
Amiloidozė – retų ligų grupė, kurios

pagrindinis požymis yra nenormalaus, netirpaus

baltymo (amiloido) kaupimasis įvairiuose organizmo

audiniuose ir organuose.

Ilgainiui dėl tokių sankaupų gali būti sutrikdoma

organų funkcija, o negydant tai gali lemti

negrįžtamą organų funkcijos pažeidimą.

Amiloidozė klasifikuojama pagal baltymą, kuris ir

sąlygoja amiloidozę. Šiuo metu nustatyta daugiau

nei 30 tokių baltymų.

Ji gali būti sisteminė (kai amiloido baltymas kaupiasi

visame organizme) arba lokali (kai amiloidas

kaupiasi kuriame nors viename audinyje ar organe).

Amiloidozės tipai?

Kiekvienam amiloidozės tipui pavadinti

naudojamas raidžių derinys, pvz., AL, kur raidė A

žymi amiloido baltymą, o raidė L atitinka terminą
„lengvosios grandys“ (tai – baltymo imunoglobulino

dalis).

Dažniausi amiloidozės tipai yra:

❖ AL amiloidozė – tai lengvųjų grandžių
amiloidozė, kurią lemia pakitimai kaulų
čiulpuose (dažniausiai plazminėse

ląstelėse). Tai – pati dažniausia amiloidozės

forma Vakarų pasaulyje; ji sudaro daugiau

kaip 50 proc. visų amiloidozės atvejų. AA

amiloidozė – atsiranda tuomet, kai dėl

ilgalaikio uždegiminio proceso organizme,

pvz., sergant reumatoidiniu artritu,

padaugėja baltymo serumo amiloido A

(SAA);

❖ Paveldima amiloidozė – jos atveju

paveldima mutacija, kuri lemia nuolatinę
pakitusio baltymo gamybą organizme.

Dažniausi paveldimos amiloidozės tipai yra

ATTRv (transtiretino geno mutacija) ir Afib

(fibrinogeno alfa grandinių geno mutacija).

❖ ATTRwt (angl. wild type, liet. laukinio tipo

transtiretino geno mutacija) – anksčiau

žinoma kaip senilinė amiloidozė ar su

amžiumi susijusi amiloidozė. Jos metu

amiloidas kaupiasi širdyje ir riešo kanale,

sukeldamas riešo kanalo sindromą. Ši

amiloidozės forma nėra paveldima.

Kokie yra amiloidozės simptomai?

Jums pasireiškiantys simptomai priklauso nuo

to, kokie organai ar audiniai bus pažeisti, ir koks yra

to pažeidimo laipsnis. Ligos simptomai labai skiriasi

kiekvienam pacientui ir priklauso nuo amiloidozės

tipo.

Dažniausi, bet nespecifiniai simptomai yra:

❖ Nuovargis (didelis bendras silpnumas, kuris

nepraeina net ir tinkamai pailsėjus),

❖ Neplanuotas svorio kritimas,

❖ Oro trūkumo pojūtis,

❖ Patinimai čiurnų ir blauzdų srityse (dar

vadinami edemomis).

Kaip amiloidozė diagnozuojama?

Nustatyti amiloidozės diagnozę gali būti sunku.

Nėra vieno tyrimo, patvirtinančio diagnozę, ir

tyrimų rezultatai gali skirtis skirtingiems

pacientams. Kokius tyrimus atlikti, sprendžia Jūsų



gydytojas ar gydytojų komanda. Šie tyrimai skirti

nustatyti, ar sergate amiloidoze, koks yra amiloido

tipas ir koks amiloidozės išplitimas.

Galimi tyrimai:

❖ Paciento sveikatos istorijos surinkimas ir

fizinis ištyrimas,

❖ Kraujo ir šlapimo tyrimai,

❖ Audinių biopsija,

❖ Kaulų čiulpų biopsija,

❖ Vaizdiniai tyrimai, pvz., magnetinis

branduolių rezonansas, kompiuterinė
tomografija, scintigrafija, rentgeno tyrimai,

ultragarsiniai tyrimai,

❖ Nervų pralaidumo tyrimai,

❖ Širdies funkcijos tyrimai, tokie kaip

elektrokardiograma ir širdies echoskopija.

Ar amiloidozė yra gydoma liga?

Amiloidozės gydymo galimybės kiekvienu

individualiu atveju sprendžiamos atskirai ir labai

priklauso nuo amiloidozės tipo. Gydymas gali būti

specifinis (kai gydoma ligą sukėlusi priežastis) ir

simptominis (kai skiriamas ligos eigą palengvinantis

gydymas).

AL amiloidozės atveju gali būti skiriama

imunochemoterapija, taikinių terapija, netgi

taikoma autologinė kamieninių kraujodaros ląstelių
transplantacija.

ATTR amiloidozės atveju gali būti skiriamas

amiloidogeninio baltymo, transtiretino,

stabilizatorius.

Pacientų organizacijos

❖ Onkohematologinių ligonių bendrija:

www.kraujas.lt

❖ Tarptautinė amiloidozės draugija (angl.

International Society of Amyloidosis — ISA):

www.amyloidosis.nl

❖ The Amyloidosis Foundation:

www.amyloidosis.org
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