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Amyloidosis (Tk. 178-185)

Intracellularis akkumulációk
• Intracelluláris akkumulációk négy formája:
• Fiziologiásan is jelen lévő anyag nem megfelelő eltávolítása – zsíros
degeneratio
• Patológiás endogén anyag akkumulációja genetikai vagy szerzett
defektus kapcsán – amyloidosis
• Metabolit lebontási képtelensége – Gaucher kór, Alkaptonuria
• Exogén lebonthatatlan anyag akkumulációja – silicosis, anthracosis
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Definíció
Amyloid: hibásan hajtogatott proteinek aggregációjával
keletkező kóros fibrillaris fehérjelearkódás.
Az amyloid béta-lemez-monomerek fibrillumok
aggregációja.
A fibrillumok extracelluláris lerakódása szövet- és
szervkárosodásokat, működési zavart okoz.

Mivel keményítőre emlékeztető festődése van,
amyloidnak nevezték el. A neve megmaradt a protein
természetének felfedezése után is.

Patogenezis
• A hibásan hajtogatott fehérjék fiziologiás esetben lebomlanak.
• Ha a hibásan hajtogatott fehérje instabil és aggregációra
hajlamos, oligomerek, majd fibrillumok képződnek belőlük, ,
melyek a szövetekben extracellulárisan lerakódnak.
• Az amyloid lerakódások el nem ágazódó fibrillumokból állnak,
melyek béta lemez polipeptidláncokból épülnek fel.
• Az amyloid Kongóvörös festéssel polarizált fényben almazöld
kettős törést mutat.
• Amyloidot alkotó fehérjék két csoportja:
(1) normál fehérjék, melyek nagy mennyiségben
hajlamosak fibrillumokat formálni
(2) mutáns fehérjék, melyek hajlamosak amyloid
képződésre
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A három legfontosabb forma
Az AL (amyloid light chain vagy amyloid könnyűlánc)
fehérjét a plazmasejtek termelik, könnyűláncokból épül fel.
• Az AL típusú amyloid lerakódás a monoklonális B sejt
proliferációhoz társul.
Az AA (amyloid-asszociált) egy különleges, nem
immunoglobulin fehérje. Prekurzorát a máj termeli
(szérumamyloid asszociált - SAA - protein) gyulladás esetén.
Hosszantartó krónikus gyulladás esetén nagy mennyiségű SAA
protein és AA típusú amyloid lerakódás figyelhető meg.
Az Aβ amyloid az Alzheimer kór agyi lézióiban van jelen.
• Az Aß fehérje az APP fehérjéből származik, felhalmozódása
Aß amyloidosishoz vezet (2. félév anyaga lesz)

Ritkább típusok amyloid plakkokban
A transthyretin fiziologiás szérum
protein, tiroxint és retinolt szállít.
Senilis és cardialis amyloidosisban
gyakori.
A beta 2 microglobulin a hosszú ideig
hemodilaizált betegek szérumában van
jelen nagy koncentrációban.
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Az amyloidosis klasszifikációja
1. szisztémás (generalizált), több szervrendszert is érinthet
2. localizált, mikor csak egy szervet érint.
A szisztémás lehet:
1. primer amyloidosis ha monoklonális B sejt proliferációval társul
2. secunder amyloidosis ha ismert háttérben lévő betegség okozza
Herediter vagy familiaris amyloidosis: ritka, jellegzetes eloszlású és
típusú amyloidot jelent.

Primer Amyloidosis: AL amyloidosis
Az amyloidosis szisztémás és AL amyloid
jellemző. A primer klasszikus elnevezés.
A leggyakoribb típus.
A myelomás betegek 10%-ában AL amyloidosis
van jelen.
A malignus plasmasejtek (egy sejtklón) nagy
mennyiségű immunglobulint termelnek
(minden sejt ugyanolyat), szérum
electrophoresis úgynevezett M proteint igazol.
Emellett a plazmasejtek kappa vagy lambda
könnyűláncot is termelnek nagy
mennyiségben.

2018. 09. 16.

Reactive Systemic Amyloidosis
AA protein alkotja az amyloidot, systemás
amyloidosis.
Az etiologia szerzett, hosszan fennálló krónikus
gyulladás.
Klasszikus példák: tuberkulózis, hosszú évekig
fennálló krónikus tüdőbetegségek gyulladással,
osteomyelitis.
Manapság ritka a megfelelő gyulladáscsökkentő
kezelések miatt, autoimmun betegségekben
azonban előfordul.

Familiaris (örökletes) amyloidosis
Ritka, számos fajtája ismert. A
legismertebb a familiáris mediterrán láz.
A betegségben lázrohamok és serosalis
gyulladások jellemzőek. A gyulladásban
résztvevő inflammoszómák maguktól
aktiválódnak a betegekben súlyos
gyulladásokat okozva.
Az amyloid AA típusú krónikus gyulladást
kísárő amyloid.
Az inflammoszómák a gyulladásos folyamatok korai
szakaszában játszanak szerepet.
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Endocrin amyloid
Időskori amyloid
• Lokalizált amyloid mikroszkopikus learkódásai
megtalálhatók egyes endokrin tumorokban
(pajzsmirigy - calcitonin).
• Diabetes mellitus esetén a Langerhans
szigetekben is látszik mikroszkopikus
mennyiségben amyloid.
• Szenilis amyloidosis: idősekben. Szisztémás, de
leginkább a szívben látható, transthyretin szokott
lerakódni amyloidként.

Morphology
Systemás amyloidosisban bárhol lehet lerakódás:
vese, máj és a lép a legjellemzőbb.
Makroszkóposan csak nagyobb mennyiség esetén
ismerhető fel. Az érintett szervek viaszosak,
gumiszerűek lesznek és megnagyobbodnak.
Szövettani vizsgálattal az amyloid mindig
extracelluláris és a sejtközötti térben,
interstitiumban rakódik le. Gyakran kezdődik a
basalmembrán mentén. Az AL amyloid az erek
köré rakódik először.
Az amyloid a parenchymát nyomási atrophia
révén károsítja: a környező sejteket
„összenyomja”.
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Szövettani jellegzetességek
• Az amyloidot festődési sajátosságai alapján
azonosítjuk.
• HE festéssel hyalin-szerű anyagot látunk, mely
eosinophil, acellularis.
• Congo vörös festéssel fénymikroszkóppal
halványpiros anyag látható, polarizációs
mikroszkóppal az amyloid jellegzetes almazöld
kettőstörést mutat.
• Minden amyloid kettőstörő, ez a tulajdonsága a
béta fibrilláris felépítése miatt van, melyet a Kongó
festés felerősít. .

Polarizációs mikroszkóp
Egyszerű fénymikroszkópban is van
beépített polarizátor és analizátor,
melyekkel a Kongóval festett
metszeteket megvizsgálhatjuk,
kettősen törik-e az amyloid (világít-e
almazölden?)
További módszerek:
immunhisztokémia (AL vagy AA),
tömegspektrometria, proteomika.
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Vese
A vesében négy kompartmentet vizsgálunk: glomerulusok,
erek, tubulusok és interstitium.
Amyloidosis esetén a vese érintett a leggyakrabban és ezt a
szervet betegíti meg leginkább az amyloidosis.
Makroszkóposan a vesék megnagyobbodnak, halványszürkék
és tömöttek, viaszosak.
Mikroszkóposan a depositumok a glomerulusokban,
mesangialisan helyezkednek el. Előrehaladott esetben a
glomerulusban a capillarisok elzáródnak. Ez
veseelégtelenséghez vezet.
Az interstitiumban az amyloid peritubularisan rakódik le.

Lép
Lépnagyobbodás (200 to 800 gr):
splenomegalia.
• Az amyloid a folliculusokban rakódik
le: „szágólép.”Makroszkóposan gócos.
• Az amyloid a sinusokban rakódik le:
makroszkóposan: lemezes sávos
megjelenés. „Sonkalép”.
A lép mindkét esetben vaskos, tömött,
gumiszerű, viaszos tapintatú.
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Máj
• Májmegnagyobbodás:
hepatomegalia tömött,
viaszos tapintattal,
halvány szín.
• Microszkópia: az amyloid
a Disse terekben és a
sinusoidokban rakódik le.
Az amyloidba „szorult”
hepatocyták
atrophisálnak
(elsorvadnak).

Szív
A szív amyloidosis, ha systemás,
akkor általában az AL amyloid, ha
lokális akkor transthyretin rakódik
le.
Az amyloid makroszkóposan nem
feltétlenül látványos, enyhe
szívmegnagyobbodást okoz.
Mikroszkópia: a myocardialis sejtek
között halmozódik fel az amyloid,
nyomási atrophiát okozva.
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További szervek érintettsége
Systemás amyloidosisban
érintett lehet:
• Mellékvese (képen)
• Pajzsmirigy
• Hipofízis
• Gastrointestinalis rendszer
• Nyelv
• Ízületek (alagút syndroma)

Klinikai megjelenés
Melléklelet is lehet, illetve halált is
okozhat. A klinikum a szervérintettség
típusától és mértékétől függ.
A leggyakoribb tünetek és betegségek:
vesebetegség, hepatosplenomegalia,
szívbetegség.
A leggyakoribb halálok:
veseelégtelenség vagy cardialis
arrhytmiák.
A szívben a leggyakoribb: vezetési
zavarok és arrhytmiák.
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Diagnózis
A biopszia és a Congo festés a
legfontosabb az amyloidosis
diagnózisában.
A biopszia (vese, máj a leggyakoribb) az
érintett szervből történik.
Systemás amyloidosis: gingiva biopsia
gyakori.
AL amyloid esetén csontvelő biopszia!
Továbbiak: tömegspektrometria,
proteomika, immunhisztokémia.

