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Atlantoaxiálna subluxácia

traumatická ne-traumatická



Postihnutie krčnej chrbtice pri 

zápalových reumatických chorobách

• reumatoidná artritída

• psoriatická artritída

• ankylotizujúca spondylitída

• axiálna spondylartritída

• juvenilná idiopatická artritída



AAS sprevádza tieto choroby podporného a 

pohybového aparátu:

• Zápalové: RA, AS, JIA, SLE, Reiterov sy, m. Crohn, MCTD

• Nezápalové: DISH, neurofibromatóza

• Genetické choroby: Downov sy, Marfanov sy, 

mukopolysacharidózy: VII. typ (m. Sly), IV. typ (m. 

Morquio), typ I. (m. Scheie), Lesch-Nyhanov sy

• Infekčné: tbc cervikokraniálneho prechodu, m. Grisel, 

• Iné: po otoplastike, TE, ADE, kardio-pulmonálnej resuscitácií   



Reumatoidná artritída

• difúzna zápalová choroba spojiva

• prevalencia 1% dospelej populácie

• začiatok v strednom a vyššom veku, častejšie postihnutie 

žien

• autoimunitná choroba - tvorba reumatoidných faktorov -

protilátok proti ľudskému IgG

• synovitídy, deformity, deštrukcie, instabilita, subluxácie

• typický klinický nález -symetrická polyartritída

• možné postihnutie krčnej chrbtice, predovšetkým C1/C2



Formy postihnutia krčnej chrbtice 

pri RA

• postihnutie C1/C2

1. atlantoaxiálna subluxácia (ventrálna, laterálna)

2. bazilárna invaginácia (vertikálny posun)

• subaxiálne postihnutie





Atlantoaxiálne spojenie



Subaxiálne postihnutie chrbtice pri RA



SAC (Space Available for Cord)
• < 10 mm sa spája s vyšším rizikom neurologického poškodenia

ADI (atlanto-dentálny interval)

• > 3 mm  = instabilita

• > 6 mm = ruptúra lig. alare

• > 9 mm = riziko neurologického

poškodenia                    



Vertikálna AAD

Ranawatova čiara:

medzi osou C1 a osou 

vedenou osifikačným centrom 

C2 - norma 15-17mm

Chamberlainova čiara:

spojnica tvrdého podnebia a 

opisthion- bazilárna invaginácia 

ak hrot C2 ˃ 3 mm



Najčastejšie patologické nálezy v krčnej 

chrbtici pri RA

• atlantoaxiálna subluxácia (ventrálna, dorzálna, 

laterálna, vertikálna)

• zúženie intervertebrálnych štrbín v hornej C 

chrbtici bez osteofytov

• subluxácie krčných stavcov

• erózie a skleróza krycích plôch stavcových tiel

• erózie a skleróza apofyzeálnych kĺbov 

• difúzna osteoporóza



Epidemiologické aspekty AAS pri RA

• postihnutie krčnej chrbtice : 50% - 70% 

• ventrálna AAS: 25%-30% 

• vertikálna AAS: 10%-15% 

• kompresia miechy: 11% postihnutých AAS

• prežívanie chorých s cervikálnou myelopatiou: 

5 rokov - 80% pacientov

10 rokov- 28% pacientov



Súčasná prevalencia AA postihnutia          

pri RA

Zhang, T. a spol.: Arthritis Res Ther. 2015 May 31;17:148. 

Medline, PubMed, Scopus 1960-6/2014

12 249 citácií, 59 štúdií

pred 1980       1980-2014

predná AAS                                36%                 24%

vertikálna AAS                                     11%

subaxiálna AAS                                    13%

cervikálna myelopatia                            5%



Príčiny atlantoaxiálnej subluxácie

• erózie a granulačné tkanivo medzi atlasom

dens axis

• uvoľnenie ligamentum transversum atlantis

• Poškodenie ligamentum alare

• osteoporóza



Subjektívne ťažkosti pri AAS

Včasné:

• bolesť 

• stuhlosť v krčnej chrbtici

• obmedzenie pohyblivosti (lateroflexia a rotácie)

Neskôr:

• instabilita krčnej chrbtice (pohyb s blokádami, krepitáciami)

• vyžarovanie bolesti, parestézie a slabosť do jednej, viacerých, 

alebo do všetkých končatín

• stupeň slabosti neodpovedajúci kĺbovému postihnutiu

Bodakçi, E. a spol.: Rheumatol Int. 2018 May;38(5):925-931.



Klinické vyšetrenie pri podozrení na 

AAS pri RA

1. hodnotenie aktívneho rozsahu pohybu krčnej chrbtice

- vyšetruje sa aktívna pohyblivosť za plnej spolupráce pacienta

- vyšetrenie pasívnej pohyblivosti je kontraindikované

- vyšetrenie sa preruší pri vyvolaní bolesti, alebo prvých 

neurologických príznakov vystreľujúcej bolesti, alebo parestézií

do končatín ev. trupu

2. neurologické vyšetrenie vrátane vyšetrenia svalovej sily a tonusu 

na každej z horných i dolných končatín

- vyšetrenie šľachových reflexov a plantárnej odpovede

- artritída periférnych kĺbov výrazne sťažuje hodnotenie neurologického 

statusu



Neurologická symptomatológia AAS pri 

reumatoidnej artritíde

• asymptomatický priebeh

• senzorická symptomatológia

• vertebrobazilárna insufficiencia

• cervikálna myelopatia

DeQuattro K. a spol.: Rheum Dis Clin North Am. 2017 Nov;43(4):561-572. 



AAS a náhla smrť

Pubmed  1965 – 04.12.2018:  

• kongenitálne anomálie dens axis  (aplázia, hypoplázia,
os odontoideum)

• reumatoidná artritída

• Marfanov sy

• Downov sy

• tbc

Nízka pooperačná úmrtnosť po neurochirurgickej 

stabilizácií C1/2 pri RA - 0,5%, 

závažné komplikácie po operácií - 5%, 

častejšia substitúcia krvných strát RR - 2,29.

n - 1090 pacientov s RA, Japonsko

Ohya. J. a spol.: World Neurosurg. 2015 Apr;83(4):603-7.



Diagnostika AAS pri RA

• RTG  C chrbtica  LL projekcia, dynamické vyšetrenie

• MRI scan 



Indikácie k zobrazovaciemu vyšetreniu 

C chrbtice pri RA

RTG C chrbtice AP,LL projekcie vrátane dynamického vyšetrenia,

CT , MRI

1. pretrvávajúca bolesť v krčnej chrbtici a pohybové obmedzenie

pri RA

2. senzorické príznaky, vývoj spasticity, hypereflexia pri 

neurologickom vyšetrení

3. pred plánovaným operačným zákrokom v celkovej anestéze

( pred ortopedickým, alebo iným)



Atlantoaxiálne spojenie dynamicky,

LL projekcia



Ventrálna AAS pri reumatoidnej artritíde



Atlantoaxiálna instabilita. ADI > 3,5 mm

K.M. Ž., 1954, RA III c 1996, RF +



Atlantoaxiálna dislokácia – intermitentná 

vertebrobazilárna insufficiencia

J.K. Ž, 1969, JIA IV c 1984 RF negat. 



Atlantoaxiálna dislokácia – ventrálna a 

vertikálna

I.M. Ž, 1935, RA IV c (1989) RF+



Atlantoaxiálna dislokácia  - bezpríznakový 

priebeh

E.M., Ž., 1957, RA IV c (1989) RF+



Atlantoaxiálna dislokácia                                  

po occipitocervikálnej fúzií

J.B. , M, 1951, RA III. c  (1984) RF +



Diagnostika AAS pri RA

1. RTG C-chrbtice

dynamická LL projekcia

2.   zobrazenie MR



Rizikové faktory AAS pri RA

• reumatoidné granulómy

• vývoj deformít a erózií

• začiatok RA vo vyššom veku

• artritída ramenných kĺbov

• pozitivita reumatoidných faktorov

• liečba glukokortikoidmi



Management AAS pri RA

• včasná diagnostika RA

• včasná liečba DMARDs

• včasná diagnostika AAS

• prevencia vývoja ireverzibilného neurologického 

poškodenia

• prevencia náhleho úmrtia na nerozpoznanú 

kompresiu spinálnej miechy

• opatrnosť pri chirurgických zákrokoch v celkovej 

anestéze (50% pacientov s instabilitou je úplne 

asymptomatických)



Bazálne antireumatiká pri RA

• chlorochín, 

hydroxychlorochín

• penicilamín

• cyklofosfamid

• azatioprin

• chlorambucil

• metotrexát, 

• sulfasalazin

• leflunomid

• aurothiomalát

• biologická liečba



Biologická liečba pri ZRCH

Anti – TNF:     infliximab, etanercept, adalimumab,

certolizumab, golimumab

Anti – IL6:       tocilizumab, sarilumab

Anti – CD20:   rituximam

Anti-CTLA-4:  abatacept

JAK inhibítory: tofacitinib, baricitinib



AAS pri RA sa spája s deštruktívnymi zmenami v iných 

kĺbových lokalitách, PhDr. J.V., 1960, RA od 1982



RA s AAD, koxitídou vľavo a ankylózami oboch zápästí, M. B. 

1958, RA od 1988





Indikácie k chirurgickej liečbe

• progredujúca instabilita

• progredujúce neurologické poškodenie

• ADI > 6mm alebo SAC < 13 mm poukazuje na 
nutnosť stabilizácie C chrbtice pri celkovej 
anestéze

• ADI > 6mm alebo SAC < 10 mm sa považujú za 
relatívnu kontraindikáciu pre chirurgické zákroky 
v iných oblastiach, kým chrbtica sa nestabilizuje 
ako prvá



Záver:

• postihnutie C chrbtice pri RA, AS, PsA, JIA je 
súčasťou choroby

• prevalencia AAS pri RA, AS, PsA, JIA je vysoká, 
dominuje predný posun, klinicky závažnejší je 
vertikálny posun

• AAS sprevádza ťažšie, aktívne a deštruktívne 
formy RA a formy liečené glukokortikoidmi

• neurologické príznaky môžu byť závažné, 
prispievajú k disabilite a  často sú skryté za
artritídou periférnych kĺbov 


