
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

 

:: Dziedziczne krwotoki mózgowe z amyloidozą, typ 

holenderski 

 
 

 

Orpha number: ORPHA 100006 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby: 

Dziedziczne krwotoki mózgowe z amyloidozą typu holenderskiego (HCHWA-D) to 

postać HCHWA (sprawdź ten termin), tj. grupa dziedzicznych zaburzeń ośrodkowego 

układu nerwowego, charakteryzujących się ciężką rodzinną angiopatią amyloidową 

(CAA), krwotocznymi udarami mózgu oraz nie dającymi objawów krwawienia i 

otępieniem.  

 

*Epidemiologia:   

Chorobowość nie jest znana. Do tej pory choroba została zaobserwowana u trzech 

holenderskich rodzin, które są ze sobą najprawdopodobniej spokrewnione (wspólne 

korzenie sprzed XVII wieku). Znanych jest około 200 do 300 pacjentów dotkniętych tą 

chorobą. 

 

*Opis kliniczny:   

HCHWA-D objawia się udarem krwotocznym pomiędzy 39 a 76 r.ż (średnia wieku to 50 

lat). W jednej trzeciej przypadków pierwszy incydent udaru jest śmiertelny; jeśli 

pacjentom uda się go przeżyć, doświadczają kolejnych udarów i często stają się w dużej 

mierze niepełnosprawni. W niektórych przypadkach widocznym objawem może być 

pogorszenie funkcji poznawczych, które i tak często pojawia się po pierwszym udarze 

lub po następnych. U większości pacjentów z HCHWA-D w wieku powyżej 40 lat 

obserwuje się otępienie a padaczkę u połowy pacjentów, którzy przeżyli udar. 

 

Etiologia:   
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HCHWA-D jest spowodowany mutacją w genie <i>APP</i> na chromosomie 21q21.2, 

kodującym białko prekursorowe beta-amyloidu. Mutacja ta powoduje rozległe odkładanie 

się beta-amyloidu w oponowo-korowych tętniczkach, powodując ich osłabienie i 

przerwanie. 

 

Metody diagnostyczne:   

Rozpoznanie jest pewne, gdy u pacjenta występuje krwotok w płatach mózgu i 

wiadomo, że w rodzinie występuje to schorzenie. W neuroobrazowaniu widoczne są 

rozproszone uszkodzenia istoty białej jak również krwotoki. Badania genetyczne 

ujawniają mutację w genie <i>APP</i>. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:  

Rozpoznanie różnicowe obejmuje wszystkie inne choroby, które mogą wywołać krwotok 

śródmózgowy w płatach, takie jak koagulopatie, zapalenie naczyń (sprawdź te terminy), 

nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, wady rozwojowe naczyń mózgowych, udar 

niedokrwienny i doznany uraz. 

 

Badania prenatalne:   

Możliwa jest diagnostyka prenatalna, ale jest rzadko wykonywana. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

HCHWA-D dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący, zatem można objąć 

rodzinę poradnictwem genetycznym w sytuacji rozpoznania choroby u jednego z jej 

członków. Możliwe jest genetyczne badanie przedobjawowe. 

 

Leczenie: 

Nie znamy zapobiegawczego czy specjalistycznego leczenia HCHWA-D. Można 

włączyć leczenie objawowe (kortykosteroidami i lekami przeciwpadaczkowymi). Z 

pragmatycznych względów zaleca się leczenie hipotensyjne osobom z łagodnym i 

umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. 
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*Rokowanie:  Rokowanie jest poważne. HCHWA-D jest często chorobą śmiertelną – w 

ostrym przebiegu przy pierwszym wystąpieniu objawów lub średnio 10 lat od 

wystąpienia objawów i po przejściu kilku udarów.   

 

Recenzent-ekspert: Dr Gisela Terwindt i Dr Joost Haan 

Data: luty 2013  

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


