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Cerebrinė amiloidinė angiopatija

• Neaiškios etiologijos degeracinės kilmės smegenų smulkių 
kraujagyslių liga

• Sukelta β amiloido sankaupų smegenų smulkiosiose arterijose
• Dažniausiai nustatoma vyresniems pacientams 

• Žinoma nuo 20a. pradžios
• Antra pagal dažnį ICH priežasčių 
• Dažnai susijusi su demencija ir AL

• Dėl polinkio kraujuoti CAA sukelia cerebrovaskulinių ligų gydymo 
dilemas: antitromboziniais v. ir  antikoaguliantais



Keli CAA tipai

• Priklausomai nuo amiloido baltymo 
tipo: 

• Sporadinė CAA forma
(β-amiloidas) 

• Genetinė predispozicija: β-
amiloido sankaupos arterijose susiję 
su ε2 ir ε4 alelėmis APOE
koduojančiame gene 

• Genetinės CAA formos

M Yamada. Cerebral Amyloid Angiopathy: Emerging Concepts.  Journal of Stroke 2015 



Amiloidas
• Amiloidas - baltymų agregatai , suformuoti  iš buvusių sveikų baltymų 
• Pakitus baltymų fiziologijai, keičiasi baltymo forma, kuri leidžia  sukibti 

tarpusavyje ir  suformuoti fibriles
• Pakitusių baltymų depoizitai kaupiasi apie ląsteles ir  sutrikdo normalių 

audinių funkcionavimą

El. Drolle. Atomic force microscopy to study molecular mechanisms of amyloid fibril formation and toxicity in Alzheimer’s disease
Drug Metab Rev. 2014

Amilpoido fibriles



CAA patogenezė
• Amiloido prekursoriaus baltymas –

ląstelių membranos proteinas

• Skaidomas formuoja skirtingo amino 
rūgščių ilgio Ab peptidus:

• Ab 40- susijęs su CAA
• Ab 42- susijęs su Alzheimerio demencija
• β-amiloido peptidai:
• skaidomi metaloproteinazių, 

fagocituojami astrocitų arba makrofagų
• pernešami  per kraujo ir smegenų barjerą 

per mažo tankio lipoproteinų (LDL) 
receptorių baltymą 1 ir drenuojami per 
limfinę sistemą.

• Arterijų bazinės membranos pokyčiai
El. Drolle. Atomic force microscopy to study molecular mechanisms of amyloid fibril formation and toxicity in Alzheimer’s disease
Drug Metab Rev. 2014



CAA patogenezė
• Dėl sutrikusio perivaskulinio pašalinimo β-amiloidas kaupiasi arterijų bazinėse membranose 
• Depozitai raumeniniame sl. ir adventicijoje
• Ilgainiui- visuose arterijos sluoksniuose, išnyksta lygiųjų raumenų  ląstelės
• Sutrinka sienelės vientisumas, fomuojasi mikroaneurizmos ir fibrinoidinė nekrozė
• Arterijos tampa trapios ir linkę kraujuoti 
• Pažeidžia selektyviai tik leptomeninginės ir žievinės arterijas, arterioles, kapiliarus  

G Banerjee et al. J Neurol Neurosurgery 2017;  Rodrigues M.A. et al. Lancet Neurol 2018; 17: 232–40



CAA paplitimas

• Dažnis didėja su vyresniu amžiumi:
• Dažniausiai nustatoma po 70m.
• Apie 50 proc. senų žmonių*

• CAA dažnesnė sergant demencija:  
• Sergant AL nustatoma 80%-90% atvejų**
• 57.8% lengvos formos CAA
• 18.9% vidutinės – sunkios formos CAA**

*Yamada M,et al. Cerebral amyloid angiopathy in the aged. J Neurol 1987 ; ** Arvanitakis Z,2011



Klinikinė CAA išraiška
• Kraujavimai: 

• Skiltinė hemoragija
• Mikropakraujavimai
• Žievinė paviršinė siderozė:
• Židininė konveksitalinė

SAH
• Praeinantys židniniai

neurologiniai epizodai

• Išeminiai pažeidmai:

• Žieviniai infarktai
• Išeminiai baltosios 

medžiagos pakitimai
• Poūmė 

leukoencefalopatija
(CAA angiitas)

• Kognityviniai 
sutrikimai: 

• izoliuoti 
• asocijuoti su AL

M Yamada. Cerebral Amyloid Angiopathy: Emerging Concepts.  Journal of Stroke 2015 



CAA sukelti kraujavimai
• Skiltinė hemoragija

• Žieviniai   mikrokraujavimai

• Žievinė paviršinė siderozė :
• Židininė konveksitalinė SAH
• Praeinantys židininiai neurologiniai 

epizodai

gradient echo T2*-weighted MRI



Praeinantys  židininiai neurologiniai epizodai
• Dažnas CAA klinikinis simptomas
• Į PSIP panašus sindromsi su negatyviais simptomais 
• Apie 50 % : parezės, disfazija, regos sutrikimas
• Būdingi stereotipiniai piepuoliai
• Manoma kad susiję su ū. žievine SAH
• Simptomai koreliuoja su SAH lokalizacija

• Pažengusios leptomeninginės CAA markeris
• Susiję su padidinta ISK rizika

• Diagnostika ( teisingai vertinant kliniką ir skiriant tinkamus tyrimus) 
labai svarbi – vengti potencialiai rizikingų antitrombozinių vaistų!



Su CAA susiję išeminiai pažeidimai: 
• Ankstyvi ligos markeriai
• Baltosios medžiagos hiperintensiniai pakitimai
• Žieviniai mikroinfarktai
• Subtilūs pilkos medžiagos pakitimai- žievės 

suplonėjimas
• Hemodinaminiai pakitimai: 
• β-amiloido sankaupos arterijose sutrikdo 

vazoriaktyvumą ( ypač oksipitalinėse skiltyse)

• CAA susijęs uždegimas (CAA angiitas)
• Poūmė leukoencefalopatija
• Kl.: galvos skausmai, encefalopatija, elgesio sutrikimai, traukuliai, 

galimi židininiai simptomai
• MRT: asimetriniai T2-hyperintensiniai BM pažeidimai
• anti-Aβ antikūnai likvore



Su CAA susiję kognityviniai sutrikimai

• Susiję su Alzheimerio liga (CAA - apie 80% -90% AL ligos atvejų*)
• Gali sukelti izoliuotą kognityvinį sutrikimą

• Būdinga specifiniai sutrikimai:  
• Suvokimo greičio
• Epizodinės atminties 
• Kalbos sutrikimai
• Dažnai lengvas kognityvinis sutrikimas.

*Arvanitakis Z,2011



CAA DIAGNOSTIKA
• Radiologiniai tyrimai 
• KT
• MRT  (gradient-echo T2* , susceptibility-weighted imaging, SWI)
• Pozitronų emisijos tomografija (Amiloido PET) 

• Biocheminiai markeriai: 
• Aβ40 ir Aβ42 koncentracijos sumažėjimas likvore
• anti-Aβ autoantikūnai



• Sisteminė ICH apžvalga ir metaanalizė: N- 400, 
• (CAA-associated lobar or cerebellar ICH)* :
Nustatyti specifiniai KT požymiai, pagal kuriuos galima įtarti AA esant skiltinei ar 
smegenėlių ISK: 

• Daugybinės kartu esančios ISK (37%)
• Intraventrikulinė ISK (47%)
• Nereguliarūs ISK kraštai ( 64%)
• Subarachnoidinis pakraujavimas (82%)
• Pirštus primenančios ISK projekcijos 

Rodrigues M.A. et al. Lancet Neurol 2018; 17: 232–40; Samarasekera N*, PLoS ONE 2017; 12 (7):e0180923

Skiltinė ISK ir amiloidinė angiopatija

• LINCHPIN studija: N-110, 
Autopsijos metu vidutinė ar išreikšta  CAA patvirtinta  58% skiltinės hemoragijos
atvejų



Amiloidinės angiopatijos diagnostiniai kriterijai 

TIKĖTINA  AA

Pacientas ≥ 55 m
MRT duomenys: 
• daugybiniai mikropakraujavimai
• Tipinė lokalizacija- skiltinėse sr., žievėje ir kortikosubkortikaliai, gb

smegenėlėse, (įvairaus dydžio/amžiaus be kitos aiškios priežasties)
• ARBA
• viena skiltinė ( kortikalinė, kortikosubkortikalinė) hemoragija ir žievinė siderozė

GALIMA AA
Pacientas ≥ 55 m
MRT duomenys: 
Viena skiltinė ( kortikalinė, kortikosubkortikalinė)  hemoragija ir žievinė siderozė
(židininė ar diseminuota )

Knudsen et al. Clinical diagnosis of cerebral amyloid angiopathy: validation of the Boston criteria. Neurology 2001
Linn J et al. Prevalence of superficial siderosis in patients with cerebral amyloid angiopathy. Neurology 2010;



GYDYMO GALIMYBĖS IR DILEMOS
• Klinikiniai simptomai ir neuroradiologiniai pokyčiai išryškėja 

vėlyvose ligos stadijose
• CAA modifikuojančio gydymo nėra
• Poūmei leukoencefalopatijai su CAA angiitu – imunosupresinis 

gydymas
• Ateitis- anti-amiloidinė terapija ( Ponezumabas- monokloninis Ak 

Ab 40) , II klinikinės fazės tyrimai 

• Bendrosios priemonės : 
• AKS kontrolė ( modifikuojamas CAA rizikos veiksnys)



GYDYMO DILEMOS

• CAA – vyresnio amžiaus liga: kartu dažnas PV, okliuzinės arterijų 
ligos 

• CAA sukelto pakartotino kraujavimo rizika: 10 % per metus 
• Antitromboziniai vaistai padidina riziką pakartotinei ISK >50%
• Po  CCA susijusios hemoragijos- vengti antikoagulaintų !
• Alternatyva: 
• Ne vitamino K antagonistiniai geriamieji antikoaguliantai
• Kairio prieširdžio ausytės uždarymas ( bet pooperacinis gyd

antikoaguliantais ...) 

Poon MT et all.  Long-term prognosis after intracerebral haemorrhage: 
systematic review and meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014



GYDYMO DILEMOS
• Asimptominiai mikropakraujavimai ir antitromboziniai

vaistai
• Bendrojoje populiacijoje naujo kraujavimo rizika 0,6% 
• Pacientams po GSI didina pakartotinio išeminio insulto ir ISK 

riziką ( GSI>ISK) 
• >5 mikropakraujavimai susiję su didesne ISK rizika  ( ISK=GSI)

• Esant PV antrinė profilaktika antikoaguliantais indikuotina

Smith et al . Prevention of stroke in patients with silent cerebrovascular disease: a scientific statement for healthcare professionals 
from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke2017



GYDYMO DILEMOS
• Asimptominiai mikropakraujavimai ir IVT



Išvados

• CAA- dažna su amžiumi susijusi smulkiųjų smegenų arterijų 
liga
• CAA klinika: kraujavimai, išeminiai pažeidimai, kognityviniai 

sutrikimai
• Retesni sindromai: CAA angiitas, PŽNS
• Tiksli diagnozė labai svarbi, ypač kai  reikia skirti gydymą





• CAA and AD are both associated with the apolipoprotein

• E (ApoE) ε4 allele (23,24). 

• ApoE is a protein that plays an essential role in lipid 
metabolism by binding to cell wall receptors involved in the 
transfer of various lipoproteins during lipolysis. 

• Three major polymorphisms (ε2, ε3, and ε4) exist, which are

• differentiated based on the simple alteration of a single

• amino acid (23). 

• The ε4 allele is a risk factor for AD and CAA (25) and this 
relationship between ε4 and CAA is dose-dependent (26). 

• The ε2 allele is associated with a higher risk of CAA-
related lobar ICH, but a lower risk of AD. 

• Carriers of either an ε2 or ε4 allele have been found to have a 
higher risk of ICH recurrence (27).



Amiloidinė angiopatija

• Organiniai pakitimai: 
• AA susijusi su subkortikalinėmis baltosios medžiagos mikrokraujosrūvomis

ir arba žievine sideroze
• Ankstyvi ligos markeriai: 
• Baltosios medžiagos hiperintensiniai pakitimai, kortikaliniai mikroinfarktai
• Subtilūs pilkos mežiagos pakitimai- žievės suplonėjimas
• Hemodinaminiai pakitimai: 
• β-amiloido sankaupos arterijose sutrikdo vazoriaktyvumą ( ypač 

oksipitalinėse skiltyse)



Hipertenzinė ir amiloidinė angiopatija



“Pirminės ” ISK prognozė

CEREBRINĖ AMILOIDINĖ 
ANGIOPATIJA

• Pakartotinės ISK dažnis 10% per metus
• Dažnai išryškina antikoaguliantų 

skyrimas ( pavojinga atnaujinti!) 
• Didelė demencijos rizika

ARTERIOLOSKLEROZĖ

• Pakartotinės ISK dažnis 2% per metus
• Pakartotinės ISK rizika gali būti 

efektyviai sumažinta gerai 
kontroliuojant AKS ir kitus rizikos 
veiksnius

Banerjee G et al. J Neurol Neurosurgery 2017;  Rodrigues M.A. et al. Lancet Neurol 2018; 
17: 232–40
Wiswanathan A. Neurology 2006;66:206-9.

Tiksli kraujagyslių patologijos diagnostika yra labai svarbi ISK 
atveju, nes pakartotinės ISK rizika ir priemonės jai išvengti  taip 
pat skirtingos. 



Ar  skiltinė ISK susijusi su kraujagysline malformacija?

• Kada įtarti makrovaskulinę priežastį:
• Jaunesnis amžius, 
• Skiltinė ar užpakalinės daubos lokalizacija
• Nėra smulkių arterijų ligos požymių

Hilkens NA, et al. 2018;89:674–679.



KURIAM PACIENTUI ATLIKTI (CTA/MRA/invazinę) ANGIOGRAFIJĄ?

ICH in
DEEP location

Very low probability
of  macrovascular 

cause

Age >45 year
+

Arterial 
hypertension

ICH with 
NO  Signs of SVD

No AH
Age <70

Any location

CTA

MRI/MRA
DSA, if CTA is

negative

ICH with
Signs of SVD

No AH
Age ≤50

Lobar/posterior 
fossa

ICH with
Signs of SVD

No AH
Age >50

posterior fossa

Hilkens NA, et al. 2018;89:674–679.



Radiologiniai AA požymiai 
1. Skiltinė ISK
• CAA has a temporal nd occipital affinity likely reflecting 

the larger Ab burden in blood vessels located in these 
regions

1. Konveksitalinė subarachnoidinė hemoragija
2. Smegenų mikropakraujavimai
3. Kortikalinė paviršinė siderozė
4. Baltosios medžiagos hiperintensinai signalai 

užpakalinėse smegenų dayse



CAA and AD

• Recent advances in diagnostic procedures, particularly 
neuroimaging, have enabled us to establish a clinical 
diagnosis of CAA without brain biopsies. 

• Sensitive magnetic resonance imaging (MRI) methods, 
such as gradient-echo T2* imaging and susceptibility-
weighted imaging, are useful for detecting cortical 
microhemorrhages and cSS. 






