
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV 

PRAHA

VASKULITIDY



OBROVSKOBUNĚČNÁ (TEMPORÁLNÍ) 

ARTERITIDA 1

Definice - arteritida větví karotid ve středním
a vyšším věku

Patogeneze - role depozita imunoglobulinů
a komplementu

Klinické projevy: celkové příznaky, cefalea, 

čelistní klaudikace,  oslabení  pulsu,  zduření  

Spánkových tepen, klaudikace horních končetin 

a  Raynaudův fenomén, artritida, 

mononeuropatie  nebo  polyneuropatie,  

mozkové  krvácení,  tinnitus, vertigo, 

hypacusis, skotomy, diplopie, slepota.



Zduření a. temporalis



OBROVSKOBUNĚČNÁ (TEMPORÁLNÍ) 

ARTERITIDA 2

Laboratorní vyšetření vysoké reaktanty zánětu, 

imunologické testy negativní

Histologie - cévy:  granulomatózní zánět s histiocyty 

a mnohojadernými  obrovskými buňkami

Terapie: prednison 40-60 mg detrakce na 5-7,5 

mg. Při  postižení očí vyšší dávky déle, náhrada –

metotrexát, cyklofosfamid, azathioprin



POLYMYALGIA RHEUMATICA 1

Definice: bolest  a  ztuhlost pletenců pažních a 
pánevních, samostatně nebo  spolu s

arteritis temporalis u starších jedinců

Etiopatogeneze neznámá.

Klinické projevy:

celkové příznaky,  artralgie  a  myalgie, ztuhlost 
pažních  pletenců  do šíje, hrudní  páteře  a paží,
z pánevního pletence do bederní páteře a stehen.

Laboratorní nálezy: vysoké reaktanty a vzestup 

komplementu.



POLYMYALGIA RHEUMATICA 2

Histologie: sval: normální nebo atrofie.

Pokud sdružena s arteritis temporalis - vaskulitida

Diferenciální diagnóza: infekce,  osteoartróza,

myopatie, fibromyalgie, malignity, sekundárně

při RA, SLE, SS a jiných vaskulitidách

Terapie: prednison 10-15 mg, detrakce pomalu na 

5-7,5 mg,  náhrada - cyklofosfamid, azathioprin



IgA vaskulitida

HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1

Definice: purpura, koliky, artralgie, 
glomerulonefritida, dětský věk

Etiopatogeneze: neznámá, interkurentní infekce?

léková či potravinová alergie

Klinické projevy: urtika na končetinách a trupu -

vývoj purpury, periartikulární zduření, kolikovité 

bolesti, hypertenze, bolesti hlavy

Laboratorní nálezy: reaktanty, anémie, leukocytóza,

hematurie, malá proteinurie, nižší komplement,

pozitivita okultního krvácení



Splývající hmatná purpura



IgA vaskulitida 

HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA 2

Histologie:

kůže: leukocytoklastická vaskulitida s 

perivaskulárně polymorfonukleáry

ledviny: fokálně segmentální proliferativní

glomerulonefritida

Terapie:

infekce - antibiotika, renální insuficience -

symptomaticky, NSA, krvácení z GIT transfúze, 

kortikoidy příp. kombinovaná imunosuprese



Thromboangitis obliterans

Winiwarterova-Buergerova nemoc 
definice, výskyt a etiopatogeneze

• vaskulitida středních a malých tepen a žil 

distálních částí končetin

• převážně muži mladší 50 let kuřáci

• etiopatogeneze neznámá



Thromboangiitis obliterans
klinický obraz

• akutní, intermediární a chronické stadium

• ischémie nebo klaudikace většinou dolních 

končetin postupující proxim.

• migrující flebitidy

• Raynaudův fenomén

• dysestezie, citlivost na chlad

• ulcerace



Thromboangiitis obliterans
laboratorní a další vyšetření

• základní testy a koagulační testy k 

vyloučení jiné dg.

• arteriografie: uzávěry a. tibialis ant. (90%), 

post. (80%), peronealis (50%)

• histol: nekróza medie, mikroabscesy v 

trombech





Thromboangiitis obliterans
terapie

• abstinence kouření

• vazodilatancia

• analogy prostaglandinů

• ATB

• operace


