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Roku 1987 zaviedli do klinickej praxe Kahn a spol. termín SAPHO (syndróm akné–pustulózy–hyperostózy–osteitídy), ktorý vyjadruje svojrázne
postihnutie kostí, kĺbov a kože, pričom základnou črtou je zápalová, obyčajne sterilná osteitída (1). Sonozaki a spol. roku 1981 opísali lokálne
hyperostotické zmeny v oblasti klavikuly a kostosternálneho spojenia v súvislosti s palmoplantárnou pustulózou ako intersternokostoklavikulárnu osifikáciu (10). U dospelých je osteitída najčastejšie lokalizovaná v oblasti sternoklavikulárneho a sternokostálneho spojenia (3, 4, 7,
8, 9). Zriedkavejšie býva osteitída v oblasti panvového pletenca, chrbtice, či iných kostí (6). Súčasťou syndrómu SAPHO je postihnutie kože
zahŕňajúce rôzne formy psoriázy a akné, ktoré sa môže, ale aj nemusí vyskytovať súčasne s osteitídou (9). Najčastejšou manifestáciou je
palmoplantárna pustulóza, ktorú niektorí autori považujú za jednu z foriem psoriázy (8).
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Kazuistika
U 13-ročnej pacientky sa v júni 1995 objavila bolesť a opuch ľavého členka a bolestivý opuch pravého
sternoklavikulárneho kĺbu. Stav sa hodnotil ako juvenilná chronická artritída a do liečby sa zaviedli NSA.
V tom období sa objavili na obidvoch chodidlách pľuzgieriky, ktoré praskali a zostávali po nich mokvajúce
ranky. V septembri 1995 sa objavili teploty do 38 °C,
ktoré trvali asi 3 týždne. Pacientka bola malátna, pretrvával opuch uvedených kĺbov, ako aj kožné príznaky.
Pri laboratórnom vyšetrení sa zistila vysoká sedimentácia červených krviniek 75 mm/h, stredná anémia Hb
115 g/l, počty leukocytov a krvných doštičiek boli normálne, hyperimunoglobulinémia IgG 27,3 g/l, pečeňové testy, ako aj funkčné testy obličiek boli v norme, antinukleárne protilátky a reumatoidné faktory boli negatívne. Imunogenetické vyšetrenie ukázalo prítomnosť
antigénov HLA-A2,10, B13(w4), Cw6,7, DR7,53, DQ2.
Rtg zobrazenie poukázalo na artritídu septického charakteru v sternoklavikulárnom kĺbe s demineralizáciou
dolnej tretiny pravej kľúčnej kosti. CT vyšetrenie v októbri 1995 svedčilo o tumoróznej expanzii mediálnej
metafýzy pravej kľúčnej kosti. Pacientka bola hospitalizovaná na detskej klinike, kde sa kostnou biopsiou
vylúčilo nádorové ochorenie. Aj negatívne kultivačné
vyšetrenie vylúčilo osteomyelitídu. Napriek tomu bola
pacientka počas hospitalizácie preliečená antibiotikami, pokračovalo sa v liečbe NSA. Histologický nález
v excízii z klavikuly bol kombináciou osteoklastických
a osteoblastických zmien. Priestory medzi kostnými
trámcami boli vyplnené väzivom, v ktorom sa disperzne nachádzali mononukleárové zápalové infiltráty.
Obraz svedčil najskôr o chronickej osteitíde (obrázok
1, 2). O 3 mesiace neskôr pri kontrole vo VÚRCH bolo zhrubnutie nad pravým kostoklavikulárnym kĺbom

42
VIA 1-08-sklad.indd 42

menšie a nebolestivé, opuch ľavého členka ustúpil,
klesla sedimentácia červených krviniek. Kožné lézie
na chodidlách sa zahojili. V auguste 1996 sa zjavil
epizodický opuch ľavého členka a pravej klavikuly,
ktorý v priebehu 3 týždňov vymizol. V novembri 1996
sa pacientka začala sťažovať na bolesti ľavého zápästia, PIP kĺbov rúk a ľavej Achillovej šľachy. Do liečby
sa zaviedli okrem NSA aj chlorochíny. Kontrolná rtg
snímka v decembri 1996 ukázala hladký periost dolnej
časti pravej klavikuly mediálne s rozšírením asi 5 – 6
mm v dĺžke 50 mm (obrázok 3). Pacientka je od začiatku roka 1997 bez artritického syndrómu, prejavy
psoriázy nemá.
Anamnesticky v rodine otec a strýko pacientky
majú psoriázu.
Diskusia
Synonymum syndrómu SAPHO v pediatrii je
chronická opakujúca sa multifokálna osteomyelítída (CRMO – chronic reccurent multifocal osteomyelitis), ktorú opísal roku 1972 Giedion ako
chronickú symetrickú osteomyelitídu (12). Viacerí
autori opísali v skupine pacientov s CRMO aj pacientov, ktorí mali palmoplantárnu pustulózu (10,
12, 13, 14, 15). Patogenéza CRMO je nejasná.
Charakteristický, ale nie patognomický pre tento
syndróm je chronický intermitentný priebeh, rtg
nález lézie v metafýze kosti, histologicky sa vyskytuje osteomyelitída bez kolikvácie, mikrobiologický
nález je negatívny (15). Bolesť a stlštenie tkaniva
sú najčastejšie symptómy. Diagnostika CRMO sa
zakladá na rádiologickom, histologickom a negatívnom mikrobiologickom vyšetrení. Včasné štádium
choroby charakterizuje lytická deštrukcia kosti
v mediálnej časti klavikuly a občasne aj cibuľovitá

Obrázok 1. Väzivo medzi kostnými trámcami je
vyplnené disperzným mononukleárovým zápalovým
infiltrátom. Kostné trámce sú narušené osteoklastmi
(farbené HE, zväčšené 150-krát).

Obrázok 2. Osteoskleróza – zhrubnuté trámce majú
nepravidelné cementové línie (farbené zeleným Masonovým trichrómom, zväčšené 150-krát).

Obrázok 3. Hladký periost dolnej časti pravej klavikuly
mediálne s rozšírením asi 5 – 6 mm v dĺžke 50 mm.
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periostálna reakcia, neskôr v štádiu hojenia vzniká
hyperostóza a skleróza. U pacientov s CRMO sa
nezistila spondylitída, sakroileitída alebo artritída
na periférii (15, 16). U našej pacientky bol artritický
syndróm na periférii a hyperostotické zmeny v oblasti pravej klavikuly.
Syndróm SAPHO má chronický priebeh s intermitentnými relapsami a zlepšením trvajúcim viac rokov.
Napriek tomu, že etiológiu a patogenézu syndrómu
SAPHO sa dosiaľ nepodarílo objasniť, zaraďuje sa do
skupiny séronegatívnych spondyloartritíd aj pre vyššiu
incidenciu antigénu HLA-B27, ako je výskyt v bežnej
populácii. U našej pacientky sa nachádzali antigény
B13, Cw6 a DR7, ktoré sú veľmi časté u pacientov so
psoriázou a psoriatickou artritídou (5).
Histologický obraz kosti vo floridnom štádiu
charakterizuje zápalová osteitída, prítomné sú aj
polymorfonukleárové leukocyty, mononukleárové
lymfocyty, plazmatické bunky, ako aj histiocyty.
Neskoré štádium charakterizuje špongioskleróza so
zhrubnutím kostných trabekúl, ojedinele je fibrotizácia kostnej drene (8). Kultivačné vyšetrenie biopsie
je spravidla negatívne. Viacerí autori opísali výskyt
anaeróbneho mikroorganizmu Propioni bacterium
acnes u pacientov s acne conglobata so syndrómom
SAPHO (17, 18).
Špecifická liečba syndrómu SAPHO nie je známa. Od začiatku symptómov ochorenia sa aplikovali
pacientke NSA. Po zjavení sa teplôt a pri podozrení
na septickú artritídu bola preliečená antibiotikami.
Zjavenie sa príznakov synovitídy periférnych kĺbov
v ďalšom priebehu nás viedlo k zavedeniu chlorochínov, ktoré pacientka tolerovala dobre. Pacientku sledujeme v reumatologickej ambulancii a pri poslednom
vyšetrení v máji 1998 trvala kompletná remisia.
Záver
Syndróm SAPHO sa v detskom veku vyskytuje zriedkavo a jeho diagnostika najmä vo včasnom
štádiu choroby je náročná. U detí je potrebné diferenciálno-diagnosticky histologicky odlíšiť nádorové ochorenie, mikrobiologickým vyšetrením vylúčiť
osteomyelitídu, resp. chronickú opakujúcu sa multifokálnu osteomyelitídu. U našej pacientky sa histologicky a röntgenologicky potvrdila osteitída, ako aj
hyperostóza v metafýze pravej kľúčnej kosti. Mala
aj viac týždňov trvajúcu pustulózu na chodidlách.
Imunogenetické vyšetrenie HLA-systému u našej
pacientky ukázalo výskyt psoriatických génov, čo poukazuje na príbuznosť psoriázy a syndrómu SAPHO,
ktorý je spolu so psoriatickou artritídou zaradený do
skupiny séronegatívnych spondyloartritíd.
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