
Обмисляли ли сте диагнозата сърдечна
амилоидоза при Ваши пациенти?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪРДЕЧНАТА АМИЛОИДОЗА (СА)?

ПАТОГЕНЕЗА, ПРОГНОЗА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

РАЗПОЗНАВАНЕ НА СА: “ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ПРИЗНАЦИ”

95% от случаите на СА се дължат на лековерижна (AL)
амилоидоза или на транстиретинова амилоидна1 

Клинични признаци5 Изследвания При пациенти с необяснима левокамерна
хипертрофия или рестриктивна
кардиомиопатия, такива с:

  Анамнеза за синдром на карпалния
  канал 

  Нетравматична руптура на
  сухожилието на бицепса

  Необяснима невропатна болка 

  Ортостатична хипотония

  Диагноза хипертрофична
  кардиомиопатия след навършване
  на 60 годишна възраст.

Сърдечната амилоидоза (СА) е инфилтративно заболяване, при което неправилно
нагънати белтъци образуват неразтворими амилоидни фибрили, които се отлагат в
сърцето и това води до органна дисфункция1,2

СА често се проявява като сърдечна недостатъчност със запазена фракция на
изтласкване (HFpEF)1
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Изображенията са предоставени с
любезното съдействие на J. Kelly, TSRI

Транстиретинова амилоидна кардиомиопатия (ATTR-CM) 
Субединиците на транстиретиновия (TTR) протеин могат да се разпадат, да се нагъват погрешно и да агрегират в 
амилоидни фибрили.1  Съществуват два подтипа ATTR-CM:

Плазменоклетъчна дискразия, водеща до 
свръхпроизводство на неправилно нагънати 
лековерижни имуноглобулинови фрагменти3 

Системно заболяване, което може да засегне
много органи, включително сърцето,
бъбреците, стомашно-чревния тракт и
нервната система.6

Средната преживяемост при пациенти със
сърдечна недостатъчност (СН) е под 6 месеца,
ако не се провежда лечение.1

Рядко заболяване, което засяга всеки 8–12 на
един милион души в САЩ. От 3000 нови случая
на AL амилоидоза годишно в САЩ, при 30–50%
се наблюдава засягане на сърцето.5

Основно засяга сърцето; често се предшества
от синдром на карпалния канал, спинална
стеноза или и двете.1

Средната преживяемост е 3,6 години.7

Въпреки че няма ясни данни за честотата на 
заболяването, тя се повишава с напредване на 
възрастта. ATTR-CM от див тип може да се 
пропусне или да остане неразпозната като 
причина за често срещани сърдечно-съдови 
заболявания при пациенти в напреднала 
възраст.4,5

Може да се прояви като кардиомиопатия или
като смесен фенотип с полиневропатия в
зависимост от конкретната генетична мутация.1

Варира в зависимост от вида на мутацията.1

Честотата на заболяването не е известна
поради големия брой на мутациите.
Мутацията Val122Ile на TTR-гена се среща при
3–4% от пациентите с африкански или
афро-карибски произход.5

Възниква от нормален транстиретин (TTR)4

Според последните данни, това ще стане най-често
срещаната форма на СА5

Точкови мутации в TTR гена могат да създадат
предпоставка за погрешно нагъване на TTR белтъка4

Наследствена ATTRATTR-CM от див тип

AL амилоидоза

Подтип на СА AL амилоидоза ATTR-CM от див тип Наследствена ATTR

Патогенеза

Прогноза

Епидемиология

HFpEF4

СН със симптоми на друга
органна дисфункция4

Мъже на възраст над 65 години4,8

Анамнеза за синдром на карпалния канал4

Рефрактерност към лечение за СН, 
например инхибитори на
ангиотензин-конвертиращия ензим
(ACE инхибитори) или бета-блокери1

Електрокардиограма:
нисък волтаж  на QRS комплекса с увеличаване дебелината на лява камера6

Ехокардиограма:
симетрично увеличаване дебелината на стените на двете камери без
камерна дилатация,6 градиент на стрейна от основата към върха с
относително върхово незасягане на лонгитудиналния стрейн5

МРТ на сърце:
повишен екстрацелуларен обем, дифузно субендокардно късно
контрастно усилване с гадолиний6

Кръвни изследвания:
повишени нива на тропонин или натриуретичен пептид, особено при
задбелена стена на камерата и СН1

Пациенти с по-висок риск5

За диагностициране на СА е необходима висока степен на съмнение5
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ИЗВЪНСЪРДЕЧНИ  СИМПТОМИ6

ПЪТЯТ КЪМ ОКОНЧАТЕЛНАТА ДИАГНОЗА5,9,11,12

Погрешната диагноза води до
удължаване на времето до започване
на подходяща терапия10

Ранното диагностициране е ключът
към ефективното лечение11

Смъртността е висока, ако не се
започне ранно лечение1

Неподходящата терапия може да
доведе до влошаване състоянието
на пациента11

Неотложност на
диагностицирането

СА може да е само  един от
аспектите на системно
заболяване с мултиорганно
засягане6

Първоначално пациентите 
със СА може да потърсят 
лекарска помощ поради 
извънсърдечни симптоми, 
което повишава риска от 
поставяне на погрешна 
диагноза9

Нервна система – периферна и 
вегетативна (включително 
сетивно-двигателна) 6
AL амилоидоза, наследствена 
ATTR-CM

Стомашно-чревен 
тракт6   AL амилоидоза

Офталмологични 6 
Наследствена ATTR-CM

Белодробни 6
AL амилоидоза

Стеноза на поясния отдел на 
гръбначния стълб 6
ATTR-CM от див тип

Бъбреци 6
AL амилоидоза

Черен дроб и слезка 6
 A  L амилоидоза, 
наследствена ATTR-CM

Билатерален  синдром 
на карпалния канал 6

ATTR-CM от див тип

Повишено съмнение за СА5

Засягане на сърцето по 
данни от5:

Неинвазивен
подход12

сцинтиграфия +
изследване за
свободни леки

вериги

Инвазивен
подход9

биопсия +
определяне на типа

амилоид 

Извънкардиологични 
признаци по данни от 9,11:

Пациент със
сърдечна 

недостатъчност

Диагностично
изследване за СА

ATTR-CM

AL амилоидоза

Генетичните
тестове5

могат да потвърдят
дали ATTR-CM е

причинена от
TTR от див тип или

е наследствена

Златният стандарт за диагностициране на СА е ендомиокардната биопсия6, но за извършването й е необходима значителна
експертиза и е свързана с рискове, сред които хемоторакс и пневмоторакс13

ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА АМИЛОИДОЗА 

Контролиране на сърдечните симптоми

Може да се приложи терапия с диуретици и ограничаване приема на натрий за облекчаване на конгестията, но това може да бъде затруднено от
тесния прозорец между ниско/високо налягане на пълнене. Комбинираната терапия с бримкови диуретици и алдостеронов антагонист е
най-ефективна.1

Средствата за лечение на СН като бета-блокери и ACE инхибитори не са ефективни или не са с добра поносимост, поради зависимостта на
минутния обем от сърдечната честота и склонността към ортостатична хипертония 1
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