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:: Αμυλοείδωζη  
 

Αξηζκόο Orphanet: 69 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ακπινείδσζε πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν αζζελεηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ παξνπζία 

ελαπνζέζεσλ κε δηαιπηώλ πξσηετλώλ ζηνπο ηζηνύο. Οη ακπινεηδώζεηο θαηαηάζζνληαη κε βάζε 

ηηο θιηληθέο εθδειώζεηο θαη ην βηνρεκηθό ηύπν ηεο ακπινεηδνύο πξσηεΐλεο.  

Η πιεηνςεθία ησλ ακπινεηδώζεσλ είλαη πνιπζπζηεκηθέο, «γεληθεπκέλεο» ή «δηάρπηεο». Τα πην 

ζπρλά εκπιεθόκελα όξγαλα είλαη νη λεθξνί, ε θαξδηά, ν γαζηξεληεξηθόο ζσιήλαο, ην ήπαξ, ην 

δέξκα, ηα πεξηθεξηθά λεύξα θαη νη νθζαικνί, αλ θαη παζνινγηθέο ελαπνζέζεηο κπνξεί λα 

παξαηεξεζνύλ ζε νπνηνδήπνηε όξγαλν. Η εμέιημε ηεο λόζνπ νδεγεί ζε θαηαζηξνθή ησλ 

εκπιεθνκέλσλ νξγάλσλ. Παξαηεξνύληαη επίζεο θάπνηεο κνξθέο εληνπηζκέλεο ακπινείδσζεο. 

Οη ζπρλόηεξεο κνξθέο είλαη ε ακπινείδσζε ειαθξώλ αιύζεσλ αλνζνζθαηξίλεο (πξσηνπαζήο 

ακπινείδσζε ή AL), ε θιεγκνλώδεο ακπινείδσζε (AA) θαη ε ζρεηηδόκελε κε ηελ ηξαλζζπξεηίλε 

ακπινείδσζε (ATTR). 

 

Η δηάγλσζε ηεο ακπινείδσζεο ηίζεηαη κε βάζε ηα ηζηνινγηθά επξήκαηα. 

 

H πξνγελλεηηθή δηάγλσζε γηα ζνβαξέο κνξθέο ακπινείδσζεο, όπσο νη ακπινεηδείο 

λεπξνπάζεηεο πνπ απαληώληαη ζπρλόηεξα ζηελ Πνξηνγαιία είλαη εθηθηή. 

 

Η αληηκεηώπηζε είλαη ζπκπησκαηηθή ζε πεξηπηώζεηο κε αλαζηξέςηκεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο 

(αηκνθάζαξζε ή κεηακόζρεπζε). Η ρεκεηνζεξαπεία γηα ηελ ακπινείδσζε AL ζηνρεύεη ζηελ 

κείσζε ησλ επηπέδσλ κνλνθισληθήο αλνζνθαηξίλεο. Η πξσηαξρηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ κε 

ακπινείδσζε AA πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιεγκνλήο. Τέινο, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ζρεηηδόκελεο κε ελαπνζέζεηο ηξαλζζπξεηίλεο ακπινείδσζεο, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηακόζρεπζε ήπαηνο πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε παξαγσγή ηεο 

ππεύζπλεο πξσηεΐλεο, θαζώο ε ηξαλζζπξεηίλε παξάγεηαη ζην ήπαξ. Η ζεξαπεία κε 

αληηθιεγκνλώδεηο παξάγνληεο (αληη-TNF, αληη-IL1) ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο. 
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Τειεπηαία ελεκέξσζε: Φεβξνπάξηνο 2005 

Μεηάθξαζε: Γεθέκβξηνο 2014 

 

 

 

Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


