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Co k sakru ta revmatologie vůbec je! 

 

AAuuttoorr::  Jonathan S. Hausmann, MD 

Webová stránka: autoinflammatorydiseases.wordpress.com/2014/02/27/what-the-
heck-is-rheumatology/ 

Když potkám některé lidi poprvé a řeknu jim, že jsem 
revmatolog, obvykle vidím prázdné pohledy, jako kdybych 
na ně snad mluvil cizím jazykem. Nezáleží na tom, jestli se 
jedná o studenta lékařské fakulty, člena rodiny, nebo 
dokonce imigračního úředníka. Nezáleží na tom, jestli mají 
titul PhD nebo jsou absolventi střední školy. Dokonce jsem 
potkal i na mé revmatologické klinice takové pacienty, kteří 
nemají tušení, co to revmatologie je, ani to, čím jim vlastně 
mohu pomoci. 

Nemohu je vinit. Revmatologie je svým polem působ-
nosti zvláštní. Stačí se jen podívat na původ slova 
„revmatologie“. Předpona „rheuma", což znamená 
„plynout," byla poprvé použita řeckým lékařem před 2 000 
lety, odkazovala na hlen, který teče z nosu, když je člověk 
nemocný. Ale revmatologie, tak jak je praktikována dnes, 
nemá samozřejmě nic společného s hlenem (to by 
byla klamavé reklama!). Kardiologové tento problém identity 
pochopitelně nemají, protože oni samozřejmě léčí srdce, 
dermatologové léčí pokožku, proktologové… dobře, dostanete obrázek. 

Rychlé vyhledávání informací o revmatologii na webu není nic jednoduchého. 
Revmatologie je definována jako: „Lékařská odbornost, která se zabývá 
revmatickými chorobami" Moje učebnice revmatologie se ani nepokouší definovat, 
o zde vlastně jde a čeho se to týká. 

Kromě toho nejsme nijak populární obor. Neznám žádného slavného 
revmatologa. Nejsme obvykle ani v médiích. Nejsme v každém filmu jako hrdinové. 
Skutečně si nemyslím, že bych kdy vůbec kdy viděl revmatologa jako televizní 
postavu, přestože je v televizi vždy alespoň jeden paleontolog. 

TV postava, která se nejvíce přibližuje tomu, co revmatolog skutečně dělá, je 
můj hrdina Dr. House, MD (doktor medicíny), v TV show House, (žádný příbuzen-
ský vztah mezi námi bohužel není). On je sice certifikovaným lékařem pro obory 
nefrologie (léčba onemocnění ledvin) a infekční onemocnění, ale jsou s ním 
konzultovány i velmi složité případy, stejně tak, jako je to časté i v případě 
revmatologů. Nicméně by byl asi mizerný revmatolog, protože podle něj: „To nikdy 
nemůže být lupénka!" 

Jak to vidím já, revmatologie je studium zánětu (otok, zarudnutí, teplo 
a bolest), vyskytujícího se ve strukturách, které drží tělo pohromadě, jako jsou kosti, 
svaly a klouby. Artritida, tedy zánět kloubů, to je nejčastější onemocnění, které 
vidíme jak u dětí, tak i a dospělých, dokonce i velmi malé děti mohou mít artritidu 
také!. Artritida se vyskytuje v různých podobách, včetně juvenilní (u mladých lidí), 
revmatické, psoriatické, pak i jako dna, osteoartritida apod. 
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Také se staráme o velmi komplexní onemocnění, jako je třeba systémový 
lupus erythematodes, systémové sklerózy, a dermatomyozitida, u kterých imunitní 
systém napadá různé orgány. Vaskulitida neboli zánět v cévní (tepenné) stěně, to je 
další choroba, která se zde léčí. Vyskytují se zde i jiné podivné nemoci (s ještě 
podivnějšími názvy), např. velmi malé děti postihující Kawasakiho nemoc: 
nemoci.vitalion.cz/kawasakiho-choroba/, Sjögrenův syndrom (autoimunitni-
onemocneni.zdrave.cz/sjogrenuv-syndrom/) a také recidivující polychondritida 
(www.anamneza.cz/Polychondritida-recidivujici/nemoc/452), to všechno jsou 
choroby obsažené v oboru revmatologie. 

Většina z výše uvedených onemocnění je považována za autoimunitní, kdy 
imunitní systém ztrácí schopnost rozpoznat vlastní od cizího. Když buňka 
imunitního systému prochází ledvinami, měla by být schopna je rozpoznat a říci: 
„Ahoj! Jste moje ledviny, budu vás chránit před infekcí!". Nicméně, u autoimunitních 
onemocnění je imunitní buňka zmatená a říká: „Hej! Co je to tady za orgán, který 
vypadá jako velká fazole, co ty tady děláš? Vypadáš jako cizí orgán, budu s tebou 
proto bojovat na život a na smrt!". Výsledkem je, že imunitní buňka začne proces 
zánětu, který následně způsobuje poškození orgánů. U autoimunitních onemocnění 
může být takto postihována celá řada různých orgánů a název nemoci pak závisí na 
tom, která část organizmu je zde postižena. 

Na druhém konci spektra autoimunitních chorob jsou autozánětlivá revmatolo-
gická onemocnění, moje oblíbená! Tato onemocnění se vyskytují tehdy, když je 
mechanizmus, který vyvolává zánět, nějakým způsobem poškozen. Imunitní buňky 
jsou totiž velmi striktně řízeny tak, aby vyvolaly zánět pouze v případě nezbytné 
potřeby, například v reakci na mikroby nebo na poškození tkáně. Nicméně u většiny 
autozánětlivých onemocnění existuje nežádoucí mutace mechanizmu zánětu, která 
způsobuje, že zánět vzniká v naprosto nevhodnou dobu na nevhodném místě. 
Imunitní buňka u autozánětlivé nemoci si říká: „Sakra, zase už musím produkovat 
zánětlivé tekutiny!" To znamená, že se u pacienta objeví záchvaty horečky, vyrážky 
a bolesti kloubů, a to bez jakéhokoliv viditelného důvodu. 

Jak zde můžete vidět, revmatologové léčí širokou škálu nemocí, které mohou 
postihovat mnoho různých orgánů těla. Většina z těchto nemocí nemá zcela jasné 
příčiny, proto je revmatologie tak fascinující příležitost ke studiu. Alespoň do té 
doby, dokud „chytrý „marketingový tým nepřijde s lepším pojmenováním naší 
specializace, osobně hlasuji pro název „inflammatology (poznámka překladatele: 
česky možná něco jako inflamatologie, zatím takový termín neexistuje, tedy věda 
zabývající se zánětem".  

Snad se na mne nebudete dívat jako na podivína, když vám zde říkám, jaké je 
moje živobytí! 
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