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Kazuistika - 
Vaskulitida
J. Novák

V říjnu 2015 byla 68letá pacientka přivezena RZP 
na  interní  ambulanci  pro  2  dny  trvající  febrilní 
stav, doprovázený atralgiemi, myalgiemi a suchým 
dráždivým  kašlem.  V osobní  anamnéze  syndrom 
neklidných nohou, cholecystolithiasa, cysty v pra-
vém laloku jaterním, hemangiomy v obou lalocích 
jaterních,  akutní  toxická  jaterní  léze  s cholesta-
tickými  rysy  po  clarithromycinu  (2005),  stav  po 
opakované  revizi  dutiny  břišní  pro  postpunkční 
krvácení do jaterního parenchymu a dutiny břišní 
2006, stav po plastice močového měchýře. Alergická 
anamnéza  negativní,  z farmak  užívala  Rolprynu 
(neergolinový  agonista  dopaminu),  nekuřačka, 
poslední  gynekologická  kontrola  v roce  2013  bez 
patologického nálezu. 
Vstupní  rentgenové  vyšetření  hrudníku  bez  pří-
tomnosti  zánětlivé  infiltrace,  v laboratoři  středně 
zvýšený ukazatel zánětu CRP 61 mg/l. Ošetřujícím 
lékařem stav uzavřen jako akutní bronchitida, nasa-
zena ATB penicilinové řady a mukolytika.
Za 14 dní na doporučení praktického lékaře pod-
stoupila vyšetření v plicní ambulanci pro přetrvá-
vající suchý dráždivý kašel a intermitentní horečky, 
kontrolní rentgenové vyšetření hrudníku bez zánět-
livé infiltrace, CRP s hodnotou 35 mg/l, indikována 
k přeléčení ATB z makrolidové skupiny. Odebrána 
krev k serologickému vyšetření na Bordetella per-
tussis jež negativní, a atypická mycobakteria pouze 
s anamnestickými protilátkami Chlamydia pneumo-
niae a Mycoplazma pneumoniae. PPD test negativní. 
Vzhledem k přetrvávajícímu kašli a intermitentním 
horečkám doplněno CT plic a mediastina, jež bylo 
bez patologického nálezu (lymfadenopatie, zánětlivé 
změny nepřítomny). 
 Na přelomu října a listopadu ústup dráždivého kaš-
le, objevení se migrujících atralgií a stále přítomných 
intermitentních horeček ojediněle se vzestupem až 
charakteru hyperpyrexie. Plicním lékařem objedná-
na k hospitalizaci na interní oddělení k dovyšetření 
etiologie. 
Ve  vstupní  laboratoři  zvýšené  ukazatele  zánětu 
FW  79/110,  CRP  118  mg/l,  leukocyty  12,5  109/l 
s mírným  posunem  doleva  v diferenciálním  roz-
počtu.  Renální  a jaterní  parametry  bez  patrné 
patologie.  Z imunoglobulinů  lehce  zvýšený  IgA 
3,7g/l.  Provedeny  odběry  na  mikrobiologická 
vyšetření (hemokultury-opakovaně, moč, sputum, 

výtěr z krku a nosu) vylučující bakteriální etiologii. 
USG břicha s chronickým nálezem cholecystolithi-
asy, cyst v pravém laloku  jaterním a hemangiomů 
v obou lalocích jaterních. Doplněny imunologické 
testy, kde z orgánově specifických a nespecifických 
autoprotilátek lehce pozitivní ANA screening, v tit-
ru 1:80, při negativním anti DNA (tj. nespecifický 
nález), zbývající negativní (ENA screening, ANCA 
p, c, anti - CCP, anti nukleosomy, anti C1q). Komple-
ment bez konzumpce, cirkulující imunokomplexy 
bez  zvýšení.  LE  buňky  neprokázány.    V buněčné 
imunitě obraz aktivace, imunoregulační index 4,9. 
Elektroforetické vyšetření bílkovin v séru s obrazem 
subakutního  zánětu,  M  komponenta  nepřítomna. 
Quantiferon test negativní. Při chemickém vyšetření 
moče přítomna bílkovina na 1 arb. jednotku a krev 
na 3 arb. jednotky, v sedimentu patrná erytrocyturie. 
Doplněno stanovení erytrocytů ve fázovém kontras-
tu s nálezem více než 80 % dysmorfních erytrocytů, 
z imunologických testů doplněny autoprotilátky anti 
GBM,  PLA2R,  APLA    a proti  atypickým  ANCA 
(BPI,  elastasa,  cathepsin  G,  lysosym,  lactoferin, 
azurocidin) s negativním nálezem, renální  funkce 
bez  alterace,  vypočtená  glomerulární  filtrace  dle 
CKD-EPI více než 1,5ml/s /1,7m2. 
Ambulantně doplněno PET/CT vyšetření s nálezem 
lokálně prosáklé abdominální aorty subrenálně zvý-
šeně akumulující FDG, v této oblasti nelze vyloučit 
zánětlivé  postižení  stěny  aorty,  viabilní  neoplázie 
akumulující FDG neprokázána. 
U pacientky  se  s největší  pravděpodobností  jedná 
o vaskulitidu  velkých  cév  s glomerulopatií  při 
normálních  renálních  funkcích.  Startovací  FW 
79/110, zahájena léčba kortikoidy per os, zprvu 1mg 
na  kilogram  tělesné  hmotnosti  s velmi  výbornou 
klinickou  (promptní  ústup  teplot,  atralgií,  ode-
znění  syndromu neklidných nohou) a laboratorní 
odpovědí (rychlý pokles CRP, FW, vzestup hladiny 
hemoglobinu,  vymizení  bílkoviny  a krve  v moči, 
sediment již bez záchytu erytrocytů - opakovaně). 
Ambulantně proběhlo oční vyšetření bez známek 
arteritidy retinálních cév,  tak USG karotid včetně 
arteria temporalis s negativním nálezem. Doplněna 
CT angiografie aorty včetně odstupu cév z aortální-
ho oblouku s jejich průběhem k posouzení přítom-
nosti stenóz, jež nepřítomny, stěny cév hladké, bez 
defektu náplně.
V tabulce jsou uvedeny laboratorní ukazatele zánětu 
a hladina  hemoglobinu  před  zahájením,  po  zahá-
jení  a postupné  detrakci  kortikoterapie.  Redukce 
systémové kortikoterapie probíhala dle klinických 
a laboratorních kontrol, pacientka ke konci dubna 
2016 na dávce 7,5 mg prednisonu denně při absenci 
klinických symptomů. 
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Tímto sdělením bych chtěl upozornit,  že při pro-
trahovaném  horečnatém  stavu  s nespecifickými 

symptomy je nutno pomýšlet na autoimunitní one-
mocnění, v tomto případně právě na vaskulitidu.

Tab.

1. 11. 2015 1. 12. 2015 1. 1. 2016 1. 2. 2016 1. 3. 2016 1. 4. 2016
CRP mg/l 103 21 <4 <4 <4 <4
FW 79/110 7/14 5/7 5/12 5/11 5/11
Hb g/l 96 109 130 144 139 120


