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Giant cell arteritis
• Arteritis temporalis, Horton betegség

• A közepes/nagyerek granulomatózus vasculitis
• Epidemiológia:
• A leggyakoribb vasculitis Európában és Észak amerikában
• A leggyakoribb vasculitis 50 év felett
• Incidencia: 10-30/ 100.000 egyén 50 év felett
• Csúcs incidencia: 70-79 év;
• Craniális forma: irreverzibilis látásvesztés: 20-30%

• Extracraniális forma: szisztémás, nagyereket érinti; FUO,
PMR

Jennette JC et al: 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum. 2013 Jan;65(1):1-11.
Zeher M.: Vasculitisek – 2013 Milyen változást hozott a 2012-es Chapel Hill-i Konszenzuskonferencia? Orv Hetil. 2013 Oct 1;154(40):1571-8.

Etiológia


Ismeretlen etiológia, de genetikai és környezeti tényezők
szerepet játszanak a betegség kialakításában:



Infekciók:






Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma, Parvovírus 19, HPV, VZV

Genetikai fogékonyság:
Többszörös genetikai hajlam van a betegségre és súlyosságára








HLA-DRB1*04 allél jelenléte (betegség és súlyosság)
Polimorfizmusok: IL-13 (R130Q)
NOS2 gén ( rs2779251)
VEGF gén (rs1885657)
TLR-4 gén (+896A/G)
IL-1RN*2/2 genotípus és a PMR hajlam
IL-6 174 C allél összefügg a PMR-val és a GCA-val

Koster and Warrington BMC Rheumatology (2017) 1:2

Patomechanizmus












Mind az innate, mind az adaptív immunrendszer
szerepet játszik
Egy ismeretlen trigger tényező következtében
vaszkuláris dendritikus sejtek (DC) abnormális
érése következik be a nagyerek adventiciájában
(vasa vasorum).
Ezen DC-ek összegyüjtik és aktiválják a (CD)
4+ naïve T-sejteket: high level expression of
both CD83 and CD86 and release of interleukin
(IL)-18
A Naïve CD4+ sejtek T helper (Th) 1, Th17 és
Th9 sejtekké differenciálódnak; IFNγ termelés
Makrofágok aktiválódnak: IL6, IL1β; MMP, ROS:
Gyulladás; Intimális hyperplázia, stenosis,
occlusio
IFNγ: Makrofág differenciáció multinukleáris
óriás sejtekké
A sérült érfal abnormális javítási
mechanizmusokat produkál: VEGF, PDGF
media vastagodás, luminális occlusio,
ischaemia, célszervkárosodás

Koster and Warrington BMC Rheumatology (2017) 1:2;
Carmona et al: Expert review of clinical immunology 2016
H. S. Lyons et al: A new era for giant cell arteritis 2019
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Eular On-line Course on Rheumatic Diseases – module n°26

Klinikai kép, tünettan



Craniális forma
Újkeletű fejfájás: 70-90%















Hirtelen kezdetű, temporálisan, súlyos
Folyamatos, éjszaka is, nem, vagy mérsékelten
javult fájdalomcsillapítóra
Újkeletű fejfájás 50 éves kor felett minden
klinikusban fel kellene, hogy vesse a GCA
gyanúját

Magas gyulladásos paraméterek (We, CRP)
Rágási klaudikáció, nyelészavar
Nyelv nekrózis, skalp nekrózis
Általános tünetek: hőemelkedés, láz, fogyás,
gyengeség
Irreverzibilis látásvesztés: 20-30%
AION: anterior ischaemic optic neuropathy: a n.
opticust ellátó posterior ciliáris artériák
occlusioja
Amaurosis fugax: 2-30%
TIA; Stroke
A beteg engedélyével

Koster and Warrington BMC Rheumatology (2017) 1:2
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Klinikai kép, tünettan









Extracraniális: szisztémás, nagyereket
érintő forma
Általános tünetek: hőemelkedés, láz, fogyás,
gyengeség
Tünetmentes lehet az érszűkület
megjelenéséig
Felkargyengeség
Vérnyomásesés
Pulzus eltűnése
Mellkasi fájdalom
PMR manifesztációk






Vállövi, medenceövi fájdalom
Reggei ízületi merevség
Perifériás arthritis

Magas gyulladásos paraméterek (We; CRP)

Klasszifikációs kritériumok

Hunder GG et al. Arthritis Rheum 1990
Scand J Rheumatol 2019;48:259–265

Diagnosztika: modern képalkotó modalitások

Dejaco C, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:636–643. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212649

Diagnosztika: Ultrahang
Fig. 1 Normal intima–media complex of a temporal artery
parietal branch (22-MHz probe)

Fig. 2 Halo sign of temporal artery frontal branch
(A) Longitudinal; (B) transverse.

Rheumatology, Volume 57, Issue suppl_2, 1 February 2018, Pages ii22–ii31, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kex461

Diagnosztika: Ultrahang
Fig. 3 Compression sign of temporal artery branches
(A and B), normal; (C and D) abnormal.



Szenzitivitás: 77%



Specificitás: 96%



TABUL: US vs. TAB



Sens: 54 vs. 39 %
Spec: 81%, vs. 100%



Első vonalban javasolt diagnosztikai
módszer



Olcsó



Gyors diagnózis



Szakértelmet igényel



Magas felbontás



Az esetek többségében kiválthatja a
TAB-ot

Rheumatology, Volume 57, Issue suppl_2, 1 February 2018, Pages ii22–ii31, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kex461

A possible approach to using rapid-access vascular
ultrasound to assist in clinical diagnostic decision

Rheumatology (Oxford), Volume 59, Issue 3, March 2020, Pages 487–494, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kez664
The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Diagnosztika: képalkotó vizsgálatok

Dejaco C, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:636–643. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212649

Diagnosztika: MRI, MRA



Az UH alternatívája



Szenzitivitás: 73%



Specificitás: 88%



Előnyök:







Standardizált
Egyszerre több ér vizsgálható
Extracraniális erek is vizsgálhatóak
Nincs sugárterhelés
Aktív gyulladás kimutatása (kontraszt halmozás)



Hárányok:





Elérhetősége még mindig limitált
Drága
Kontraszt anyag mellékhatások

Cheung et al. Agency for Healthcare Research and Quality (US) 2011
Dejaco C, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:636–643. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212649

Súlyos subclavia szűkület (bal oldal)

Diagnosztika: FDG-PET CT


Szenzitivitás: 67-77%



Specificitás: 66-100%



Egész testet vizsgálja



Egyéb pathológia is kimutatható




Tumor
Infekció
Idős betegek craniális tünetek nélkül



Drága



Elérhetősége limitált



Craniális erek vizsgálatára nem
alkalmas



Sugárterhelés



Értékelő dependens: Összetéveszthető
a gyulladás az atherosclerosissal

PET-CT
•

Szimmetrikusan mindkét a.
subclavia és proximalisan az a.
axillarisok diffúzan intenzíven
halmozzák az FDG-t (SUVmax
5,6).
Az aortafal minden szakaszon
egyenetlen mérsékelt-közepes
intenzitású FDG-halmozást
mutat.
Az abdominalis aorta teljes
hosszában emelkedett fali
aktivitás követhető.
Vélemény: Nagyereket (mko.
subclavicat, aortat) érintő
arteritis.

•

•

•

•

Dr. Hascsi Zsolt segítségével

Klasszifikációs kritériumok revíziója

Hunder GG et al. Arthritis Rheum 1990
Scand J Rheumatol 2019;48:259–265

A nagyér-vasculitisek kezelése: szteroid terápia
Kezdő dózis



Aktív szakban hatékony induktív
kezelés, elsőként választandó
készítmény.



Craniális tünetek esetén a kezelést
haladéktalanul meg kell kezdeni.



Nagy dózisú kezelés szükséges.



Az induktív szak a tünetek javulásáig
tart, általában 2-4 hétig.

Weyand CM at al. N Engl J Med. 2014;371(1):50-57.;
Labarca C, at al Rheumatology (Oxford) 2016;55(2):347-356;

GCA

Nincs látászavar, rágási nehézség (claudikáció) – napi
40–60 mg prednisolon mindaddig amíg a tünetek és
labor eltérések fennállnak

Látásvesztés (amaurosis fugax) 3 napig iv
methylprednisolone
Komplikált GCA
0.5–1g/nap majd
folytatás ≥60mg/nap p.os. prednisolon

Standard
protokoll

40–60 mg prednisolon 4 hétig vagy a klinikai és labor
tünetek javulásáig
Majd dózis csökkentés 10mg minden 2. héten 20mg-ig;
• ezután 2.5mg minden 2–4 héten 10mg-ra
• végül 1mg minden 1–2 hónapban (relapszus
kivédése)
Néhány beteg esetében szükséges tartós magas dozisú
szteroid kezelés

A szteroid
dózisát
befolyásoló
tényezők

a betegség súlyossága,
ko-morbiditások (diabetes, vese-cardiorespiratorikus
bet.-ek)
nem-kívánt események

Szteroid terápia nehézségei


Relapszus 50-80%



A betegek felénél már az első évben bekövetkezik a relapszus és 5 éven belül 80 %
relabál



A szteroid nem alkalmas a remisszió fenntartására



A betegek közel 90%-nál alakul ki legalább 1 szteroid szövődmény 10 év
utánkövetés során:



Csonttörés, osteoporosis , fertőzések, hypertonia, diabetes mellitus, GI vérzések,
elhízás, cataracta , pszichozis.

Weyand CM at al. N Engl J Med. 2014;371(1):50-57.;
Labarca C, at al Rheumatology (Oxford) 2016;55(2):347-356;

GIACTA vizsgálat
Elsődleges végpont: 52. héten tartós remisszió- relapsus hiánya
a 12. héttől (klinikai tünetmentesség+normális We/CRP)

2:1:1:1
J.H. Stone at al, N Engl J Med 2017;377:317-28.

GiACTA vizsgálat

J.H. Stone at al, N Engl J Med 2017;377:317-28.

EULAR recommendations for the management of LVV
2018 update

•

Hellmich B, et al. Ann Rheum Dis 2019;0:1–12. doi:10.1136/annrheumdis-2019-215672

Hellmich B, et al. Ann Rheum Dis 2019;0:1–12. doi:10.1136/annrheumdis-2019-215672

GCA: Van lehetőség jól időzített, hatékony kezelésre
FTC: Fast-track Clinic
• Minden GCA szuszpekt beteg sürgősségi esetnek minősül, ezért
haladéktalanul referálni kell a megfelelő szakértő csoporttal rendelkező
multidiszciplináris centrumnak
• Nagy klinikai valószínűségű esetekben a pozitív képalkotó vizsgálat elég a
diagnózis felállításáhot (TAB nem szükséges)

Debreceni Egyetem
GCA Sürgősségi Centrum
oriassejtesarteritis.hu
0630-5248861

• FTC: fast-track clinic létrehozása: csökkent a permanens látásvesztés
• Hospital of Southern Norway Trust Kristiansand: 19%-ról 2%-ra1;
• Southend University Hospital, Essex, UK: 37%-ról 9%-ra2
• Medical Centre for Rheumatology Berlin-Buch: 27%-ról 8%-ra3

• Nagy dózisú steroid kezelés típusos tünetek, magas CRP és látászavar esetén
a centrumba érkezés előtt elindítandó
• Glükokortikoiddal összefüggő adverz események rizikója, vagy jelenléte,
vagy relabáló, illetve refrakter betegek esetén a tocilizumab korai
használata javasolt
•

1: Diamantopoulos et al: Rheumatology 2016;55:66-70

•

2: P. Patil et al.:Clin Exp Rheumatol 2015;33(Suppl 89):S-103–6.

•

3: Schmidt: Rheumatology 2018;57:ii22-ii31

0630-6575436
griger.zoltan@med.unideb.hu

•

Dejaco C, et al.: Ann Rheum Dis 2018;77:636–643. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212649

•

Hellmich B, et al. Ann Rheum Dis 2019;0:1–12. doi:10.1136/annrheumdis-2019-215672

Összefoglalás


Az óriássejtes arteritis (GCA) az 50 év felettiek leggyakoribb vasculitises megbetegedése



A GCA megnyilvánulási formája lehet


Craniális: fejfájás; rágási klaudikáció és látászavar



Extracraniális: általános tünetek, fogyás, láz, ismeretlen eredetű láz, PMR (reggeli ízületi merevség, medenceövi, vállövi
fájdalom és merevség)



Közös jellemzőjük, hogy magasak a gyulladásos paraméterek (We, CRP)



A diagnózis felállításában nagy segítséget jelenthet az ultrahang



A korai diagnózist a fast track központok létrehozása meggyorsítja, amivel csökkenthető a vakság kialakulása.



A kezelés első vonalát a szteroidok jelentik, de mellékhatások alakulhatnak ki és magas a relapszus ráta



Törzskönyvezett biológiai terápia GCA indikációban a tocilizumab
T Ness at al , Dtsch Arztebl Int 2013; 110(21): 376–86;GS. Hoffman at al A&R Vol. 46, No. 5, 2002, pp 1309–1318; Gary S. Hoffman at al , Ann Intern Med. 2007;146:621-630; V M Martınez-Taboada
at al , Ann Rheum Dis 2008;67:625–630; Seror R, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:2074–2081.; Stone, J et al. ACR and ARHP Annual Meeting OP , (abstract ID: 911)

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
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