
ATTR-CM: Информация за заболяването 
ATTR-CM е рядко, животозастрашаващо заболяване, 
което е малко познато и недостатъчно диагностицирано1

Възможни признаци на ATTR-CM
Диагнозата ATTR-CM често пъти се забавя или пропуска2

 Диагностицирайте ATTR-CM с нуклеарна сцинтиграфия 
Средствата за диагностициране на ATTR-CM включват нуклеарна сцинтиграфия 
(например [99mTc-PYP / 99mTc-DPD / 99mTc-HMDP] образна диагностика на сърце), 
ендомиокардна биопсия и генетични изследвания2

99mTc-DPD: маркирана с технеций 99m 3,3-дифосфоно-1,2-пропанодикарбоксилова киселина; 99mTc-HMDP: маркиран с
технеций 99m хидроксиметилен дифосфонат; 99mTc-PYP: маркиран с технеций 99m пирофосфат;

ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩО 
ЗАБОЛЯВАНЕ1, КОЕТО 
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ПРАВИЛНО РАЗБИРАНЕ НА 
ТРАНСТИРЕТИНОВАТА 
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ЧЕСТИ ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ
НА ATTRwt и hATTR3,4,6,10,18-21*

ATTR-CM ОТ ДИВ ТИП СПРЯМО НАСЛЕДСТВЕНА ATTR-CM

ATTR-CM ОТ ДИВ ТИП

ATTR-CM от див тип (ATTRwt) е идиопатично
заболяване,3  което не се смята за наследствено.1

Счита се, че е причина за по-голямата част от
случаите на ATTR-CM.6

Етнически произход: предимно от бяла раса3,6

Предимно от мъжки пол3,4,6

Обикновено симптомите се появяват
на възраст над 60 години12

Сърдечна недостатъчност3,4,6

Сърдечни аритмии, особено
предсърдно мъждене2-4,6

Анамнеза за двустранен
синдром на карпалния канал3,4,13

Средна преживяемост: ~ 3,5 години3,4,14

Средна преживяемост: ~ 2 до 3 години2

От мъжки и женски пол6

Симптомите могат да се появят
още на 50 – 60 годишна възраст12,17

Сърдечна недостатъчност6

Неврологични симптоми
(периферни и вегетативни)6

Стомашно-чревни симптоми6

Анамнеза за двустранен синдром
на карпалния канал6

Наследствената ATTR-CM (hATTR)* се причинява от
мутация в TTR гена.1 Наследствени мутации в TTR
гена се наблюдават често при пациенти от 
африкански, (Val122Ile), ирландски (Thr60Ala),
италиански (Ile68Leu) и датски (Leu11Met) произход, 
а в българската популация най-често се наблюдава
(Glu89Gln).2,12,15,16, 38

*Известна още като вариантна hATTR.1
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СКК: синдром на карпалния канал; СНзФИ: сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване.
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Имуноглобулинова лековерижна амилоидоза (AL)11Транстиретинова амилоидоза (ATTR)11

ATTR от див тип
(ATTRwt)11

Наследствена ATTR 
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Известна още като
вариантна1

Важно е да се прави клинично разграничаване между ATTR и AL, тъй като 
предполагат различен терапевтичен подход на заболяването.11
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Амилоидозата представлява група от заболявания, при които амилоидни фибрили се отлагат в 
извънклетъчните пространства на различни органи, което впоследствие води до прогресираща 
органна дисфункция.1,9 Амилоидните фибрили се образуват от струпвания на неправилно нагънати 
протеини. Най-често срещаните амилоидни фибрилни протеини, които могат да инфилтрират сърцето 
и да доведат до сърдечна амилоидоза1 са имуноглобулинов лековерижен амилоиден протеин (AL) 
и транстиретинов амилоиден фибрилен протеин (ATTR).2,9-11

Конкретно ATTR-CM се наблюдава основно при по-възрастни пациенти, при които неправилно 
нагънати транстиретинови протеини се отлагат в сърцето. Това рядко заболяване е 
животозастрашаващо, малко познато и недостатъчно диагностицирано1,2



ПРИЗНАЦИ,
КОИТО ОСТАВАТ СКРИТИ
НА ПРЪВ ПОГЛЕД

 

ВЪЗМОЖНО НАЛИЧИЕ НА ТРАНСТИРЕТИНОВА СЪРДЕЧНА
АМИЛОИДОЗА (ATTR-CM

ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ, ОСОБЕНО ПРИ НАЛИЧИЕ НА НЯКОЛКО ОТ ТЯХ,
ЗА ДА ОБМИСЛИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАЛИЧИЕ НА ATTR-CM И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРИЗНАЦИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОРОДЯТ СЪМНЕНИЕ
ЗА СЪРДЕЧНА АМИЛОИДОЗА

 Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване предимно при
пациенти над 60 години5-7

Неподатливост към стандартното лечение на сърдечната недостатъчност
с инхибитори на ангиотензин конвертиращ ензим, ангиотензин
рецепторни блокери и бета-блокери9,22,23

Несъответствие между волтажа на QRS-комплекса и задебеляването на
стената на лявата камера24-26

Дисфункция на вегетативната нервна система, включително стомашно-чревни
оплаквания или необяснимо понижаване на теглото6,11,17,32
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INTOLERANCEto standard hear t  fa i lu re therap ies ,  such as  ang io tens in-conver t ing
enzyme inh ib i to rs ,  ang io tens in  receptor  b lockers ,  and beta  b lockers 7-9

DISCORDANCEbetween QRS vo l tage on  e lect rocard iography (ECG)  and le f t
vent r icu la r  (LV ) wa l l th ickness  seen on echocard iography 10,11

D iagnos is  o f CARPAL TUNNEL SYNDROMEor LUMBAR SPINAL STENOSIS8,14,16-22

Echocard iography showing INCREASEDLV WALL THICKNESS2,13,22,25,26

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEMdysfunction, inc lud ing  gast ro in test ina l  compla in ts
or  unexp la ined we ight loss 2,22,27 ,28
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ATTR-CM е недостатъчно диагностицирана причина за сърдечна недостатъчност, особено за сърдечна недостатъчност
със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ) при по-възрастни пациенти.5,7

Диагностициране на синдром на карпалния канал или лумбална
спинална стеноза3,11,13,20-22,27-29

Ехокардиография, показваща увеличена дебелина на стената на
лявата камера6,11,26,30,31

 Възможни признаци на ATTR-CM

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЪС ЗАПАЗЕНА ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ предимно 
при пациенти над 60 години 5-7

• При ATTR-CM диастолната функция се уврежда вследствие на отлагане на
амилоидни фибрили в миокарда, което води до задебеляване и загуба на еластичност на
камерите, като съответно се понижава ударния обем. Намаляване на фракцията на
изтласкване се наблюдава чак в по-късните стадии на ATTR-CM.33-35

• Признаци, които могат да помогнат за повишаване на степента на съмнение са намален
базален лонгитудинален  стрейн с апикално запазване9,33

НЕПОДАТЛИВОСТ към стандартното лечение на сърдечната 
недостатъчност с инхибитори на ангиотензин конвертиращ ензим, 
ангиотензин рецепторни блокери и бета-блокери9,22,23

• Пациентите могат да развият понижаване на ударния обем, което може да доведе до
ниско кръвно налягане. В резултат на това могат да развият непоносимост към лечение с
медикаменти за понижаване на кръвното налягане22,23

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ между волтажа на QRS-комплекса и дебелината на 
стената на лявата камера24-26

• Типична ЕКГ характеристика на ATTR-CM е несъответствието между волтажа на QRS-
комплекса спрямо индекса на левокамерната маса9,12,25

Диагностициране на СИНДРОМ НА КАРПАЛНИЯ ТУНЕЛ или ЛУМБАЛНА СПИНАЛНА 
СТЕНОЗА3,11,13,20-22,27-29

• Синдром на карпалния канал и лумбална спинална стеноза се наблюдават често при
ATTR-CM вследствие на амилоидни отлагания в тези участъци3,11,13,20,22,27-29

• Синдромът на карпалния тунел при ATTR-CM често възниква няколко години преди
сърдечните прояви4,13,36

Ехокардиография, показваща УДЕБЕЛЯВАНЕ НА СТЕНАТА НА
ЛЯВАТА КАМЕРА6,11,26,30,31

• Задебеляването на стената без явна причина (например хипертония) трябва да поражда
съмнение за сърдечна амилоидоза9,37

• Извънклетъчното амилоидно отлагане води до задебеляване на стената на лявата камера,
което обикновено е по-голямо при ATTR-CM в сравнение с AL сърдечна амилоидоза, като
при ATTR-CM често се съобщава за дебелина над 15 mm11,25,26,31

Дисфункция на ВЕГЕТАТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА, включително 
стомашно-чревни оплаквания или неочаквано понижаване
на теглото6,11,17,32

• Стомашно-чревните оплаквания вследствие на вегетативна дисфункция включват диария
и запек10

• Ортостатична хипотония вследствие на вегетативна дисфункция е друг симптом, който
може да възникне при ATTR-CM6,11,32
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СРЕДСТВА ЗА
ДИАГНОСТИЦИРАНЕ

АКО ИМАТЕ СЪМНЕНИЯ ЗА ТРАНСТИРЕТИНОВА АМИЛОИДНА КАРДИОМИОПАТИЯ (ATTR-CM)

ОТКРИЙТЕ СРЕДСТВАТА ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ATTR-CM

НУКЛЕАРНА СЦИНТИГРАФИЯ

Неинвазивно, леснодостъпно диагностично средство с висока чувствителност и специфичност за ATTR-CM8

За детекция на ATTR се използват различни радиофармацевтици: маркиран с технеций 99m пирофосфат
(99mTc-PYP), маркирана с технеций 99m 3,3-дифосфоно-1,2-пропанодикарбоксилова киселина (99mTc-DPD), 
маркиран с технеций 99m хидроксиметилен дифосфонат (99mTc-HMDP)8

Многоцентрово международно проучване показва 99% чувствителност за ATTR-CM (визуална скала 1-3).
Отделен анализ в проучването показва 100% специфичност за визуална скала 2,3 при едновременно
изследване за изключване на лековерижна амилоидоза8*†

За диагностициране на сърдечна амилоидоза се изисква хистологичното изследване да покаже оцветяване
с Конго-червено и ябълково-зелено двойно пречупване на поляризирана светлина8,9

След диагностицирането на сърдечна амилоидоза се препоръчва извършване на допълнителни
изследвания за определяне на вида на амилоида8

Рискът от усложнения и необходимостта от специализирани центрове и компетентни специалисти може
да доведе до забавяне на диагнозата8,9

Използва се, за да се определи дали заболяването е наследствено вследствие на мутация в TTR гена2‡

След потвърждаване на ATTR-CM се препоръчва генетично консултиране и генно секвениране2

Многоцентрово проучване, проведено за определяне на диагностичната стойност на костната сцинтиграфия при пациенти с ATTR-CM. От 1217 подходящи
за оценяване пациенти, 374 са преминали ендомиокардна биопсия, като при 843 е диагностицирано отсъствие или наличие на амилоид с определяне на
вида на амилоида, въз основа на извънсърдечно хистологно изследване в комбинация с ехокардиография със или без ЯМР на сърцето.

Известна още като вариантна ATTR.1

†

ЕНДОМИОКАРДНА БИОПСИЯ

ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

‡

ATTR-CM МОЖЕ ДА СЕ ДИАГНОСТИЦИРА С НЕИНВАЗИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ATTR-CM МОЖЕ ДА БЪДЕ ДИАГНОСТИЦИРАНА ЧРЕЗ НУКЛЕАРНА СЦИНТИГРАФИЯ 
ПЛЮС ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕКОВЕРИЖНА АМИЛОИДОЗА8

 

НЕИНВАЗИВНИ ИНВАЗИВНИ

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ2

•  НУКЛЕАРНА СЦИНТИГРАФИЯ
(99mTC-PYP: ТЕХНЕЦИЙ 99m-ПИРОФОСФАТ;
99mTC-DPD: ТЕХНЕЦИЙ 99m-3,3-ДИФОСФОНО-
1,2-ПРОПАНОДИКАРБОКСИЛОВА КИСЕЛИНА;
99mTC-HMDP: ТЕХНЕЦИЙ
99m-ХИДРОКСИМЕТИЛЕН ДИФОСФОНАТ)8

 

 
 

 

•   ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА,
ЗА ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ЛЕКОВЕРИЖНА
АМИЛОИДОЗА (AL)8*

•  ЕНДОМИОКАРДНА БИОПСИЯ +
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА НА АМИЛОИДА8
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*Изключване на  лековерижна амилоидоза: изследване за наличие на моноклонален протеин чрез серумна и уринна
имунофиксация + свободни леки вериги в серум.
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