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Abstrakt v českém jazyce 
Úvod: Údaje o frekvenci zánětlivých revmatologických onemocnění v České republice (ČR) 
dosud nebyly známy. 
Hlavní cíle: Zjistit standardizovanou roční incidenci (INC) a bodovou prevalenci (PREV) 
nejčastějších revmatologických onemocnění (revmatoidní artritida-RA, juvenilní idiopatická 
artritida-JIA, psoriatická artritida-PsA, reaktivní artritida-ReA, ankylozující spondylitida-
AS, dnavá artritida-DA).  
Metodika: INC: registrace všech pacientů s nově stanovenou diagnózou během ročního 
sledování. PREV: registrace všech pacientů s již diagnostikovaným onemocněním ke 
stanovenému datu. Standardizace dle věku a pohlaví byla provedena za použití evropské 
standardní populace. 
Výsledky: Výsledky prezentovány/100 000 obyvatel. RA INC:31 (95%CI 20-42), PREV:610 
(95%CI 561-658). Gout-INC:41 (95%CI 28-53), PREV:300 (95% CI 266-334). JIA-INC: 13 
(95% CI 1-20), PREV:140 (95%CI 117-280). PsA-INC:3,6 (95% CI 1-8), PREV:49 (95%CI 
40-60). AS-INC:6 (95% CI 3-11), PREV:94 (95% CI 94-109). ReA-INC:9 (95% CI 6-15), 
PREV:91 (95% CI 78-106). 

Závěr: Jedná se o první populační studii identifikující frekvenci nejčastějších 
revmatologických onemocnění v ČR. Frekvence RA, JIA, PsA, AS, ReA je srovnatelná s údaji 
zahraničních populací; frekvence DA je se zdá být nižší než v okolních zemích. 
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Abstrakt v anglickém jazyce 
 
Introduction: No information was known about frequency of common inflammatory 
disorders in rheumatology in the Czech Republic. 

Aims of the study: To estimate the standardized annual incidence (INC) and point 
prevalence (PREV) of six diseases (rheumatoid arthritis-RA, juvenile idiopathic arthritis-JIA, 
gout, psoriatic arthritis-PsA, ankylosing spondylitis-AS, reactive arthritis-ReA) in a 
population-based study in two regions of the Czech Republic (CR). 

Methods: INC: Incident cases were registered on condition that the definite diagnosis was 
confirmed according to existing classification criteria during the study period. PREV was 
studied on the basis of identification of established diagnoses at a time point. Crude rates 
were standardized for age and sex. 

Results: Both INC and PREV are shown per 100.000 inhabitants. RA INC:31 (95%CI 20-
42), PREV:610 (95%CI 561-658). Gout-INC:41 (95%CI 28-53), PREV:300 (95% CI 266-
334). JIA-INC: 13 (95% CI 1-20), PREV:140 (95%CI 117-280). PsA-INC:3,6 (95% CI 1-8), 
PREV:49 (95%CI 40-60). AS-INC:6 (95% CI 3-11), PREV:94 (95% CI 94-109). ReA-INC:9 
(95% CI 6-15), PREV:91 (95% CI 78-106). 
Conclusion: This is the first population-based study estimating annual incidence and 
prevalence rates of the most common rheumatological disorders in the Czech Republic. The 
rates of RA, JIA, PsA, AS, ReA compare well with figures reported from other countries; 
figures in gout seem to be lower than reported elsewhere. 
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Seznam zkratek:  

 

ACR – American College of Rheumatology, Americká společnost pro revmatologii 

AS – ankylosující spondylitida  

ASAS - Assessment of Spondylarthritis International Society 

ČR – Česká republika 

DA – dnavá artritida 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

ELISA - Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

EULAR - European League Against Rheumatism, Evropská liga proti revmatismu 

HLA – Human Leukocyte Antigen,  

HLA B27 – subtyp HLA, povrchový antigen 1. třídy, kódovaný lokusem B hlavního 

histokompatibilního komplexu 

IFN gama – interferon gama 

ILAR - International League Against Rheumatism, Mezinárodní liga proti revmatismu 

JCA – juvenilní chronická artritida 

JIA – juvenilní idiopatická artritida 

JRA – juvenilní revmatoidní artritida 

MRI – nuklerární magnetická resonance 

NHANES - National Health and Nutrition Examination Survey 

PCR – polymerase chain reaction, polymerázová řetězová reakce 

PsA – psoriatická artritida 

RA – revmatoidní artritida 

ReA – reaktivní artritida 

RTG – rentgen 

RÚ – Revmatologický ústav, Praha 

SI kloub – sakroiliakální kloub 

TNF alfa – tumor necrosis factor 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

USA – Spojené státy Americké 

VB – Velká Británie 

WHO – Světová zdravotnická organizace 
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I.   ÚVOD: 

 

Úvod do problematiky 

 

Muskuloskeletální onemocnění patří mezi nejčastější choroby v populaci. 

Muskuloskeletální impairment (chronický a permanentní defekt představující snížení 

nebo ztrátu schopnosti vykonávat různé funkce) byl v rámci studie National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES I) nalezen u 10 % populace USA. [1,2,3] 

Dotazníkovou formou (MAPPING study) byly muskuloskeletální obtíže identifikovány 

u 26 % italské populace. [4] Zánětlivá revmatologická onemocnění tvoří důležitou 

podskupinu těchto chorob. Jsou spojena s vysokými individuálními i společenskými 

náklady. Ty zahrnují předčasnou úmrtnost, snížení kvality života chronickou nemocí, 

náklady na léčení, stejně jako nemocí podmíněné vyřazení pacienta z pracovního 

procesu a závislost na ošetřovatelské péči. Epidemiologie spolu s výzkumem v oblasti 

ošetřovatelství poskytuje důležité podklady k ohodnocení jednotlivých jmenovaných 

rovin a přispívají k cílenému plánování zdravotní péče. [5, 6] 

Epidemiologii revmatologických onemocnění se věnují pracovní skupiny po 

celém světě. V jednotlivých státech vznikají samostatné epidemiologické instituce při 

revmatologických klinikách či univerzitách. V Evropě patří k nejvýznamnějším britský 

„Arthritis and Rheumatism Council Epidemiology Unit“ a německý „Rheuma-

Forschungszentrum Berlin“. Rozsáhlé dlouhodobé registry pacientů existují i 

v Nizozemí, Norsku, Švédsku a Finsku. V nadnárodním měřítku se epidemiologií 

zabývají i podsekce odborných specializovaných organizací – EULAR (European 

League Against Rheumatism), ILAR (International League Against Rheumatism) ve 

spolupráci s WHO či UNESCO. [7] 

V České republice dosud nebyla známa základní epidemiologická data o výskytu 

základních revmatologických onemocnění. Pro potřeby klinických studií bylo zatím 

nutné vycházet z údajů jiných populací. Tato data jsou důležitá jednak jako populační 

deskriptor – např. v oblasti plánování zdravotní péče, dále jako výchozí bod pro 

stanovení změn výskytu onemocnění v čase (dává možnost určení etiologické příčiny i v 

dosud neznámých souvislostech). 



Charakteristika sledovaných onemocnění s ohledem na známá epidemiologická 

data. 

 

Revmatoidní artritida (RA) 

 

 RA je zánětlivé kloubní onemocnění nejasné geneze. Onemocnění má 

multifaktoriální příčiny včetně určité genetické predispozice a je pro ně 

charakteristický chronický zánět, který je iniciován a udržován autoimunitními 

mechanismy. Průběh revmatoidní artritidy je variabilní, akutní exacerbace se mohou 

střídat s remisemi, celkově je však průběh trvale progresivní a vede v kratším či 

delším časovém úseku ke zničení kloubní chrupavky a přilehlé kosti s radiologicky 

prokazatelnými destrukcemi v postižených kloubech, jakož i k extraartikulárním 

manifestacím na šlachových pochvách, tkáních i vnitřních orgánech. Onemocnění 

vede často k invaliditě. Odhaduje se, že očekávaná délka života se po začátku RA 

zkracuje o 15-20 %, tedy celkem o 5-10 let. [4,10] Na vyšší úmrtnosti se podílí jak 

komplikace terapie (zejména kortikosteroidy a imunosupresivy), tak i orgánové 

manifestace onemocnění (vaskulitida, amyloidóza, cervikální myelopatie, atd.). [4,11] 

Bylo též prokázáno, že RA je nezávislým rizikovým faktorem pro morbiditu i 

mortalitu kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění. [12,13,14,15,16]  

 Srovnání výskytu RA v různých populacích naráží na několik problémů. Pro 

diagnostiku RA se v epidemiologických studiích v minulosti používalo několik 

odlišných klasifikačních schémat. V době sledování byla použita moderní kritéria 

vyvinutá Americkou revmatologickou společností - American College of 

Rheumatology Criteria (ACR kritéria, 1987), jejichž senzitivita i specificita dosahuje 

při kumulativním splnění shodně 90 %. [17,18,19]  

Incidence RA se dle současných kritérií v Evropě uvádí mezi 20-45/100 000 

obyvatel, u bělochů žijících v USA pak 24-75/100 000 obyvatel. [20,21,22,23] 

Rozdíly jsou dány též použitou metodologií (pravé populační studie, výběr pacientů 

ze spádového obvodu kliniky, výpis ze záznamů pojišťoven). V jižním Švédsku byla 

provedena metodologicky obdobná studie s celkovou zjištěnou roční incidencí 24/100 

000 (29/100 000 u žen a 18/100 000 u mužů). [24] V britské studii byla RA za rok 

nově prokázána u 30,8/100 000 žen a 12,7/100 000 mužů.  [19] Nejvyšší hodnoty 
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incidence RA byly prokázány u kmenů severoamerických indiánů Pima a Chippewa 

79-890/100 000. [25] RA nebyla naopak nikdy prokázána u původních australských 

domorodců. [26]  

Byly publikovány studie, které naznačují u různých populací shodně pokles 

incidence RA od roku 1950, zejména u žen. [27,28] Možná souvislost s rozšířením 

perorálních kontraceptiv ale nebyla potvrzena a existují i možnosti arteficiáního 

zkreslení. [29,30,31] Další studie upozorňují na posun začátku RA do vyšších 

věkových skupin a na nižší produkci revmatoidního faktoru v populaci v čase 

nezávisle na přítomnosti onemocnění RA. [32,33,34,35] Ačkoli je v této oblasti nutný 

další výzkum, dosavadní data naznačují, že RA je onemocnění determinované 

alespoň zčásti faktory životního prostředí, jejichž výskyt či infektivita poklesly. [34] 

Recentní studie  prokázala jen malý význam testování dosud známých genových 

polymorfismů v předpovědi vývoje RA pro skríningové účely v populaci. [36] 

 Studie zabývající se prevalencí RA jsou většinou koncipovány jako výpočet 

podle zjištěných případů a jejich přežití nebo jako formální průřezové studie 

incidence RA. [35] Prevalence RA v severním Norsku, Velké Británii a Švédsku byla 

odhadnuta na 0,39-0,51 % (0,67-1,16 % u žen a 0,19-0,44 % u mužů) v letech 1989-

2001. [22,38,39] Nižší hodnoty prevalence jsou hlášeny z jižních oblastí Evropy a 

některých mimoevropských populací (0,45 % pro ženy a 0,19 pro muže v Řecku, 

0,51 a 0,12 % pro italské ženy a muže, celková prevalence RA 0,18 % v Jugoslávii a 

0,28 % v Číně). [40,41,42,43]. Při srovnávání hodnot je třeba pamatovat na odlišnosti 

v metodologii jednotlivých studií. 

 

 

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) 

 

 JIA je chronické zánětlivé onemocnění začínající do 16. roku věku, které se 

projevuje na pohybovém ústrojí, ale může postihnout různé orgány či systémy. Jde o 

nemocnění velice heterogenní, které zahrnuje několik značně klinicky odlišných 

forem a subtypů. JIA je nejčastějším revmatologickým onemocněním v dětském 

věku. Onemocnění postihuje 2-3x častěji dívky. [44] French a kol. prokázal čtyřikrát 

vyšší mortalitu ve skupině nemocných JIA proti celé populaci. [43]  
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 Jednoznačná klasifikace tak heterogenního onemocnění je obtížná. 

Nejrozšířenější jsou 2 sety klasifikačních kritérií: EULAR kritéria z roku 1978 

(European League Against Rheumatism) a ARA kritéria 1977 (American 

Rheumatism Association). Kritéria EULAR se užívají více v Evropě a vymezují 

onemocnění zvané juvenilní chronická artritida (JCA). Vyžadují trvání artritidy 3 

měsíce, zahrnují spondyloartropatie, ale vylučují seropozitivní polyartritidu, která je 

vyčleněná samostatně jako juvenilní revmatoidní artritida (JRA). [46] Kritéria ARA 

se užívají více v Severní Americe. Artritida zde musí trvat alespoň 6 týdnů, jsou 

zahrnuty seropozitivní případy, ale vyloučeny spondyloartropatie. [47] V roce 1995 

byla navržena klasifikační kritéria pro tzv. juvenilní idiopatickou artritidu  (JIA), 

která zahrnují systémovou formu onemocnění, seropozitivní i seronegativní artritidy, 

oligoartritidy i spondylartropatie. Zohledňují též vývoj klinických příznaků a zařazení 

do subtypů je možné určit definitivně až po 6 měsících trvání choroby. [48]  

Publikované epidemiologické populační studie jsou založeny převážně na 

obou starších kritériích, či jejich kombinaci. Srovnání je tedy obtížné. Hodnota 

incidence JCA/JRA široce kolísá mezi 1,3-22,6/100 000 dětí mladších 16 let. [49] 

Pokud srovnáváme studie s podobnou metodologií (prospektivní populační studie, 

kavkazská populace), hodnoty jsou variabilní méně (10-19,2/100 000 dětí mladších 

16 let). [50,51,52,53] Nízké hodnoty hlášené z Berlína a Francie (1,3-3,5/100 000 

dětí) pocházejí ze studií retrospektivních a dotazníkových s velkým počtem 

neúčastnících se lékařů. [54,55] Autoři švédské prospektivní studie odhadli roční 

incidenci JIA na 15/100 000 dětí. [57] Průměrná incidence z metaanalýzy 

publikovaných 33 článků do roku 2014 se pohybovala v intervalu 1,6-23 u evropské 

populace. [56] V několika studiích byl pozorován pokles incidence JRA v poslední 

dekádě, zejména u systémové a pauciartikulárních forem. [49] Některé studie 

nacházejí cyklické vrcholy incidence JRA, které se však časově neshodují. [50,52] 

Jak uvádí Andersson Gäre, vliv lokálních infekčních činitelů, geografické lokalizace, 

či jiných faktorů zevního prostředí je pravděpodobný. [49] Nielsen a kol. zjistil, že 

socioekonomická situace rodiny má vliv na riziko vývoje JCA u dětí. Dánské děti 

žijící na farmách měli 2,7x nižší riziko JCA než děti žijící v městských bytech a u 

jedináčků bylo riziko 1,6x vyšší než u dětí se sourozenci. [58] 
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Prevalence JRA/JCA se liší ještě výrazněji než incidence: 8-400/100 000 dětí 

mladších 16 let. [49] V Norsku byla odhadnuta na 148, ve Švédsku na 86 a v Berlíně 

na 20/100 000 dětí mladších 16 let. [50,54,59] V metaanalýze údajů z evropské 

populace do roku 2014 byla průměrná prevalence JIA odhadnuta na 3,8-400/100,000. 

[56] 

 

V norské studii tvořily formy s mono- a oligoartikulárním začátkem tvořily 52 

%, polyartikulární 39,5 % a systémové 3,7 %. Pro účast genetických faktorů svědčí 

vysoký podíl HLA-B27 pozitivních pacientů (42 %). Prevalence HLA-B27 antigenu 

je v severských populacích Evropy vysoký. [49] V rámci celé Evropy pak byla do 

roku 2014 nejčastější formou JIA oligoartritida s incidencí 3,7/100 000 a prevalencí 

70,2/100 000. [56] 

 

Dnavá artritida (DA) 

 

 DA je klinický syndrom, který vzniká u lidí s hyperurikémií a představuje 

zánětlivou reakci organismu na krystaly natriumurátu. Vzniká na podkladě 

genetických či zevních faktorů. Rozeznáváme primární a sekundární dnu. Sekundární 

dnou rozumíme stav, kdy je přítomno jiné onemocnění, které vede k hyperurikémii 

(nádorová onemocnění, hemolytická anémie, chronická renální insuficience, 

endokrinopatie, otrava olovem či vliv určité medikace - např. kys. acetylsalicylová, 

diuretika aj.). Projevuje se typicky epizodami akutní, závažné artritidy. Může 

postihovat jeden kloub záchvatovitě, ale může se projevovat i jako polyartikulární 

subakutní i chronická artritida. V chronické formě jsou často přítomné dnavé tofy. 

DA je často asociována se zvýšeným příjmem alkoholu a je součástí metabolického 

syndromu. Příčinou primární dnavá artritidy je většinou enzymatický defekt 

metabolismu urey a u části pacientů snížená renální exkrece kyseliny močové 

ledvinami (dosud neidentifikovaným mechanismem), výše zmíněné zevní faktory 

mohou průběh onemocnění zhoršovat. [60]  

V epidemiologických studiích se používají různé sety diagnostických a 

klasifikačních kritérií. Klasifikační kritéria dle Wallace a kol. (1977) zajišťují při 
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splnění 6 z 11 bodů senzitivitu 85 % a specificitu 93 % proti „pseudodně“. Uvedená 

kritéria však nejsou v epidemiologických studiích striktně používána. [61,62]  

Roční incidence DA ve Velké Británii byla odhadnuta na 250-350/100 000 

obyvatel. [63] Protože se jedná o rekurentní onemocnění, provedení restrikce pouze 

na případy prvního záchvatu DA po dobu sledování redukovalo hodnotu incidence na 

140/100 000 obyvatel (210 pro muže a 70 pro ženy). [64] Onemocnění nejčastěji 

začíná po 45. roce věku a po 75. roce vykazuje incidence dvojnásobný nárůst. 

Frekvence DA v populaci se zdá být v dlouhodobých observačních studiích na 

vzestupu (až o 30 %) a začátek onemocnění se posouvá do nižších věkových skupin. 

[71] Tento poznatek koreluje se změnami životního stylu (zejména diety) a týká se 

shodně různých etnických skupin. Zvýšení se neprokázalo u sekundární DA 

podmíněné diuretiky. [67,68,69,70]  

DA je charakterizována jednou či více akutními atakami a dlouhými obdobími 

remise. Nepanuje obecná shoda, jak definovat v tomto případě prevalenci - jako počet 

těch, kteří zažili alespoň 1 ataku, a nebo měřením atak během určeného období 

(typicky jeden rok), či celoživotně. Autoři studie, založené na hlášení praktických 

lékařů ve Velké Británii, odhadli prevalenci DA až na 0,26 % dospělé populace (0,61 

% mužů, 0,01 % žen). Nejvyšší prevalence DA byla ve skupině 65 letých a starších. 

[62,63] Podle jednotlivých autorů kolísají hodnoty prevalence mezi 0,13-2,8 %. [60] 

V recentní studii v italské populaci byla prevalence dny odhadnuta na 0,67 % v roce 

2005 a zvýšila se na 0,91 % v roce 2009 ve stejné populaci. [71] DA byla neobvyklá 

u etnických obyvatel Číny, Mikronésie a Polynésie, ale poslední výzkumy ukazují 

značný nárůst prevalence hyperurikémie i DA v těchto oblastech, některé studie 

naznačují jako příčinu vliv změny původního životního stylu na západní. [65,66,67] 

Obyvatelé Mikronésie ovšem mají vrozenou metabolickou abnormalitu 

(enzymatickou změnu metabolismu), která způsobuje hyperurikémii i u původních 

obyvatel, kteří žijí tradičním způsobem. [72] 

 

 

 

 



 

 15 

Psoriatická artritida (PsA) 

 

PsA je heterogenní onemocnění, projevuje se artritidou spojenou s psoriázou, 

která se od RA liší častým postižením distálních interphalangeálních kloubů, tendencí 

k asymetrii postižených kloubů, chyběním revmatických uzlů, chyběním 

preponderance ženského pohlaví, častým axiálním postižením (sakroiliitida, 

spondylitida), určitou asociací s alelou HLA-B27 a extraartikulárními příznaky 

společné celé skupině (entezitidy, oční a kardiální symptomy). [73] Většina těchto 

projevů je společná pro celou  skupinu onemocnění, kterou nazýváme seronegativní 

spondylartritidy a zahrnuje též ankylozující spondylitidu, reaktivní artritidu a artritidy 

spojené se střevními záněty. Charakter artritidy může být od neerozivních forem až 

k těžkému erozivnímu postižení a osteolýze falang prstů u mutilující formy PsA. 

Etiopatogeneze PsA je stejně jako u předchozích onemocnění komplexní a ne 

zcela objasněná. Mnoho údajů svědčí o možné genetické predispozici u psoriázy a 

PsA (studie na dvojčatech), ačkoli dosud není jasná úloha genetických markerů při 

rozvoji každé z těchto dvou chorob. Genetické pozadí PsA se částečně překrývá 

s rizikovými geny pro rozvoj psoriázy. Rizikovou oblastí jsou geny HLA I. třídy a 

další genové oblasti (viz níže). [74] Asi u 30-40 % pacientů s PsA lze zjistit výskyt 

stejného onemocnění u prvostuňových příbuzných, 70 % případů jsou sporadická 

onemocnění bez familiární zátěže. Riziko vývoje onemocnění u prvostupňových 

příbuzných pacienta s PsA je zvýšené cca 50x. [75,76]  

Enviromentální faktory, jako jsou infekce (streptokokové, HIV aj.), medikace, 

úraz (zejména u dětí) mohou přispět k vývoji PsA. Je známa genová oblast PSORAS 

1, která obsahuje gen NOD2/CARD15, kódující intracelulární receptor pro 

rozpoznávání bakteriálních polysacharidů. [77] Emoční stres hraje též důležitou roli 

v procesu spuštění obou složek – jak psoriázy, tak kloubního syndromu.[78] 

Disabilita a funkční postižení kloubů u PsA se v současné době považuje za 

stejně vážné jako u RA. [79,80,81] Vliv kožního onemocnění má přídatný negativní 

vliv na kvalitu života pacientů s PsA. [82] Přítomnost prosté psoriázy je samostatným 

rizikovým faktorem suicidia, u mírnějších forem je oproti běžné populaci zvýšeno 
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44x, u těžkých forem až 72x. Mortalitní studie u PsA nejsou jednoznačné, výsledky 

kolísají mezi žádným až 60% zvýšením mortality oproti  celkové populaci. [73,83]  

 Výskyt PsA v populaci není přesně znám a jeho stanovení je obtížné z 

několika důvodů. Pro diagnostiku PsA v době provádění výzkumu neexistoval 

jednotný a všeobecně uznávaný klasifikační systém, který by se v epidemiologických 

studiích používal. [84] PsA je navíc choroba mnoha vzorů a správné stanovení 

diagnózy je obtížné i pro specialisty. [85,86]  

Problematická je i samotná přítomnost psoriázy. Prevalence psoriázy v 

populaci se udává 1-3 %, 2 % v severoevropských zemích. [73,87] Psoriáza může 

předcházet (75 %), následovat (10-15 %), a nebo se objevit současně s artritidou (11-

15 %). Průměrně se PsA objevuje 10 let po známkách psoriázy, ale opoždění 

manifestace může být i 20 let. Přítomná psoriáza může probíhat i "skrytě" 

(umbilikální oblast, gluteální rýha, vlasová hranice, izolované postižení nehtů), či být 

revmatologem chybně diagnostikována. [88,89,90] V nepřítomnosti psoriázy hraje 

důležitou roli pozitivní rodinná anamnéza u příbuzných prvního stupně. [91]  

Incidence PsA se uvádí 3,4-8/100 000 obyvatel. [92,93], z těchto hodnot 

vybočuje finská studie s hodnotou incidence 23/100 000 obyvatel. [94] 

Zjištěné hodnoty prevalence PsA kolísají mezi 0,19-2,5 %. [99,100,101,102]  

Při srovnávání klasifikačních systémů (CASPAR STUDY GROUP, 2005) se 

osvědčila v době sledování nejlépe kritéria dle Vasey a Espinozy, která si při vysoké 

senzitivitě (99 %) i specificitě (93-99 %) zachovávají snadnou použitelnost v 

každodenní praxi. [90,103]  

 

 

Ankylozující spondylitida (AS) 

 

 Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé revmatologické onemocnění 

postihující převážně páteř a sakroiliakální skloubení, ačkoliv manifestace na 

periferních kloubech není vzácností. Postižení páteře se klinicky projevuje zpočátku 

bolestí v dolní části zad. Tato bolest má dle ASAS (Assessment of Spondylarthritis 

International Society) specifické charakteristiky oproti mechanické bolesti zad – 

vzniká u lidí mladších 40 let, má plíživý začátek, zlepšuje se rozcvičením, nezlepšuje 
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se v klidu, s nočním maximem. Při zobrazovacím vyšetření je zjištěna sakroileitida 

(RTG/MRI). Zánětlivé postižení páteře zahrnuje apofyzeální klouby, annulus fibrosus 

a intervertebrální ligamenta. Postupná osifikace povrchových vrstev anulus fibrosus 

meziobratlových disků vede k tvorbě syndesmofytů (kostních přemostění obratlů). 

Postižení obvykle postupuje z bederní oblasti kraniálním směrem, v konečné fázi 

budí rentgenový snímek dojem „bambusové hole“. V tomto stadiu je již páteř 

nehybná ve všech úsecích a pacient je výrazně funkčně omezen.  

Extraspinální projevem onemocnění AS jsou artritidy. Postiženy jsou zejména 

kyčelní a ramenní klouby (50% případů), vedoucí k dalšímu funkčnímu omezení. 

Zejména kombinace ankylózy v kyčelním kloubu ve flexi a současnému ztuhnutí 

páteře vede k podstatnému funkčnímu omezení - nemožnosti pohledu vpřed. 

Extraartikulární orgánové projevy jsou méně časté než u RA, jsou společné 

pro celou skupinu seronegativních spondylartritid a zahrnují zejména příznaky oční, 

gastrointestinální, kožní, kardiální, ledvinné a plicní projevy a při delším trvání pak 

amyloidózu. 

AS neomezuje podstatně očekávanou délku života, k invaliditě vede méně 

často než RA, ale znamená významnou položku stran přímých i nepřímých nákladů 

na pacienta (lázeňská terapie, nově biologická terapie, pracovní neschopnost) [5]  

Existuje vysoký stupeň asociace mezi přítomností HLA-B27 antigenu a AS. U 

80 - 98% nemocných s AS u kavkazské populace se zjišťuje přítomnost HLA B27 

antigenu, v kontrolní skupině jen u 6-9 8% osob. [105,106] Úloha alely HLA-B27 v 

patogenezi spondylartritid není dosud zcela objasněna. Ne všichni jedinci s 

antigenem HLA-B27 onemocní (cca 20 %) a u některých nemocných s AS není 

antigen prokazatelný vůbec. V tabulce 1 jsou shrnuty dosavadní teorie o možné úloze 

HLAB27 v etiopatogenezi onemocnění. Žádaná z těchto teorií však uspokojivě 

nevysvětluje mechanismus a různou asociaci AS se subtypy HLAB-27 alely. Existuje 

86 subtypů HLA-B27, založených na rozdílech v nukleotidové sekvenci. 

Rozeznáváme 81 isoforem proteinů, vzniklých translací těchto HLA-B27 subtypů. 

S AS jsou nejsilněji asociovány široce rozšířené subtypy B*27:02, B*27:04 a 

B*27:05. Naproti tomu existují subtypy, které s AS asociovány nejsou – např. 

B*27:09 na Sardinii a B*27:06 v Thajsku. [107,108,109] 
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Tabulka 1. Teorie o možném vlivu alely HLA-B27 na predispozici AS.  

Dle: reference č. [107, 110, 111, 112] 

 

Nejvyšší hodnoty prevalence HLA-B27 v populaci (až 40 %) jsou hlášeny z 

některých indiánských kmenů (Haida, Pima) a čukotských Eskymáků. [115, 116] 

Afričané a Japonci mají naopak hodnoty nejnižší. [105] Prevalence této alely 

v populaci má určitou geografickou závislost, je vyšší u severských národů a 

s  směrem jižním v populaci její frekvence klesá. V severní Skandinávii je frekvence 

alely HLA B27 24%, u kavkazské populace 8%, u severních Afričanů 4%, Číňané 2-

9%, u Japonců 0,1-0,5%. [105] Incidence a prevalence AS v jednotlivých populacích 

má určitou závislost na frekvenci alely HLA B27 v dané populaci.   

K potřebě epidemiologických studií jsou pro klasifikaci AS většinou 

používána Modifikovaná newyorská kritéria, 1984. [117] Metodika je založena 

vesměs na principu observačních studií pacientů revmatologických klinik.  

Incidence AS u kavkazských populací severní Evropy a Severní Ameriky se 

pohybuje mezi 5.8-10/100 000 obyvatel. [118, 119, 120, 121] Nižší výskyt je hlášen z 

Japonska (0,5/100 000). [122] Údaje z jižní Evropy vesměs chybějí, v Řecku byla 

incidence AS zjištěna 1,5/100 000 obyvatel. [123]  

Teorie o možném vlivu alely HLA-B27 na predispozici AS 

1. HLAB27 je genetickou spojkou s jiným genem asociovaným s nemocí 
2. HLA B27 váže a prezentuje „artritogenní“ peptidy T buňkám 
3. HLA B27 je součástí mechanismu thymové selekce T buněk, které jsou spojené 
s vývojem SpA 
4. HLA B27 má neobvyklou buněčnou biologii ve srovnání s jinými molekulami 
HLA I. třídy 
5. Volný cystein na pozici 67 může být chemicky modifikován a vést ke změně 
molekuly („altered-self“) 
6. Zkřížená rekativita mezi protilátkami namířenými proti bakteriálnímu 
proteinu/proteinům a HLA B27 
7. HLA B27 je receptor pro bakteriální ligandy 
8. Interakce HLA B27 s bakterálními superantigeny je příčinou nespecifické 
stimulace T- lymfocytů 
9. HLA B27 asociované peptidy jsou prezentovány ve spojení s molekulami HLA II. 
třídy CD4+T-lymfocytům 
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Prevalence AS se v kavkazské populaci Evropy pohybuje mezi 0,1-0,23 %. 

[124, 127]  

AS postihuje převážně mladé muže v poměru 7-10:1. Průměrný věk začátku 

onemocnění  je nižší u HLA-B27 pozitivních (24 let), u B27 negativních je vyšší 

procento začátku onemocnění po čtyřicátém roce věku. Diagnóza se zpožďuje oproti 

prvním symptomům o 8,5 roku u B27 pozitivních jedinců a o 11,4 roku u B27 

negativních jedinců. [113] V 50. tých letech 20. století bylo zpoždění diagnózy za 

symptomy průměrně 15 let, v devadesátých letech průměrně 10 let. [114] Oční 

závažné komplikace jsou dvakrát častější u B27 pozitivních (41 %). [113]  

 

 

Reaktivní artritida (ReA) 

 

 ReA odpovídá infekcí indukovanému systémovému onemocnění. Je 

charakterizováno aseptickým kloubním zánětem u jedince, který je geneticky 

predisponován a samotný zdroj infekce je lokalizován ve vzdáleném orgánu/systému. 

Nemoc může probíhat pod obrazem lehké monoartritidy až po obraz horečnatého 

systémového onemocnění s řadou mimokloubních příznaků. Mezi časté 

extraartikulární projevy patří mukokutánní postižení, kam zahrnujeme zejména 

keratoderma blenorhagicum, různé urogenitální projevy - balanitis circinata, obdobné 

změny na děložním hrdle a sterilní uretritidu. ReA se může projevovat očními 

příznaky, kde projevy mohou kolísat od lehké konjunktivitidy s fotofobií a 

překrvením oční spojivky až po zrak ohrožující akutní uveitidu, keratitidu či 

retinitidu. Pacienti mohou mít další příznaky společné všem podjednotkám 

onemocnění ze skupiny spondylartritid - entezitidy, daktylitidy, bolest dolní části zad. 

[125, 126, 128, 129] Do chronického stadia přechází asi 30% případů. Maximum 

výskytu onemocnění je ve středním a nižším věku. Chybí preponderace pohlaví. 

[125] 

Výskyt ReA je odlišný v různých populacích a souvisí s frekvencí HLA-B27 

antigenu v populaci podobně jako u AS. HLA B27 antigen je přítomen přibližně u 

50-80% nemocných, ale údaje se v literatuře značně kolísají. Jak je onemocnění v 

průběhu času poznáváno, existuje pro klasifikaci ReA několik druhů kritérií. 
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Zjednodušená kritéria pro výzkumné účely, zohledňující původ infekce, byla 

navržena v roce 1996. [133] Incidence ReA v severoevropských zemích se pohybuje 

okolo 10-28/100 000 obyvatel. Na 100 000 obyvatel za rok připadá 4-13 nových 

případů na postvenerální a 5-14 na postenterické formy. [24, 94, 130] Celková 

prevalence ReA se odhaduje na 0,1 %. [131, 132]  

Skutečný výskyt ReA je pravděpodobně podhodnocen. Prvním důvodem je 

obtížnost diferenciace mezi jednotlivými podskupinami spondylartritid (obzvláště v 

raných stadiích). [134] Boyer zjistil, že až 36 % ReA pacientů není ve skupině 

spondylartritid správně klasifikováno. [135] Dalším důvodem je asymptomatický 

průběh spouštěcí infekce u 36 % chlamydiálních a 26 % postenterických ReA 

případů. Dalším důvodem může být spontánně remitující průběh u některých 

nemocných. Příčinná infekce se nalezne cca v 56 % případů ReA. Ve vyspělých 

zemích je nejčastějším původcem postvenerální ReA Chlamydia trachomatis (v USA 

42-69 %), v rozvojových zemích jsou častější vyvolávající infekce enterobakteriemi. 

Yersinia a Salmonella jsou příčinným patogenem v 52 % enterických ReA. Dalšími 

známými patogeny jsou Ureaplasma urealyticum,  Campylobacter jejuni, bakterie 

rodu Shigella aj. [134] Při sledování výskytu ReA v lokální populaci je nutné 

současné sledování infekčně-epidemiologické situace v dané oblasti. 

Příčina onemocnění není zcela objasněna a je zřejmě jako u výše uvedených 

onemocnění multifaktoriální. Rizikový genetický faktor pro vznik ReA a jeho 

přechod do chronicity představuje přítomnost alely HLA B27. Exogenní příčinou je 

nejčastěji střevní či urogenitální infekce. Mikrob či jeho strukturální součásti jsou 

v podobě volných antigenů, imunitních komplexů či prostřednictvím infikovaných 

monocytů transportovány do kloubu a vyvolávají imunitně zprostředkovanou 

synovitidu. [125] HLA B27 alela se může podílet na vzniku a přechodu do chronicity 

snížením produkce TNF-alfa a IFN-gama. V případě chlamydiální infekce pokles 

těchto mediátorů napomáhá udržení synovitidy tím, že dochází k přetrvávání 

infikovaných makrofágů v kloubní synoviální tkáni. Tomuto přetrvávání napomáhá 

též zvýšená apoptóza Th-1 lymfocytů, kteří se za normálních podmínek významně 

podílejí na odstraňování intracelulárních patogenů. [136, 137] 

K průkazu předcházející infekce lze použít přímé metody kultivační ze stěrů 

z uretry, cervixu či rekta. Senzitivita této metody se pohybuje okolo 50 - 80 %. [125] 
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Nicméně pro časový odstup od akutního onemocnění do vzniku artritických 

symptomů již průkaz samotného vyvolávajícího agens není vždy možný. Možnosti 

detekce patogenních antigenů lze provádět i metodou přímé imunoflorescence či 

metodou ELISA. Senzitivita a specificita této metody je uváděna v rozmezí 50 – 70 

%. [137] Lze použít i metody ligázové nebo polymerázové řetězové reakce (LCR, 

PCR) k detekci bakteriálního DNA. Při odběru z místa primární infekce je senzitivita 

této metody na počátku onemocnění 90%, později klesá na 50%.  [125] 

Nepřímými metodami lze zjistit přítomnost protilátek proti vyvolávajícímu 

bakteriálnímu antigenu. Metoda ELISA se nejčastěji používá v případě salmonelové, 

yersiniové a chlamydiální infekce. Stanovení protilátek ve třídě IgG a IgA má 

diagnostický význam. Přetrvávání protilátek ve třídě IgA s krátkým poločasem 

naznačuje přetrvávání antigenu v organismu. Tato vyšetření jsou součástí použitých 

diagnostických kritérií a jsou v České republice běžně dostupná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

II.    CÍLE PRÁCE 

 

Hlavní cíl: 

• Provést kompletní epidemiologické šetření ve 2 oblastech České republiky. 

Zjistit základní údaje (incidenci a prevalenci) o výskytu sledovaných závažných 

revmatologických onemocnění v populaci obou oblastí na základě moderních 

diagnostických a klasifikačních kritérií.  

 

• Srovnat frekvenci výskytu sledovaných onemocnění u nás s údaji z jiných 

populačních studií a dlouhodobých registrů. 

 

Dílčí cíle: 

 

• Určit interval od vzniku prvních symptomů do diagnózy u jednotlivých 

onemocnění (délka diagnostického procesu) Srovnat údaje z jednotlivých oblastí a 

srovnat je s údaji ze světové literatury, pokud budou dostupné. 

 

• Jaká je frekvence axiálního syndromu u pacientů s psoriatickou a reaktivní 

artritidou v České republice?  
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III.    METODIKA 

 

Sledována byla základní a definovatelná revmatologická onemocnění: 

revmatoidní artritida (RA), juvenilní idiopatická artritida (JIA), ankylozující 

spondylitida (AS), reaktivní artritida (ReA), psoriatická artritida (PsA) a dnavá 

artritida ve dvou srovnatelně obydlených oblastech ČR, reprezentujících městskou a 

venkovskou populaci – město České Budějovice (97 339 obyvatel) a okres Cheb (88 

738 obyvatel) s celkem 186 077 obyvateli (obr. 1) Jako základní populační údaje 

obou oblastí bylo použito údajů ze sčítání lidu v roce 2001.  

Oblasti město České Budějovice a okres Cheb byly vybrány z několika 

důvodů, které přispěly k lepší koordinaci sledování a usnadnily kontrolu úniku 

pacientů: zájem a ochota odborníků ke spolupráci na projektu, snadná definovatelnost 

oblastí a menší počet zdravotnických zařízení v obou oblastech. 

 

Obr. 1: Přehledná mapa České republiky s vyznačením sledovaných oblastí. 
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Charakteristika oblastí 

České Budějovice jsou centrem Jihočeského kraje s jednou krajskou 

nemocnicí, která zajišťuje péči o revmatologické pacienty dospělého i dětského věku. 

V této oblasti pracovalo 7 revmatologů, 3 z nich v rámci interního či pediatrického 

oddělení nemocnice a 4 jako privátní specialisté – revmatologie pro dospělé. V okrese 

Cheb byly funkční 3 malé oblastní nemocnice, specializovanou péči v oboru 

revmatologie zajišťovali 2 privátně pracující revmatologové ve 3 městech tohoto 

okresu (Cheb, Mariánské Lázně, Aš). Specializovaná privátní péče pro pediatrické 

pacienty v žádné z obou oblastí v době sledování neexistovala a byla centralizovaná 

na dětská oddělení výše uvedených nemocnic. Všichni revmatologové z obou oblastí 

se projektu aktivně účastnili. V obou oblastech pracovalo v době projektu celkem 64 

praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost, 37 v Č. Budějovicích a 27 v okrese 

Cheb. V průběhu jedoho roku trvání projektu nedošlo na pozicích revmatologů, 

praktických lékařů ani spolupracujících specialistů výše zmíněných odborností k 

žádné personální změně v žádné ze sledovaných oblastí. 

 

Před zahájením sledování byl uspořádán informační seminář pro všechny výše 

jmenované specialisty a praktické lékaře, a to v každé oblasti zvlášť.  Byly jednotlivě 

předneseny symptomy a diagnostické postupy u všech sledovaných onemocnění a 

zopakována diagnostická a klasifikační kritéria, užívaná pro zařazení pacientů do 

sledování. Účastníci byli informováni o průběhu studie a stanoveny konkrétní úkony 

nutné pro zařazení pacienta. Všichni výše jmenovaní účastníci sledování v obou 

oblastech obdrželi informace též písemně, včetně seznamu všech užívaných 

diagnostických a klasifikačních kritérií. Revmatologové byly zvlášť instruováni o 

vyplňování registračních formulářů. Lékaři, kteří se informačního semináře nemohli 

účastnit byli telefonicky o studii informováni vedoucím sledování a dostali též 

informace písemně. Všichni účastníci měli v případě pochybností možnost osobní či 

telefonické konzultace s vedoucím sledování. 

 

 Během jednoročního sběru dat byl vedoucí sledování fyzicky přítomen 

postupně v obou oblastech k průběžné kontrole úplnosti dotazníků a k vlastnímu 
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provádění výzkumu v části Bodová prevalence (viz níže; oddíl sběr dat, Bodová 

prevalence). 

 

 

Sběr dat: 

Roční incidence: Pacienti se suspektními symptomy byli odesíláni praktickými lékaři, 

pediatry a specialisty dalších oborů (ortopedie, interna, chirurgie, dermatologie, oční 

lékařství) jak privátních, tak i z příslušných oddělení nemocnic k  vyšetření a 

potvrzení diagnózy dle vstupních kritérií spolupracujícím revmatologům. Tento 

postup je v souladu s běžnou a každodenní praxí. Pacient byli zařazen do souboru 

Incidence v případě, že písemně potvrdil souhlas s účastí ve sledování (viz 

informovaný souhlas) a během jednoročního průběhu studie splnil příslušná 

diagnostická či klasifikační kritéria pro jednotlivá sledovaná onemocnění (viz níže - 

jednotlivá onemocnění). Definitivní stanovení diagnózy příslušelo pouze 

spolupracujícím revmatologům u všech sledovaných diagnóz a revmatologům v RÚ. 

Výjimkou byla pouze dnavá artritida, která se při nekomplikovaném průběhu běžně 

diagnostikuje i léčí na primární úrovni. Diagnóza mohla být tedy stanovena 

praktickým lékařem na základě splnění příslušných diagnostických kritérií. U všech 

zařazených pacientů byl o splnění diagnostických/klasifikačních kritérií vyžadován 

písemný záznam v době zařazení. Tento písemný záznam byl součástí informovaného 

souhlasu s účastí ve studii. 

 

Bodová prevalence: Byla odhadnuta jako počet žijících pacientů s již 

diagnostikovaným onemocněním v registrech spolupracujících revmatologů, 

specialistů výše jmenovaných oborů a praktických lékařů pro dospělé/děti a dorost 

v obou oblastech k určitému datu. 

 

Další podmínkou zařazování pacientů do obou částí studie (sledování 

incidence i bodové prevalence) bylo trvalé bydliště ve sledované oblasti. Hranice 

sledovaných území před zahájením sledování pro lékaře geograficky přesně 

vymezeny. Oblasti se shodují s územně správními celky ČR v době sledování. Dle 
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údajů ze sčítání lidu v roce 2001 byla populace obou oblastí stabilní a míra migrace 

nízká. 

V době sledování nebyla v populaci žádné z oblastí zaznamenán  epidemický 

výskyt infekčního onemocnění, který by mohl ovlivnit výskyt sledovaných chorob 

(např. reaktivní artritidy). 

 

Metodika snižující zkreslení dat:  

 

K minimalizaci úniku pacientů ze sledování  (underreporting bias)  byla o 

průběhu studie informována též pracoviště nemocnic a privátních specialistů a 

praktických lékařů sousedící se studovanými oblastmi, kam pacienti s trvalým 

bydlištěm ve studovaných oblastech mohou z různých důvodů dojíždět (kratší 

vzdálenost, pracoviště mimo spádovou oblast, známý lékař, aj.). Kontrola úniku 

pacientů zahrnovala i Revmatologický ústav (RÚ) v Praze, kam jsou pravidelně 

odesíláni pacienti s těžším či nejednoznačným průběhem onemocnění nebo v případě 

potřeby podrobnějšího vyšetření před nasazením terapie. Pacienti s nově stanovenou 

diagnózou v RÚ byli též zařazeni do studie po podepsání informovaného souhlasu. 

K minimalizaci selekce (selection bias) a správnému určení diagnózy sloužil 

výše uvedený trénink před započetím studie, jednotné používání klasifikačních a 

diagnostických kritérií při zařazování jednotlivých pacientů. Zařazování bylo 

jednotně prováděno pouze revmatology.  

Na konci sledování byla provedena centrální kontrola a vyřazení duplicit. 

  

Statistické zpracování: 

 

Věkově standardizované hodnoty incidence i prevalence u jednotlivých 

onemocnění byly vypočteny za použití Poissonova rozdělení a 95 % intervalů 

spolehlivosti (CIs). Pro výpočet by použit počítačový software STATA 10 (Stata 

Corporation, College Station, TX, USA) a Microsoft Office Excel. Pro každé 

onemocnění byla provedena standardizace zvlášť podle věkových skupin a pohlaví na 

standardní evropskou populaci. Pro standardizaci byla použita evropská standardní 

populace (staženo z www.euphix.org). 
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Financování projektu: 

 

Podpořeno projektem (Ministerstvo zdravotnictví) koncepčního rozvoje 

výzkumné organizace 023728. 
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IV. VÝSLEDKY 

 

Celkem bylo identifikováno 2032 pacientů s diagnózou RA, JIA, PsA, AS, 

ReA či DA. V prospektivní části studie bylo zařazeno celkem 153 pacientů jako 

incidentní případy během jednoho roku sledování pro výše uvedená revmatologická 

onemocnění. Do retrospektivní části studie bylo zařazeno 1879 pacientů s některou 

z výše uvedených diagnóz jako prevalentní případy pro výpočet bodové prevalence. 

Grafické znázornění složení obou souborů viz graf 1a a 1b. 

 

 

Graf 1a: Rozložení souboru pacientů vybraných revmatologických onemocnění 

zařazených během jednoho roku sledování do prospektivní části studie. N=počet 

pacientů. 

 
 

 

Graf 1b: Rozložení souboru pacientů vybraných revmatologických onemocnění 

zařazených do retrospektivní části studie. N=počet pacientů. 
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REVMATOIDNÍ ARTRITIDA (RA) 

 Bylo identifikováno celkem 995 pacientů s diagnózou RA.  

 

Incidence revmatoidní artritidy 

48 pacientů splňovalo kritéria pro incidentní případy RA. Celková hrubá roční 

incidence RA v obou oblastech byla odhadnuta na 31/100 000 obyvatel starších 16 let 

(95% CI 20 – 42/100 000 obyvatel starších 16 let). V tomto souboru bylo 34 žen a 14 

mužů. Hrubá incidence dle pohlaví byla odhadnuta u žen na 43,7 (95 % CI 18 – 

57/100 000) a u mužů na 18,3/100 000 (95 % CI 1-27/100 000) starších 16 let. 

Hodnota incidence RA pro celou populaci obou oblastí byla odhadnuta na 26/100 000 

obyvatel (95 % CI 16 – 36/100 000). [138] Hodnoty incidence specifické podle věku 

a pohlaví jsou shrnuty v tabulkách 2a a 2b. 

 

Tabulka 2a. Hrubá incidence a prevalence RA dle věku a pohlaví v jednotlivých 

regionech (f-frekvence) 

 České Budějovice Cheb 
Věk Populace Incidence Prevalence Populace Incidence Prevalence 

 N 
(f/100 000) 

N 
(f/100,000) 

N 
(f/100,000) 

N 
(f/100,000) 

Muži 
16-19 2552 0 1 (39.2) 2472 0 0 
20-29 8036 0 2 (24.9) 7783 0 3 (38.5) 
30-39 6824 0 7 (102.6) 6199 0 7 (112.9) 
40-49 7278 1 (13.7) 14 (192.4) 6768 1 (14.8) 12 (177.3) 
50-59 6689 1 (14.9) 32 (478.4) 6252 2 (32.0) 26 (415.9) 
60-69 3762 3 (79.7) 25 (664.5) 3332 1 (30.0) 19 (570.2) 
70-79 2048 1 (48.8) 11 (537.1) 1695 0 13 (767) 
80+ 1252 1 (79.9) 5 (399.4) 964 2 (207.5) 6 (622.4) 

Total 38441 7 (18.2) 97 (252.3) 35465 6 (16.9) 86 (242.5) 
 
Ženy 

16-19 2446 0 5 (204.4) 2243 0 3 (133.7) 
20-29 7887 0 9 (114.1) 7637 1 (13.1) 7 (91.7) 
30-39 6975 1 (14.3) 17 (243.7) 6114 0 14 (229) 
40-49 7425 2 (26.9) 50 (673.4) 6614 1 (15.1) 54 (816.4) 
50-59 7303 5 (68.5) 109 (1492.5) 6430 2 (31.1) 104 (1617.4) 
60-69 4589 7 (152.5) 89 (1939.4) 3880 6 (154.6) 103 (2654.6) 
70-79 2985 3 (100.5) 86 (2881.1) 2682 3 (111.9) 78 (2908.3) 
80+ 2670 2 (74.9) 17 (636.7) 2058 2 (97.2) 19 (923.2) 

Celkem 42280 20 (47.3) 382 (903.5) 37658 15 (39.8) 382 (1014.4) 
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Tabulka 2b. Incidence a prevalence RA dle věku a pohlaví v obou oblastech (f-

frekvence) 

                            Obě oblasti 
Věk Populace Incidence Prevalence 

 N (f/100,000) N (f/100,000) 
Muži 

16-19 5024 0 1 (19.9) 
20-29 15819 0 5 (31.6) 
30-39 13023 0 14 (107.5) 
40-49 14046 2 (14.2) 26 (185.1) 
50-59 12941 3 (23.2) 58 (448.2) 
60-69 7094 4 (56.4) 44 (620.2) 
70-79 3743 1 (26.7) 24 (641.2) 
80+ 2216 3 (135.4) 11 (496.4) 

Total 73906 13 (17.6) 183 (247.6) 
Ženy 

16-19 4689 0 8 (170.6) 
20-29 15524 1 (6.4) 16 (103.1) 
30-39 13089 1 (7.6) 31 (236.8) 
40-49 14039 3 (21.4) 104 (740.8) 
50-59 13733 7 (51.0) 213 (1551) 
60-69 8469 13 (153.5) 192 (2267.1) 
70-79 5667 6 (105.9) 164 (2893.9) 
80+ 4728 4 (84.6) 36 (761.4) 

Celkem 79938 35 (43.8) 764 (955.7) 
 

 

Hodnoty standardizované incidence se zásadně neliší od hodnot hrubé 

incidence pravděpodobně proto, že věkové složení zkoumaných oblastí bylo podobné 

standardní evropské populaci. Hodnoty standardizované incidence dle pohlaví jsou 

shrnuty v tabulce 3. 
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Tabulka 3: Standardizované hodnoty incidence a prevalence revmatoidní artritidy 

(na 100 000 obyvatel) 

  
Incidence 

 
Prevalence 

 České 
Budějovice 

 
Cheb 

Obě 
oblasti 

České 
Budějovice 

 
Cheb 

Obě 
oblasti 

děti (0-15 let)  
muži - - - - - - 
ženy - - - - - - 

dospělí (16+)  
muži 19.3 16.8 18.1 262.0 259.2 260.1 
ženy 44.8 37.8 41.5 877.0 1002.1 934.4 

celá populace  
muži 15.0 13.1 14.1 204.4 202.2 202.9 
ženy 34.9 29.4 32.4 684.0 781.6 728.8 

 
 

 

Symptomy onemocnění, diagnóza RA 

Všichni registrovaní pacienti byli běloši, kavkazské rasy. Průměrný věk 

v době diagnózy byl 56 let (SD 16). 

 

Splnění jednotlivých klasifikačních kritérií další charakteristika souboru je 

shrnuta v tabulce 4.  

Pacienti nejčastěji splnili 5 klasifikačních kritérií z povinných 4. Převažovala 

symetrická polyartritida ručních kloubů, seropozivní. V době provádění studie nebylo 

vyšetření anti CCP běžnou součástí diagnostického procesu. Většina pacientů v době 

stanovení diagnózy již měla radiograficky detekovatelné změny před zahájením 

terapie.  

16 pacientů nebylo schopno určit  měsíc počátku symptomů RA. U 

zbývajících 32 pacientů byla průměrná délka trvání příznaků od jejich vzniku po 

stanovení diagnózy (a tím i zařazení do studie) byla 4 měsíce (min. 6 týdnů, max. 24 

měsíců). 30 pacientů (62,5 %) popisovalo své obtíže jako náhle vzniklé, 18 pacientů 

(37,5 %) pak jako plíživě narůstající.  
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Tabulka 4: Distribuce splněných ACR klasifikačních kritérií revmatoidní artritidy 

v incidentní kohortě (N=48 pacientů) 

 

ACR klasifikační kritéria, 1987 Počet pacientů 

splňujících 

ACR kritéria 

 

%  

Ranní ztuhlost alespoň 1 hodinu 44 91.6 

Artritida ručních kloubů (perzistující alespoň 6 týdnů) 48 100 

Symetrická artritida (perzistující alespoň 6 týdnů) 48 100 

Artritida ≥3 kloubních oblastí* 45 93.8 

Revmatoidní uzly + 2 4.2 

Revmatoidní faktor + 38 79.4 

Radiografické změny + 28 58.3 

Průměrný počet splněných kritérií u jednoho pacienta 

(SD) 

 

5.1 (0.6) 

Medián počtu splněných kritérií u jednoho pacienta 

(min;max) 

 

5 (4;6) 

*otok měkké tkáně nebo tekutina ve 3 proximálních interfalangeálních, 

metakarpofalangeáních, zápěstních, loketních, kolenních a metatarsofalangeáních 

kloubech či kotnících, pozorovaný revmatologem. 

 

 

U 8 nově diagnostikovaných pacientů  (16,7 %) bylo možno již v době 

stanovení diagnózy RA nalézt změny v krční oblasti páteře, které jsou obvykle 

podkladem budoucí cervikální myelopatie, jako závažné mimokloubní komplikace 

RA. 

Žádný z nově diagnostikovaných pacientů s RA neprodělal kloubní náhradu 

totální endoprotézou. 

 

Prevalence revmatoidní artritidy 

Před 1. březnem 2002 bylo diagnostikováno 947 pacientů s RA.  
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Bodová prevalence byla odhadnuta na 610/100 000 (95 % CI 561 – 658/100 

000) obyvatel starších šestnácti let (0,61 %). [138] 

V této prevalentní kohortě bylo identifikováno 730 žen a 217 mužů. Převaha 

žen  byla 3,4:1.  

Hodnoty hrubé bodové prevalence v jednotlivých věkových skupinách jsou 

shrnuty v tabulkách 2a a 2b.   

Standardizované hodnoty bodové prevalence RA na evropskou populaci jsou 

sumarizovány v tabulce 3. 

 

 

JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA (JIA) 

V obou oblastech sledování bylo identifikováno celkem 47 dětí s JIA.  

  

Incidence juvenilní idiopatické artritidy 

4 pacienti mladší 16 let splnili diagnostická kritéria Durban 1997 během 

jednoho roku sledování. Roční incidence JIA byla odhadnuta ve sledovaných 

oblastech na 13/100 000 dětí mladších 16 let (95 % CI 1 – 20/100 000). Poměr dívek 

a chlapců ve sledovaném souboru byl 1:1 (2:2). Incidence specificky dle pohlaví byla 

odhadnuta na 12/100 000 u děvčat (95 % CI 1 – 19/100 000) a 13/100 000 u chlapců 

(95 % CI 1 – 20/100 000). Všichni pacienti s JIA byli zachyceni ve městě České 

Budějovice, v okrese Cheb nebylo identifikováno v roce sledování žádné dítě s touto 

závažnou diagnózou. [138] 

Délka intervalu první symptom – diagnóza byla průměrně 5,8 měsíce u všech 

pacientů zařazených do incidentní kohorty. JIA je ze své podstaty velice heterogenní 

onemocnění. Pacienti s polyartritidou byli diagnostikováni v průměru po 3 měsících 

po vzniku prvních symptomů. U oligoartritické a spondylartritické formy byl čas 

potřebný ke stanovení diagnózy delší dvojnásobně. 

Klinické a laboratorní údaje o souboru incidentních pacientů s JIA jsou 

uvedeny v tabulce 5. 
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Tabulka 5: Klinická a laboratorní data pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou 

(JIA) v incidentní kohortě. (RA – revmatoidní artritida, RF – revmatoidní faktor) 

Formy JIA u 

incidentních 

případů 

Polyartritida 

děvče      

Polyartritida 

děvče      

Oligoartritida 

chlapec 

Artritida 

s entezitidou 

chlapec 

Věk 5 14 15 13 

Rodinná 

anamnéza 

negativní RA u 1 rodiče negativní negativní 

Osobní 

anamnéza 

adenotomie, 

alergie 

fraktura kosti negativní negativní 

Předchorobí hepatitis A 

vakcinace 

negativní negativní negativní 

Období  

symptom-

diagnóza 

2 měsíce 4 měsíce 8 měsíců 9 měsíců 

Mimokloubní  

příznaky 

- - - uveitis, 

sacroileitis 

Laboratorní 

údaje 

RF negat. RF negat. RF negat. RF negat. 

B27 posit. 

Funkční třída 

v době 

zařazení 

A  

(bez omezení) 

A 

(bez omezení) 

A 

(bez 

omezení) 

 

B  

(omezení při 

těžké fyzické 

práci) 

 

 

 

Prevalence juvenilní idiopatické artritidy  

Před 1. březnem 2002 bylo diagnostikováno v obou oblastech 43 dětí 

s některou z forem JIA. Bodová prevalence byla odhadnuta na 140/100 000 (95 % CI 

117 – 280/100 000) dětí mladších 16 let (0,14%). [138] 
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Hodnoty incidence a prevalence specifické podle věku, pohlaví v obou 

oblastech jsou přehledně uspořádány v tabulce 6a  a 6b. 

 

 

Tabulka 6a: Incidence a prevalence juvenilní idiopatické artritidy ve sledovaných 

oblastech specifická podle věku a pohlaví (hrubá). 

 

 České Budějovice Cheb 
Věk Populace Incidence Prevalence  Populace Incidence Prevalence 

 N  
(f/100 000) 

N 
(f/100 000) 

N  
(f/100 000) 

N  
(f/100 000) 

Muži 
0-4 2071 0 0 2046 0 0 

5-15 6448 2 (31.0) 1 (15.5) 5884 0 2 (34.0) 
16-19 2552 0 2 (78.4) 2472 0 0 
20-29 8036 0 5 (62.2) 7783 0 3 (38.5) 
30-39 6824 0 2 (29.3) 6199 0 0 
40-49 7278 0 0 6768 0 0 
50-59 6689 0 0 6252 0 0 
60-69 3762 0 0 3332 0 0 
70-79 2048 0 0 1695 0 0 
80+ 1252 0 0 964 0 0 

celkem 46960 2 (4.3) 10 (21.3) 43395 0 5 (11.5) 
  
Ženy 

0-4 1945 0 1 (51.4) 2016 0 0 
5-15 6154 2 (32.5) 4 (65.0) 5669 0 4 (70.6) 

16-19 2446 0 6 (245.3) 2243 0 2 (89.2) 
20-29 7887 0 4 (50.7) 7637 0 2 (26.2) 
30-39 6975 0 2 (28.7) 6114 0 1 (16.4) 
40-49 7425 0 0 6614 0 1 (15.1) 
50-59 7303 0 1 (13.7) 6430 0 0 
60-69 4589 0 0 3880 0 0 
70-79 2985 0 0 2682 0 0 
80+ 2670 0 0 2058 0 0 

celkem 50379 2 (4.0) 18 (35.7) 45343 0 10 (22.1) 
f - frekvence 
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Tabulka 6b: Incidence a prevalence juvenilní idiopatické artritidy v obou 

sledovaných oblastech specifická podle věku a pohlaví (hrubá). 

                Obě oblasti 
Věk Populace Incidentní případy Prevalentní případy 

 N (f/100,000) N (f/100,000) 
Muži 

0-4 4117 0 0 
5-15 12332 2 (16.2) 3 (24.3) 

16-19 5024 0 2 (39.8) 
20-29 15819 0 8 (50.6) 
30-39 13023 0 2 (15.4) 
40-49 14046 0 0 
50-59 12941 0 0 
60-69 7094 0 0 
70-79 3743 0 0 
80+ 2216 0 0 

Celkem 90355 2 (2.2) 15 (16.6) 
Ženy 

0-4 3961 0 1 (25.2) 
5-15 11823 2 (16.9) 8 (67.7) 

16-19 4689 0 8 (170.6) 
20-29 15524 0 6 (38.6) 
30-39 13089 0 3 (22.9) 
40-49 14039 0 1 (7.1) 
50-59 13733 0 1 (7.3) 
60-69 8469 0 0 
70-79 5667 0 0 
80+ 4728 0 0 

Celkem 95722 2 (2.1) 28 (29.3) 
f - frekvence 

 

 

 

Standardizovaná incidence a prevalence JIA ve sledovaných oblastech, 

specifická podle věku a pohlaví je sumarizována v tabulce 7. 

 

 

 



 

 37 

Tabulka 7: Standardizovaná incidence a prevalence juvenilní idiopatické artritidy, 

specifická podle věku a pohlaví (frekvence/ 100 000 obyvatel). 

 Incidence Prevalence 
 České 

Budějovice 
Cheb Obě 

oblasti 
Cheb České 

Budějovic
e 

Obě 
oblasti  

Děti (0-15 let) 
Chlapci 19.7 0 10.3 9.9 21.6 15.5 
Dívky 20.7 0 10.8 60.1 44.9 52.2 

Dospělí (16+) 
Muži - - - - - - 
Ženy - - - - - - 

Celá populace  
Muži 4.3 0 2.3 20.5 10.2 15.4 
Ženy 4.5 0 2.4 43.3 24.2 34.0 

 

 

 

DNAVÁ ARTRITIDA (DA) 

 Bylo registrováno celkem 489 pacientů s DA. 

 

Incidence dnavé artritidy 

U 64 pacientů s DA se jednalo o první episodu akutního kloubního záchvatu 

při primární nebo sekundární DA dle kritérií Wallace a spol. [61] během 

jednoročního sledování.  

Odhadnutá roční incidence DA byla 41/100 000 v populaci starší 16 let (95 % 

CI 28 – 53/100 000). Hodnota roční incidence pro celkovou populaci je tedy 34/100 

000 (95 % CI 23 – 46/100 000).  

V souboru incidentní kohorty DA bylo identifikováno 52 mužů a 12 žen, roční 

incidence v jednotlivých skupinách byla odhadnuta na 69/100 000 mužů starších 16 

let (95 % CI 61 – 78/100 000) a ve skupině žen 15/100 000 žen starších 16 let (95 % 

CI 1 – 23/100 000). [138] 

Hodnoty roční incidence specifické podle věku jsou prezentovány 

v tabulkách 8a a 8b. 
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Tabulka 8a: Hodnoty roční incidence a bodové prevalence dnavé artritidy specifické 

podle věku. 

 

 České Budějovice Cheb 

Věk Populace Incidence Prevalence Populac

e 

Incidence Prevalence 

 N  

(f/100,000) 

N  

(f/100,000) 

N 

(f/100,000) 

N 

(f/100,000) 

muži 

16-19 2552 0 0 2472 0 0 

20-29 8036 0 4 (49.8) 7783 0 2 (25.7) 

30-39 6824 3 (44.0) 12 (175.8) 6199 1 (16.1) 10 (161.3) 

40-49 7278 6 (82.4) 40 (549.6) 6768 3 (44.3) 32 (472.8) 

50-59 6689 8 (119.6) 73 

(1091.3) 

6252 9 (144.0) 60 (959.7) 

60-69 3762 7 (186.1) 34 (903.8) 3332 5 (150.1) 36 (1080.4) 

70-79 2048 3 (146.5) 32 

(1562.5) 

1695 2 (118.0) 16 (944.0) 

80+ 1252 3 (239.6) 5 (399.4) 964 1 (103.7) 4 (414.9) 

Celkem 38441 30 (78.0) 200 

(520.3) 

35465 21 (59.2) 160 (451.1) 

ženy 

16-19 2446 0 0 2243 0 0 

20-29 7887 0 0 7637 0 0 

30-39 6975 0 2 (28.7) 6114 0 1 (16.4) 

40-49 7425 1 (13.5) 1 (13.5) 6614 1 (15.1) 1 (15.1) 

50-59 7303 3 (41.1) 10 (136.9) 6430 2 (31.1) 6 (93.3) 

60-69 4589 1 (21.8) 9 (196.1) 3880 2 (51.5) 10 (257.7) 

70-79 2985 1 (33.5) 15 (502.5) 2682 1 (37.3) 3 (111.9) 

80+ 2670 1 (37.5) 4 (149.8) 2058 0 3 (145.8) 

Celkem 42280 7 (16.6) 41 (97.0) 37658 6 (15.9) 24 (63.7) 

f - frekvence 
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Tabulka 8b: Hodnoty roční incidence a bodové prevalence dnavé artritidy specifické 

podle věku. 

 

                                   Obě oblasti 

Věk Populace Incidence Prevalence 

 N (f/100,000) N (f/100,000) 

muži 

16-19 5024 0 0 

20-29 15819 0 6 (37.9) 

30-39 13023 4 (30.7) 22 (168.9) 

40-49 14046 9 (64.1) 72 (512.6) 

50-59 12941 17 (131.4) 133 (1027.7) 

60-69 7094 12 (169.2) 70 (986.7) 

70-79 3743 5 (133.6) 48 (1282.4) 

80+ 2216 4 (180.5) 9 (406.1) 

Celkem 73906 51 (69.0) 360 (487.1) 

ženy 

16-19 4689 0 0 

20-29 15524 0 0 

30-39 13089 0 3 (22.9) 

40-49 14039 2 (14.2) 2 (14.2) 

50-59 13733 5 (36.4) 16 (116.5) 

60-69 8469 3 (35.4) 19 (224.3) 

70-79 5667 2 (35.3) 18 (317.6) 

80+ 4728 1 (21.2) 7 (148.1) 

Celkem 79938 13 (16.3) 65 (81.3) 

f - frekvence 

 

Hodnoty standardizované roční incidence v jednotlivých věkových skupinách 

jsou sumarizovány v tabulce 9.  
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Tabulka 9: Standardizovaná roční incidence dnavé artritidy. 

 

věk                            Incidence/100 000 obyvatel 
 České Budějovice Cheb Obě oblasti 

 
děti (0-15 let) 
chlapci - - - 
dívky - - - 

dospělí (16+) 
muži 79.6 62.4 71.6 
ženy 14.9 16.2 15.5 

celá populace  
muži 62.1 48.7 55.9 
ženy 11.6 12.7 12.1 

 

Dnavá artritida byla v průběhu studie (zcela v souladu s běžnou klinickou 

praxí) diagnostikována jak revmatology, tak praktickými lékaři. 53 % incidentních 

případů DA (n = 34) bylo diagnostikováno praktickými lékaři (jednotlivé splnění 

diagnostických kritérií u všech registrovaným pacientů bylo písemně 

dokumentováno).   

Průměrný věk při stanovení diagnózy byl 58 let, minimální 31 a maximální 82 

let. Incidence v naší kohortě stoupala s věkem, výrazný nárůst jsme zaznamenali mezi 

padesátým a šedesátým rokem věku u mužů a s věkem dále narůstá. U žen byla 

incidence relativně vyšší již po padesátém roce věku, ale dále se s věkem již 

nezvyšovala.  

Interval první symptom – diagnóza trval průměrně 1 týden; minimum 1 den, 

maximum 15 let. 

Spektrum postižených kloubů při prvním kloubním záchvatu je definováno 

v tabulce 10. Nejčastěji postiženým kloubem v kohortě byl první 

metatarsofalangeální kloub. 

 

Tabulka 10: Klouby postižené při prvním kloubním záchvatu dnavé artritidy (DA) u 

incidentní kohorty pacientů v jednoročním sledování v obou oblastech 
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Oteklé klouby při prvním záchvatu DA Počet pacientů (%) 
Metatarsofalangeální (MTP) 32 (50) 
Malé ruční klouby 6 (9.3) 
Kotník 5 (7.8) 
Koleno 2 (3.1) 
Nelze zjistit 19 (29.7) 
Celkem 64 (100) 

 

Informace o hladině kyseliny močové byla poskytnuta u 46 pacientů 

z celkového počtu 64 (celkem u 71% registrovaných pacientů v incidentní kohortě). 

Střední hladina kyseliny močové v séru byla 423 mmol/l s maximem 668 mmol/l a 

minimem 298 mmol/l. Normální rozmezí bylo stanoveno jako normální rozmezí 

lokálních laboratoří, které bylo shodně 200-420 mmol/l. Tato střední hladina je tedy 

jen mírně zvýšená oproti normálním hodnotám. Kauzální faktory hyperurikémie 

pozorované v incidentní kohortě jsou shrnuty v tabulce 11. 

 

Tabulka 11: Pravděpodobné poruchy, pravděpodobně kauzálně spojené s atakou u 

incidentních případů dnavé artritidy 

Pozorované poruchy Počet pacientů (%) 
Enzymatický defekt 0 (nevyšetřeno) 
Alkoholismus (60g alkoholu denně či více) 8 (12.5) 
Medikamenty (diuretika, kys. acetylsalicylová, 
pyrazinamid) 

16 (25) 

Renální insuficience(GF < 0,5ml/s/1,73m2) 3 (4.6)  
kombinace s diuretickou terapií 

Hemolytická anémie 0 
Neoplázie (solidní tumor / lymfoproliferace) 2 (3.1) 
Endokrinopatie (hypo- / hyperparathyreoidismus) 1 (1.6)  

 kombinace s renál. insuf. a 
diuretickou terapií 

Expozice olovu 0 
Informace neudána 18 (28.1) 
Celkem 64 (100) 
 

 

Prevalence dnavé artritidy 

425 pacientů mělo svůj první záchvat DA před 1. březnem 2002 a bylo 

zařazeno do prevalentní kohorty. Odhadnutá standardizovaná bodová prevalence DA 
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je 300/100 000 (95 % CI 266 – 334/100 000) v dospělé populaci obou sledovaných 

oblastí (0,3%). Poměr postižení mužů a žen byl v této kohortě 5,3:1 (357:68). [138] 

Hrubá prevalence DA specifická podle věku a pohlaví je sumarizována v tabulce 8a 

a 8b.  Standardizovaná prevalence specifická podle věku je shrnuta v tabulce 12. 

 

Tabulka 12: Standardizovaná bodová prevalence dnavé artritidy (f/100 000) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  f - frekvence 

 

62 % prevalentních případů dnavé artritidy bylo diagnostikováno praktickými 

lékaři (n=263).  

 

PSORIATICKÁ ARTRITIDA (PsA) 

Celkem bylo identifikováno 103 pacientů s PsA, z toho 7 pacientů 

v prospektivní části studie během jednoročního sledování a 96 pacientů, kteří byli 

diagnostikováni před zahájením prospektivního sledování. 

 

Incidence psoriatické artritidy 

7 pacientů splnilo diagnostická kritéria během jednoho roku sledování 

v prospektivní části studie. Hrubá roční incidence PsA v obou oblastech byla 

odhadnuta  na 3,8/100 000 obyvatel celé populace (95 % CI  1,5 – 7,8/100 000) a 

4,6/100 000 u dospělé populace ≥ 16 let (95 % CI  1,8 – 9,4/100 000), viz tabulka 

13. [139]. 

                                 Prevalence 
 České  

Budějovice 
Cheb Obě oblasti 

 
děti (0-15 let) 
chlapci - - - 
dívky - - - 

dospělí (16+) 
muži 535,7 474,2 506,9 
ženy  89,1 61,8 76,1 

celá populace  
muži 417,9 369,9 395,4 
ženy 69,5 48,2 59,4 
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Tabulka 13: Hrubá roční incidence dle věku a pohlaví v jednotlivých oblastech 

 Populace Incidentní případy 
Věk. Celkem Muži Ženy Celkem 

N 
(f/100,000) 

Muži 
N  

(f/100,000) 

Ženy 
N 

(f/100,000) 
České Budějovice 

0-4 4016 2071 1945 0 0 0 
5-15 12602 6448 6154 0 0 0 

16-19 4998 2552 2446 0 0 0 
20-29 15923 8036 7887 0 0 0 
30-39 13799 6824 6975 0 0 0 
40-49 14703 7278 7425 2 (13.6) 2 (27.5) 0 
50-59 13992 6689 7303 1 (7.1) 0 1 (13.7) 
60-69 8351 3762 4589 1 (12.0) 1 (26.6) 0 
70-79 5033 2048 2985 0 0 0 
80+ 3922 1252 2670 0 0 0 

celkem 97339 46960 50379 4 (4.1) 3 (6.4) 1 (2.0) 
Cheb 

0-4 4062 2046 2016 0 0 0 
5-15 11553 5884 5669 0 0 0 

16-19 4715 2472 2243 0 0 0 
20-29 15420 7783 7637 1 (6.5) 0 1 (13.1) 
30-39 12313 6199 6114 0 0 0 
40-49 13382 6768 6614 0 0 0 
50-59 12682 6252 6430 1 (7.9) 0 1 (15.6) 
60-69 7212 3332 3880 1 (13.9) 1 (30.0) 0 
70-79 4377 1695 2682 0 0 0 
80+ 3022 964 2058 0 0 0 

celkem 88738 43395 45343 3 (3.4) 1 (2.3) 2 (4.4) 

 
Obě oblasti 

0-4 8078 4117 3961 0 0 0 
5-15 24155 12332 11823 0 0 0 

16-19 9713 5024 4689 0 0 0 
20-29 31343 15819 15524 1 (3.2) 0 1 (6.4) 
30-39 26112 13023 13089 0 0 0 
40-49 28085 14046 14039 2 (7.1) 2 (14.2) 0 
50-59 26674 12941 13733 2 (7.5) 0 2 (14.6) 
60-69 15563 7094 8469 2 (12.9) 2 (28.2) 0 
70-79 9410 3743 5667 0 0 0 
80+ 6944 2216 4728 0 0 0 

celkem 186077 90355 95722 7 (3.8) 4 (4.4) 3 (3.1) 
 

Hodnota standardizované roční incidence je pak 3,6/100 000 (95 % CI  1,4 – 

7,6/100 000 obyvatel) – viz tabulka 14. 
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Tabulka 14: Standardizovaná roční incidence psoriatické artritidy/100 000 obyvatel 

dle pohlaví v jednotlivých sledovaných oblastech 

 Standardizovaná celková roční incidence PsA (95 % CI) 
 České Budějovice Cheb Obě oblasti 

 
  muži 6.2 (1,2-18,3) 2.7 (0,8-13,6)   4.5 (1,3-11,4) 
ženy 1.8 (0,5-10,7) 3.9 (0,8-15,3) 2.8 (0,6-8,7) 

celkem 3.9 (1,0-10,2)     3.2 (0,7-9,7) 3.6 (1,4-7,6) 
 

 

V incidentní kohortě lehce převažovali muži nad ženami v poměru 1,3:1.  

Průměrný věk při stanovení diagnózy při použití jednotných diagnostických 

kritérií byl 51 let. U všech těchto nově diagnostikovaných pacientů s artritidou byla 

již v době stanovení diagnózy přítomná psoriáza. Psoriáza předcházela artritidu 

průměrně o 8,5 roku (t.j. doba od objevení se prvních symptomů psoriázy do 

stanovení  diagnózy PsA). Jeden pacient nebyl schopen určit rok prvních příznaků 

psoriázy, ale i v tomto případě psoriáza artritidu předcházela o několik let. Ve dvou 

případech artritida následovala symptomy psoriázy do 1 roku od vzniku (28,6 %). 

Pro vznik onemocnění v naší kohortě byla nejrizikovější 6. dekáda věku. 

Průměrná doba do stanovení diagnózy PsA od vzniku příznaků artritidy byla 

12 měsíců. 

Typ asociované psoriázy byl určován dermatologem. U 4 pacientů se jednalo 

o vulgární psoriázu (57,1 %), u 2 pacientů pak o psoriasis pustulosa (28,6 %) a u 

jednoho pacienta o erytrodermii (14,3 %). 

Kloubní postižení bylo při stanovení diagnózy většinou oligoartikulární (t.j. 1-

4 postižené klouby) u 5 pacientů (71,4 %). Polyartikulární (t.j. více než 4 postižené 

klouby) u 2 pacientů (28,6 %).  Průměrný počet postižených kloubů v době diagnózy, 

pozorované revmatologem, bylo 4,4 kloubu (SD 1,6).  

U všech incidentních pacientů s PsA byl ve shodě s běžnou klinickou praxí 

proveden rentgenový snímek rukou a nohou a lumboskarální části páteře. V době 

stanovení diagnózy měli 4 pacienti erozivní postižení ručních kloubů.  
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Prevalence radiograficky prokazatelného postižení sakroiliakálních kloubů 

stupně II dle Kellgrena (přítomné eroze, skleróza) a nebo stupně III (eroze, skleróza, 

parciální ankylóza) u nově diagnostikovaných pacientů s PsA byla 71,4 % (n=5). U 

jednoho pacienta nebylo možné prokázat ani eroze periferních kloubů ani spinální 

postižení – u tohoto pacienta se vyvinula akutní oligoartikulární forma PsA.  

Téměř všichni pacienti (85,7 %; n=6) udávali v anamnéze jednorázové či 

recidivující entezitidy šlach při úponu Achillovy šlachy, laterálního epikondylu lokte 

či mediálního kondylu tibie.  

 

Bodová prevalence psoriatické artritidy  

Bylo registrováno 96 pacientů s PsA v retrospektivní části studie. Hrubá 

prevalence v obou oblastech byla 52/100 000 obyvatel (95 % CI  41,8 – 63/100 000) 

(0,52%). Údaje souhrnně prezentuje tabulka č. 14. Bodová prevalence PsA v dospělé 

populaci byla 62/100 000 dospělých obyvatel (95 % CI  50,5 – 76,2/100 000), tedy 

(0,62%). Standardizovaná bodová prevalence pak 49,1 (95% CI 39,5-60,4/100 000 

obyvatel). V prevalentní kohortě lehce převažovaly ženy nad muži v poměru 1,2:1. 

Nejvíce nemocných bylo nalezeno  v obou oblastech shodně mezi 50-60 rokem 

věku.[139] 

 

 

Tabulka 14: Hrubá bodová prevalence PsA dle věku ve sledovaných oblastech 

 Populace Prevalence 
 

Věk 
 

Celkem 
 
Muži 

 
Ženy 

N(f/100,000) 
Celkem 

N (f/100,000) 
Muži 

N (f/100,000) 
Ženy 

 
České Budějovice 

0-4 4016 2071 1945 0 0 0 
5-15 12602 6448 6154 0 0 0 

16-19 4998 2552 2446 0 0 0 
20-29 15923 8036 7887 2 (12.6) 1 (12.4) 1 (12.7) 
30-39 13799 6824 6975 5 (36.2) 3 (44.0) 2 (28.7) 
40-49 14703 7278 7425 10 (68.0) 8 (109.9) 2 (26.9) 
50-59 13992 6689 7303 13 (92.9) 4 (59.8) 9 (123.2) 
60-69 8351 3762 4589 4 (47.9) 3 (79.7) 1 (21.8) 
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70-79 5033 2048 2985 4 (79.5) 4 (195.3) 0 
80+ 3922 1252 2670 0 0 0 

celkem 97339 46960 50379 38 (39.0) 23 (49.0) 15 (29.8) 
Cheb 

0-4 4062 2046 2016 0 0 0 
5-15 11553 5884 5669 0 0 0 

16-19 4715 2472 2243 0 0 0 
20-29 15420 7783 7637 2 (13.0) 1 (12.8) 1 (13.1) 
30-39 12313 6199 6114 4 (32.5) 2 (32.3) 2 (32.7) 
40-49 13382 6768 6614 12 (89.7) 6 (88.7) 6 (90.7) 
50-59 12682 6252 6430 24 (189.2) 4 (64.0) 20 (311.0) 
60-69 7212 3332 3880 11 (152.5) 5 (150.1) 6 (154.6) 
70-79 4377 1695 2682 5 (114.2) 3 (177.0) 2 (74.6) 
80+ 3022 964 2058 0 0 0 

celkem 88738 43395 45343 58 (65.4) 21 (48.4) 37 (81.6) 
 
Obě oblasti 

0-4 8078 4117 3961 0 0 0 
5-15 24155 12332 11823 0 0 0 

16-19 9713 5024 4689 0 0 0 
20-29 31343 15819 15524 4 (12.8) 2 (12.6) 2 (12.9) 
30-39 26112 13023 13089 9 (34.5) 5 (38.4) 4 (30.6) 
40-49 28085 14046 14039 22 (78.3) 14 (99.7) 8 (57.0) 
50-59 26674 12941 13733 37 (138.7) 8 (61.8) 29 (211.2) 
60-69 15563 7094 8469 15 (96.4) 8 (112.8) 7 (82.7) 
70-79 9410 3743 5667 9 (95.6) 7 (187.0) 2 (35.3) 
80+ 6944 2216 4728 0 0 0 

celkem 186077 90355 95722 96 (51.6) 44 (48.7) 52 (54.3) 
 

 

Tabulka 15 shrnuje hodnoty standardizované bodové prevalence dle jednotlivých 

oblastí a pohlaví. 

 

Tabulka 15: Standardizovaná bodová prevalence PsA/100 000 obyvatel (95 % CI). 

 

 

 

 

 České Budějovice Cheb Obě oblasti 
 

muži 48.0 (30,2-72,1) 49.4 (30,8-75,3) 48.6 (35,3-65,3) 
ženy   27.5 (15-46,2) 77.2 (53,8-107,4) 50.7 (37,4-67,1) 

celkem 36.7 (25,6-50,9) 63.0 (47,6-81,8) 49.1 (39,5-60,4) 
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Průměrný věk při stanovení diagnózy byl 55 let. Medián věku při stanovení 

diagnózy byl 52 let, minimum 26, maximum 76 let. 

U 33 pacientů (34,4 %) bylo možno získat více informací o průběhu jejich 

onemocnění. Tito pacienti se dostavili na pravidelnou návštěvu během jednoročního 

průběhu studie, podepsali informovaný souhlas a vyplnili příslušný formulář.  

U 26 pacientů (79 %) psoriáza předcházela artritidu průměrně o 10 let. U 7 

pacientů (21 %) artritida předcházela psoriázu průměrně o 5 let.  

Průměrné trvání od začátků symptomů psoriázy do doby diagnózy bylo 5 let. 

Průměrné trvání od počátku symptomů artritidy do diagnózy byl 1 rok.  

U většiny zbývajících pacientů (65,5 %) byly formuláře nekompletní či 

v ojedinělých případech (n=2) pacienti odmítli poskytnout doplňující informace o 

průběhu svého onemocnění. 

 

ANKYLOSUJÍCÍ SPONDYLITIDA (AS) 

 Celkem bylo identifikováno 198 pacientů s diagnózou AS v obou oblastech. 

Incidence 

Během jednoho roku sledování bylo zaznamenáno 13 nových, incidentních 

případů AS. Celková hrubá roční incidence v obou oblastech byla odhadnuta na 

8,5/100 000 obyvatel dospělé populace (95 % CI 4,5 – 14,4/100 000). 

Standardizovaná incidence dle věku byla 6,4/100 000 (95 % CI 3,3-11,3/100 000), 

viz tabulka 16. [139]  

 

Tabulka 16: Standardizovaná roční incidence dle pohlaví (95% CI) u ankylosující 

spondylitidy (f/100 000) 

 

 

 

 

 

 

 
f-frekvence 

  

  

České Budějovice 

    

   Cheb 

       

      Obě oblasti  

   muži 9,8 (3,0-23,6) 10,3 (3,6-25,2)   10,0 (4,6-18,9) 

ženy 3,7 (0,8-14) 2,3 (0,5-12,4) 3,0 (0,6-9,0) 

celkem 6,5 (2,5-13,9)     6,4 (2,4-14,2) 6,4 (3,3-11,3) 
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Zastoupení mužů a žen v souboru bylo asymetrické s převahou mužů 3,3:1. 

Průměrný věk v době stanovení diagnózy byl 48 let. Průměrně se první 

symptomy poprvé objevily u těchto pacientů ve věku 24 let. Doba od vzniku prvních 

symptomů do stanovení diagnózy průměrně trvala 11 let. 

12 pacientů (92,3 %) trpělo v době stanovení diagnózy zánětlivou bolestí zad. 

U 7 (53,8 %) pacientů byla přítomná bilaterální sakroileitida stupně II-IV 

(eroze, skleróza, ohraničené kapsulární osifikace, parciální ankylóza až synostóza 

sakroiliakálních kloubů dle van der Linden, 1984). U 6 pacientů byla prokázána 

unilaterální sakroileitida stupně III-IV (46,2 %). Ačkoliv jeden pacient neměl 

typickou zánětlivou bolest zad, i v tomto případě bylo prokázáno omezení rozvíjení 

bederní páteře spolu s bilaterální sakroileitidou stupně II.  

Z těchto nově diagnostikovaných pacientů s AS - 61,5 % splnilo alespoň dvě 

ze tří klinických kritérií pro AS. Alela HLA B27 byla vyšetřena u 10 pacientů ze 13 

diagnostikovaných případů (76,9 %). Z nich bylo 7 pozitivních (70 %) a 3 (30 %) 

negativní.  

Forma AS byla definovaná jako čistě axiální u 6 pacientů (46,2 %) a u 3 

pacientů (23 %) jako axiální forma s periferní artritidou. 5 pacientů udávalo 

anamnestickou entezitidu (38,5 %) a 2 přední uveitidu/iritidu (15,4 %). U žádného 

z registrovaných pacientů nebyla v době sledování pozorována aortitida, amyloidóza, 

plicní fibróza, zánětlivé střevní onemocnění či jiné související orgánové komplikace. 

U 4 pacientů nebylo možné tyto informace získat (30,7 %). 

 

Bodová prevalence ankylosující spondylitidy (AS) 

Bylo identifikováno 185 pacientů s AS, kteří měli svou diagnózu již před 

1.březnem 2002. Celková hrubá prevalence ankylosující spondylitidy byla odhadnuta 

na 99,4/100 000 (t.j. 0,99 %) obyvatel celé populace (95 % CI 85,6-114,8/100 000) a 

na 118,9/100 000 (t.j. 1,2 %) dospělé populace (95 % CI 101,1-136,1/100 000) obou 

oblastí. Standardizovaná bodová prevalence dle věku byla 94,2/100 000 obyvatel (95 

% CI 80,8-109,2/100 000), t.j. 0,94 % populace - viz souhrnná tabulka č. 17. 

Standardizovaná bodová prevalence pro děti mladší 16 let byla kalkulována na 

6,2/100 000 (95 % CI 0,7-22,4/100 000), t.j. 0,06 % populace. [139] 
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Tabulka 17: Standardizovaná bodová prevalence (95% CI) ankylosující spondylitidy  

 

 Prevalence/100 000 obyvatel 

 České Budějovice Cheb Obě oblasti 

muži 142,3 (110,2-180,8) 171,7 (134,9-215,4) 156,6 (131,9-184,7) 

ženy   22,5 (10,4-38,1) 44,9 (26,2-67,2) 32,9 (22,4-46,6) 

celkem 81,4 (64,5-101,4) 108,4 (87,8-132,4) 94,2 (80,8-109,2) 

 

Zastoupení mužů a žen v souboru bylo v poměru 4,6:1. Průměrný věk 

stanovení diagnózy v tomto prevalentním souboru byl 34 let.  

48 pacientů (26,2 %) dobrovolně odpovědělo na otázky ohledně průběhu 

svého onemocnění. Z nich trpělo 40 nemocných čistě axiální formou AS a u 9 

pacientů byla diagnostikovaná forma axiální s peroferní artritidou (83,3 % a 18,8 %). 

Mezi nejčastěji postižené klouby patřily s klesající frekvencí: kyčelní klouby, kolenní 

klouby, malé ruční klouby a ramenní klouby. 

U 47 pacientů byla diagnostikována unilaterální sakroiliitida stupně III-IV (98 

%) (parciální ankylóza či až synostóza sakroiliakálních kloubů) a pouze u jednoho 

pacienta (2 %) byla dokumentována bilaterální sakroiliitida stupně II (eroze, skleróza, 

ohraničené kapsulární osifikace).  

Všichni tito pacienti trpěli zánětlivou bolestí zad. Objektivní měření 

pohyblivosti bederní páteře a dechových exkurzí hrudníku prokázalo významné 

omezení u 46 pacientů. Entezopatie byla dokumentována u 11 (23 %) a přední 

uveitida/iritida v 17 případech (35 %). Informace o testování alely HLA B27 bylo 

uvedeno v 50 případech. Z nich bylo 31 pozitivních (62 %) a 19 negativních (38 %). 

U žádného pacienta s AS v prevalentní kohortě nebyla prokázána aortitida, 

amyloidóza, plicní fibróza, či jiné související orgánové komplikace. Zánětlivé střevní 

onemocnění bylo dokumentováno u 2 žen z tohoto souboru. U obou první symptomy 

AS propukly ve 37 letech a obě prodělaly uveitidu. Jedna z nich byla nositelkou HLA 

B27 alely, forma AS v tomto případě byla čistě axiální s unilaterální sakroileitidou 

stupně III. Druhá žena byla HLA B27 negativní s bilaterální sakroileitidou stupně II. 
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REAKTIVNÍ ARTRITIDA (ReA)  

 

Celkem bylo v obou oblastech registrováno 200 pacientů s reaktivní artritidou.  

 

Incidence reaktivní artritidy 

Během jednoročního sledování bylo identifikováno 17 pacientů s ReA, kteří 

splnili diagnostická kritéria a byli zařazeni do incidentní kohorty.   

Odhadnutá hrubá celková roční incidence byla 9,1/100 000 obyvatel (95 % CI 

5,3 – 14,6/100 000) a 9,8/100 000 obyvatel starších 16 let (95 % CI 5,4 – 16,1/100 

000). 

Standardizovaná roční incidence ReA dle věku byla 9,3/100 000 (95 % CI 

5,5-14,8/100 000). Souhrnné hodnoty standardizované roční incidence, specifické dle 

věku a pohlaví přehledně shrnuje tabulka 18. [139] 

 

Tabulka 18: standardizovaná roční incidence reaktivní artritidy dle pohlaví (95% CI) 

f/100 000 obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byli identifikováni 2 pacienti mladší 16 let. Odhadnutá roční incidence ReA 

v této věkové skupině byla 6,2/100 000 dětí mladších 16 let (95 % CI 0,8 – 22,4/100 

000).   

V souboru nově diagnostikovaných pacientů s ReA během jednoročního 

sledování převažovaly ženy v poměru 1,4:1. Obě děti mladší 16 let v souboru byly 

mužského pohlaví. 

Roční incidence/100 000 obyvatel 

 České Budějovice    Cheb       Obě oblasti 

muži 6,1 (1,1-18,1) 10,3 (3,6-25,1) 8,0 (3,3-16,3) 

ženy 12,4 (4,1-25,2) 8,6 (2,2-22,2) 10,5 (5,0-19,2) 

celkem 9,3 (4,3 –17,7) 9,4 (4,1-18,4) 9,3 (5,5-14,8) 
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Průměrný věk při stanovení diagnózy byl 39 let. Doba od počátku prvních 

symptomů do stanovení diagnózy trvala průměrně 4 měsíce. 

Všichni pacienti s nově diagnostikovaným onemocněním ReA trpěli 

asymetrickou artritidou v oblasti kloubů dolních končetin. U 10 nemocných (59 %) 

byla artritida klasifikována jako oligoartritida, u 5 (29 %) monoartritida a u 2 

pacientů (11 %) pak jako polyartritida. 

Sakroileitida byla rentgenologicky prokázána u 10 incidentních případů ReA 

(58,8 %): unilaterální stupně III – IV ve 4 případech (40 %) a bilaterální stupně II-IV 

u 6 případů (60 %). U 7 pacientů nebylo postižení sakroiliakálních kloubů v době 

stanovení diagnózy prokázáno (41,1 %). Alela HLA B27 nebyla vyšetřována. 

Přítomnost entezopatie byla uvedena u 6 pacientů (35 %). 

Průkaz předcházející infekce byl důležitým kritériem při stanovení diagnózy. 

Postenterická forma ReA byla prokázána u 11 pacientů – roční incidence 

postenterické formy byla stanovena na 6/100 000 (95 % CI 3- 10,6/100 000). Tito 

pacienti měli buď klinicky jasné průjmové onemocnění, které předcházelo vzniku 

symptomů ReA o 4-8 týdnů nebo pozitivní kultivaci stolice (Salmonella enteritidis), 

či v jednom případě serologický průkaz protilátek proti Yersinia enterocolitica 

[imunoglobulin (Ig)G + IgA].  

Genitouretrální forma ReA byla prokázána u 6 pacientů, udávající roční 

incidenci 3,2/100 000 (95 % CI 1,2 – 7/100 000). U těchto pacientů předcházela 

syptomům ReA cca o 4-8 týdnů klinická uretritida (spolu s průkazem protilátek IgG, 

IgM a IgA proti antigenům Chlamydia trachomatis či Ureaplasma urealyticum nebo 

pozitivní kultivace těchto patogenů z výtěru uretry či cervikálního stěru u žen). 

Období první symptom – diagnóza trval průměrně 3 měsíce v incidentní 

kohortě. 

 

Prevalence reaktivní artritidy  

Bylo identifikováno 183 pacientů s diagnostikovanou ReA v retrospektivní 

části studie před 1. březnem 2002. Celková hrubá prevalence ReA byla odhadnuta na 

98,3/100 000 obyvatel celé populace (95% CI 84,6 – 113,7/100.000) a 119/100 000 

obyvatel starších 16 let (95 78,1 – 106,2/100 000). [139] 
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Hodnoty standardizované prevalence dosahovaly 91,3/100 000 obyvatel (95% 

CI 78,1-106,2/100 000 obyvatel, výsledky souhrnně prezentuje tabulka č. 19. [139] 

 

 

Tabulka 19: Bodová prevalence reaktivní artritidy, standardizovaná dle věku a 

pohlaví (95% CI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souboru nemocných ReA převažovali muži v poměru 1,2:1.  

Průměrný věk při stanovení diagnózy byl 38 let. 

Nejčastějším typem kloubního postižení byla oligoartritida (68 %), 18 % 

nemocných trpělo monoartritidou a polyartritida byla zastižena v souboru sporadicky 

u 6 % nemocných. Tato informace byla pacienty poskytnuta u 98 pacientů (54 % 

pacientů prevalentní kohorty ReA).  

U těchto nemocných byla přítomna sakroileitida ve 42 případech (43 %), 

unilaterální stupně III-IV ve 29 %, bilaterální stupně II-IV ve 14 %. 

Možná kauzalita ReA byla dokumentována ve 147 případech (80,3 %). 

Genitouretrální ReA byla hlášena s podobnou frekvencí jako postenterická ReA 

(67:61 případů). Detailní údaje jsou sumarizovány v tabulce 20. 

Retrospektivní informace o příčinném vztahu s určitým patogenem nebyla 

dostupná u 36 pacientů (19,7 %). 

Období první symptom – diagnóza uvedlo pouze 12 % dotázaných (n=22), 

průměrně se jednalo o 6 měsíců. 

 

 

Bodová prevalence reaktivní artritidy/100 000 obyvatel (95%CI) 

 České Budějovice    Cheb       Obě oblasti 

muži 145,1 (112,7-183,9) 54,2 (34,5-80,8) 100,8 (81,0-123,5) 

ženy 107,5 (80,2-139,3) 52,3 (33,3-78,1) 81,2 (64,5-101,8) 

celkem 126,8 (105,4-151,2) 53,2(39,1-70,7) 91,3 (78,1-106,2) 
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Tabulka 20: Kauzativní faktory spojené s vývojem reaktivní artritidy u pacientů 

v souboru prevalentní kohorty 

 

Dokumentované kauzativní faktory reaktivní 
artritidy 

N (%) 

 
Enteritida bez specifikace 

 
39 (26,5) 

Salmonela enteritidis 18 (12,2) 

Yersinia  4 (2,7) 

Chlamydia trachomatis 27 (18,4) 

Ureaplasma urealyticum 32 (21,8) 
Uroinfekce bez specifikace 4 (2,7) 

Infekce horních dýchacích cest 11 (7,5) 
Reiterův syndrom 4 (2,7) 

Jiné infekce (infekce měkkých tkání, gastritida,  
    septikémie jiného než výše zmíněného původu) 

8 (5,4) 

 

 

 

Chyba hlášení ze sledovaných oblastí 

92 pacientů zařazených do studie nebylo přímo hlášeno z oblastí sledování. 

Byli zachyceni buď databázi Revmatologického ústavu v Praze nebo v oblastech 

sousedících s městem České Budějovice či okresem Cheb v době sledování.  

Odhadnutá chyba sběru dat z primárních oblastí byla 4,5% .  
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V. DISKUZE 

 

 Tato práce je v České republice dosud první epidemiologickou deskriptivní 

studií, založené na populaci, která se zabývá incidencí a prevalencí častých 

revmatologických onemocnění (revmatoidní, reaktivní a psoriatické artritidy, 

ankylosující spondylitidy, juvenilní idiopatické artritidy a dnavé artritidy) v české 

populaci. Výzkum byl proveden ve dvou okresech České republiky s celkem 186 077 

obyvateli.  

 Studie má několik výhod, jednou z nich je péče o kvalitu získaných údajů.  

Podmínkou bylo přesné geografické a administrativní vymezení hranice sledovaných 

oblastí. 

Další přístupy: 

1. Prevence ztráty dat (underreporting bias). O probíhající studii byli 

písemně i osobně informováni všichni praktiční lékaři, ambulantní 

specialisté souvisejících oborů a specialisté pracující 

v nemocnicích obou zkoumaných oblastí, kam by se dle klinických 

zkušeností mohli pacenti s revmatologickým onemocněním dostavit 

k vyšetření. Informováni byli i lékaři mimo zkoumanou oblast 

k zachycení pacientů, kteří z různých důvodů mohou vyhledat 

lékařskou péči mimo spádovou oblast. Důležité bylo též sledování 

těchto pacientů v Revmatologickém ústavu, kam jsou ve sporných 

případech odesíláni pacienti z celé České republiky k detailnímu 

vyšetření. Zájem revmatologů na provádění studie a následná 

spolupráce s autory výzkumu při vyhledávání pacientů byla nespornou 

výhodou a měla pozitivní vliv na zkreslení výsledků vlivem ztráty dat.  

2. Prevence nadhodnocení dat. Registrovaní pacienti museli splnit 

v prospektivní části výzkumu předem daná kritéria pro zařazení 

(klinická/laboratorní) k zabránění registrace pacientů s jinou než 

sledovanou diagnózou. U některých onemocnění jsou v rámci 

mezinárodního konsenzu specialistů k dispozici kritéria diagnostická 

(DA, ReA), u jiných byla definována pouze kritéria klasifikační (RA, 

JIA, AS, PsA). Pro případy klinických studií jsou vhodnější kritéria 
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klasifikační vzhledem k příznivému poměru senzitivita/specifita, který 

umožní s vyšší pravděpodobnosti zařadit správně do studie pacienty 

s určitou diagnózou (vyšší specifita) za cenu opominutí pacientů 

s méně vyjádřenými symptomy onemocnění (nižší senzitivita). Naopak 

k diagnostickým účelům se hodí spíše kritéria s nižší senzitivitou 

V běžné praxi se k diagnostice využívá obou druhů kritérií s vědomím 

možných omezení, která toto zaměnění přináší. 

Do této oblasti patří též závěrečná křížová kontrola duplicit hlášení. 

  

 Přítomnost autora výzkumu v obou oblastech navíc napomáhala k rychlejšímu 

řešení vzniklých konkrétních problémů a nejasností a spolu s pravidelnou kontrolou 

úplnosti údajů přispěla ke zkvalitnění celkově získaných údajů. Všichni 

spolupracující lékaři byli též pravidelně povzbuzováni k další práci na projektu. Obě 

oblasti měli též vhodnou distribuci zdravotnických zařízení. Též výše zmíněný zájem 

spolupracujících lékařů o spolupráci na projektu přispěl k definitivnímu rozhodnutí o 

volbě vhodného území. 

 Výběr dvou sledovaných oblastí pravděpodobně neumožňuje odhadnout 

incidenci a prevalenci sledovaných onemocnění v populaci celé České republiky. 

Proto byla provedena standardizace dat dle věku, která již dále umožňuje vztáhnout 

získané údaje na populaci celé České republiky ve smyslu věkové struktury. Výběr 

zahrnoval část městské populace, část venkovské populace a část venkovské populace 

s menšími městy tak, aby výběr populace byl co nejreprezentativnější. Sociální 

struktura obyvatelstva obou oblastí je podle údajů sčítání lidu z r. 2001 srovnatelné se 

složením celé populace České republiky (Český statistický úřad; 2001).  

 Většina pacientů byla hlášena cestou revmatologů a spolupracujících 

specialistů, ale je možné, že ne všichni pacienti byli identifikováni. Několik pacientů 

bylo hlášeno z Revmatologického ústavu v Praze, ale žádný nemocný nebyl odeslán 

lékaři z oblastí sousedících se sledovanými regiony (i když byli všichni lékaři 

adekvátně informováni). Z toho lze soudit, že všichni pacienti vyhledali lékařskou 

péči ve spádové oblasti nebo Revmatologickém ústavu v Praze. Počet nehlášených 

pacientů, kteří vyhledali péči specialisty a zároveň základní lékařskou péči 

praktického lékaře ve vzdálenějších regionech od svého trvalého bydliště je 
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pravděpodobně velmi malý a nemůže dle našeho názoru podstatně zkreslit celkový 

výsledek (reporting bias). 

 Informovaný souhlas s účastí v epidemiologickém výzkumu byl podmínkou 

registrace všech nových pacientů, ale nebyl u žádného pacienta příčinou odmítnutí 

registrace. Pacienti nemuseli poskytnout všechny požadované informace, o čemž byli 

srozumitelně informováni, ale většina z nich nakonec většinu požadovaných 

informací poskytla. Tento princip založený na dobrovolnosti sledoval primární cíl 

studie – určit incidenci a prevalenci jednotlivých onemocnění a měl tedy zabránit 

odmítnutí účasti ve studii. Tento cíl byl nadřazen sekundárním cílům ohledně 

charakteristiky jednotlivých onemocnění. 

 

Diskuze k výsledkům u jednotlivých onemocnění 

 

Revmatoidní artritida 

 Hodnoty incidence i prevalence RA  jsou v dobrém souladu s publikovanými 

údaji ve světové literatuře. Poměr pohlaví zařazených pacientů s danou diagnózou byl 

v obou oblastech podobný a rovněž ve shodě s údaji z jiných populací. Část pacientů 

s nově vzniklou časnou artritidou během doby sledování pravděpodobně nemusela 

být registrována. Použitá ACR 1987 (American College of Rheumatology) kritéria 

jsou z principu kritéria klasifikační (používaná v době studie i jako kritéria 

diagnostická) a ze své podstaty nejsou určena k vyhledávání pacientů na počátku 

onemocnění. [140] Tomu pravděpodobně odpovídá i přítomnost pozdních změn u 

nově zařazených pacientů ve studii – u většiny zařazených byly již v době diagnózy 

přítomny typické  radiografické změny (eroze), které jsou též dále spojovány 

s funkční dysabilitou a jsou nepříznivým znamením stran další progrese onemocnění. 

Většina pacientů měla zároveň pozitivní revmatoidní faktor, další nepříznivý faktor 

radiografické progrese onemocnění. 16 % pacientů mělo též dle údajů zařazujících 

lékařů v době registrace změny krční páteře typické pro revmatoidní artritidu. Tyto 

uvedené změny jsou spojeny s nepříznivým průběhem onemocnění. 

 U nemocných s klinickou polyartritidou, kteří nesplnili ACR 1987 klasifikační 

kritéria během jednoročního sledování (které mohlo být příliš krátké), byla diagnóza 

určena jako nediferencovaná polyartritida a do studie dále nebyli zařazeni. Toto může 
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naznačovat, že registrovaní pacienti, kteří kritéria naopak splnili, mohli trpět 

závažnějším průběhem onemocnění (splnili kritéria dříve). Symmons a kol. (2003) na 

větším souboru pacientů ověřil, že pacienti, kteří splní ACR 1987 kritéria pro RA, 

nejsou pouze ti, kteří nakonec vyvinou signifikantně závažnější formu onemocnění 

[140].  

 Nebyl nalezen žádný rozdíl v incidenci a prevalenci RA mezi městským a 

venkovským obyvatelstvem. Tento výsledek pravděpodobně může být v souvislosti 

s celkovou homogenitou populace, podobným věkovým a sociálním složením v obou 

oblastech výzkumu. Další faktory životního stylu nebyly zkoumány (jako kouření, 

kofeinismus, antikoncepce atd.).  

 Délka diagnostického procesu mohla být oproti běžné praxi ovlivněna 

probíhajícím výzkumem, kdy lékaři byli motivováni odesílat suspektní pacienty 

k revmatologickému vyšetření. Toto potvrzuje střední délka intervalu první symptom 

-diagnóza (4 měsíce), která je kratší oproti udávaným 7-9 měsícům za použití 

stejných diagnostických kritérií. [143] 

 

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) 

 JIA je vzácné onemocnění dětského věku. 

 K vyhledání pacientů s JIA byla použita moderní klasifikační kritéria, která 

byla dosud použita v několika málo epidemiologických studiích, zabývajících se JIA, 

a proto možnost srovnání výskytu onemocnění napříč světovou literaturou je 

omezená. Nicméně  hodnoty prevalence i incidence JIA v ČR jsou téměř shodné 

s údaji publikovanými v předešlých populačních studiích i přes rozdílnost 

klasifikačních kritérií [52,53]. Všechny incidentní případy během jednoročního 

sledování byly zachyceny v městské oblasti. Je důležité připomenout, že v oblasti 

okresu Cheb nebyl žádný dětský revmatolog. Nicméně pacienti po vyšetření 

specialistou zůstávali nadále v péči lokálních dětských lékařů, z nichž všichni na 

sběru dat spolupracovali. Není tedy předpoklad žádného úniku dat ani z převážně 

venkovské oblasti. 

 V době průběhu studie nebyly zaznamenány žádné varující epidemiologické 

zprávy ohledně nárůstu případů hepatitidy A, parvovirové infekce nebo infekční 

mononukleózy v žádné ze sledovaných oblastí. U jednoho pacienta byl vývoj JIA 
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v časové souvislosti s očkováním proti hepatitidě A.  Tato vakcinace je v České 

republice nepovinná a je aplikována u dětí zejména v závislosti na lokální 

epidemiologické situaci nebo v souvislosti s cestováním do epidemiologicky 

nepříznivých oblastí. Ostatní zaznamenaní pacienti s JIA neměli v recentní anamnéze 

žádnou infekci ani očkování.  

 V literatuře lze také najít zprávy o možné souvislosti  socioekonomických 

podmínek rostoucích děti a vývojem JIA. [58] Dle těchto údajů jsou vývojem JIA 

spíše ohroženi dětští pacienti žijící v v bytech v městském prostředí,  než na farmách 

ve venkovském prostředí. Naše údaje jsou ve shodě s těmito zjištěními. Všichni nově 

diagnostikovaní čeští pacienti v této studii žili v době registrace v bytech městského 

prostředí. V oblasti města České Budějovice bylo 1,9x více prevalentních pacientů 

JIA než v oblasti okresu Cheb (28:15). U těchto pacientů nebyly údaje o bydlišti 

poskytnuty. Možným vysvětlením by dle autorů [58] mohla být shodná jako u dětí 

s atopií – zvýšená hygiena, nedostatek imunogenních stimulů v době vyzrávání 

imunitního systému. Nicméně omezené množství dat neumožňuje tyto závěry 

kvalifikovaně vyslovit. 

 Typy onemocnění JIA, zaznamenané ve studii, patří do nejčastěji se 

vyskytujících forem, s nejvyšší frekvencí se vyskytovala seronegativní polyartritida. 

 Poměr pohlaví ve skupině JIA odpovídá literárním údajům, dívky převažují 

nad chlapci cca 1,9x (28:15) v celkovém souboru, u případů incidence je poměr 

pohlaví 1:1, nicméně doba 1 roku sledování je pravděpodobně pro sledování řídce se 

vyskytujících onemocnění příliš krátká, a proto není možno provádět podrobnější 

analýzu incidentních dat. 

 Délka intervalu první symptom - diagnóza nebyl ve světové literatuře ke 

srovnání původně nalezen, až v roce 2017 se objevila francouzská studie, která i přes 

časový rozdíl uvádí shodné 3 měsíce. [144] V naší kohortě byly diagnostikovány 

případy polyartritidy  po 3 měsících trvání, dvojnásobně déle trvala diagnostika 

jiných forem onemocnění (forma s entezitidou a axiální forma). Důvodem je 

pravděpodobně překrývání symptomů s jinými chorobami v dětském věku (bolest 

zad, bolesti pat), které jsou zprvu přisuzovány přetížení či prostým bolestem , a 

teprve při přetrvávání je dítě dále vyšetřováno. Naproti tomu polyartritida (bolest a 

zejména otok kloubu) je sama o sobě u dítěte téměř diagnostickým příznakem. 
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Dnavá artritida 

 Frekvence dnavé artritidy je v populaci zkoumaných oblastí i po aproximaci 

na celou Českou republiku nižší než bylo publikováno z jiných evropských populací. 

Do prospektivní části studie byli zařazováni pouze pacienti s vůbec první atakou 

dnavé artritidy v životě, většina publikovaných prací ale zahrnuje i pacienty s novou 

atakou při již známé diagnóze. Ale i ve srovnání s několika údaji o roční incidenci 

dnavé artritidy s pouze první atakou jsou naše výsledky při dolní hranici. 

 Předpokládáme několik zdrojů podhodnocení. Zejména malou komplianci 

pacientů s onemocněním, které trvá v akutním stadiu pouze několik dní a délka 

bezpříznakového období mezi záchvaty může být několik let nebo se záchvat již 

nikdy nemusí opakovat. Nesteroidní antirevmatika jsou optimální terapií akutního 

záchvatu a jsou běžně dostupná i bez lékařského předpisu. Pacienti proto již z důvodu 

charakteru onemocnění nemuseli vyhledat lékařskou péči během doby průběhu 

studie.  

 Dnavá artritida je onemocnění, které v běžné praxi diagnostikuje 

praktický lékař. Jak již bylo zmíněno v metodologické části práce, celkem 7 

praktických lékařů odmítlo spolupráci na studii. Distribuce těchto nespolupracujících 

praktických lékařů nebyla symetrická, co se sledovaných oblastí týče. To bylo 

pravděpodobně důvodem nalezené diference mezi jednotlivými oblastmi (nižší 

incidence i prevalence v okrese Cheb). Tento fakt ovlivňuje výskyt všech 

sledovaných onemocnění, protože praktičtí lékaři pacienty se suspektními symptomy 

hlásili na specializovaná pracoviště. Předpokládáme ale, že vliv se  u ostatních 

sledovaných onemocnění v takové míře neprojevil, protože tato onemocnění jsou 

primárně revmatologická a ze své povahy multidisciplinární a záchyt pacienta byl 

možný z více pracovišť. Mohlo ale být ovlivněno specificky hlášení dnavé artritidy, 

neboť v souladu běžnou praxí byla i během tohoto sledování dnavá artritida 

diagnostikována ve většině typických případů praktickými lékaři a jen menší část 

pacientů byla vyšetřena revmatologem nebo ortopedem (46 % u incidentní kohorty a 

48 % u prevalentní kohorty).  37 dalších pacientů by bylo možno získat prostou 

aproximací na 7 neúčastnících se praktických lékařů (5,3 pacienta na jednoho 
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praktického lékaře). Získaná hrubá bodová prevalence je však jen minimálně rozdílná  

(300,1/100 000 obyvatel starších 15 let), tento vliv je tedy spíše zanedbatelný. 

 Dalším zdrojem podhodnocení incidence dnavé artritidy byla nutnost splnění 

požadovaných kritérií (viz výše), zejména pak identifikace krystalů v synoviální 

tekutině u každého pacienta v incidentní kohortě. Tento fakt mohl hrát významnou 

roli. Ne u každého pacienta je punkce tekutiny možná. Důsledná aplikace těchto 

diagnostických kritérií sice zvyšuje specificitu, zachytíme pouze pacienty 

s prokázanou dnavou artritidou, ale jsou pro diagnostický účel málo senzitivní, 

zachytili jsme tedy méně pacientů, než se očekávalo.  

 Všechny zmíněné faktory vedly k podhodnocení frekvence DA v populaci. 

Roční incidence je ve srovnání s publikovanými údaji na dolní hranici evropských 

hodnot, nezávisela tolik na hlášení praktickými lékaři. Hodnota bodové prevalence se 

však od publikovaných údajů liší téměř řádově: 0,3% populace oproti cca 1-4 % ze 

světové literatury [146]. 62% pacientů bylo hlášeno praktickými lékaři a z klinické 

praxe je nepravděpodobné, aby na jednoho praktického lékaře připadalo pouze cca  5 

pacientů s DA. 

 Populace obou zkoumaných regionů je podobná ve smyslu struktury věku a 

pohlaví. Stravovací návyky jsou v České republice a středoevropské populaci 

podobné. Příjem alkoholu byl sledován jako samostatný údaj u pacientů s DA, ale 

téměř žádný pacient tento údaj neposkytl. V České republice se statisticky 

předpokládá  převaha užívání piva, které se významně podílí na sérové hladině 

kyseliny močové. Výzkum navíc probíhal ve městě s 2 pivovary minimálně 

evropského významu. 

 Zda jsou nižší hodnoty incidence a prevalence dnavé artritidy v České 

republice skutečné nebo do jaké míry jsou hodnoty ovlivněné zvoleným 

metodologickým postupem bude nutné ověřit dalším výzkumem. 

 Ve shodě s publikovanými údaji byl nejčastěji postiženým kloubem 1. 

metatarsofalangeální kloub.[63,64] 

  

 

Psoriatická artritida 
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 Zjištěná incidence PsA byla 4,6/100 000 obyvatel, prevalence pak 62/100 000 

obyvatel. 

 Četnost PsA ve světové literatuře je většinou založena na hospitalizačních 

záznamech zdravotnických zařízení nebo údajích o nemocných ve zdravotnických 

registrech, převážně z oblastí severní Evropy. Tyto studie vykazují poněkud vyšší 

incidenci PsA (6-8/100 000 obyvatel), ale intervaly spolehlivosti se překrývají. [92, 

93,94,95,96,97,98] Nižší incidence byla pozorována v Řecku (3/100 000 obyvatel). 

[123] Možné rozdíly mohou být podmíněny několika faktory.  

1. PsA je onemocnění vázané na alelu HLA B27, která vykazuje nejvyšší 

frekvenci v severských státech Evropy a jižním směrem klesá. (viz kapitola 

Úvod) V souhlase s tím je předpokládaná frekvence PsA vyšší ve studiích ze 

severských populací a nižší z populace Řecké. Naše hodnoty představují 

střední hodnotu, hodnoty konfidenčních intervalů se ale překrývají. 

2. Použití diagnostických kritérií. Pro tuto studii byla vybrána klasifikační 

kritéria dle Vasey a Espinozy, zatímco předešlé studie použily klasifikační 

kritéria založená na principech Molla a Wrighta. [91] V době studie byla v ČR 

široce užívaná a pokud by byla použita kritéria jiná, bylo by nutné revidovat 

již stanovené diagnózy u všech pacientů v retrospektivní (prevalentní) části 

studie, což by se stalo nutně zdrojem metodologické chyby. 

Kritéria dle Vasey a Espinozy mají vyšší senzitivitu (99 %) a vyšší specificitu 

(mezi 93-99 %) než CASPAR kritéria [91] a dobrou proveditelnost v denní 

klinické praxi [90]. Podhodnocení z důvodu klasifikačních kritérií je tedy 

málo pravděpodobné. 

3. Podhodnocení je naopak možné z důvodu nezachycení lehkých či 

oligosymptomatických případů, které nesplnily kritéria v dané době sledování. 

Jedná se metodologicky o systémovou chybu se kterou je třeba počítat  u 

všech sledovaných onemocnění v této studii. 

4. Trvání na konfirmaci diagnózy psoriázy dermatologem v prospektivní části 

studie mohlo teoreticky prodloužit diagnostický proces a mohlo dojít ke 

zpoždění (a tím i úniku) pacientů ze sledování. Nicméně diagnóza psoriázy je 

pro diagnostiku psoriatické artritidy nezbytná. Některé kožní afekce mohou 

psoriázu napodobovat (mykózy, dermatitidy, aj.). V případě koincidence 
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pokročilejší artrózy ručních kloubů, nasedající synovitidy s klinickým otokem 

(zejména DIP kloubů) a dermatitidy je pravděpodobnost záměny s diagnózou 

PsA vysoká. Frekvence artrózy ručních kloubů v populaci navíc významně 

převyšuje frekvenci PsA a stoupá s věkem. 

 

 Věk při stanovení diagnózy u nově diagnostikovaných pacientů s PsA byl 

shodný s údaji z Finské populace. [94] 

 Komplikace PsA axiálním postižením - radiografickou sakroileitidou (stupeň 

II a vyšší dle New Yorských kritérií [117]) byla podobná u českých pacientů ve 

srovnání s pacienty diagnostikovanými v USA, kde sakroileitidou trpělo 78 % z nich. 

[141] Axiální syndrom znamená pro pacienty s PsA zhoršení kvality života, nárůst 

celkové bolesti a později funkční omezení stran snížení hybnosti páteře. V našem 

souboru jím trpěla většina nově diagnostikovaných pacientů. Frekvence zjištěné 

sakroileitidy v našem prospektivním souboru je pravděpodobně vyšší, než zjištěná 

frekvence v obecné populaci pacientů s PsA, protože otázka na ni byla součástí 

doplňujících informací o pacientovi. Alespoň pokud je známo autorům studie, 

frekvence sakroileitidy u pacientů s PsA do doby provedení studie nebyla v české 

populaci zkoumána. Tato vysoká prevalence axiálního syndromu je varující a měla by 

být součástí běžného vyšetření pacienta s PsA. V současné době máme účinnou zbraň 

k potlačení aktivity PsA spolu s axiálním syndromem v podobě biologické terapie. 

 V plném souladu s dříve publikovanými údaji, v  souboru nově 

diagnostikovaných pacientů s PsA předcházela psoriáza artritidu v průměru o 11 let. 

[88, 142] 

 Nejčastějším subtypem PsA byla oligoartritida, následovaná polyartritidou, 

stejně jako v norské studii z r. 2009. [95] 

 Prevalence PsA v České republice byla odhadnuta na  49,1/100 000 obyvatel. 

Prevalence v jiných populacích byla odhadnuta na 100-158/100 000 obyvatel. 

[95,96,97,98] Opět se jednalo o populace severní Evropy s vyšší frekvencí alely HLA 

B27. Nižší prevalence v ČR by mohla být zapříčiněna tedy určitým geografickým 

rozdílem. Navíc nejsou známy konkrétní údaje o prevalenci psoriázy v české 

populaci, udávané údaje v literatuře jsou většinou převzaty z jiných populací. 
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 V retrospektivní části studie (prevalentní) nebylo možno potvrdit diagnózu 

psoriázy dermatologem, to je možným zdrojem chyby měření (bias). Zároveň 

z důvodu retrospektivního vyhledávání případů nebylo možné zajistit provedení RTG 

snímku páteře u všech pacientů. 

 

Ankylosující spondylitida 

 Incidence (6,4/100 000 obyvatel) a prevalence (94,2/100 000 obyvatel) 

radiografické formy AS v České republice je v plném souladu s dříve publikovanými 

údaji o výskytu tohoto onemocnění ve střední Evropě. Pokud je k diagnostice 

sakroileitidy použita magnetická rezonance (MRI), frekvence onemocnění v populaci 

prudce vzrůstá. MRI dokáže identifikovat typické změny v kostní dřeni pánve a 

změny nitrokloubní synoviální tkáně s vysokou senzitivitou, ještě v tzv. ne-

radiografickém stadiu. Cena MRI ale vysoce převyšuje prostý RTG snímek, nebylo 

proto možné MRI v diagnostice AS v době provádění studie použít u každého 

pacienta. Proto mohly být zachyceny pouze tzv. radiografické formy onemocnění. Za 

použití MRI byla zaznamenána vysoká prevalence AS v Berlíně Braunem a spol. 

[106], ale v této studii byla navíc použita jiná kritéria a zahrnovala i ne-radiografické 

formy onemocnění. Podhodnocení výsledků z metodologických důvodů je ovšem 

také možné, zejména u oligosymptomatických forem, stejně jako u ostatních 

sledovaných onemocnění. 

 Použitá klasifikační kritéria pro AS nevyžadovala pro stanovení diagnózy AS 

znalost přítomnosti HLA B27 alely. Frekvence alely HLA B27, na kterou je 

onemocnění dle dnešních znalostí velmi silně vázáno, není v české populaci přesně 

známa, ale pro kavkazskou populaci se uvádí 7-9 % populace. [] Vyšetření 

jednotlivých subtypů se běžně v denní klinické praxi neprovádí, nebylo tedy do studie 

zahrnuto. HLA B27 bylo provedeno u 70,6 % nově registrovaných pacienů 

(incidentních) a údaj byl poskytnut pouze u 27 % pacientů s již stanovenou 

diagnózou (prevalentních). Frekvence alely HLA B27 u pacientů s AS zde tedy 

nebylo možné přesně určit. 

 Diagnostika AS  od prvních symptomů probíhá dlouhou dobu. V německé 

metaanalýze se uvádí 20 let v 70. letech 20. století. V 80. a 90. letech se při použití 

moderních klasifikačních kritérií (stále bez použití MRI) diagnostický proces zkrátil 
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na 10-15 let. V roce 2005 se uvádí 8,7 roku u mužů a 9,8 roku u ženy. [147] Údaje 

z naší studie (11 let) jsou s těmito informacemi zcela konzistentní. Zajímavé bude 

sledovat budoucí vývoj při použití MRI a vývoji nových senzitivních diagnostických 

kritérií a do jaké míry bude možné zabránit při včasném nasazení léčby progresi 

onemocnění do vyšších stádií. 

 

Reaktivní artritida 

 V literatuře lze najít jen několik málo dalších údajů o incidenci a prevalenci 

ReA založené na populačních studiích, které by byly metodologicky srovnatelné 

s naší studií.   

 Hodnoty incidence ReA se v literatuře pohybovaly mezi 10 – 28/100 000 

obyvatel. Incidence ReA zjištěná v naší studii je s těmito hodnotami srovnatelná:  

9,3/100 000 obyvatel, 95% CI se zcela překrývají (5,5-14,8). 

 Co se týká příčin ReA, procentuální zastoupení genitouretrální a postenterické 

formy v souboru incidentních pacientů bylo spíše nižší než v literatuře z jiných 

evropských zemí. [130, 132] Naopak spolupracující lékaři udávali vyšší incidenci 

ReA jako následku infekce horních cest dýchacích než je uvedeno v literatuře. [132, 

133]. Příčina tohoto jevu není zcela jednoznačná, může se jednat o opravdovou nižší 

incidenci, ale se může jednat i o podhodnocení postenterického/postvenerologického 

typu onemocnění lékařem z důvodu neprovedeného vyšetření (kultivace stolice, 

sérologie) a nadhodnocení významu proběhlého respir. infektu. Při zařazování 

pacienta s diagnózou ReA do studie lékaři vyplňovali potvrzené etiologické agens 

(pozitivní serologie, kultivace) v předchorobí, které tedy  mohlo být příčinou 

pozdějšího zánětlivého onemocnění kloubů - ReA. Pokud ale pacient symptomy 

neudával, vyšetření nemuselo být provedeno. V souladu s touto úvahou skutečně ve 

skupině postenterických forem byly provedeny pouze výtěry stolice v době akutního 

onemocnění, serologické vyšetření  yersinií a salmonel provedeno nebylo podle 

doprovodné dokumentace žádné. Nemohlo být tedy ani zjištěno u pacientů, kteří 

prodělali průjem v delším předchorobí artritidy a výtěr ze stolice byl již v době 

vyšetření revmatologem negativní. U těchto pacientů nelze ani vyloučit etiologické 

nadhodnocení infekcí horních cest dýchacích, neboť například protilátky proti 

chlamydiálním infekcím dýchacích cest jsou v populaci všeobecně rozšířené. Po 



 

 65 

pozitivním vyšetření již běžně lékař po dalších příčinách nepátrá (ekonomické, 

časové důvody, aj.). Při zpětném hodnocení záznamů skutečně mezi etiologickými 

agens infekcí horních cest dýchacích převažovala chlamydia pneumoniae. Na druhou 

stranu u některých pacientů mohlo dojít k souběhu obou příčin a byla upřednostněna 

lékařem jedna. Obecně v běžné klinické praxi v České republice se kromě fakutních 

pracovišť serologie yersiní a salmonel k diagnóze ReA hojně nevyužívá, výsledky 

této studie toto potvrzují. Následkem pro naši studii je možná změna struktury skupin 

pacientů, celkový počet pacientů tímto faktorem pravděpodobně ovlivněn není. 

V době sledování nebyla hlášena žádná epidemie infekčního průjmu či 

genitouretrálního onemocnění v žádném ze sledovaných regionů. 

 Možným zdrojem podhodnocení incidence ReA může být samotná 

metodologie sběru dat u této konkrétní choroby. Jak již bylo uvedeno výše, pacienti s 

mírnými a oligosymptomatickými formami onemocnění mohli uniknout registraci do 

studie v průběhu jednoročního náboru. Důvodem mohlo být jak nesplnění kritérií pro 

zařazení do studie, tak nestanovení jednoznačné diagnózy u nediferencovaného 

artritického postižení během sledování. Navíc ReA patří mezi onemocnění s 

abortivním průběhem u řady nemocných a tedy je pravděpodobné, že ne všichni 

nemocní vyhledali lékařskou péči během jednoho roku sledování.  

 Pacienti, u kterých nebyla potvrzena etiologická příčina onemocnění byli 

hodnoceni jako pacienti s nediferencovanou oligo-/poly-artritidou a nebyli do 

sledování ve skupině s ReA zařazováni, na rozdíl od designů jiných studií. 

 Byla zjištěna překvapivě vysoká incidence sakroileitidy u nově 

diagnostikovaných případů ReA v naší kohortě - v téměř 60 %. Toto číslo je 

překvapivé a mělo by vést k vyšetření u všech pacientů s ReA již v době diagnózy a 

zvážení intenzivnější terapie. 

  

Prevalence reaktivní artritidy 

 Zjištěná prevalence ReA v České republice (91,3/100 000, 95 CI 78,1-106,2) 

je ve shodě s prevalencí ReA z ostatních zemí (100/100 000), intervaly 95% CI se 

překrývají. [131, 132]  
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VI.  ZÁVĚR 

 

Cílem této studie bylo zjistit incidenci a prevalenci základních 

revmatologických onemocnění ve dvou přesně definovaných oblastech České 

republiky. Jedná se o první populační studii na poli revmatologie v České republice 

s prospektivní a retrospektivní částí.  

K identifikaci nemocných bylo použito moderních klasifikačních kritérií. 

Během provádění studie byl kladen důraz na kvalitu získaných dat (kontrola 

zařazování pacientů do studie i kontrola úniku pacientů mimo sledované oblasti). 

Standardizace výsledných hodnot na evropskou populaci dle věku i pohlaví nám 

umožnuje srovnání výskytu jednotlivých onemocnění s jinými populacemi v mnoha 

rovinách.  

Údaje o výskytu revmatologických onemocnění jsou důležitou součástí 

plánování zdravotní péče. Zánětlivá revmatologická onemocnění jsou spojena s 

vysokým rizikem chronického funkčního omezení, snížení kvality života a v těžkých 

případech i zkrácení očekávané délky života pacientů. Přímé i nepřímé náklady těchto 

onemocnění jsou značné. [4] Přímé náklady na léčbu v poslední době rychle rostou v 

souvislosti se zavedením vysoce účinné, ale nákladné biologické léčby do léčebné 

strategie revmatologických onemocnění a postupným rozšiřováním jejích indikací.  

V České republice údaje o výskytu revmatologických onemocnění dosud 

zcela chyběly.  Pro případy obecného plánování zdravotní péče z hlediska národního, 

či plánování z pozice privátních společností je znalost základních epidemiologických 

dat zcela nezbytná. Z hlediska celostátního lze zjištěné údaje využít při rozhodování o 

vhodném počtu specializovaných revmatologických pracovišť také z hlediska 

zdravotních pojišťoven. Všechna výzkumná pracoviště, zabývající se zánětlivými 

revmatologickými a příbuznými chorobami, a v neposlední řadě též farmaceutické 

společnosti potřebují základní epidemiologické údaje při plánování konkrétních 

klinických výzkumů u jednotlivých onemocnění i jejich subtypů a forem.  

Výsledky studie naznačují, že četnost výskytu revmatologických onemocnění 

v ČR se neliší od ostatních evropských populací. Frekvence DA je s největší 

pravděpodobností podhodnocená a bude nutné k jejímu zhodnocení v budoucnu 
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modifikovat metodiku sběru dat. Důležité bude zaměření v první řadě na praktické 

lékaře.  

Obecně vzato, mohou rozdíly ve struktuře skupin pacientů poukázat na 

některé odlišnosti průběhu stejných onemocnění v rozdílných regionech a přispět 

k nalezení etiologických - přitěžujících nebo naopak protektivních faktorů, 

podílejících se na  vzniku a průběhu onemocnění. Ze stejného důvodu je neméně 

důležité sledování vývoje frekvencí onemocnění v čase. Zvýšení i snížení frekvence 

může být zapříčiněno vnějším či vnitřním faktorem, který lze patogeneticky 

identifikovat a ev. využít v prevenci daného onemocnění. Výsledky této studie 

představují  výchozí bod pro tato sledování v budoucnu. 

Zajímavým zjištěním (vedlejší cíl výzkumu) je vysoká prevalence 

sakroileitidy u pacientů jak s PsA, tak ReA. Přítomnost sakroileitidy vyššího stupně 

je známkou axiálního postižení, které je dle soudobých znalostí rezistentní na léčbu 

konvenčními bazálními léky a je vhodné časné nasazení intenzivnější, t.j. biologické 

terapie (při splnění dalších klinických podmínek).  Výsledky naznačují, že prevalence 

sakroileitidy je vysoká již v době stanovení diagnózy (incidentní kohorta), a proto by 

bylo vhodné pacienty s těmito diagnózami stran sakroileitidy (tedy určení tíže 

onemocnění) vyšetřovat rutinně.  

V neposlední řadě lze sledovat období symptom-diagnóza, který určuje délku 

diagnostického procesu. Tento údaj je velice zajímavý, liší se u jednotlivých chorob i 

v jednotlivých státech. Zavádění efektivnějších postupů v diagnostice tento interval 

postupně zkracuje a umožní včasné zahájení terapie. Spolu s účinnou léčebnou 

strategií je tento interval důležitým faktorem ovlivňujícím konečný stupeň postižení 

pacienta.  Tento údaj je lokálně a systémově specifický – je závislý na místní 

dostupnosti specialisty, jeho erudici, dostupným zobrazovacím metodám, jejich 

interpretaci v souvislosti s nejnovějšími poznatky vědy, aj. Nelze ho tedy jednoduše 

převzít z dat z jiných států, jde o jeden z komplexních indikátorů kvality lékařské 

péče v dané lokalitě. Tento údaj byl pouze jedním z vedlejších vedlejším cílů studie a 

tvoří tzv. výchozí bod. Bude zajímavé sledovat jeho vývoj v budoucím navazujícím 

výzkumu. 
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