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Stellingen waarom FDG-PET scan niet onmisbaar is

• GCA is een heterogene ziekte waarvoor gerichte diagnostiek nodig is
• FDG-PET is geen goede ziektemarker
• FDG-PET is aspecifiek en heeft technische beperkingen
• Ongelimiteerd gebruik FDG-PET is weinig doelmatig en leidt tot overdiagnostiek
• FDG-PET heeft geen consequenties voor het beleid na stellen van diagnose GCA
• Echo duplex is een specifieke test en potentieel geschikt als eerste screeningstool 

in de diagnostische workup van GCA
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Craniele en extracraniele GCA: sterke overlap
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Presenting symptom is dus leidend in keuze van diagnostiek
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Histologische varianten “large vessel” vasculitis

Medicine (Baltimore). 2016 Feb;95(8):e2368
Arthritis Rheum. 2012 Feb;64(2):549-56

Am J Surg Pathol. 2014 Oct;38(10):1360-70

Klassieke GCA: Transmurale Inflammatie Vasa Vasorum
Vasculitis
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15% van de GCA patienten heft SVV/VVV!



Vasa Vasorum vasculitis: niet goed op FDG PET te zien!

Dubieus positieve FDG-PET Histologie Aorta: uitgebreide 
vasa vasorum vasculitis
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PET is geen goede ziekte marker

Rheumatology (Oxford). 2007;46(4):672-677
Arthritis Rheum. 2006 Feb 15;55(1):131-7

J Rheumatol. 2015 Jul;42(7):1213-7
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FDG uptake CRP Pred
dagdosis

Baseline 29/35 (83%) 77,1

3 mnd 14/22 (64%) 6,7 20 mg

6 mnd 6/8 (75%) 6,8 10 mg

Persisterende FDG uptake
bij klinische remissie!
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Onderscheid met atherosclerose is moeilijk

SQ Method Sensitivity % Specificity %

SUVmax aorta 83 (83)* 73%

Aorta-to-liver 72 (92)* 92%

Aorta-to-SCV 72 (75)* 86%

Aorta-to-ICV 67 (92)* 92% 

Hoogste accuratesse FDG uptake vergelijken met 
die van de lever (SE 83%, SP 91%)

Medicine (Baltimore). 2015 Sep;94(37):e1542



Geen goede validatiestudies: geen gouden standaard

JAMA. 2016 Jun 14;315(22):2442-58

Kliniek is gouden
standaard

Validatie tegen TAB
FDG-PET: 1
Echo Duplex: 11
MRI: 6



PET resolutie is beperkt: middelgrote vaten zijn vrij klein!

Diameter Waatwand

temporalis parietalis <1 mm 0.5 mm

temporalis communis: 2 mm 0.75 mm

axillaris 6.5 mm 1 mm

subclavia 10 mm 2 mm

Aorta 20 mm 2.5 mm 

Spatial Resolutie FDG-PET
Oude systemen: 10 mm
Nieuwe systemen: 4 mm
Combinatie met diagnostische CT: 2.5 mm
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“Bijvangst” is groot bij relatief oude populatie

• 85 FDG-PET scans 
• Bij “gezonde” diabeten, 63 

(54-66) jaar

Oesofaguscarcinoom Colonpoliepen Longnoduli

Bijnierincidentaloom Lymfadenopathie

De Boer Diabetes Care. 2016 Aug;39(8):1440-7

• OPBRENGST:
• 11/85 = 13% afwijkingen 

waarvoor aanvullende 
diagnostiek nodig was 
(scopieen, puncties, 
endocrinogisch, aanvullende 
beeldvorming)



Age

Male Female All
Female:male incidence rate 
ratio

PMR TA PMR TA PMR TA PMR TA

40–49 0.17 0.04 0.65 0.20 0.41 0.12 3.8 5.4

50–59 1.4 0.36 4.0 1.0 2.7 0.68 2.9 2.8

60–69 6.4 1.5 13.0 3.6 9.8 2.6 2.0 2.4

70–79 17.5 3.6 26.9 7.6 22.9 5.9 1.5 2.1

80+ 19.3 4.4 23.5 6.7 22.2 6.0 1.2 1.5

Hoge incidentie -> hoge kosten

16
Ann Rheum Dis. 2006 Aug;65(8):1093-8

PMR 0.5-1  / 1.000    -> 8.500 – 17.000 ptn/jaar in NL

GCA 0.1-0.2 / 1.000  -> 1.700 - 3.400 ptn/jaar in NL



Stellingen waarom FDG-PET scan niet onmisbaar is

• GCA is een heterogene ziekte waarvoor gerichte diagnostiek nodig is
• FDG-PET is geen goede ziektemarker
• FDG-PET is aspecifiek en heeft technische beperkingen
• Ongelimiteerd gebruik FDG-PET is weinig doelmatig en leidt tot overdiagnostiek
• FDG-PET heeft geen consequenties voor het beleid na stellen van diagnose GCA
• Echo duplex is een specifieke test en potentieel geschikt als eerste screeningstool 

in de diagnostische workup van GCA



Craniele vs constitutione symptomen: geen effect relapse 
risicoNo relapse (n = 73) <0.5 relapses/year (n = 130) ≥0.5 relapses/year (n = 83) P-value

Clinical symptoms, n (%)

Headache 45 (62.5) 85 (66.4) 57 (70.4) 0.59

Jaw claudication 38 (52.1) 64 (49.6) 47 (56.6) 0.61

PMR 32 (45.1) 56 (43.4) 37 (45.1) 0.96

Vision loss transient 5 (6.8) 11 (8.5) 4 (4.8) 0.59

Vision loss permanent 6 (8.3) 7 (5.5) 3 (3.6) 0.44

Leg claudication 1 (1.4) 4 (3.1) 1 (1.2) 0.56

Systemic manifestations, n (%)

Fever 17 (23.9) 23 (18.3) 17 (20.5) 0.64

Weight loss >2 kg 23 (31.5) 36 (27.7) 32 (39) 0.23

Fatigue 39 (54.2) 51 (39.2) 39 (47) 0.12

Laboratory, median (IQR)

ESR, mm/h 60.0 (43.0–95.0) 59.5 (37.5–87.5) 75.0 (50.0–96.0) 0.12

CRP, mg/l 61.0 (17.2–101.0) 45.5 (20.7–87.1) 62.6 (35.2–108.9) 0.15

Initial treatment

Prednisone mean (s.d.) 49.0 (15.4) 50.9 (12.6) 52.6 (11.7) 0.35

Aspirin, n (%) 35 (48.6) 61 (47.3) 39 (47) 0.98

Statin, n (%) 16 (22.5) 34 (26.2) 21 (25.3) 0.85
J Rheumatol. 2015 Jul;42(7):1213-7
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N Engl J Med 1997; 337:1336-1342



Colour Doppler Echo bij GCA

• Colour Doppler US 
• Lineaire probe met 

hoge frequentie 
voor oppervlakkige 
vaten (>10 MHz)

• 600 hoek

Subclavia

Temporalis: stam, frontalis, 
parietalis Carotiden

Axillaris

Schmidt WA, et al. Rheumatology 2008;47:96-101



Halo teken: specifieke maat voor vasculitis

“halo” teken

Normaal: volledige 
kleuropvulling

>0.7 mm



Stadia van GCA vs Atherosclerose

Oedeem: halo

stenose

Vroeg in beloop Later in beloop

fibrotische wandverdikking
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plaque



Arteritis temporalis niet zichtbaar op PET maar wel echo 
duplex



Sensitivity          Specificity

72 % 55 % 99,5 % 94 %

75 % 66 % 96 % 95 %

88 % 87 % 96 % 96 %

Largest series: Schmidt WA, et al. Ann Int Med 2003;138:609
Meta-analysis: Karassa FB, et al. Ann Int Med 2005;142:359-69

Stenosis
Occlusion

Halo

All
together

25

1 Study
N=751
TA:101

23 Studies
N=2036
TA:476

Echo duplex: hoge specificiteit, beperkte sensitiviteit



Echo duplex van de proximale armvaten vergroot de 
diagnostische opbrengst

Wall swelling (<50%)

Stenosis (>50%) Occlusion

Axillary a.       98%
Subclavian a. 61%
Brachial a.      21% 

Bilateral: 79%

Betrokkenheid van proximale 
armvaten bij LV-GCA

Rheumatology (Oxford). 2008 Jan;47(1):96-101



Echo duplex: kanttekeningen

Biomarker in de follow-up

• Zeer grote spreiding effect steroiden
• Eerste studies: halo verdwenen na 2-3 weken
• TABUL studie: 4 dagen

Reproduceerbaarheid

• Inter-observer overeenkomst
– aa. Temporalis 95%
– Proximale armvaten: 87% 

• Extensieve training echografisten
• (inter)nationale standaardisatie is nodig!
• Daardoor is beschikbaarheid nog beperkt
• Internationale studies!

TABUL
Temporal artery biopsy vs ultrasound in diagnosis of giant cell 

arteritis
N Engl J Med 1997;337:1336-42

Clin Exp Rheumatol 2002;20:309-18
https://www.ndorms.ox.ac.uk/clinical-trials/completed-trials/tabul

https://www.ndorms.ox.ac.uk/clinical-trials/completed-trials/tabul


FDG-PET opname vs halo sign op Echo Duplex



Duidelijke halo en subtotale brachialis stenose



MRI/CTA vs echo

Arthritis Rheum. 2008 Aug;58(8):2574-8

MRI is niet nauwkeuriger dan
echo voor diagnose craniele
GCA

Sensitiviteit: 68% to 89%
Specificiteit: 73% to 97%

MRI/MRA en CTA zijn 
uiteraard wel bruikbaar voor 
stenose bepaling/aneurysma 
follow-up



Concluderend
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HOE NU VERDER?



Lensen et al. Neth J Med 2016

FDG PET onmisbaar in diagnostisch algoritme
Suggestieve symptomen

Verdenking op 
arteritis temporalis

Grote vatenaandoening 
(stenose, aneurysma, dissectie)

Klachten systeemziekte 
met/zonder verhoogd CRP/BSE

Biopsie of duplex art. temporalis
en arteria subclavia/brachialis

MR angio of CT angio
Routine testen (bloed-, urine 

onderzoek, incl. kweek; X-thorax, 
echo/CT abdomen

FDG-PET/CT FDG-PET/CT

Geen diagnose Geen diagnose
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