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Přehled použitých zkratek 
 
ACPA autoprotilátky proti citrulinovaným proteinům 
ACR americká revmatologická asociace 
ACR/EULAR American College of Rheumatology/ 
 European League Against Rheumatism 
CRP C-reaktivní protein 
csDMARD konvenční syntetické chorobu modifikující léky 
Dg. diagnóza 
DMARD chorobu modifikující léky 
EULAR evropská liga proti revmatismu 
GIT gastrointestinální trakt 
GK glukokortikoidy 
HAQ Health Assessment Questionnaire for Rheumatoid Arthritis 
IL interleukin 
JAK Janusovy kinázy 
LEF leflunomid 
MTX methotrexát 
NSA nesteroidní antirevmatika, nesteroidní antiflogistika 
RA revmatoidní artritida 
RF revmatoidní faktor 
RTX rituximab 
SSZ sulfasalazin 
tsDMARD cílené syntetické chorobu modifikují léky 
TNF tumor nekrotizující faktor  
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Úvod 

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění postihující 

především kloubní aparát. V první fázi onemocnění se setkáváme s příznaky, které 

připomínají chřipku. Tyto příznaky značí počínající zánět v těle, nemoc se projevuje 

jako zánět kloubní výstelky. Onemocnění zpočátku postihuje malé klouby na ruce, noze 

či zápěstí. Při postupu nemoci není výjimečné postižení kolen, kyčlí, ramen a kloubů 

páteře. Pacienti jsou velmi omezeni otoky, bolestí ztuhlých až nepohyblivých kloubů, 

které jsou vlivem onemocnění zdeformované a poškozené. Klouby jsou velmi citlivé na 

dotek a jsou teplejší než okolí. Setkat se můžeme i s oslabením okolních svalů. 

RA byla po dlouhá desetiletí velmi obtížně léčitelná. V léčbě RA došlo k mnoha 

mezníkům, nejzajímavějším mezníkem se stal objev cílené biologické léčby. K tomuto 

objevu lékařství dospělo před 15 lety. Ve své práci se budu snažit nastínit všechny 

možné způsoby léčení. 

Téma absolventské práce jsem si zvolila převážně z osobních důvodů. RA se 

vyskytuje v mé rodině, proto bych se ráda dozvěděla o nemoci více informací. 
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1 Cíle 

Ve své práci na téma revmatoidní artritida bych ráda zjistila, zda jsou pacienti 

spokojeni s doporučeným postupem léčby. Dále budu zjišťovat, zdali má pacient 

dostatečné informace o svém onemocnění a možnostech léčby. Formou řízených 

rozhovorů s pacienty bych chtěla zjistit, zda byli pacienti svým lékařem srozuměni o 

veškerých možnostech léčby, jejich nežádoucích účincích a v neposlední řadě i s 

finanční stránkou léčby. Ve spolupráci s literaturou se chci dozvědět pohlaví a věkovou 

skupinu, která je nejvíce v ohrožení, a jakou mírou k onemocnění přispívá genetická 

dispozice a životní styl?  
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2 Teoretická část 

2.1 Revmatoidní artritida 

Revmatoidní artritida (RA) je definována jako progresivní systémové zánětlivé 

autoimunitní onemocnění. Projevuje se nejčastěji symetrickým, chronickým zánětem 

drobných kloubů rukou a nohou. Postiženy mohou být i další klouby např. kolena, 

kyčle, lokty, ramena, krční páteř aj. V průběhu nemoci dochází k destrukci kloubních 

tkání, případně k deformitám postižených kloubů. Pokud není RA dostatečně léčena, 

vede k destrukci kloubních struktur s následnou ztrátou funkce, invaliditou a omezením 

soběstačnosti. Onemocnění zkracuje očekávanou dobu přežití přibližně o 5-10 let. 

Příčina nemoci není dosud známá, onemocnění samotné tedy zůstává ve většině 

případech nevyléčitelné, ale při včasném zahájení léčby a využití účinných léčebných 

strategií lze u většiny nemocných usilovat o dosažení klinické remise nebo nízké 

klinické aktivity, zlepšení funkčních schopností a zabránění vzniku nevratného 

poškození. Předpokládá se, že vzplanutí může nastartovat bakteriální či virová infekce u 

geneticky predisponovaných jedinců. Díky pokrokům v poznání mechanismu vzniku, 

rozvoje a novým terapeutickým poznatkům jsme schopni průběh nemoci příznivě 

ovlivnit, snížit její aktivitu na minimum a eliminovat postižení fyzických funkcí. 

Chronickým zánětem je především postižena synoviální tkáň kloubu, také se 

může objevit v synovii šlachových pouzder a burz. Chronický zánět synovie vede k 

vytvoření granulační tkáně. Granulační tkáň postupně narušuje a nahrazuje kloubní 

chrupavku. Působením granulocytů dochází k postupnému omezení pohyblivosti 

kloubů, neléčený kloub může srůst a stává se nehybným. Bolest kloubů je rovněž 

způsobena granulační tkání v synovii. Klouby postižené zánětem jsou oteklé, bolestivé, 

pocitově teplejší a mají omezenou hybnost. Nejběžnější je postižení drobných kloubů na 

prstech u rukou i nohou, zápěstí a kotnících. 

Pojmem autoimunita lze nazvat stav, kdy některá ze složek imunitního systému 

reaguje na struktury tělu vlastní. Ve většině případech tím tělo nějakým způsobem 

poškozuje. Taková reakce mnohdy vyvolá autoimunitní onemocnění. Mezi tyto 

onemocnění řadíme revmatoidní artritidu, roztroušenou sklerózu či celiakii. 

Autoimunitní choroby postihují asi 3% populace. Revmatoidní artritidou trpí přibližně 

1% populace. V České republice je postiženo asi 80-100 000 obyvatel. V poměru 5:1 

jsou onemocněním častěji postihnuty ženy ve středním věku s maximálním nárůstem v 

rozmezí 30-60 let. [1, 2, 3, 4] 
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2.2 Nemoci pohybového aparátu 

Onemocnění pohybového aparátu postihují asi 1/3 populace a jsou jedním z 

nejčastějších důvodů k návštěvě lékaře. Celkem rozlišujeme cca 150 druhů různých 

revmatických chorob a syndromů, které se mohou projevovat bolestí zad či řadou 

dalších většinou nespecifických příznaků. V praxi se více lékaři setkávají s chorobami 

častějšími, jako jsou osteoartróza, dna, fibromyalgie a lokální mimokloubní syndromy 

(označované jako revmatismus měkkých tkání). Autoimunitní zánětlivá revmatická 

onemocnění jsou poměrně vzácná, mezi nejčastější patří revmatoidní artritida a 

spondyloartritidy. Včasná diagnóza těchto chorob umožňuje zahájit léčbu dříve a tím 

zlepšit prognózu nemocných. Správné určení diagnózy v časných fázích nemoci je 

obtížné, jednotlivé příznaky se mohou u jednotlivců výrazně lišit. Úkolem praktického 

lékaře je včasný záchyt a odeslání nemocných s podezřením na revmatické onemocnění 

k odbornému vyšetření. Vzhledem k faktu, že pacient jde k lékaři především kvůli 

bolesti, je potřeba správně odlišit typ bolesti. K rozdělení jednotlivých typů bolesti 

slouží lékařům jednoduchá tabulka (Tab. č. 1). [5, 6] 

Typ bolesti Projevy Příčina 

Mechanická bolest vyvolaná pohybem, startovací 

obtíže, horší večer 

poškození vnitřních 

struktur, nestabilita např. 

osteoartróza 

Zánětlivá spojená s ranní ztuhlostí, zlepšuje se po 

rozcvičení, může se zhoršovat 

s pokračující zátěží 

zánět (revmatoidní 

artritida, 

spondyloartritida), infekce 

Neuropatická bolest difuzní, atypická, provázená 

parestezií, dysestezií, hypestezií, 

hyperestezií, lokalizace v dermatomu, 

zhoršení při některých pohybech 

kořenový syndrom, 

komprese periferních 

nervů 

Kostní klidová, noční bolest fraktury, metastázy, 

Pagetova kostní nemoc 

Přenesená hluboká somatická a viscerální bolest, 

špatně lokalizovaná, přenesená v rámci 

Headových zón, není ovlivněna lokálním 

pohybem, vegetativní doprovod 

onemocnění vnitřních 

orgánů 

Tab. č. 1 - jednotlivé typy bolesti [6] 
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2.3 Diagnostika 

V praxi se diagnóza RA většinou opírá o splnění klasifikačních kritérií 

ACR/EULAR z roku 2010. Předpokladem pro použití kritérií ACR/EULAR (Tab. č. 2) 

je přítomnost klinických projevů artritidy alespoň u jednoho kloubu, které nelze 

vysvětlit jinou příčinou. Onemocnění je klasifikováno jako RA při nálezu otoku alespoň 

v jednom kloubu, který byl určen klinickým vyšetřením zkušeným hodnotitelem, a při 

dosažení ≥ 6 z celkem možných 10 bodů. 

 

Klouby (0-5) Skóre 
1 střední až velký kloub 0 
2-10 středních až velkých kloubů 1 
1-3 malé klouby rukou/ nohou nebo zápěstí 2 
4-10 malých kloubů rukou/ nohou nebo zápěstí 3 
>10 (alespoň 1 kloub z rukou/ nohou nebo zápěstí) 5 
Sérologie (0-3)  
RF a ACPA obojí negativní 0 
alespoň jeden z RF a ACPA nízce pozitivní 2 
alespoň jeden z RF a ACPA vysoce pozitivní 3 
Trvání příznaků (0-1)  
< 6 týdnů 0 
≥ 6 týdnů 1 
Reaktanty akutní fáze (0-1)  
normální hodnota CRP a FW 0 
zvýšená hodnota CRP nebo FW 1 

Tab. č.2 - klasifikační kritéria ACR/EULAR pro revmatoidní artritidu [5] 

ACPA- protilátky proti citrulinovým proteinům, ACR- Americká revmatologická 

asociace (American College of Rheumatology), CRP - C-reaktivní protein, EULAR- 

Evropská liga proti revmatismu (European League Against Rheumatism), FW- 

sedimentace erytrocytů, RF- revmatoidní faktory 

2.4 Anamnéza 

V interních oborech, tedy i v revmatologii, má anamnéza zásadní roli. Na 

základě anamnézy a klinického vyšetření lze u většiny stanovit pravděpodobnou 

diagnózu či onemocnění zařadit do určité skupiny chorobných stavů. Anamnéza slouží 

k získání informací o nemocném a zároveň k navázání pozitivního vztahu mezi lékařem 

a pacientem. Lékař může pacienta pozitivně motivovat k léčbě a zároveň ho edukovat. 
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2.4.1 Rodinná anamnéza 

Řada revmatických onemocnění je geneticky predisponovaná. Vznik 

onemocnění je však výsledkem současného působení genetických faktorů a faktorů 

zevního prostředí. Důležité jsou údaje o výskytu RA, spondyloartritidách, systémových 

onemocněních pojiva, osteoartróze, osteoporóze, vzácnějších dědičných onemocněních, 

metabolických onemocněních, autoimunitních onemocněních obecně, malignitách a 

v neposlední řadě také kardiovaskulárních onemocněních. Při pátrání v rodině je 

důležité dát pozor na správné pojmenování revmatických onemocnění, pod pojmem 

revma se většinou skrývá v populaci častější osteoartróza. 

2.4.2 Osobní anamnéza 

V osobní anamnéze se zajímáme o prodělané nebo probíhající nemoci, které se 

mohou projevovat na pohybovém aparátu. V prvé řadě nás zajímají metabolická, 

hematologická, kožní a neurologická onemocnění, nemoci ledvin, malignity a infekce. 

Také se zajímáme o výskyt pohlavně přenosných infekcí, psychiatrických onemocnění, 

úrazů a operačních zákroků. Zajímáme se o choroby, které mohou představovat 

potenciální riziko pro léčbu např. onemocnění jater a ledvin, vředová choroba 

gastroduodena, kardiovaskulární onemocnění a alergie. V neposlední řadě nás zajímá 

konzumace alkoholu, návykových látek a kouření především cigaret. 

2.4.3 Gynekologická anamnéza 

U žen nás zajímá gravidita, menstruace a jejich abnormality, opakované potraty 

a předčasné porody. 

2.4.4 Farmakologická anamnéza 

Informujeme se o léčbě současné i minulé. Pokud byla léčba v minulosti 

ukončena, ptáme se na důvody přerušení (neúčinnost, nežádoucí účinky). Některé léky 

mohou vyvolávat příznaky revmatických onemocnění.  
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2.4.5 Pracovní a sociální anamnéza 

U některých manuálních profesí je vyšší riziko osteoartrózy. Veterinářů a 

zemědělců se ptáme na zoonózy. Neméně důležitá je expozice toxickými látkami. 

Zjišťujeme provozování sportu a jednostranných pohybových aktivit např. 

vrcholový sport, nesprávně prováděná pohybová aktivita či nevhodné pomůcky. V 

úvahu je třeba vzít kloubní hypermobilitu tanečníků a hudebníků. 

Zajímáme se o sociální situaci a rodinné vztahy, potíže mohou být vyvolané 

psychosomatickým onemocněním. [6, 7] 

2.5 Klinické vyšetření 

Každý pacient s diagnózou RA musí na začátku léčby podstoupit řadu vyšetření. 

Klinické vyšetření by mělo zahrnovat celkové interní vyšetření, orientační neurologické 

vyšetření a vyšetření pohybového aparátu. Zejména se využívá vyšetření pohledem 

(aspekcí) a pohmatem (palpaci), vyšetření rozsahu pohybu, svalové síly, případně 

specializované testy. Tato vyšetření (Tab. č. 3) slouží k zjištění pokročilosti onemocnění 

a k výběru vhodné léčby. Během léčby se vyšetření několikrát opakují, ideálně s každou 

návštěvou revmatologa. Veškerá vyšetření slouží k případnému odhalení nevhodnosti či 

nedostatečnosti léčby. 

Pohledem lze hodnotit celkové držení těla, stranovou symetrii svalů a kloubů, 

změny v charakteru chůze. Hodnotí se také přítomnost kloubního otoku, zarudnutí, 

deformací kloubů, svalové atrofie a změny kůže a nehtů. 

Pohmatem hodnotíme otok, většinou je měkký a klade prstům vyšetřujícího 

pružný odpor. Palpační bolestivost kloubů se zjišťuje přiměřeným tlakem 2-4 prstů 

vyšetřujícího na kloub v rozsahu kloubní štěrbiny. Stanovení počtu oteklých a palpačně 

bolestivých kloubů je důležitou součástí indexů, které se používají k posouzení aktivity 

revmatoidní artritidy. Pohmatem dále zjišťujeme zvýšení kožní teploty, která vzniká 

v důsledku hyperemie při zánětu kloubu. Vyšetřuje se přiložením hřbetu ruky, který je 

citlivější na změny teplot. Také drásoty a krepitace, které vznikají při pohybu kloubu, 

lze vyšetřit pohmatem. Jemné krepitace vznikají v důsledku hyperplazie synovie u 

nemocných artritidou. Hrubé drásoty jsou výsledkem tření nerovných kloubních ploch u 

pacientů s degenerativním postižením kloubů. 
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Dále hodnotíme rozsah pohybu kloubu. Provádí se vzhledem k nulové 

anatomické poloze v úhlových stupních. Hodnotí se aktivní pohyb, který provádí 

pacient sám a pasivní pohyb prováděný vyšetřujícím lékařem. 

Vyšetření kloubní tekutiny je jedním ze základních laboratorních vyšetření. 

Samotný odběr synoviální tekutiny se provádí punkcí postiženého kloubu. Obsah 

kloubní tekutiny je fyziologicky 2-3 ml. Je to čirá, slabě nažloutlá viskózní tekutina. Při 

probíhajícím zánětu se tekutina mléčně zakaluje a snižuje se její viskozita. [6] 

 

Vyšetření pacientů s RA na začátku léčby 

subjektivní hodnocení stupeň kloubní bolesti 

trvání ranní ztuhlosti 

únavnost  

omezení funkce 

klinické vyšetření oteklé klouby 

palpačně citlivé klouby 

mechanické problémy (instabilita, deformity, krepitus, ztráta 

pohybu) 

mimokloubní příznaky 

laboratorní vyšetření sedimentace a CRP 

revmatoidní faktory 

krevní obraz 

elektrolyty, jaterní testy, kreatinin, albumin 

vyšetření moče 

vyšetření stolice na okultní krvácení 

vyšetření synoviální tekutiny 

další kritéria standardní dotazník na zhodnocení funkce (např. HAQ) 

celkové hodnocení aktivity lékařem 

celkové hodnocení aktivity pacientem 

zobrazovací metody rentgenové vyšetření rukou, nohou a eventuálně postižených 

kloubů 

Tab. č.3- vyšetření pacientů na začátku léčby [6] 

HAQ- Health Assessment Questionnaire for Rheumatoid Arthritis, CRP- C-reaktivní 

protein 
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2.5.1 Strategie léčby RA 

Po splnění klasifikačních kritérii ACR/EULAR 2010 (Tab.č.1) by měla být co 

nejdříve zahájena léčba. Cílem léčby by měla být ideálně remise nebo alespoň nízká 

aktivita nemoci. Tento koncept bývá označován jako tzv. léčba k cíli (treat-to-target, 

T2T), jehož podstatou je posuzování aktivity nemoci a následná úprava terapie 

v pravidelných časových intervalech, pokud není předem stanoveného zlepšení 

dosaženo. Cíle léčby by mělo být dosaženo co nejrychleji a poté je třeba jej dlouhodobě 

udržovat. Pokud nedojde k významnému zlepšení (pokles aktivity o méně než 30-50%) 

po tříměsíční léčbě, není velká naděje na dosažení cíle léčby po 6 měsících a déle. 

Strategie léčby k cíli se uplatňuje bez ohledu na konkrétní použitý lék. Je třeba zmínit, 

že při uplatnění léčby k cíli je nutné přihlížet k celkovému stavu pacienta, přidruženým 

komorbiditám (současný výskyt více onemocnění), doprovodné terapii a 

kontraindikacím, které mohou tento přístup upravovat. 

Součástí péče o nemocné je léčba bolesti pomocí analgetik, fyzioterapie a 

léčebná rehabilitace včetně balneoterapie. Úkolem je udržet dostatečný rozsah pohybu 

v postižených kloubech, zabránit ochabnutí svalů a ztuhnutí kloubů. Neméně důležitou 

součástí je sociální a psychologická podpora. V posledních stádiích onemocnění se 

postižení pacienti neobejdou bez cizí pomoci.  
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csDMARD- konvenční syntetické chorobu modifikující léky, bDMARD- biologické 

abiosimilární chorobu modifikující léky, csDMARD - cílené syntetické chorobu 

modifikující léky, GK- glukokortikoidy, JAK- Janusova kináza, LEF- leflunomid, 

MTX- methotrexát, RTX- rituximab, SSZ- sulfasalazin 

Komentář k obrázku 

Fáze I 

1. U pacienta s nově diagnostikovanou RA zahájit léčbu methotrexátem 

v monoterapii. Při jeho kontraindikaci nebo intoleranci zvážit jako lék první volby 

leflunomid či sulfasalazin. 

2. Jako součást léčebné strategie v případě vysoké aktivity nebo při relapsu již 

rozvinuté RA je vhodné zvážit léčbu glukokortikoidy v jakékoliv formě (preferujeme 

perorální), včetně intraartikulárních injekcí. Dlouhodobá léčba glukokortikoidy je 

spojena s množstvím nežádoucích efektů, je tedy nutné dávku postupně snižovat až 

k úplnému vysazení, ideálně do 3 měsíců (maximálně do půl roku). 

Obr. č. 1 - princip léčby RA podle doporučení EULAR [9] 
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Fáze II 

3. Pokud není po 3 měsících intenzivní léčby žádné zlepšení a přetrvává vysoká 

aktivita nemoci, nebo není po 6 měsících dosaženo léčebného cíle (remise či nízká 

aktivita nemoci), je nutné léčbu upravit. 

a) Jestliže nejsou přítomny nepříznivé prognostické faktory (vysoká aktivita 

nemoci, pozitivní autoprotilátky a časné eroze kloubů) je na řadě zvážit změnu na jiný 

csDMARD, případně kombinaci více csDMARD. 

b) V případě přítomnosti nepříznivých prognostických faktorů se přidává 

biologická léčba. Míníme tím všechny biologické léky, biosimilární léky a inhibitory 

JAK. 

4. Biologické léky a csDMARD by měly být kombinovány s csDMARD, 

protože kombinace jsou téměř ve všech případech účinnější. U nemocných, kteří 

nemohou použít csDMARD v kombinační léčbě, mohou mít určitou výhodu inhibitory 

IL-6 a csDMARD. 

Fáze III 

5. V případě selhání biologické léčby či csDMARD se zvažuje náhrada jiným 

biologickým lékem či csDMARD. Pokud selhal TNF inhibitor, pacienti mohou dostat 

jiný TNF inhibitor nebo jiný lék s odlišným mechanismem účinku. Preferuje se druhá 

možnost. 

6. Pokud je pacient v trvalé remisi i po vysazení dávky glukokortikoidů, je 

možné zvažovat snížení dávky biologického léku nebo prodloužení intervalu podávání 

jednotlivých dávek, zvláště pokud je podáván v kombinaci s csDMARD. Po snížení 

dávky biologického léku udrží řada nemocných dobrý stav, úplné vysazení často vede 

k relapsu nemoci. Se znovuzavedením biologického léku u těchto nemocných dochází 

k opětovné dobré odpovědi na léčbu.  
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2.6 Přehled léčiv 

2.6.1 Salicyláty a nesteroidní antirevmatika 

Léčiva z této skupiny poskytují pouze symptomatickou úlevu, proto přinášejí 

pacientům pouze dočasnou pomoc. Nejsou schopné dostatečně ovlivnit průběh nemoci a 

nezabraňují jejímu zhoršování. Při pravidelném užívání vyšších dávek hrozí vzplanutí 

vředové choroby žaludku a dvanáctníku. Přisuzované nežádoucí účinky: otoky, pálení 

žáhy, černá stolice, bolest břicha, vznik vředů v gastrointestinálním traktu (GIT). 

2.6.1.1 Salicyláty 

Jedná se o léčiva, která obsahují kyselinu acetylsalicylovou (ASA). Jsou užívána 

jako analgetika, antipyretika, antikoagulancia. Nejsou vhodná pro těhotné, kojící, děti 

do 16 let a pacienty, kteří jsou léčeni antikoagulancii. Přípravky obsahující acidum 

acetylsalicylicum: Aspirin®, Anopyrin®, Godasal® [1, 2, 8] 

2.6.1.2 Nesteroidní antirevmatika (NSA) 

Látky z této skupiny se primárně využívají jako analgetika, antipyretika, antiflogistika a 

antirevmatika. Jsou dostupné v rozmanitých lékových formách, např. tablety, čípky, 

injekce, masti, spreje, krémy, transdermální náplasti a gely. Použitím lokálních NSA se 

lze vyhnout nežádoucím účinkům na gastrointestinální trakt (GIT). Hlavními 

indikacemi lokálních NSA jsou léčba tupých poranění, mimokloubní projevy 

revmatismu, osteoartróza a dorzalgie. Plochy ošetřené mastmi, krémy a gely jsou citlivé 

na přímý sluneční svit. Pokud se chceme vyhnout nežádoucí kožní alergické reakci, je 

důležité ošetřená místa neslunit. Při dlouhodobém perorálním užívání je ohrožen GIT. 

Pokud není účinek dostatečný, je možné k NSA přidat paracetamol. V případě, že 

Obr. č. 2- Kyselina acetylsalicylová [7] Obr. č. 2- kyselina acetylsalicylová [7] 
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paracetamol nestačí, lze použít látky ze skupiny opioidních analgetik. Jako výhodná se 

jeví kombinace paracetamolu s opioidním analgetikem tramadolem, při krátkodobém 

užívání nehrozí vznik závislosti. V těchto kombinacích nedochází ke zvyšování 

nežádoucích účinků. NSA se nesmí kombinovat s jinými NSA, kombinace jsou 

nebezpečné sčítáním až násobením nežádoucích účinků. Mezi možné nežádoucí projevy 

řadíme např. sníženou srážlivost krve, vznik vředů v GIT, dyspepsii, kolitidu, akutní 

selhání ledvin, hypertenzi, otoky, nauzeu, zvracení, bolesti břicha, průjem.[1, 2, 8, 9] 

 

Léčiva z této skupiny: 

ibuprofen- Brufen®, Ibalgin®, Ibumax®, Apo-Ibuprofen® 

naproxen - Nalgesin S® 

diclofenac- Diclofenac Duo Pharma Swis®, Apo-Diclo®, Dolmina®,Diclofenac 

AL®, Almiral® 

indometacin - Indometacin Berlin Chemie® 

tiaprofen- Surgam® 

meloxikam- Recoxa®, Oramellox®, Artrilom®, Movalis® 

lornoxikam - XefoRapid® 

nimesulid - Aulin®, Nimesil® 

aceklofenak- Biofenac® 

celekoxib - Aclexa®, Celebrex® 

etorikoxib - Arcoxia® 

2.6.2 Konvenční syntetické chorobu modifikující léky - csDMARD 

Konvenční syntetická antirevmatika modifikující průběh choroby 

(diseasemodifyingantirheumaticdrugs-DMARD). Léčiva z této skupiny jsou základem 

léčby. Nástup účinku je pozvolný, řadíme je také mezi pomalu působící léky (slow-

actingantirheumaticdrugs). Mají silný protizánětlivý účinek, efekt je dlouhodobý a 

přetrvává nějakou dobu i po vysazení léku. Vyznačují se poměrně vysokou toxicitou. 

Tato léčiva jsou schopna snížit zánětlivé pochody v celém těle. Některá z nich 

zpomalují rozvoj kloubních a kostních deformit viditelných na rentgenu. [1, 2] 



 

2.6.2.1 Methotrexát 

Methotrexát má zásadní postavení v

RA má postavení tzv. kotevního léku. Je považován za zlatý standard mezi csDMARD. 

Je hojně užíván v monotera

strukturní analog kyseliny listové (Obr. 

to perorálně či parenteráln

Nežádoucí účinky zřejmě

reagují na její substituci. Vzhledem k tomuto faktu je doporu

listové jednou týdně v dávce 10mg, obvykle den po užití methotrexátu. K nej

nežádoucím účinkům methot

poškození jater a methotrexátová pneumonitida (

11,6 % během prvního pů

onemocněním jater, se st

kojení. Dostupný pod obchodním názvem Trexan®, Metoject®, Methotrexat Ebewe®. 

[2, 8, 9, 10] 

2.6.2.2 Sulfasalazin 

Používá se pro mírn

navyšována s pravidelným 

nežádoucích účinků. Během lé

může na přechodnou dobu snižovat po

pacienti nesmí vystavovat slunc

proti bolesti. Pro relativní bezpe

Častým nežádoucím úč

obchodovaný pod značkou Salazopyrin®, Su

Obr. č. 3 - Strukturní vzorec methotrexátu [7]Obr. č. 3 - strukturní vzorec methotrexátu [7]
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Methotrexát má zásadní postavení v současných léčebných schématech, v

RA má postavení tzv. kotevního léku. Je považován za zlatý standard mezi csDMARD. 

monoterapii i v kombinačních schématech. Po chemické stránce je to 

strukturní analog kyseliny listové (Obr. č. 3). Léčebná dávka se podává jednou 

i parenterálně. Během léčby je nutná pravidelná kontrola krevního obrazu. 

mě souvisí s nedostatkem kyseliny listové (acidum folicum) a 

reagují na její substituci. Vzhledem k tomuto faktu je doporučováno užívání kyseliny 

ě v dávce 10mg, obvykle den po užití methotrexátu. K nej

ům methotrexátu patří nauzea a zvracení, snížená krvetvorba, 

poškození jater a methotrexátová pneumonitida (život ohrožující stav, výskyt u 

hem prvního půl roku léčby). Není vhodným lékem pro osoby s

ním jater, se středně závažnými poruchami krvetvorby, v

kojení. Dostupný pod obchodním názvem Trexan®, Metoject®, Methotrexat Ebewe®. 

Používá se pro mírně až středně těžké formy RA. Dávka by m

pravidelným laboratorním sledováním, aby se minimalizovalo riziko 

ěhem léčby se sleduje krevní obraz, jaterní testy a mo

echodnou dobu snižovat počet a hybnost spermii. Při léčbě

pacienti nesmí vystavovat slunci, může dojít k těžké kožní alergické reakci. Nep

proti bolesti. Pro relativní bezpečnost je možné užívání během gravidity a laktace. 

astým nežádoucím účinkem je gastrointestinální intolerance. Sulfasalazin je 

čkou Salazopyrin®, Sulfasalazine K-EN®. [1, 2, 8, 9]

Strukturní vzorec methotrexátu [7] trukturní vzorec methotrexátu [7] 

ebných schématech, v léčbě 

RA má postavení tzv. kotevního léku. Je považován za zlatý standard mezi csDMARD. 

ních schématech. Po chemické stránce je to 

ebná dávka se podává jednou týdně, a 

by je nutná pravidelná kontrola krevního obrazu. 

 souvisí s nedostatkem kyseliny listové (acidum folicum) a 

ováno užívání kyseliny 

 v dávce 10mg, obvykle den po užití methotrexátu. K nejčastějším 

í nauzea a zvracení, snížená krvetvorba, 

život ohrožující stav, výskyt u 0,3-

by). Není vhodným lékem pro osoby s chronickým 

poruchami krvetvorby, v těhotenství a při 

kojení. Dostupný pod obchodním názvem Trexan®, Metoject®, Methotrexat Ebewe®. 

žké formy RA. Dávka by měla být postupně 

laboratorním sledováním, aby se minimalizovalo riziko 

by se sleduje krevní obraz, jaterní testy a moč. U mužů 

čbě sulfasalazinem se 

žké kožní alergické reakci. Nepůsobí 

hem gravidity a laktace. 

inkem je gastrointestinální intolerance. Sulfasalazin je 

EN®. [1, 2, 8, 9] 
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2.6.2.3 Leflunomid 

Vlastnostmi je srovnatelný s methotrexátem, proto je používán u pacientů, kteří 

nemají dostatečnou odpověď na methotrexát nebo jej netolerují. Nežádoucí účinky jsou 

velmi podobné jako u methotrexátu, proto je potřeba během léčby provádět jaterní testy 

a kontrolovat krevní obraz. Lék není vhodný pro pacienty s chronickým onemocněním 

jater, ledvin a také není vhodný pro ženy, které plánují těhotenství. Leflunomid se z těla 

po ukončení léčby vylučuje až dva roky, dobu vylučování lze zkrátit vymýváním. Mezi 

nežádoucí účinky patří hepatotoxicita, nauzea, dyspepsie, bolest břicha, průjem. Je 

dostupný v přípravcích Leflunomid ®, Leflon®, Arava®. [2, 8, 9] 

2.6.2.4 Hydroxychlorochin 

Antimalarika se používají u nejmírnějších forem RA, protože disponují 

nejslabším účinkem. Hydroxychlorochin je dobře tolerován a používá se především 

v kombinačních léčebných režimech. V těhotenství je relativně bezpečný, v léčbě lze 

pokračovat i v období kojení. Dlouhodobé užívání hydroxychlorochinu může 

způsobovat kožní pigmentace, které zbarví kůži až do hnědočerné barvy. Mezi 

nežádoucí účinky patří ukládání antimalarik v očních tkáních (rohovka, sítnice). Nutné 

jsou pravidelné oční kontroly a to především u starších osob. V obchodní síti je 

dostupný jako Plaquenil® [1, 2, 4, 8, 9] 

2.6.3 Soli zlata 

Ve formě injekcí byly osvědčeným a účinným preparátem k léčbě RA. 

Vzhledem k závažným nežádoucím účinkům (poruchy funkce ledvin, krvetvorby a 

těžké kožní reakce) se dnes prakticky nevyužívají. Na našem trhu není již registrován 

žádný přípravek. [1, 2, 8, 9] 

2.6.4 Imunosupresiva 

Imunosupresiva jsou v léčbě zánětlivých revmatických onemocnění a 

systémových onemocnění pojiva používána k dosažení jednoho nebo více 

z následujících cílů: 

- k dosažení a udržení remise 

- k snížení četnosti relapsů 

- k prevenci nevratného poškození orgánů 

- k umožnění snížení dávky glukokortikoidů 



20 
 

2.6.4.1 Cyklofosfamid 

Spadá do skupiny cytostatik, v léčbě RA se zkouší od roku 2009. Cyklofosamid 

je sám o sobě neúčinný, slouží jako prekurzor k funkční formě. Na účinnou formu je 

metabolizován jaterními enzymy. Nesmí se užívat v těhotenství a při kojení. Při 

perorálním užívání jsou známé mírné nežádoucí účinky jako např. nevolnost, zvracení. 

Registrován je pod obchodní značkou Endoxan®. [2, 9] 

2.6.4.2 Cyklosporin A 

Původní léčivá látka byla izolována z houby Tolypocladium inflatum. 

Nejdůležitějším účinkem cyklosporinu je snížení aktivity T-lymfocytů a jejich imunitní 

odpovědi. Vedle použitelnosti v léčbě RA a psoriatické artritidy se také používá po 

transplantacích kostní dřeně a orgánů. Mezi nežádoucí účinky patří nefrotoxicita, 

reverzibilní poškození jater, hypertenze, hyperglykémie, hyperlipidémie. I přes 

množství nežádoucích účinků je to imunosupresivum s nejlepší klinickou odezvou a je 

nejlépe snášen. Avšak použití nelze, dle nejnovějších studií z roku 2017, doporučit. 

K dostání na našem trhu je pod obchodní značkou Equoral®, Sandimmun Neoral®. 

[2, 9, 12] 

2.6.4.3 Azathioprin 

Nástup účinku je poměrně pomalý, působit začíná v rozsahu 4-6 měsíců. Ve 

velmi malých dávkách ho lze užívat dlouhodobě. Mezi nežádoucí účinky patří pokles 

počtu krevních elementů až chudokrevnost a zvýšená náchylnost k infekcím. Podle 

nejnovějších zveřejněných postupů není doporučován. V distribuci jsou přípravky 

Imasup®, Imuran®, Azathioprin®. [2, 8, 9, 13] 

2.6.5 Glukokortikoidy 

Protizánětlivý účinek glukokortikoidů byl poprvé popsán jako zázračný. 

Pacientka s RA, která byla upoutána na lůžko, začala po aplikaci kortikoidů znovu 

chodit. Za tento objev dostali Philip Hench, Edward Kendall a Tadeus Reichstein v roce 

1950 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. V dalších letech bylo nadšení vystřídáno 

obavami, které se dostavily s výskytem nežádoucích účinků pramenících z užívání 

vyšších dávek glukokortikoidů. Glukokortikoidy jsou používány přes 60 let jako 

neúčinnější protizánětlivé léky. 



 

Glukokortikoidy jsou hormony produkované k

metabolických účinků. Z

nejvyšší po ránu. U pacient

důsledkem tohoto jevu je bolest a ztuhlost kloub

rychlé a citelné úlevy od kloubních obtíží. Z

onemocnění. Podáváme je na za

než se projeví úprava bazální lé

kortizolu, podáváme celou dávku najednou, a to ráno. Po zlepšení stavu je snaha dávku 

postupně snižovat, až časem zcela vysadit, pop

udržovací. Při rychlém snížení dávky dochází ke

Z dlouhodobého hlediska je podávání kortikoid

nežádoucích účinků, velmi 

křehkosti kapilár. Kůže má papírový vzhled a je snadno zranitelná, 

pozorujeme hemoragie rů

Také se mohou objevit hyperpigmentace a 

než 3 měsíce, může vést k

současné užívání vitamínu D a vápníku. P

nesteroidních antirevmatik se zvyšuje riziko možného vzniku 
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2.6.5.1 Intraartikulární léčba 

Velmi výhodné jsou kortikoidy v intraartikulární léčbě, kdy je injekčně kortikoid 

vpraven přímo do postiženého kloubu. Zákrok probíhá s použitím zobrazovacích metod 

tak, aby nedocházelo k poškození okolních tkání. Po aplikaci je nutné kloub fyzicky 

šetřit minimálně po dobu 3 dnů. Snížením či úplným vynecháním pohybu docílíme 

minimálního vstřebání do systémového oběhu, tudíž prodloužíme jeho vlastní účinek. 

Léčebný efekt je však bohužel pouze dočasný. Uplatnění lokální léčby by nemělo 

překročit 3-4 injekce do jednoho kloubu za rok. V klinické praxi se obstřik neprovádí u 

více jak čtyř kloubů najednou. Používají se depotní formy pod obchodními názvy 

Trispan®, Depo-Medrol®. [1, 2, 3, 8, 9, 14] 

2.6.6 Cílené inhibitory intracelulární signalizační kaskády- tsDMARD 

Nově se dostává do klinické praxe zcela nová skupina velmi účinných léčiv. 

Jedná se o malé molekuly, které cíleně inhibují intracelulární proteiny zodpovědné za 

přenos signálu do jádra po navázání ligandu na buněčné receptory imunitních buněk. 

Jejich krátkodobý bezpečnostní profil je přijatelný, budou ale nutná data 

z dlouhodobého sledování, aby bylo možné posoudit, nakolik je tato terapie bezpečná 

jako chronická léčba u pacientů s celoživotním onemocněním. 

2.6.6.1 Inhibitory Janusových kináz 

Inhibitory Janusových kináz (JAK) mají v léčbě RA podobnou účinnost a 

bezpečnost jako biologické léky. Obě nové účinné látky jsou schválené a čeká se na 

jejich uvolnění pro trh. 

2.6.6.1.1 Tofacitinib 

Je schválen k použití v kombinaci s methotrexátem k léčbě středně těžké až 

těžké aktivní RA u dospělých pacientů, kteří nedostatečně odpovídali na jeden a více 

csDMARD nebo je netolerovali. Lze ho užívat i v monoterapii, pokud není možná léčba 

s methotrexátem. U pacientů užívajících tofacitinib bylo zaznamenáno zvýšené riziko 

infekcí způsobených virem herpes zoster. Vzhledem k této skutečnosti je před 

zahájením léčby doporučeno očkování proti tomuto viru. Prozatím se Xeljanz® v ČR 

nedostal do distribuce. [15]  
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2.6.6.1.2 Baricitinib 

Během výzkumu se prokázala vyšší účinnost v monoterapii, ale užívá se i 

v kombinaci s methotrexátem. Rychle se vstřebává, jeho poločas je 6-8 hodin a podává 

se jednou denně. Kontraindikací je těhotenství. U nás zatím nebyl uveden do distribuce, 

v dohledné době bude dostupný jako Olumiant® [15, 16] 

2.6.6.2 Inhibitory fosfodiesterázy 

Jediná látka z této skupiny inhibitorů apremilast (Otezla®) nesplnila primární 

celkové kritérium a její hodnocení bylo u RA ukončeno. Naopak byla schválen pro 

léčbu psoriázy a psoriatické artritidy. [15] 

2.6.7 Biologická léčba 

Biologické léky vznikají jako produkty živých organismů, většinou jde o velké 

komplexní molekuly, které lze cíleně připravit k ovlivnění patogenetického 

mechanismu. I působení na jediný cytokin či jedinou molekulu může mít zásadní vliv 

na chování imunitního systému s terapeutickým výsledkem. Biologická léčba vede 

k zástavě či zpomalení strukturální progrese onemocnění, tento jev je nejvíce zřetelný 

na RTG obraze pacientů s RA. 

V současné době je biologická léčba indikována po selhání dostatečně intenzivní 

léčby methotrexátem nebo jiným účinným cíleným DMARD. Všechny biologické 

přípravky by měly být podávány v kombinaci s methotrexátem či jiným csDMARD, 

protože kombinace je prokazatelně účinnější. Pokud se biologická léčba podává 

z důvodů nesnášenlivosti nebo kontraindikace methotrexátu v monoterapii, pak se jako 

nejvhodnější jeví léčba inhibitorem IL-6 nebo inhibitory JAK. 

Velká část biologických léků jsou monoklonální protilátky, které neutralizují své 

cíle a potlačují jejich zánětlivé působení. Monoklonální protilátky (MP) byly zprvu 

chimérické, tedy variabilní část imunoglobulinové molekuly měla myší sekvenci. 

Důsledkem toho byl častější vznik protilátkové reakce (imunogenicita) vůči podávané 

MP. Snaha o snížení imunogenicity (Obr. č. 5) vedla ke tvorbě humanizovaných MP 

(jen hypervariabilní části jsou myší) a humánních MP. I humánní MP však mohou 

vyvolávat protilátkovou reakci. Variabilní oblast protilátky je zodpovědná za vazbu na 

cíl, tedy za terapeutický efekt MP. Imunitní protireakce může vést k neutralizaci 

podávaného léčiva. Protireakce organismu je způsobena tvorbou protilátek proti 

biologickému léku (ADAb - autoprotilátky proti citrulinovaným proteinům). Podle 
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posledních analýz zveřejněných v září 2017 takto reaguje až 13% nemocných. Tvorbu 

protilátek výrazně snižuje současné užívání methotrexátu. Výsledkem tvorby protilátek 

je ztráta efektu nebo vznik nežádoucích účinků. 

2.6.7.1 Inhibitory TNF-α 

TNF (tumor nekrotizující faktor) je cytokin, který se významně podílí na 

zánětlivé reakci. Produkován je řadou různých buněk. Působí na buněčné receptory, 

přes které aktivuje buňky k jejich obranné funkci, ale při nadměrné produkci vede 

k nežádoucí zánětlivé aktivitě. Výsledkem je nadměrná tvorba poškozujících látek či 

aktivačních prozánětlivých molekul. Důkaz o centrálním patogenetickém efektu TNF 

přineslo až úspěšné ztlumení zánětu při neutralizaci TNF monoklonální protilátkou, 

tedy inhibitorem TNF-α. Vedle primárního účinku na patologický zánět v kloubech a 

dalších strukturách má blokáda TNF pozitivní vliv na další systémy. Příkladem je 

snížené riziko kardiovaskulárního poškození u pacientů s RA. 

Prakticky pro všechny inhibitory TNF platí, že jejich účinnost je lepší 

v kombinaci s methotrexátem. Methotrexát snižuje tvorbu ADAb (protilátky proti 

podávanému léčivu), proto je přednostně podáván v této kombinaci. V případě 

Obr. č. 5 - potenciál imunogenicity [5] 
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intolerance či kontraindikace methotrexátu je možná léčba TNF inhibitory i v 

monoterapii. Bohužel ani u těchto látek se nevyhneme nežádoucím účinkům. 

Popisovány jsou těžké alergické kožní reakce v místě vpichu subkutánní injekce nebo 

celkové alergické reakce u intravenózních preparátů. [9] 

2.6.7.1.1 Infliximab 

Infliximab je chimérická monoklonální protilátka, která se váže s vysokou 

afinitou k rozpustným a transmembránovým formám TNF. Jeho biologický poločas je 

210 hodin, podává se formou infuze jednou za 6-8 týdnů. Vzhledem ke zvýšenému 

riziku tvorby ADAb je zásadně podáván v kombinaci s methotrexátem. Původní 

biologikem je přípravek Remicade®, dále jsou dostupné biosimilární přípravky 

Remsima®, Inflectra®, Flixabi®. [9] 

2.6.7.1.2 Adalimumab 

Plně humánně monoklonální protilátka s biologickým poločasem 240 hodin je 

adalimumab. Podává se v dávce 40 mg jednou za dva týdny. Ve výjimečných případech 

je možné zkrátit interval na jeden týden. I u této látky je výhodnější podávání 

v kombinaci s methotrexátem. Originální biologickým lékem je Humira®, biosimilární 

přípravky Amgevita®, Solymbic®, Imraldi® se v ČR zatím neobchodují. [9] 

2.6.7.1.3 Golimumab 

Další humánně monoklonální protilátka využívaná k terapii středně těžké a těžké 

RA. Užívá se v případě, kdy je potřeba změnit TNF inhibitor z důvodu intolerance či 

kontraindikace. Jedním lékem s touto účinnou látkou je Simponi®. [9] 

2.6.7.1.4 Certolizumabpegol 

Vzhledem k tomu, že je to pouze pegylovaný fragment humanizované protilátky 

proti TNF, vyznačuje se mírně odlišnými vlastnosti. Konjugací s polyethylenglykolem 

je zajištěno delší přetrvávání léku v cirkulaci. Na našem trhu je dostupný jako Cimzia®. 

[9] 

2.6.7.1.5 Etanercept 

Etanercept se neváže jen na TNF, ale také na lymfotoxin. Tento fakt může mít 

vliv na růst B-lymfocytů. Redukuje klinické projevy a inhibuje vývoj destruktivních 

změn v kloubech. Kombinovaná terapie s methotrexátem má jednoznačně větší účinek 
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na zpomalení až zástavu rentgenologické progrese než jednotlivé léky podané 

samostatně. Dostupný biologický lék je znám jako Enbrel®, dále je na trhu biosimilární 

etanercept Benepali®.[9] 

2.6.7.2 Biologika s jiným mechanismem účinku 

2.6.7.2.1 Abatacept 

Snášenlivost abataceptu je většinou velmi dobrá, i zde je bohužel pozorována 

zvýšená frekvence infekcí. Podává se infuzně jednou měsíčně, nověji je možné 

k aplikaci použít také podkožní injekce. Lék je doporučován i pro dětské pacienty 

s juvenilní idiopatickou revmatitidou. Na trhu je dostupný pod názvem Orencia®. [9] 

2.6.7.2.2 Rituximab 

Monoklonální chimérická protilátka specifická pro povrchový antigen CD20 B-

lymfocytů. Jeho podání navozuje vyčerpání periferních B-lymfocytů. Dočasná 

eliminace B-lymfocytů vede ke snížení hladiny imunoglobulinů a autoprotilátek. Tato 

terapie je účinnější u forem RA, kde je vyšší výskyt autoprotilátek. Originální 

biologický lék je znám jako Mabthera®, biosimilární rituximab je Truxima®. [6, 9] 

2.6.7.2.3 Tocilizumab 

Jedná se humanizovanou monoklonální protilátka proti IL-6R. V průběhu 

klinických studií byla pozorována vyšší frekvence infekcí. Neutralizace účinku IL-6 

může zastřít některé projevy infekcí, jako např. vzestup CRP či horečku. Zahájení léčby 

není doporučováno v průběhu jakékoliv infekce. Dostupný jako Roactemra®. [9] 

2.6.7.2.4 Anakira 

Mechanismem účinku je to antagonista receptoru pro interleukin 1 (IL-1). 

Ačkoliv je indikován pro léčbu RA, má výrazně slabší účinek ve srovnání s ostatními 

biologiky. U dospělých se ve své podstatě nepoužívá. [15] 

2.6.7.2.5 Sarilumab 

Je to plně humánní monoklonální protilátka proti IL-6R. Pro léčbu byl schválen 

teprve nedávno. Má podobné vlastnosti jako tocilizumab. Mezi nežádoucí účinky patří 

reakce v místě vpichu a zvýšené riziko infekce. Na trhu bude dostupný jako Kevzara®. 

[9] 
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2.7 Nefarmakologická léčba 

Neméně důležitou součástí léčby je edukace a motivace ke spolupráci 

s ošetřujícím revmatologem. Edukací míníme výchovu nemocného k samostatnější péči 

o vlastní onemocnění. Nemocný tak přebírá větší část odpovědnosti za vlastní zdraví na 

sebe. Zároveň edukace slouží ke zlepšení spolupráce pacienta s lékařem. Pozitivní 

motivací navodí lékař u pacienta optimistické nahlížení na onemocnění. Psychické 

rozpoložení nemocného může léčbu ovlivnit, a to buď negativně či pozitivně. 

Pesimistické smýšlení není výhodné ani pro jednu stranu. 

Pravidelné cvičení může pomoci redukovat ranní ztuhlosti a je přínosem 

k udržení rozsahu hybnosti kloubů. Jednoduché cviky, které lze provádět doma, by měly 

být součástí edukační výchovy. Správné provedení cviků může naučit pacienta 

ošetřující revmatolog. Pacient má také možnost navštěvovat rehabilitační či 

fyzioterapeutické zařízení. Hlavním cílem rehabilitace je navrátit pacienta do aktivního 

života. 

Nemocní mají možnost využít léčebné lázeňské pobyty. Součástí ozdravného 

pobytu je vyšetření lázeňským lékařem, který doporučí vhodné procedury a 

rehabilitační cvičení. Mezi nejvyužívanější procedury patří rašelinové koupele a 

obklady, bahenní lázně, kryoterapie, lymfodrenáže, pulzní magnetoterapie, 

hydromasážní vyhřívané bazény. [18] 

  

Obr. č. 6 - Lymfodrenáže [19] 
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3 Praktická část 

3.1 Metodika 

Vzhledem k povaze onemocnění jsem jako nejvhodnější zpracování praktické 

části zvolila volně strukturovaný rozhovor. Při vytváření výzkumných otázek 

kvalitativního rozhovoru jsem vycházela z poznatků získaných z teoretické části své 

práce. Celkově jsem si připravila 21 otázek, Jejich plné znění je uvedeno v příloze č.1. 

Rozhovory probíhaly od půlky února do konce měsíce března. Oslovila jsem celkem 5 

osob z různých částí České republiky. Dva rozhovory proběhly pomocí elektronické 

pošty, vzhledem k místu bydliště respondentů nebylo možné osobní setkání. Rozhovory 

probíhaly anonymně, výsledkem byly upřímné a otevřené odpovědi dotázaných. 

S každým respondentem byl podepsán souhlas se zpracováním osobních údajů, vzor je 

uveden v příloze č. 2. 

3.2 Rozhovory a otázky 

1. Pohlaví a věk 

 

Respondent A: žena, 38 let. 

 

Respondent B: žena, 45 let. 

 

Respondent C: žena, 53 let. 

 

Respondent D: žena, 58 let. 

 

Respondent E: žena, 65 let. 

 

2. V kolika letech Vám byla RA diagnostikována? 

 

Respondent A: 33. 

 

Respondent B: 24. 

 

Respondent C: 34. 
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Respondent D: 40. 

 

Respondent E: 48. 

 

3. S jakými obtížemi jste prvně navštívil/a lékaře? 

 

Respondent A: nesnesitelná bolest levého ramene. Nemohla jsem pohnout rukou 

ani o 10cm od těla. Do dvou měsíců se přidaly bolesti a otoky obou zápěstí, 

drobných kloubů na rukou + záněty ve šlachách a úponech. 

 

Respondent B: velké bolesti kolen a kyčlí. 

 

Respondent C: RA mi byla diagnostikována náhodně. Při krevním vyšetření na 

bakteriální infekci byla zjištěna pozitivní sérologie na RA. 

 

Respondent D: ztuhlost a citlivost drobných kloubů na rukou. Bolest a otok 

kotníků. 

 

Respondent E: bolestivá chůze a ranní vstávání z postele, ale i vstávání např. ze 

židle, chůze ze schodů. Strnulé prsty, oteklé klouby, nemohla jsem je ohnout a 

neudržela jsem v ruce drobné předměty jako např. mince, tužku. Nedokázala 

jsem otevřít sklenici, bolestivý jakýkoliv krouživý pohyb. Poruchy spánku, které 

mám dodnes. 

 

4. Jaká vyšetření jste na začátku léčby absolvoval/a? 

 

Respondent A: RTG hrudníku, horních a dolních končetin, sono mízních uzlin a 

břicha, mamografie, hematologické vyšetření. 

 

Respondent B: RTG hrudníku, horních i dolních končetin, vyšetření krve. 

 

Respondent C: vyšetření krve. 
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Respondent D: vyšetření krve, měření CRP. 

 

Respondent E: RTG vyšetření, odběr krve, punkce zápěstního kloubu, sepsání 

podrobné rodinné anamnézy. 

 

5. Sérologie: vysoce pozitivní/ pozitivní/ negativní 

 

Respondent A: vysoce pozitivní. 

 

Respondent B: pozitivní. 

 

Respondent C: pozitivní. 

 

Respondent D: nevím. 

 

Respondent E: nevím. 

 

6. Máte nebo jste měl/a v rodině další osoby s touto Dg.? 

 

Respondent A: ano, babička z otcovy strany. 

 

Respondent B: ano, matka. 

 

Respondent C: ano, matka a sestra. 

 

Respondent D: ano, matka. 

 

Respondent E: ne.  
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7. V jakých intervalech pravidelně navštěvujete revmatologa? 

 

Respondent A: 1x za ¼ roku pravidelná kontrola, pokud je nemoc v remisi. 

V době relapsů navštěvuji revmatologa každých 6 týdnů. 

 

Respondent B: 1x za ¼ roku pravidelná kontrola. 

 

Respondent C: 1x za 2 měsíce, kdy docházím na infuzi biologické léčby. 

 

Respondent D: 1x za 3 měsíce, pravidelná kontrola. 

 

Respondent E: 1x za 3 měsíce, pravidelná kontrola a podání biologické léčby. 

 

8. Dostal/a jste od lékaře dostatečné informace o svém onemocnění, možnostech 

léčby a možných nežádoucích účincích? 

 

Respondent A: od první revmatoložky jsem neobdržela téměř žádné informace. 

Pouze mi oznámila, že mám RA a pokud nebudu užívat léky, skončím invalidní. 

 

Respondent B: asi ano. 

 

Respondent C: v podstatě ano. Na možné nežádoucí účinky mě nikdo 

neupozornil.  

 

Respondent D: informace o nemoci byly dostačující, o možnostech léčby a 

nežádoucích účincích jsem žádné nedostala. 

 

Respondent E: po změně revmatologa už ano, dostala. Vždy mi jsou sděleny 

výsledky vyšetření, jaký je aktuální stav nemoci a jak budeme pokračovat 

v léčbě.  
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9. Pokud NE, odkud jste čerpal/a dodatečné informace? 

 

Respondent A: nejvíce informací jsem čerpala z internetu, kde jsem četla 

odborné lékařské články a studie. 

 

Respondent B: dodatečně jsem hledala na internetu. 

 

Respondent C: informovala jsem u jiného praktické lékaře a své sestry, která trpí 

RA již několik let (déle než já). 

 

Respondent D: žádné další informace jsem nehledala. 

 

Respondent E: informace získávám z různých zdrojů, především u svého švagra, 

který je lékař. 

 

10. Jste s přístupem lékaře k léčbě spokojen/a? 

 

Respondent A: přístupem lékařky jsem byla značně znepokojena a především 

vystrašena. 

 

Respondent B: ne. 

 

Respondent C: ano, ačkoliv mi první revmatoložkou nebyla nabídnuta 

biologická léčba. 

 

Respondent D: v podstatě ano. 

 

Respondent E: ne. 

 

11. Pokud NE, změnil/a jste svého revmatologa? Byla změna prospěšná? 

 

Respondent A: ano změnila jsem lékaře, změna byla velmi prospěšná. 

 

Respondent B: po 16 letech jsem lékaře změnila, změna byla prospěšná. 
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Respondent C: jiného lékaře jsem začala navštěvovat, protože moje lékařka 

odešla do důchodu. Změna byla velmi prospěšná. 

 

Respondent D: ke změně lékaře nedošlo. 

 

Respondent E: změna byla zcela evidentní. Zejména z pohledu vysvětlení 

průběhu nemoci, nežádoucích účinků předepsaných léků. 

 

12. Jaké léky jste v průběhu užíval/a?  

 

Respondent A: Medrol® 8mg, Methotrexát® 10mg/ 1x týdně, Leflunomid, 

Aulin®, Dorsiflex®  

 

Respondent B: Salazopyrin® (sulfasalazin), Methotrexát®, analgetika 

 

Respondent C: Methotrexát®, Acidum Folicum®, biologická léčba. Vzhledem 

k faktu, že jsem zařazena do klinické studie, tak nevím, jak se jmenuje 

biologické léčivo. Dále mi byl na začátku předepsán Medrol®, po vlastním 

uvážení jsem ho nikdy neužívala. 

 

Respondent D: Medrol®, Prednison®, Plaquenil® 

 

Respondent E: Prednison®, Methotrexát®, Acidum Folicum®, Surgam® 

(kyselina tiaprofenová),Sulfasalazin®, Plaquenil®, biologická léčba, 

Diclofenac®, Apo-Ibuprofen®, Caltrate®, Vigantol® 

 

13. Došlo během léčby k natolik závažným nežádoucím účinkům, že došlo ke 

změně užívaných léčiv? 

 

Respondent A: ano. 

 

Respondent B: ne. 
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Respondent C: vlastním uvážením jsem snížila dávkování Methotrexátu®. 

 

Respondent D: ano. 

 

Respondent E: ano. 

 

14. Jaké nežádoucí účinky se u Vás vyskytly? 

 

Respondent A: enormní únava, bolest kloubů a páteře, žaludeční potíže- 

Methotrexát®. Značné zduření uzlin na krku a únava- Leflunomid®. 

 

Respondent C: padání vlasů- Methotrexát®. 

 

Respondent D: plačtivé stavy, úzkost, bolest žaludku. 

 

Respondent E: bolesti žaludku- Diclofenac®. 

 

15. Dostal/a jste možnost léčby biologickými léčivy? 

Respondent A: možnost biologické léčby mi nikdy nabídnuta nebyla. Několikrát 

jsem o ni žádala. Bylo mi řečeno, že je příliš finančně nákladná a má mnoho 

nežádoucích účinků stejně jako cytostatika. 

 

Respondent B: ne, prý jsem na to mladá. 

 

Respondent C: ano. Před dvěma lety jsem byla zařazena do klinické studie 

biosimilárního léčiva. Po ukončení první klinické studie nastoupil relaps. 

Z tohoto důvodu jsem byla zařazena do nové klinické studie. 

 

Respondent D: ne. 

 

Respondent E: ano, před dvěma lety jsem se byla zařazena do klinické studie, 

kterou sponzoroval korejský sponzor.   
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16. Bylo Vám doporučeno změnit životní styl? Pokud ANO, zkuste popsat jak. 

 

Respondent A: nebylo. Životní styl jsem změnila sama. Našla jsem si fyzicky 

nenáročnou práci, snažím se vyhýbat stresovým situacím a nepřepínám se. 

 

Respondent B: bylo mi doporučeno nepřibírat. 

 

Respondent C: bylo mi doporučeno vyhýbat se alkoholu a mléčným výrobkům 

týden po infuzi. Dále se nemám stresovat. Mám více odpočívat a přiměřeně se 

hýbat. 

 

Respondent D: ne. 

 

Respondent E: o úpravě životního stylu jsem byla poučena. Bylo mi doporučeno 

nekouřit, omezit pití alkoholu, dbát na pestrou stavu- zařazovat hlavně zeleninu 

s vyšším obsahem kyseliny listové, opatrně cvičit- například chůze. Jakákoliv 

vyšší zátěž se ihned projevila. 

 

17. Docházíte pravidelně na rehabilitace nebo cvičíte doporučené cviky doma? 

 

Respondent A: ne, necvičím. Doporučení jsem nedostala. 

 

Respondent B: 2x ročně mi je předepsána rehabilitace. 

 

Respondent C: na rehabilitace nechodím, pokud je nemoc v remisi, nepřijde mi 

to nutné. Pravidelně navštěvuji skupinové zdravotně rehabilitační cvičení 

v místě bydliště. Doma necvičím. 

 

Respondent D: ne. 

 

Respondent E: na pravidelné rehabilitace nedocházím. Mám sestavu cviků, které 

se snažím minimálně 2x týdně zacvičit. Vynechání na delší dobu je znát. 
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18. Navštívil/a jste během léčby lázeňské zařízení? Popřípadě jaké? 

 

Respondent A: ne. 

 

Respondent B: ne. 

 

Respondent C: ne. 

 

Respondent D: ne. 

 

Respondent E: od své lékařky mám lázně slíbené. V květnu začneme vyřizovat 

nutnou agendu a na podzim bych se měla dostavit do lázeňského zařízení. 

 

19. Považujete léčbu za dostačující? Poskytuje Vám dostatečnou úlevu? 

 

Respondent A: již dva roky užívám Medrol 2mg ob den, obtíže jsou minimální.  

 

Respondent B: ne, pociťuji každou změnu počasí. 

 

Respondent C: ano, momentálně jsem spokojená. Pokud bych si měla vybrat, 

volila bych biologickou léčbu. 

 

Respondent D: ano, ale klouby mě bolí neustále. 

 

Respondent E: vhledem k faktu, že jsem byla léčena klasicky, ale absolvovala 

jsem i biologickou léčbu, nabízí se srovnání. Jednoznačně příznivěji vychází 

biologická léčba, účinky byly téměř okamžité, zlepšila se kvalita života. 
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3.3 Vyhodnocení 

Všichni oslovení respondenti byli ženy. Diagnóza RA byla pacientkám zjištěna 

ve věkovém rozmezí 24-48 let. Délka léčby u respondentek B-E je v přibližně 16 let, 

pacientka A je léčena teprve 5 let. K návštěvě lékaře byly tázané osoby donuceny 

velkými bolestmi a otoky drobných kloubů na rukou, ale také kotníku, kolen, kyčlí, 

ramen. Dále je trápila ranní ztuhlost, obtíže spojené se vstáváním ze židle či postele, 

neschopnost udržet malé či těžší předměty, poruchy spánku a také potíže při činnostech 

spojených s běžnou obsluhou domácnosti. U respondentky C došlo k náhodné 

diagnostice.   Na začátku léčby byl všem proveden odběr krve, u většiny i RTG 

vyšetření, vyšetření kloubní tekutiny punkcí bylo provedeno pouze pacientce E. U 

otázky týkající se sérologie jsem narazila na neznalost tohoto pojmu, pacientky D a E 

nedokázaly odpovědět. Paní B a C mají sérologii pozitivní, paní A dokonce vysoce 

pozitivní. Genetická predispozice se objevila u 4 z 5 dotázaných. 

Pravidelné návštěvy revmatologie jsou v době remise 1x za ¼ roku, v případě 

biologické léčby injekcí či infuzí je potřeba chodit k lékaři častěji, stejná situace nastává 

v době relapsů nemoci. 

Ve většině případech lékař své pacientky informoval o nemoci, ale o 

nežádoucích účincích léčby a jiných možnostech léčby se musely pacientky informovat 

samy. K získání všech potřebných informací využily odborné články a studie, internet, 

dotázání se v rodině či i u jiného lékaře. Pacientky nespokojené s přístupem lékaře 

dobrovolně využily možnost změnit revmatologa, se změnou jsou spokojeny. 

Výčet užívaných léčiv koresponduje s doporučeným postupem léčby (Obr.č.1). 

Klasický model je doplněn o doplňky stravy, analgetika a také biologickou léčbu. 

V průběhu léčby docházelo k nežádoucím účinkům léčiv, proto byla medikace upravena 

nebo změněna. Do klinické studie biologických léčiv byly zařazeny dvě pacientky, obě 

jsou velmi spokojené s výsledky. 

Úpravu životního stylu navrhl lékař ve dvou případech. Rehabilitačního cvičení 

se účastní tři dotázané. Lázeňský pobyt žádné z respondentek prozatím předepsán nebyl. 

I přes občasné obtíže jsou pacientky s léčbou spokojeny.  



38 
 

4 Diskuze 

Revmatoidní artritida je autoimunitní nemoc poškozující klouby, která postihuje 

především ženy, a to v poměru 5:1. Tento fakt se potvrdil ve chvíli, kdy jsem začala 

shánět vhodné respondenty. Ačkoliv jsem kontaktovala poměrně velký okruh osob, 

ochota spolupracovat zúžila konečný počet dotázaných na celkem 5 žen. 

Z uveřejněných statistik (zdroj použitá literatura) vyplývá nejvyšší nárůst nemocných ve 

věku 30-60 let, mnou provedené šetření vyhodnotilo věkové rozmezí 24-48 let. 

Jsem velmi ráda, že žádná z pacientek nenavštěvovala a ani nenavštěvuje 

stejného revmatologa. Tato skutečnost mi dovolila hodnocení přístupu lékařů v širším 

měřítku. Jména lékařů nezveřejňuji záměrně. Hodnocení jednotlivých lékařů 

pacientkami je subjektivní a nemusí se tedy shodovat s názorem většího počtu 

nemocných. Větší část pacientek nebyla spokojena s přístupem svého prvního lékaře, 

z tohoto důvodu došlo ke změně ošetřujícího specialisty. Změnu hodnotily jako velmi 

prospěšnou. Informace podané lékařem byly pro většinu nedostatečné, tudíž hledaly 

další. Jako zdroj využívaly internet, odborné studie a články, případně i konzultace 

s jiným lékařem. Z pohledu farmaceutického asistenta se domnívám, že je potřeba 

pacienty dostatečně edukovat nebo jim poskytnou spolehlivé zdroje, odkud mohou 

získat kvalitní a nezavádějící informace. 

Schéma léčby se u všech shoduje s doporučeními uvedenými v obrázku č.1. 

Výskyt nežádoucích účinků, nejčastěji bolesti žaludku, vedl ke změně dávkování či ke 

změně podáveného medikamentu. Případné změny by ale vždy měly být provedené 

lékařem. Překvapilo mě, že dvě tázané pacientky se přiznaly, že změnu dávkování 

provedly na základě vlastního uvážení bez vědomí lékaře. Jako budoucí farmaceutická 

asistentka s tímto jednáním nesouhlasím. 

Všem pacientkám byly lékařem dále předepsána analgetika, která mají za úkol 

ulevit od bolesti. Užívání analgetik by dle mého mínění nemělo být zneužíváno, aby 

nedocházelo k vytvoření závislosti. 

Pacientky zařazené do klinických studií biologické léčby mají možnost 

porovnání. Obě reagovaly na biologickou léčbu velmi záhy, nedošlo k výskytu žádných 

nežádoucích účinků a s výsledky léčby jsou velmi spokojeny. Pro obě se jako 

příznivější zdá být biologická léčba. 

V každé dostupné literatuře je i doporučení změnit životní styl ve smyslu 

fyzicky se nepřetěžovat, vyhýbat se stresovým situacím, nepít alkohol, nekouřit cigarety 



39 
 

a více odpočívat. Nemocní by se měli pestře a zdravě stravovat, věnovat se 

přiměřenému cvičení a pravidelně docházet na rehabilitace. Pouze dvě pacientky byly 

poučeny o vhodné změně životního stylu. Na pravidelné rehabilitace předepsané 

lékařem dochází pouze jedna a přiměřenou pohybovou zátěž dodržují jen dvě z pěti 

dotázaných. Bohužel tyto skutečnosti mohou souviset s bolestmi kloubů, které trápí 

pacientky i v průběhu klasické léčby. Pouze jedna lékařka nabídla možnost lázeňské 

péče, ačkoliv s touto diagnózou existuje možnost čerpat příspěvek od pojišťovny. 

V případě revmatických onemocnění má farmaceutický asistent možnost 

pacientům nabídnout doplňky stravy, které mají za úkol ulevit od kloubních obtíží. 

Mezi tyto přípravky patří Wobenzym®, Enzycol®, Proenzi intensiv®, Supreuma®, 

Hyalac-boost®, Colafit® a jiné kloubní výživy. Máme možnost nabídnout i bylinné 

čajové směsi např. Apotheke- Dna a revma. Jako výhodné se jeví i používání lokálních 

analgetik, k tomuto účelu se hodí Voltaren® gel, Aulin® gel, Ibalgin® mast, gel, 

Olfen® gel, atd. 

Vzhledem k faktu, že se jedná o autoimunitní onemocnění, nesmíme jako 

farmaceutický asistenti nabízet přípravky posilující imunitní systém. Během užívání 

těchto přípravků dochází ke značnému snížení efektu léčby.  
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Závěr 

V počátku teoretické části své absolventské práce na téma Revmatoidní artritida, 

možnosti léčby a její účinnost jsem se zabývala obecným popisem nemoci. Další 

kapitoly jsem zaměřila na nemoci pohybového aparátu, diagnostiku a anamnézy. 

Pokračovala jsem klinickým vyšetřením a strategií léčby. Nejobsáhlejší kapitolu 

věnující se přehledu léčiv jsem kvůli přehlednosti rozdělila na několik podkapitol. 

V praktické části práce jsem se zaměřila na spokojenost pacientů s přístupem 

lékaře a jím doporučeným postupem léčby. Dále mne zajímalo, z jakých zdrojů pacienti 

získávají dodatečné informace o nemoci, možnostech léčby a nežádoucích účincích. 

Díky rozhovorům jsem potvrdila statistiky o výskytu nemoci u určitého pohlaví, 

věkovém rozpětí a genetické zatíženosti onemocnění. Praktickou část jsem zakončila 

shrnutím a vyhodnocením kvalitativních rozhovorů. 

Většina dotázaných nebyla spokojena s přístupem svého prvního lékaře. 

Nedostatečnou informovanost od lékaře pacientky řešily hledáním na internetu, 

odborných článcích a studiích, případně se dotazovaly jiného lékaře. Se změnou lékaře 

byly některým pacientkám nabídnuty i jiné možnosti léčby. Nemocným se tedy naskytla 

možnost porovnání, biologickou léčbu hodnotí pozitivněji než klasický model léčby. 

Změnu revmatologa hodnotí jako velmi prospěšnou. Změnou životního stylu lze docílit 

lepší prognózy nemoci, bohužel na tuto nefarmakologickou část léčby lékaři upozorňují 

méně, než by bylo zapotřebí. 

Vypracováním absolventské práce jsem prohloubila své vědomosti o 

autoimunitní chronické nemoci zvané revmatoidní artritida. 

Cíle práce byly splněny.  
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Summary 

Rheumatoid Arthritis, Possibilities of Treatment and Their Effectiveness 

The main aim of the assignment is to point out the fact concerning the level of 

satisfaction of patients with recommended treatment of rheumatoid arthritis (RA), how 

well they are informed about their illness and, finally, what are sources of their 

information. The assignment is divided into two parts - theoretical and practical. 

The theoretical part of the assignment is focused on information focused on an 

illness called rheumatoid arthritis. It also gives information about types of drugs which 

can be used for the treatment of this illness. It was found out that for the treatment of 

these types of diseases can be used: DMARs i.e. disease modifying antirheumatoid 

drugs, glucocorticoids, NSA i.e. non-steroidal antirheumatoid drugs, salicylic acid, 

antimalarials, immunosupressives, cytostatics and also biological treatment. Each 

treatment is individual, because each person may have different reactions and 

metabolism. This assignment is also concerned with undesirable effects and reactions 

and the cost of the treatment. The most common undesirable effects are tiredness, 

obesity, and raised susceptibility to viral diseases. The cost of treatment is very high, 

therefore without support of insurance company is almost impossible. Apart from 

pharmacological treatment physiotherapy and regular exercises are inseparable parts of 

the treatment. 

The practical part consists of the interviews with patients and statistics which are 

shown in charts. The interviews are focused on patients - whether they are satisfied with 

recommended procedure of treatment of RA and whether they are informed at 

appropriate level about their illness, finally what is the source of their information. The 

statistics survey classifies the data according to the sex, age, genetics, life style and jobs 

of the patients. The statistics showed that the most endangered group of people are 

women at the age of 40-60. In families in which this illness appeared there is a big 

probability that the next generation will suffer from this illness as well. The lifestyle has 

a big impact on the course of RA. Stress has a negative influence on the course of this 

illness. 

Key word: rheumatoid arthritis, treatment, illness, DMARs, NSA, biological therapy 
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Příloha č. 1 

1. Pohlaví 

2. Věk 

3. V kolika letech Vám byla RA diagnostikována? 

4. S jakými obtížemi jste prvně navštívil/a lékaře? 

5. Jaká vyšetření jste na začátku léčby absolvoval/a? 

6. Sérologie: vysoce pozitivní/ pozitivní/ negativní 

7. Máte nebo jste měl/a v rodině další osoby s touto Dg.? 

8. V jakých intervalech pravidelně navštěvujete revmatologa? 

9. Dostal/a jste od lékaře dostatečné informace o svém onemocnění, možnostech

 léčby a možných nežádoucích účincích? 

10. Pokud NE, odkud jste čerpal/a dodatečné informace? 

11. Jste s přístupem lékaře k léčbě spokojen/a? 

12. Pokud NE, změnil/a jste svého revmatologa? Byla změna prospěšná? 

13. Jaké léky jste v průběhu užíval/a? 

14. Došlo během léčby k natolik závažným nežádoucím účinkům, že došlo ke

 změně užívaných léčiv? 

15. Jaké nežádoucí účinky se u Vás vyskytly? 

16. Dostal/a jste možnost léčby biologickými léčivy?  

17. Bylo Vám doporučeno změnit životní styl? Pokud ANO, zkuste popsat jak. 

18. Docházíte pravidelně na rehabilitace nebo cvičíte doporučené cviky doma? 

19. Navštívil/a jste během léčby lázeňské zařízení? Popřípadě jaké? 

20. Bylo Vám plně hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou? 

21. Považujete léčbu za dostačující? Poskytuje Vám dostatečnou úlevu? 
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Příloha č. 2 

 


