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Reumatológia

Reumatologický pacient – symptómy, klinické
vyšetrenie, syndrómy



Odbor internej medicíny zaoberajúci sa ochoreniami



Kĺbov, svalov, kostí



systémovými ochoreniami spojiva



Diagnóza je v reumatológii založená hlavne na:
podrobnej anamnéze,
objektívnom náleze včítane artrologického vyšetrenia
zhodnotení vývoja ťažkostí, efektu už aplikovaných opatrení
Zobrazovacie vyšetrenia a laboratórne metódy sú pomocné vyšetrenia a je nutné poznať
ich senzitivitu a špecificitu pre danú diagnózu a teda správnu Interpretáciu obdržaných
výsledkov – ako nám pomôžu potvrdiť alebo skôr vylúčiť suponovanú diagnózu



Vzhľadom možnému závažnému orgánovému postihnutiu u mnohých reumatických
ochorení musí reumatológ spolupracovať aj s lekármi iných špecializácií



Základné rozdelenie najčastejších
reumatických ochorení

Vyšetrenie reumatologického pacienta


Anamnéza



Fyzikálne vyšetrenie

Viac ako 200 rôznych reumatických ochorení
Väčšina z nich má presné diagnostické kritériá



Zápalové reumatické ochorenia



Degeneratívne reumatické ochorenia



Extraartikulárne reumatické ochorenia



Reaktívne artritídy



Systémové ochorenia



Metabolické ochorenia kĺbov a kostí



Anamnéza - význam


1. nadviazanie vzťahu a získanie dôvery



2. získanie všetkých potrebných údajov



2. poučenie chorého o priebehu diagnostického
procesu ev aj terapeutických možnostiach

Pomocné zobrazovacie a laboratórne
vyšetrovacie metódy

Anamnéza – čo je dôležité


OA – viaceré ochorenia sú spojené s muskuloskeletálnymi
manifestáciami
niektoré ochorenia môžu meniť priebeh reumatického ochorenia
niektoré ochorenia môžu predstavovať potenciálne riziko z
hľadiska budúcej liečby
pátrať po: prekonaní infekčných ochorení pred vznikom
kĺbových ťažkostí, infekčné fokusy,
hnačky, uroinfekt, angína ....
malígne ochorenia (paraneoplastický sy.) zvýšená asociácia s
PMR
Nie všetky bolesti kĺbov, šliach alebo svalov svedčia pre
primárne reumatické ochorenie
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Lieková anamnéza
niektoré lieky môžu mať


nežiadúce účinky prejavujúce sa na
muskuloskeletálnom aparáte

Anamnéza – čo je dôležité




RA – pre mnohé reumatických ochorení je typická
genetická predispozícia, niektoré gény sú spojené s
rizikom autoimunitných ochorení všeobecne
Na čo sa pýtame v RA

maskovať alebo modifikovať priebeh
reumatického ochorenia





indukovať reumatické ochorenie;





možné liekové interakcie







výskyt reumatoidnej artritídy,
psoriatickej artritídy, psoriázy,
nešpecifických črevných zápalov,
ankylozujúcej spondylitídy resp. antigénu HLA B27,



systémových ochorení spojiva,
autoimunitných ochorení,



Osteoporózy .....



Anamnéza – čo je dôležité


SPA – degeneratívne ochorenia sa vyskytujú častejšie
pri preťažovaní - typicky jednostrannom - šport
zamestanie (osteoartróza)

GA
opakované potraty (pri niektorých systémových
ochoreniach napr. SLE),



predčasná menopauza (riziko osteoporózy)





práca s vibračnými nástrojmi môže spôsobiť poruchy
prekrvenia prstov na rukách s Raynaudovým
fenoménom ale býva hlavne pri sklerodermii (roky
pred jej vznikom)

Klimakterický sy (aj artralgie myalgie,
entezitídy)



AA – v rámci plánovania liečby



Terajšie ochorenie


Charakteristiky príznakov










Druh príznaku
Lokalizácia a distribúcia
Časová postupnosť
Vyvolávajúce a ovplyvňujúce faktory
Sprievodné javy
Odpoveď na liečbu ( teplo vs chlad, ATB, Kortikoidy,
NSA, analgetiká)
Celkový stav chorého

Základné symptómy v reumatológii


Bolesť



Opuch



Stuhlosť



Slabosť



Celkové prejavy

(subfebrility, febrility, únava)


Prejavy z postihnutia

jednotlivých orgánov
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Na čo sa pýtame
v súvislosti s bolesťou

Bolesť





Najčastejší príznak, ktorý privedie chorého k lekárovi

lokalizácia

–

Subjektívny, nemerateľný vnem, ktorého vnímanie je
ovplyvnené viacerými faktormi (osobnosť chorého,
psychický stav, vzdelanie)

• propagácia
•

charakter

VAS (vizuálna analógová škála) – vnímanie bolesti na
stupnici od 0-10 (žiadna až maximálna) – význam
najmä pri hodnotení efektu liečby

•

Intenzita

•

trvanie

•

priebeh

•

Provokujúce faktory

•

Zlepšujúce faktory

•

Reakcia na liečbu ev.
teplo/chladiev. teplo/chlad

Lokalizácia bolesti

Typy bolesti a charakteristika












Kostná – kľudové a nočné bolesti – mts, fraktúry, Pagetova
choroba, nádory kostí .....



Mechanická – bolesť pri pohybe – nestabilný kĺb, poškodenie
vnútorných štruktúr kĺbu
Artrotická – bolesť pri pohybe, horšia večer, štartovacie ťažkosti
– osteoartróza
Zápalová – bolesť spojená so stuhlosťou, horšia ráno,
zlepšenie po rozhýbaní – zápal, infekcia
Neuropatická – difúzna bolesť s parestéziami, distribúcia podľa
dermatómu, zhoršenie pri niektorých pohyboch – koreňový
syndróm alebo kompresia periférneho nervu





Prenesená – nie je ovplyvnená lokálnym pohybom – vždy nutné
myslieť na túto možnosť!

Drieková oblasť – retroperitoneum



Pravé rameno – žlčové cesty



Ľavé rameno – srdce, slezina



Bedrá a inguiny – močový trakt



Sakrálna oblasť – genitálie



Hrudná stena – pleura



Chrbát a sternum – ezofágus, aneuryzma aorty

Artikulárna – pacient ukáže celou rukou na celý kĺb,
typicky sa zhoršuje pri pohybe (aktívnom aj pasívnom)
Svalová – pacient ukazuje plošne na celý sval, môžu
byť aj kŕče ev. pocit svalovej únavy alebo slabosti

Dôležité

Zdroj a lokalizácia prenesenej bolesti


Periartikulárna – pacient vie často ukázať prstom
presné miesto bolesti, bolesť sa objavuje len pri
určitom pohybe, keď dochádza k dráždeniu
postihnutého miesta



Čím distálnejšie a povrchovejšie je miesto postihnutia,
tým presnejšie sa dá dané miesto lokalizovať



Reakcia na pohyb – mechanická bolesť



Ostrá, vystreľujúca – kompresia nervu



Výraznejšie bolesti v kľude – zápalová zložka
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Odpoveď na liečbu







NSA – dobre reaguje zápalová bolesť
Bežné analgetiká – zápalová bolesť neustúpi, ale
mechanická ustúpi
Kortikoidy – reaguje zápalová bolesť a typicky bolesti
pri polymyalgia rheumatica

Opuch


Čo je dôležité :



či sa objavil náhle alebo postupne,



či bol spojený s bolesťou a s obmedzením funkcie



Či je spojený so zmenou teploty alebo farby kože

Kolchicín – reaguje bolesť pri dnavom záchvate (ale
tiež aj pri liečbe NSA v plných dávkach)

Rheumatoid Arthritis: PIP Swelling

Pokročilé ruky

Swelling is confined to
the area of the joint
capsule
Synovial thickening
feels like a firm sponge
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Distribution of Primary OA

Nodózna osteoartroza

Distal and Proximal Interphalangeal Joints
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Stuhlosť


Typický príznak pre zápalové ochorenia



Dĺžka trvania stuhlosti zodpovedá aktivite ochorenia







Slabosť


Svalová slabosť


Pri aktívnej RA viac ako hodinu
Pri osteoartróze sú tzv. štartovacie ťažkosti – bolesť a
krátkodobá stuhlosť (pár minút)
pri začiatku pohybu s rýchlym ústupom



Stuhlosť pri Parkinsonovej chorobe a iných neurologických
ochoreniach neustupuje po rozhýbaní



myopatie a myozitídy – často ju pacienti popisujú
ako neschopnosť vykonávať určité úkony napr.
česať si vlasy, dvíhať veci z poličky nad hlavou
alebo posadiť sa zo stoličky bez pomoci rúk
atrofie svalov pri postihnutí kĺbov a obmedzení
pohybu
prejav neuropatie

Celkové prejavy










Únava – prejav aktivity zápalového ochorenia alebo
anémie, NÚ liekov
Subfebrility – pri aktívnej forme reumatoidnej artritídy
alebo systémových chorobách spojiva
Febrility – systémové ochorenia (typicky SLE alebo
vaskulitídy)

Fyzikálne vyšetrenie


Pohľad



Pohmat



Poklop



Posluch

Poruchy spánku alebo nálady, úzkosť
Nutné vylúčiť iné príčiny ťažkostí – malignity, účinok
liekov, infekcie





Pohľad






Postavenie, chôdza, stranová asymetria (chrbtica,
končatiny)
Opuch – lokalizovaný (na oblasť kĺbu) , difúzny...
Deformita – zmena tvaru kĺbu s abnormálnym
postavením kostí v dôsledku dlhodobého a/alebo
agresívneho procesu


+ artrologické vyšetrenie

Hand and wrist deformities


Ulnárna deviacia v mcp



deformita gombíkovej dierky



deformita labutej šije

Subluxácia, ulnárne deviácie, kontraktúra, ankylóza



Svalové atrofie



Zmena farby kože nad postihnutým kĺbom


Všeobecne – ako pri vyšetrení internistického pacienta
(postihnutie orgánov pri systémovom ochorení)

Červená pri septickej alebo dnavej artritíde, pri
reumatoidnej artritíde bez zmeny farby,
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Pohľad

deformity








Zmeny na slizniciach, nechtoch, končekoch prstov (ulcerácie pri
systémových ochoreniach – sklerodermia, vaskulitídy)
Dnavé tofy, kalcifikácie, reumatické uzlíky
Koža – psoriáza, exantém typický pre systémové ochorenia a
vaskulitídy, motýľovitý erytém pri SLE, zmeny typické pre
myozitídy (Gottronove papuly, heliotropný exantém,
periorbitálny edém, ruky mechanika), kožné zmeny pri
sklerodermii
Raynaudov fenomén

7

23.11.2016

kalcifikácie, reumatické uzlíky

Nechty








Paličkovité prsty –
hypertrofická pľúcna
osteoartropatia, fibrotizujúca
alveolitída

digitálne ulcerácie

Onycholýza a dystrofické
zmeny – psoriatická
artropatia,
Hyperémia nechtového lôžka
– dermatomyozitída
Hemorágie pod nechtami –
vaskulitída drobných ciev

psoriáza

vaskulitída

motýľovitý erytém pri SLE
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Gottronove papuly

Polymyozitída (DM/PM)

SSc

systémová sklerodermia

ruky mechanika
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Prejavy SSc
Raynadov fenomén

Psoriatická artritída

Dnavá artritída

Dnavá artritída
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Pohmat




Hypertrofia synoviálnej výstelky (normálna nie je hmatná)



Bolesť pri pasívnej hybnosti – prejav zápalu



Zmeny teploty kože oproti okoliu



Svalová sila
Semikvantitatívne hodnotenie svalovej
sily podľa MRC (Medical Research Council)



Držanie kĺbu v neutrálnom postavení



Obmedzenie pohybu vo všetkých rovinách



5

Normálna sila

4

Pohyb proti odporu

3

Pohyb len proti gravitácii

2

Krepitácie – jemné pri hypertrofii synovie pri artritíde,
hrubé pri degeneratívnych zmenách (trenie poškodených
kĺbnych povrchov)

Príznaky typické pre synovitídu

Pohmat
Rozsah pohybu v kĺbe – obmedzenie býva spôsobené opuchom,
bolesťou, deformitou, kontraktúrou, pasívny hovorí len o kĺbe, aktívny
zahŕňa aj šlachy, svaly, nervy, zvýšený rozsah je pri hypermobilite

Príznak vyklenutia – prítomnosť výpotku v kĺbnej dutine =
stlačenie jednej časti priestoru vyplneného tekutinou
spôsobí vyklenutie v inej časti







Vyšetrenie typických prejavov artritídy – opuch a palpačná
citlivosť



Bolesť pri pohybe v každom smere (najcitlivejší
príznak)
Opuch/výpotok kĺbového puzdra (najšpecifickejší
príznak)



Bolestivosť kĺbovej štrbiny

Pohyb len s vylúčením gravitácie



Zvýšenie teploty kože nad kĺbom

1

Len naznačený pohyb alebo záchvevy



+/- jemný krepitus

0

Bez pohybu

Príznaky typické pre poškodenie
kĺbnych štruktúr

Vyšetrenie ruky a zápästia






Abnormálny tvar/subluxácia



Hrubý krepitus



Obmedzenie pohyblivosti
+/- ligamentózna bolesť/instabilita pri zaťažení



+/- synovitída




Flexia v PIP 20-30°







Radiálna flexia 20-30°
Ulnárna flexia 50°
Palmárna flexia v zápästí 80-90°
Extenzia v zápästí 70-80°






Normálny rozsah pohybov

Palpácia – artritída dif.dg. artróza
Priečny stisk – orientačné vyšetrenie na pátranie po
artritíde MCP ev. MTP
Stres test – extrémna flexia v zápästí
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Charakteristické znaky hypermobility


Extenzia V. prsta viac ako 90º (1 bod za každú stranu)



Pritiahnutie palca k predlaktiu (1 bod za každú stranu)



Extenzia lakťa viac ako 10º (1 bod za každú stranu)



Extenzia kolena viac ako 10º (1 bod za každú stranu)



Dotyk podlahy celou plochou dlaní pri vystretých DKK
(1 bod)



Maximálne skóre 9



Hypermobilita 6 a viac

Vyšetrenie lakťa




Kĺby – humeroulnárny (flexia, extenzia), humeroradiálny a
proximálny radioulnárny (pronácia, supinácia) – spoločné
kĺbové puzdro
Výpotok v lakťovom kĺbe palpujeme pri miernej flexii lakťa
medzi laterálnym epikondylom a olekranonom



Bursitis olecrani



Palpačná citlivosť epikondylov



Radiálna epikondylitída – tenisový lakeť
Ulnárna epikondylitída – golfový lakeť

Vyšetrenie ramena


Sternoklavikulárny kĺb



Akromioklavikulárny kĺb



Glenohumerálny kĺb





Šľachy rotátorovej manžety – m.supraspinatus,
m.infraspinatus, m.teres minor
Svaly a ligg
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Vyšetrenie ramena




Orientačné posúdenie glenohumerálneho kĺbu a
rotátorovej manžety – bez závažnejšej patológie, ak je
pacient schopný nasledovných pohybov





Abdukcia, vonkajšia rotácia, flexia v GH kĺbe,
m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor

Položenie rúk dorzálnou stranou na chrbát (na úrovni
krížov)
•

Prvých 90º – glenohumerálna abdukcia



Ďalších 70º – rotácia lopatky



Posledných 20º – pohyb v glenohumerálnom kĺbe



Vnútorná rotácia, abdukcia, extenzia GH kĺbu,
m.subscapularis

Bolestivý stredný oblúk
(impingement)
–



cca na úrovni 30º celého
pohybu – typické pre léziu
m. supraspinatus a
subakromiálnu burzitídu
(útlak v blízkosti akromia)

Bolestivý horný oblúk
–

Posledných 20-30º –
typické pre léziu
akromioklavikulárneho
kĺbu

Vyšetrenie chrbtice










Vyzveme pacienta, aby pomaly zdvíhal rameno do
180º smerom k stropu a späť



Vyšetrenie ramena


Ak má pacient pri týchto pohyboch ťažkosti, pátrame
po bolestivom oblúku

Abdukcia ramien a zopnutie rúk na šiji
•



Vyšetrenie ramena

V druhej polovici pohybu sa pridávajú aj sternoklavikulárny a
akromioklavikulárny kĺb

Vyšetrenie temporomandibulárneho kĺbu







Pohľad – široké otvorenie
úst, protrúzia čeluste
dopredu, pohyb čeluste zo
strany na stranu
Palpácia – bolesť, opuch,
teplota, krepitácie
Otváranie a zatváranie úst
proti odporu, pohyby do
strán proti odporu

Spondylitis ankylosans

Aspexiou hodnotíme postoj, fyziologické zakrivenia
chrbtice, prítomnosť ev. deformít
Orientačné body pri aspexii – prominujúce tŕňové
výbežky C7 a Th1, fossae lumbales laterales
Vyšetrenie pohybov v 3 rovinách: flexia/extenzia,
rotácia, lateroflexia
Funkčné metrické testy: Thomayerova vzdialenosť,
Stiborova, Schoberova, Ottova vzdialenosť, dištancia
tylo-stena
Meranie dychových exkurzií hrudníka
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AS

Vyšetrenie chrbtice – normálne
hodnoty dištancií

Schoberov test


Stibor > 6 cm



Schober > 4 cm



Thomayer < 10 cm



Expanzie hrudníka > 5 cm



Brada-sternum 0 cm



Tylo-stena 0 cm

+ laterálne úklony, rotácie hrudníka a rotácie hlavy

Priebeh AS
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Vyšetrenie chrbtice








Palpácia tŕňových výbežkov stavcov v polohe na
bruchu

Vyšetrenie koreňového dráždenia


Lasegueov test – pacient leží na chrbte, pomaly zdvíhame
na postihnutej strane natiahnutú DK asi do 70º

Bolestivý a vyčnievajúci výbežok – kompresívna
fraktúra
Predsunutie stavca oproti nasledujúcemu –
spondylolistéza – najčastejšie L5 pred S1 alebo L4
pred L5

•

0-40º nevzniká ťah na korene nervov, ale je naťahovaný
n.ischiadicus

•

40-70º dochádza k napnutiu koreňov L5, S1 a S2

•

> 70º nedochádza k žiadnej deformácii koreňov, bolesť je
pravdepodobne kĺbneho pôvodu

Palpácia paravertebrálnych svalových spazmov

Hlavné cervikálne koreňové syndrómy

Hlavné lumbálne koreňové syndrómy

Koreň

Citlivosť

Oslabenie

Reflexy

Koreň

Citlivosť

Oslabenie

Reflexy

C5

Horná vonkajšia strana
ramena

Abdukcia ramena

Bicipitálny

L4

Dorzálna flexia v členku
(m.tibialis anterior)

Patelárny

C6

Vonkajšia strana
predlaktia

Flexia lakťa,
extenzia zápästia

Brachioradiálny

Predná strana DK,
vnútorná strana
chodidla

L5

Prostredník

Extenzia lakťa, flexia Tricipitálny
zápästia

Vonkajšia strana
DK, palec

Extenzia palca
(m.extensor hallucis
longus)

-

C7
C8

Vnútorná strana
predlaktia

Extenzia palca,
ulnárna deviácia
zápästia

-

S1

Zadná strana DK,
zadná strana
chodidla

Everzia chodidla
(peroneálne svaly)

Achilovej šľachy

Th1

Vnútorná strana lakťa

Intrinsické svaly,
abdukcia/addukcia
prstov

-

Vyšetrenie sakroiliakálneho skĺbenia


SI skĺbenia nie sú dostupné vyšetreniu pohľadom



Základ – palpácia a testy



Zápalová bolesť chrbta (4/5 príznakov)
•

Vek < 40 rokov

•

Trvanie ťažkostí > 3 mesiace

•

Pomalý začiatok

•

Ranná stuhlosť

•

Zlepšenie po rozhýbaní
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Vyšetrenie bedrového kĺbu

Vyšetrenie sakroiliakálneho skĺbenia

Menellove testy
hyperextenzia DK pri
ľahu na bruchu alebo
tlak na lopaty bedrovej
kosti pri ľahu na boku
vyvolá bolesť



Abdukcia 45º



Addukcia 30º



Vnútorná a vonkajšia rotácia 45º



Extenzia 15º



Flexia 120º

Vyšetrenie bedrového kĺbu


Bolesť v BK – vpredu v inguine
•

môže vyžarovať po prednej a laterálnej strane stehna, do
gluteálnej oblasti, na prednú stranu kolena



Bolesť v SI – hlboko v gluteálnej oblasti



Burzitída – v oblasti veľkého trochantera – lokalizovaná a

•

Vyšetrenie bedrového kĺbu



Môže menlivo vyžarovať po vonkajšej strane stehna


palpačná citlivosť nad daným miestom
•


Občas môže vyžarovať po vonkajšej strane stehna

Entezopatie – adduktory – na mediálnej strane inguiny,
abduktory – podobne ako pri trochant. burzitíde, ale zhoršuje sa
chôdzou



Vyšetrenie kolena


Prenesená bolesť – menej ohraničená



Genu varus – pri OA
•



Palpácia – u pacienta ležiaceho na chrbte palp.
prednú líniu kĺbnej štrbiny v inguine laterálne od
pulzácie a. femoralis (bolestivosť pri synovitíde); veľký
trochanter (v polohe na boku), úpony
Aktívne, pasívne pohyby v BK



Prepatelárna, infrapatelárna burzitída



Svalové atrofie



Aktívna, pasívna hybnosť

strata chrupavky prevažne v mediálnej časti kolena

Genu valgus – pri synovitíde
•



Dĺžka končatín – nerovnaká je zrejmá v leže pri
pohľade na päty; skutočná dĺžka – medzi spina iliaca
ant.sup. a vnútorný členok

Vyšetrenie kolena

Bolesť – prevažne vpredu, bez vyžarovania



Pohľad – šikmá panva, rotačné deformity...

postihnutie všetkých častí kĺbu vedúce k strate chrupavky v celom kĺbe

Fixovaná flexia – pri synovitíde, ktorá fibrotizuje napr. pri SpA
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Vyšetrenie členka a nohy




Vyšetrenie členka a nohy


Fyzikálne vyšetrenie drobných kĺbov podobne ako pri
vyšetrení kĺbov na ruke

Bolesť zadnej časti nohy – na úrovni členkov, zhoršuje sa
státím a chôdzou, pri chôdzi na nerovnom teréne
Bolesť pod pätou – postihnutie Achilovej šlachy
(zvýrazňuje sa pri postavení na špičku)



Bolesť strednej časti nohy – metatarzalgia



Pálčivá bolesť chodidla a prstov

Laboratórne vyšetrovacie metódy v reumatológii




Potvrdenie/vylúčenie
špecifickej diagnózy
Monitorovanie aktivity
ochorenia a účinnosti
terapie



Posúdenie prognózy



Detekcia komplikácií



Detekcia NÚ terapie
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Potvrdenie/vylúčenie špecifickej
diagnózy

Reaktanty akútnej fázy


CRP, FW, ELFO bielkovín,
senzitívne ale nešpecifické
- pri pozitivite potrebné myslieť na vplyv iných
ochorení
- infekčné, nádorové, chronické ochorenia obličiek,
anémia ....

Poznať ich senzitivitu a špecificitu
tj či pomôžu skôr vylúčiť alebo aj potvrdiť diagnózu.

Reumatoidný faktor (70% je pozit u RA)
Anti CCP (senzitívnejší aj špecifickejší ako RF)
Svalové enzýmy, (CK, LDH, myoglobín - senzitívne aj špecifické)
ANA, ANCA, komplement DsDNA, komplement,
HLA B 27
Serologické vyšetrenia protilátok pri reaktívnych artritídach (borelióza,
chlamýdia, mykoplazma EBV, CMV ....
ASO
Kyselina močová

Potvrdenie/vylúčenie orgánového
postihnutia pri systémových ochoreniach
vyšetrenie obličiek
v krvi: glomerul filtrácia, kreatinín urea,
močový nález: množstvo, bielkovina (KVP), Ery, krv, valce ....)
Vyšetrenie pľúc (spirometria a RTG a HRCT)
Vyšetrenie srdca (výpotky, chlop. chyby, pľúcna hypertenzia)
Mozog ( MRI – vaskulitída)
Oči (uveitis, sicca sy)
Vyšetrenie pečene (hepatálne enzýmy, albumín, koagulačné
faktory)
Kostný metabolizmus (markery kostnej formácie a resorpcie, PTH,
D vitabil a bilancia Ca, P a Mg)
Biopsie pri odôvopdnenom podozrení na postihnutie a potrebe dif
dg.

Hematologické metódy


Krvný obraz



Diferenciálny rozpočet



Hemokoagulačné testy

Mikrobiologické metódy




Priamy dôkaz – kultivačné vyšetrenia, PCR, priama
imunofluorescencia
Sérologické vyšetrenia – protilátky proti vírusom,
baktériám, hubám (tie ktoré najčastejšie vyvolívajú reaktívne
artritídy)

zobrazovacie vyšetrovacie metódy


Zobrazovacie vyšetrenia – USG, RTG, CT, MRI, ECHOkg.,
PET/CT..



Kapilaroskopia nechtového lôžka



Senzitivita špecificita a koincidencia viacerých ochorení.
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Zhodnotenie symptómov
a fyzikálneho nálezu










Správna diagnóza je založená hlavne na dobrej
anamnéze a fyzikálnom vyšetrení.
Laboratórne a zobrazovacie metódy sú pomocné a
náročné na správnu interpretáciu
Nezriedka sa diagnóza stanovuje aj niekoľko
mesiacov
Jednozlivé reumatické ochorenia sa môžu meniť
vyvíjať a jedno môže prejsť do druhého.
Cielom diagnostiky je zodpovené rozhodnutie o
potrebe (risk/benefit) terapeutickej intervencie.
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