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Nagyér-vasculitisek (LVV) –  
ugyanazon betegség alcsoportjai?   

Leggyakrabban az aorta és az innen eredő közepes méretű 

arteriák granulomatózus gyulladása. 

Óriássejtes arteritis (GCA) 
 

• Az a. carotis extracranialis ágait, gyakran az 
arteria temporalist érinti  
 

• 50 év felett  manifesztálódik 
 

• Gyakran társul PMR-val (30-50%) 

Takayasu arteritis (TA) 
 
• Elsősorban az aortát  
   és/vagy a fő ágait érint 

 
• 50 év alatt  manifesztálódik 

 
 
 
 

Jennette JC et al. Arthritis Rheum.65: 1-11, 2013. 
 



Samson, M., European Journal of Internal Medicine (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2017.11.003 



Parasar Ghosh; Frances A Borg; Bhaskar Dasgupta Expert Rev Clin Immunol. 2010;6(6):913-928. © 2010 Expert Reviews Ltd. 
 
Samson, M., European Journal of Internal Medicine (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2017.11.003 
 

Transmuralis gyulladásos infiltráció LVV-ben 
 

 
• Gyulladásos citokin termelés az 

adventitiában (IL-6, IL-1β, TNF-α) 
 
 

• (A) Óriássejt képződés a 
mediában, O−, NO  és MMP 
termelés  
 
 

• (B) intima hyperplasia és 
fragmentáció 
 
 

• (C) neovascularisatio, lumen 
occlusio (ishaemia, aneurysma) 

 

 



Takayasu-arteritis (ACR,1990) 3/6 

1. Betegségkezdet 40 éves kor 
alatt 

 
2. Végtag-claudicatio (főként felső 

végtagi) 
 

3. A. brachialis occlusio 
 

4. >10 Hgmm syst RR különbség a 
karok között 
 

5. A. subclaviák v. aorta abd. feletti 
zörej 

 
6. Arteriogramon lumenszűkület 

az aortában ill. a 
nagyartériákban 

Felső végtagi, hasi 
és KIR vascularis tünetek  

Arend WP, Michel BA, Bloch DA, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria 
for the classification of Takayasu arteritis. Arthritis Rheum. 1990;33(8):1129–1134. 



Óriássejtes arteritis (GCA) kritériumok  
(ACR 1990, 3/5) 

• 50 év feletti életkor 
 

• Új keletű fejfájás 
 

• A. temporalis fájdalom vagy gyengült pulsus 
 

• 50 mm/h feletti We 
 

• Az a. temp biopszián vasculitis mononuclearis vagy granulomatosus gyulladás jelei, 
sokmagvú óriássejtekkel 

 
Hunder at al. ACR1990 for GCA;Arth&Rh 1990  vol.33,no.8 



GCA tünetegyüttesek (alcsoportok) 

• Craniális tünetek: arteritis 
temporalis 

 
• Nagyér manifesztációk: aorta, 

(felső) végtagi artériák 
 
• Szisztémás tünetek: láz, fogyás, 

étvágytalanság, éjszakai izzadás 
 
• PMR overlap (40-60%) 

Ness at al , Dtsch Arztebl Int 2013; 110(21): 376–86. 

Dejaco C, Duftner C, Buttgereit F et al: Rheumatology 2017;56:506515 
doi:10.1093/rheumatology/kew273 



Cranialis GCA  

• „Új keletű” fejfájás (66-96%) 

• A. temporalis rendellenesség  

          ◦ nyomásérzékenység, csomós elváltozás, csökkent pulsatio 

• Látászavar (37%), vakság (20%) 

• Rágási/beszéd nehézség (34%) 

• Fejbőr fájdalom (21%) 

 

Ness at al , Dtsch Arztebl Int 2013; 110(21): 376–86. 



 
A GCA nagyér 
manifesztációi 

 
• Végtagi nagyobb artériák, aorta 

érintett  
o Végtagi klaudikáció  
o Perifériás pulzus hiánya  
o Végtagok közötti vérnyomás 

különbség  
o Aneurizma  

• Hiányoznak a craniális formára 
jellemző  tünetek  

o 50% a. temporalis biopszia 
negatív 

• Nehezebben felismerhető  

 

 
Szisztémás GCA 

 
• Általános tünetek dominálnak 

o Ismeretlen eredetű láz  

o Fogyás  

o Étvágytalanság 

o Éjszakai izzadás 

 

 

Ness at al , Dtsch Arztebl Int 2013; 110(21): 376–86. 
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Az EULAR 2009. ajánlásai a nagyér-vasculitisek 
menedzselésére 

1. Takayasu gyanú esetén klinikai és képalkotó vizsgálat javasolt 
 

2. GCA gyanú: a. temp. biopszia 
 

3. Nagy dózisú kortikoszteroid 
 

4. Immunszuppresszív kezelés szükséges (GCA 1, TAK 3. szintű evidencia) 
 

5. Klinikai nyomonkövetés, laborral kiegészítve 
 

6. Kis dózisú ASA 
 

7. Érsebészeti beavatkozás csak remisszióban és centrumban 
 

Ann Rheum Dis2009;68:318–323. doi:10.1136/ard.2008.088351 



Az arteria temporalis biopszia (ATB) diagnosztikai 
problémái 1. 

A gyulladás 
szegmentális eloszlású 

Gordon LK, Levin LA. JAMA 1998;280:385–6 

Kóros Normális 



Az arteria temporalis biopszia (ATB)  
diagnosztikai problémái 2. 

1. Az ATB akár 40%-ban is negatív lehet, a biopsziás minta hossza pedig nem 
biztos, hogy javítja a specificitást 
 
 
 

2. A biopszia érzékenysége egy hét után már csökken 
 
 
 

3. Az ATB-negatív betegeket GCA-ként kell kezelni, ha a klinikai, laboratóriumi 
vagy a képalkotó leletek támogatják a diagnózist 
 
 

 
4. A kezelést a diagnosztikai procedúrák elvégzéséig nem halaszthatjuk  

 

Dasgupta B et al. Rheumatology 2010;49:1594‒7 
Mukhtyar C, et al. Ann Rheum Dis 2009;68:318‒323 



Az EULAR 2016 ajánlásai a képalkotók alkalmazásáról 

• GCA gyanú esetén  korai képalkotó eljárás javasolt, de ez nem késleltetheti a 
kezelést 
 

• GCA erős klinikai gyanúja és egy képalkotó pozitivitása esetén nem szükséges 
további vizsgálat.  Enyhe klinikai gyanú és egy neg. teszt estén további vizsgálat 
szükséges 
 

• Cranialis GCA esetén az UH az elsőként javasolt vizsgálat (nem elnyomható „halo” 
jel). Negativitás esetén axillaris uh 
 

• Ha UH nem elérhető, vagy nem egyértelmű, HR MR 
 

• CT, PET-CT nem javasolt a koponya erek felmérésére 
 

• Az extracranialis erekre UH, PET, MR, CT egyaránt alkalmazható. Az uh az aorta 
felmérésére korlátozottan alkalmas  

 
 

Dejaco C, et al. Ann Rheum Dis 2018;0:1–8. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212649 



Ness at al , Dtsch Arztebl Int 2013; 110(21): 376–86. 
 
 
Halo jel: homogén, hypoechogen érfal kiszélesedés,  ami a transversalis és 
longitudinalis síkban egyaránt látszik, leggyakrabban koncentrikus 
Szenzitivitás: 77% 
Specificitás: 96%                                                  
              
Duftner C, Dejaco C, Sepiano A et al: Rheumatology 2017;56:506515 doi:10.1093/rheumatology/kew273 



Az EULAR 2016 ajánlásai a képalkotók alkalmazásáról 

• Takayasu gyanú esetén MR választandó elsőként 
 

• PET, CT, UH alternatív lehetőség 
 

• A hagyományos angiográfia nem javasolt 
 

• A  képalkotók segítséget nyújthatnak a flare gyanú igazolásában/kizárásában. 
Remisszióban nem szükséges 
 

• MRA, CTA, UH segíthet az érfal károsodás követésében  
• Képzett vizsgáló! 

 
 
 
 

Dejaco C, et al. Ann Rheum Dis 2018;0:1–8. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212649 



Gyors képalkotás mellett  a szokásos diagnosztikai protokollal szemben 
88%-kal kisebb a látásromlás kockázata 

(relative risk 0.12, 95% CI: 0.01, 0.97, p=0.01) 
 

Diamantopoulos AP et al. Rheumatology 2016;55:6670 
Fast-track outpatient GCA clinic 

Hospital of Southern Norway Trust Kristiansand LVV=large vessel vasculitis 

Lehetséges LVV LVV Nincs LVV 

Magas klinikai valószínűség  
ÉS 

negatív dUH 

Magas vagy alacsony klinikai 
valószínűség 

ÉS pozitív dUH 

Alacsony klinikai valószínűség ÉS 
negatív dUH 

24 órán belül szakvizsgálat  

Azonnali UH vizsgálat Egyéb laboratóriumi és eszközös vizsgálatok 

Kezdeti tünetek értékelése 



A betegségaktivitás felmérése 

 
• BVAS nem alkalmas 
 
• Klinikai és képalkotó követés 
 
• PRO-k 

 

The Journal of Rheumatology September 2017, jrheum.161269; DOI: https://doi.org/10.3899/jrheum.161269 



The Journal of Rheumatology September 
2017, jrheum.161269; DOI: 
https://doi.org/10.3899/jrheum.161269 

A nagyér vasculitisek 
aktivitásának megítélése 
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Az EULAR 2009. ajánlásai a nagyér-vasculitisek 
menedzselésére 

1. Takayasu gyanú esetén klinikai és képalkotó vizsgálat javasolt 
 

2. GCA gyanú: a. temp. biopszia 
 

3. Nagy dózisú kortikoszteroid 
 

4. Immunszuppresszív kezelés szükséges (GCA 1, TAK 3. szintű evidencia) 
 

5. Klinikai nyomon követés, laborral kiegészítve 
 

6. Kis dózisú ASA 
 

7. Érsebészeti beavatkozás csak remisszióban és centrumban 
 

Ann Rheum Dis2009;68:318–323. doi:10.1136/ard.2008.088351 



A nagyér-vasculitisek szteroid kezelése 
 

• Elsőként választandó induktív kezelés, nagy dózis szükséges (1mg/ttkg). 
 

• Lassú dóziscsökkentés (csak 1 hónap után) 
 

• Elhúzódó fenntartó kezelés (évekig) 
 

• Mellékhatások 
 

• A csökkenő szteroid dózis mellett gyakoriak a remissziók 

Ann Rheum Dis2009;68:318–323. doi:10.1136/ard.2008.088351 
Labarca C, at al Rheumatology (Oxford) 2016;55(2):347-356; 



Az EULAR 2009. ajánlásai a nagyér-vasculitisek 
menedzselésére 

1. Takayasu gyanú esetén klinikai és képalkotó vizsgálat javasolt 
 

2. GCA gyanú: a. temp. biopszia 
 

3. Nagy dózisú kortikoszteroid 
 

4. Immunszuppresszív kezelés szükséges (GCA 1, TAK 3. szintű evidencia) 
 

5. Klinikai nyomon követés, laborral kiegészítve 
 

6. Kis dózisú ASA 
 

7. Érsebészeti beavatkozás csak remisszióban és centrumban 
 

Ann Rheum Dis2009;68:318–323. doi:10.1136/ard.2008.088351 



Samson, M., European Journal of Internal Medicine (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2017.11.003 

A nagyér vasculitisek 
kezelésének 
potenciális 
támadáspontjai  



GCA: IL6 receptor gátlás  

• A betegek többsége csak magas dózisú és hosszas szteroid kezelésre reagál  
aminek számos mellékhatása van  

• A fellángolás aránya magas (60%) 

• Hagyományos DMARD és a TNF–alfa gátló kezelések nem bizonyultak eléggé 
hatékonynak  

• Nagyér- vasculitisben az IL6 szint megemelkedett és pozitívan korrelál a 
betegség aktivitással   
 A nagyér vaszkulitiszek pathogenézisében az IL-6  kulcsfontosságú 

proinflamatorikus cytokin  
 Nagyér vaszkulitiszek  esetén  az IL6 expresszálódás kifejezett az  aorta 

érfalban  
 Fázis III vizsgálatok igazolták  az IL6 gátlás eredményességét GCA-ban  

1. Osman M et al. PLOS One DOI: 10.1371/journal.pone.0115026. 2014 
2. Grayson PC et al. Ann Rheum Dis. 71: 1329-34, 2012 
3. Nakaoka Y et al. Int Heart J 54: 405-11, 2013.  
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J.H. Stone at al, N Engl J Med 2017;377:317-28. 

GIACTA vizsgálat: felépítés  



Beválasztási kritériumok:  
 

• Biztos GCA diagnózis (50≥év, We≥50 mm/ó, craniális tünet, PMR±, poz. 
szövettan, poz. képalkotó) 

• Új keletű (≤6hét) vagy refrakter (min 2 hét folyamatos 40mg/nap GC igény) 
• Aktív (We ≥ 30 mm/óra, CRP ≥1 mg/dL vagy poz. biopsia) 

 

Elsődleges végpont: 
 

52. héten remisszió- relapsus hiánya és a 12. héttől normális We/CRP 

GIACTA  vizsgálat  

Stone, J et al. ACR and ARHP Annual Meeting OP, (abstract ID: 911) 



       

GIACTA vizsgálat: fenntartott remisszió az  
52. héten szteroid leépítés mellett  (56% vs. 14%) 

 

Stone, J et al. ACR and ARHP Annual Meeting OP , (abstract ID: 911) 

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



GIACTA vizsgálat:   
Relapszus mentes idő 

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



GIACTA vizsgálat:   
Szignifikáns szteroid leépítő hatás 

1862 mg 

3296 mg 

3818 mg 

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



*P<0.05 vs PBO+52. **P<0.05 vs both PBO groups. 
LSM, least square mean; MCS, mental component summary; PCS, physical component summary; PGA, patient global assessment of disease 
activity;  
PRO, patient-reported outcome; SF36, Short Form 36 Health Survey; VAS, visual analogue scale. 

GIACTA vizsgálat:  
Életminőség javulás   

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



Tocilizumab: GIACTA vizsgálat 
Biztonságosság (52 hét) 

Az AE és sAE  események száma a négy vizsgálati karon hasonló volt. 
 
A TCZ karokon nem fordult elő új safety szignál.   

  

  

  

PBO + 26 

(N=50) 

PBO + 52 

(N=51) 

TCZ QW 

(N=100) 

TCZ Q2W 

(N=49) 

 Totál  betegszám  legalább 

egy  AE-vel  

48 (96.0%) 47 (92.2%) 98 (98.8%) 47 (95.9%) 

Totál eseményszám  470 486 810 432 

Halálesetek száma   0 0 0 0 

Totál betegszám  legalább egy  

sAE –vel  

11 (22.0%) 13 (25.5%) 15 (15.0%) 7 (14.3%) 

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





Összefoglalás 
 
• 2016-os EULAR diagnosztikai ajánlások 
 

– Preferálandó az ultrahang és az MR 
 
– A. temporalis biopszia nem elvárás 

 
• 2009-es EULAR kezelési javaslat (újabb nincs): szteroid kezelés mellett 

immunszuppresszió 
 

• GCA korai kezelése (vakság megelőzés)! 
 

• A fenntartó kezelés célja: tartós remisszió és a  szteroid mielőbbi leépítése (MTX ill. 
biológiai terápia) 
 

• Tocilizumab: az első törzskönyvezett biológiai terápia GCA-ben 
 
• Szisztémás gyulladásos jelekkel kísért ischaemiás tünetek esetén gondoljunk 

vasculitisre 
 

• PMR esetén fejfájásra rákérdezni! 
 

• A GCA-nak több altípusa lehet, nem feltétlenül cranialis 
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