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АБСТРАКТ  

Вовед: Јувенилниот хроничен артит представува најчеста хронична болест во детската 
возраст.  

Материјали и методи: Прикажуваме случај на 12 годишно девојче кое се третира на нашиот 
оддел за прв пат поради комбинирни тегоби на јувенилен артрит и алопеција.Од фамилијарна 
анамнеза имавме позитивен податок за хипотиреоза кај мајката на детето.Детето за прв пат се 
јавува на нашиот оддел со податок за оток и болка во карпалните зглобови,со оток на 
дорзалната страна на левата дланка на 12 годишна возраст.Истотака има податок за алопеција 
на возраст од 1 годинa. 

Резултати: Иницијално се направени лабораториски иследувања од кои за одбележување се 
покачени вредности на Rf 684,8 IU/ml, ANA + 1:160 ADNA neg.anti ccp - 214,7 IU/ml.Реализирани 
се и иследувања на тироидната жлезда Тироидни хормони и антитироидни антитела (Free 
T4,Free T3,anti TPO,anti Thyroglobulin).изработени се и фибриноген 7,7 како и anti SSA,anti 
SSB,anti Scl-70,anti DNP сите негативни. 

По реализираните иследувања се дојде до заклучок дека се работи за полиартикуларна форма 
на јувенилен артрит - серопозитивен во комбинација со алопеција. Детето е поставено на 
терапија со цитостатик Метотрексат,нестероидна антиинфламаторна терапија и фолан по што 
доаѓа до значително подобрување на клиничките и лабораториските параметри. 

Заклучок : Прикажуваме случај на пациент со комбинирана форма на две хронични автоимуни 
болести на кои добивме добар тераписки одговор. 
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ABSTRACT  

Intoduction: Juvenile rheumatoid arthritis is most common chronic disease in childhood. 

Material and methods:  Department for reumo-cardiology present case report  of 12 year old girl who 
is treated on our department  for the first  time because of combinated simptomatology  of juvenile 
arthritis and alopecija.We have positive family history for hipotireosis in mother of the child.Firs t time 
girl was treated on our department for oedema and pain  in the carpal joint,with oedema of the dorzal 
side of the left hand.Alopecija this girl  have from her first year. 

Results: Initialy laboratory investigations were made : we get inceased Rf 684,8 IU/ml ,positive ANA 
+1:160, ADNA neg,anti ccp 214,7 IU.ml.We made investigations of the tyroid gl. (Free T4,Free 
T3,TPO,anti Thyroglobulin),also made fibrinogen 7,7.Antibody anti SSA,anti SSB, anti scl-70, anti 
DNP all negative.  

After  we made all investigations we concluded  that  this is case od poliarticular  form of juvenile 
rheumatoid arhtritis combined with alopecija.Girl started therapy with Metotrexate ,nonsteroid 
antinflamatory therapy and folan and we have good results from the therapy. 

Conculsion:  We  presented case report of the girl with juvenile rheumatoid arthritis and alopecia with 
good therapy response . 

 


