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Случай 1M 64г

• Загуба на тегло

• Задух

• БН, болка в гърба

• Отоци по крайниците

• СН III NIHA

• Предсърдно мъждене & Нисковолтажно ЕКГ

• ЕхоКг – бивентрикуларна хипертрофия

• NT-proBNP 6500ng/l

ФИ – 58%
ЛК маса – 221г



Случай 1

AL амилоидоза; Плазмоцитом

M 64 y 

T1 1166



Случай 2

Системна амилоидоза (TTR mutation Glu89Gln)

Ж 59г
• Загуба на тегло

• Задух

• Периферна невропатия

• Периферен вазоспазъм

• Нормално артериално налягане

• ЛББ

• Нисковолтажно ЕГК

• Майка с внезапна сърдечна смърт

• ФИ 56%

• Дебелина на миокарда 19mm

• ЛК маса 190г

• End DV 105ml/End SV 46ml

ECV = 0,70T1 = 1200ms



Какво е общото в двата случая?

Клинична презентация

Нисковолтажно ЕГК + увеличена вентрикулна маса

Рестриктивна физиология

Специфична МР презентация



Натрупване на амилоид в екстрацелуларното пространство

Нарушена еластичност Нарушена миокардна структура

Нарушена проводна
система

Високо ЕЦП

A-V блок Висока миокардна
маса

Високо налягане 
на пълнене

Ниски обеми на 
пълнене

Конгестия Нисък ударен 
обем

Едем, асцит, 
хепатомегалия

Лесна умора, 
слабост, 

азотемия



„Хипертрофичен“ модел Рестриктивен модел



Функционални промени 

• LA обем

– Хроничен маркер за диастолна дисфункция
при изключени други причини

• Trans mitral flow

– Остър маркер за диастолна дисфункция

Williams et al. Journal of Cardiovasc MR  (2017)

• Редукция на глобалния лонгитудинален стрейн
(apical sparing)

• Съвпада с базално-апикалния градиент на LGE

• Статистически значима разлика с HCM и болест 
на Fabry

• Прогностичен маркер за фатални СС инциденти



Pieske et al; HFpEF diagnostic algorithm; EHJ 2019



Тъканна характеристика - Т1

• Композитен сигнал от миоцитите и 
екстрацелуларното пространство

• Високо Т1  (960+/-30msec нормален 
миокард)

• По-ранно детектиране на промени от LGE
и миокардна хипертрофия (Karamitsos TD, JACC 

Cardiovasc Imaging. 2013)



• T1 сигнификантно високо при двата типа СА (AUC 0,93)

• cut-off стойности - T1<1,036 msec (98% NPV); T1>1,164 msec (98% PPV)

• Контрастно МРТ изследване само при интермедиерни резултати 

Тъканна характеристика - Т1



Тъканна характеристика – Екстрацелуларен обем

• Обективен маркер на тъканна увреда
(Puttman; JACC 2015)

• Чувствителност 92%, специфичност 
91% (Karamitsos TD, JACC Cardiovasc Imaging 2013)

• Предиктивен биомаркер за СС 
усложнения и смърт

• ECV CA >40%

• Потенциал за обективно проследяване

Haaf P, J Cardiovasc Magn Reson. 2016



ECV оценка

• ECV като прогностичен маркер за лош изход

Rommel KP et al; JACC 2016;67:1815 

• Ранен маркер на миокардна увреда

• Корелация между ECV и миокардната еластичност

• Промените в ECV показват силна корелация със 
систолната и диастолна дисфункция



Тъканна характеристика – късно Gd контрастиране



“Амилоиден” модел на LGE

(85-90% от биопсично доказаните амилоидози)

• Липса на LGE/субендокардиално/глобално 
(Fontana M; Circulation. 2015;132:1570–9)

• Извън коронарна територия

• Усилване на папиларните мускули

• Засягане на ДК и предсърдия

Късно Gd контрастиране



• LGE като универсален предиктор за лош изход при двата типа амилоидоза

2г преживяемост (92% без LGE/ 81% субендокардно LGE/ 65% трансмурално LGE)

• Липса на LGE не изключва Амилоидоза

• ECV като маркер на прогресия

Късно Gd контрастиране/Оценка на ECV



Curr Cardiol Rep (2019) 21: 108



МРТ при сърдечна амилоидоза

• Подпомага етиологичната диагноза 

при HFpEF (ESC първи клас препоръка)

• Оценява тъканните промени и ECV 

• Ранно доказване на сърдечна увреда

при системна амилоидоза

• Има прогностично значение
• Още не различава AL от TTR Амилоидоза

• Още не е сигурен метод за проследяване 

ефекта от проведеното лечение


