Datum narození
Pohlaví

Iniciály
Centrum

Zařadil
Datum zařazení

ATTRA II – SLE – SLEDAI – 2K
Hodnoťte pouze nálezy přítomné v čase vyšetření, nebo v předchozích 30 dnech.
Váha
8

Deskriptor
Křeče

Definice
Nedávno vzniklé. Vyloučit metabolické, infekční a polékové příčiny

8

Psychóza

8

Organický
psychosyndrom

8

Porucha vizu

8

Kraniální
neuropatie
Lupusová cefalea

Porucha schopnosti vykonávat běžné aktivity v důsledku těžké poruchy percepce reality. Patří sem:
halucinace, inkoherence, výrazně nesouvislé asociace, oslabený myšlenkový obsah, výrazně nelogické
myšlení, bizarní, nekoordinované nebo katatonické chování. Vyloučit podíl přítomnosti urémie a vlivu
léků na manifestaci
Změny duševních funkcí s porušením orientace, paměti nebo jiných intelektuálních schopností, s rychlým
vznikem a fluktuujícími klinickými rysy. Neschopnost udržet pozornost k okolí a minimálně
2 z následujících: percepční porucha, nekoherentní řeč, nespavost nebo denní ospalost, zvýšená nebo
snížená psychomotorická aktivita. Vyloučit metabolické, infekční a polékové příčiny.
Změny na sítnici v důsledku postižení SLE: cytoidní tělíska, krvácení do sítnice, serózní exsudáty nebo
krvácení v uvei, neuritida optiku. Nikoliv v důsledku hypertenze, léků či infekce.
Nově vzniklá senzorická či motorická neuropatie hlavových nervů

8
8

Skóre

Těžká, trvalá bolest hlavy, může být i migrenózní, nesmí reagovat na opiátová analgetika.

8

Cévní mozková
příhoda
Vaskulitida

Nově vzniklá mozková příhoda. Vyloučit arteriosklerózu

4

Artritida

4

Myozitida

4

Hematurie

Bolestivost/slabost proximálního svalstva spojená se zvýšenou hladinou kreatinkinázy nebo aldolázy
nebo s EMG nálezem či histologickým průkazem myozitidy
Nad 5 erytrocytů v zorném poli. Vyloučit jiné příčiny (litiáza, infekce)

4

Válce

Granulární válce s hemoglobinem, nebo erytrocytární válce

4

Proteinurie

nad 0,5 g/24 h

4

Pyurie

Nad 5 leukocytů v zorném poli. Vyloučit infekci

2

Vyrážka

Zánětlivý typ exantému

2

Alopecie

Abnormální ložisková nebo difuzní ztráta vlasů - nový vznik, nebo rekurence

2

Slizniční vředy

Ústní či nosní ulcerace, nový vznik, nebo rekurence

2

Pleuritida

Pleurální bolest na hrudníku spojená s pleurálním šelestem nebo výpotkem anebo ztluštěním pleury

2

Perikarditida

2
2

Snížený
komplement
Pozitivní dsDNA

Perikardiální bolest spojená se šelestem nebo výpotkem, EKG změnami či echokardiografickým
potvrzením
Snížení hladin CH50, C3 nebo C4 (pod limit daný laboratoří)

1

Horečka

> 38ºC po vyloučení infekce

1

Trombocytopenie

< 100 000/mm . Vyloučit vliv léků

1

Leukopenie

< 3,000/mm . Vyloučit vliv léků

Ulcerace, gangrény, citlivé uzlíky na prstech, infarkty kolem nehtů, třískové hemoragie nebo bioptický či
angiografický průkaz vaskulitidy
Nejméně 2 bolestivé klouby s příznaky zánětu (citlivost, otok či výpotek)

Zvýšená vazba DNA nad normu dané laboratoře

3

3

CELKOVÉ SKÓRE:

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU
Kamenice 126/3
625 00 Brno
http://www.iba.muni.cz
helpdesk@iba.muni.cz
tel.: +420 549 49 8281, fax: +420 549 49 2855

ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz
tel.: +420 234 07 5244, fax: +420 224 91 4451

