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:: Dziedziczne krwotoki mózgowe z amyloidozą 

 
 

 

Orpha number: ORPHA85458 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Dziedziczne krwotoki mózgowe z amyloidozą (HCHWA) opisują grupę rzadkich 

dziedzicznych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzują się 

obecnością złogów białkowych w naczyniach krwionośnych mózgu, co wywołuje 

krwotoczne udary mózgu lub, nie dające objawów krwawienia, ogniskowe deficyty 

neurologiczne oraz postępujące obniżenie sprawności umysłowej prowadzące w końcu 

do otępienia. 

 

Epidemiologia:   

Chorobowość nie jest znana. HCHWA została opisane przez kilkanaście rodzin z całego 

świata. Szacowana liczba pacjentów dotkniętych tą chorobą waha się między 300 a 400. 

 

Opis kliniczny:   

HCHWA, odmiennie niż rodzinna angiopatia amyloidowa (CAA), z reguły pojawia się u 

młodszych pacjentów (<55 r.ż.) i ma dużo cięższy przebieg. Obraz kliniczny określa 

jedna z 7 odkrytych do tej pory postaci HCHWA; wyróżnia się typ islandzki, holenderski, 

arktyczny, piemoncki, z Iowa, flamandzki i włoski (sprawdź te terminy). Z reguły pacjenci 

zgłaszają się z powodu udaru (z bólem głowy, nudnościami, wymiotami, ogniskowymi 

deficytami neurologicznymi i zmienionymi stanami świadomości) lub postępującym 

otępieniem typu choroby Alzheimera. Czasem obserwuje się przemijające objawy 

neurologiczne, trwające od kilku minut to kilku godzin z drgawkami. Mikrokrwawienia i 

krwotoki mózgowe mogą pojawić się w każdym obszarze mózgu, a ich źródłem są 

naczynia w korze mózgowej i oponach mózgowych. Krwotoki mają tendencję do 

nawrotów. Obniżenie sprawności umysłowej ma charakter postępujący i prowadzi do 

otępienia stopniowo lub powoli i w sposób ciągły, jak w chorobie Alzheimera. 
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Etiologia:   

Większość typów HCHWA (holenderski, arktyczny, piemoncki, z Iowa, flamandzki i 

włoski) jest spowodowana mutacją punktową w genie <i>APP</i> na chromosomie 

21q21.2, kodującym białko prekursorowe amyloidu. Mutacja ta powoduje zwiększoną 

akumulację białka beta-amyloidu w ścianach tętnic mózgu i naczyń włosowatych. Może 

to powodować przerwanie lub zwężenie naczyń krwionośnych, co z kolei prowadzi do 

udaru krwotocznego lub bez krwawienia.  Czasami objęte chorobą naczynia krwionośne 

wykazują objawy zapalenia (zapalenie naczyń w CAA).  Tylko typ islandzki HCHWA 

spowodowany jest mutacją genu <i>CST3</i> na chromosomie 20p11.2, kodującym 

białko prekursorowe cystatyny C. 

 

Metody diagnostyczne:   

Aby postawić prawdopodobne rozpoznanie HCHWA, należy zebrać szczegółowy 

wywiad dotyczący historii rodziny pacjenta i (najlepiej) wykonać rezonans magnetyczny 

(MRI).  Z reguły rezonans wykazuje wielokrotne krwotoki w płatach (korowe, podkorowe) 

i leukoencefalopatię. Jeśli krwawienia w płatach mózgu nie mają innego wyjaśnienia, w 

wywiadzie jest pozytywna historia rodzinna, stwierdzenie przyczynowej mutacji 

wystarcza, by postawić ostateczne rozpoznanie HCHWA <i>in vivo</i>. Badania 

pośmiertne wykazują ciężkie CAA oraz krwawienia w obszarach korowych, płatowych 

lub podkorowych. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

Rozpoznanie różnicowe obejmuje wszystkie inne choroby, które mogą wywołać krwotok 

śródmózgowy w płatach, takie jak koagulopatie, zapalenie naczyń, wewnątrznaczyniowy 

chłoniak z dużych komórek B (sprawdź te terminy), nowotwory ośrodkowego układu 

nerwowego, wrodzone malformacje jamiste, wady rozwojowe naczyń mózgowych i 

doznany uraz. 

 

Badania prenatalne:   

Możliwa jest diagnostyka prenatalna, ale jest rzadko wykonywana. 

 

Poradnictwo genetyczne: 
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Znane obecnie typy HCHWA są dziedziczone w sposób autosomalny dominujący. 

Zaleca się przeprowadzenie badania przesiewowego u członków rodzin pacjentów z 

HCHWA, gdyż umożliwia to objęcie rodziny poradnictwem genetycznym.  Proponuje się 

genetyczne badanie przedobjawowe. 

 

Leczenie:  

Nie znamy zapobiegawczego czy specjalistycznego objawowego leczenia krwotoków 

mózgowych w przebiegu HCHWA.  Zaleca się leczenie hipotensyjne, nawet w 

przypadku łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego, ale jego skuteczność 

nie jest podparta badaniami naukowymi. Kortykosteroidy mogą łagodzić objawy 

spowodowane zapaleniem związanym z CAA.  Pacjentom, u których występują także 

drgawki, należy podać leki przeciwpadaczkowe. W tym przypadku krwiaki rzadko usuwa 

się chirurgicznie ze względu na niską skuteczność tej procedury, związaną z poważnymi 

zaburzeniami neurologicznymi. 

 

Rokowanie:   

Rokowanie jest często poważne. 
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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. 

 

 

 


