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Raynaudův fenomén 

 záchvatovitý vasospasmus v závislosti  

na expozici chladu nebo emocionálního 

zatížení

 pozorován v oblasti prstů rukou,(nohou), 

nosních křídel, ušních lalůčku a jazyka

 benigní onemocnění, které ale zhoršuje

kvalitu života 



Raynaudův fenomén - příznaky

 zbělení - dočasná ischemie

 zfialovění - dilatace kapilár se stagnací krevního 
oběhu

 zrudnutí - reaktivní hyperemie

 digiti mortui (jen zbělení – v akutní fázi)

 příznak trikolóry (všechny fáze zachyceny naráz)

 bolest, necitlivost, otok

 někdy hyperhidrosis (pocení)



Digiti mortui Příznak trikolóry 



Patogeneze (multifaktoriální)

• centrální porucha regulace cévního tonu

• periferní faktory regulace 

1. endotelium

2. destičky

3. periferní nervová zakončení



Primární = Raynaudova choroba

 symetrický výskyt na prstech rukou

 potíže více než 2 roky, absence systém.onem.

 normálně hmatné pulsace

 nepřítomnost tkáňových nekróz, ulcerací  

a gangrén

 negativní testy na ANF

 normální hodnoty FW

 výskyt 7-20%, mladí jedinci (15-35 let),  

ženy:muži cca 4:1



Sekudnární – Raynaudův syndrom

• revmatické choroby  (vaskulitidy a systémové 
nemoci pojiva– SLE,sklerodermie,RA)

• léky a chemikálie (ß-blokátory, ergotamin, 
bleomycin, vinblastin, cisplatina, PVC)

• profesionální zátěž (vibrace, mrazírny, aj)

• intravaskulární změny (zvýšená vizkozita krve,

kryoglobulinémie)

• tepenná obliterativní onemocnění (včetně TOS,
sy karpál. tunelu)

• ostatní (malignity, hypotyreóza, fibromyalgie aj.)











Raynaudův fenomén  - prevalence 

(Brand,VascMed,1997:296-301)

 Framinghamská studie hodnocení 4 182    

jedinců po dobu 16 let

 u 130 můžů a 171 žen rozvoj RF

 prevalence muži 8,1%, ženy 9,6%

 81,4 % primární RF

 19,6 % sekundární RF nejčastěji na podkladě:

 použití beta blokátorů

 syndrom karpálního tunelu

 revmatoidní artritida (7,2%)



Diferenciální diagnostika RF

Charakteristika Primární RF Sklerodermie

Sex  F:M 20:1 4:1

Začátek Puberta 25 a více

Četnost atak > 10 denně < 5 denně

Ischem. změny nejsou přítomny

ANA Nejsou 90-95%

ACA Nejsou 50-60%

Anti Scl-70 Nejsou 20-30%

Kapilaroskopie Norma Abnormální

Vyvolání Chlad, stres chlad



Dg metody

 kapilaroskopie   

nehtového lůžka

 levná metoda

 přímá vizualizace  

kapilár



Dg metody

 laserová dopplerometrie

 hodnocení kožní mikrocirkulace

 velká variabilita signálu

 nevhodné pro monitoraci změn v čase

 dynamické testování mikrocirkulace -

chlad, stres apod. 



Dg metody

 Infračervená termografie

 nepřímá metodika průtoku krve

 měření kožní teploty



Dg metody

 měření systolického tlaku

 hodnocení digitálních arterií

 Doppler tužkový a barevný

 měření rychlosti průtoku event.lumen



Dg metody

 pletysmografie

 kvantifikace toku krve danou oblastí



Diferenciální diagnostika 

vazospastických poruch



Věk Příznaky Prognóza

Raynaudova choroba 15-40

Bilat. postižení

Provokace chladom,

emocemi

Asi v 40% postiženy DK

Dobrá, spontánní 

úprava

Traumatická

angiopatie (vibrace)
25-60

Asymetrické postižení

dominantní ruky,

Provokace vibracemi,

hlukem, chladem

Progrese či

regrese v závislosti na 

expozici a

stadiu angiopatie

Sek. Raynaudův 

syndrom
20-60

Bilat. postižení

změny pokožky rukou

gangrény, vazoparalýza

v pokročilých stádiích

Neurčité v závislosti 

na stupni poškození a 

léčbě základního 

onemocnění

Intermitentní progrese

Prognóza



Doporučení

 Raynaudův syndrom může předcházet o řadu  

let manifestaci revm.chorob, proto je nutno

pacienty sledovat:
 klinicky

 laboratorně

 funkčně

 Základní terapeuticko-preventivní opatření: 
doporučení úpravy životního stylu

zákaz kouření

prevence chladu

nepodávat hormonální antikoncepci



Léčba

Obecná opatření:

- Léčba základního onemocnění

- Vyloučení rizikových faktorů

- Pobyt v teple

- Nekouřit !

Medikamenty: (příliš nefungují, řada z nich snižuje TK)

- sympatolytika, sedativa, Ca – blokátory, 5 – HT2 blokátory

vazodilatancia, prostanoidy, antioxidanty

Vessel due F

preparáty Gingko biloba

Rehabilitace:

- Lymfodrenáže ??


