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   V roku 1897 George Frederic Still opísal formu chronickej artritídy u detí, známu pod názvom Stillova 
choroba alebo systémový začiatok juvenilnej reumatoidnej artritídy. Podľa Medzinárodnej ligy pre 
reumatizmus (ILAR) ju v súčasnosti klasifikujeme a pomenovávame ako systémovú formu juvenilnej 
idiopatickej artritídy (sJIA). Diagnóza sa stanoví až po vylúčení iných afekcií (infekčných, systémových, 
malígnych). Vyskytuje sa celosvetovo, prevalencia a incidencia je neznáma, familiárny výskyt nebol 
popísaný. U bielej rasy boli pozorované menej často systémové prejavy ako artritídy. Etiológia ochorenia je 
nejasná, zvažuje sa možnosť infekčnej účasti (vírus rubeoly,  EB vírus, cytomegalovírus, vírus parainfluenzy,  
parvovírus B19, vírus hepatitídy,  Yersinia enterocolitica a Mycoplasma pneumoniae), imunokomplexovej 
etiológie (zvažovaná vaskulitída na podklade depozitov  imunokomplexov) a genetickej predispozície 
(asociácia s HLA antigénmi, najmä HLA DR 1, 2, 4, 6, 7, B35,  pričom pri  HLA B35 je udávaná vyššia 
pravdepodobnosť monocyklického priebehu choroby, pri HLA DR 6 je spojená s postihnutím koreňových 
kĺbov). Popísaná bola aj nadväznosť na nešpecifické  rizikové  situácie, užívanie hormonálnej antikoncepcie, 
vakcináciu,  alergiu, aplikáciu transfúzií,  tonzilektómiu, adenotómiu, apendektómiu, zvýšenú fyzickú 
námahu a emočný stres. Klinický obraz  je najčastejšie vyjadrený febrilitami, artralgiami, artritídou, 
myalgiami, lymfadenopatiou,  kožnými zmenami, difúznou stratou vlasov, sicca syndrómom, 
hepatosplenomegáliou, pleuropulmonálnami prejavmi. Popísané sú aj prejavy Stillovej choroby bez artritídy 
ako znak sine syndrómu. Cca  1/2 pacientov má intermitentne polycyklický priebeh s jednou alebo viacerými 
exacerbáciami  s horúčkou, serozitídou, artritídou, asi 1/3 pacientov má priebeh monocyklický s výskytom 
jednej epizódy trvajúcej menej ako l rok.   
   Autori popisujú prípad  Stillovej choroby so začiatkom v adolescentnom veku,  diagnostikovanou až 
v dospelosti. Ide o 23 ročnú ženu, s anamnézou 7 rokov trvajúcich epizód febrilít, s dominanciou v jesenných 
a  zimných mesiacoch, pre ktoré bola v 16 rokoch hospitalizovaná na detskom oddelení. Stav bol vtedy 
uzatvorený ako intersticiálna bronchopneumónia, pre obraz chronickej tonzilitídy jej bola vykonaná 
tonzilektómia.  Pacientka nebola ďalej systematicky sledovaná,  v roku 2007 absolvovala laparoskopickú 
appendektómiu s nálezom exudatívnej appendicitídy, po troch rokoch bola hospitalizovaná na infekčnej 
klinike pre febrility, so sérologickou pozitivitou na Yersínie, pre ktoré bola liečená antibiotickou liečbou, ale 
len s dočasným efektom. V roku 2012 bola opakovane vyšetrovaná pre febrility, nešpecifické bolesti brucha, 
bez artritických prejavov. Sérologicky pretrvávala pozitivita na Yersinia enterocolitica v triede IgM a IgG, 
kolonoskopický nález bol až na nález folikulárnej hyperplázie v terminálnom ileu negatívny. Histologický 
nález vylúčil nešpecifickú kolitídu, ako aj prítomnosť Yersínií, rehistológia resekátu apendixu taktiež 
nepotvrdila prítomnosť Yersínií. MR vyšetrenie  brucha a malej panvy odhalilo  hepatosplenomegáliu, 
mediastinálnu, retroperitoneálnu  a mezenteriálnu lymfadenopatiu, cystickú léziu pravého ovária a tekutinu 
v cavum Douglasi. U pacientky bola započatá nešpecifická antibiotická liečba (ciprofloxacin) s prechodným 
efektom. Vykonaná trepanobiopsia nepreukázala prítomnosť primárnej, či sekundárnej malignity, 
zaznamenané boli len mierne reaktívne zmeny. Pôvodne zamýšľaná laparoskopia malej panvy nebola 
vykonaná pre regresiu cystického nálezu. Transezofageálne sono srdca nepreukázalo známky endokarditídy , 
hemokultúry pred podaním antibiotickej liečby boli 6x negatívne. Doplnené PET/CT vyšetrenie odhalilo 
vyššiu metabolickú aktivitu v mediastinálnej lymfatickej uzline, táto bola extirpovaná, histologický obraz 
zodpovedal reaktívnym zmenám. Fibrobronchoskopia  s bronchoalveolárnou lavážou nepotvrdila sarkoidózu. 
PCR na Yersínie, Chlamýdie a Mycobaktérie boli negatívne, ostatný nález vylúčil prítomnosť inej infekčnej 
etiológie, ev. systémovej malignity, ANA, ANCA profil bol negatívny,  Po celý čas bola pacientka bez  
prejavov artralgií, či artritíd. Vzhľadom na priebeh ochorenia, cyklický priebeh febrilít s celkovou alteráciou 
klinického stavu, zápalovú aktivitu s pretrvávaním hepatosplenomegálie, generalizovanej lymfadenopatie,  
nevysvetliteľnej serozitídy (c. Douglasi), po vylúčení priamej účasti infekčného agens ako aj malignity stav 
uzatvárame ako Stillovu chorobu. Pacientku nastavujeme na prednison a plaquenil. Na liečbe je klinicky 
stabilizovaná, bez epizód febrilít, s negatívnou zápalovou aktivitou, regresiou hepatosplenomegálie 
a lymfadenopatie.  



  Stillova choroba s klinickou manifestáciou febrilít, hepatosplenomegálie, uzlinového syndrómu bez artritídy 
ako sine syndrómu sa môže vyvíjať roky. Jej diagnostiku sťažujú netypické príznaky a pridružená infekcia, 
ktorá skresľuje klinický obraz. Naša pacientka mala epizódy tohto nepoznaného ochorenia 7 rokov. Bola 
liečená na intersticiálnu bronchopneumóniu, tonzilitídu, yersíniovú kolitídu, bola jej vykonaná 
appendektómia. Poukazujeme na dôležitosť komplexnej diagnostiky a chápanie súvislostí medzi klinikou, 
morfologickým obrazom a sérologickou diagnostikou.  
 
Táto práca bola podporená projektom „ Zvyšovanie možností kariérneho rastu vo výskume 
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