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Ændringskommentar Ændret så medicindosis kan gives 1 gang daglig ifølge aftale med JT
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Udredning og behandling af Arteritis Temporalis
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Læger og plejepersonale i Neurologisk Afdeling
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Definition af begreber

Arteritis Temporalis: - en vaskulitsygdom, som angriber store og middelstore arterier

-         nært associeret med polymyalgia rheumatica

-         incidens: 20/100.000 for over 50 årige

-         prævalens: 200/100.000

-         debuterer oftest ved over 70 årige og er hyppigst hos kvinder                                                                      
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Fremgangsmåde    

 

 

Symptomer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Almene:

- Træthed, anoreksi, vægttab, subfebrilia

 

Lokale:

- Hovedpine – én eller dobbeltsidig, oftest akut indsættende, til tinding  
eller panderegionen  

                                                                               

- Evt. nodulær hævelse/rødme af arteritis temporalis superfivialis
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- Iskæmiske: dobbeltsyn, ptose, synsnedsættelse, evt. amaurosis fugax, masseter
claudicatio, TCI-tilfælde, apopleksia cerebri

                                                                                                                                      

- Polymyalgia rheumatica: muskelstivhed, muskelsmerter,
evt.ledsymptomer                                         

 

  

Udredning:

 

 

Blodprøver:

- SR er kraftig forhøjet (10 % har normal SR)

- CRP er forhøjet (kan være normal trods forhøjet SR)

- Leukocytter: Moderat neutrofil leukocytose

- Hgb: Lav (anæmi ved kronisk sygdom)

- Trombocytter: Reaktiv trombocytose

 

Biopsi:

- Der henvises til ØNH læge med henblik på biopsi fra arteria temporalis superficialis     

                                                                                                                                           

- Biopsi kan tages op til 1 – 2 dage efter opstart af behandling

 

 

Behandling:

 

 

Glukokortikoidbehandling: Opstartes på mistanken (klinisk bedring inden for 1 døgn)
Initialdosis: Tb. Prednisolon 0,7 – 1,0 mg/kg/dg, der gives i 1 daglig dosis
Langsom dosisreduktion ved remission 10 % af daglig dosis med 1 – 2 ugers interval
Vedligeholdelsesdosis svarende til den laveste dosis glukokortikoid, som medfører
symptomfrihed og normalisering af SR
Behandling fortsætter indtil reduktion/seponering ikke medfører recidiv 
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Dokumentation

Observationer, udrednings- og behandlingstiltag noteres i journal

Tilbage til top

Ansvar

Den behandlende læge.
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