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Prehľad 
 
Chronický detský neurologicko-kutánno-kĺbový syndróm (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, and 
Articular syndrome = CINCA) je charakterizovaný kožným exantémom, postihnutím kĺbov, chronickou 
granulocytovou meningitídou a v niektorých prípadoch senzorineurálnou stratou sluchu a oftalmologickými 
príznakmi. Hoci bolo celosvetovo popísaných len sto prípadov, syndróm je čoraz častejšie zaznamenaný 
detskými lekármi. Pri narodení je veľmi často prítomný makulopapulózny urtikariálny exantém, ale môže 
sa časom meniť. Presnejšie povedané, ide o exantém podobný urtike, s perivaskulárnym zápalovým 
infiltrátom obsahujúcim granulocyty. Horúčky sú nekonštantným príznakom a väčšinou sú mierne. 
Postihnutie kĺbov je variabilné, od prechodného opuchu bez poškodenia kĺbových štruktúr medzi atakmi 
choroby, až k anomáliám v rastových chrupkách a epifýzach dlhých kostí pripomínajúcich pseudotumory. 
Biopsiou útvaru sa potvrdí hypertrofia chrupky bez prítomnosti zápalových buniek. Pre postihnutie 
centrálneho nervového systému sú typické chronické bolesti hlavy na podklade chronickej granulocytovej 
meningitídy. V ťažších prípadoch môže dôjsť k zhoršeniu intelektu.  Poškodenie senzorineurálnych 
štruktúr zahŕňa zápalové prejavy očí (uveitída, postihnutie papilly a neuritída optického nervu, čo môže 
viesť k slepote) a často aj progresívnu senzorineurálnu stratu sluchu. Syndróm progreduje v zmysle 
chronického zápalu. Môže dôjsť k oneskoreniu rastu. Niektoré deti sa rodia predčasne a nezrelé. 
Ochorenie môže progredovať do sekundárnej amyloidózy. Laboratórnymi vyšetreniami sa zistí 
nešpecifický zápalový syndróm s anémiou, leukocytózou s prevahou granulocytov, zvýšená sedimentácia 
erytrocytov a elevácia hladiny C-reaktívneho proteínu. V imunologických vyšetreniach sa nezaznamená 
vzostup autoprotilátok alebo imunodeficit. Väčšina prípadov je sporadických, avšak boli popísané aj 
familiárne formy s autozómovo dominantnou dedičnosťou. U 60% pacientov boli identifikované mutácie na 
CIAS1 géne, sporadické aj familiárne formy. Tento gén je vysoko exprimovaný v bunkách vrodeného 
imunitného systému, špeciálne v granulocytoch a monocytoch. Kóduje proteín s názvom kryopyrín, ktorý 
hrá dôležitú úlohu pri kontrole imunitnej odpovede, najmä vrodeného typu. Mutácie tohto génu sú tiež 
súčasťou familiárnej chladovej urtikárie a Muckle-Wells syndrómu, dvoch fenotypovo príbuzných ochorení 
(pozri tieto termíny). Spomenuté tri syndrómy tvoria kontinuum so zvyšujúcou sa závažnosťou prejavov: 
familiárna chladová urtikária ako najbenígnejšia, CINCA ako najzávažnejšia forma a Muckle-Wells 
syndróm s intermediárnym fenotypom. Diagnóza je založená na klinickom vyšetrení, následne potvrdená 
genetickou analýzou. V diferenciálnej diagnostike je potrebné zvážiť systémové autoinflamačné choroby. 
Terapeutické postupy s užívaním rôznych anti-inflamačných a imunosupresívnych liekov nepriniesli 
úspech. Aplikácia kortikosteroidov môže čiastočne zlepšiť symptómy, ale za cenu vysokej toxocity. 
Zlepšenie zápalových prejavov ako aj intrakraniálnej hypertenzie a poškodenia sluchu (ak nebolo 
dlhotrvajúce) bolo dokázané pri užívaní anakinry, antagonistu interleukín-1 beta receptorov. Nedokázal sa 
však žiaden efekt na hypertrofické postihnutie kĺbov. Syndróm má širokú škálu stupňov závažnosti. 
U niektorých pacientov sú prítomné všetky patognomické klinické črty, so skorým začiatkom, 
s postihnutím centrálneho nervového systému a včasnými artropatiami. Kvalita života je v tomto prípade 
nízka a funkčná prognóza závisí od výskytu šľachových kontraktúr vznikajúcich pri artropatiách. Niektorí 
pacienti majú miernejšie klinické prejavy a lepšiu kvalitu života.  
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