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Abstract
Alzheimer’s disease is the most common cause of dementia worldwide, with the prevalence continuing to
grow due to the aging of world population. This neurodegenerative disease process is characterized by two
distinct pathologies: the deposition of β-amiloid as a neuritic plaque and the accumulation of hyperphosphorylated Tau protein as a neurofibrillary tangle in the cell. Symptoms of AD begin with mild memory disorders
that progress to dementia over time. Despite centuries of progress in research and modern methods of brain
imaging, it is still difficult to distinguish AD from many other neuropathologies causing dementia. Diagnosis
of AD includes clinical examination of the patient, examination of biomarkers in cerebrospinal fluid and imaging. There is currently a lack of effective treatment to prevent and slow down the progression of AD. Many
treatments strategies have been introduced in recent decades, while treatment is now focused on symptomatic
therapy. Ongoing research to find disease-modifying drugs is being actively pursued. In this article, we will
discuss AD risk factors, pathogenesis, clinical symptoms, diagnostic options, and treatment.
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Santrauka
Alzheimerio liga yra labiausiai paplitusi demencijos priežastis visame pasaulyje, o paplitimas iš dalies
auga dėl senėjančios pasaulio populiacijos. Šiam neurodegeneraciniam ligos procesui būdingos dvi
skiriamosios patologijos : β-amiloido, kaip neuritinių plokštelių nusėdimas ir hiperfosforilinto Tau baltymo,
kaip neurofibrilinių raizginių kaupimasis ląstelėje. AL simptomai prasideda nuo lengvų atminties sutrikimų,
kurie laikui bėgant progresuoja iki demencijos. Nepaisant šimtmečio tyrimų pažangos ir šiuolaikinių smegenų
vaizdavimo metodų, vis dar sunku atskirti AL nuo daugelio kitų demenciją sukeliančių neuropatologijų. AL
diagnostika apima paciento klinikinį ištyrimą, biologinių žymenų tyrimą smegenų skystyje ir vaizdinius
tyrimus. Šiuo metu trūksta veiksmingo gydymo, kuris užkirstų kelią AL progresavimui ir jį sulėtintų. Per
pastaruosius dešimtmečius buvo pristatyta daug gydymo strategijų, tačiau šiuo metu gydymas nukreiptas į
simptominę terapiją. Aktyviai tęsiami vykdomi tyrimai, kuriais siekiama rasti ligą modifikuojančius vaistus.
Šiame straipsnyje aptarsime AL rizikos veiksnius, patogenezę, klinikinius simptomus, diagnostikos galimybes
ir gydymą.
Raktiniai žodžiai: Alzheimerio liga, Aβ blatymas, biologiniai žymenys, gydymas.
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Įvadas
Alzheimerio liga (AL) įvardijama kaip viena
dažniausių demencijos priežasčių [1]. Visame
pasaulyje serga daugiau nei 10% vyresnių nei 65
metų žmonių [2]. Tai liga, kuri atima žmonių
nepriklausomybę ir yra penkta pagrindinė mirties
priežastis [3]. Paprastai ligos simptomai prasideda
nuo lengvų atminties sutrikimų. Tačiau pacientams
gali pasireikšti ir kiti simptomai, kadangi gali būti
pažeidžiamos įvairios kognityvinės sritys [4].
Gyventojų tyrimai rodo, kad neuropsichiatrinių
simptomų dažnis yra daug didesnis žmonėms,
sergantiems AL ir lengvais kognityviniais
sutrikimais, nei bendroje populiacijoje [5]. Ligai
progresuojant, kliedesiai, haliucinacijos ir agresija
tampa vis dažnesni, tuo tarpu apatija yra nuolatinis
ir dažniausias neuropsichiatrinis simptomas per
visus AL ligos etapus [6]. Nepaisant šimtmečio
tyrimų pažangos ir šiuolaikinių smegenų
vaizdavimo metodų, vis dar sunku atskirti AL nuo
daugelio
kitų
demenciją
sukeliančių
neuropatologijų [7]. Šiame straipsnyje aptarsime
Alzheimerio ligos etiologiją, patogenezę, kliniką,
diagnostiką ir gydymą.

Etiologija
Modifikuojami AL rizikos veiksniai
dažniausiai yra susiję su širdies ir kraujagyslių ligų
rizikos veiksniais (diabetu, hipertenzija ir
nutukimu) arba gyvenimo būdo įpročiais (rūkymu,
fiziniu aktyvumu, dieta, protine ir socialine veikla).
Daroma prielaida, kad diabetas galėtų padidinti
riziką, tiesiogiai paveikdamas amiloido-beta (Aβ)
kaupimąsi smegenyse, nes hiperinsulinemija
sutrikdo smegenų Aβ klirensą konkuruodama dėl
insuliną skaidančio fermento [8]. Nors ryšys tarp
aukšto kraujospūdžio ir AL rizikos yra sudėtingas
ir susijęs su amžiumi, duomenys rodo, kad
hipertenzija yra susijusi su 50% padidėjusia AL ir
demencijos rizika vėlesniame amžiuje. Padidėjęs
kraujospūdis gali padidinti ligos riziką, nes
sumažėja kraujo - smegenų barjero kraujagyslių
vientisumas, dėl ko baltymai ekstravazuojami į
smegenų audinį, o tai gali sukelti ląstelių

pažeidimą, apoptozę ir Aβ kaupimosi padidėjimą
[9]. Nagrinėjant su gyvenimo būdu susijusius
veiksnius, ryšys tarp rūkymo ir AL rizikos vis dar
nėra aiškus. Nors santykinė rizika susirgti yra
palyginti maža, manoma, kad beveik 14% AL
atvejų gali būti siejami su rūkymu dėl didelio jo
paplitimo. Rūkymas gali padidinti AL riziką keliais
mechanizmais,
dažniausiai
susijusiais
su
oksidaciniu stresu ir uždegiminiu atsaku [10].
Epidemiologiniai tyrimai parodė, kad fizinis
aktyvumas turi teigiamą poveikį smegenų veiklai,
o tai galima paaiškinti įvairiais mechanizmais,
įskaitant
smegenų
kraujotakos
skatinimą,
neurogenezės stimuliavimą, uždegiminių procesų
slopinimą ar net amiloido sankaupų formavimosi
greičio mažinimą [11]. Įrodyta, kad pažintinė,
socialinė ir intelektinė veikla kartu su aukštuoju
išsilavinimu ir profesiniu pasiekimu mažina
kognityvinio nuosmukio ir demencijos riziką [12].
Kiti
svarbūs
rizikos
veiksniai
–
nemodifikuojami. Pasak Ballardo ir kitų (2011)
[13] apie 70% AL išsivystimo rizikos galima
priskirti genetikai. Ankstyvoji AL dažniausiai
pasireiškia dėl APP, PSEN1 ir PSEN2 genų
(atitinkamai
amiloido
pirmtako
baltymų,
presenilino 1 ir presenilino 2 genų) mutacijų, tuo
tarpu vėlyvos AL formos daugiausia susiję su
APOE
geno
(apolipoproteino
E
geno)
polimorfizmu [14]. Rasta daugiau nei 30
dominuojančių mutacijų APP gene (esančiame
21q21 chromosomoje), kurios susijusios su
maždaug
15%
ankstyvos
autosominės
dominantinės AL atvejų. PSEN1 geno mutacijos
(esančios 14q24.3 chromosomoje) yra susijusios su
80% ankstyva AL, tuo tarpu 5% atvejų – PSEN2
geno
mutacijos
(esančios
1q31-q42
chromosomoje) [15].
Alzheimerio ligos patogenezė
Pagrindiniai Alzheimerio patologijos bruožai
yra amiloidinės plokštelės ir neurofibriliniai
raizginiai [16]. Aβ peptidai fiziologinėmis
sąlygomis gaminami daugiausia monomerų
pavidalu su sinapsių apsaugine funkcija. Tačiau
kaupiantis šiam baltymui susidaro fibrilės, kurios
kaupiasi senatvinėse plokštelėse [17]. Amiloidinė
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hipotezė, paplitusi AL patogenezės teorija, rodo,
kad patologinių Aβ formų kaupimasis, skaidant
APP β- ir γ-sekretazės fermentais smegenyse, yra
pagrindinis patologinis procesas, kurį lemia
pusiausvyros sutrikimas tarp Aβ gamybos ir Aβ
klirenso [18].
Mutacijos APP ir persenilino genuose (PS1 ir
PS2) veikia APP apdorojimą, dėl kurio atsiranda
per didelė Aβ gamyba ir laikui bėgant susidaro
plokštelės AL sergančiųjų smegenyse. Tiek
tarpląstelinės, tiek intraląstelinės Aβ sankaupos
galiausiai sukelia neurodegeneraciją ir ląstelių
mirtį [19]. Remiantis vadinamąja amiloido
kaskados hipoteze, Aβ kaupimasis AL sergančiųjų
smegenyse yra pagrindinis patologinis ligos
bruožas, kuris galiausiai sukelia daugybę antrinių

neuropatologinių
pokyčių,
tokių
kaip
hiperfosforilinto
Tau
baltymo
kaupimąsi
formuojant neurofibrilinius raizginius, sinapsinę
degeneraciją [20] (1 lentelė). Tau baltymas yra su
mikrovamzdeliais susijęs baltymas. Pgrindinės
žinomos šio baltymo fiziologinės funkcijos yra
tubulino
polimerizacijos
stimuliavimas,
mikrovamzdelių stabilizavimas ir intraląstelinių
organelių transportavimas mikrovamzdeliais.
Hiperfosforilintas baltymas AL metu praranda
savo funkcijas sintezuojant ir stabilizuojant
mikrovamzdelius, dėl to pažeidžiami neuronai ir
skatinamas citotoksiškumas [21]. Histologinės
analizės rodo, kad neurofibrilinių raizginių apkrova
ir pasiskirstymas smegenų audinyje labiau
koreliuoja su kognityvinio deficito sunkumu nei
Aβ peptidų nuosėdos [22].
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1 lentelė. AL patogenezė pagal amiloido kaskados hipotezę [23].

APP, PS1 ir PS2 genų mutacijos

Aβ gamyba

Aβ agregacija ir nuosėdų susidarymas

Oksidacinė žala

Pakitęs
kinazių/fosfokinazių
aktyvumas

Pakitusi joninė homeostazė

Sinapsinis ir neuritinis
sužalojimas

Neurofibriliniai raizginiai

Ląstelių žūtis ir
demencija

Mikroglijos ir astrocitų
aktyvacija (uždegimas)
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Klinika ir Diagnostika
Dažniausiai AL pasireiškia vyresnio amžiaus
žmonėms, turintiems progresuojančių problemų,
sutelktų į epizodinę atmintį. Šiame etape pacientas
gali atitikti lengvo kognityvinio sutrikimo
kriterijus. Vėliau atsiranda sunkumai su daugelio
užduočių atlikimu ir pasitikėjimo praradimu.
Būklei progresuojant, kognityviniai sunkumai
Taip pat pripažįstama keletas netipinių (ne
atminties) klinikinių sindromų, ypač jaunesnio
amžiaus pacientams. Tai apima užpakalinę žievės
atrofiją, logopeninę afaziją. Užpakalinės žievės
atrofijos metu, amiloidas yra plačiai paplitęs, tačiau
Tau baltymo patologija dominuoja pakaušio
skiltyje, pacientams būdinga dispraksija su
santykinai išsaugota atmintim [25]. Logopeninės
afazijos pacientams pasireiškia ryškios žodžių
paieškos pauzės, anomija ir darbinės atminties
sutrikimai [26]. Kai kurios PSEN1 mutacijos yra
susijusios
su
papildomomis
klinikinėmis
savybėmis, įskaitant ryškų mioklonusą, traukulius
ir paraparezę [27].
Nepaisant šimtmečio tyrimų pažangos ir
šiuolaikinių smegenų vaizdavimo metodų, vis dar
sunku atskirti AL nuo daugelio kitų demenciją
sukeliančių neuropatologijų. Be to, sutapus
neuropatologinių ligų simptomams ir klastingai
prasidėjus AL, tiksli ankstyva diferencinė
diagnostika ir klinikinė diagnozė yra beveik
neįmanoma [28].
Biologiniai žymenys.
Biologiniai žymenys gali padėti įvertinti AL
patologijos procesą. Tyrimai parodė, kad ligos
procesas prasideda dešimtmečiais iki klinikinės
demencijos
pradžios
[29],
suteikdamas
biomarkeriams galimybę anksti diagnozuoti
ikiklinikinę AL [30]. Tai rodo, kad biologinius
žymenis galima integruoti į diagnostinį procesą,
siekiant nustatyti konkrečius ligos progresavimo
etapus. AL biologinius žymenis galima suskirstyti
į dvi pagrindines klases: tiesioginius ir
netiesioginius. Tiesioginiai biomarkeriai yra
specifiniai pagrindiniai baltymai, atspindintys AL

tampa vis gilesni ir labiau išplitę, dėl to trinka
kasdienė veikla ir apsitarnavimas, šiame etape
pacientui gali būti diagnozuota AL demencija.
Ligai progresuojant didėja paciento priklausomybė
nuo kitų asmenų, gali pasikeisti elgesys, sutrikti
judrumas, atsirasti haliucinacijos ir traukuliai.
Mirtis vidutiniškai yra 8,5 metai nuo ligos
diagnozavimo [24].

patologiją: Aβ baltymo ir Tau nusėdimą. Tuo tarpu
netiesioginiai biomarkeriai yra įvairūs neuronų
pažeidimo ir regioninių anomalijų modeliai, kurie
teikia mažiau tiesioginių ar specifinių AL
patologijos įrodymų. Tiesioginiai Tau baltymo
kaupimosi biomarkeriai apima bendrą Tau baltymą
arba fosforilintą Tau baltymą smegenų skystyje
[31]. Padidėjęs Tau baltymo lygis yra susijęs su AL
progresavimu, tačiau šis reiškinys gali pasireikšti ir
esant kitiems neurodegeneraciniams sutrikimams,
tokiems kaip galvos smegenų traumos. Tai galima
interpretuoti taip, kad Tau baltymo pokyčiai taip
pat gali atspindėti bendrą neuronų pažeidimą, todėl
tiesioginis Tau baltymo matavimas smegenų
skystyje laikomas stipriu neuronų ir sinapsių
pažeidimo žymekliu, kuris taip pat konkrečiai
susijęs su AL. Įrodyta, kad reikšmingas
monomerinio
Tau
baltymo
sumažėjimas
intersticiniame skystyje koreliuoja su Tau baltymo
agregacijos pradžia [32].
Pacientams,
su
lengvu
kognityviniu
sutrikimu, biomarkerių, rodančių mažą Aβ ir
padidėjusį Tau baltymo lygį derinys pateikia
informatyvius duomenis, kurie rodo didelę
progresavimo į AL tikimybę. Du tyrimai parodė,
kad toks derinys gali pasiekti 90-95% jautrumą ir
virš 90% AL specifiškumą [33]. AL progresavimas
apima ankstyvą Aβ baltymo lygio smegenų
skystyje sumažėjimą, o padidėjęs Tau baltymo
lygis ir pakoreguotas hipokampo tūris yra
patologinių procesų, vykstančių AL atveju,
biomarkeriai [34].
Radiologiniai tyrimai.
Naujausi vaizdavimo metodų laimėjimai labai
padidino žinias apie AL patogenezę. Didelės
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skiriamosios gebos magnetinio rezonanso tyrimas
(MRT) leidžia diferencijuoti nedideles smegenų
struktūras. Pagrindiniai vaizdiniai AL tyrimai yra
MRT, siekiant ištirti bendruosius anatominius
pokyčius ir PET (pozitronų emisijos tyrimas), kaip
molekulinio vaizdavimo metodas, siekiant stebėti
Aβ ir Tau baltymų plitimą. Taikant PET
vizualizavimą, Aβ baltymo nusėdimas gali padėti
atskirti AL nuo kitų demencijos formų, tačiau PET
dar nėra pasiekęs plataus klinikinio pripažinimo
diagnostikos tikslais [35].
PET vaizdavimas naudojant 2-deoksi-2 [18F]
fluor-D-gliukozės žymeklį (FDG-PET) matuoja
gliukozės smegenyse metabolizmą ir yra neuronų
bei glijos funkcijos rodiklis. AL metu FDG-PET
signalas mažėja ir turi specifinį topografinio
pasiskirstymo modelį [36]. AL sergantiems
asmenims aprašomas dvišalis FDG pasisavinimo
sumažėjimas momeninėje ir smilkininėje skiltyse
[37]. FDG pasisavinimas yra atvirkščiai susijęs su
kognityviniu deficitu, tai yra, mažesnis
pasisavinimas koreliuoja su didesne kognityvine
žala per visą ligos klinikinį spektrą. Tyrimo
jautrumas ir specifiškumas yra didesnis nei 80%
[38].
Ankstyvosios AL genų nešiotojų tyrimai
parodė, kad funkcinės ir struktūrinės smegenų
MRT anomalijos įvyko daugiau nei du
dešimtmečius iki pažintinio nuosmukio ir gerokai
anksčiau nei amiloido nusėdimas, matuojamas PET
ir smegenų skysčio biomarkeriais [39].
Ankstyvojoje AL pirmieji aptinkami požymiai,
kuriuos galima pastebėti atliekant struktūrinį MRT
yra vidurinės smilkininės skilties (ypač veikiančios
hipokampą) atrofija ir smegenų žievės
suplonėjimas regionuose, kurie pažeidžiami AL
metu [40]. Įrodyta, kad smegenų žievės atrofija yra
veiksnys, glaudžiai susijęs su kognityviniu
nuosmukiu ir gali būti kiekybiškai įvertintas
naudojant struktūrinio MRT vaizdą dar prieš
atsirandant pirmiesiems klinikiniams simptomams
[41].

Gydymas
Šiuo metu trūksta veiksmingo gydymo, kuris
užkirstų kelią AL progresavimui ir jį sulėtintų. Per
pastaruosius 30 metų ligos mechanizmą
analizuojančių tyrimų metu buvo pristatyta
daugybė gydymo strategijų, nukreiptų į
pagrindines neurodegeneracijos priežastis, o
didžioji šio darbo dalis buvo nukreipta į Aβ
kaskadą, kuri apsaugo nuo toksinių amiloido
agregatų kaupimosi. Nepaisant daugybės atradimų
svarstoma ar atsižvelgiant tik į Aβ patologiją
efektyvu modifikuoti ligos progresavimą [42].
Šioje dalyje aptarsime gydymo strategijas,
modifikuojančias AL progresavimą.
Cholinesterazės inhibitoriai
AL
patogenezės
metu
prarandami
cholinerginiai
neuronai.
Manoma,
kad
cholinerginis deficitas prisideda prie ankstyvo
dėmesio ir atminties sutrikimo sergant AL.
Cholinesterazės inhibitoriai mažina cholinerginį
deficitą padidindami sinapsinį acetilcholino kiekį.
Šiuo metu yra patvirtinti trys cholinesterazės
inhibitoriai sergant lengva ar vidutinio sunkumo
AL: donepezilas, rivastigminas ir galantaminas.
Vaistai tarpusavyje skiriasi savo farmokinetine
charakteristika (donepezilo pusinės eliminacijos
laikas daug ilgesnis nei kitų ir dozuojamas vieną
kartą per parą). Šių vaistų simptominė nauda
sergant AL buvo patvirtinta atliekant metaanalizes,
vertinančias kognityvinę veiklą [43]. Tačiau
įrodyta, jog vaistai neturi poveikio stabdant ligos
progresavimą [44].
Anti-NMDA (N-metil-D-aspartatas)
Memantinas yra nekonkurencingas NMDA
receptorių moduliatorius, slopinantis glutamato
sukeltą
neurotoksiškumą,
kuris
išsivysto
nekrozuojant neuronams AL progresavimo metu,
nors tikslus mechanizmas nėra aiškus [45].
Memantinas yra alternatyvus vaistas skirtas
simptominiui vidutinio sunkumo ir sunkiai AL
gydyti. Įrodyta, kad šis vaistas turi nedidelę, bet
kliniškai pastebimą naudą pažinimo funkcijai
pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ar
sunkia AL. Yra įrodymų, kad vaistas sumažina
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sujaudinimo tikimybę [46]. Tačiau, kaip ir
vartojant cholinesterazės inhibitorius poveikis yra
gana mažas, o ilgalaikiam ligos progresavimui
vaistas neturi įtakos [23].
Sekretazės inhibitoriai
Aβ gamyba gali būti sumažinta moduliuojant
trijų APP apdorojančių fermentų: β- ir γ-sekretazių,
kurios generuoja Aβ iš APP, ir α-sekretazės,
aktyvumą. Šios trys proteazės laikomos
svarbiausiais terapiniais tikslais kuriant vaistą nuo
AL, kurio pagrindinis principas slopinti β- ir γsekretazes, aktyvinant α-sekretazę [47].
β-sekretazės inhibitoriai
β-sekretazė, paprastai žinoma kaip β-APP yra
APP skaidymo fermentas 1 (BACE1) ir gamina
toksinį Aβ, kuris vaidina pagrindinį vaidmenį AL
patogenezėje. Nors BACE1 inhibitorių sukūrimas
buvo sudėtingas, tačiau pastaruoju metu
klinikiniuose tyrimuose dalyvavo keli inhibitoriai,
kurių veiksmingumas siekiant užkirsti kelią AL
buvo patvirtintas [48]. Pelės amiloidozės tyrimo
modelyje įrodyta, jog BACE1 slopinimas riboja
naujos Aβ plokštelės susidarymą, tačiau
nesumažina jau susidariusių plokštelių kiekio [49].
Su BACE1 inhibitoriais atliktuose tyrimuose
pacientams išryškėjo kognityvinių funkcijų
pablogėjimas ir svorio kritimas. BACE1 turi kitus
nei APP substratus, kurie yra svarbūs nervinei
veiklai, tai įrodo faktas, kad tyrimuose BACE1 KO
pelėms pasireiškė traukuliai, mielinizacijos
deficitas, kognityvinis sutrikimas. Remiantis šiais
duomenimis, gali būti sunku sukurti BACE1
inhibitorius be tam tikro laukiamo šalutinio
poveikio [23].
γ-sekretazes inhibitoriai (GSI)
Transmembraninė proteazė, būtent γsekretazė, yra atsakinga už galutinį APP skilimą po
β-sekretazės skaidymo, dėl kurio susidaro Aβ,
tokiu būdu siūlant γ-sekretazę kaip galimą terapinį
taikinį AL. Be APP apdorojimo, γ-sekretazė
dalyvauja daugelyje fiziologinių žmogaus
organizmo procesų, apimančių daugiau nei
penkiasdešimt skirtingų substratų, įskaitant

daugybę neuronų substratų [50]. Vienas iš
pagrindinių substratų, kuriuos apdoroja γsekretazė, yra Notch 1, kuris reguliuoja genus,
atsakingus už ląstelių vystimąsi, išgyvenimą. Šiuo
atžvilgiu γ-sekretazės inhibitoriai gali sukelti
Notch trūkumą ir susijusias anomalijas, tokias kaip
hematologinis ir virškinimo trakto toksiškumas,
odos reakcijos ir plaukų spalvos pokyčiai. Taigi
žmonėms buvo ribotas kelių veiksmingų
membranai laidžių γ-sekretazės inhibitorių
klinikinis tyrimas, nes dauguma šių junginių
suardo Notch signalinius baltymus ir kitus ląstelių
paviršiaus receptorius, sukeliant daugybę šalutinių
poveikių [23]. Siekiant įveikti šį γ-sekretazės
inhibitorių trūkumą, buvo paleista antrosios kartos
Notch tausojantys inhibitoriai, vadinami γsekretazės
moduliatoriai
(GSM),
siekiant
selektyvaus specifinių APP vietų slopinimo.
Kadangi GSI sukeltas šalutinis poveikis iki šiol
liko neišspręstas, todėl GSM, įskaitant
nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU),
įvedimas pasirodė saugesnis pakaitalas. NVNU,
būtent ibuprofenas, indometacinas ir sulindako
sulfidas, toksiško Aβ gamybą sumažino selektyvai,
išskirdamas
trumpesnį
Aβ38
peptidą,
nesukeldamas Notch ir kitų substratų slopinimo
[51].
Išvados
Alzheimerio liga yra progresuojantis ir
negrįžtamas
neurodegeneracinis
sutrikimas,
kuriam būdingas amiloido beta (Aβ) nusėdimas
smegenyse. Įvairios priežastys, dėl kurių šiuo metu
galimas gydymas yra ribotas, buvo ligos
patogenezės supratimo, tikslinių vaistų sukūrimo ir
vėlesnių klinikinių tyrimų planavimo trūkumai.
Tokie vaistai kaip cholinsterazės inhibitoriai ir
memantinas pagerina atmintį ir budrumą,
nekeičiant gyvenimo trukmės ar bendros AL
demencijos progresavimo. Atsižvelgiant į didėjantį
AL sergančių pacientų skaičių visame pasaulyje ši
liga kelią didelį susirūpinimą visuomenei, ypač
vyresnio amžiaus žmonėms, todėl medicinos
bendruomenė ir toliau jaučia skubumą kurti
veiksmingas
priemones
ankstyvai
šios
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progresuojančios
neurodegeneracinės
diagnostikai ir sėkmingam gydymui.
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