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Souhrn 

V naší kazuistice popisujeme nemocnou ženu středního věku s dlouhotrvající 
chronickou rýmou, později provázenou  teplotami, kašlem a celkovou slabostí spojenou 
s elevací zánětlivých parametrů a oboustranným neustupujícím infiltrativním nálezem na 
plicích, který nereagoval na antibiotickou léčbu. K dořešení nálezu byla pacientka přijata na 
naši kliniku. Při přijetí byl pozoruhodný fyzikální nález sedlovitého nosu. Tato abnormalita v 
kontextu podrobné anamnézy a sumarizace dosavadních nálezů vedla k naléhavému 
podezření na Wegenerovu granulomatozu (WG). Doplňující vyšetření, především 
histologické nálezy ze vzorků horních a dolních dýchacích cest a nález c-ANCA protilátek, 
jakož i odpověď na imunosupresivní léčbu, diagnózu WG potvrdily. 
 
Summary 

In our case report we present a middle-aged woman with saddle-nose, long-lasting 
chronic rhinitis and later attending complains such as fever, cough and weakness, 
accompanied by increased inflammatory markers and bilateral pulmonary infiltrates on the 
chest X-ray. The pulmonary findings were resistant to various types of antibiotic therapy. The 
patient was recommended to the admission at our Pulmonary clinic to solve that diagnostic 
problem. Saddle-nose was a remarkable sign which caused in association with the detailed 
personal medical history, laboratory tests and some examination results, our urgent suspicion 
of Wegener's granulomatosis. The diagnosis was confirmed particularly by upper and lower  
air-ways histological findings and positivity of ANCA-antibodies, as well as the good answer 
on the immunosuppressive therapy.  
 
Úvod 

Sedlovitý nos může být pouhou malformací/abnormalitou obličeje bez známé příčiny, 
ale také příznakem závažných onemocnění. Je typický  m.j. pro chronický nekrotizující zánět 
u Wegenerovy granulomatózy, kde se v průběhu nemoci objevuje u cca jedné pětiny 
nemocných (Gottschlich S et al. 2004). Wegenerova granulomatóza patří mezi chronická 
multisystémová onemocnění nejasné etiologie. Je charakterizována systémovou vaskulitidou  
spojenou s tvorbou granulomů a nekrózami. Postihuje nejčastěji horní a dolní dýchací cesty, 
ledviny, ale i kůži, klouby, oči a srdce, periferní i centrální nervovou soustavu.  Onemocnění 
bylo poprvé popsáno ve 30. letech 20. století H. Klingerem a poté podrobněji Friedrichem 
Wegenerem. (Wegener 1936). 

V současné době se prosazuje spíše název: granulomatóza s polyangitidou. (Lošťáková 
et al. 2011) – doporučený postup diagnostiky, terapie a sledování vývoje onemocnění ( Sekce 
intersticiálních plicních procesů České Pneumologické a Ftiseologické společnosti). 

Jedná se o vzácné onemocnění s incidencí cca 8,5/1 milion obyvatel, ale má 
vzestupnou tendenci; největší výskyt byl popsán v severní Evropě a na Novém Zélandu. 
(Koldingsness W et al. 2004). 

Nejčastěji postihuje pacienty mezi 40. a 60. rokem věku a nepatrně více muže. 
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Kazuistika 
Anamnéza onemocnění před hospitalizací na TRN klinice v Plzni: 

U 42-leté ženy se v červnu 2011 objevila rýma, bolesti hlavy a zvýšené teploty;  
pacientka si všimla zarudlého místa po bodnutí hmyzem na dolní končetině. Praktický lékař 
pomyslel na možnost akutní nákazy Lymeskou boreliózou a nasadil azithromycin na dobu 6 
dní. Pro přetrvávající zvýšené teploty byl proveden RTG snímek hrudníku s nálezem 
oboustranných plicních infiltrátů. Pro podezření na pneumonii byl nasazen klarithromycin. 
Vzhledem k přetrvávající rýmě byla pacientka vyšetřena na ORL, kde byly doporučeny 
anemizační nosní kapky, kortikosteroidy  a antihistaminika. Pro neustupující potíže a nález na 
RTG hrudníku byla doporučena k vyšetření na plicní ambulanci v místě bydliště. Postupně 
byla nasazována celá řada dalších antibiotik: chloramphenicol, gentamicin a ofloxin. Bylo 
provedeno serologické vyšetření na protilátky proti bakteriím a virům. Prokázány zvýšené 
titry protilátek proti bakterii Borrelia burgdorferi, která způsobuje Lymeskou borreliózu; i 
plicní lékař byl tímto výsledkem utvrzen, že se jedná o akutní onemocnění Lymeskou 
boreliózou a přesvědčen, že léčit antibiotiky je správné. Léčba však neměla žádný vliv na 
plicní proces; na RTG snímku byla popsána  další progrese ložisek oboustranně. Nemocná 
byla doporučena k hospitalizaci na lůžkové plicní oddělení.  

Během hospitalizace bylo provedeno CT vyšetření plic a vedlejších dutin nosních 
(popis níže), dále  bronchoskopické vyšetření s nálezem zánětlivých změn v oblasti trachey, 
středního a dolního bronchu vpravo, linguly a horního bronchu vlevo, bez známek obstrukce. 
Kultivačně byly zjištěny z výplachu dolních dýchacích cest ojedinělé ne zcela charakteristické 
koky, cytologicky epitelie a polymorfní neutrofilní granulocyty. Bacil Kochův nebyl nalezen, 
rovněž PCR (z bronchoskopického materiálu). MX II i TB-Quantiferon byly negativní. 
Nemocná byla propuštěna do domácí péče s doporučením dokončit léčbu ofloxacinem a dále 
užívat nosní kapky na chronickou alergickou rýmu.  

Po návratu nemocné domů se však její stav zhoršil; dle kontrolního skiagramu 
hrudníku byla patrná další progrese nálezu. Pacientka byla na svou žádost a na žádost svého 
praktického lékaře přijata v srpnu 2011 na kliniku TRN v Plzni k dořešení nálezu. 

  
Hospitalizace na TRN klinice 

Při příjmu na naši kliniku jsme doplnili některé údaje vážící se k nynějšímu 

onemocnění. Celé onemocnění začalo mnohem dříve než v červnu 2011. Rýma se totiž 
objevila již před několika lety (v roce 2003) a trvala stále. V roce 2005 byla nemocná na 
vlastní žádost pro 1,5 roku trvající rýmu vyšetřována na alergologii a imunologii; tehdy bylo 
provedeno pro podezření na systémovou vaskulitidu (konkrétně WG) kompletní imunologické 
vyšetření, které však s negativním nálezem. Na základě kožních alergologických testů, kdy 
byla prokázána hraniční alergie na kočku a roztoče, byla doporučena léčba antihistaminiky a 
topickými kortikosteroidy. Závěrečná diagnóza zněla chronická rýma alergické etiologie. 
Pacientka zůstala i v péči ORL. Na základě negativity ANCA protilátek již dále po WG 
nepátráno. V dubnu 2010 byla poprvé popsána deformace nosu a kultivační nález výtěru z 
nosu obsahoval bakterie Staphylococcus aureus, pro který byla léčena klindamycinem 
(Dalacin). Intermitentně pacientka smrkala velké hnědočervené krusty. Po celou dobu byla 
léčena různými nosními kapkami bez pozitivního efektu. V průběhu nemoci pozorovala 
pacientka noční pocení, otok očních víček a obličeje, kašel, postupnou deformitu nosu (obr. č. 
1), bolest obou lýtek, které byly spíše svalového charakteru. Za poslední dva měsíce zhubla 
cca o 2–3 kg pro ztrátu chuti k jídlu. 
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Rodinná anamnéza nemocné byla nevýznamná vzhledem k současnému onemocnění.  
Z osobní anamnézy nemocná mívala v dětství časté bronchitidy, jinak vážněji nestonala. Jiné 
léky kromě ORL léků na chronickou rýmu trvale neužívala. Žádné operace neprodělala. 
Udává kožní alergické projevy na Augmentin. Byla a je nekuřačka a abstinentka.  Pracuje 
jako úřednice. Má 2 zdravé děti.   

Fyzikální vyšetření neprokázalo žádnou odchylku od normálního nálezu kromě 
překrvených očních spojivek a sedlovitého nosu.  
Vitální hodnoty při přijetí: výška 172cm, hmotnost 60kg, krevní tlak 116/76, puls 114/min, 
teplota 37,6oC, saturace kyslíkem 97%. 
 

Diagnózy při přijetí jsme shrnuli:  
� Oboustranné neregredující plicní infiltráty z rozpadem, nejasné etiologie, dif. dg. viz 

dále 
� Febrilie nejasné etiologie  
� Lymeská borelióza dle anamnézy a serologických vyšetření 
� Rhinitis crustosa, hyperplasia mucosae sinus maxilaris bilat. 
� Conjunctivis alergica 

 
Obrázek č. 1: Sedlovitý nos u pacientky s Wegenerovou granulomatózou 

 
V diferenciální diagnostice RTG nálezu na plicích (obr.č.2,3) jsme uvažovali o všech 

možných rozpadových plicních procesech, především  specifické etiologie, systémových 
onemocněních typu vaskulitid, o rozpadech tumoru i abscedující pneumonii. Nález 
sedlovitého nosu vedl k dominujícímu podezření na  Wegenerovu granulomatozu, proto m.j. 
indikováno vyšetření ANCA protilátek. 
 
Obrázek č. 2: RTG hrudníku při přijetí pacientky na TRN kliniku – oboustranné infiltráty 
s naznačenými rozpady 
 

Revidovali jsme externí CT vyšetření hrudníku a vedlejších dutin nosních. (obr.č.3,4) 
Na CT hrudníku přítomny oboustranně celkem tři infiltráty o velikosti přes 5cm, všechny 
infiltráty s nepravidelným centrálním rozpadem. Dalším nálezem byly vícečetné drobné coin 
lesions v obou plicích. Bez pleurálního výpotku. Bez mediastinální i hilové lymfadenopatie. 
Rtg obraz diferenciálně diagnosticky svědčil především pro tuberkulózu nebo Wegenerovu 
granulomatózu. 
Na CT VDN nález drobné hyperplazie sliznice na spodině obou anter, ostatní nález v normě. 
 
Obrázek č. 3: ( A,B,C) : CT hrudníku – neostře ohraničené infiltráty s rozpady oboustranně 
Obrázek č. 4: CT vedlejších nosních dutin – hyperplazie sliznice maxilárních a ethmoidálních 
sinů 
 

Provedena bronchoskopie s transbronchiální biopsií (obr.č.5).  Makroskopicky nález 
infiltrace  subglotické části laryngu až k první tracheální chrupavce a hlavní kariny vlevo, 
extramurální stenoza B6a vpravo. Z infiltrované sliznice provedena aspirace, výplachy a 
excize, materiál odeslán na cytologické, histologické a mikrobiologické vyšetření  včetně 
mykologie. Cytologicky nález bronchiálních epitelií a neutrofilů, kultivace z dolních cest 
dýchacích včetně mykologie negativní. Dle transbronchiálního bioptického vyšetření nález 
nečetných obrovských mnohojaderných buněk  vzhledu buněk  Langhansova typu, patologem 
vysloveno podezření na TBC etilogii. Bez maligních struktur. 
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Doplněno ORL vyšetření s nosní biopsií – rinoskopicky nosní přepážka ve střední 
čáře, bez známek perforace, nosní sliznice prosáklá, na septu více vlevo patrná hrbolatá 
sliznice. V nosní biopsii nález obrovských mnohojaderných buněk, bez epiteloidních 
granulomů, bez dysplazie či malignity. (obr.č.6) 
 
Obrázek č. 5: Transbronchiální biopsie  
Obrázek č. 6 (A, B): Nosní biopsie 
 

 
Provedená laboratorní vyšetření prokázala elevaci zánětlivých parametrů: leukocytóza 

17 x10 9/l, CRP 170 mg/l, pozitivní c-ANCA (cytoplazmatické autoprotilátky obsažené v 
neutrofilech) . V moči normální nález.  
Mikrobiologické vyšetření výtěru z nosu prokázalo opět  Staphylococcus aureus.  

Funkční vyšetření plic prokázalo přiměřenou ventilaci a lehce sníženou difúzní 
kapacitu plic (DLCO 77%). 
Na sonografii  ledvin byl  normální nález.  

Na základě výše uvedených výsledků jsme stanovili závěrečnou diagnózu 
Wegenerova granulomatóza s postižením horních cest dýchacích a plic, bez difúzní 
alveolární hemoragie., bez zřejmého postižení ledvin. (tj. „lokalizovaná forma“) 

Zahájili jsme terapii Prednisonem v dávce 60 mg/den, Cyklofosfamidem v dávce 100 
mg/den a Biseptolem 480mg tbl. obden. Léčbu nemocná snášela velmi dobře. Po 3 měsících 
terapie se stav pacientky výrazně zlepšil: ustoupilo noční pocení, únava, kašel, chronická 
rýma se zmírnila. Zlepšila se hodnota DLCO (106%). Na zadopředním skiagramu hrudníku 
byla patrná významná regrese infiltrativních ložisek (obr.č.7). 
Výrazný ústup rtg nálezu, úprava celkového stavu i pokles laboratorních hodnot podpořily 
správnost stanovené diagnózy.  
 
Obrázek č. 7: kontrolní RTG plic po 3 měsících léčby – regrese oboustranných infiltrátů 

 
Diskuse 
 Proč trvala diagnostika Wegenerovy granulomatózy u 42-leté nemocné s nově 
vyvinutým sedlovitým nosem, chronickou rýmou s hemorhagickými krustami a plicním 
infiltrativním procesem tak dlouho nerozpoznaná? Na jedné straně se jedná o relativně vzácné 
onemocnění. Na druhé straně praktický i plicní lékař se soustředili na možnost akutního 
infekčního onemocnění v souvislosti s bodnutím hmyzem tj. na Lymeskou boreliózu, které se 
přikládá v poslední době velká pozornost v odborné i laické veřejnosti; sice nevíme, zda 
nemocná měla v anamnéze přisáté klíště, které je hlavním a nejčastějším přenašečem této 
nemoci, a zda místo na kůži bylo typické pro boreliózu, tj. červená skvrna s centrálním 
projasněním. Myšlenku Lymeské boreliózy podpořil nález vyššího titru protilátek proti 
bakterii Borrelia burgdorferi ze serologického vyšetření provedeného na plicním oddělení. Jak 
je známo, zvýšené titry (IgG) protilátek nemusejí vůbec znamenat přítomnost aktivního 
onemocnění. Větší přínos pro diagnostiku přináší vedle klinického obrazu spíše vývoj titru 
protilátek nebo přímý průkaz bakterie, resp. jejich cyst, zvl. v likvoru. 

ORL lékař vyšetřil nemocnou pro dlouhotrvající rýmu, která představuje nejčastější 
ORL onemocnění a zvláště na jaře a v létě stoupá výskyt sezónních alergických rhinitid. 
Nepozastavil se však nad anamnézou smrkání hemorhagických krust, přestože tento nález 
progredoval do neobvyklé tíže. Lékař se ztotožnil s původní diagnózou chronické alergické 
rýmy a nezohlednil fakt, že antialergická terapie nebyla příliš účinná.  

Nikdo z ošetřujících lékařů nepomyslel na možnou souvislost mezi chronickou rýmou 
s hemorhagickými krustami v anamnéze a s nálezem zlatého stafylokoka a mezi postižením 
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dolních cest dýchacích. Chyběla širší diferenciálně diagnostická úvaha a chyběla i bližší 
spolupráce event. diskuse všech zúčastněných odborníků.  

Sedlovitý nos byl nejmarkantnější nález spolu s nálezem na RTG hrudníku pro 
diagnózu WG u naší nemocné. Tato deformace nosu byla dříve jedním z nejdůležitějších 
stigmat pro vrozenou syfilis. I když se koncem 20. století zdálo, že vrozená syfilis bude u nás 
vymýcena, politické a sociální změny posledních 25 let (drogy, prostituce a další faktory 
vedoucí k šíření infekce do populace) zvrátily tento příznivý trend. U vrozené syfilis vstupují 
bakterie (Treponema pallidum) od nakažené matky do fetální cirkulace transplacentárně tj. 
hematogenně. Proto u vrozené syfilis chybí příznaky primárního stadia choroby. Klinické 
známky kongenitální syfilis zahrnují hepatosplenomegalii, lymfadenopatii, kožní léze, 
osteochondritis nebo periostitis, anémii a fetální hydrops. Při postižení nosní sliznice se může 
objevit také syfilitická rýma s mukózním nebo krvavým výtokem. Tento proces může přejít 
dále na tkáně nosu a způsobit osteochondritidu, která se později (cca do dvou let) projeví 
sedlovitým nosem. Mohou se objevit i další malformace infikovaných rostoucích tkání, které 
jsou způsobené v podstatě chronickým zánětem: intersticiální keratitis, hluchota, gotické 
patro, případně perforace tvrdého patra, deformity lebky (caput quadratum s prominencemi 
čelních kostí), šavlovité tibie aj. (Křemenová et al. 2006). 

Naše nemocná však neměla sedlovitý nos od dětství, ani jiné příznaky typické pro 
vrozenou syfilis. 

Méně častou příčinou sedlovitého nosu mohou být vzácná onemocnění jako jsou 
relapsující polychondritis (onemocnění nejasné geneze postihující zvláště zevní ucho, nos, 
vzácněji dolní dýchací cesty) a lymfoidní angiocentrický  granulom (zvláštní forma T 
lymfomu). S obrazem v mnohém připomínajícím Wegenerovu granulomazu se můžeme setkat 
u šňupačů kokainu – součástí nálezu zde může být nejen sedlovitý nos, ale i nález zvláštního 
typu ANCA protilátek (Langford et al. 2012). 

Sedlovitý nos je u WG poměrně častým nálezem, literární údaje uvádějí, že v průběhu 
nemoci se vyvine až u 20% nemocných. Etiologie chronické granulomatózní nekrotizující 
vaskulitidy je nejasná. Předpokládá se, že se uplatňují zevní i genetické faktory. Z vnějších 
vlivů se uvažuje o některých mikrobiálních agens např. Staphylococcus aureus (který byl 
opakovaně nalezen u naší nemocné z výtěru nosní sliznice) aj. noxy, na které vzniká 
hypersensitivní reakce organismu. Dochází ke tvorbě protilátek proti cytoplasmě neutrofilů 
(Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies - ANCA), namířených proti antigenům obsaženým 
v  granulech neutrofilů. Pokud jsou cíle těchto protilátek rozptýleny v cytoplazmě 
homogenně, nazýváme je c-ANCA (cytoplazmatické). Pokud jsou perinukleárně, nazýváme je 
p-ANCA (perinukleární). U WG se nejčastěji (v 90%) vytvářejí proti proteináze (a mají 
charakter c-ANCA) méně často (u WG v cca 45%) se vytvářejí proti myeloperoxidáze ( a 
mají charakter p-ANCA). U naší nemocné byly nalezeny zvýšené titry c-ANCA. Vazbou 
ANCA na cílové struktury dochází k degranulaci neutrofilů, k poškození endotelu buněk 
mikrocirkulace a ke vzniku vaskulitidy. 

Nekrotizující vaskulitida vyvolala u naší nemocné v horních cestách dýchacích (na 
nose a v maxilárních dutinách) chronický granulomatózní zánět, který vedl ke ztluštění stěn 
maxilárních dutin a k vytvarování sedlovitého nosu, a v dolních dýchacích cestách došlo 
k infiltrativnímu rozpadovému plicnímu procesu. V současné době se rozlišuje lokalizovaná 
forma postihující horní a dolní dýchací cesty, kterou měla naše nemocná a která se vyskytuje 
u více než 90 % nemocných s WG, poté forma generalizovaná (s postižením ledvin). 
Klasifikační kritéria pro diagnostiku WG jsou uvedeny v tabulce 1.  

Cílem léčby je navození a udržení remise WG. Základem standardní léčby je 
v současné době 3-6 měsíční  indukční fáze s cyklofosfamidem, doplněná  kortikosteroidy,  
sledovaná  udržovací léčbou méně toxickým lékem – nejčastěji methotrexátem nebo 
azathioprimem. Délka této fáze je měnlivá, léčba patří do specializovaných center. U 
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některých pacientů je doporučena dlouhodobá profylaxe cotrimoxazolem pro prevenci recidiv 
zánětů horních cest dýchacích a zejména pneumocystové pneumonie. U refrakterních případů 
WG je možno indikovat monoklonální protilátky (rituximab) nebo inhibitory TNF-α 
(etanercept, infliximab). Z anamnézy naší nemocné je patrno, že léčba antibiotiky neměla na 
hypersenzitivní záněty žádný efekt. Až zahájení standardní léčby, tj. imunosupresivní terapie 
cyklofosfamidem a kortikosteroidy přineslo žádoucí efekt.. Zánětlivé procesy v plicní tkáni i 
v horních cestách dýchacích začaly regredovat. 

Prognóza naší nemocné je v současné době díky možnostem moderní léčby mnohem 
lepší. Bez imunosupresní léčby nemocní umírali během několika měsíců. S léčbou přežívají 
až desítky let. Naše nemocná neměla postižené ledviny, což znamená lepší prognózu ve 
srovnání s WG s postižením ledvin. Komplikace, které mohou nastat u nemocných s WG jsou 
hluchota, masivní krvácení do plic, infekční nebo nádorová onemocnění. U nemocných s WG 
a postižením ledvin hrozí chronické renální selhání. Prognóza naší nemocné tedy závisí na 
dalším vývoji choroby. Nemocná vyžaduje pravidelnou terapii, pečlivé sledování a včasnou 
léčbu interkurentních nemocí.  

Otázkou je event. plastická operace sedlovitého nosu, což by mělo význam 
psychologický na zlepšení kvality života nemocné. V literatuře je popisována řada případů 
WG, které vedly k rozvoji sedlovitého nosu. Většinou se jednalo o tzv. limitované formy 
granulomatózy, které se soustřeďují především na horní cesty dýchací: nos, paranasální dutiny 
a orbitu event. oční spojivky. Tyto limitované formy, na rozdíl od těžkých forem 
s multiorgánovým postižením, se vyskytují více u mladých žen.(Stone et al. 2004.) 

Pro průběh této formy onemocnění je typické střídání remisí a exacerbací. Plastické 
operace sedlovitého nosu jsou v těchto případech indikovány často, neboť tato deformace 
mladé ženy psychicky velmi zatěžuje. Pokud jsou operace prováděné při remisi základní 
nemoci, mají výbornou prognózu. Dokonce ani imunosupresní léčba u souboru 22 nemocných 
žen s WG neměla nežádoucí vliv na výsledky rekonstrukčních operací. (Vogt et al. 2011). 

Závěr 
Sedlovitý nos může být v některých případech pouhou malformací obličeje bez 

zjištěné příčiny. Přesto bychom měli při tomto nálezu pomýšlet především na dvě závažné, i 
když méně časté nemoci: Wegenerovu granulomatózu nebo vrozenou syfilis. Naše kazuistika 
měla poukázat na skutečnost, že i první pohled na nemocného nám může pomoci v 
diferenciální diagnostice. Současně poukazuje na skutečnost, že ne každá chronická rhinitis 
s výskytem nosních krust, která je velmi častým onemocněním, musí být alergická, ale může 
být projevem i závažnějších nemocí.   

Pro včasnou diagnostiku WG je důležitá precizní anamnéza a mezioborová spolupráce. 
U recidivujících infekcí horních cest dýchacích provázených nálezem zlatého stafylokoka je 
třeba pomýšlet na možnost nekrotizující vaskulitidy. Zvláště na počátku onemocnění WG 
nemusí být ANCA protilátky pozitivní, a proto je nutné toto vyšetření opakovat, případně 
včas odeslat pacienta na specializované pracoviště. 
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Obrázek č. 1: Sedlovitý nos u pacientky s Wegenerovou granulomatózou, A) en-face, B) 
profil 
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Obrázek č. 2:  RTG hrudníku při přijetí pacientky na TRN kliniku – oboustranné infiltráty 
s naznačenými rozpady 
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Obrázek č.  3 ( A,B,C) : CT hrudníku – neostře ohraničené infiltráty s rozpady oboustranně 
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Obrázek č. 4: CT vedlejších nosních dutin – hyperplazie sliznice maxilárních a ethmoidálních 
sinů 
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Obrázek č. 5:  Transbronchiální biopsie  
 

 
nekróza a obrovské mnohojaderné buňky 
 
 
 
Obrázek č. 6: Nosní biopsie – A, B 
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vaskulitida (vlevo) a obrovská mnohojaderná buňka (vpravo) 
 
 
 
 
 
 
B 

 
izolovaná obrovská mnohojaderná buňka 
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Obrázek č. 7:  Kontrolní RTG plic po 3 měsících léčby – regrese oboustranných infiltrátů 
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Tabulka 1: Klasifikační kritéria pro Wegenerovu granulomatózu (Americká revmatologická 
společnost 1990)  

 
1. Zánět nosní nebo ústní sliznice (vřed, hnisavý či krvavý výtok) 
2. Abnormality na skiagramu hrudníku (infiltrace) 
3. Glomerulární mikroskopická hematurie nebo erytrocytární válce v sedimentu 
4. Granulomatózní zánět intra-, peri- nebo extravaskulárně prokázaný biopticky 
 
Pro diagnózu WG je třeba přítomnost alespoň 2 kritérií.  
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