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DHA; Epidemiyoloji 

İnsidans: 29.6/ 100 000 (70-79 yaş arası) 

• K/E: 3 

• İskandinavya’da insidans daha yüksek 

Prevalans 

• Yaşam boyu prevalans: %1 (K), %0.5 (E) 

• 70 yaş üstünde pik 

• Minnesota’da 2230/1 milyon 

• Japonya’da 1.47/ 10 milyon (≥ 50 yaş) 

Crowson CS, et al. Arthritis Rheum 2011;63:633–9 
Smith JH, Swanson JW. Headache 2014;54:1273-1289 



Patoloji; Temporal Arterde DHA 

Akiyama M, et al. Front. Immunol. 2021;11:621098. doi:10.3389/fimmu.2020.621098 



Patogenez; Genetik Faktörler 

Akiyama M, et al. Front. Immunol. 2021;11:621098. doi:10.3389/fimmu.2020.621098 



DHA Patogenezinde Anahtar Basamaklar 

Akiyama M, et al. Front. Immunol. 2021;11:621098. doi:10.3389/fimmu.2020.621098 



DHA’da Doğal Bağışıklık Hücreleri 

Akiyama M, et al. Front. Immunol. 2021;11:621098. doi:10.3389/fimmu.2020.621098 



DHA’da Anormal T Hücre Aktivasyonu 

Akiyama M, et al. Front. Immunol. 2021;11:621098. doi:10.3389/fimmu.2020.621098 



T Hücrelerinin Patojenik Rolü 

Akiyama M, et al. Front. Immunol. 2021;11:621098. doi:10.3389/fimmu.2020.621098 



Potansiyel Tedavi Hedefleri 



Kimlerde dev hücreli arteritten şüphelenilmeli? 

50 yaş üstünde 

• Yeni başağrısı 

• Çene kladikasyosu 

• Akut gelişen görme bozuklukları 

• PMR semptomları 

• Açıklanamayan ateş veya anemi 

• Yüksek AFR 

• Muayenede temporal arter anormallikleri 

Chatterjee S, et al. Curr Cardiol Rep 2014;16:498 



DHA; Klinik belirti ve bulgular 

Kraniyal (temporal) arterit 

• Temporal başağrısı 

• Amorazis fugax 

• Çene/dil kladikasyosu 

• Kafa derisinde hassasiyet/hiperestezi 

• Temporal arterde kalınlaşma, hassasiyet, tortüöz/nodüler 
yapı, nabızda azalma 

• Arteritik anterior iskemik optik nöropati (AION) (Post 
silier/oftalmik arter) Ani, tama yakın ve genellikle kalıcı tek 
taraflı görme kaybı 

Chatterjee S, et al. Curr Cardiol Rep 2014;16:498 



DHA’da ciddi AION 

Chatterjee S, et al. Curr Cardiol Rep 2014;16:498 



PMR 

• Proksimal kaslarda ağrı, tutukluk, omuzlar ve kalçalarda 
tenosinovit, bursit, nadiren artrit 

• DHA’lı hastaların %40-50’sinde PMR, PMR’li hastaların 
%15’inde DHA 

Konsitüsyonel belirtiler 

• Ateş, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, gece 
terlemeleri 

DHA; Klinik belirti ve bulgular 

Chatterjee S, et al. Curr Cardiol Rep 2014;16:498 



Ekstrakranial hastalık (Büyük damar vasküliti) 

• DHA’lı hastaların üçte birinde 

• Subklavyan ve aksiller, karotid ve vertebro-baziler arterlerde 
ve bazen iliak arterlerde ve distal dallarında stenoz, oklüzyon 
veya ektazi 

• Aortit (genellikle asemptomatik; torasik ve daha seyrek 
olarak abdominal aortada ektazi ve anevrizma  aort 
rüptürü ve disseksiyon) 

DHA; Klinik belirti ve bulgular 

Chatterjee S, et al. Curr Cardiol Rep 2014;16:498 



Tanı 

Öykü ve FM 

Laboratuvar  

• ESH 

• CRP 

Temporal arter biyopsisi (DHA) 

• Tedaviye başlamadan önce, mümkün değilse tedaviden sonra birkaç 
gün içinde (2 hf ya kadar) 

• %25 hastada (-) 

Vasküler görüntüleme  



Görüntüleme hem tanı hem de izlemde önemli 
bir role sahiptir 

B-mod/renkli doppler 
ultrasonografi  

BT/BT  

anjiografi 

MRG/MR  

anjiografi 
PET/BT Konvansiyonel 

anjiografi 



Konvansiyonel Anjiografi 
Lümen değişikliklerini iyi gösterir. En sık görülen bulgular, uzun, 

düzgün kenarlı darlıklar, oklüzyon ve bazen anevrizmalardır 

Sağ subklavyan arter stenozu ve sol subklavyan arter okluzyonu 



Konvansiyonel Anjiografi 
 

Avantajları 

Lümen değişikliklerini iyi gösterir 

Girişimsel işlem imkanı sağlar 

Dezavantajları 

Erken vaskülitik değişiklikleri (damar 
duvarı) gösteremez 

İnvazif 

Yüksek dozda radyasyon maruziyeti 

İyotlu kontrast madde ile ilişkili 
iskemik olaylar 



Erken tanı ve hastalık aktivitesinin izlemi 

US 

MRG / MR 
anjiografi 

BT / BT 
anjiografi 

PET 

 
 
 

Arter duvarı  
inflamatuvar 
değişiklikleri 

 
 
 



B- mod ve Renkli Doppler Ultrason  
Hipoekoik konsantrik duvar kalınlaşması ile karakterli 

arteriyel inflamasyonu gösterir 

Lümeni de değerlendirir; stenoz ve anevrizma  gibi  
komplikasyonların tanınmasına yardımcı olur 



DHA’da temporal arterde halo bulgusu 

Hipoekoik siyah alan “halo”  

Sensitivite: %75; Spesifisite: %83 (referans standard: histolojik kriterler)  
Sensitivite: %68; Spesifisite: %91 (referans standard: ACR kriterleri) 

Ball EL, et al. Br J Surg 2010;97:1765–71 
Arida A, et al. BMC Musculoskelet Disord 2010;11:44 



DHA’da inflamasyonlu büyük arterlerde halo 
bulgusu 

~%30 yeni başlangıçlı DHA hastasında var 

Klinik pratikte epiaortik arterlerin (karotid, subklavyan ve 
aksiller) US’si büyük damar vaskülitini saptamada yardımcı olur  

Pipitone N, et al. Rheum Dis Clin N Am 2013; 39: 593–608 



US 

Avantajları 

Yüksek rezolüsyon (MR ile 
karşılaştırıldığında 10-kat) 

Ekonomik 

Radyasyon maruziyeti yok 

Dezavantajları 

Torasik aortayı gösteremez 

Abdominal aortayı iyi 
gösteremeyebilir 

Yapan kişiye bağımlıdır 



DHA’da US 

Her zaman temporal ve aksiller arterlerin değerlendirilmesini 
içermelidir (Sırasıyla en az ≥15–18 MHz ve ≥12–15 MHz 
frekanslı problar önerilir) 

Dört temel US bulgusu: Damar duvarının kalınlaşması veya 
halo işareti, sıkıştırılamayan arterler veya kompresyon işareti, 
darlık ve tıkanıklıklar 

Arida A, 2010 → US için teknik kalite kriterlerini karşılayan 
prospektif çalışmaları içeren meta-analiz: Halo işareti için 
%68 duyarlılık ve %91 özgüllük; bilateral halo işareti 
özgüllüğü %100 



DHA’da US 

Aranda-Valera, 2017→ TA US için %91.6 duyarlılık ve %95.8 
özgüllük (referans standart: klinik tanı)  

OMERACT US LVV grubu, 2018→ Okuyucular arası 
güvenilirlik: %91-99 (kappa: 0,83-0,98) 

TA US tanısal doğruluğu, cinsiyet, yaş ve aterosklerozdan 
etkilenebilir 



BT / BT anjiografi 
aorta ve dallarını iyi gösterir 

Distal abdominal aortada mural kalınlaşma ve  
enhancement 

Arteriyel faz Portal venöz faz Geç faz 

Salati U, et al. Canadian Association of Radiologists Journal 2012; 63:41-48 



BT / BT anjiografi 

Arterial phase Portal venous phase 

Mural kalınlaşma ve kontrastlanma ve aort anevrizması  

Salati U, et al. Canadian Association of Radiologists Journal 2012; 63:41-48 



BT anjiografi, biyopsi ile tanı almış 40 DHA hastasının 
27’sinde büyük damar tutulumunu göstermiştir;  

• Aorta (%65) 

• Brakiosefalik trunkus (%48)  

• Karotid arterler (%35)  

• Subklavyan arterler (%43)  

Prieto-Gonzalez S, et al. Ann Rheum Dis 2012;71:1170–6 

BT / BT anjiografi 



BT / BT anjiografi 

Avantajları 

Hem damar duvarı hem de lümeni 
değerlendirebilir 

Erken dönemde damar duvarı 
değişikliklerini gösterir 

Dezavantajları 

Küçük damarları iyi göstermeyebilir 

US ile karşılaştırıldığında, 
rezolüsyonu daha düşüktür 

Radyasyon maruziyeti ve kontrast 
madde alımının risklerini taşır 



MRG/MR anjiografi 

aorta ve dallarını iyi gösterir  

Brakiosefalik trunkus ve sol subklavyan  
arterde mural kalınlaşma  

Brakiosefalik trunkusda stenoz ve sol  
subklavyan arterde oklüzyon 



MRG/MR anjiografi 

Erken vaskulit bulguları:  

• Arter duvarında, diffüz paternde kalınlık artışı 

• Damar duvarında ödem (T2 ve yağ baskılamalı sekanslar)  

• Mural enhancement (T1 sekanslar) 

Post-kontrast T1 görüntüler, büyük damarlardaki inflamasyonu 
göstermede, T2 veya yağ baskılamalı görüntülere göre daha iyi 
sonuç verir 



Temporal arterlerin değerlendirilmesinde MRG 

Bley TA, et al. AJNR Am J Neuroradiol 2007;28:1722–7 

Tanıda altın standart : temporal arter biyopsisi 

Yüksek rezolüsyonlu 1.5-T MRG → DHA için (ACR sınıflandırma 
kriterleri)  

• %81 sensitif 

• %97 spesifik 



MRG/MR Anjiografi 

Avantajları 

İyonize radyasyon maruziyeti yok 

Damar duvarındaki ödemi ve mural 
kontrastlanma artışını gösterir (her zaman 
hipervaskülarite ile ilişkili olmayabilir) 

Diffüz çepeçevre saran paternde damar 
duvar kalınlaşmasını gösterir 

Dezavantajları 

Kalsifikasyonları iyi gösteremez 

Vasküler dallanma noktalarını yanlış 
olarak oklüzyon gibi gösterebilir 

Stenozları daha abartılı gösterebilir 

Küçük damarları iyi göstermez  

Pahalı    



Pozitron emisyon 
tomografi (PET) 

 
Büyük damar vaskülitlerinde 

aktive hücreler tarafından FDG 
vasküler uptake derecesini 

değerlendirir 

  0 = alım yok (≤ mediastinum); 
1 = düşük dereceli alım (< karaciğer); 
2 = orta dereceli alım (= karaciğer); 
3 = yüksek dereceli alım (> karaciğer),  
 
Toplam vasküler skor, farklı vasküler 
alanlardaki alım derecesi toplanarak 
hesaplanabilir 

Riemer, H.J.A.S.; Writing Group; Reviewer Group; Members of EANM Cardiovascular; Members of EANM Infection & Inflammation; Members of Committees;  
SNMMI Cardiovascular; Members of Council; PET Interest Group; Members of ASNC; et al. FDG-PET/CT(A) imaging in large vessel vasculitis and polymyalgia rheumatica:  
Joint procedural recommendation of the EANM, SNMMI, and the PET Interest Group (PIG), and endorsed by the ASNC. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2018, 45, 1250–1269 



PET / BT 



PET 

Meta-analiz → PET’in DHA tanısındaki sensitivitesi % 80 ve 
spesifisitesi %89  

 

Özellikle, vasküler düzgün kenarlı, lineer paternde, 
karaciğerdekinden daha yoğun FDG tutulumunun vaskülit için 
son derece spesifik olduğu görülmüştür 

 
• Besson FL, et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011;38:1764–72 



PET 

Avantajları 

Renal arterler ve temporal 
arterler dışında tüm büyük 
arterleri gösterir 

Düşük doz radyasyon 
maruziyeti 

Dezavantajları 

Sınırlı kullanım 

Pahalı 

Damar duvarı ve lümen anatomik 
detaylarını gösteremez 



Klinik Pratikte Vasküler Görüntüleme için 
Algoritma 

Prieto-Peña, D et al. Clin. Med. 2021, 10, 3704. https:// doi.org/10.3390/jcm10163704 









DHA’da Tanısal İnceleme Önerileri  
(Koşullu Öneri) 

• DHA şüphesi olan hastalarda; 
• Başlangıçta iki taraflı yerine tek taraflı TA biyopsisi yapılması, 

 
• Kısa segment (1 cm) yerine uzun segment (1 cm) TA biyopsi 

örneği alınması, 
 

• GK tedavi başlandıktan sonra, 2 haftadan daha uzun süre 
beklemek yerine 2 hafta içerisinde TA biyopsi örneği alınması, 
 

• DHA tanısı için kraniyal arter MRG yerine TA biyopsisi yapılması, 
 

• Negatif TA biyopsi sonucu/sonuçları elde edildiğinde, tanı için tek 
başına klinik değerlendirme yerine klinik değerlendirme ile birlikte 
büyük damarların non-invazif görüntülemesinin yapılması 
önerilmektedir. 



DHA’da Tanısal İnceleme Önerileri  
(Koşullu Öneri) 

 
• Yeni tanı almış DHA hastalarında; 

• Büyük damar tutulumunun değerlendirilmesi için non-invazif 
vasküler görüntülemenin yapılması önerilmektedir. 

 



DHA’da Tedavi ve İzlem Önerileri (Koşullu Öneri) 

 
Medikal Tedavi 

 
• Yeni tanı almış hastalarda; 

• Kraniyal iskemi bulguları yoksa IV pulse GK yerine yüksek doz oral GK, 
 

• Görme kaybı tehditi varsa, yüksek doz oral GK yerine IV pulse GK ile 
tedaviye başlanması, 
 

• Oral GK tedavinin günaşırı kullanım yerine günlük kullanılması, 
 

• Tedaviye oral orta-doz GK yerine oral yüksek doz GK ile başlanması, 
 

• Tek başına oral GK yerine oral GK+tocilizumab başlanması, 
 



DHA’da Tedavi ve İzlem Önerileri (Koşullu Öneri) 

 
Medikal Tedavi (Devamı) 
 

 
• Aktif ekstrakaniyal büyük damar tutulumu olan hastalarda; 

• Tek başına oral GK yerine oral GK+non-GK immunsüpresif tedavi 
kullanılması, 

 
• Derecelendirilmemiş position statement: 

• DHA’da optimal GK kullanım süresi tam olarak belirlenmemiştir; 
hastanın sonuçlarına ve tercihlerine göre ayarlanmalıdır. 
 



DHA’da Tedavi ve İzlem Önerileri (Koşullu Öneri) 

 
Medikal Tedavi (Devamı) 
 
• Yeni tanı alan hastalarda DHA tedavisi için HMG-CoA redüktaz 

inhibitörleri (statin) kullanılmaması, 
 

• Vertebral veya karotid arterlerde kritik veya akımı sınırlayıcı tutulum 
olduğunda aspirin eklenmesi, 
 
 



DHA’da Tedavi ve İzlem Önerileri (Koşullu Öneri) 

 
Medikal Tedavi (Devamı) 

 
• Orta-yüksek doz GK tedavi altındayken relaps yaşayan hastalarda, non-GK 

immunsüpresif eklenmesi, 
 

• Kraniyal iskemi bulgularıyla relaps yaşayanlarda tek başına GK dozunu 
arttırmak yerine, GK dozunu arttırıp birlikte non-GK immunsüpresif 
başlanması, 
 

• GK kullanıyorken kraniyal iskemi bulgularıyla relaps yaşayanlarda, Mtx 
eklemek ve GK dozunu arttırmak yerine GK dozunu arttırıp tocilizumab 
eklenmesi önerilmektedir. 
 



DHA’da Tedavi ve İzlem Önerileri (Koşullu Öneri) 

 
Cerrahi yaklaşım 

 
• Derecelendirilmemiş position statement: 

• Cerrahi gereken bir hastada cerrahi vasküler müdahalenin tipi ve zamanına 
romatolog ve damar cerrahı birlikte karar vermelidir. 

 
• Ciddi hastalığı olanlarda ve İS tedavi altındayken ekstremite/organ iskemi 

bulguları kötüleşenlerde İS tedaviyi arttırıp birlikte cerrahi müdahale yerine tek 
başına İS tedavinin arttırılması 
 

• Damar cerrahisi uygulananlarda hastalık aktifse perioperatif dönemde yüksek 
doz GK kullanılması önerilmektedir. 

 



DHA’da Tedavi ve İzlem Önerileri (Koşullu Öneri) 

 
Klinik ve laboratuvar izlem 
 
• Açıkca kinik remisyonda görülenlerde klinik izlem yapmamak yerine uzun süreli 

klinik izlem, 
 

• Tek başına inflamatuvar göstergeleri yükselen hastalarda İS tedaviyi arttırmak 
yerine klinik gözlem ve izlem önerilmektedir.    
 



                  DHA Tedavisine Genel Bakış 



Özet 

 

• DHA, 50 yaş üstü beyaz ırkta en sık görülen sistemik vaskülittir 

 

 

• Tanıda TA biyopsisi, altın standart olmakla birlikte US, MRG/MR 
anjio, BT/BT anjio ve PET/BT’nin yeri giderek güçlenmektedir 

 

 

• Tedavide, GK ve TOC ilk kullanılacak ajanlardır 




