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Трансплантация на черен дроб

 1990-те г.: първото лечение на ATTRv

 Единственото лечение в следващите 20 г. с ясна клинична полза при част от 

пациентите

 Комбинирана сърце-черен дроб трансплантация при млади пациенти

 Недостатъци:

 Неясна полза при пациентите, които не са с мутация Val30Met

 Прогресия на заболяването след трансплантацията

 Посттрансплантационна КМП (↑ МКП), особено при мъже и при по-късно начало 

на заболяването

Еriczon BG et al. Transplantation 2015;99:1847–1854.

Liepnieks J, et al. Neurology 2010;75:324–327.

Okamoto S, et al. Amyloid 2011;18:200–205.



Налични и бъдещи терапии, модифициращи 

хода на заболяването

 В последните 10 години

 Мултиорганно 

заболяване, изискващо 

мултидисциплинарен 

подход

 Ранна диагноза и лечение 

на ATTR

Garcia-Pavia et al. European Heart Journal 2021;42:1554–1568.



Тетрамерни стабилизатори

Tafamidis

 Малка молекула, която стабилизира TTRv и TTRwt и предотвратява 
дисоциацията на тетрамерите – блокира амилоидогенната каскада

 Първото специфично лекарство, одобрено за ATTR-Полиневропатия и 
КМП

Coehlo T et al. Neurology 2012;79:785.



Лечение с Tafamidis 

 Vyndaquel, Pfizer, USA

 2011 г. е одобрен в Европа за лечение на ATTRv-полиневропатия в 1-ви 

стадий, Tafamidis meglumine в доза 20 mg/дн.

 Лечението е по-ефикасно при V30M-ATTR по отношение на прогресията на 

полиневропатията, като липсва разлика в преживяемостта в сравнение с 

пациентите с друг тип мутации

 Предиктори на ефекта от лечението: тежест на заболяването, пола и 

концентрацията на TTR в началото на лечението

 2019 г. е одобрен от FDA за лечение на ATTR-КМП

 2020 г. е одобрен от ЕК за лечение на ATTR-КМП, Tafamidis в доза 61 mg/дн.

Coehlo T et al. Neurology 2012;79:785
Barroso et al. Amyloid 2017;24:194.
Monteiro et al. JCI Insight 2019;4,e126526.



Проучването ATTR-ACT за лечение на 

TTR-КМП, фаза 3

 441 пациенти със СН с ATTRv или ATTRwt 

 Биопсия с амилоид

 Доказана или изключена мутация 

 МКП >12 mm

 NT-proBNP >600 pg/ml

 Tafamidis 2:1:2 (80 mg:20mg:placebo)

 30 месеца

 6-минутен тест с ходене >100 m 

Maurer M et al. Tafamidis Treatment for Patients with ATTR. N Engl J Med 2018



Първични крайни точки: преживяемост и 

риск за хоспитализация

Maurer M et al. Tafamidis Treatment for Patients with ATTR. N Engl J Med 2018

HR 0.70 RR 0.68



Вторични крайни точки: 6-минутен тест с 

ходене и скор от въпросника KCCQ-OS

Maurer M et al. Tafamidis Treatment for Patients with ATTR. N Engl J Med 2018

KCCQ-OS: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire–Overall Summary



ATTR-ACT LONG-TERM EXTENSION STUDY DESIGN

VYNDAQEL†

(tafamidis meglumine)
80 mg oral qd

Placebo†

oral qd

VYNDAQEL†

(tafamidis meglumine)
20 mg oral qd

ATTR-CM patients
(n=441)

Wild-type (n=335)

Hereditary (n=106)

Stratified by presence 
or absence of variant 
TTR genotype and by 
baseline severity of 
disease (NYHA class)

*LTE protocol amended on 20 July 2018 to transition all patients in the LTE to the new formulation of tafamidis free acid 61 mg.
†Plus standard of care (eg, diuretics). 
‡Median follow-up of 51 months.

LTE=long-term extension; NYHA=New York Heart Association; QD=once daily.

1. Maurer MS, et al. N Engl J Med. 2018;379:1007-1016. 2. Damy T, et al. Presentation at the Virtual ESC Heart Failure Meeting. 5 June 2020.
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Continued tafamidis meglumine 80 mg

Re-randomized 2:1 to
tafamidis meglumine 80:20 mg

Continued tafamidis meglumine 20 mg
Transitioned to open-label 

VYNDAQEL (tafamidis)
61 mg oral qd

Protocol amendment*

Months 0 30

ATTR-
ACT

ATTR-ACT LTE

n=176
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n=177
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VYNDAQEL 61 mg is approved by the EMA for the treatment of wild-type or hereditary transthyretin amyloidosis in adult patients with cardiomyopathy (ATTR-CM)2

*Relative risk reduction is the treatment event rate divided by the control event rate. 

LTE=long-term extension.

1. Damy T, et al. Presentation at the Virtual ESC Heart Failure Meeting. 5 June 2020. 2. European Medicines Agency. https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/vyndaqel-epar-product-information_en.PDF. 17 February 2020. 

HIGH-DOSE VYNDAQEL (80 MG/61 MG) DEMONSTRATES SIGNIFICANTLY 
BETTER LONG-TERM SURVIVAL VS LOW-DOSE (20 MG/61 MG)1

At 51 months, a significantly 
greater survival benefit for 
VYNDAQEL 80 mg/61 mg 

was observed compared to            
20 mg/61 mg, with a 30% 
reduction in risk of death 

(p=0.0374)

LTE Data Analysis 
A phase 3, multicenter, international, randomised, double-blind, placebo-controlled study in 441 patients with wild-type or hereditary ATTR-CM

Chart reprinted from Damy T, et al. Presentation at the Virtual ESC Heart Failure Meeting. 5 June 2020. 
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ATTR-ACT Combined With LTE and 61 mg
median follow-up 51 months



Супресия на синтезата

TTR-mRNA „заглушаваща“ терапия

Малка интерферираща РНК (siRNA), с последваща 

деградация на TTR-информационната РНК (mRNA)

o Patisiran, 

o Vutrisiran

Антисензорен олигонуклеотид, който се свързва с TTR-

mRNA и води до деградация

o Inotersen



Механизъм на действие на Patisiran

Kristen A et al. 

- Освобождаване на малки молекули 

siRNA в цитоплазмата

- RNA-индуциран заглушаващ комплекс 

(RISC)

- Двете нишки на комплекса се разделят и 

едната се свързва с TTR mRNA

- Транстиретиновата mRNA се нацепва и 

води до супресия на продукцията на TTR



Patisiran

 Onpattro, Alnilam Pharmaceuticals, US

 Венозно приложение, 1 път на 3 седм.  

 2018 г. е одобрен от FDA за лечение на hATTR с полиневропатия

 2018 г. е одобрен в Европа за лечение на възрастни с hATTR с полиневропатия 1 

и 2 стадий 

 Все още не е одобрен за лечение на hATTR-КМП



• Пациенти с hATTR, Рандомизация 2:1 

• Patisiran или плацебо 0,3 mg/kg i.v. веднъж на 3 седм. 

за 18 мес.

• Субпопулация със сърдечно засягане (n=126)
Adams D et al. N Engl J Med 2018;379 (1).

Solomon S et al. Circulation. 2019;139:431–443.



Patisiran забавя прогресията и отчасти 

редуцира hATTR-КМП

Solomon S et al. Circulation. 2019;139:431–443.





Vutrisiran

 RNAi за потенциално лечение на ATTR амилоидоза

 Полиневропатия при hATTR (проучване HELIOS-A): подаден за 
одобрение въз основа на положителните резултати

 ATTR с кардиопиопатия (проучване HELIOS-B), 600 пациенти с ATTRwt и 

ATTRv, рандомизация 1:1 (вутрисиран 25 mg спрямо плацебо)

 Подкожно приложение, 1 път на 3 месеца до 36 мес.



Inotersen

 Втора генерация антисензорен олигонуклеотиден инхибитор

 Намалява интегритета на РНК и увеличава разрушаването на 
протеина, инхибира транслацията на мутантния и дивия тип 
транстиретин

 Tegsedi, Ackea Therapeutics, USA

 Юли 2018 г. - одобрен от ЕМА за лечение на пациенти с ATTRv-
полиневропатия 1-ви и 2-ри стадий 

 Октомври 2018 г. - одобрен от FDA за лечение на възрастни 
пациенти с ATTRv-полиневропатия



Проучването NEUTRO-TTR, фаза 3

Inotersen

 127 пациенти с хередитарна ATTR с полиневропатия 
стадий 1 или 2

 Рандомизация 2:1, Inotersen 300 mg sc/плацебо седмично 
за 65 седмици

 Подобрение в неврологичното заболяване и качеството 
на живот

 Странични ефекти:

 Тромбоцитопения 

 Гломерулонефрит

Benson et al. N Engl J Med 2018;379:22. 



Inotersen при ATTR-КМП

 33 пациенти с хередитарна или див тип ATTR

 NYHA I-III

 Дебелина на ЛК стена ≥ 13 mm

 1-3 години

Dasgupta et al. Amyloid 2020;27:52.



Inotersen забавя прогресията и има потенциално 

обратим ефект върху КМП

МКП: 

18 mm –

14 mm за 2,5 г.

ЛК маса:

331 g – 149 g за 3 год.

Dasgupta et al. Amyloid 2020;27:52.



Алгоритъм за лечение при ATTR

Garcia-Pavia et al. European Heart Journal 2021;42:1554–1568.



Garcia-Pavia et al. European Heart Journal 2021;42:1554–1568.



Терапевтични разработки: 

Разрушаване на фибрилите

Моноклонални антитела: в процес на проучване

 Анти-TTR антитела към нови епитопи на повърхността на 

амилоидните фибрили и префибриларния TTR

 Стимулиране на системата на Со с последваща 

фагоцитоза на фибрилите в депозитите

 Miridesap – изчерпва циркулиращите комплекси серумен 

амилоид Р (SAP), като някои от тях остават в амилоидните 

депозити

 Останалите SAP са специфичния таргет за хуманизираното 

моноклонално антитяло IgG1 Dezamizumab, което 

тригерира имунотерапевтичния клирънс на амилоида 

Richards D et al. Sci. Transl. Med. 2018;10,eaan3128
Wall et al. PNAS 2018;115(46)



CRISPR/Cas9 

Генна терапия, проучване в 1-ва фаза

 CRISPR/Cas9 technology – техника за генно инженерство в 
молекулярната биология за модифициране на геномите 
на живи организми

 NTLA-2001 в еднократно приложение – потенциалната 
първа „излекуваща“ терапия за ATTR

 Чрез липидни наночастици в черния дроб се доставя 
коригираща геномна система: направляваща РНК към 
болестния ген и информационна РНК за кодиране на 
Cas9-протеина (ендонуклеазен ензим за ДНК)

 Преклиничните данни показват, че има значително и 
дълготрайно намаляване на TTR след елиминирането на 
таргетния ген in vivo и подкрепят възможността за 
единичен курс на лечение.

Cai W et al. Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.202005644
Redman M, et al. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2016;101:213–215



Заключение

 Поведението при сърдечна ATTR амилоидоза включва лечение и 

предотвратяване на усложненията, както и спиране или забавяне на 

амилоидното натрупване чрез специфично лечение

 Специфичното лечение включва стабилизращи молекули (Тафамидис) и 

генетична потискаща синтезата терапия (Патисиран и Инотерсен)

 На този етап Тафамидис е единственото лекарство, показало 
ефикасност в рандомизирани проучвания при пациенти с див и 

хередитарен тип транстиретинова амилоидоза. Лечението се започва 

при наличие на очаквана продължителност на живота  



Въпроси, подлежащи на уточняване 

в бъдещи изследвания

 Как да сравним ефикасността и страничните ефекти на TTR-
стабилизаторите и генетичните инхибитори?

 Комбинирана терапия – допълват ли се взаимно, има ли синергизъм?

 В каква последователност да се започне терапията?

 Кога да бъде започната терапията при ATTR-КМП?

 Кога и как да се лекуват асимптомните носители на мутации?

 Нови биомаркери в мониторирането на прехода от асимптомен стадий 
към 1-ви стадий

 Кога пациентите в напреднал стадий на КМП да бъдат насочени за 
хирургично лечение на СН (LVAD) или сърдечна трансплантация?

 Как цената влие на лечението и прогнозата?


