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TTR amyloidóza v kardiologickej praxi



 Depozitná choroba, pri ktorej sa proteíny s nestabilnými štruktúrami agregujú 
do amyloidných fibríl, ktoré sa ukladajú v srdci, obličkách, pečeni, periférnych 
nervoch, gastrointestinálnom trakte, pľúcach a mäkkých tkanivách a spôsobujú 
ich dysfunkciu.

 Amyloidné fibrily sú nerozpustné, nerozvetvené štruktúry široké 7 až 10 nm, 
rôznej dĺžky, odolné voči proteolýze.

 Srdcová amyloidóza (SA) sa v súčasnosti stáva čoraz viac uznávanou príčinou 
srdcového zlyhávania.

 Býva nedostatočne diagnostikovanou príčinou KV postihnutia u starších 
pacientov s HFpEF a aortálnou stenózou.

Amyloidóza
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Upravené podľa 4th edition, by G. Michael Felker and Douglas L. Mann. Heart Failure: A Companion to Braunwald’s Heart Disease, Elsevier 2019

Srdcová amyloidóza (SA)

• známych 9 typov, ale za 95% SA zodpovedajú 2 typy 



 Pomerne zriedkavé ochorenie s odhadovaným výskytom 1/100 000 obyvateľov.(1)

 50 % pacientov s novodiagnostikovanou AL má symptomatické postihnutie srdca.

 AL amyloidóza je spôsobená dyskráziou plazmatických buniek, pokrývajúca 
spektrum od monoklonálnej gamapatie neurčitého významu (MGUS) až po AL pri 
mnohopočetnom myelóme.

 10 - 15 % pacientov s AL spĺňa kritériá pre mnohopočetný myelóm.(2)

Srdcová amyloidóza ľahkých reťazcov (AL) 

1. Upravené podľa R.A. Kyle, A. Linos, C.M. Beard, et al. Blood. 79 (7):1817-1822 1992. 2. G. Merlini, G. Palladini. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2012 595-603.



 Nové údaje naznačujú, že TTR-SA nie je raritné ochorenie a wtATTR
je najčastejšie diagnostikovanou formou SA.

 U hospitalizovaných pacientov s HFpEF, ktorí podstúpili scintigrafiu, malo 
13 % wtTTR-SA. (1)

 Scintigrafia u pacientov podstupujúcich TAVI odhalila celkovo 16 % výskyt  
TTR - SA s prevahou mužov. (2)

 5% pacientov pôvodne hodnotených ako HKMP malo TTR - SA. (3)

 Je opísaných viac ako 120 mutácií v TTR géne s autozomálne dominantnou 
dedičnosťou, ktoré majú rôzny fenotyp a sú endemické pre špecifické 
geografické oblasti. (4,5)

1.Upravené podľa E. Gonzalez-Lopez, M. Gallego-Delgado, G. Guzzo-Merello, et al. Eur Heart J. 36 (38):2585-2594 2015. 2. A. Castano, D.L. Narotsky, N. Hamid, et al.: Eur Heart
J. 38 (38):2879-2887 2017. 3. Damy T, Costes B, Hagege AA, et al. Eur Heart J 2016; 37: 1826-34. 4. C.C. Quarta, J.N. Buxbaum, A.M. Shah, et al.N Engl J Med. 372 (1):21-29 2015.
5. D.R. Jacobson, A.A. Alexander, C. Tagoe, et al.: Amyloid. 22 (3):171-174 2015

Transtyretínová srdcová amyloidóza (TTR - SA) 



Transtyretín - produkovaný v pečeni vo forme tetramerického
proteínu (bielkovina transportujúca hormóny ŠŽ  a vitamín A).

Tetramér sa rozpadá na monomérové subjednotky.

Monoméry sa chybne zložia s agregáciou do toxických 
dimérov a nerozpustných amyloidných fibríl.

Ukladajú sa extracelulárne do interstícia.

Vek nástupu ochorenia a klinická manifestácia závisia od typu TTR amyloidózy, 

pohlavia, familiárneho výskytu a geografickej oblasti.

Transtyretínová amyloidóza

Upravené podľa Donnelly J, Hanna M. Cleve Clin J Med 2017;84(12 Suppl 3):12–26



Diagnóza amyloidózy srdca by mala prebiehať v dvoch fázach: 

1.Fáza podozrenia (stanovenie suspektnej diagnózy)

2.Fáza definitivneho stanovenia diagnózy zahŕňajúca už aj príslušnú 

typizáciu amyloidu - nevyhnutná pre zahájenie špecifickej liečby. 

• Vo fáze podozrenia je potrebné sa zamerať na hľadanie tzv. „red

flags“ varovných príznakov

Diagnóza srdcovej amyloidózy 

Upravené podľa Garcia-Pavia P. et al. European Heart Journal (2021) 42, 1554–1568, doi:10.1093/eurheartj/ehab072



Upravené podľa Garcia-Pavia P. et al. European Heart Journal (2021) 42, 1554–1568, doi:10.1093/eurheartj/ehab072

Kedy vysloviť podozrenie na srdcovú amyloidózu ?

Hrúbka steny 

ĽK ≥12 mm
S

Extrakardiálne prejavy amyloidózy

Kardiálne prejavy amyloidózy

Klinické Laboratórne
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• Muž



Extrakardiálne prejavy amyloidózy („red flags”) 

Klinické Polyneuropatia (vATTR, AL)

Dysautonómia (ATTR, AL)

Modriny na koži                        (AL)

Makroglosia (AL)

Hluchota                                   (wtATTR)

Bilaterálny karpálny tunel         (ATTR)

Pretrhnutá šľacha bicepsu       (wtATTR)

Lumbálna spinálna stenóza (wtATTR)

Depozity sklovca (vATTR)

Periorbitálne ekchymózy (AL)

Renálna insuficiencia (AL)

Proteinúria (AL)

Laboratórne

Rodinná anamnéza                  (vATTR)

AL - amyloidóza ľahkých reťazcov, vATTR - vrodená transthyretínová amyloidóza, wtATTR - senilná transthyretínová amyloidóza



Kardiálne prejavy amyloidózy („red flags”) - všetky typy

Klinické

EKG

Laboratórne

ECHOKG

CMR

Hypotenzia alebo normotenzia pri predchádzajúcej hypertenzii

Obraz pseudoinfarktu s Q kmitom

Nízka/znížená voltáž QRS v porovnaní s hrúbkou steny ĽK

Postihnutie AV prevodu

Zvýšená hrúbka steny PK a srdcových chlopní

Neúmerne zvýšené NT-proBNP v porovnaní so stupňom SZ

Pretrvávajúce zvýšené hladiny troponínu

Granulárna echo štruktúra myokardu 

Perikardiálny výpotok

Znížené pozdĺžne napätie ĽK s apikálnym šetrením

Subendokardiálne LGE 

Zvýšené natívne hodnoty T1 relaxačných časov

Zvýšený extracelulárny objem

Abnormálna kinetika gadolíniaLGE - pozdné vychytávanie gadolínia



Elektrokardiogram (EKG)

 Nepomer medzi hrúbkou steny ĽK a výškou QRS - často znížený
- nízka senzitivita s prevalenciou líšiacou sa podľa etiológie (60 % pri AL  

amyloidóze a 20% pri ATTR). (1,2)

• neprítomnosť nízkeho napätia QRS  nevylučuje SA

• 30% pacientov s wtATTR spĺňa kritériá pre hypertrofiu ĽK alebo BĽTR

• 70% má obraz pseudoinfarktu s Q kmitom

 Abnormality vedenia postihujú SAU a His-Purkyňov systém. (3)

- prítomnosť AVB u staršieho pacienta s LVH by mala viesť k podozreniu na SA !

 Fibriláciu predsiení má 15 % pacientov so SA s rôznym zastúpením 
- najvyššia prevalencia u pacientov s wtATTR (40 %), vATTR (11 %) a AL (9 %).

1.Upravené podľa Cyrille NB, Goldsmith J, Alvarez J, Maurer MS. Am J Cardiol. 2014;114(7):1089. 2. Mussinelli R et al. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2013;18(3):271. 
3. González-López E et al. Eur Heart J. 2017;38(24):1895. 4. Longhi S et al. Amyloid. 2015; 22 (3): 147.



 Patologické zmeny, ktoré sú výsledkom infiltrácie amyloidom, vedú k 
nedilatovanej - normálnej až zníženej veľkosti obidvoch komôr s významnou 
diastolickou dysfunkciou v dôsledku zníženia poddajnosti.

 Systolická dysfunkcia je takmer vždy prítomná - postihujúca najskôr 
pozdĺžnu kontrakciu a v neskorších štádiách radiálnu kontrakciu znížená 
EF ĽK.

 Infiltrácia predsiení môže vážne narušiť predsieňovú kontrakciu, čím sa 
ďalej zníži plnenie komôr          srdcový výdaj s výrazným zvýšením 
intrakardiálnych tlakov a výskytom funkčnej mitrálnej a trikuspidálnej
regurgitácie.

 Existujú dôkazy, že cirkulujúce voľné ľahké reťazce sú kardiotoxické (horšia 
prognóza srdcovej AL amyloidózy v porovnaní s ATTR).

ECHOKG zmeny (spôsobené infiltráciou amyloidom)



Echokardiografické známky amyloidózy srdca

• Koncentrická hypertrofia nezväčšenej ĽK.

• Zhrubnutie steny PK.

• Dilatácia a zhrubnutie stien obidvoch 
predsieni a predsieňového septa.

• Zhrubnutie cípov chlopní.

• Perikardiálny výpotok.

• Reštriktívne plnenie ĽK.

• Zníženie longitudinálnej kontrakcie stien ĽK 
s apikálnym šetrením i pri normálnej EF .



Charakteristické nálezy NMR srdca (musia byť prítomné A + B):

A. Difúzne subendokardiálne/transmurálne homogénne, alebo heterogénne LGE.

B. Abnormálna kinetika gadolínia.

C. ECV ≥ 0,40 % (silne podporuje diagnózu).

NMR pri postihnutí srdca amyloidózou

Upravené podľa Garcia-Pavia P. et al. European Heart Journal (2021) 42, 1554–1568, doi:10.1093/eurheartj/ehab072

Morfológia ako ECHOKG + tkanivová charakteristika pomocou LGE 



Diagnostika srdcovej amyloidózy

Biopsia srdca - pozitívna 

na amyloid
2 alebo 3 stupeň srdcového 

vysycovania pri DPD scintigrafii

+

Negatívne sérové ľahké reťazce 
Pomer ľahkých reťazcov 

kappa/lambda s negatívnou
sérovou a močovou 

imunofixáciou (SPIE & UPIE)

+

ECHOKG/MR kritériá 

Invazívna

(platí všetky formy SA)

Neinvazívna
(akceptovateľná len pre TTR-SA)

Extrakardiálna biopsia

- pozitívna na amyloid

+

ECHOKG/NMR kritériá

alebo

ATTR, transthyretínová amyloidóza; MR, magnetická rezonancia; SPIE, sérová elektroforéz s imunofixáciou; UPIE, močová elektroforéza s imunofixáciou

Upravené podľa Garcia-Pavia P. et al. European Heart Journal (2021) 42, 1554–1568, doi:10.1093/eurheartj/ehab072



Stupeň 0: absencia vychytávania myokardom a normálna kostná absorpcia.

Stupeň 1: nižšie vychytávanie myokardom ako v kostí.

Stupeň 2: podobné vychytávania v myokarde a v kosti.

Stupeň 3: vychytávanie myokardom väčšie, so zníženým/neprítomným vychytávaním v kosti.

Pozitívna scintigrafia: 2 a 3 stupeň vychytávania rádiofarmaka v myokarde podľa Peruginiho. 

Upravené podľa Garcia-Pavia P. et al. European Heart Journal (2021) 42, 1554–1568, doi:10.1093/eurheartj/ehab072

Celotelová 99mTc-DPD scintigrafia



Symptómy, znaky, EKG, ECHOKG, NMR podozrivé zo srdcovej amyloidózy

Scintigrafia s 99m Tc - DPD 

+ SPECT hrudníka

Hematologické vyšetrenie

(kvantifikácia sérových voľných 

ľahkých reťazcov a sérová a 

močová imunofixácia)

Scintigrafia – stupeň 0

Hematologické vyšetrenia -

Scintigrafia – stupeň 0

Hematologické vyšetrenie +

Scintigrafia – stupeň 1-3

Hematologické vyšetrenie +
Scintigrafia – stupeň 1-3

Hematologické vyšetrenie -

Stupeň 2-3 Stupeň 1

MR + alebo 

nepresvedčivá 

MR 

negat

AL/ATTR srdcová 

amyloidóza

nepravdepodobná

Ak podozrenie pretrváva, 

zvážte MR a biopsiu

Srdcová ATTR 

amyloidóza

TTR genetické testy

ATTRwt/ATTRv

Histologické 

potvrdenie 

(kardiálne/ 

extrakardiálne)

na diagnózu 

AL amyloidóza?

Amyloidóza

nepravdepodobná

Histologické 

potvrdenie 

(kardiálne/ 

extrakardiálne) 

na diagnózu 

Histologické 

potvrdenie 

(väčšinou 

kardiálne) na 

určenie 

podtypu

Upravené podľa Garcia-Pavia P. et al. European Heart Journal (2021) 42, 1554–1568, doi:10.1093/eurheartj/ehab072



A. Liečba tlmiaca syntézu TTR (patisiran, inotersen)

B. Stabilizácia TTR (tafamidis)

C. Degradácia a reabsorpcia vlákien

Terapia  TTR - SA

1. Liečba kardiálnych komplikácií a komorbidít

2. Špecifická liečba modifikujúca priebeh ATTR 



Upravené podľa Garcia-Pavia P. et al. European Heart Journal (2021) 42, 1554–1568, doi:10.1093/eurheartj/ehab072

Liečba kardiálnych komplikácií a 
komorbidít pri srdcovej amyloidóze

Aortálna stenóza Tromboembolizmus Poruchy vedenia

Srdcové zlyhávanie Fibrilácia predsieni Komorové arytmie

• Ťažká AS zhoršuje prognózu
• Konkomitantný wtATTR je 

rizikovým faktorom 
periprocedurálnej AVB

• TAVI zlepšuje výsledky 
amyloidnej AS

• Vysoké riziko 
• Antikoagulácia pri  FP vždy, 

zvážiť vo vybraných 
prípadoch pri SR

• Antikoagulovať nezávisle 
od CHADS - VASc skóre

• Implantácia PM podľa 
štandardných indikácii

• Zvážiť CRT, ak sa očakáva 
vysoké percento stimulácie

• Kontrola objemu tekutín
• Diuretiká (liek voľby)
• Beta blokátory (FP)
• Vyhnúť sa ACEI/ARB
• LVAD nie je vhodný pre 

väčšinu pacientov
• Transplantácia srdca u 

selektovaných pacientov

• Amiodaron, preferenčne
• Opatrné užívanie digoxínu
• EKV má signifikantné riziko 

komplikácii a recidívy sú 
časté

• Vylúčenie trombov pred 
EKV (TEE)

• Dáta o RF ablácii sú 
minimálne a kontroverzné

• ICD v sekundárnej prevencii
• ICD v primárnej prevencii nie 

je  doporučované
• Preferovať transvenózne ICD



Terapia srdcového zlyhania

 Liečba SZ u pacientov so SA sa líši od všeobecne odporúčanej liečby u 
pacientov s diastolickým alebo systolickým SZ.

 Neexistujú dôkazy, že BB a ACEi majú prognostický prínos pri SA (zvyčajne sú 
zle tolerované, najmä pri AL amyloidóze, v závislosti od stupňa autonómnej 
neuropatie).

 CaB sú pri SA kontraindikované - negatívne inotropné účinky sú zvýšené pri 
abnormálnej väzbe na amyloidné fibrily a zároveň môžu tlmiť kompenzačnú 
reakciu srdcovej frekvencie na nízky tepový objem a srdcový výdaj.



 Slučkové diuretiká sú základom liečby SZ za monitorovania TK a funkcie 
obličiek.

 Liečba antagonistami aldosterónu (spironolaktón) so slučkovými diuretikami 
je vo všeobecnosti dobre tolerovaná, bez rozvoja závažnej hypotenzie.

 Betablokátory - sú horšie tolerované, keďže srdcový výdaj závisí od srdcovej 
frekvencie v dôsledku nízkeho a fixného tepového objemu.

 Digoxín sa viaže na amyloidné fibrily so zvýšenou náchylnosťou k digitalisovej
toxicite. 

- môžeme ho zvážiť u pacientov s FP a rýchlou odpoveďou komôr, najmä
ak hypotenzia znemožňuje použitie BB.

Terapia srdcového zlyhávania



 Amyloidná kardiomyopatia je spojená s vysokým rizikom vzniku 
intrakardiálneho trombu (predovšetkým v predsieňach).

 Antikoagulácia je indikovaná u všetkých pacientov s FP (na zváženie 
antikoagulácia u pacientov so SR ?)
- zlyhávanie predsieni pri SR, je veľmi časté - spojené s tvorbou trombu (najmä

u pacientov s AL amyloidózou).

 Hoci je amyloidóza spojená so zvýšeným rizikom krvácania v dôsledku 
amyloidnej angiopatie, amyloidu čreva, močového mechúra alebo 
koagulopatie (veľké krvácania - porovnateľné s inými antikoagulovanými
pacientami - warfarin/DOAK).

 Antikoagulácia by sa mala použiť vždy ak je indikovaná, pokiaľ neexistuje 
jasná kontraindikácia.

Antikoagulačná liečba



Postihnutie prevodu

• Pacienti so SA sú vystavení riziku postihnutia prevodového systému s 
potenciálnou potrebou kardiostimulačnej liečby  - mali by sa použiť všeobecné 
indikácie pre srdcovú stimuláciu. (1)

Implantovateľný kardioverter - defibrilátor (ICD).

• Účinnosť ICD liečby je u pacientov so srdcovou amyloidózou neistá.

• Príčiny smrti sú progresívne srdcové zlyhanie, autonómna dysfunkcia a 
elektromechanická disociácia.

• Obmedzené klinické údaje nepodporujú použitie ICD v primárnej prevencii NKS 
u pacientov so srdcovou amyloidózou akejkoľvek etiológie (2).

Arytmie

1. Upravené podľa Glison M. el al. European Heart Journal (2021) 00, 1- 94. 2. Zeppenfeld K. et al. EHJ (2022) 00, 1–130 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac262



Komu implantovať ICD ?

 V súčasnosti by sa malo zvážiť ICD u pacientov s hemodynamicky netolerovanou 

KT po dôkladnom zhodnotení rizík nearytmickej a nekardiálnej smrti (1).

1. Zeppenfeld K. et al. EHJ (2022) 00, 1–130 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac262

Odporúčania Trieda Úroveň

ICD by sa malo zvážiť u pacientov s 
amyloidózou ľahkých reťazcov alebo s 
transtyretínovou srdcovou amyloidózou a 
hemodynamicky netolerovanou KT.



Upravené podľa Garcia-Pavia P. et 
al. European Heart Journal (2021) 

42, 1554–1568, 
doi:10.1093/eurheartj/ehab072

Špecifická terapia pre TTR - srdcovú amyloidózu

Upravené podľa McDonagh TA. et al. European Heart Journal (2021) 
00, 1128, doi:10.1093/eurheartj/ehab368



 Existujú dva hlavné typy amyloidózy srdca (AL amyloidóza a TTR-SA) s odlišnou 

patofyziológiou, rozdielom v prevalencii a liečbe, ktoré môžu mať prekrývajúce sa 

príznaky a sú často nesprávne diagnostikované.

 Početné mutácie ATTR vedú k množstvu prejavov choroby, od prevažne 

neurologických až po prevažne srdcové, alebo kombinované prejavy.

 Amyloidóza srdca je často nesprávne diagnostikovaná a pacienti musia dlho čakať 

na stanovenie správnej diagnózy, čo môže oddialiť nasadenie vhodnej liečby a 

tým zhoršiť ich prognózu.

 Chemoterapia je zlatým štandardom v liečbe pacientov s AL amyloidózou.

 Zatiaľ existujú len obmedzené možnosti liečby pacientov s TTR - SA. 

Záver



Ďakujem za pozornosť.


