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Streszczenie
Kongofilne angiopatie (ang. congophilic angiopathy, CAA) stanowi¹ grupê chorób neurozwyrodnieniowych charakteryzuj¹cych siê odk³adaniem w œcianach naczyñ oœrodkowego uk³adu nerwowego (OUN) amyloidu o ró¿nym sk³adzie molekularnym. Jak wszystkie amyloidozy, CAA wystêpuj¹ zarówno jako formy dziedziczne, uwarunkowane mutacjami w genach koduj¹cych prekursor amyloidu, jak i postaci sporadyczne.
W niniejszym przegl¹dzie zostan¹ omówione:
• otêpienia typu BRI:
– rodzinne otêpienie brytyjskie (ang. familial British dementia, FBD),
– rodzinne otêpienie duñskie (ang. familial Danish dementia, FDD);
• dziedziczny krwotok mózgowy z amyloidoz¹ typu holenderskiego (ang. hereditary cerebral haemorrhage with
amyloidosis, Dutch type, HCHWA-D);
• dziedziczny krwotok mózgowy z amyloidoz¹ typu islandzkiego (ang. hereditary cerebral haemorrhage with
amyloidosis, Icelandic type, HCHWA-I);
• CAA towarzysz¹ca chorobie Alzheimera;
• CAA spowodowana odk³adaniem gelsoliny – amyloidoza rodzinna typu fiñskiego.
We wszystkich tych chorobach wystêpuje odk³adanie siê wokó³ naczyñ amyloidów. Amyloidy s¹ heterogenn¹
grup¹ bia³ek posiadaj¹cych wspólne w³aœciwoœci fizykochemiczne: kongofiliê (barwienie czerwieni¹ Kongo),
fluorescencje po zabarwieniu tioflawin¹ S oraz tworzenie w³ókien obserwowanych w mikroskopie elektronowym. Amyloidy powstaj¹ z bia³ek prekursorowych w wyniku ograniczonej proteolizy i zmiany konformacji
z α-helikalnej na β-kartkê.
S£OWA KLUCZOWE: kongofilne angiopatie, rodzinne otêpienie brytyjskie, rodzinne otêpienie duñskie,
amyloidoza rodzinna typu fiñskiego, amyloid

Summary
Congophilic angiopathies (CAA) are a group of neurodegenerations caused by amyloid deposition in the vessel walls. Amyloids are molecularly different and, as in all amyloidoses, CAA may be hereditary caused by
mutations in a precursor for a given amyloid or sporadic of unknown cause. “Amyloid” is a generic terms to
define diverse proteins of common physicochemical properties. In particular, they are congophilic (stained with
Congo red), they fluorescent following staining with thioflavin S and they are composed of fibrils which are
visible under transmission electron microscope.
In this review we will cover:
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• dementia of BRI family:
– familial British dementia, FBD (peptide ABri),
– familial Danish dementia, FDD (peptide ADan);
• hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis, Dutch type, HCHWA-D (peptide Aβ);
• hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis, Icelandic type, HCHWA-I (cystatin C);
• CAA associated with Alzheimer disease (peptide Aβ);
• familial Finnish amyloidosis (gelsolin).
KEY WORDS: congophilic angiopathies, familial British dementia, familial Danish dementia, familial Finnish amyloidosis, amyloid

ongofilne angiopatie (ang. congophilic angiopathy,
CAA) stanowi¹ grupê chorób neurozwyrodnieniowych charakteryzuj¹cych siê odk³adaniem
w œcianach naczyñ oœrodkowego uk³adu nerwowego
(OUN) amyloidu o ró¿nym sk³adzie molekularnym. Jak
wszystkie amyloidozy, CAA wystêpuj¹ zarówno jako formy dziedziczne, uwarunkowane mutacjami w genach koduj¹cych prekursor amyloidu, jak i postaci sporadyczne.
W niniejszym przegl¹dzie zostan¹ omówione:
• otêpienia typu BRI:
– rodzinne otêpienie brytyjskie (ang. familial British
dementia, FBD),
– rodzinne otêpienie duñskie (ang. familial Danish
dementia, FDD);
• dziedziczny krwotok mózgowy z amyloidoz¹ typu
holenderskiego (ang. hereditary cerebral haemorrhage
with amyloidosis, Dutch type, HCHWA-D);
• dziedziczny krwotok mózgowy z amyloidoz¹ typu
islandzkiego (ang. hereditary cerebral haemorrhage
with amyloidosis, Icelandic type, HCHWA-I);
• CAA towarzysz¹ca chorobie Alzheimera;
• CAA spowodowana odk³adaniem gelsoliny – amyloidoza rodzinna typu fiñskiego.
Pierwszym badaczem, który opisa³ amyloid (substancjê
przypominaj¹c¹ skrobiê) w œcianie naczyñ, by³ Scholtz(1);
wprowadzi³ on termin: drusige Entartung na okreœlenie
amyloidu penetruj¹cego od naczyñ w otaczaj¹c¹ parenchymê mózgu. Co interesuj¹ce, Worster-Drought(2,3)
przedstawi³ przypadek rodziny klasyfikowanej obecnie
w obrêbie FBD – przez lata uwa¿ano, i¿ jej cz³onkowie
chorowali na odmianê choroby Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera(4,5). Z morfologicznego punktu widzenia
wszystkie CAA wygl¹daj¹ podobnie(6). CAA manifestuje siê jako bezkomórkowe pogrubienie œciany naczyñ
– przede wszystkim arterioli oraz ma³ych i œredniej wielkoœci têtnic; naczynia w³osowate i ¿y³y s¹ zajête rzadko(7). Charakterystyczny jest obraz „podwójnego œwiat³a” albo „podwójnej bary³ki” (ang. double barrel).
W sporadycznej postaci CAA, w której odk³ada siê peptyd Aβ, jego akumulacja nastêpuje pocz¹tkowo w abluminalnej czêœci b³ony œrodkowej i przydanki naczynia,
najwczeœniej na granicy b³ony podstawnej przydanki.
Vonsattel i wsp.(8) zaproponowali trzystopniowy grading:
przy niewielkiego stopnia (ang. mild) zajêciu naczynia
amyloid ogranicza siê do b³ony œrodkowej, przy stopniu
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poœrednim (ang. moderate) wystêpuje ubytek miêœni
g³adkich, a amyloid tworzy pierœcieñ, wreszcie przy
ciê¿kim stopniu (ang. severe) uszkodzenia pojawiaj¹
siê uk³ad „podwójnej bary³ki” i mikrotêtniaki.

OTÊPIENIA BRI
RODZINNE OTÊPIENIE BRYTYJSKIE
(ANG. FAMILIAL BRITISH DEMENTIA, FBD;
INNA NAZWA: FAMILIAL CAA
WITH NON-NEURITIC PLAQUE
FORMATION)
Jak wspominano, Worster-Drought(2,3) opisa³ rodzinê klasyfikowan¹ obecnie jako FBD. Kolejn¹ rodzinê przedstawili Griffiths i wsp.(9), a Plant i wsp.(10) ustalili, ¿e obie
rodziny pochodz¹ od wspólnego przodka, kobiety zmar³ej w roku 1883(11). Kolejny przypadek zaprezentowali
Love i Duchen(12) – równie¿ i on jest powi¹zany z rodzin¹ opisan¹ przez Worstera-Droughta(12,13).
Obraz kliniczny: Rodzinne otêpienie brytyjskie rozpoczyna siê w wieku oko³o 48 lat (40-60), œmieræ nastêpuje pomiêdzy 48. a 70. rokiem ¿ycia (œrednio w 56. roku ¿ycia).
Choroba jest autosomalnie dominuj¹ca z pe³n¹ penetracj¹ do oko³o 60. roku ¿ycia. Objawy kognitywne zaznaczaj¹ siê wczeœnie w przebiegu choroby i prowadz¹ do
pe³nego otêpienia. Z innych objawów obserwuje siê nasilon¹ spastyczn¹ paraparezê prowadz¹c¹ do pora¿enia
czterokoñczynowego, dyzartriê i zespo³y udarowe (oko³o 26% chorych)(11). W jednym przypadku obserwowano
œmiertelny krwotok mózgowy.
Biologia molekularna: Peptyd wielkoœci 34 aminokwasów
odk³adaj¹cy siê w œcianie naczyñ i blaszkach nosi nazwê
ABri i jest kodowany przez gen BRI na chromosomie
13(14). Gen ten koduje prekursor amyloidu o d³ugoœci
266 aminokwasów, który w przypadkach FBD jest wyd³u¿ony do 277 aminokwasów w wyniku mutacji znosz¹cej kodon STOP w pozycji 267 (AGA do TGA)(14,15).
Istniej¹ trzy izoformy BRI; BRI2 jest mutowany w FDD.
Ekspresja peptydu ABri obejmuje piramidowe neurony
regionu CA4 formacji hipokampa i komórki Purkinjego
mó¿d¿ku(16). Co szczególnie interesuj¹ce, analogicznie do
α-synukleiny i peptydu Aβ peptyd ABri tworzy struktury
pierœcieniowe, przypominaj¹ce pory lub kana³y, co mo¿e
sugerowaæ znaczenie patogenetyczne(17). W³ókna amylo-
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idowe utworzone z ABri indukuj¹ apoptozê i, analogicznie do innych amyloidoz, oligomery s¹ bardziej toksyczne ni¿ protofibryle oraz same w³ókna(18).
Badanie neuropatologiczne: Na obraz neuropatologiczny
FBD sk³adaj¹ siê CAA oraz blaszki amyloidowe (neurytyczne) i dyfuzyjne immunoreaktywne dla ABri(2,3,9-13,19-22).
Blaszkom neurytycznym towarzyszy zwyrodnienie w³ókienkowe Alzheimera (ang. neurofibrillary tangles, NFT)
pod postaci¹ w³ókien (ang. paired helical filaments, PHF)
utworzonych z MAP-τ. CAA manifestuje siê typowo
– pod postaci¹ „podwójnych bary³ek” (ang. double barrels) a¿ do ca³kowitego zajêcia œwiat³a oraz drusige
Entartung w naczyniach opon oraz istoty szarej i bia³ej.
Widuje siê ogniska ischemiczne i krwotoczne oraz oko³onaczyniowe, zazwyczaj sk¹pe, nacieki zapalne.
Immunododatnie dla ABri blaszki obserwuje siê w wielu
strukturach anatomicznych OUN. W mó¿d¿ku oko³onaczyniowe blaszki typowo tworz¹ uk³ady prostopad³e
do powierzchni kory, co przypomina do pewnego stopnia
z³ogi Aβ w mó¿d¿ku w chorobie Alzheimera. Neurytyczne blaszki amyloidowe przewa¿aj¹ w uk³adzie limbicznym; blaszki te przybieraj¹ dwie formy – wystêpuj¹ jako
du¿e z³ogi (o œrednicy oko³o 150 µm) oraz jako gwiaŸdziste „rdzenie”. Ponadto obserwuje siê ABri(+), ale nie
kongofilne dyfuzyjne z³ogi – zwykle w korze entorinalnej,
ABri(+) dystroficzne neuryty oraz obecnoœæ ABri w torpedach komórkach Purkinjego(16,21). Peptyd ABri i furyna,
procesuj¹ca ABri kolokalizuj¹(23).

RODZINNE OTÊPIENIE DUÑSKIE
(ANG. FAMILIAL DANISH DEMENTIA, FDD)
Jako pierwszy FDD opisa³ Strömgren(24), prezentuj¹c
przypadek rodziny pochodz¹cej z Jutlandii, Dania. Obraz kliniczny jest bardzo charakterystyczny. Oko³o 20. roku ¿ycia pojawia siê zaæma, nastêpnie g³uchota (w 3. dekadzie ¿ycia), do której do³¹czaj¹ siê, w 5.-6. dekadzie,
ataksja i otêpienie. Incydenty udarowe nie s¹ zjawiskiem
czêstym(11). Pozosta³e objawy neurologiczne przypominaj¹ te spotykane w FBD.
Genetyka: W FDD, analogicznie do FBD, odk³ada siê
peptyd amyloidowy ADan, bêd¹cy produktem wiêkszego
bia³ka prekursorowego – wielkoœci 277 aminokwasów,
kodowanego przez gen BRI2. Pomimo wielkoœci identycznej jak prekursora ABri peptyd ten powstaje w wyniku 10-nukleotydowej insercji pomiêdzy kodonami 265
i 266 genu BRI2(25). Peptyd ten tworzy zarówno agregaty niebêd¹ce jeszcze w³óknami (pre-amyloid), jak
i w³ókna amyloidowe(26).
Zmiany neuropatologiczne: Podobnie jak w FBD, na
zmiany neuropatologiczne w FDD sk³adaj¹ siê CAA oraz
rozlane zmiany neurytyczne(11,22,27). W odró¿nieniu od FBD
ADan-immunoreaktywne depozyty s¹ niekongofilne,
a zatem stanowi¹ depozyty pre- albo paraamyloidowe
i odpowiadaj¹ blaszkom dyfuzyjnym. W FDD, podobnie
jak w FBD, NFT i nici neuropilowe zawieraj¹ MAP-τ.
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DZIEDZICZNY KRWOTOK MÓZGOWY
Z AMYLOIDOZ¥ TYPU HOLENDERSKIEGO
(ANG. HEREDITARY CEREBRAL
HAEMORRHAGE WITH AMYLOIDOSIS,
DUTCH TYPE, HCHWA-D)
HCHWA-D, po raz pierwszy odnotowana w miejscowoœciach Katwijk i Scheveningen(28), klinicznie charakteryzuje siê licznymi nastêpuj¹cymi po sobie krwotokami
mózgowymi i/lub podpajêczynówkowymi bez towarzysz¹cego nadciœnienia. W Holandii oko³o 500 osób jest
genetycznie predysponowanych do rozwoju HCHWA-D.
Choroba rozpoczyna siê miêdzy 45. a 60. rokiem ¿ycia,
2/3 chorych umiera po pierwszym epizodzie krwotocznym, u pozosta³ych na obraz kliniczny sk³adaj¹ siê liczne
nastêpuj¹ce po sobie epizody udarowe prowadz¹ce do
rozwoju otêpienia(11).
Badanie neuropatologiczne: Amyloid wykrywany jest
w zgrubia³ych têtniczkach mózgu(29). Poza angiopati¹
kongofiln¹ spotyka siê blaszki amyloidowe utworzone
z Aβ(30). Od klasycznych blaszek AD ró¿ni¹ siê one nieobecnoœci¹ DN i typowego rdzenia amyloidowego, odpowiadaj¹ wiêc blaszkom amorficznym, natomiast typowe blaszki amyloidowe i NFT nie s¹ w HCHWA-D
obserwowane. Wokó³ blaszek amorficznych wystêpuj¹ liczne makrofagi i astrocyty zawieraj¹ce ziarna
Aβ42(+)40(–) – ziarna takie s¹ nieobecne w tych komórkach wokó³ Aβ42(+)40(+) „gêstych” blaszek dyfuzyjnych(31). Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w HCHWA-D obserwuje siê niewielk¹ liczbê ubikwitynowanych struktur
przypominaj¹cych DN(32). W blaszkach dyfuzyjnych
wykrywany jest immunohistochemicznie peptyd Aβ42,
w blaszkach „homogennych” – krótszy Aβ40(33,34). Te
ostatnie zawieraj¹ DN, w których nie stwierdza siê immunoekspresji MAP-τ. Warto podkreœliæ, ¿e we krwi
nosicieli mutacji kodonu 693 obserwuje siê spadek
poziomu Aβ42(35).
Genetyka: HCHWA-D jest pierwsz¹ jednostk¹ chorobow¹, w której wykryto mutacjê (substytucja glutaminianu
glutamin¹ w kodonie 693, co odpowiada 22 aminokwasowi peptydu Aβ) w genie prekursora amyloidu (βAPP)
na chromosomie 21(36). Nawiasem mówi¹c, odkrycie mutacji w HCHWA-D poprzedzi³o odkrycie pozosta³ych
mutacji w tym samym genie w rodzinnych przypadkach
choroby Alzheimera.

DZIEDZICZNY KRWOTOK MÓZGOWY
Z AMYLOIDOZ¥ TYPU ISLANDZKIEGO
(ANG. HEREDITARY CEREBRAL
HAEMORRHAGE WITH AMYLOIDOSIS,
ICELANDIC TYPE, HCHWA-I)
Odrêbn¹ jednostk¹ chorobow¹(11,37-39), w której depozyt
amyloidowy tworzy cystatyna C (cystatin C amyloid,
ACys), a nie Aβ jest dziedziczny krwotok mózgowy
z amyloidoz¹ – typ islandzki (HCHWA-I). HCHWA-I
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dziedziczy siê autosomalnie dominuj¹co z pe³n¹ penetracj¹, niektórzy nosiciele pozostaj¹ jednak bezobjawowi do póŸnego wieku. HCHWA-I charakteryzuje odk³adanie amyloidu w ma³ych naczyniach opony miêkkiej
i kory, co prowadzi, analogicznie do HCHWA-D, do
wystêpowania krwotoków mózgowych lub zamkniêcia
œwiat³a naczynia. Pierwsze objawy wystêpuj¹ pomiêdzy
20. a 40. rokiem ¿ycia. Po 50. roku ¿ycia udary obserwuje siê rzadziej; œmieræ z powodu udaru nie jest tak czêstym zjawiskiem jak w przypadku HCHWA-D(11).
Genetyka: Cystatyna C to spokrewnione z kininami bia³ko o ciê¿arze oko³o 13 kDa, bêd¹ce inhibitorem lizosomalnych proteinaz cysteinowych. ACys jest pozbawiony
pierwszych 10 aminokwasów oraz posiada jedn¹ substytucjê – leucyny glutamin¹, która odpowiada mutacji
kodonu 68 genu CYSTATIN C(40).

CAA TOWARZYSZ¥CA
CHOROBIE ALZHEIMERA
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CAA w chorobie Alzheimera stanowi czêste zjawisko(11),
a odk³adaj¹cy siê w œcianach naczyñ peptyd Aβ jest
identyczny jak amyloid wspó³tworz¹cy blaszki neurytyczne, z tym ¿e jest on z regu³y d³u¿szy (42-43, a nie 40
aminokwasów)(41). Osoby z CAA maj¹ ni¿sze stê¿enie
Aβ42 w surowicy(42). Wewn¹trznaczyniowy Aβ amyloid odk³ada siê tak¿e w obrêbie malformacji têtniczo-¿ylnych(43),
jak równie¿ po urazach czaszkowo-mózgowych(44). CAA
obejmuje krótkie i d³ugie têtnice przeszywaj¹ce kory mózgu oraz krótkie ga³êzie zaopatruj¹ce zakrêty; depozyty
amyloidowe urywaj¹ siê na granicy kory i istoty bia³ej(45).
Co ciekawe, krwotoki domózgowe towarzysz¹ce CAA
lokalizuj¹ siê w innych obszarach ni¿ sama CAA – z regu³y w obszarach podkorowych, a nie w korze, gdzie dominuje CAA. Ponadto CAA zajmuje g³ównie p³aty potyliczne i w mniejszym stopniu p³aty skroniowe, z kolei
krwotoki obserwuje siê w p³atach czo³owych.
Nasilenie CAA koreluje ujemnie z nasileniem wystêpowania blaszek neurytycznych w AD(46). Co wiêcej, badania
Attemsa i Jellingera(47) oraz Attemsa i wsp.(48) wykaza³y, ¿e
najlepsz¹ korelacjê z zaawansowaniem otêpienia i/lub
skal¹ Braaków oraz kryteriami CERAD i Instytutu NIA
Reagana wykazuje obecnoœæ nie CAA, a tzw. „kapilarnej
CAA” (ang. dysphoric angiopathy), co mo¿e sugerowaæ
ró¿ny mechanizm powstawania CAA i kapilarnej CAA.
Odrêbnym zjawiskiem jest tzw. amyloid oko³onaczyniowy – blaszki oko³onaczyniowe (niem. drusige Entartung
– nie myliæ z drüsige Entartung). Zjawisko to sprowadza
siê do penetracji palczastych wypustek amyloidu od naczyñ w otaczaj¹cy neuropil. Badania z u¿yciem mikroskopu konfokalnego wykazuj¹ ci¹g³oœæ amyloidu i depozytów Aβ w parenchymie(49). Poniewa¿ peptyd Aβ jest
usuwany z przestrzeni zewn¹trzkomórkowej mózgu via
przestrzenie wokó³ naczyñ w³osowatych, a nastêpnie
wokó³ têtnic korowych do têtnic opony miêkkiej, blokada têtnic poprzez z³ogi amyloidowe mo¿e prowadziæ

do czysto mechanicznego („hydraulicznego”) blokowania usuwania Aβ.
Interesuj¹co przedstawia siê problem zale¿noœci pomiêdzy wystêpowaniem CAA a genotypem APOE. U chorych z CAA wystêpuje nadreprezentacja allelu ε2 APOE,
co wiêcej, allel ten jest sprzê¿ony z obecnoœci¹ martwicy
w³óknikowatej i koncentrycznego rozwarstwienia œciany
naczyñ(50). Dla kontrastu, Tian i wsp.(51) wykazali, ¿e u nosicieli allelu ε4 APOE wystêpuje wiêksze nasilenie CAA
i uszkodzenia istoty bia³ej w p³acie potylicznym, ale nie
globalne nasilenie CAA. Z kolei Chalmers i wsp.(52) stwierdzili sprzê¿enie CAA, ale nie innych depozytów Aβ
z obecnoœci¹ allelu ε4 APOE, co sugeruje, ¿e u nosicieli
allelu ε4 APOE istnieje tendencja do odk³adania siê Aβ
w naczyniach. Problem pozostaje zatem kontrowersyjny.
CAA jest czêœci¹ obrazu neuropatologicznego FAD spowodowanego mutacjami β APP, PSEN1 i PSEN2. Poza
mutacj¹ kodonu 693 wywo³uj¹c¹ HCHWA-D mutacje
kodonów 692-694, np. kodonów 692 (flamandzka) i 694
(w³oska), s¹ równie¿ powi¹zane z nasilon¹ CAA(11). Szczególnie interesuj¹ca jest mutacja D694N (rodzina ze stanu Iowa), która prowadzi do rozwoju leukoencefalopatii w nastêpstwie CAA(53,54). Z regu³y u osób, u których
mutacja mieœci siê w obrêbie sekwencji koduj¹cej Aβ,
rozwija siê CAA, zaœ u tych, u których mutacje znajduj¹
siê poza sekwencj¹ koduj¹c¹ – typowa AD(55). Ciekawy
przypadek opisali Rebeck i wsp.(55) – mutacja znajdowa³a siê tu w kodonie 23 sekwencji Aβ, badanie neuropatologiczne wykaza³o masywn¹ CAA, zaœ amyloid by³
utworzony zarówno z Aβ42, jak i Aβ40. Amyloid Aβ mo¿e kolokalizowaæ w obrêbie CAA z amyloidem utworzonym z ALlambda(56).
Podobnie kszta³tuje siê sytuacja w FAD spowodowanej
mutacjami genów presenilin; u Niemców nadwo³¿añskich z FAD spowodowan¹ mutacjami w genie PSEN2
obserwuje siê nie tylko CAA, ale równie¿ krwotoki domózgowe(57). Równie¿ mutacje PSEN1 prowadz¹ce do FAD
ze spastyczn¹ paraparez¹ i blaszkami typu k³êbek waty
(ang. cotton wool plaques) powoduj¹ nasilon¹ CAA(6).

CAA SPOWODOWANA
ODK£ADANIEM GELSOLINY
– AMYLOIDOZA RODZINNA
TYPU FIÑSKIEGO
Rodzinna amyloidoza typu fiñskiego (ang. familial amyloidosis – Finnish type, FA-F) jest spowodowana odk³adaniem siê zmutowanej gelsoliny (mutacje G654A
i G654T)(58-60). Gelsolina to bia³ko wi¹¿¹ce aktynê, ma
dwie izoformy – cytoplazmatyczn¹ (80 kDa) i sekrecyjn¹ (83 kDa). Amyloid odk³adaj¹cy siê w FA-F stanowi fragment formy sekrecyjnej o d³ugoœci 173-243 lub
173-225 aminokwasów(61,62).

AKTUALN NEUROL 2005, 3 (5), p. 183-188

SYMPOZJUM – CHOROBY NACZYNIOWE
PIŒMIENNICTWO:
BIBLIOGRAPHY:
1. Scholtz W.: Studien zur Pathologie der Hirngefässe. II.
Die drusige Entartung der Hirnarterien und capillaren (eine
Form seniler gefäßerkrankung). Z. Ges. Neurol. Psychiat.
1938; 162: 694-715.
2. Worster-Drought C., Greenfield J.G., McMenemey W.H.:
A form of familial presenile dementia with spastic paralysis
(including the pathological examination of a case). Brain
1940; 63: 237-254.
3. Worster-Drought C., Greenfield J.G., McMenemey W.H.:
A form of familial presenile dementia with spastic paralysis. Brain 1944; 67: 38-43.
4. Masters C.L., Gajdusek D.C., Gibbs C.J. Jr: CreutzfeldtJakob disease virus isolations from the Gerstmann-Sträussler syndrome with an analysis of the various forms of amyloid plaque deposition in the virus-induced spongiform
encephalopathies. Brain 1981; 104: 559-588.
5. de Courten-Myers G., Mandybur T.I.: Atypical GerstmannSträussler syndrome or familial spinocerebellar ataxia and
Alzheimer’s disease? Neurology 1987; 37: 269-275.
6. Revesz T., Holton J.L., Lashley T. i wsp.: Sporadic and
familial cerebral amyloid angiopathies. Brain Pathol. 2002;
12: 343-357.
7. Frangione B., Revesz T., Vidal R. i wsp.: Familial cerebral
amyloid angiopathy related to stroke and dementia. Amyloid 2001; 8 (supl. 1): 36-42.
8. Vonsattel J.P., Myers R.H., Hedley-Whyte E.T. i wsp.:
Cerebral amyloid angiopathy without and with cerebral
hemorrhages: a comparative histological study. Ann. Neurol. 1991; 30: 637-649.
9. Griffiths R.A., Mortimer T.F., Oppenheimer D.R., Spalding
J.M.K.: Congophilic angiopathy of the brain: a clinical and
pathological report on two siblings. J. Neurol. Neurosurg.
Psychiatry 1982; 45: 396-408.
10. Plant G.T., Revesz T., Barnard R.O. i wsp.: Familial cerebral amyloid angiopathy with nonneuritic amyloid plaque
formation. Brain 1990; 113 (cz. 3): 721-747.
11. Plant G.T., Ghiso J., Holton J.L. i wsp.: Familial and sporadic cerebral amyloid angiopathies associated with dementia and the BRI dementias. W: Esiri M.M., Lee V.M.Y.,
Trojanowski J.Q. (red.): The Neuropathology of Dementia.
Cambridge University Press, Cambridge 2004: 330-352.
12. Love S., Duchen L.W.: Familial cerebellar ataxia with cerebrovascular amyloid. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1982;
45: 271-273.
13. Mead S., James-Galton M., Revesz T. i wsp.: Familial
British dementia with amyloid angiopathy: early clinical,
neuropsychological and imaging findings. Brain 2000; 123
(cz. 5): 975-991.
14. Vidal R., Frangione B., Rostagno A. i wsp.: A stop-codon
mutation in the BRI gene associated with familial British
dementia. Nature 1999; 399: 776-781.
15. Ghiso J., Plant G.T., Revesz T. i wsp.: Familial cerebral
amyloid angiopathy (British type) with nonneuritic amyloid plaque formation may be due to a novel amyloid protein. J. Neurol. Sci. 1995; 129: 74-75.
16. Akiyama H., Kondo H., Arai T. i wsp.: Expression of BRI,
the normal precursor of the amyloid protein of familial
British dementia, in human brain. Acta Neuropathol. (Berl.)
2004; 107: 53-58.
17. Srinivasan R., Marchant R.E., Zagorski M.G.: ABri peptide associated with familial British dementia forms annular and ring-like protofibrillar structures. Amyloid 2004; 11:
10-13.
18. El-Agnaf O.M., Nagala S., Patel B.P., Austen B.M.: Nonfibrillar oligomeric species of the amyloid ABri peptide,
implicated in familial British dementia, are more potent at

AKTUALN NEUROL 2005, 3 (5), p. 183-188

19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

inducing apoptotic cell death than protofibrils or mature
fibrils. J. Mol. Biol. 2001; 310: 157-168.
McMenemey W.H.: Discussion. W: Proceedings of the First
International Congress of Neuropathology. Rome, Vol. 2.
Rosenberg and Sellier, Turin 1952: 432-436.
McMenemey W.H.: Discussion. W: Wolstenholme G.E.W.,
O’Connor M. (red.): Alzheimer’s Disease and Related Conditions: A Ciba Foundation Symposium. J. and A. Churchill, London 1970: 132-133.
Revesz T., Holton J.L., Doshi B. i wsp.: Cytoskeletal
pathology in familial cerebral amyloid angiopathy (British
type) with non-neuritic amyloid plaque formation. Acta
Neuropathol. (Berl.) 1999; 97: 170-176.
Holton J.L., Lashley T., Ghiso J. i wsp.: Familial Danish
dementia: a novel form of cerebral amyloidosis associated
with deposition of both amyloid-Dan and amyloid-beta.
J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2002; 61: 254-267.
Schwab C., Hosokawa M., Akiyama H., McGeer P.L.:
Familial British dementia: colocalization of furin and ABri
amyloid. Acta Neuropathol. (Berl.) 2003; 106: 278-284.
Strömgren E.: Heredopathia ophthalmo-oto-encephalica.
W: Vinken P.J., Bruyn G.W. (red.): Handbook of Clinical
Neurology. Vol. 42. North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1981: 150-152.
Vidal R., Revesz T., Rostagno A. i wsp.: A decamer duplication in the 3’ region of the BRI gene originates an amyloid peptide that is associated with dementia in a Danish
kindred. Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 2000; 97: 4920-4925.
Gibson G., Gunasekera N., Lee M. i wsp.: Oligomerization and neurotoxicity of the amyloid ADan peptide implicated in familial Danish dementia. J. Neurochem. 2004;
88: 281-290.
Revesz T., Ghiso J., Lashley T. i wsp.: Cerebral amyloid
angiopathies: a pathologic, biochemical, and genetic view.
J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2003; 62: 885-898.
Luyendijk W., Schoen J.H.R.: Intracerebral hematomas.
A clinical study of 40 surgical cases. Psychiatr. Neurol. Neurochir. 1964; 67: 445-468.
Luyendijk W., Bots G.T.A.M., Vegter-van der Vlis M. i wsp.:
Hereditary cerebral haemorrhage caused by cortical amyloid angiopathy. J. Neurol. Sci. 1988; 85: 267-280.
Maat-Schieman M.L., van Duinen S.G., Bornebroek M.
i wsp.: Hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosisDutch type (HCHWA-D): II – A review of histopathological aspects. Brain Pathol. 1996; 6: 115-120.
Maat-Schieman M.L., Yamaguchi H., Hegeman-Kleinn
I.M. i wsp.: Glial reactions and the clearance of amyloid
beta protein in the brains of patients with hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis-Dutch type. Acta Neuropathol. (Berl.) 2004; 107: 389-398.
Tagliavini F., Giaccone G., Bugiani O., Frangione B.: Ubiquitinated neurites are associated with preamyloid and
cerebral amyloid beta deposits in patients with hereditary
cerebral hemorrhage with amyloidosis Dutch type. Acta
Neuropathol. (Berl.) 1993; 85: 267-271.
Maat-Schieman M.L., Yamaguchi H., van Duinen S.G.
i wsp.: Age-related plaque morphology and C-terminal
heterogeneity of amyloid beta in Dutch-type hereditary
cerebral hemorrhage with amyloidosis. Acta Neuropathol.
(Berl.) 2000; 99: 409-419.
Yamaguchi H., Maat-Schieman M.L., van Duinen S.G.
i wsp.: Amyloid beta protein (Abeta) starts to deposit as
plasma membrane-bound form in diffuse plaques of brains
from hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosisDutch type, Alzheimer disease and nondemented aged
subjects. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2000; 59: 723-732.
Bornebroek M., De Jonghe C., Haan J. i wsp.: Hereditary
cerebral hemorrhage with amyloidosis Dutch type (AbetaPP

187

SYMPOZJUM – CHOROBY NACZYNIOWE

36.

37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.

49.

693): decreased plasma amyloid-beta 42 concentration.
Neurobiol. Dis. 2003; 14: 619-623.
Levy E., Carman M.D., Fernandez-Madrid I.J. i wsp.:
Mutation of the Alzheimer’s disease amyloid gene in hereditary cerebral hemorrhage, Dutch type. Science 1990; 248:
1124-1126.
Arnason A.: Apoplexie und ihre Vererbung. Acta Psychiat.
Neurol. 1935; 7 (supl.): 1-180.
Gudmundsson G., Hallgrimsson J., Jonasson T.A., Bjarnason O.: Hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis. Brain 1972; 95: 387-404.
Jensson O., Gudmundsson G., Arnason A. i wsp.: Hereditary cystatin C (γ-trace) amyloid angiopathy of the CNS
causing cerebral hemorrhage. Acta Neurol. Scand. 1987;
76: 102-114.
Ghiso J., Jensson O., Frangione B.: Amyloid fibrils in hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis of Icelandic
type is a variant of γ-trace basic protein (cystatin C). Proc.
Natl Acad. Sci. U.S.A. 1986; 83: 2974-2978.
Glenner G.G., Wong C.W.: Alzheimer’s disease: initial report
of the purification and characterization of a novel cerebrovascular amyloid protein. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1984; 120: 885-890.
Strozyk D., Blennow K., White L.R., Launer L.J.: CSF
Abeta 42 levels correlate with amyloid-neuropathology in
a population-based autopsy study. Neurology 2003; 60:
652-656.
Hart M.N., Merz P., Bennett-Gray J. i wsp.: beta-amyloid
protein of Alzheimer’s disease is found in cerebral and
spinal cord vascular malformations. Am. J. Pathol. 1988;
132: 167-172.
Mandybur T.I., Gore I.: Amyloid in late postirradiation
necrosis of brain. Neurology 1969; 19: 983-992.
Morris J.H., Nagy Z.: Alzheimer’s disease. W: Esiri M.M.,
Lee V.M.Y., Trojanowski J.Q. (red.): The Neuropathology
of Dementia. Cambridge University Press, Cambridge 2004:
161-206.
Tian J., Shi J., Bailey K., Mann D.M.: Negative association between amyloid plaques and cerebral amyloid
angiopathy in Alzheimer’s disease. Neurosci. Lett. 2003;
352: 137-140.
Attems J., Jellinger K.A.: Only cerebral capillary amyloid
angiopathy correlates with Alzheimer pathology – a pilot
study. Acta Neuropathol. (Berl.) 2004; 107: 83-90.
Attems J., Lintner F., Jellinger K.A.: Amyloid beta peptide
1-42 highly correlates with capillary cerebral amyloid
angiopathy and Alzheimer disease pathology. Acta Neuropathol. (Berl.) 2004; 107: 283-291.
Preston S.D., Steart P.V., Wilkinson A. i wsp.: Capillary and
arterial cerebral amyloid angiopathy in Alzheimer’s disease:
defining the perivascular route for the elimination of amy-

50.
51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

58.

59.
60.
61.
62.

loid beta from the human brain. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 2003; 29: 106-117.
Nicoll J.A., McCarron M.O.: APOE gene polymorphism
as a risk factor for cerebral amyloid angiopathy-related
hemorrhage. Amyloid 2001; 8 (supl. 1): 51-55.
Tian J., Shi J., Bailey K. i wsp.: Association between
apolipoprotein E e4 allele and arteriosclerosis, cerebral
amyloid angiopathy, and cerebral white matter damage in
Alzheimer’s disease. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2004;
75: 696-699.
Chalmers K., Wilcock G.K., Love S.: APOE epsilon 4
influences the pathological phenotype of Alzheimer’s disease by favouring cerebrovascular over parenchymal accumulation of A beta protein. Neuropathol. Appl. Neurobiol.
2003; 29: 231-238.
Grabowski T.J., Cho H.S., Vonsattel J.P. i wsp.: Novel amyloid precursor protein mutation in an Iowa family with
dementia and severe cerebral amyloid angiopathy. Ann.
Neurol. 2001; 49: 697-705.
Greenberg S.M., Shin Y., Grabowski T.J. i wsp.: Hemorrhagic stroke associated with the Iowa amyloid precursor
protein mutation. Neurology 2003; 60: 1020-1022.
Rebeck G.W., Cho H.S., Grabowski T.J., Greenberg S.M.:
The effects of AbetaPP mutations and APOE polymorphisms on cerebral amyloid angiopathy. Amyloid 2001;
8 (supl. 1): 43-47.
Galuske R.A., Drach L.M., Nichtweiss M. i wsp.: Colocalization of different types of amyloid in the walls of cerebral blood vessels of patients suffering from cerebral amyloid angiopathy and spontaneous intracranial hemorrhage:
a report of 5 cases. Clin. Neuropathol. 2004; 23: 113-119.
Nochlin D., Bird T.D., Nemens E.J. i wsp.: Amyloid
angiopathy in a Volga German family with Alzheimer’s
disease and a presenilin-2 mutation (N141I). Ann. Neurol.
1998; 43: 131-135.
Hendriks L., van Duijn C.M., Cras P. i wsp.: Presenile
dementia and cerebral haemorrhage linked to a mutation
at codon 692 of the beta-amyloid precursor protein gene.
Nat. Genet. 1992; 1: 218-221.
Kiuru S.: Gelsolin-related familial amyloidosis, Finnish type
(FAF), and its variants found worldwide. Amyloid 1998; 5:
55-66.
Levy E., Haltia M., Fernandez-Madrid I. i wsp.: Mutation
in gelsolin gene in Finnish hereditary amyloidosis. J. Exp.
Med. 1990; 172: 1865-1867.
Ghiso J., Haltia M., Prelli F. i wsp.: Gelsolin variant
(Asn-187) in familial amyloidosis, Finnish type. Biochem.
J. 1990; 272: 827-830.
Maury C.P.: Gelsolin-related amyloidosis. Identification of
the amyloid protein in Finnish hereditary amyloidosis as
a fragment of variant gelsolin. J. Clin. Invest. 1991; 87:
1195-1199.

188
AKTUALN NEUROL 2005, 3 (5), p. 183-188

