s.18)  

 

 „Všeobecně se prevalence artritidy u psoriázy udává v rozmezí od 5 do 8 %                   

a prevalence PsA v populaci se odhaduje na cca 0,1%.“ Výskyt u mužů a žen je v poměru 

1:1,04. „Mezi pacienty s axiálním postižením převládají však muži v poměru 2,3:1.“ 

(Štolfa 2007, s.18) 

 

 PsA se vyskytuje nejčastěji u kavkazské populace se stejnou frekvencí jak                

u mužů, tak i u žen. 
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5. VZTAH MEZI ARTRITIDOU A PSORIÁZOU 

 

 „Kožní a kloubní projevy se nemusí objevit současně. Nejčastěji předchází 

psoriáza artritidu až v 75% případů. Kloubní syndrom se objevuje v průměru za deset let 

od prvních kožních příznaků.“ V 10-20% případů předchází artritida psoriázu a u těchto 

pacientů trvá zpoždění manifestace psoriázy měsíce či roky. V 11-15% případů se 

psoriáza a artritida objeví současně, což znamená v průběhu jednoho roku. (Štolfa 2007, 

s.19) 

 Většina pacientů s PsA má při vyšetření současně psoriázu. Není-li psoriáza 

přítomná, může se jednat o následující situace (Štolfa 2007, s.19): 

 

- Anamnesticky byla psoriáza diagnostikována, avšak nejsou aktuálně přítomné její              

 projevy. 

- Psoriáza je přítomná ve skrytých oblastech a nebyla doposud diagnostikována. 

- Psoriáza není přítomná, ale objeví se v dalším průběhu onemocnění. 

- Psoriáza není přítomná, a ani se nemusí u pacienta manifestovat v dalším průběhu,       

 avšak diagnózu umožní charakteristické rysy PsA a přítomnost psoriázy                              

 u  příbuzných 1. nebo 2. generace. 

 

 „Tíže a kloubní manifestace nemusí korelovat.“ (www.ortopedieaktualne.cz) 

„Obecně není přímý vztah mezi závažností kožních a kloubních projevů. Jen u pacientů, 

u kterých se kloubní i kožní syndrom objevily současně, byla pozorována synchronní 

vzplanutí obou  až u 70% případů a také zřetelná korelace mezi rozsahem a tíží kožních 

projevů a počtem oteklých kloubů.“ (Štolfa 2007, s.19 a 20) 

 

 „U většiny pacientů s PsA převládá v 96% psoriasis vulgaris, psoriasis guttata se 

vyskytuje v necelých 2% případů a oba typy kožní nemoci se vyskytují současně v 15%. 

Erytrodermie a pustulózní psoriáza se u nemocných s PsA vyskytují jen vzácně.“ (Štolfa 

2007, s.20)  

 

 „Zvláštní formu psoriázy spojenou s poněkud odlišnou osteoartikulární 

manifestací, než je psoriáza klasická, představuje psoriáza pustulózní postihující dlaně             

a chodidla, nazývaná též palmoplantární psoriáza, která se sdružuje převážně s artritidou 
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sternoklavikulárního a manubriosternálního skloubení, výjimečně i periferních kloubů.“ 

(Štolfa 2007, s.20) 

 

 „Pacienti s PsA mají mnohdy psoriatické postižení nehtů, které bývá spojeno 

s artritidou příslušného distálního  interfalangeálního kloubu (DIP).“ (www.ortopedie-

aktualne.cz) 

 

 „Pravděpodobnost vzniku PsA je vyšší u pacientů s těžkou formou psoriázy.“ 

(Štolfa 2007, s.20) 

 

 

 

6. KLINICKÝ OBRAZ PSORIATICKÉ ARTRITIDY 

 

 

6.1 Charakteristické rysy psoriatické artritidy 

 

6.1.1 Postižení DIP 

 

 K charakteristickým rysům PsA patří postižení DIP především tam, kde se 

objevuje psoriáza nehtů. (Štolfa 2007, s.22; příloha č. 16A a 16B) 

 

6.1.2 Daktylitida 

 

 „Synonymy též označována jako sausage digit, wurstfinger, klobásový nebo 

párkovitý prst, je dalším typickým rysem PsA. Popsána je až u 50% případů. Definována 

je jako difuzní otok prstu. Intenzita otoku někdy znemožňuje posouzení artritidy 

jednotlivých kloubů postiženého prstu.“ Může být akutní s dalšími známkami aktivního 

zánětu jako je bolestivost a zvýšená kožní teplota nad postiženým prstem. U chronické 

formy přetrvává otok prstu bez dalších známek aktivního zánětu. (Štolfa 2007, s.22; 

příloha č.17A a 17B) 
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 Daktylitida je sice charakteristickou známkou PsA, není však pro ni absolutně 

specifická a pouze aktivní daktylitida může být považována za známku aktivity 

onemocnění. (Štolfa 2007, s.23) 

 

 Daktylitidy mohou postihovat současně i více prstů s vyšším výskytem na dolních 

končetinách. „Na horních končetinách se vyskytují nejčastěji na II. a III. prstu, na dolních 

končetinách nejčastěji na IV. prstu, zpravidla v asymetrickém uspořádání.“ (Štolfa 2007, 

s.23) 

 

6.1.3 Jednostranný otok 

 

 U PsA je patognomickým nálezem zpravidla jednostranný otok horní končetiny, 

jehož příčina není jasná. „Někteří autoři se domnívají, že jde o obdobu daktylitidy 

postihující celou končetinu, jiní nacházejí známky artritidy na postižené končetině                  

a domnívají se, že mechanismus může být obdobný jako u otoku končetiny při 

revmatoidní artritidě, takzvané lymfatické obstrukci.“ (Štolfa 2007, s.24) 

 

6.1.4 Entezitida 

 

 „Entezitida je zánět lokalizovaný v místě úponu šlachy nebo vazu do kosti a je 

charakteristickým rysem celé skupiny séronegativních spondylartitid. U PsA jsou často 

postiženy úpony Achillovy šlachy a plantární fascie do patní kosti, oba úpony patelárního 

ligamenta a šlachosvalové úpony v oblasti pánve. Také spondylitida může být 

považována za manifestaci entezitidy na obratlových tělech.“ (Štolfa 2007, s.24; příloha 

č.18) 

 

6.1.5 Teleskopické prsty 

 

 „Takzvané teleskopické prsty jsou zcela typickým nálezem pro PsA. Vznikají při 

těžkém erozivním průběhu s destrukcí kloubů a osteolýzou falang vedoucí ke zkrácení 

jednoho nebo několika prstů se zřasením přebývající kůže, kterou lze vytáhnou do 

původní délky. Podobné změny se mohou vyskytnout i na nohou. Výsledkem je vždy 

těžké funkční postižení končetiny.“ (Štolfa 2007, s.25; příloha č.19A a 19B) 
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6.2  Subjektivní potíže a objektivní nález 

 

 „ Charakter bolesti u PsA je zánětlivý s typickým ranním pesimem a úlevou po 

rozcvičení.“ Bolestivost a tíže kloubních otoků je nižší než u revmatoidní artritidy. 

Typická ranní ztuhlost se vyskytuje jen u 50% nemocných a trvá zhruba 30 až 60 minut, 

výjimečně déle. (Štolfa 2007, s.26) 

 

 „PsA může postihnout jakýkoliv periferní kloub, nejčastěji drobné ruční klouby, 

zápěstí, drobné nožní klouby, hlezna, kolena a ramena, méně často kyčelní klouby. 

Mimoto může postihnout také klouby axiálního skeletu včetně kloubů sakroiliakálních 

(příloha č.20). Charakteristické bývá lividní zbarvení kůže nad postiženými klouby.“ 

(Štolfa 2007, s.26) 

                                                                                     

6.3  Manifestace 

 

 „ Začátek onemocnění je nejčastěji pozvolný, mono- až oligoartikulární v 63%.“ 

Artritida se může manifestovat po úrazu kloubu, podobně jako erupce psoriázy v místě 

poranění kůže, takzvaný Kıbnerův fenomén. Proto by přetrvávající otok po poranění 

kloubu u pacienta s psoriázou měl vést k podezření na projev PsA. (Štolfa 2007, s.26) 

  

 „PsA se může manifestovat i jako entezitida především v úponu Achillovy šlachy 

nebo plantární aponeurózy do patní kosti, patelárního ligamenta do tibie, respektive 

patelly, v oblasti pánve či sedacích kostí.“ (Štolfa 2007, s.27) 

 

 „Pokud se onemocnění manifestuje izolovanou axiální formou, zůstává často 

nerozpoznáno, protože bývá klinicky oligosymptomatické až němé a diagnostikuje se až 

při náhodném nálezu sakroiliitidy nebo spondylitidy při rentgenovém zobrazení blízké 

oblasti, například při snímkování kyčlí.“ (Štolfa 2007, s.27) 

 

6.4  PsA a HIV 

 

 „ Při prudké manifestaci psoriázy a PsA je třeba myslet na současnou infekci HIV, 

kdy bývají přítomné těžké entezopatie, zejména v oblasti pat, daktylitidy a progresivní 
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kloubní destrukce. Výskyt PsA u pacientů infikovaných HIV je desetinásobně vyšší než 

v běžné populaci.“ (Štolfa 2007, s.28) 

 

6.5  Podtypy PsA 

 

 „ Na základě odlišné klinické prezentace rozdělili Moll a Wright PsA do pěti 

hlavních podtypů.“ (Štolfa 2007, s.28) 

 

6.5.1 Asymetrická, oligoartikulární forma 

 

 Postiženy bývají DIP a PIP klouby horních i dolních končetin, MCP a MTP 

klouby. Méně často jsou postiženy kyčle, kolena, talokrurální a radiokarpální klouby. 

Charakteristický je výskyt daktylitid. (Štolfa 2007, s.28) 

 

6.5.2 Symetrická, polyartikulární forma 

 

 Tato forma je podobná RA, na rozdíl od ní jsou však postiženy nejčastěji drobné 

klouby rukou a nohou i DIP. „Další častou lokalizací je zápěstí, hlezno, loket a koleno. 

V současné době převládá názor, že jde o nejčastější formu PsA.“ (Štolfa 2007, s.29) 

 

6.5.3 Forma postihující DIP klouby 

 

 „ Artritida DIP je patognomická pro PsA. Zánět v této lokalizaci je téměř vždy 

spojen s psoriázou nehtů. Zpravidla však jde nikoli o výlučnou lokalizaci artritidy, ale               

o postižení v rámci jiných forem.“ (Štolfa 2007, s.29) 

 

6.5.4 Mutilující forma 

 

 „ Ačkoli je mutilující postižení pro PsA nejcharakterističtější, není samostatná 

existence této podskupiny všeobecně přijímána. V klinickém obraze dominuje těžce 

deformovaná končetina s uvolněním kloubu vedoucím k velkému funkčnímu deficitu. 

Tyto změny se mohou vyskytnout jak na rukou, tak i na nohou.“ (Štolfa 2007, s.29; 

příloha č. 21) 
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6.5.5 Axiální forma 

 

 „ Axiálním postižením u PsA se rozumí postižení sakroiliakálních kloubů ve 

smyslu sakroiliitidy nebo postižení obratlových těl ve smyslu spondylitidy.“ 

Symptomatologie často zcela chybí a jediným projevem může být rentgenový obraz. 

(Štolfa 2007, s.29 a 30) 

 

6.6  Juvenilní PsA 

 

 „ Na rozdíl od PsA dospělých u pacientů do 16 let věku často předchází kloubní 

syndrom manifestaci psoriázy. Současná manifestace do jednoho roku se popisuje v 7%          

a psoriáza předchází artritidu v 41% případů, proto je nutné při podezření na PsA                     

u dětského pacienta aktivně pátrat po skrytých projevech psoriázy a po údajích o tomto 

onemocnění v rodině.“ (Štolfa 2007, s.33) 

 

6.7  Průběh 

 

 U více než poloviny pacientů s tímto onemocněním se vyvíjí progresivní erozivní 

artritida a mnoho nemocných má funkční omezení stejně závažné jako u RA. „Těžkou 

formou artritidy trpí v průběhu let až 40% pacientů s tímto onemocněním a u 11% 

nemocných je zaznamenáno závažné funkční omezení. Průběh PsA je zpravidla 

polycyklický a výrazným sklonem ke spontánním remisím.“ (Štolfa 2007, s.33) 

 

 Postižení jednoho kloubu se v průběhu let rozšiřuje na postižení více kloubů. Po 

10 letech trvání choroby má přes 60% pacientů polyartikulární postižení. (Štolfa 2007, 

s.33) 

 

6.8  PsA a těhotenství 

 

 Je známo, že RA se zlepšuje v průběhu těhotenství. V retrospektivní                              

a prospektivní studii Ostensenové se u 80% pacientek s PsA artritida zlepšila nebo 

dokonce dopěla do fáze remise. Porod nebyl onemocněním ovlivněn a u 70% žen 

onemocnění exacerbovalo do 3 měsíců po ukončení těhotenství. (Štolfa 2007, s.34) 
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6.9  Klasifika ční a diagnostická kritéria 

 

 Pro PsA stále chybí široce přijatá diagnostická a klasifikační kritéria, z čehož 

vyplývá nepřesnost v údajích týkajících se jak epidemiologie, tak i klinických parametrů 

nemoci. Nejčastěji jsou užívána kritéria dle Molla a Wrighta. (Štolfa 2007, s.34) 

 

6.10  Extraartikulární p říznaky 

 

 „ Únava a depresivní ladění jsou nejčastějšími mimokloubními projevy PsA. 

Difuzní asymetrický otok převážně na dolních končetinách s typickým dolíčkováním 

kůže vzniká většinou na podkladě tenosynovitidy a může být prvním příznakem nemoci.“ 

(Štolfa 2007, s.39)  

 

 „Oční záněty se vyskytují až v 30% případů. Nejčastěji jde o prostou 

konjunktivitidu.“ (Štolfa 2007, s.39) 

  

 Ve 4% případů bývá popisována aortální insuficience, která se manifestuje 

zpravidla v pozdějším průběhu onemocnění. (Štolfa 2007, s.39) 

 

6.11  Laboratorní vyšetření 

 

 Pro PsA není charakteristická žádná laboratorní abnormalita. 

 

 Anemií trpí okolo 14% pacientů a většinou má charakter anemie při chronickém 

zánětu. (Štolfa 2007, s.40) 

 

 „Zvýšení reaktantů akutní fáze, jako je FW, se pozoruje u 40 až 60% nemocných, 

většinou s polyartikulárním postižením. Na druhé straně normální hodnota reaktantů 

akutní fáze nevylučuje těžkou artritidu.“ (Štolfa 2007, s.40) 

 

 Hyperurikémie se vyskytuje u 21% případů PsA a bývá považována za projev 

zvýšeného metabolického kožního obratu při psoriáze. (Štolfa 2007, s.40) 
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 „Pozitivita revmatoidního faktoru v nízkém titru není vylučujícím kritériem pro 

PsA.“ (Štolfa 2007, s.40) 

 

6.12  Diferenciální diagnóza 

 

 „ Rozlišit pacienty s PsA od těch s revmatoidní artritidou a konkomitující 

psoriázou není lehké, stejně jako diagnostikovat PsA bez aktuálně přítomné psoriázy. Za 

těchto okolností mohou pomoci některé klinické a rentgenologické charakteristické rysy 

obou onemocnění.“ (Štolfa 2007, s.40) 

 

 „DIP formu PsA je nutno odlišit od erozivní osteoartrózy, postihující převážně 

DIP klouby, zvláště při přítomnosti psoriázy.“ Rozlišení je zpravidla možné 

rentgenologicky, které si někdy vyžádá delší dobu sledování. (Štolfa 2007, s.41) 

 

 „Odlišení PsA od reaktivní artritidy zejména tam, kde chybí jasná spouštěcí 

infekce, je někdy možné vzhledem k tomu, že obě onemocnění sdílejí řadu společných 

klinických rysů v rámci skupiny spondylartritid.“  Diferenciální diagnóza mezi PsA a AS 

není obtížná. (Štolfa 2007, s.41 a 42) 

  

6.13  Prognóza 

 

 V současné době jsou přijímána pouze 2 kritéria a to laboratorní a rentgenové 

s prediktivním významem pro těžký průběh onemocnění při prvním kontaktu. Jde                    

o artritidu pěti a více kloubů při prvním vyšetření, o úroveň předchozí medikace, vyšší 

FW a přítomnost rentgenového poškození kloubů již na začátku sledování. (Štolfa 2007, 

s. 42) 

 

 „Dlouhodobé sledování pacientů s axiální formou onemocnění odhalilo významný 

nárůst počtu pacientů se sakroiliitidou bez významné poruchy hybnosti páteře. Zdá se 

tedy, že postižení páteře při PsA má dobrou prognózu.“ (Štolfa 2007, s.42 a 43) 
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7 ETIOLOGIE A PATOGENEZE PSORIATICKÉ ARTRITIDY 

 

 „ PsA je geneticky podmíněné onemocnění, které je důsledkem interakce mezi 

některými faktory zevního prostředí (infekce, stres, některé léky) a genetickým pozadím 

nemocného. Tato interakce vyústí posléze v řadu imunopatologických dějů, jejichž 

konečným projevem jsou psoriáza a artritida.“ (Štolfa 2007, s.47) 

 

7.1  Genetické pozadí psoriatické artritidy 

 

 „ Ačkoli přesná etiologie PsA a psoriázy není dosud známa, je dostatek dokladů 

pro genetické pozadí obou onemocnění. Tyto doklady pocházejí ze studií rodin pacientů 

s PsA, z populačních studií a z asociačních studií s HLA antigeny a jinými geny mimo 

lokusy pro HLA antigeny.“ (Štolfa 2007, s.48) 

 

7.2  Vliv infekce 

 

 „ Nepochybná asociace mezi kapkovitou formou psoriázy a streptokokovou 

infekcí vedla některé autory k úvaze o možné účasti streptokoků také v patogenezi PsA. 

Nicméně přítomnost bakterií ani odpovídajících antigenů v kloubech pacientů s PsA 

nebyla nikdy prokázána. Přítomnost protilátek proti některým bakteriím v séru 

nemocných lze navíc vysvětlit častou kolonizací psoriatických plaků těmito bakteriemi.“ 

(Štolfa 2007, s.52) 

 

7.3  Vliv stresu 

 

 „Vztah psoriázy k traumatu je známý jako Kıbnerův fenomén. Je nepochybné, že 

na genezi tohoto fenoménu se podílejí nervosvalová zakončení v kůži.“ Stejně tak je 

známo, že v kůži postižené psoriázou a v synovii kloubu s PsA jsou ve zvýšené míře 

exprimovány některé neuropeptidy. Tyto působky mohou přímo aktivovat endoteliální 

buňky s následnou produkcí angiogenetických faktorů perivaskulárními buňkami. 

Stejným mechanismem pravděpodobně působí i stres psychický. (Štolfa 2007, s.53) 
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 Trauma, ať už mechanické nebo psychické, hraje pravděpodobně určitou roli 

v genezi artritidy při psoriáze. Svědčí pro to řada kasuistik a studií, ve kterých trauma 

předcházelo manifestaci PsA častěji než u RA či jiných artritid. Pro účast neurogenních 

vlivů při manifestaci psoriázy a PsA svědčí také zkušenost, že poškození motoneuronu, 

které vede k paréze či plegii končetiny, je schopno zabránit následnému vývoji psoriázy      

a PsA. „Zdá se tedy, že uvolňování neuropeptidů z nervových zakončení je nezbytnou 

podmínkou pro realizaci zánětlivé odpovědi.“ Vývoj PsA po traumatu by tak mohl být 

chápán jako hluboká varianta Kıbnerova fenoménu.  (Štolfa 2007, s.53) 

 

7.4  Vliv léků 

 

 „ Asociace se vznikem nebo exacerbací psoriatických lézí byla popsána u řady 

farmak, mezi nimiž jsou například lithium, betablokátory a antimalarika.“ (Štolfa 2007, 

s.53) 

 

7.5  Imunopatogenetické pochody u psoriatické artritidy 

 

 „ U pacientů s PsA je vystupňovaná jak humorální, tak buňkami zprostředkovaná  

odpověď na dosud neznámý podnět.“ (Štolfa 2007, s.53) 

 

 Vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky bych pouze nastínila klíčové body 

imunopatogeneze u PsA. Jsou jimi neoangiogeneze, transendoteliární migrace 

imunokompetentních buněk s expresí metaloproteináz a poruchy remodelace kosti 

v místě zánětu, při nichž dochází k aktivaci osteoklastů a vystupňované novotvorbě kosti. 

 

7.6  Histopatologie psoriatické artritidy 

 

 „ Synovitida u PsA se v zásadě neliší od nálezů u RA. Synoviální membrána je 

hypertrofická, místy se zbytnělými prstovitými výběžky, takzvaná vilózní hypertrofie. 

Ztluštění synovialis jde na vrub jak synoviální membrány, tak subsynoviální tkáně. 

Synoviální membrána, která je za normálních okolností tvořena dvěma až třemi vrstvami 

synoviálních buněk, je na rozdíl od nálezů u RA jen mírně zmnožená.“ (Štolfa 2007, 

s.59) 
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 „Dominantním histologickým rysem subsynoviální vrstvy u PsA je výrazná 

hypervaskularizace s bohatě větvenými novotvořenými kapilárami a arteriolami se 

ztluštělými stěnami, edémem endoteliálních buněk a kulatobuněčnou infiltrací medie             

a intimy.“ V pokročilých stádiích PsA  nalézáme fibrózu subsynoviální vrstvy. Přítomná 

je též destrukce kloubu s resorpcí artikulační kosti a s novotvorbou kosti v okrajích 

kostních destrukcí a v místě úponu šlach. (Štolfa 2007, s.59) 

 

 „Přestože synovitida je nejnápadnějším klinickým projevem PsA, je 

pravděpodobně primární lézí u PsA entezitida, tedy zánět úponu šlach, ligament                       

a kloubních pouzder do kosti. Obecně je úkolem entezí tlumit biomechanický stres a jsou 

tak vystaveny opakovaným mikrotraumatům. Histologicky je enteze charakterizována 

přechodnou zónou fibrózní chrupavky, vloženou mezi longitudinálně uspořádané 

fibroblasty šlachy a kost. Enteze je rovněž bohatě inervována.“ Zvýšené zatěžování               

a opakovaná mikrotraumata mohou částečně vysvětlit, proč se enteze často stává terčem 

různých patologických procesů pohybového aparátu jak mechanické, tak zánětlivé 

(autoimunní) povahy. Výrazným rysem entezitidy u spondylartiritid obecně je nápadný 

sklon k novotvorbě kosti,  která je vysvětlitelná zvýšenou expresí některých cytokinů 

v místě enteze. (Štolfa 2007, s.59) 

 

 

8  ZOBRAZOVACÍ METODY K DETEKCI PSORIATICKÉ  

  ARTRITIDY 

 

 „ Při PsA mohou být postiženy synoviální klouby, synchondrózy, úpony šlach, 

kloubních pouzder a vazů periferního i axiálního skeletu. V počátečních fázích choroby 

může být odlišení PsA od jiných typů artropatií obtížné a až dlouhodobé sledování 

vývoje klinických a rentgenových změn, případně doplnění vyšetření o další zobrazovací 

metody (magnetická rezonance, muskuloskeletální ultrasonografie, scintigrafie) pomůže 

diagnózu upřesnit.“ (Štolfa 2007, s.65) 
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8.1  Rentgenový obraz psoriatické artritidy 

 

 Onemocnění má charakteristické rentgenové projevy na periferním i axiálním 

skeletu, které většinou umožňují jeho odlišení od jiných artropatií i v případě, kdy chybí 

kožní projevy. „Ve srovnání s RA je vývoj rentgenových změn u PsA poměrně pomalý. 

Jeho hodnocení vyžaduje mnohaleté pečlivé sledování.“ (Štolfa 2007, s.65) 

 

 „Rentgenový obraz změn rukou a nohou tvoří kombinace změn destruktivních              

a proliferativních. Destruktivní změny se projevují erozemi až osteolýzou, která může 

vést k rozšíření kloubní štěrbiny. Proliferativní změny se vyskytují jednak v sousedství 

erozí, jednak na dialýzách falang metakarpů a metatarzů.“ (Štolfa 2007, s.65) 

 

 Eroze začínají na periferii kloubu v oblasti kapsulárních okrajů, které nejsou kryty 

chrupavkou, takzvané nahé zóny, pokračují centrálně do subchondrální kosti, což vede ke 

zmíněnému rozšíření okrajů erozí. „Tento obraz je označován jako myší ouška (mouse 

ears). Někdy jsou okraje roztřepené a mají vzhled koštěte nebo knírů (whiskering).“ 

(Štolfa 2007, s.71 a73) 

 

 „Pokročilé eroze mohou vyústit ve výraznou deformitu, kdy proximální okraj 

kloubní štěrbiny je zúžen do tupého konce (whittling). Protilehlá kloubní štěrbina bývá 

naopak zaoblena do tvaru šálku (cupping).“ Kombinace těchto změn vyúsťuje někdy 

v obraz označovaný jako pencil in cup (příloha č.21). Někdy se vyskytuje i endostální 

novotvorba nazývána prst ze slonoviny (ivory phalanx). (Štolfa 2007, s.73) 

 

 Patologicky změněné proximální konce prvních či druhých článků nabývají 

houbovitého tvaru (mushrooming), nebo tvaru připomínajícího rybí ocas (fish tail 

deformity). (Štolfa 2007, s.75) 

 

 Postižení velkých kloubů je méně časté a změny na nich jsou podobné těm, které 

se nachází u RA. (Štolfa 2007, s.75) 

 

 „Axiální postižení se vyskytuje buď samostatně nebo v kombinaci s postižením 

periferním. Nejčastěji se vyskytuje na sakroiliakálních kloubech, často asymptomaticky.“ 

(Štolfa 2007, s.78) 
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8.2  Ultrasonografie 

 

 K posouzení kloubní patologie a k vyšetření měkkých částí při PsA se též využívá 

vysokorozlišovací ultrasonografie, kde je nutné užití vysokofrekvenčních sond 

s frekvencí 10 MHz nebo i více. „Ultrasonografie je stále častěji využívána k detekci 

časných změn při artritidách, tedy i při PsA.“ Slouží k vyšetření synoviální tkáně, detekci 

kloubních výpotků a erozí. „Ve spojení s Power Dopplerem je možné změřit míru 

hyperémie, což může být nepřímá známka zánětu v kloubu.“ (Štolfa 2007, s.83) 

 

 „Pomocí muskuloskeletální ultrasonografie je možno vyšetřit daktylitidu. Toto 

vyšetření dobře odhalí i entezitidu Achillovy šlachy.“ (Štolfa 2007, s.83) 

 

 „Sonografické vyšetření pomáhá k odlišení od erozivní osteoartrózy či dnavé 

artropatie.“ Je možné určit stupeň kloubního zánětu či zánětu úponů a pomáhá i při 

kontrolovaných punkcích kloubních výpotků a při řízené aplikaci léků. V neposlední řadě 

lze pomocí ultrasonografie sledovat odpověď na léčbu. (Štolfa 2007, s.83) 

 

8.3  Scintigrafie 

 

 Scintigrafie byla dříve používána častěji, nyní je však nahrazena 

vysokorozlišovací ultrasonografií a magnetickou rezonancí. „Někdy se scintigrafie 

využívá k detekci zánětlivých změn, zvláště v situacích, kdy je rentgenový snímek 

normální a může zobrazit počínající aktivitu onemocnění.“ Scintigrafie  má bohužel 

nízkou specificitu. „Příležitostně může scintigrafie přispět k odhalení časných stádií 

sakroiliitidy a entezitidy.“ (Štolfa 2007, s.84) 

 

8.4  Počítačová tomografie 

 

 „ Počítačová tomografie může být užitečná k posouzení strukturálních změn při 

PsA na páteři a sakroiliakálních kloubech, kde může nahradit klasickou tomografii. 

Časné známky sakroiliitidy lépe odhalí NMR. Ve srovnání s NMR hraje počítačová 

tomografie jen malou roli ve vyšetření periferních kloubů.“ (Štolfa 2007, s.84) 
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8.5  Nukleární magnetická rezonance (NMR) 

 

 V poslední době stále roste význam NMR, hlavně v časné diagnostice PsA. 

Výhodou tohoto vyšetření je možnost časné detekce zánětlivých změn, které dovede 

odhalit dříve než rentgenový snímek. „Kromě synovitidy dokáže zobrazit i kostní edém, 

záněty úponů šlach, vazů a kloubních pouzder a počínající eroze.“ NMR se začíná ve 

větší míře používat i v lékových studiích, kdy lze posuzovat aktivitu procesu i odpověď 

na léčbu. Nevýhodou NMR je nízká specifika a vysoká cena. (Štolfa 2007, s.84) 

 

 

9  LÉČBA PSORIATICKÉ ARTRITIDY 

 

 „ Léčba PsA vychází ze zkušeností s léčbou RA s tím rozdílem, že u PsA se musí 

zohledňovat zpravidla současně přítomný kožní syndrom.“ Podobně jako u RA, ale 

s určitým zpožděním, se zavádí i u PsA léčba biologická, která zasahuje do vyšších etáží 

imunopatogeneze onemocnění. (Štolfa 2007, s.104) 

 

9.1  Tradi ční léčba 

 

9.1.1 Nesteroidní antiflogistika (NSA) 

 

 „ NSA jsou základem léčby u všech forem PsA. Ovlivňují příznivě počet 

bolestivých i oteklých kloubů a skóre bolesti, nejsou však schopna dlouhodobě příznivě 

ovlivnit vývoj onemocnění. NSA by měla být v období aktivity onemocnění podávána 

v plné protizánětlivé dávce odpovídající příslušnému preparátu až do dosažení remise. 

Pokud není dosaženo efektu během 3-4 týdnů, měl by být vyzkoušen jiný preparát, než 

bude tato skupina farmak označena za neúčinnou. Po odeznění aktivity je možno 

pokračovat s podáváním dle potřeby.“ Při neúspěchu léčby NSA je nezbytné zvážit 

zahájení léčby některým z preparátů skupiny chorobu modifikujících farmak. (Štolfa 

2007, s.104) 
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9.1.2 Farmaka modifikující chorobu (DMARDs) 

 

 Farmak s chorobu modifikujícím účinkem je u PsA relativně málo. Patří mezi ně 

sulfasalazin, MTX a nově leflunomid. (Štolfa 2007, s.105; příloha č.22) 

 

 Sulfasalazin patří vedle MTX mezi nejčastěji ordinované léky této skupiny. 

V dávce 2000-3000 mg denně je prokazatelně účinný v léčbě perzistující aktivní PsA 

spíše u lehčích forem a může mít i příznivý efekt na rozsah kožního syndromu. 

Neovlivňuje rentgenovou progresi. Jeho účinek lze očekávat po 6 až 8 týdnech léčby. 

(Štolfa 2007, s.105 a 106) 

 

 „MTX se v léčbě PsA používá od 50. let minulého století. V současné době je 

pokládán za zlatý standard pro svůj rychlý účinek jak na kloubní, tak na kožní syndrom. 

Pro jeho poměrně dobrou toleranci je jeho vysazení z důvodů nežádoucích účinků méně 

pravděpodobné než u jiných farmak této řady.Jeho další výhodou je možnost použití 

v kombinacích, zvláště se sulfasalazinem nebo cyklosporinem. V dávce 10 až 25 mg 

týdně je prokazatelně účinný v léčbě perzistující aktivní PsA včetně těžších klinických 

forem a má příznivý účinek i na rozsah kožního syndromu.“ Neovlivňuje rentgenovou 

progresi a jeho neúčinnost nebo intolerance je předpokladem ku zahájení biologické 

léčby. (Štolfa 2007, s.106 a 107) 

 

 Leflunomid, selektivní inhibitor syntézy pyrimidinů, brání aktivaci T-lymfocytů, 

je úspěšně používán v léčbě RA, PsA i psoriázy. (Štolfa 2007, s.107) 

 

 „Cyklosporin A byl s úspěchem použit v léčbě jak kožních, tak kloubních projevů 

psoriázy.“ Jeho účinek nastupuje dříve na kožní projevy než na projevy kloubní, zřídka je 

tento lék schopen dlouhodobě kontrolovat artritidu v monoterapii. Jeho účinek může být 

potencován kombinací s MTX. (Štolfa 2007, s.108) 

 

9.1.3 Glukokortikoidy 

 

 „ Glukokortikoidy podané intraartikulárně, do šlachových pochev nebo 

k bolestivým entezím jsou plně indikovány a u oligoartikulárních forem mohou být spolu 

s NSA jedinými farmaky schopnými kontrolovat aktivitu onemocnění. Systémové podání 
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glukokortikoidů by mělo být indikováno uvážlivě, vzhledem k možnému zhoršení 

kožního syndromu nebo provokaci pustulózy po snížení dávky či jejich vysazení.“ (Štolfa 

2007, s.109) 

 

9.2  Biologická léčba 

 

 „ Neúčinnost chorobu modifikujících farmak u části pacientů s PsA                                  

a nepřesvědčivé výsledky studií sledujících radiologickou progresi urychlily snahu                

o vývoj nových, účinnějších preparátů, s cílem ovlivnit nejen klinickou aktivitu, ale                    

i progresi rentgenových změn. Vývoj těchto nových farmak vychází ze znalosti klíčové 

role T lymfocytů a cytokinů produkovaných aktivovanými imunokompetentními 

buňkami v patogenezi PsA.“ (Štolfa 2007, s.109 a 111) 

 

9.2.1 Infliximab (REMICADE) 

 

 „ Infliximab (příloha č.23) je chimerická monoklonální protilátka proti TNFα. 

Molekula infliximabu je tvořena ze 75% humánní a z 25% myší komponentou. Váže se 

jak na solubilní, tak na transmembránovou TNFα v pikomolárních koncentracích. Tento 

komplex váže komplement a vede k lýze buňky. Je perspektivní, vysoce účinný lék PsA, 

který příznivě ovlivňuje kloubní i kožní syndrom, entezitidy a zpomaluje rentgenovou 

progresi.“ (Štolfa 2007, s.112) 

 

9.2.2 Etanercept (ENBREL) 

 

 „ Etanercept (příloha č.24) je solubilní, dimerický, fúzovaný protein, sestávající ze 

dvou extracelulárních částí humánního receptoru a konstantní části humánního 

imunoglobulinu Je perspektivní, vysoce účinným lékem PsA a psoriázy. Příznivě 

ovlivňuje kloubní i kožní syndrom a zpomaluje rentgenovou progresi. Lze ho podávat 

v monoterapii i v kombinaci s MTX.“ (Štolfa 2007, s.113) 

 

9.2.3 Adalimumab (HUMIRA) 

 

 „ Adalimumab (příloha č.25) je rekombinantní humánní monoklonální protilátka 

IgG1, specifická proti TNFα.“ Je vysoce účinným lékem v léčbě PsA i psoriázy. V dávce 
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40 mg se podává každé dva týdny. Lze ho podávat v monoterapii nebo v kombinaci 

s MTX. (Štolfa 2007, s.114) 

 

9.2.4 Efalizumab (RAPTIVA) 

 

 Efalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka. Tento preparát je účinný 

při léčbě psoriázy, účinnost u PsA však nebyla prokázána. Dle informací oddělení 

farmakovigilance Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20.2. 2009 byla pozastavena 

registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab) pro možná závažná bezpečnostní 

rizika, především progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML) (www.sukl.cz). 

 

9.3  Chirurgické řešení 

 

 Téměř dva roky jsem pracovala jako sestra na 1. ortopedické klinice FN Motol                

a setkala jsem se mimo jiné i s pacienty, kterým byla provedena silastiková náhrada 

(příloha č.26) MCP revmaticky postižených kloubů 2.-5. prstu ruky a PIP. Ráda bych 

s laskavým svolením svého konzultanta, MUDr. Jana Dobiáše, který mi poskytnul 

materiály, v krátkosti tuto problematiku  nastínila, neboť  krom potíží s velkými klouby, 

jako jsou kyčle a kolena udávají pacienti nejčastěji bolest malých kloubů ruky. 

 

 MCP kloub má klíčovou úlohu při funkci prstů a díky své anatomické konfiguraci 

umožňuje nejenom flexi a extenzi, ale též dukce a lehký stupeň rotace. (Pech 2000, s. 

157). Zřejmě z toho důvodu je při revmatickém zánětu postižení MCP kloubů výraznější 

než u PIP a DIP kloubů. Důsledkem je typické flekční postavení v MCP doprovázené 

ulnární deviací a výrazným deficitem extenze MCP kloubů. 

 

 Při určování strategie léčby revmatické ruky je vždy nutno posoudit stav zápěstí, 

deformity prstů, stav extenzorových šlach, jejich případné ruptury. Problémy je obecně 

vhodné řešit od proximálních kloubů směrem k distálním. Mezi operační výkony při 

revmatickém postižení MCP řadíme synovektomii MCP kloubu, takzvaná crossed 

intrinsic transfer, výkony na kolaterálních strukturách a  extenčním aparátu                            

a silastikovou náhradu kloubu. Indikací k náhradě MCP je volární subluxace či luxace 

MCP kloubu nebo těžké poškození kloubní chrupavky s příslušným funkčním postižením 

ruky. 
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 Na 1.ortopedické klinice se implantují v uvedených indikacích Doc. MUDr. 

Janem Pechem, CSc. a  Prof. MUDr. Vratislavem Rybkou DrSc. modifikované náhrady 

Swansonova typu obohacené žlábkem pro šlachu extenzoru (Pech 2000, s. 169; příloha č. 

26). 

 

 „Endoprotéza je jednotným odlitkem tvořeným střední příčnou ohybovou zónou 

kruhového průřezu, ze které vybíhají proximálně a distálně hladké konické dříky 

obdélníkového průřezu. Příčná ohybová zóna implantátu je pro usnadnění flexibility 

opatřena v oblasti volární plochy žlábkem. Stěny tohoto žlábku svírají s vertikálou úhel 

30o a spojují se v zaobleném vrcholu. Ohybový žlábek je ve volárním směru otevřen              

v úhlu 60 o. Dříky implantátu jsou volně uloženy v diafysách prstních článků, nejsou 

cementovány, naopak jejich posun v dlouhé ose diafysy (tzv. pístový efekt) usnadňuje 

ohyb v oblasti ohybové zóny endoprotézy. Obdélníkový průřez dříků zabraňuje 

případným rotačním tendencím. Implantáty jsou dodávány v 7 velikostech. Materiál, ze 

kterého jsou endoprotézy vyrobeny, je silikon firmy NUSIL a je určen pro dlouhodobé 

použití (nad 30 dní) a splňuje požadované mechanické vlastnosti.“(www.medin.cz) 

 

Všeobecné podmínky, umožňující indikaci endoprotézy jsou následující: 

 

1. Spolupracující, psychicky dobře komponovaný pacient. 

2. Normální neurovaskulární stav ruky a prstů. 

3. Pevný, dostatečný kožní kryt. 

4. Funkční šlachový a svalový aparát. 

5. Možnost zajištění vhodné pooperační péče. 

 

 Operační výkon probíhá v bezkrevnosti, nejlépe za použití pneumatického 

turniketu. Nezbytná pozornost je věnována fyziologickému operování, šetření struktur 

dorsální aponeurosy, kolaterálních vazů, volární destičky, cévního a nervového aparátu 

prstu. (www.medin.cz) 

 

9.3.1  Náhrada metakarpofalangeálního kloubu (příloha č.27) 

 

 „Provádíme transversální dorsální inscisi nad krčky metakarpálních kostí. 

Otevřením pouzdra na radiální i ulnární straně se zajistí přístup pro provedení 
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synovektomie. Podélným řezem nad okrajem šlachy extenzoru otevřeme extenzorovou 

kapuci. Krčky metakarpů přerušíme při okrajích kloubních ploch vibrační pilou či ostrým 

dlátkem. Hlavičku odstraníme spolu se synoviální blánou. Bazi proximálního článku není 

nutno resekovat, pouze odstraňujeme případné osteofyty. Poté připravujeme dřeňový 

kanál v metakarpu vrtáčkem, frézičkou nebo speciální čtyřhrannou ruční rašplí. Kanál 

v článku prstu by měl být rašplován v mírné zevní rotaci, což je prevence pronační 

deformity prstu.  Po maximální flexi stejně postupujeme i při přípravě diafýzy základního 

článku. Pozor na poranění nervově cévních svazků. Vzniklé dřeňové kanály 

vyplachujeme fyziologickým roztokem, implantát nasazujeme pomocí anatomických 

pinzet. Do připravených lůžek se vloží zkušební implantáty adekvátní velikosti. 

Antirotační zářez v radiálním a ulnárním okraji resekované kosti se vzhledem ke špatné 

kvalitě kostní tkáně u revmatiků většinou neprovádí. Zkouší se pohyb a vyvážení kloubu.  

Nejprve zavádíme dřík do dutiny metakarpu a po distrakci a flexi základního článku 

poměrně snadno zavádíme distální dřík do dutiny základního článku. Implantát musí být 

při extenzi prstu dobře usazen, musí vyplňovat resekovaný prostor, ale nesmí být 

komprimován. K dosažení vyváženosti MCP kloubu je většinou nezbytný další  výkon na 

měkkých tkáních. Provádí se release volární ploténky, někdy je nutná tonizace radiálního 

kolaterálního vazu intraoseálním stehem. Ulnární kolaterální vaz se většinou protíná                 

a ponechává volný. Extenzorová šlacha, která je obyčejně dislokovaná v meziprstí, se 

tonizuje stehem na radiální straně a recentruje na vrchol MCP kloubu, kde ji fixována 

Flattovou technikou pomocí šlachového poutka. Při výraznější ulnární deviaci je nutností 

takzvaný „crossed intrinsic transfer“ dle Strauba. Jedná se o přenos úponu mm. interossei 

volares et dorsales z ulnární strany proximálního článku na radiální kolaterální vaz či 

extenzorovou kapuci sousedního proximálnho článku. Ve správném vyvážení se 

implantuje silastiková náhrada příslušné velikosti.“ (www.medin.cz; příloha č. 28) 

 

9.3.2  Náhrada interfalangeálního kloubu 

 

 „Provádíme esovitý řez s krátkým raménkem v příčných ohybových rýhách na 

dorsální straně kloubu a s delšími distálními a proximálními raménky při okrajích 

proximálního a mediálního článku prstu. Obnažíme dorsální aponeurosu, podélně 

protneme centrální pruh a odtáhneme do stran. Kolaterální vazy ponecháváme pokud 

možno intektní. Resekce kloubních ploch a frézování dutiny kloubní provádíme podobně 
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jako při operaci MCP kloubů. Po implantaci extenční aparát opět traumaticky sešijeme.“ 

(www.medin.cz) 

 

9.3.3  Deformita labutí šíje (Swan neck) 

 

 „V případě deformity labutí šíje provedeme implantaci endoprotézy standardním 

způsobem a následně prodlužujeme centrální pruh „Z“ plastikou, která vede k vyrovnání 

deformity.“ (www.medin.cz) 

 

9.3.4  Deformita knoflíkové dírky (Buttonhole) 

 

 „V případě deformity knoflíkové dírky provedeme po obnažení extenčního 

aparátu izolaci laterálních svazků a po implantaci endoprotézy zkracujeme centrální pruh 

aponeurosy a reinzerujeme jej k bazi prostředního článku.“ (www.medin.cz) 

 

 Po operaci (příloha č. 29A a 29B) se většinou ponechává operovaná ruka bez 

fixace, sterilně kryta a obvázána měkkým elastickým obinadlem. Končetina se umisťuje 

v elevaci do závěsu nebo na elevační dlahu. Nezbytná je kontrola prokrvení periferie. 

První převaz se obvykle provádí 1. den po operaci a dále dle potřeby. Stehy se extrahují 

10.-12. pooperační den. 

 

 Rehabilitace se zahajujeme obvykle od 1. pooperačního dne. Dříve byla 

používána dynamická dlaha, nyní se preferuje pasivní i aktivní cvičení                                    

s fyzioterapeutem, snímací sádrová dlaha se aplikuje na noc. Po propuštění z nemocnice 

je nezbytná odborná rehabilitační péče, nejlépe speciálně vyškoleným fyzioterapeutem. 

 

 Je-li proveden crossed intrinsic transfer  nebo recentrace extenzorů, je nutná 

fixace ruky a zápěstí na 2-3 týdny sádrovou dlahou v semiflexi MCP kloubů. Poté je 

zahájena rehabilitace, která je nejprve pasivní. Po ústupu bolestivosti začínáme 

s aktivním cvičením flexe a extenze v MCP kloubech. Dále se obvykle aplikuje 

dynamická dlaha s dynamickými elastickými tahy jednotlivých prstů, která usnadňuje 

funkci extenzorového aparátu prstu.  
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I když v průběhu let dochází obvykle ke zhoršení rozsahu pohybu a nezřídka                

i k destrukci silikonového implantátu zřetelné na RTG, funkční výsledek zůstává dobrý           

a subjektivní obtíže minimální. Z hlediska pacienta a obzvláště pacientek je důležité               

i zlepšení kosmetického vzhledu ruky po operaci. Dlouhodobý výsledek je do značné 

míry ovlivněn aktivitou a průběhem revmatického systémového onemocnění, proto 

spolupráce s revmatologem je nezbytná. 

 

 

10  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

10. 1  Základní východiska a cíl průzkumu 

 

       Získané informace z terénu mě vedou k přesvědčení, že informovanost pacientů 

s psoriázou ohledně PsA je značně snížena, zvláště pak u jedinců, kteří nemají kloubní 

obtíže.  

 

       Svoji bakalářskou práci jsem tedy zaměřila na zmapování míry informovanosti 

pacientů s lupénkou o PsA a také na zjištění, zdali ošetřující lékaři spojují kloubní 

obtíže u psoriatických pacientů s onemocněním PsA. Hlavním předpokladem je fakt, že 

počet nemocných lupénkou je v celosvětovém měřítku vysoký a vlivem zátěžových 

faktorů se zhoršuje i stav nemocného. Proto si myslím, že by bylo vhodné informovat 

psoriatiky o PsA ve větší míře, než tomu doposud bylo. Cílená osvěta by také mohla 

pacientům pomoci. Díky tomu bychom přispěli k včasné léčbě PsA a tím pádem 

i menšímu množství komplikací. 

 

Cíl č. 1: Podat důkazy o nedostatečné informovanosti pacientů o PsA 

 

 Pacienti nemají dle mého názoru dostatečné informace o povaze tohoto 

onemocnění a mnohdy i samotní lékaři opomíjejí fakt, že psoriáza může souviset 

s bolestivostí kloubů. Tím se zbytečně prodlužuje stanovení diagnózy a následná léčba. 
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Cíl č.2: Vytvořit edukační matriál pro pacienty 

 

 V návaznosti na předpokládanou nedostatečnou informovanost pacientů o PsA 

jsem si stanovila cíl vytvořit stručný a přehledný edukační materiál o PsA, který by                

i laickou veřejnost přijatelnou formou informoval o onemocnění PsA, léčbě PsA                    

a v neposlední řadě poskytnul také mnoho užitečných kontaktů nejen na webové                       

a knižní zdroje, ale i na občanská sdružení věnující se problematice PsA a sdružující 

pacienty s tímto onemocněním. 

 

10.2 Stanovení nulových hypotéz 

 

Předpokládám že: 

 

1. Alespoň 60% respondentů je informováno ze strany lékaře o tom, že psoriáza může mít 

souvislost s bolestí kloubů. 

 

2. U alespoň 50% respondentů netrvalo stanovení diagnózy více jak jeden rok. 

 

3. Více jak 50% respondentů, kteří jsou léčeni pro bolest kloubů, je zcela spokojeno se 

svojí léčbou. 

 

10. 3  Metodika získávání údajů 

 

       Pro účely bakalářské práce jsem zvolila soubor pacientů trpících různými 

formami lupénky. 

 

       Metodou průzkumu je dotazník (příloha č. 30), jehož prostřednictvím jsem 

získala veškeré potřebné informace. 

 

       Při průzkumu jsem spolupracovala především s psoriatiky organizovanými               

v klubu SPAE v České republice, jehož jsem členkou. Dále pak s dermatology ve Žďáře 

nad Sázavou, dermatoveneroligickým oddělením nemocnice v Novém Městě na Moravě 

a FN Motol. Seznámila jsem je s účelem průzkumu a obsahem dotazníku. Zároveň jsem 

je informovala o tom, že se jedná o průzkum, který bude součástí mé bakalářské práce. 
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Dále jsem je ujistila o anonymitě průzkumu. Vzhledem k tomu, že dotazovaní 

respondenti byli z celé ČR, bylo velice zdlouhavé navrácení všech dotazníků. 

      

10. 4  Charakteristika zkoumaného souboru 

 

 Vlastní průzkum, tedy získávání informací pomocí dotazníků, jsem prováděla od 

listopadu 2008 do března 2009. Dotazníky jsem šířila buď osobně, nebo prostřednictvím 

mé maminky, která je též členkou SPAE. Dále jsem o zajištění respondentů požádala 

sestry z dermatovenerologického oddělení a ambulance v Novém Městě Na Moravě             

a FN Motol. V neposlední řadě jsem pomocí e-mailu oslovila své známé, kteří mi 

ochotně pomohli rozšířit dotazníky vhodným respondentům z řad svých příbuzných              

a známých. Jsem si vědoma toho, že vzorek 57 respondentů není velký a nemá velkou 

vypovídací hodnotu, pro potřeby mojí práce je však, dle mého názoru, dostačující. 

 

10. 4. 1 Struktura dotazníku 

 

       Jelikož zjišťuji, jaká je míra informovanosti psoriatiků, je dotazník zaměřen na 

přístup pacienta ke své nemoci, na subjektivní pocity, jež prožívá v souvislosti s bolestí 

a léčbou, na to, zda se cítí být lékaři dostatečně informován o PsA a v neposlední řadě          

i se spokojeností týkající se péče lékaře o jeho osobu.  

 

 Pro komplexnost je dotazník rozdělen na část týkající se základních údajů                  

o pacientovi, jako je věk, pohlaví, délka trvání onemocnění, lokalizace a jiné,  které jsou 

důležité pro základní statistické rozdělení.  

 

 Druhá část je zaměřena na přístup pacienta ke své nemoci, dále na subjektivní 

pocity, jež prožívá v souvislosti s bolestí kloubů a na to, zda je spokojen s jednáním               

a kvalitou poskytovaných informací lékařem. Část týkající se bolestivosti kloubů 

vyplňovali pouze ti pacienti, kteří kladně reagovali na otázku číslo 5.  

 

10. 5 Metodika zpracování dat 

 

       Ve snaze co nejsprávněji vyhodnotit statistická data, jsem se po domluvě 

s vedoucí práce rozhodla pro nastudování vhodné literatury týkající se statistiky. 
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Stěžejním materiálem pro mne byla učebnice biostatistiky Jihočeské univerzity. Dále 

jsem ke zpracování použila program SPSS, jež mi usnadnil vyhodnocování a snížil tak 

riziko možné chybovosti. Výsledky průzkumu jsem pro přehlednost zpracovala do 

tabulek a v přílohách znázornila pomocí grafů (příloha č.31). 

 

       U dotazníku jsem provedla pilotní studii na vzorku deseti respondentů. Zvolila 

jsem tak nízké číslo z důvodu malého množství psoriatiků, respektive omezených 

možností získat potenciální respondenty z řad pacientů.  

      Na základě výsledků pilotního výzkumů jsem byla nucena lépe specifikovat některé 

otázky a dále rozšířit otázky číslo 9 a 10 o nabídku možných postižení kloubů. 

 

10. 6  Hodnocení a analýza výsledků 

 

 Celkem jsem rozdala 100 kusů dotazníků, které byly šířeny prostřednictvím 

zaměstnanců dermatovenerologických oddělení FN Motol a nemocnice v Novém Městě 

na Moravě, dále pak pomocí emailu a v neposlední řadě jsem je rozdávala osobně na 

sjezdu SPAE, kde byli zástupci SPAE z celé České republiky, a schůzkách nově 

vzniklého klubu SPAE Vysočina. Z celkového počtu 100 dotazníků se mi vrátilo 57 

vyplněných. O návratnosti dotazníků pojednává tabulka číslo 1 a graf číslo 1. 

 

Tabulka č.1 – Návratnost dotazníků 

místo počet rozdaných %  počet vrácených % 
kožní oddělení FNM 20 20,00% 8 8,00% 

kožní oddělení NMNM 20 20,00% 16 16,00% 
sjezd SPAE 20 20,00% 20 20,00% 

email 30 30,00% 8 8,00% 
SPAE – klub Vysočina 10 10,00% 5 5,00% 

celkem 100 100% 57 57% 
 

 Jednotlivé vyplněné dotazníky jsem označila písmeny abecedy a získaná data 

převedla do programu Microsoft Excel, což bylo nezbytné pro další práci s těmito daty. 

Poté jsem pomocí programu SPSS data vyhodnocovala a výsledky převedla pro 

přehlednost do tabulek a grafů. Záměrně používám v některých tabulkách i procentuelní 

vyjádření, jelikož má větší vypovídací hodnotu. 
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Otázka č. 1: Pohlaví  , Otázka č. 2: Věk 

 

 Otázky číslo 1 a 2 rozdělují respondenty na muže a ženy dle věkového rozmezí.  

 

Tabulka č. 2A - Pohlaví a věk respondentů 

 Muži Ženy Celkem 
počet 30 27 57 

průměrný věk 51,83 44,67 48,25 
věkové rozmezí 63 45 63 

věk min 17 21 17 
věk max 80 66 80 

 

Tabulka č. 2B – Pohlaví a věk respondentů -podrobně  

Věk-M Počet % Věk-Ž Počet % M+Ž Počet % 
17 1 3,33% - - - 17 1 1,75% 
- - - 21 1 3,70% 21 1 1,75% 
- - - 26 1 3,70% 26 1 1,75% 
- - - 27 1 3,70% 27 1 1,75% 
- - - 30 1 3,70% 30 1 1,75% 
- - - 32 1 3,70% 32 1 1,75% 
- - - 33 1 3,70% 33 1 1,75% 

34 1 3,33% 34 1 3,70% 34 2 3,51% 
35 1 3,33% 35 2 7,41% 35 3 5,26% 
36 2 6,67% - - - 36 2 3,51% 
37 1 3,33% 37 1 3,70% 37 2 3,51% 
- - - 39 1 3,70% 39 1 1,75% 

40 1 3,33% 40 1 3,70% 40 2 3,51% 
41 1 3,33% - - - 41 1 1,75% 
- - - 42 1 3,70% 42 1 1,75% 
- - - 43 1 3,70% 43 1 1,75% 

44 1 3,33% - - - 44 1 1,75% 
45 1 3,33% - - - 45 1 1,75% 
- - - 46 1 3,70% 46 1 1,75% 

47 1 3,33% - - - 47 1 1,75% 
48 1 3,33% - - - 48 1 1,75% 
49 1 3,33% - - - 49 1 1,75% 
51 2 6,67% - - - 51 2 3,51% 
- - - 52 1 3,70% 52 1 1,75% 
- - - 53 3 11,11% 53 3 5,26% 

54 1 3,33% 54 1 3,70% 54 2 3,51% 
- - - 55 2 7,41% 55 2 3,51% 

56 1 3,33% - - - 56 1 1,75% 
57 1 3,33% - - - 57 1 1,75% 
58 1 3,33% 58 2 7,41% 58 3 5,26% 
59 1 3,33% - - - 59 1 1,75% 
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60 2 6,67% - - - 60 2 3,51% 
62 2 6,67% - - - 62 2 3,51% 
- - - 63 1 3,70% 63 1 1,75% 

65 1 3,33% - - - 65 1 1,75% 
- - - 66 2 7,41% 66 2 3,51% 

67 2 6,67% - - - 67 2 3,51% 
68 1 3,33% - - - 68 1 1,75% 
69 1 3,33% - - - 69 1 1,75% 
80 1 3,33% - - - 80 1 1,75% 

celkem 30 100% celkem 27 100% celkem 57 100% 
  

 Z tabulky číslo 2A je patrné, že z celkového počtu 57 respondentů odpovídalo na 

otázky 30 mužů a 27 žen. Průměrný věk respondentů byl 48,25 let, z čehož u mužů byl 

51,83 a u žen 44,67 let. Muži byli ve věkovém rozmezí 63 let, kdy nejmladšímu 

respondentovi bylo 17 let a nejstaršímu 80 let. U žen bylo věkové rozmezí 45 let                   

a nejmladší žena byla ve věku 21 let, nejstarší pak 45 let. Tabulka číslo 2B ukazuje 

podrobné věkové rozvrstvení respondentů. Na tuto tabulku navazuje graf číslo 2. 

 

Otázka č. 3: V kolika letech se u Vás psoriáza objevila? 

 

 Smyslem otázky číslo 3 bylo zjistit, v jakém věku se u pacientů psoriáza objevila 

poprvé.  

 

Tabulka č. 3A – Věk vzniku psoriázy 

manifestace Muži Ženy Celkem 
počet 30 27 57 

průměrný věk 27,77 21,89 24,98 
věkové rozmezí 50 51 53 

věk min 1 3 1 
věk max 51 54 54 

 

Tabulka č. 3B – Věk vzniku psoriázy - podrobně 

Věk-M Počet % Věk-Ž Počet % M+Ž Počet % 
1 1 3,33% - - - 1 1 1,75% 
- - - 3 1 3,70% 3 1 1,75% 
- - - 6 1 3,70% 6 1 1,75% 
7 1 3,33% - - - 7 1 1,75% 
10 1 3,33% 10 1 3,70% 10 2 3,51% 
- - - 11 1 3,70% 11 1 1,75% 
- - - 12 1 3,70% 12 1 1,75% 
- - - 13 1 3,70% 13 1 1,75% 
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- - - 14 1 3,70% 14 1 1,75% 
15 2 6,67% 15 1 3,70% 15 3 5,26% 
16 1 3,33% 16 2 7,41% 16 3 5,26% 
17 2 6,67% 17 2 7,41% 17 4 7,02% 
- - - 18 3 11,11% 18 3 5,26% 

19 1 3,33% 19 1 3,70% 19 2 3,51% 
20 1 3,33% - - - 20 1 1,75% 
21 1 3,33% - - - 21 1 1,75% 
23 1 3,33% - - - 23 1 1,75% 
24 1 3,33% - - - 24 1 1,75% 
- - - 25 2 7,41% 25 2 3,51% 

26 1 3,33% 26 1 3,70% 26 2 3,51% 
- - - 27 1 3,70% 27 1 1,75% 

28 1 3,33% - - - 28 1 1,75% 
29 2 6,67% 29 1 3,70% 29 3 5,26% 
30 1 3,33% - - - 30 1 1,75% 
32 1 3,33% 32 1 3,70% 32 2 3,51% 
33 1 3,33% 33 1 3,70% 33 2 3,51% 
35 1 3,33% 35 1 3,70% 35 2 3,51% 
- - - 36 1 3,70% 36 1 1,75% 

37 1 3,33% - - - 37 1 1,75% 
40 2 6,67% - - - 40 2 3,51% 
41 1 3,33% - - - 41 1 1,75% 
42 1 3,33% - - - 42 1 1,75% 
45 3 10,00% - - - 45 3 5,26% 
- - - 46 1 3,70% 46 1 1,75% 

51 1 3,33% - - - 51 1 1,75% 
- - - 54 1 3,70% 54 1 1,75% 

celkem 30 100% celkem 27 100% celkem 57 100% 
 

 Ze získaných údajů je patrné, že u mužů byl nejnižší věk, ve kterém se lupénka 

objevila 1 rok a nejvyšší věk 51 let. U dotazovaných žen se lupénka objevila nejdříve ve 

3 letech a nejpozději v 54 letech. Průměrný věk vzniku lupénky byl 24,98 let.  Ostatní 

údaje jsou patrné z tabulek číslo 3A a podrobnějšího zpracování ve formě tabulky číslo 

3B a grafu číslo 3. 

 

Otázka č. 4: „Psoriáza může souviset s bolestivostí kloubů, takzvanou psoriatickou 

artritidou (PsA).“ Tuto informaci jsem získal/a: 

  

 Otázka číslo 4 zjišťuje míru informovanosti psoriatiků o PsA. Respondenti měli 

na výběr ze šesti možností odpovědí. Informace tedy mohli získat buď od lékaře, 

prostřednictvím webu, z tisku, od pacienta s psoriázou a nebo jiným způsobem. 

V případě uvedení jiného způsobu byl respondent vyzván k písemnému vyjádření. 
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Poslední možností byl fak, že pacient dosud neví, že psoriáza souvisí s bolestivostí 

kloubů. Tato otázka souvisí s nulovou hypotézou číslo 1, ve které předpokládám, že: 

„Alespoň 60% respondentů je informováno ze strany lékaře o tom, že psoriáza 

může mít souvislost s bolestí kloubů.“  

 

Tabulka č. 4 – Informovanost respondentů o PsA 

informace muži % ženy % celkem % 57 resp. -% 
od lékaře 18 54,55% 15 53,57% 33 54,10% 57,90% 

web 1 3,03% 2 7,14% 3 4,92% 5,26% 
tisk 5 15,15% 0 0% 5 8,10% 8,77% 

od pacienta 7 21,21% 6 21,42% 13 21,31% 22,81% 
jiné 1 3,03% 1 3,57% 2 3,28% 3,51% 

nemá 1 3,03% 4 14,80% 5 8,10% 8,77% 
celkem 33 100% 28 100% 61 100%  

 

  Tabulka číslo 4  a graf číslo 4 potvrzují moji domněnku o nedostatečné 

informovanosti psoriatiků o PsA, obzvláště ze strany lékaře, který by měl jako první 

pacienta upozornit na tuto skutečnost. Někteří respondenti zaškrtli i více odpovědí, 

například možnosti od pacienta a z tisku, tudíž je celkový počet odpovědí u mužů 33             

a 28 u žen. Z tabulky číslo 4 a grafu číslo 4 je patrné, že lékař informoval respondenty 

v 57,90% případů, což je, dle mého názoru, nedostačující.  Z celkového počtu 57 

dotazovaných téměř 9% vůbec neví, že lupénka má nějakou spojitost s onemocněním 

kloubů, což je alarmující zjištění. Ve variantě jiné uvedli respondenti, že o spojitosti 

lupénky a PsA se dozvěděli z mého dotazníku. Tudíž vezmeme-li tyto informace do 

důsledku a připočteme-li ony dva respondenty k těm, kteří nemají informace o PsA 

dostáváme se k téměř 12,3% dotazovaných, kterým je pojem PsA cizí. Informace, které 

si o PsA předávají samotní pacienti uvádějí respondenti v téměř 23%. Zde bych chtěla 

především zmínit organizaci SPAE, která má značnou zásluhu na informovanosti svých 

členů, neboť na pravidelných schůzkách jednotlivých klubů, které se konají jednou 

měsíčně a akcích pořádaných těmito kluby, mají členové možnost vzájemně si vyměnit 

spoustu cenných rad a informací, nehledě na přednášky a semináře, které mohou 

v průběhu roku absolvovat. Informace z webu a tisku získalo 14,1% dotazovaných. 

Chtěla bych podotknout, že některé ze zdrojů neposkytují informace v dostatečně 

kvalitní míře.  
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Otázka č. 5: Projevuje se u Vás v současnosti bolest kloubů? 

 

 Otázka číslo 5 zjišťuje, u kolika z dotazovaných se v současné době vyskytuje 

bolestivost kloubů.  

 

Tabulka č. 5 – Bolest kloubů 

odpověď Muži % Ženy % Celkem % 
Ano 20 66,67% 18 66,67% 38 66,67% 
Ne 10 33,33% 9 33,33% 19 33,33% 

Celkem 30 100% 27 100% 57 100% 
 

 Dle údajů z tabulky číslo 5 a grafu číslo 5, odpovědělo na tuto otázku kladně 38 

respondentů, což je téměř 67%, se kterými budu dále pracovat v následujících otázkách. 

Zajímavé je, že jak u mužů, tak u žen trpí bolestí v procentuelním vyjádření stejný počet 

respondentů.  

 

Otázka č. 6: V jakém věku se u Vás poprvé objevila bolest kloubů? 

 

 Na otázku číslo 6 odpovídali pouze respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli, 

že se u nich projevuje bolest kloubů. Chtěla jsem zjistit, v jakém věku u nich obtíže 

s bolestí kloubů začaly. Dle předcházejících údajů pracuji se vzorkem 38 respondentů. 

 

Tabulka č.6 A – Věk při vzniku prvních bolestí kloubů 

 Muži Ženy Celkem 
počet 20 18 38 

průměrný věk 39,90 38,22 39,11 
věkové rozmezí 46 34 47 

věk min 19 18 18 
věk max 65 52 65 

 

Tabulka č.6 B – Věk při vzniku prvních bolestí kloubů – podrobně 

Věk-
M 

Počet % Věk-
Ž 

Počet % V ěk 
M+Ž 

Počet % 

- - - 18 1 5,56% 18 1 2,63% 
19 1 5,00% 19 1 5,56% 19 2 5,26% 
24 1 5,00% - - - 24 1 2,63% 
- - - 27 2 11,11% 27 2 5,26% 

30 2 10,00% 30 1 5,56% 30 3 7,90% 
32 1 5,00% - - - 32 1 2,63% 
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33 1 5,00% - - - 33 1 2,63% 
34 1 5,00% 34 1 5,56% 34 2 5,26% 
35 1 5,00% 35 1 5,56% 35 2 5,26% 
36 1 5,00% - - - 36 1 2,63% 
38 1 5,00% - - - 38 1 2,63% 
40 3 15,00% 40 5 27,78% 40 8 21,05% 
45 2 10,00% 45 1 5,56% 45 3 7,90% 
46 1 5,00% - - - 46 1 2,63% 
50 1 5,00% 50 3 16,67% 50 4 10,53% 
- - - 51 1 5,56% 51 1 2,63% 
- - - 52 1 5,56% 52 1 2,63% 

56 1 5,00% - - - 56 1 2,63% 
60 1 5,00% - - - 60 1 2,63% 
65 1 5,00% - - - 65 1 2,63% 

celkem 20 100% celkem 18 100% celkem 38 100% 
 

 Z tabulky 6A je patrné, že průměrný věk, ve kterém dotazovaní zaznamenali 

bolest kloubů je 39,11 let, věkové rozmezí pak 47 let. Nejnižší věk, ve kterém se potíže 

s bolestivostí kloubů objevily je 18 let u jedné z respondentek a nejvyšší věk je 65 let              

u jednoho z respondentů. Podrobněji vyhodnocuje tuto otázku tabulka číslo 6B. Z grafu 

číslo 6 lze vyčíst, že nejvyšší procento respondentů udává první vzplanutí v období 40     

a 50 let, častěji u žen než u mužů. Zamyslíme-li se nad tímto faktem, PsA postihuje 

pacienty s psoriázou právě v jednom z nejnáročnějších období života, kdy přichází 

nejen krize středního věku, ale i související krize rodinné a manželské. Pokud se 

k těmto problémům přidá další, kvalitu života narušující onemocnění, dostává se 

pacient do takzvaného bludného kruhu, z něhož mu může pomoci dostat se ven podpora 

ze strany rodiny, případně účinná forma psychoterapie. Proto je velice důležité 

onemocnění PsA včas diagnostikovat a zahájit adekvátní léčbu, čímž se zpomalí 

progrese onemocnění. 

 

Otázka č. 7: Za jak dlouho Vám byla stanovena diagnóza PsA od počátku 

výskytu bolestí kloubů? 

 

 Cílem otázky číslo 7 bylo zjistit, zda u pacientů s bolestí kloubů byla již 

stanovena diagnóza PsA a jak dlouho případné stanovení diagnózy trvalo. Respondenti 

měli na výběr z možností tří měsíců, půl, jednoho a dvou let, více jak dvou let                           

a poslední možností byla doposud nestanovená diagnóza. Tato otázka taktéž 

vyhodnocuje pouze vzorek 38 respondentů, kteří kladně reagovali na otázku číslo 5.             
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Tato otázka souvisí s nulovou hypotézou číslo 2, ve které předpokládám, že „U alespoň 

50% respondentů netrvalo stanovení diagnózy více jak jeden rok.“ 

 

Tabulka č. 7 – Stanovení diagnózy 

Období Muži % Ženy % Celkem % 
3 měsíce 3 15,00% 3 16,67% 6 15,79% 
½ roku 1 5,00% - - 1 2,63% 
1 rok 3 15,00% 2 11,11% 5 13,16% 
2 roky 2 10,00% 4 22,22% 6 15,79% 

+ 2 roky 3 15,00% 2 11,11% 5 13,16% 
dg. není 8 40,00% 7 38,88% 15 39,47% 
celkem 20 100% 18 100% 38 100% 

 

 U 15,8% všech respondentů byla diagnóza stanovena do třech měsíců, u dalších 

v 2,6% do půl roku, ve 13,2% do jednoho roku, v 15,8% případů do dvou let a u 13,2% 

trvalo stanovení diagnózy více jak dva roky. Téměř 40% dotazovaných zatím čeká, zda 

u nich bude PsA diagnostikována a tím pádem bude zahájena adekvátní léčba. Co se 

týče rozdělení mužů a žen, je situace se stanovováním diagnózy téměř vyrovnaná, což 

je patrné z tabulky číslo 7 a grafu číslo7.  

 

Otázka č. 8: Kdy se bolesti kloubů dostavují? 

 

 Otázka číslo 8 se zaměřuje na vznik bolesti v souvislosti s klidem, pohybem                   

a ranním vstáváním. Opět je uvedena možnost jiné příčiny vzniku bolesti, ke které se 

měl respondent písemně vyjádřit v případě, že pociťuje bolest za jiných okolností, než 

je uvedeno. Vzhledem k tomu, že respondenti mohou pociťovat všechny z uvedených 

druhů bolesti, vyhodnocovala jsem 64 odpovědí.  

 

Tabulka č. 8 – Okolnosti za kterých se bolest dostavuje 

okolnost Muži % Ženy % M+Ž % 
klid 11 32,35% 6 20,00% 17 26,56% 

pohyb 11 32,35% 11 36,67% 22 34,37% 
vstáváni 9 26,47% 10 33,33% 19 29,69% 

jiné 3 8,82% 3 10,00% 6 9,38% 
celkem 34 100% 30 100% 64 100% 
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 V klidu pociťuje bolest 26,6% všech dotazovaných, nejvíce se projevuje bolest 

při pohybu a to ve 34,4%, druhým nejčastějším bolestivým momentem je ranní 

vstávání, kdy pacienti pociťují ztuhlost, a to v téměř 30%. V odpovědích z kategorie 

jiné, udávanou v 9,4% se nejčastěji objevuje bolest v nočních hodinách, která nutí 

pacienty vstát a rozcvičit se. 

 

Otázka č. 9: Které klouby Vás začaly bolet nejdříve?     

 

 V otázce číslo 9 jsem se zaměřila na klouby, jejichž bolest zaznamenal 

respondent jako první. Na výběr bylo ze sedmi možností od malých kloubů na prstech 

horní končetiny, lokte, ramena, kyčle, kolena až po kotník. Sedmá možnost nabízela 

respondentovi písemné vyjádření v případě, že pociťuje bolest v jiné oblasti kloubního 

aparátu. Někteří respondenti z nabízených možností opět vybírali více než jednu 

odpověď, celkem jich tak bylo 66.  

 

Tabulka č. 9 – Bolest zaznamenaná jako první 

kloub Muži % Ženy % M+Ž % 
prsty HK 12 35,29% 10 31,25% 22 33,33% 

loket 2 5,88% 5 15,63% 7 10,61% 
rameno 5 14,71% 4 12,5% 9 13,64% 
kyčel 5 14,71% 5 15,63% 10 15,15% 

koleno 3 8,82% 7 21,86% 10 15,15% 
kotník 3 8,82% 1 3,13% 4 6,06% 

jiné 4 11,77% 0 0% 4 6,06% 
celkem 34 100% 32 100% 66 100% 

  

 Z tabulky číslo 9 a grafu číslo 9 je patrné, že respondenti nejčastěji zaznamenali 

bolest malých kloubů horní končetiny,celkem ve  33,33%, dále se shodně vyskytuje 

v 15,15% bolest kyčlí a kolen, poté udává 13,64% bolest ramene, 10,61% lokte                    

a v 6,06% se vyskytuje bolest kotníku. Respondenti, kteří se vyjadřovali písemně 

v sedmé možnosti odpovědi, shodně udávají bolesti páteře v 6,06%.  

 

Otázka č. 10: Které klouby Vás bolí v současné době? 

 

 Otázka číslo 10 nabízí stejné možnosti odpovědí jako otázka číslo 9 s tím 

rozdílem, že zjišťuji, které  klouby respondenta bolí v současné době. Na výběr bylo 
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opět ze sedmi možností od malých kloubů na prstech horní končetiny, lokte, 

ramena, kyčle, kolena až po kotník. Sedmá možnost nabízela respondentovi písemné 

vyjádření v případě, že pociťuje bolest v jiné oblasti kloubního aparátu. Někteří 

respondenti z nabízených možností opět vybírali více než jednu odpověď, celkem jich 

tak bylo 107. 

 

Tabulka č.10 – Bolest v současné době 

kloub Muži % Ženy % M+Ž % 
prsty HK 15 23,81% 12 27,27% 27 25,24% 

loket 4 6,35% 5 11,36% 9 8,41% 
rameno 10 15,87% 6 13,64% 16 14,95% 
kyčel 10 15,87% 6 13,64% 16 14,95% 

koleno 9 14,29% 9 20,46% 18 16,82% 
kotník 7 11,11% 5 11,36% 12 11,22% 

jiné 8 12,70% 1 2,27% 9 8,41% 
celkem 63 100% 44 100% 107 100% 

 

 

 Z tabulky číslo 10 a grafu číslo 10 je zřejmé, že nejvíce sužuje pacienty bolest 

malých kloubů ruky, a to ve 25,24%, dále se v žebříčku nejčastějších umístila bolest 

kolene v téměř 17% a po ní následuje v 14,95% bolest ramene a kyčle. Nejmenší 

zastoupení mají bolesti kotníku v 11,22% a lokte v 8,41%. V možnostech jiné se opět 

objevuje bolest páteře, a to v 8,41%. Ve srovnání s vyhodnocením předcházející otázky, 

se počet odpovědí téměř zdvojnásobil, což podporuje fakt progresivního charakteru 

tohoto onemocnění. 

 

Otázka č. 11: Řešil/a jste bolest kloubů se svým kožním lékařem? 

 

 V otázce číslo 11 mne zajímalo, zda dotyčný řešil bolest kloubů se svým kožním 

lékařem, neboť se domnívám, že právě kožní lékař, ke kterému pacienti pravidelně 

docházejí, by měl pamatovat na možnost PsA.  

 

Tabulka č.11 – Konzultace bolesti s kožním lékařem 

odpověď Muži % Ženy % Celkem % 
Ano 14 70,00% 12 66,67% 26 68,42% 
Ne 6 30,00% 6 33,33% 12 31,58% 

Celkem 20 100% 18 100% 38 100% 
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 Z vyhodnocení této otázky vyplývá, že 68,4% respondentů konzultovalo 

bolestivé projevy se svým kožním lékařem. Zbylých 31,6% dotazovaných uvedlo, že 

konzultaci bolesti se svým kožním lékařem neuskutečnilo. U mužů a u žen je pak 

zhruba stejné procentuelní zastoupení v možných odpovědích. 

 

Otázka č. 12: Na kterého dalšího odborníka jste se v souvislosti s bolestí kloubů 

obrátil/a? 

 

 Otázka číslo 12 navazuje na předchozí a nabízí spektrum dalších lékařů, které by 

mohl pacient v důsledku bolestivosti kloubů kontaktovat. Jedná se o obvodního lékaře, 

revmatologa a ortopeda. V případě jiné možnosti se opět nabízí písemné vyjádření 

odpovědi, neboť někteří z pacientů by mohli například vyhledat pomoc z oblasti 

alternativní medicíny či jiné.  

 

Tabulka č.12 – Další odborníci 

odborník Muži % Ženy % M+Ž % 
obvodní lékař 2 8,00% 6 26,09% 8 16,67% 
revmatolog 15 60,00% 12 52,19% 27 56,25% 

ortoped 5 20,00% 3 13,04% 8 16,67% 
jiný 1 4,00% 1 4,34% 2 4,16% 

nezodpovězeno 2 8,00% 1 4,34% 3 6,25% 
celkem 25 100% 23 100% 48 100% 

  

 Tato otázka je zpracována v podobě tabulky číslo 12 a grafu číslo 12, ze kterých 

je zřejmé, že největší zastoupení má odborná konzultace s revmatologem, a to v 60%             

u mužů a v 52,2% u žen. Poté pouze 8% mužů a 26,1% žen udává obvodního lékaře. 

Ortopeda vyhledalo 20% mužů a 13% žen. Respondenti, kteří volili variantu jiný 

uváděli alternativní způsoby léčby. K otázce se nevyjádřilo 6,25% respondentů. Vyšší 

počet odpovědí je opět zapříčiněn tím, že dotazovaní v některých případech volili více 

možností. 
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Otázka č. 13: Uveďte prosím všechny způsoby léčby bolesti kloubů, které u Vás 

byly zvoleny. 

 

 V otázce číslo 13 jsem požádala respondenty, aby vypsali veškeré způsoby léčby 

bolesti včetně léčebných preparátů a léčebných postupů. Chtěla jsem zjistit kolik 

respondentů již podstoupilo léčbu biologickou a jaké jiné terapie se užívá.  

 

Tabulka č. 13A – způsob léčby 

způsob léčby Muži % Ženy % celkem % 
fyzikální terapie 13 37,14% 14 50,00% 27 42,86% 

NSA 14 40,00% 7 25,00% 21 33,33% 
farm.modif.chor. 4 11,43% 5 17,86% 9 14,28% 

biologika 4 11,43% 2 7,14% 6 9,53% 
celkem 35 100% 28 100% 63 100% 

 

Tabulka č. 13B – způsob léčby - podrobně 

způsob léčby Muži % Ženy % Celkem % 
lázně 4 11,42% 4 14,28% 8 12,69% 
RHB 3 8,57% 3 10,70% 6 9,52% 

elektorléčba 2 5,71% 2 7,14% 4 6,35% 
UZ 0 0% 1 3,57% 1 1,58% 

parafín 1 2,86% 2 7,14% 3 4,76% 
obstřik 3 8,57% 2 7,14% 5 7,95% 
NSA 10 28,57% 6 3,57% 16 25,41% 

masti a gely  4 11,42% 1 3,57% 5 7,90% 
Arava(leflunomid) 1 2,86% 2 7,14% 3 4,76% 

Sulfasalazin 1 2,86% 1 3,57% 2 3,17% 
MTX 2 5,71% 2 7,14% 4 6,35% 

B-Enbrel 2 5,71% 2 7,14% 4 6,35% 
B-Remicade 1 2,86% 0 0% 1 1,58% 
B-Humira 1 2,86% 0 0% 1 1,58% 

celkem 35 100% 28 100% 63 100% 
 

 Někteří dotazovaní uváděli kombinace léků a léčebných postupů, 4 muži a 3 

ženy neuvedli léčbu žádnou, ačkoli trpí bolestí kloubů. V tabulce číslo 13A je rozepsán 

způsob léčby, kterou respondenti uvedli, následně je podrobnější zpracování vyjádřeno 

v tabulce 13B. Pro přehlednost je tato otázka graficky znázorněna v grafu číslo 13.  Ze 

získaných údajů vyplývá, že 42,86% respondentů podstoupilo fyzikální terapii a dále se 

nejčastěji využívá terapie nesteroidními antirevmatiky. Pokud se podrobněji zaměříme 

na zmiňovanou variantu NSA, zjistíme, že tento druh terapie užívá 40% mužů a 25% 
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žen. Celkem 14,28% respondentů vyzkoušelo farmaka modifikující chorobu a 11,43% 

mužů a 7,14% žen podstoupilo léčbu biologickou. Respondenti opět volili i více variant 

odpovědí. 

  

Otázka č. 14: Jste spokojen/a se způsobem této léčby? 

 

 V otázce číslo 14 se měl respondent vyjádřit ke spokojenosti s jím  uvedeným 

způsobem léčby. Na výběr měl z možností ano, v případě, že je spokojen, dále 

z možnosti ne zcela a poslední možnost byla nespokojenost se způsobem léčby. Tato 

otázka souvisí s nulovou hypotézou číslo 3, ve které předpokládám, že „Více jak 50% 

respondentů, kteří jsou léčeni pro bolest kloubů, je zcela spokojeno se svojí 

léčbou.“ 

 

Tabulka č. 14 – Spokojenost s léčbou 

Spokojenost Muž % Žena % M+Ž % 
Ano 7 35,00% 9 50,00% 16 42,11% 

Ne zcela 8 40,00% 6 33,33% 14 36,84% 
Ne 4 20,00% 2 11,11% 6 15,79% 

Nezodpovězeno 1 5,00% 1 5,56% 2 5,26% 
Celkem 20 100% 18 100% 38 100% 

  

 Celkově je s léčbou spokojeno 42,11% dotazovaných, překvapivě 35% mužů                       

a 50% žen. Variantu ne zcela uvedlo 40% mužů a 33,33% žen. Nespokojeno je 20% 

mužů a 11,11% žen. K této otázce se 5,56% dotazovaných nevyjádřilo. Vše je opět pro 

přehlednost znázorněno v tabulce číslo 14 a grafu číslo 14. 

 

Otázka č. 15: Byla podle Vašeho názoru věnována ze strany lékaře patřičná 

pozornost prvotním příznakům PsA? 

  

 Zda byla dle názoru respondenta věnována ze strany lékaře patřičná pozornost 

prvotním příznakům PsA, zkoumá otázka číslo 15. Opět je zde na výběr z následujících 

třech možností ano, ne zcela a ne.  
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Tabulka č.15A – Pozornost -respondenti s bolestí 

Pozornost-bolest Muž % Žena % M+Ž % 
Ano 11 55,00% 11 61,11% 22 57,90% 

Ne zcela 3 15,00% 6 33,33% 9 23,68% 
Ne 6 30,00% 1 5,56% 7 18,42% 

Celkem 20 100% 18 100% 38 100% 
 

Tabulka č.15B – Pozornost- všichni respondenti 

Pozornost Muž % Žena % M+Ž % 
Ano 15 50,00% 16 59,26% 31 54,39% 

Ne zcela 3 10,00% 6 22,22% 9 15,79% 
Ne 6 20,00% 2 7,4%1 8 14,03% 

Nezodpovězeno 6 20,00% 3 11,1%1 9 15,79% 
Celkem 30 100% 27 100% 57 100% 

  

 Jelikož na tuto otázku odpovídali i respondenti bez bolesti, je vyhodnocení této 

otázky znázorněno v tabulkách číslo 15A a 15B a grafů 15A a 15B.  Ze všech 

respondentů, kteří trpí bolestí se 57,9% domnívá, že ze strany lékaře byla jeho bolesti 

věnována patřičná pozornost. Odpověď ne zcela zvolilo 15% mužů a 33,3% žen. Pocit, 

že bolesti nebyla věnována patřičná pozornost má 30% mužů a 5,6% žen. Co se týče 

odpovědí všech respondentů bez rozdílu, zda trpí či netrpí bolestí kloubů je situace 

následující. Odpověď ano uvádí 50% mužů a 59,3% žen, následuje odpověď ne zcela, 

kterou zvolilo 10% mužů a 22,2% žen, kteří jsou v porovnání s tabulkou číslo 15A titéž. 

Odpověď ne  zvolilo 20% mužů a 7,4% žen. K této otázce se nevyjádřilo 15,8% 

dotazovaných. 

 

Otázka č. 16: Jste spokojen/a s chováním a jednáním svého kožního lékaře 

 

 V poslední otázce, v pořadí 16té, se ptám respondentů na spokojenost 

s chováním a jednáním jejich kožního lékaře. Možnostmi jsou opět varianty ano, ne 

zcela a ne. Vyhodnocení jsem provedla úmyslně zvlášť pro vzorek 38 respondentů, 

kteří se potýkají s bolestí kloubů a pro zbylých 19, kteří bolesti kloubů nemají. 

Následně jsem vyhodnotila všech 57 dotazníků.  
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Tabulka č.16A – Spokojenost s chováním kožního lékaře –respondenti s bolestí 

Jednání-bolest Muž % Žena % M+Ž % 
Ano 17 85,00% 15 83,33% 32 84,21% 

Ne zcela 3 15,00% 2 11,11% 5 13,16% 
Ne 0 0% 0 0% 0 0% 

Nezodpovězeno 0 0% 1 5,56% 1 2,63% 
Celkem 20 100% 18 100% 38 100% 

 

Tabulka č.16B – Spokojenost s chováním kožního lékaře –respondenti bez bolestí 

Jednání-bez bol Muž % Žena % M+Ž % 
Ano 8 80,00% 9 100% 17 89,50% 

Ne zcela 1 10,00% 0 0% 1 5,25% 
Ne 0 0% 0 0% 0 0% 

Nezodpovězeno 1 10,00% 0 0% 1 5,25% 
Celkem 10 100% 9 100% 19 100% 

 

Tabulka č.16C – Spokojenost s chováním kožního lékaře – všichni respondenti 

Jednání-všichni Muž % Žena % M+Ž % 
Ano 25 83,33% 24 88,89% 49 85,97% 

Ne zcela 4 13,34% 2 7,41% 6 10,52% 
Ne 0 0% 0 0% 0 0% 

Nezodpovězeno 1 3,33% 1 3,70% 2 3,51% 
Celkem 30 100% 27 10% 57 100% 

  

 Mile mne překvapil fakt, že žádný z respondentů nebyl jednoznačně nespokojen 

s chováním a jednáním svého kožního lékaře. Pouze jeden muž a jedna žena se k této 

otázce nevyjádřili. Z porovnání obou vyhodnocení lze vyčíst, že pacienti, kteří se léčí 

současně s kožním i kloubním onemocněním, jsou méně spokojeni s chováním                     

a jednáním svého kožního lékaře. Odpověď ano uvedlo 84,2% z nich.  Z respondentů, 

kteří netrpí bolestivostí kloubů uvedl pouze jeden muž, že není zcela spokojen 

s chováním a jednáním svého kožního lékaře, ostatní se k dané otázce vyjádřili 

v 89,50% kladně. Celkově je se svým kožním lékařem spokojeno téměř 86% 

dotazovaných, což je uspokojující. Z výsledků nelze jednoznačně stanovit, zda jsou více 

spokojeni muži či ženy, neboť procentuelní vyjádření spokojenosti se vzájemně příliš 

neliší.  
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10. 7  Hodnocení hypotéz 

 

 V nulové hypotéze číslo 1 předpokládám, že „Alespoň 60% respondentů je 

informováno ze strany lékaře o tom, že psoriáza může mít souvislost s bolestí 

kloubů.“  Získaná hodnota 54,1% je nižší než hodnota předpokládaná, tudíž nulovou 

hypotézu zamítám a přijímám alternativní hypotézu, která je negací H0, z čehož 

vyplývá, že méně než 60% respondentů je ze strany lékaře informováno o spojitosti 

kožních a kloubních potíží u psoriázy. 

 

 V nulové hypotéze číslo 2 předpokládám, že  „U alespoň 50% respondentů 

netrvalo stanovení diagnózy více jak jeden rok.“ Pokud zpracujeme procentuelní 

vyjádření počtu respondentů, kterým byla diagnóza stanovena do dvou let 

( %57,31%100
38

516 =⋅++
), dostáváme se k hodnotě 31,57%, což je méně jak 

stanovených 50%, tudíž nulovou hypotézu zamítám a přijímám alternativní hypotézu, 

která je negací H0, z čehož vyplývá, že u více jak 50% respondentů trvalo stanovení 

diagnózy déle než jeden rok.  

 

 V nulové hypotéze číslo 3 předpokládám, že „Více jak 50% respondentů, kteří 

jsou léčeni pro bolest kloubů, je zcela spokojeno se svojí léčbou.“ Získaná hodnota 

42,1% je nižší než stanovených 50%, tudíž nulovou hypotézu zamítám a přijímám 

alternativní hypotézu, která je negací H0, z čehož vyplývá, že více jak 50% respondentů 

není zcela spokojeno s dosavadní léčbou bolesti.  
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ZÁVĚR 

 

 Zpracováním této práce jsem chtěla přiblížit problematiku psoriázy a PsA, 

nedostatečnou informovanost pacientů o PsA, především ze strany lékařů, dále poukázat 

na pozdní diagnostiku PsA a nespokojenost samotných pacientů s léčbou kloubních 

projevů. 

 

 Na základě získaných informací jsem nucena konstatovat, že pacienti trpící 

psoriázou mají mnohdy nedostatečné informace týkající se PsA a ze strany lékařů není 

prvotním příznakům věnována patřičná pozornost. Tato skutečnost mne vedla 

k vytvoření edukačního materiálu, který ve zjednodušené formě nastiňuje problematiku 

PsA tak, aby si i laik uvědomil, o jak závažný bio-psycho-sociální problém se jedná,           

a že pouze včasná diagnóza a zahájení terapie PsA může pacientovi pomoci zpomalit 

progresi tohoto onemocnění. Edukační materiál, jež je součástí mé práce, je úmyslně  

koncipován do co nejjednodušší a nejpřehlednější podoby pro následný možný tisk                 

a případné využití v praxi.  

 

      Ukazuje se, že lupénka má na kvalitu života stejně deformující vliv, jako jiné 

chronické choroby. Když se v životě člověka toto onemocnění objeví, od základů se 

změní jeho budoucí plány, sociální postavení a také jeho psychika. Přidá-li se k tomuto 

onemocnění ještě postižení kloubního aparátu, je situace daleko složitější.  Lékaři by 

měli mít na paměti, hlavně při styku s mladšími psoriatickými pacienty, že postižené 

osoby jsou psychicky zranitelnější. Tento stav se promítá i do každodenních stresů, což 

bývá provázeno větší psychickou rozladěností těchto osob. Míra psychické dysbalance 

přirozeně závisí na lokalizaci psoriatických projevů a tíži kloubního postižení. 

 

  Lupénka a ostatní kožní nemoci představují závažný zdravotní a společenský 

problém. Somatické onemocnění není jediným zdrojem pacientových nepříjemností. 

Způsobuje je i léčba a její následky, proto je třeba brát v úvahu kromě biologických 

ukazatelů i subjektivní stav nemocného v souvislosti se životním komfortem narušeným 

chorobou. Právě proto je při léčení psoriázy a PsA vždy nezbytné brát v úvahu kvalitu 

života pacienta a pamatovat na psychosociální dimenzi tohoto výjimečně stresujícího 

onemocnění. 
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 Co se týče spokojenosti respondentů se svým kožním lékařem, byly výsledky 

průzkumu překvapivé. Žádný z respondentů neuvedl, že by byl zcela nespokojen 

s chováním a jednáním svého kožního lékaře, což je příznivý fakt nejen pro lékaře, ale            

i samotné pacienty. Není totiž nic horšího, než navštěvovat dlouhá léta odborníka,                

o jehož kvalitách není člověk zcela přesvědčen, pouze proto, že žádný jiný v okolí není. 

Pacient by měl ve svém kožním lékaři vidět nejen člověka, který mu každý měsíc 

napíše tytéž léky a v tomto stereotypu setrvá až do konce svého nebo pacientova života. 

„Psychosomatický přístup je jedním z důležitých prvků pro kontakt s pacientem, 

diagnostiku i léčbu. V běžné praxi to znamená vytvářet partnerský vztah mezi lékařem          

a pacientem, vybudovat vzájemnou důvěru, informovat o povaze choroby a možnostech 

léčby a ujistit pacienta o lékařově podpoře do budoucnosti.“ (Benáková 2007, s.161) 

Lékař musí umět pacientovi pomoci hledat nové a účinnější způsoby léčby, poskytnout 

mu podrobnější informace o jeho onemocnění, nabídnout kontakty na sdružení 

organizující pacienty se stejným onemocněním, doporučit pomoc psychologa či jiného 

odborníka. Podobnou úlohu může splňovat i zkušená a kreativní všeobecná sestra. 

 

 „Na takovém základě lze rozvíjet pacientovu zodpovědnost za vlastní zdraví              

a tak i disciplinovanost a aktivní spolupráci.Tyto staronové zásady by i přes velký 

pokrok ve farmakoterapii měly zůstat standardní, rutinní součástí péče o nemocné.“ 

(Benáková 2007 s. 161) 
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Převzato z: www.psoriasisfishcure.com/whatis.htm    www.med4you.at/derma/psoriasis/psoriasis_info.htm 

 

Příloha č. 2: Primármí psoriatická léze a predilekční místa psoriázy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: 
http://www.medem.com/medem/images/jamaarchives/jama_genetics_other_lev20_psoriasis_jpp_01.jpg 
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Příloha č. 3: Psoriasis nummularis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.mdconsult.com/das/pdxmd/body/0/0?type=med... 

 

Příloha č. 4: Psoriasis geographica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: HEGYI, Eugen, STODOLA, Ivan. Dermatovenerologický atlas. 1. vyd. Martin : Osveta, 

1990. 199 s. ISBN 80-217-0117-X. 
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Příloha č. 5: Psoriasis annularis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: BENÁKOVÁ, Nina, et al. Psoriáza nejen pro praxi. Jana Večlová. 1. vyd. Praha : Triton, 

2007. 190 s. ISBN 978-80-7254-966-5. 

 

Příloha č. 6: Auspitzův fenomén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.iqb.es/.../psoriasis/auspitz/auspitz.htm 
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Příloha č. 7: Köbnerův fenomén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.merckmedicus.com/.../white-ch-011-s004.htm 

 

Příloha č. 8: Psoriasis inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzato z: www.psoriasisfishcure.com/whatis.htm 
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Příloha č. 9: Psoriasis palmaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.psoriasis.org/forum/showthread.php?t=28500 

  

Příloha č. 10: Psoriasis plantaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: Převzato z: HEGYI, Eugen, STODOLA, Ivan. Dermatovenerologický atlas. 1. vyd. Martin : 

Osveta, 1990. 199 s. ISBN 80-217-0117-X. 
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Příloha č. 11: Psoriasis capillitii et unguium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: BENÁKOVÁ, Nina, et al. Psoriáza nejen pro praxi. Jana Večlová. 1. vyd. Praha : Triton, 

2007. 190 s. ISBN 978-80-7254-966-5. 

 

Příloha č. 12: Psoriasis arthropatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: http://www.aafp.org/afp//AFPprinter/20040615/2853_f7.jpg 
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Příloha č. 13: Distální a proximální interfalangeální kloub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.eorthopod.com/.../psoriatic_arthritis.html 
 

Příloha č. 14 A: Pustulózní psoriáza palmoplantární 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzato z:  http://www.psoriasis-netz.de/fileadmin/bilder/psoriasis/pustulosa/02_VOM_512004.jpg 
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Příloha č. 14 B: Generalizovaná pustulózní psoriáza 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/2008/10/images_ime00090.png 

 

Příloha č. 15: Fotosenzitivní psoriáza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: NOVOTNÝ, František. Psoriáza : aktuální pohledy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 

123 s. Malá monografie.ISBN 80-247-0313-0. 
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Příloha č. 16A: Psoriáza nehtů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.aafp.org/afp/20040615/2853.html  

 

 

Příloha č. 16 B: Postižení DIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.uptodateonline.com/patients/content/topic... 
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Příloha č. 17A: Daktylitida na horní končetině- párkovité prsty (sausage digit) 

 

Převzato z: www.hopkins-arthritis.org 

 

Příloha č. 17B: Daktylitida na dolní končetině 

 

Převzato z: www.hopkins-arthritis.org/arthritis-info/psor... 
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Příloha č. 18: Entezitida 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.rheuma-online.de/news/artikel/m-bechterew. 

                   arthritis.about.com/b/2007/03/01/what-is-enth... 

 

Příloha č.19A: Teleskopické prsty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.aafp.org/afp/20060215/636.html 
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Příloha č.19B: Teleskopické prsty- rentgenový obraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.gentili.net/Hand/psoriasis.htm 

 

Příloha č. 20: Axiální skelet (modrá barva) a sakroiliakální skloubení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.besthealth.com/.../html/skel_sys_fin.html    

                   http://www.klaus1.dk/Bug/svar/led/sacroill/Billede%201.jpg 
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Příloha č. 21: Mutilující forma (šipka ukazuje deformitu „pe ncil-in-cup“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.aafp.org/afp//AFPprinter/20040615/2853.html 

 

 

Příloha č. 22: Arava (Leflunomid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: http://www2.apoverlag.at/oeaz/zeitung/3aktuell/2004/22/bilder/ARAVA.jpg 
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Příloha č. 23: Biologický preparát Remicade (infliximab) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Převzato z:http://www.remicadeinformation.com/images/remicade.gif 

                  https://www.cvs.com/CVSApp/images/health/CNT0030Z.JPG 

 

Příloha č. 24: Biologický reparát Enbrel (etanercept) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Převzato z:http://luszczyca.org.pl/mediawiki/index.php?title=Grafika:Enbrel.jpg     
                  http://www.amgen.com/img/misc/enbrel_sure_click.jpg 
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Příloha č. 25: Biologický preparát Humira (adalimumab) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.flakehq.com 

 

 

Příloha č. 26: Silastikový implantát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: www.medscape.com/viewarticle/420502 

                  prezentace „Faktory ovlivňující výsledky náhrad MCP kloubů“ -1. ortopedická klinika 1.LF UK  
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Příloha č. 27: Operační technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: prezentace „Faktory ovlivňující výsledky náhrad MCP kloubů“  

                   -1. ortopedická klinika 1.LF UK 

 

Příloha č. 28: Průběh operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: Převzato z: prezentace „Faktory ovlivňující výsledky náhrad MCP kloubů“  

                   -1. ortopedická klinika 1.LF UK 
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Příloha č.29A: Stav před operací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: Převzato z: prezentace „Faktory ovlivňující výsledky náhrad MCP kloubů“  

                   -1. ortopedická klinika 1.LF UK 

 

 

Příloha č.29B: Stav po operaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: Převzato z: prezentace „Faktory ovlivňující výsledky náhrad MCP kloubů“  

                   -1. ortopedická klinika 1.LF UK 
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Příloha č. 30: Dotazník  

Dotazník 

 Dobrý den, 

jmenuji se Gabriela Šubrtová a jsem studentkou 3. ročníku 2. lékařské fakulty UK v Praze, 

bakalářský studijní obor Všeobecná sestra. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Účelem 

mého průzkumu je zjistit, do jaké míry jsou pacienti s psoriázou informováni o psoriatické artritidě (dále 

jenom PsA). 

      Vaše odpovědi přispějí k vypracování mé bakalářské práce na téma: Psoriatická artritida. Ujišťuji 

Vás, že tento dotazník je zcela anonymní. Předem děkuji za jeho vyplnění. 

                                                                                                                  

1. Muž    �          Žena   � 

 

2. Věk……….. let 

 

3. V kolika letech se u Vás psoriáza objevila? 

    V…………..letech 

 

4. „Psoriáza může souviset s bolestivostí kloubů, takzvanou psoriatickou artritidou (PsA).“ 

     Tuto informaci jsem získal/a: 

� od lékaře   �   od pacienta s psoriázou 

� prostřednictvím webu     �   jiné (vypište prosím )…………………….. 

� z tisku    �   nevím, že psoriáza souvisí s bolestivostí kloubů 

 

5. Projevuje se u Vás v současnosti bolest kloubů? 

        �   ano           �    ne  

 

6. V jakém věku se u Vás poprvé objevila bolest kloubů? 

     Ve věku……….let 

 

7. Za jak dlouho Vám byla stanovena diagnóza PsA od počátku výskytu bolestí kloubů? 

�   do tří měsíců   �   do dvou let 

� do půl roku   �   více jak dva roky 

� do jednoho roku                 �   nebyla doposud stanovena 

 

8. Kdy se bolesti kloubů dostavují? 

       �   v klidu    �   při ranním vstávání (ranní ztuhlost) 

� při pohybu   �   jiné……………. 
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9. Které klouby Vás začaly bolet nejdříve?     

      �   klouby na prstech horní končetiny                �   koleno 

      �   loket      �   kotník 

      �   rameno      �   jiné...................... 

      �   kyčel 

 

10. Které klouby Vás bolí v současné době?  

      �   klouby na prstech horní končetiny   �   koleno 

      �   loket      �   kotník 

      �   rameno      �   jiné...................... 

      �   kyčel 

 

11. Řešil/a jste bolest kloubů se svým kožním lékařem? 

      �    ano             �   ne 

 

12. Na kterého dalšího odborníka jste se v souvislosti s bolestí kloubů obrátil/a? 

       �   obvodní lékař 

� revmatolog 

� ortoped 

� jiný (prosím uveďte který)…………………………. 

 

13. Uveďte prosím všechny způsoby léčby bolesti kloubů, které u Vás byly zvoleny.  

     (názvy preparátů, léčebné postupy) 

    ……………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………. 

 

14. Jste spokojen/a se způsobem této léčby? 

      �   ano           �   ne zcela           �   ne 

 

15. Byla podle Vašeho názoru věnována ze strany lékaře patřičná pozornost prvotním  

      příznakům PsA? 

      �   ano           �   ne zcela           �   ne 

 

16. Jste spokojen/a s chováním a jednáním svého kožního lékaře? 

      �   ano           �   ne zcela           �   ne 
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Příloha č. 31: Grafy 
 
Graf č. 1 – Návratnost dotazníků 
 

 
 
 
Graf č. 2 – Pohlaví a věk respondentů 
 

 
 
 
Graf č. 3  – Věk vzniku psoriázy 
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Graf č. 4 – Informovanost respondentů o PsA 
 

 
 
Graf č. 5 – Bolest kloubů 
 

 
 
Graf č. 6 – Věk při vzniku prvních bolestí kloubů 
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Graf č. 7 – Stanovení diagnózy 
 

 
 
Graf č. 8 – Okolnosti, za kterých se bolest dostavuje 
 

 
 
Graf č. 9 – Bolest kloubů zaznamenaná jako první 
 

 

3
3

1

3

2 2

4

3

2

8 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

po
č
et

 r
es

po
nd

en
t
ů

3 měsíce 1/2 roku 1 rok 2roky +2 roky dg. není 

stanovení dg.

Muži
Ženy

11

6

11 11

9
10

3 3

0

2

4

6

8

10

12

po
č

et
 re

sp
on

de
nt
ů

klid pohyb vstávání jiné

druh činnosti

Muži
Ženy

12 10

2

5 5
4

5 5

3

7

3

1

4

00

2

4

6

8

10

12

po
č
et

 r
es

po
nd

en
t
ů

prsty
HK

loket rameno ky čel koleno kotník jiné

kloub

Muži
Ženy



Bakalářská práce  Psoriatická artritida 

 

Graf č. 10 – Bolest kloubů v současné době 
 

 
 
 
Graf č. 11 – Řešení bolesti kloubů s kožním lékařem 
 

 
 
Graf č. 12 – Další odborníci 
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Graf č. 13 – Způsob léčby 
 

 
 
 
Graf č. 14 – Spokojenost s léčbou 
 

 
 
Graf č. 15A – Míra pozornosti prvotním příznakům PsA- respondenti s bolestí 
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Graf č. 15B – Míra pozornosti prvotním příznakům PsA- všichni respondenti 
 

 
 
Graf č. 16A – Spokojenost s chováním a jednáním kožního lékaře - bolest 
 

 
 
 
Graf č. 16B – Spokojenost s chováním a jednáním kožního lékaře- bez bolesti 
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Graf č. 16C – Spokojenost s chováním a jednáním kožního lékaře- všichni 
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SEZNAM POJMŮ 
 
•••• Auspitzův fenomén (fenomén krvavé rosy): Vzniká při seškrabávání povrchových vrstev epidermis.    
  Jde o bodovité krvácení z dilatovaných obnažených kapilárních kliček, vybíhajících vysoko do prstově 
 protažených papil koria. 
•••• Axiální: Ve směru osy. 
•••• Daktylitida: Je výraz pro difuzní otok prstu. 
••••  Diseminace: Rozsev, rozšíření chorobných ložisek procesů po těle nebo orgánu. 
•••• Distální interfalangeální kloub (DIP): Kloub mezi druhým a třetím článkem prstů, vzdálenější od ruky. 
••••  Eflorescence: Výkvětek, chorobná změna kůže nebo sliznice. 
••••  Entezitida: Je zánět lokalizovaný v místě úponu šlachy nebo vazu do kosti. 
••••  Epidermis: Povrchová vrstva kůže nazývaná též pokožka. 
•••• Erythrodermie: Kožní onemocnění postihující celé tělo. 
••••  Exacerbace: Zhoršení choroby nebo chorobného příznaku, které byly před tím zmírněny. 
••••  HLA systém: (Human Leukocyte Antigen System) je hlavní histokompatibilitní systém člověka. 
••••  Hyperkeratóza: Je nadměrné ztluštění a zrohovatění kůže. 
•••• Hyperurikémie: Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi. 
•••• Infiltrace: Prosakování, pronikání. 
•••• Intraartikulární podání: Znamemá podání léku injekčně do kloubu. 
••••  Konkomitující: Provázející, doprovodný. 
••••  Köbnerův fenomén: V místech traumatizace kůže (fyzikální, chemické a biologické povahy) dochází    
 během 7-20 dní k výsevu typických psoriatických eflorescencí. 
•••• Lupénka: viz psoriáza. 
••••  Monoartikulární postižení: Postihující jeden kloub. 
•••• Mutilace: Zohavení normálního tvaru části orgánu nebo těla. 
•••• Nesteroidní antirevmatika (NSA): Nesteroidní antirevmatika (Paracetamol, Kyselina acetylsalicylová -
 ACA-aspirin-acylpirin, ibuprofen). Mají antipyretické,analgetické a protizánětlivé účinky. Zasahují do 
 syntézy prostaglandinů většinou neselektivně inhibují cyklooxigenázy COX-1 (sekrece žaludeční 
 sliznice) a COX-2(zánětlivá reakce). 
•••• Oligoartikulární postižení: Postihující 2 – 4 klouby. 
••••  Papula: Kožní pupenec, puchýř. 
••••  Parakeratóza: Porucha rohovění kůže podmíněná intenzivním množením buněk pokožky a projevující 
 se tvorbou šupinek se zvláštní mikroskopickou strukturou. 
••••  Polyartikulární postižení: Postihující více jak 4 klouby. 
••••  Predilekce: Typická lokalizace určité choroby. 
••••  Prevalence: Poměr počtu nemocných k počtu obyvatel. 
••••  Proliferace: (z lat. proles, potomstvo) znamená hojné množení, bujení, novotvoření. 
•••• Proximální interfalangeální kloub (PIP): Kloub mezi prvním a druhým článkem prstů. 
•••• Psoriasis: Také nazývaná jako lupénka, je autoimunní onemocnění kůže. Projevuje se lokálními 
 záněty pokožky krytými charakteristickou stříbřitě šedou šupinou. 
•••• Psoriasis annularis: Psoriatická léze ve tvaru prstenců. 
••••  Psoriasis arthropatica: Tato forma je zvláštním typem artritidy způsobující záněty a otoky především 
 na rukou, nohou nebo kolem větších kloubů jako jsou kolena, kyčle, lokty a u páteře. Může vést ke 
 ztuhlosti, bolestivosti a poškození kloubů.  
•••• Psoriasis capillitii: Ložisková psoriáza v oblasti pokožky hlavy. Vzhledem ke tloušťce postižené kůže je 
 léčba velmi obtížná, protože lokální přípravky do kůže dobře neproniknou. 
•••• Psoriasis circinata: Psoriatické léze ve tvaru kroužků. 
•••• Psoriasis exudativa: Je nejtěžší formou psoriázy, zahrnující dva typy pustulózní psoriázy. Forma 
 lokalizovaná na dlaních a ploskách - psoriasis pustulosa palmoplantaris (Barberova typu) a forma 
 generalizovaná, ohrožující život - psoriasis pustulosa generalisata (Zumbuschova typu), s živě červenými 
 lesklými ložisky, posetými sterilními pustulami. Probíhá jako těžký septický stav s vysokými horečkami, 
 schváceností, postižením sliznic, někdy i vnitřních orgánů. Nezřídka končí smrtelně. 
••••  Psoriasis geographica: Psoriatické léze vzhledu mapy. 
•••• Psoriasis guttata: Kapkovitá forma psoriázy vyskytující se nejčastěji u dětí. Je charakterizována 
 kapkovitými lézemi, které se liší v průměru, a velmi tenkými šupinkami, které lze najít většinou na 
 trupu, ale vyskytují se i na obličeji. 
•••• Psoriasis gyrata: Psoriáza zakřiveného vzhledu. 
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•••• Psoriasis inversa: Psoriáza se zvláštní lokalizací, postihující převážně intretriginózní lokalizaci – axily, 
 třísla, kůži pod prsy, krajinu perianální, perigenitální. Ložiska bývají živě červená, zmacerovaná, bez 
 šupin, připomínající intertrigo nebo houbové afekce. 
•••• Psoriasis nummularis: Tento typ je charakteristický kruhovými plaky, které mohou mít v průměru 
 několik centimetrů a tvarem připomínají minci. 
••••  Psoriasis palmaris: Psoriáza v oblasti dlaní. 
•••• Psoriasis plantaris: Psoriáza v oblasti plosek nohou. 
•••• Psoriasis punctata: Bodovitá forma psoriázy. 
•••• Psoriasis pustulosa: Je obtížně léčitelná, méně obvyklá forma psoriázy, která se obecně vyskytuje 
 u starších pacientů. Může se objevit jako nové onemocnění nebo jako vzplanutí plakové psoriázy a jsou 
 pro ni charakteristické oblasti červené kůže, především na rukách a na chodidlech. 
•••• Psoriasis rupioides: Léta přetrvávající infiltrovaná ložiska psoriázy s většími nánosy šupin. 
•••• Psoriasis semilunaris: Psoriatická léze tvaru půlměsíce. 
••••  Psoriasis serpiginosa: Psoriatické léze hadovitého tvaru. 
••••  Psoriasis unguium: Psoriáza nehtů je charakterizována velkými, hlubokými a neuspořádanými důlky 
 v nehtech. Často bývá spojena s artropatickou formou psoriázy. 
•••• Psoriasis vulgaris: Neboli lupénka prostá, je nejběžnější formou psoriázy. Je charakterizována 
 vyvýšenými a ztluštělými okrsky červené kůže, pokrytými stříbřitě-šedými šupinami. Nejčastěji jsou 
 postiženy oblasti kolen, loktů, pokožky temene hlavy, za ušima, na kosti křížové, okolo pupku, mezi 
 hýžděmi a v okolí genitálií. 
•••• Psoriatická leukodermata: Přechodná depigmentace kůže v místě po zhojení psoriatické léze. 
••••  Regrese: Útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj. 
•••• Revmatoidní artritida: Chronické zánětlivé systémové onemocnění, obvykle charakteru symetrické 
 polyartritidy, které vede k rozvoji kloubních destrukcí a deformit. 
••••  Sakroiliitida: Zánět kosti křízové a kyčelní. 
••••  SPAE: Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků (SPAE) je dobrovolným, neziskovým občanským 
 sdružením, otevřeným všem občanům, postiženým lupénkou, atopickým ekzémem, vitiligem a dále pak 
 všem, kteří mají o činnost SPAE zájem humánně nebo na základě své profese. 
••••  Spondylitida: Zánět obratlů páteře. 
•••• Synovitida: Zánět výstelky kloubu. 
•••• Teleskopické prsty: Vznikají při těžkém erozivním průběhu s destrukcí kloubů a osteolýzou falang 
 vedoucí ke zkrácení jednoho nebo několika prstů se zřasením přebývající kůže, kterou lze vytáhnou do 
 původní délky. 
•••• Vilózní: Ochlupený, porostlý vlasy. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

AS.............ankylozující spondylitida 

DIP……... distální interfalangeální 

DMARDs..farmaka modifikující chorobu 

FN............ fakultní nemocnice 

FW……....sedimentace erytrocytů 

HIV...........Human Immunodeficiency Virus 

MCP……. metakarpofalangeální 

MTP……..metatarsofalangeální 

MTX…….metotrexát 

NMNM.....Nové Město na Moravě  

NMR.........nukleární magnetická rezonace 

NSA..........nesteroidni antirevmatika 

PsA............psoriatická artritida 

PIP.............proximální interfalangeální 

RA.............revmatoidní artritida 
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Co je SPAE? 

 SPAE je dobrovolným, 
neziskovým občanským sdružením  
psoriatiků a atopických ekze-
matiků. 

Co je cílem této organizace?  

� Prosazovat zlepšování forem léčby 
nenakažlivých kožních onemocnění  

� Prosazovat zlepšení sociálních                         
a ekonomických životních podmínek 
takto postižených občanů  

� Informovat postižené o metodách 
léčby, lécích, kosmetice i alternativních 
způsobech léčby  

� Osvětová činnost v médiích  
� Výměna zkušeností členů SPAE  
� V rámci možností SPAE pomáhat řešit 

obtížné životní situace členů  
� Navazovat kontakty s evropskými 

partnery  
� Organizovat přímořské ozdravné pobyty 

S kým spolupracuje SPAE ? 

� S lékaři, se školními pracovišti vysokých 
škol, s předními kožními specialisty 

� S Českou dermatologickou společností,         
s Českou akademií dermatovenerologie  

� S obdobnými pacientskými 
organizacemi z Evropy  

� S farmaceutickými firmami  
� S výrobci a prodejci kosmetiky  
� S Národní radou pro zdravotně 

postižené 

 

 

 

Kde je možné setkání se SPAE ? 

� V rámci činnosti jednotlivých Klubů  
� Při každoročním Sjezdu zástupců Klubů          

a regionů  
� různých akcích, organizovaných SPAE 

(např. pravidelný je mezinárodní Výstup 
na Portáš)  

� Na pobytech u moře, organizovaných  

Jak získává člen informace ?  

� Prostřednictvím Zpravodaje, který pro 
své členy SPAE vydává (4 čísla ročně)  

� Výměnou vlastních zkušeností na 
setkáních členů 

Jak se můžete stát členem SPAE ? 

 Když si napíšete o evidenční kartu                    
a složenku na úhradu členského příspěvku (roční 
poplatek je 300 Kč, nový člen zaplatí navíc 
jednorázový registrační poplatek ve výši 30 Kč) 
na adresu: SPAE, P.O.Box 15, 141 00 Praha 
41 nebo e-mailem:  spae@cbox.cz . 

 
Užitečné odkazy:  

          
www.spae.cz 
http://attra.registry.cz 
www.psoriaza.info 
www.revma.cz/liga 
www.revmaonline.cz   
www.sancenanavrat.cz 

 
 
Odborná literatura pro náročnější: 
J.Štolfa, J.Štork a kol.: Psoriatická artritida             
a psoriáza. Maxdorf 2007, 168 str., Edice 
Jessenius. ISBN: 978-80-7345-002-1 
 

Vypracovala Gabriela Šubrtová DiS. 

Psoriatická artritida (PsA) 
Informační materiál pro 

pacienty 
s  psoriázou (a nejen pro ně) 

 
Co je to PsA?  
 
 Psoriatická artritida (dále jen PsA) je 
chronické zánětlivé kloubní onemocnění, 
charakterizované přítomností artritidy u nemoc-

ných s psoriázou. Výskyt psoriázy 
v populaci je 1-3% a PsA onemocní až 
42% psoriatiků, z nichž 11% trpí 
závažným funkčním omezením. Laická 
veřejnost si vztah mezi kloubním 
onemocněním a kožními projevy často 

neuvědomuje a mnohdy i praktičtí a kožní 
lékaři tuto skutečnost opomíjejí. 
   
Jak se PsA projevuje? 
 
 Začátek onemocnění je většinou 
pozvolný, nejčastěji postihuje jeden, ale i více 
malých kloubů horních nebo dolních končetin. 
Artritida se může rozvinout po poškození 
kloubu úrazem,  podobně jako vzniká psoriáza 
v místě poranění kůže. 
Přetrvávající otok poraněného 
kloubu u pacienta s psoriázou 
by měl vést k podezření na 
projev PsA. Dále se může Psa 
projevovat jako zánět šlachy, 
nejčastěji Achillovy. Postižení jednoho kloubu 
se v průběhu let rozšiřuje na onemocnění více 
kloubů =polyartikulární (po 10 letech má toto 
postižení asi 60% pacientů). Pacienti s PsA mají 
mnohdy psoriatické postižení nehtů, které bývá 
spojeno s artritidou posledního kloubu prstů. 
  
 PsA může postihnout i klouby páteře, 
projevuje se pak bolestmi zad, především 
v klidu s úlevou po cvičení. 



 Pravděpodobnost vzniku PsA je vyšší               
u pacientů s těžkou formou psoriázy. 
 
Jaký je vztah mezi kloubním a kožním 
onemocněním? 
 
 Kožní a kloubní projevy se nemusí 
objevit současně. Nejčastěji předchází 
psoriáza artritidu až v 75% případů. Kloubní 
obtíže se objevují v průměru za deset let od 
prvních kožních příznaků. V 10-20% případů 
předchází artritida psoriázu a u těchto pacientů 
trvá zpoždění manifestace psoriázy měsíce či 
roky. V 11-15% případů se psoriáza a artritida 
objeví současně, což znamená v průběhu 
jednoho roku. 
 Většina pacientů s PsA má při vyšetření 
současně psoriázu. Není-li psoriáza přítomná, 
může se jednat o následující situace: 
 
- Anamnesticky byla psoriáza diagnosti-
 kována, avšak nejsou aktuálně přítomné 
 její  projevy. 
- Psoriáza je přítomná ve skrytých oblastech 
 a nebyla doposud diagnostikována. 
- Psoriáza není přítomná, ale objeví se 
 v dalším průběhu onemocnění. 
- Psoriáza není přítomná, a ani se nemusí              
 u pacienta manifestovat v dalším průběhu,       
 avšak diagnózu umožní charakteristické 
 rysy PsA a přítomnost psoriázy                            
 u  příbuzných 1. nebo 2. generace. 
 
  
Kdy je nutno pomýšlet  
u pacienta s psoriázou na PsA? 
 
� objevuje-li se bolest kloubů, úponů, šlach 
� při otocích kloubů, úponů, šlach 
� pokud je pacient po probuzení ztuhlý a musí   
     se rozcvičovat (jen u 50% nemocných PsA) 
� při výrazné únavě spojené s bolestmi kloubů 
� při bolesti zad v nočních hodinách, která pa- 
    cienta nutí vstát z postele a rozcvičovat se 

Pro PsA není charakteristická žádná laboratorní 
abnormalita. 
 
Jaké jsou možnosti léčby?   
 
 Léčba PsA vychází ze zkušeností 
s léčbou revmatoidní artritidy s tím rozdílem, že 
u PsA se musí zohledňovat zpravidla současně 
přítomný kožní syndrom. Podobně jako                   
u revmatoidní artritidy, ale s určitým 
zpožděním, byla zavedena i u PsA léčba 
biologická.  

 
Tradiční léčba: 
 
 Nesteroidní antiflogistika (NSA) jsou 
základem léčby u všech forem PsA. Příznivě 
ovlivňují bolest i otoky kloubů, nejsou však 
schopna  dlouhodobě příznivě ovlivnit vývoj 
onemocnění. NSA by měla být v období aktivity 
onemocnění podávána v plné protizánětlivé 
dávce odpovídající příslušnému preparátu až do 
dosažení zklidnění choroby. Pokud není 
dosaženo efektu během 3-4 týdnů, měl by být 
vyzkoušen jiný preparát, než bude tato skupina 
leků označena za neúčinnou.  

 Při neúspěchu léčby NSA je nezbytné 
zvážit zahájení léčby některým z preparátů 
skupiny chorobu modifikujících farmak, mezi 
které patří sulfasalazin, metotrexát (MTX)      
a nově leflunomid. 

 Dále je možno podávat glukoko-
rtikoidy v injekční formě přímo do postiženého 
kloubu, šlachových pochev nebo k bolestivým 
úponům. 
 
Biologická léčba:  
 
 Neúčinnost chorobu modifikujících 
farmak u části pacientů s PsA a nepřesvědčivé 
výsledky studií sledujících radiologickou 

progresi urychlily snahu o vývoj nových, 
účinnějších preparátů, s cílem ovlivnit nejen 
klinickou aktivitu, ale i progresi rentgenových 
změn. Příkladem biologických prelátů jsou 
Infliximab (REMICADE), Etanercept 
(ENBREL), Adalimumab (HUMIRA).  
 
Chirurgická léčba: 
 
 Chorobou deformované klouby je 
možné léčit i operativně, a to artrodézou 
(znehybnění daného kloubu) nebo totálními 
náhradami malých kloubů ruky i nosných 
kloubů. Princip náhrad lze zjednodušeně 

přirovnat k náhradě kyčelního 
nebo kolenního kloubu, kdy na 
místo postiženého kloubu je 
vložen implantát, který 
pacientovi zajišťuje obnovení 
funkce kloubu. Obzvláště 

z hlediska pacientek je důležité i zlepšení 
kosmetického vzhledu ruky po operaci. 
Dlouhodobý výsledek je do značné míry 
ovlivněn aktivitou a průběhem revmatického 
systémového onemocnění, proto je spolupráce 
s revma-tologem nezbytná.  
 
 Časné rozpoznání tohoto heterogenního 
onemocnění a blízká spolupráce s revma-
tologem při současných terapeutických 
možnostech mohou významně ovlivnit pro-
gnózu onemocnění a kvalitu života pacientů. 
 

 Nestačí však léčit 
jen kožní a kloubní projevy, 
ale je nutné harmonicky 
vyladit celý organismus  
psychicky, dieteticky, celko-
vou životosprávou.                       


