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Hortonova nemoc
J. Novák

3. 8. 2017 přijat na interní oddělení 42-letý muž 
pro febrilní stav. V klinickém obraze dominovala 
cefalea frontálně, febrilie s meningismem. Dopo-
sud se s ničím neléčící, bez trvalé medikace, bez 
alergické diatézy. Z operací (stav po appendektomii, 
stav po operaci menisků levého kolene a ruptury 
šlachy stehenního svalu vlevo). Nekuřák, pracující 
ve stavební firmě. Otec (66 let) léčící se s primární 
hypothyreosou, matka (67 let) zdravá, 2 sourozenci 
taktéž zdraví, 2 děti též zdravé.
Již před přijetím vyšetřen neurologem, klinicky 
omezená anteflexe šíje, provedeno CT mozku s nor-
málním nálezem a lumbální punkce bez průkazu 
neurozánětu. Likvor - elementy 8/ 3*10^6 l , albumin 
181 mg, bílkovina 0,312 g/l, glykémie 3,6 mmol/l, 
laktát 1,5 mmol/l, KEB 30 (nesnížený). Cytologie 
likvoru - 45% monocytů, 55% lymfocytů, patrná 
mononukleární oligocytóza. 
První potíže se objevily týden před přijetím, kdy 
jej začalo bolet za krkem, vyšetřen na neurologické 
ambulanci, uzavřeno jako akutní vertebrogenní 
algický syndrom krční páteře, provedeny intrader-
mální pupeny, předepsána analgetika s efektem. Den 
před přijetím silná cefalea ve frontální krajině se 
slabostí a únavou. Horečka 38,5° Celsia, povšechné 
myalgie. Gastrointestinální potíže popíral, na kůži 
bez výsevu, při nádechu mírné bolesti v kaudální 
části levého hemithoraxu. 
Ve vstupní laboratoři CRP 200 mg/l, PCT negativní, 
leukocyty 11,9 10^9/l  s posunem doleva (neutrofily 
0,815), FW 79/98. Odebrán mikrobiologický mate-
riál (hemokultury, moč) jež kultivačně negativní. 
Elektroforéza séra s obrazem akutního zánětu, para-
protein nepřítomen, Bence-Jones bílkovina v moči 
neprokázána. Chemické vyšetření moče včetně 
sedimentu bez patologie. Renální funkce v normě. 
Transaminázy a obstrukční enzymy mírné zvýšené 
ALT max. 2,16 ukat/l, AST max. 0,69 ukat/l, GGT 
max. 2,90 ukat/l, ALP max. 2,49 ukat/l, bilirubin 
nezvýšený. Kreatinkináza a myoglobin v normě, 
beta2 mikroglobulin nezvýšený. USG břicha bez 
patologického nálezu, rtg hrudníku s bohatší bron-
chovaskulární kresbou vpravo parakardiálně, bez 
ložiskové infiltrace. 
Pro údaj bolestí krku vlevo laterálně a štípnutí 
hmyzem (ale na přední straně hrudníku) cca týden 
před přijetím doplněno USG vyšetření s nálezem 
edému svalů pod úhlem mandibuly s krční lymfa-
denopatií vlevo. Serologie na klíšťovou meningoen-

cefalitidu a borreliózu negativní. CT vyšetření krku 
(v odstupu 10 dnů od sonografického vyšetření) 
- na mediální ploše musculus sternocleidomastoi-
deus vlevo patrných několik lymfatických uzlin do 
10 mm velikosti, jiné patologické změny v rozsahu 
vyšetření neprokázány, slinné žlázy symetrické, 
nebyl patrný edém v podkoží, ani zánětlivé změny, 
struktury na obou stranách krku byly symetrické.  
Serologie na HAV, HBV, HCV, tularémii, EBV 
a CMV pouze s anamnestickými protilátkami proti 
CMV a EBV. 
Pro trvající bolesti krku, elevované CRP a febrilní 
špičky na doporučení neurologa indikována MR 
C páteře k vyloučení spondylodiscitidy - s nálezem 
mírného prosáknutí subokcipitálních tukových 
struktur oboustranně, bez ložiska ve smyslu abscesu, 
jako vedlejší nález mírná diskopatie C5/6, foramen 
vpravo zúženo osteofyty. Mícha  bez signálových 
změn, bez útlaku.   
Vzhledem k nepravděpodobné infekční etiologii 
suspekce na autoimunitně zprostředkované one-
mocnění, provedena CT angiografie oblouku aorty, 
karotid a vertebrálních tepen s hypoplazií A2 vlevo 
(jako anatomická varieta), jinak Willisův okruh 
pravidelný, společné, vnitřní a externí krkavice 
oboustranně symetrické, s hladkými stěnami, bez 
známek stenóz nebo uzávěrů, bez známek atero-
sklerózy. Objektivně temporální arterie klidné, 
nezvětšené, na bolestivost si nestěžoval. Bolesti při 
žvýkání neměl, visus neporušen. Oční vyšetření 
bez přítomnosti známek AAION (Arteritic anterior 
ischemic optic neuropathy) nicméně to diagnosu 
tempotrální arteritidy nevylučovalo - AAION se 
mohl ještě rozvinout. 
Při kontrolní laboratoři vzestup CRP max. 273,4 
mg/l, SAA (sérový amyloid A) 413 mg/l, PCT 
nadále negativní, leukocyty max. 11,9 10^9/l , 
pokles hemoglobinu na 95 g/l (z původních 140 
g/l). Z diagnostických rozpaků ob den podán 1g 
methylprednisolonu do celkové dávky 3g s převede-
ním na per os formu v dávce 1mg/kg t. hm. (80mg 
denně). Před aplikací doplněny odběry na imuno-
logické laboratorní testy. Následují den po ukončení 
parenterálně podávaných kortikoidů provedeno 
PET/CT vyšetření (dřívější termín nebylo možné 
zajistit) - bez známek vaskulitidy, jako vedlejší nález 
útlak pravostranné pelviureterální junkce aberantní 
cévou. V časovém odstupu doplněna dynamická 
scintigrafie ledvin s furosemidem s nálezem pro-
stornějšího dutého systému pravé ledviny s relativně 
mírně obleněnou drenáží, kvantitativně funkční 
parametry oboustranně v normě. V závěru vyšetření 
bez rezidua v dutých systémech. Mírná relativní 
funkční převaha levé ledviny. 
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V imunologických laboratorních testech orgánově 
specifické a nespecifické autoprotilátky (ANA, 
ENA screening, ANCA p, c, panel myositid, APCL 
panel, anti C1q, AMA, MAG, gangliosidy) nega-
tivní, komplement bez konzumpce, cirkulující 
imunokomplexy nezvýšené. Periferní imunocyty 
s normálním zastoupení, imunoregulační index 
nezvýšený. Z intracelulárních cytokinů ( INF 27%, 
TNF alfa 59%, IL 4 3,5%, IL-2 41%, IL-10 13% 
a IL-12 13,5%) snížená hladina IL-12. Serologie na 
VZV, enteroviry ( Echo, Coxakii A, B), Anaplazma 
phygocytophilum s anamnestickými protilátkami 
proti VZV, zbývající negativní. 
Při 1. kontrole 18. 8. 2017 - klinicky bez teploty, 
významně zlepšený. Po pulzní KS terapii pokles 
v laboratoři CRP z 270 mg/l na 39,2 mg/l, FW na 
61/79 (odebráno však 48 hod. po ukončení KS 
pulzů), normalizace hemoglobinu. Nově lehká pro-
grese ALT 2,16 ukat/l a GGT na 2,9 ukat/l - v.s. při 
kortikoterapii. Při 2. kontrole 23.8. 2017 - klinicky 
se cítil dobře, teploty nebyly, velmi opatrně snížena 
dávka kortikoidů, avšak 22.8. v ranních hodinách 
probuzen pulzující ostrou bolestí fronto-temporálně 
vlevo. V kontrolní laboratoři vzestup markeru záně-
tu CRP z 39,2 mg/l na 60 mg/l, FW 61/69 bez snížení. 
Indikováno urgentní MR mozku včetně angiografie 
tepen - nález extra i intrakraniálně přiměřený, tepny 
se zachovalou strukturou s homogenním signálem! 
Při 3. kontrole 1.9. 2017 v lab. testech pokles FW na 
28/59 a CRP na 15,2 mg/l, subjektivně bez potíží. 

Při 4. kontrole 15.9. 2017 v lab. testech FW 11/22, 
CRP méně než 4 mg/l, započato s velmi pomalou 
detrakcí kortikoidů. 
Při 5. kontrole 27.9. 2017 - FW 8/18, CRP 5,4 mg/l, 
S-AA 22,7mg/l. Při 6. kontrole 17.10. 2017 vzestup 
FW 29/59 a CRP 26,4mg/l, ikdyž subjektivně bez 
potíží, navýšena dávka kortikoterapie, tentýž den 
oční vyšetření (NOT- nitroční tlak bez zvýšení, zor-
né pole bez omezení, známky AAION nepřítomny), 
21.10. 2017 oční symptomy - 2 ataky trojitého vidění 
unilaterálně vlevo trvající cca 15 minut s bolesti-
vostí kolem oční šterbiny, tentýž den oční vyšetření 
s nálezem suspekce na temporální arteritidu (při 
vyšetření mírný otok víček, zúžení oční štěrbiny 
a váznutí funkce musculus rectus superior vlevo), 
navýšena dávka kortikoterapie ze 30 mg na 60 mg 
denně, po konzultaci s Revmatologickým ústavem 
přidán metotrexát, a to v dávce 15 mg týdně s velmi 
dobrou klinickou i laboratorní odpovědí. 
Stav uzavíráme jako obrovskobuněčnou temporální 
arteritidu, v předchorobí infekční virové onemoc-
nění. Toho času na kombinované imunosupresivní 
terapii s cílem redukovat dávku kortikoterapie. 
Cílem kazuistiky je sdělení, že i nejsofistikovanější 
zobrazovací metody nemusejí být nápomocné 
k diagnostice onemocnění a stále zůstává na prv-
ním místě anamnesa v kombinaci s laboratorními 
testy, jež v tomto případně mohou predikovat relaps 
onemocnění a dle jejich dynamiky lze upravovat 
dávku léčiv.


