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София

Костната сцинтиграфия е призната да участва в мултимодалната

образна диагностика на рестриктивните кардиомиопатии.



Position paper: ”Мultimodality Imaging in RCMP” of EACVI

ESC Working group on myocardial and pericardal

diseases and endorsed by Indian Academy of

echocardiography, 2017: участват и нуклеарно-

медицинските методи

Защо костна сцинтиграфия?

Диагностичен алгоритъм за СА, 2016, Circulation 133;240492412



Тя е въведена за целотелесна оценка на

състоянието на скелета.  

Subramanian Mc Afee1971 – 99м Тс фосфатни

комплекси

Те са остеотропни:

натрупват се в костния матрикс,

но и в амилоидни депозити

(Kula RW et al , Lancet 1977)



Lancet 1977 

–99mTc-PYP [pyrophosphate]

99mTc-DPD [3,3-diphosphono-1,2-propanodicarboxylic acid],

–99mTc-MDP [methylene diphosphonate], 

99mTc-HMDP [hydroxymethylene diphosphonate],

–Най-често използвани в  Европа и Азия са 99mTc-DPD , HMDP и  

99mTc-PYP в САЩ.

–Притежават специфично таргетно молекулярно включване  

Glaudemans AW Amyloid, 2013, Fontana M JACC 2014,

Perugini E, 2005



Perugini E: 2005 Използва DPD

J Am Coll Cardiol 2005; Noninvasive etiologic diagnosis

of cardiac amyloidosis using 99mTc-3,3-diphosphono-1,2-

propanodicarboxylic acid scintigraphy

Преференциалното натрупване при ATTR спрямо

слабото натрупване в AL се определя като най-

добрата неинвазивна възможност за диференциране

на тези подтипове

Миокардното натрупване e дифузно в14/15 в 1/15 -

само в септума

Не се визуализира меко-тъканното натрупване

(спланхникус, мускули, слезка).

- MDP няма специфично натрупване

Въвежда Perugini score – 4 PS



Score 1

Score 2

Score 3

Score 0

Perugini E, JACC 2005

Score ≥2- ATTR-CA



ASNC

CARDIAC AMYLOIDOSIS

PRACTICE POINTs

индекс  сърце/ контралатерална област H/CL и SPECT/CT

H/CL ≥ 1.5 – ATTR-CA

H/CL > 1.6 кореспондира  

с прогнозата



S. Bokhari 2013 Circulation 99mTc-Pyrophosphate Scintigraphy for
Differentiating Light-Chain Cardiac Amyloidosis From the Transthyretin-
Related Familial and Senile Cardiac Amyloidoses
45 pts 97%  S, 100% Sp ROC 0.992, P<0.0001 за ATTR сърдечна 
амилоидоза.



Rapezzi C,JACC 2011- 99mTc-DPD

Glaudemans AW et al. Amyloid 2014 Galat A, Amyloid 2015 (99m Tc HMDP: 

hydroxymethylene diphosphonate.

Castano A, JAMA Cardiol 2016 - 99m Tc PYP:  H/CL≥ 1.6

предсказва влошена  5 г. преживяемост. (log-rank P = .02).

Gillmore GD Circulation 2016 включва 1217 пациенти:  857 

изследвани хистологично

99MTc-DPD - 877 пациенти,

99MTcHMDP -144,

99mTc-PYPс 199.

Доказва се  висока PPV за  ATTR  и за трите вида РФ ( F+ само  

измежду  AL) сцинтиграфията с костни РФ се включва в 

диагностичния алгоритъм.



Установени при ATTR-CA:

score 0/1 -за DPD 9/244, за HMDP- 3/21, за PYP-11/109

score 2/3 153                       14                   85

Но!!! В 19% от тези с ATTR-CA и средна възраст 75 г.-

има детектабилен моноклонален протеин!!

В комбинация с изследване на моноклонален протеин:

Score 2/3 -100 % Sp при липса на моноклонален

протеин PPV 100% , CI 98.0-100, S – 74% (70-79) именно 

заради изключването на тези които имат и 

моноклонален протеин.



1.Допуска се , че селективното свързване на Tc 99m PYP при 

ATTR към амилоидните фибрили в миокарда е калций 

зависимо.(Pepys MB, D Clin Exp Imunol. 1979;Pepys MB, Butler

PJ.BiochemBiophys Res Commun. 1987) и че различните 

концентрации на Са в различните тъканни фибрили

обясняват степента на подтипова специфичност.

Механизъм на натрупване – неясен, 2 хипотези

2. При ATTR заболяването е   

индолентно, така че позволява по-

висок % отлагане на амилоид,  респ. 

по-високо включване на 99m Tc PYP; 

Quarta CC,  Circulation. 2014



Клинични сценарии и клинични случаи.



74 г. пациент с дългогодишна АХ,  ДМ, ХПМ.  Без данни за ИБС.

От ЕхоКг – умерена ЛК хипертрофия и запазена ФИЛК 

Speckle tracking (STE) открива редуциран базален и мидвентр.

стрейн,  с apical sparing.

99m Tc PYP ( скор 3) H/CL 1.8,негативни изследвания за леки

вериги. Негативен генетичен анализ wild type ATTR-CA.



Пациентка на 62 г.ЗСН и ППМ от около една година преди изследването.

Ог ЕхоКГ- ЛК хипертрофия с диагноза хипертрофична кардиомиопатия. 

Повторна ЕхоКГ - тежка диастолна дисфункция с рестриктивен тип ЛК пълнене,

дилатирани предсърдия, задебеляване на клапни платна и междупредърден

септум. 

STE -запазен стрейн

на сърдечния връх, известен 

като „черешката на тортата“.

От 99m Tc PYP скен- скор3 H/CL3.0

Негативни за AL имунофиксация на серум и урина .  

Произхожда от ендемичен район за hATTR-CA.

С оплаквания от изтръпване на долните крайници и редукция на тегло и е насочена 

към Неврологична клиника в УМБАЛ Александровска - установена и аксонална периферна 

полиневропатия

От генетичен анализ, рGlu89Gln мутация в транстиретиновия ген.



Пациент на 21 години - носител на рGly47Glu мутация в транстиретиновия ген, 

диагностициран на 19 год възраст при фамилен и генетичен скрининг за 

hАТТR-CA , засягаща трима от членовете на семейството.

С начални прояви на автономна дисфункция.

С лекостепенна ЛК хипертрофия (септум 12 мм, ЗСЛК 13 мм), нарушена ЛК 

релаксация, долнограничен глобален лонгитудинален стрейн с нормална 

ФИЛК.  Без патологична ЕКГ.

Скор3 H/CL 2.3



Пациент на 74 г., скор 3 и и H/CL 1.83, но с положителни данни за моноклонален протеин.
Възможно F+ за ATTR-CA измежду пациентите с AL (11 Bokhari).
В тези случаи се налага  EMB и типизиране на амилоида, 
Уточняването на състоянието трябва да предшества 

окончателното решение за терапия.



Пациент на 49 г. безсимптомен носител на рGlu89Gln мутация в
транстиретиия ген без клинични данни за сърдечно заболяване. 
При рутинно проследяване на 12 м., - лекостепенна ЛК 
хипертрофия и нарушена ЛК релаксация.
На костната сцинтиграфия скор 2, индекс 1.5, 
което потвърждава начало на сърдечна амилоидоза. 
От проведените неврологични изследвания при липса 
на симптоми също са установени белези на начално 
ангажиране на периферната нервна система.

При пациента е започнато лечение със стабилизатор на транстиретина.



Засега липсва квантифициране на отговора към лечение.

PET е обещаващ : Amyloid- специфични позитронни емитери са 18F и 11C и те се 

използват за белязане на радиофармацевтици за PET imaging на AL и TTR - CA. 

(Antony G JNM 2013, Dorbala S EurJMMI 2014)

11C-PIB (Pittsburgh imaging compound) за  кватифициране на β-amyloid депозити при 

пациенти с  Alzheimer и наскоро е доказан като  подходящ за CA. (Antony G JNM 2013)

18F-florbetabir е нов, одобрен за визуализиация на β-amyloid, за доказване на AL-и 

ATTR-CA, но не и разграничаването им. Предлага се в комбинация с  99mTc DPD или 

PYP за потвърждаване на АТТR (Law WP JNM 2016)



Благодаря за вниманието!!!

Засега самостоятелното използване на костната 

сцинтиграфия се препоръчва като 

достъпното изследване с добри  възможности за 

определяне вида на CA.

Мета-анализ наTreglia 2018 EJNMMI  в/у  6  

подбрани изследвания  529 пациенти с костна 

сицнитграфия –потвърждава ролята й за 

диагностиката.


