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Postreptokokinis reaktyvusis artritas
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Santrauka. Artritas po infekcijos, sukeltos A grupės β-hemolizinių streptokokų, seniai žinomas
kaip viena iš ūminio reumato formų. Dabar nemažai diskutuojama dėl kito nozologinio vieneto –
reaktyviojo artrito, kylančio taip pat po streptokokinės infekcijos, tačiau neatitinkančio reumatinio
artrito sampratos. Šį artritą priimta vadinti postreptokokiniu reaktyviuoju artritu. Šiame straips-
nyje apžvelgiami postreptokokinio reaktyviojo artrito klinikiniai požymiai, laboratorinių tyrimų
ypatybės, pateikiami diagnostikos kriterijai. Aptariami postreptokokinio reaktyviojo artrito
panašumai ir skirtumai lyginant su ūminiu reumatu. Pateikiami literatūros duomenys apie kardito
galimybę ir antibakterinio profilaktinio gydymo reikšmę.
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Artritas po infekcijos, sukeltos A grupės β-hemo-
lizinių streptokokų, seniai žinomas kaip viena iš ūminio
reumato formų. Kartu su karditu, reumatine chorėja,
erythema marginatum bei poodiniais mazgeliais jis
priklauso didiesiems Jones reumato kriterijams (1).
Dabar nemažai diskutuojama dėl kito nozologinio
vieneto – reaktyviojo artrito, kylančio taip pat po strep-
tokokinės infekcijos, tačiau neatitinkančio reumatinio
artrito sampratos. Šį artritą priimta vadinti postrepto-
kokiniu reaktyviuoju artritu (PSReA).

Istorinė apžvalga. 1959 metais M. A. Crea ir E.
A. Mortimer (2) pirmieji aprašė 21 ligonį, susirgusį
neinfekciniu artritu per pirmąją savaitę po skarlatinos
(tik du iš šių ligonių buvo vyresni kaip 16 metų), tačiau
ūminio reumato diagnozei nepakako Jones kriterijų.
Autoriai pavadino šį artritą skarlatininiu artritu. J. S.
Lawrence ir P. H. Bennet (3) 1960 metais aprašė „ge-
rybinį“ reumatoidinį artritą, kurio eiga žymiai pagerė-
davo atlikus tonzilektomiją. Vėliau apie panašius atve-
jus nebuvo rašoma iki 1982 metų, kuomet D. P. Gold-
smith ir S. S. Long (4) aprašė 12 ligonių, susirgusių
artritu po streptokokinės infekcijos. Šiems ligoniams
nepakako Jones kriterijų ūminio reumato diagnozei.
Be to, artritas kai kuriais atžvilgiais skyrėsi nuo įprasto
sergant ūminiu reumatu: truko ilgiau (artrito trukmė –
10–28 dienos, artralgijų – 25–150 dienų); nebuvo greito
atsako gydant salicilatais, kaip įprasta ūminio reuma-
to metu; buvo pažeisti ne tik keliai, čiurnos, riešai, bet
ir smulkieji rankų sąnariai. Dėl pastebėto panašumo į
enterinių patogenų sukeltą reaktyvųjį artritą autoriai
pavadino šį klinikinį sindromą reaktyviuoju artritu.
Nors nuo to laiko pasirodė kelios dešimtys straipsnių

apie PSReA, savo geografija aprėpiančių visą pasaulį,
PSReA išlieka mažai žinomu klinikiniu sindromu. Iki
šiol neaiškūs nei tikslūs PSReA diagnostikos kriteri-
jai, nei tiksli gydymo bei prevencijos strategija. Kana-
doje atlikus vaikų reumatologų, kardiologų ir infek-
tologų apklausą, siekiant patikslinti, kaip šių subspe-
cialybių gydytojai diagnozuoja ir gydo ūminį reumatą
bei PSReA, nustatyta, jog PSReA atveju ir diagnozės,
ir profilaktikos rekomendacijos labai skiriasi. Autorių
nuomone, ši įvairovė rodo bendrai priimtų PSReA kri-
terijų trūkumą. Trūksta ir duomenų apie ilgalaikį li-
gonių, sirgusių PSReA, stebėjimą, leidžiantį įvertinti
susirgimo karditu riziką ir nustatyti tiksliai apibrėžtas
profilaktikos priemones (5).

Klinikiniai požymiai. PSReA prasideda staiga. La-
tentinis laikotarpis tarp buvusio faringito ir PSReA
paprastai būna mažiau kaip dvi savaitės, o didžiajai
daliai ligonių – mažiau kaip 10 dienų (gali būti tik trys
dienos) (6–13). Artritas paprastai pažeidžia stambiuo-
sius sąnarius (dažniausiai kelius, čiurnas, riešus) (14).
Periferiniai smulkieji sąnariai pažeidžiami 10–30 proc.
atvejų (15). Stuburas gali būti pažeidžiamas net 24
proc. atvejų (6). Sąnarių pažeidimas gali būti mono-
artikulinis, oligoartikulinis ir poliartikulinis (9). T. L.
Jansen ir kt. (16) tirtiems 23 ligoniams, sirgusiems
PSReA, artritas buvo monoartikulinis 23 proc. atvejų,
oligoartikulinis – 35 proc. atvejų, poliartikulinis – 43
proc. Buvo pažeisti  – 3,2 stambiųjų ir 2,2 smulkiųjų
sąnarių. Artritas gali būti simetrinis arba asimetrinis,
bet skirtingai nuo ūminio reumato, dažniau būna ne-
migruojančio pobūdžio. Artritui gali būti būdingas su-
stingimas rytais (14). Vienas būdingiausių artrito po-
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žymių – greito atsako nebuvimas į gydymą salicilatais
arba nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo bei užsi-
tęsusi eiga. Literatūroje nurodoma, jog artritas ar artral-
gija truko keletą mėnesių (6, 8, 9, 17). R. J. Aviles ir
kt. (18) duomenimis, visiems tirtiems suaugusiems
ligoniams artritas tęsėsi ilgiau kaip tris savaites. S.
Ahmed  ir kt. (6) duomenimis, PSReA truko ilgiausiai
aštuonis mėnesius, vidutiniškai – du. Artritas pasižymi
gerybine eiga, jam nebūdingi destrukciniai pokyčiai.
Kaip ekstraartikuliniai PSReA požymiai aprašomi
tenosinovitas, vaskulitas, glomerulonefritas (10, 11).
T. L. Jansen ir kt. duomenimis (16), odos pakitimų
randama net 52 proc. ligonių, sergančių PSReA – 30
proc. ligonių nustatyta erythema nodosum, 22 proc. –
erythema multiforme. 17 proc. ligonių diagnozuotas
praeinantis cholestazinis hepatitas. Aprašyta uveito
atvejų suaugusiems PSReA sirgusiems ligoniams (19)
bei Brown’o sindromo (viršutinio įstrižojo akies rau-
mens sausgyslės tenosinovito) atvejis PSReA sirgusiam
vaikui (20).

Širdies pažeidimas, būdingas apie 50 proc. sergan-
čiųjų ūminiu reumatu, retai pasitaiko sergant PSReA.
Tačiau jau M. A. Crea ir E. A. Mortimer (2), stebėję
savo ligonius ilgesnį laiką (1–20 metų), vėliau dviems
ligoniams diagnozavo ūminį reumatą, 6 – karditą. S.
Ahmed ir kt. (6) duomenimis, mitralinio vožtuvo pažei-
dimas gali atsirasti 6 proc. PSReA sergančių ligonių,
negaunančių profilaktinio antibakterinio gydymo. F.
M. Shaffer ir kt. (12) aprašė kliniškai „tylaus“ kardito
vaikui, sergančiam PSReA, atvejį. Tik atlikus echokar-
diografinį tyrimą, buvo nustatytas karditas.

Laboratoriniai tyrimai. Eritrocitų nusėdimo greitis
būna padidėjęs 75 proc. ligonių (15). Leukocitozė,
sergant PSReA, nebūdinga (14). Literatūros duomenų
apie C reaktyvųjį baltymą PSReA metu nedaug.
Antinukleininiai antikūnai (ANA) gali būti teigiami 15
proc. ligonių, bet jų titras paprastai nebūna aukštas
(15). R. Y. Moon ir kt. (9) duomenimis, ligoniui, kuriam
PSReA atsinaujino keletą kartų po pasikartojusios
streptokokinės infekcijos, ANA titrai laikinai padidė-
davo kiekvieno PSReA epizodo metu. N. Tamura ir
kt. (21), tyrę ligonius, sirgusius PSReA, 62 proc.
ligonių nustatė laikinai padidėjusius antikardiolipini-
nių antikūnų titrus, tačiau nepastebėjo, jog jie būtų
susiję su trombozėmis. Kai kuriems ligoniams randa-
mas teigiamas reumatoidinis faktorius. Maždaug 15
proc. ligonių nustatomas HLA-B27 antigenas. Teigia-
mų antinukleininių antikūnų, reumatoidinio faktoriaus
ir HLA-B27 antigeno dažnis reikšmingai nesiskiria nuo
analogiško rodiklio bendroje populiacijoje (6).

PSReA dažniausiai pasireiškia po tonzilofaringito,
sukelto A grupės β-hemolizinių streptokokų (22, 23),

tačiau priežastis gali būti ir C ar G grupės streptokokinė
infekcija (24, 25). Buvusi streptokokinė infekcija
patvirtinama teigiamu pasėliu nuo tonzilių arba greitu
streptokokų antigenų testu 52–100 proc. PSReA atvejų
(6–9, 11). Visiems šiems ligoniams nustatomas ir anti-
streptolizino O (ASO) arba antideoksiribonukleazės
B (anti-DNazės B) titrų padidėjimas. T. L. Jansen ir
kt. duomenimis (26), šių  titrų santykis padeda diferen-
cijuoti tarp A grupės ir kitų grupių streptokokinės infek-
cijos esant neigiamam pasėliui nuo tonzilių. Antistrep-
tokokinių antikūnų titrų padidėjimas padeda diferen-
cijuoti tarp buvusio streptokokinio tonzilofaringito ir
lėtinės streptokokų kolonizacijos nosiaryklėje esant
teigiamam pasėliui iš nosiaryklės. Tačiau, esant trum-
pam latentiniam laikotarpiui tarp streptokokinės infek-
cijos ir PSReA (paprastai mažiau kaip 10 dienų), li-
goniams, tiriamiems anksti, artrito pradžioje antistrep-
tokokinių antikūnų titras gali būti dar nepadidėjęs (14,
16, 23). Šiai daliai ligonių antistreptokokinių antikūnų
titrai pakartotinai turėtų būti tiriami po 3–4 savaičių.

Ryšys su ūminiu reumatu. Duomenys apie PSReA
ryšį su ūminiu reumatu prieštaringi. Daugumos straips-
nių apie PSReA autoriai pažymi šios ligos skirtingumą
nuo ūminio reumato. Kaip pagrindiniai skirtumai nuo
ūminio reumato nurodomi trumpas latentinis laikotar-
pis tarp buvusios streptokokinės infekcijos ir PSReA,
nemigruojantis artrito pobūdis, užsitęsusi artrito eiga,
atipinis sąnarių pažeidimas (smulkieji sąnariai, stu-
buras), silpnas atsakas gydant salicilatais arba nesteroi-
diniais vaistais nuo uždegimo (11, 14–18, 23). Api-
bendrinę šiuos duomenis, E. M. Ayoub ir S. Ahmed
(27) parengė PSReA diagnostikos kriterijus (1 lentelė).
Tačiau dėl to, kad daliai ligonių po PSReA išryškėja
karditas, dalis autorių linkę laikyti PSReA ūminio reu-
mato forma ir gydyti PSReA kaip ūminį reumatą (6,
9, 12). E. Tutar ir kt. (28) ištyrė 24 vaikus, sergančius
PSReA, ir 20 vaikų, sergančių ūminiu reumatu.
Latentinis laikotarpis tarp streptokokinės infekcijos ir
artrito buvo trumpesnis PSReA ligoniams. Tačiau 25
proc. ūminiu reumatu sirgusių vaikų latentinis laiko-
tarpis tarp streptokokinės infekcijos ir reumato pradžios
taip pat buvo trumpesnis negu 10 dienų. Simetrinis ir
nemigruojantis artritas buvo dažnesni PSReA ligo-
niams, bet monoartrito, oligoartrito ir poliartrito san-
tykis buvo panašus abiejose grupėse. Smulkieji sąnariai
taip pat buvo pažeisti panašiu dažniu abiejose grupėse.
Blogesnis atsakas į gydymą salicilatais buvo PSReA
grupėje, tačiau ūminio reumato grupėje net 45 proc.
ligonių taip pat nebuvo atsako į gydymą salicilatais
per pirmąsias 72 valandas. Autoriai daro išvadą, jog
PSReA tėra viena iš ūminio reumato klinikinių formų.

Dalis autorių nurodo, jog klinikiniai PSReA simp-
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tomai panašūs į enterinių patogenų sukeltą reaktyvųjį
artritą (4, 15). Tačiau nustatyta, jog PSReA susijęs su
II klasės HLA-DR antigenais kaip ir ūminis reumatas,
bet ne su I klasės HLA-B27 antigenais, kaip enterinių
patogenų sukeltas reaktyvusis artritas. PSReA susijęs
su HLA-DRβ1*01, ūminis reumatas – su HLA-
DRβ1*16 antigenu (6). Tai rodo, jog PSReA patoge-
netiškai yra panašesnis į ūminį reumatą negu enterinių
patogenų sukeltą reaktyvųjį artritą. D8/17B limfocitų
aloantigenų dažnai  (63–100 proc.) randama sergant
ūminiu reumatu ir siūloma juos laikyti individualaus
jautrumo ūminiam reumatui žymeniu. T. L. Jansen ir
kt. (29) tyrė septynių suaugusių ligonių, sergančių
PSReA, monokloninių antikūnų D8/17 jungimąsi prie
B limfocitų, D8/17 teigiamų B limfocitų rado tik 29
proc. atvejų, pabrėždami ligos skirtingumą nuo ūminio
reumato.

Diferencinė diagnostika.  Klinikiniai ir labora-

toriniai skirtumai tarp PSReA, ūminio reumato ir
juvenilinio idiopatinio artrito apibendrinti 2 lentelėje
(15). Esant vieno sąnario artritui, PSReA reikėtų skirti
nuo septinio artrito (8). PSReA diferencijuotinas ir su
virusiniu artritu, bakterijų sukeltu reaktyviuoju artritu,
sistemine raudonąja vilklige, mišriomis jungiamojo
audinio ligomis, spondiloartropatijomis, metaboli-
nėmis, onkologinėmis, imunologinėmis ligomis. Dau-
guma šių ligų gali būti atmesta, nuodugniai įvertinus
ligos kliniką ir pagrindinių laboratorinių tyrimų duo-
menis (14).

Gydymas. Ligoniai, sergantys PSReA, gali būti
gydomi nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU).
Kadangi liga linkusi užsitęsti, gali būti reikalingas kelių
mėnesių gydymo kursas. Pasiekus norimo gydymo
poveikio, gydymas NVNU nutraukiamas palaipsniui
mažinant vaistų dozę.

Apie profilaktinį antibakterinį PSReA gydymą

1 lentelė. Postreptokokinio reaktyviojo artrito kriterijai

A. Artrito požymiai:
1. Ūminė pradžia, simetrinis ar asimetrinis, nemigruojantis, gali būti pažeistas bet kuris sąnarys
2. Užsitęsęs ar besikartojantis
3. Nėra atsako į gydymą salicilatais arba NVNU*

B. Patvirtinta buvusi A grupės streptokokinė infekcija

C. Nėra kitų didžiųjų ūminio reumato kriterijų

D. Ūminio reumato diagnozei nepakanka modifikuotų Jones kriterijų

* NVNU – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo.

2 lentelė. Klinikiniai ir laboratoriniai skirtumai tarp postreptokokinio reaktyviojo artrito (PSReA),
ūminio reumato ir juvenilinio idiopatinio artrito (JIA)

                              Požymiai PSReA Ūminis reumatas JIA
Buvusi A grupės streptokokinė infekcija taip taip ne
Latentinis laikotarpis tarp buvusios infekcijos ir artrito <2 sav. 2–3 sav. –
Artrito pobūdis:

simetrinis gali būti ne taip
migruojantis ne taip ne
pažeidžia smulkiuosius sąnarius taip retai taip
pažeidžia stuburą taip ne taip

Atsakas į gydymą salicilatais, nesteroidinius vaistus lėtas greitas lėtas
nuo uždegimo
Artrito trukmė užsitęsusi trumpa užsitęsusi
Širdies pažeidimas:

perikarditas retai retai taip
miokarditas/valvulitas iki 6 proc. 50 proc. ne

Ryšys su HLA-DR β1 DR β1*01 DR β1*16 DR β1*08
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nedaug žinoma dėl ligos retumo, tikslių diagnostikos
kriterijų bei randomizuotų klinikinių tyrimų trūkumo.
A. Iglesias-Gammara ir kt. (10) aprašo 17 suaugusių
PSReA sergančių ligonių, negaunančių profilaktinio
gydymo, stebėtų 2–17 metų po ligos. Nė vienam iš šių
ligonių karditas neaptiktas nei kliniškai, nei echokar-
diografiškai. P. W. Kamphuisen ir kt. (30) ištyrė 42
suaugusius PSReA sergančius ligonius, kuriems dvejus
metus buvo skirtas profilaktinis gydymas penicilinu.
Per šį laikotarpį nė vienas iš šių ligonių nesusirgo kar-
ditu. C. L. De Cunto ir kt. (7) vidutiniškai 17 mėnesių
tyrė 12 PSReA sirgusių vaikų, negaunančių profilak-
tinio gydymo penicilinu. Iš jų vienas (8 proc.) po pa-
sikartojusios A grupės streptokokinės infekcijos susirgo
ūminiu reumatu. R. Y. Moon ir kt. (9) 36 mėnesius
stebėjo keturis vaikus, kuriems po PSReA skirta profi-
laktika penicilinu. Iš jų nė vienas nesusirgo karditu.

Pagal Amerikos širdies asociacijos (31) rekomen-

dacijas ligoniams, sergantiems PSReA, pakartotinei
streptokokinei infekcijai išvengti turėtų būti skiriamas
antibakterinis profilaktinis gydymas penicilinu (arba
eritromicinu penicilinui alergiškiems ligoniams). Pagal
dabartines rekomendacijas profilaktinio gydymo truk-
mė turėtų būti vieneri metai. Per šį laikotarpį ligonis
turi būti stebimas dėl galimo kardito. Jei per šiuos me-
tus ligoniui nepasireiškia karditas, profilaktinį gydymą
galima nutraukti. Jei ligoniui nustatomas karditas, anti-
bakterinis profilaktinis gydymas toliau skiriamas taip,
kaip rekomenduojama Amerikos širdies asociacijos
ūminio reumato atveju. E. M. Ayoub ir H. A. Majeed
(15), atsižvelgdami į tai, jog karditas gali išryškėti ir
vėliau negu praėjus metams po PSReA, siūlo skirti
antibakterinį profilaktinį gydymą taip, kaip rekomen-
duojama Amerikos širdies asociacijos ūminio reumato
be kardito atveju, t. y., mažiausiai penkerius metus ar
iki 21 metų amžiaus (priklausomai, kas yra ilgiau).
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to acute rheumatic fever. However, a new clinical syndrome, called poststreptococcal reactive arthritis, as a
distinct entity from acute rheumatic fever, was described recently. The purpose of this paper is to provide a
summary of published information on poststreptococcal reactive arthritis. The paper outlines its clinical description
and proposed diagnostic criteria. Similarities and differences between poststreptococcal reactive arthritis and
acute rheumatic fever are discussed. Information regarding long-term risk of carditis following poststreptococcal
reactive arthritis is provided, and therapeutic recommendations are outlined.
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