TRANSTYRETIN AMYLOID KARDIOMYOPATI (ATTR-CM)

EN LIVSTRUENDE SYKDOM
SOM KAN VÆRE LETT
Å OVERSE

ATTR-CM: Sykdommen

• ATTR-CM er en livstruende og underdiagnostisert sykdom 1

Symptomer og tegn på ATTR-CM

• Sykdommen blir ofte diagnostisert sent eller ikke i det hele tatt 1

	N ukleær scintigrafi som diagnoseverktøy for ATTR-CM

• Diagnoseverktøy for å avdekke ATTR-CM kan være nukleær scintigrafi
(f.eks. 9 9 mTc-DPD-bildediagnostikk), hjertebiopsi og gentesting

SYMPTOMER OG TEGN PÅ ATTR-CM

DE RØDE FLAGGENE
TEGN SOM KAN ØKE MISTANKEN OM KARDIAL AMYLOIDOSE 1
HJERTESVIKT med bevart ejeksjonsfraksjon hos pasienter over 60 år
• Ved ATTR-CM har pasienten diastolisk dysfunksjon på grunn av deponering av amyloidfibriller
i myokard. Dette gir fortykkede og uelastiske ventrikler og dermed redusert slagvolum.
Ejeksjonsfraksjonen faller ikke før i de senere stadier av ATTR-CM.
• Tydelig nedsatt langaksefunksjon i basal- og midtventrikulære deler og nær normal
langaksefunksjon apikalt, danner grunnlaget for apikal «sparing», som ved hjerteamyloidose har
høy sensitivitet jo mer utalt VVH, men er mindre egnet ved lite hjerteaffeksjon.

INTOLERANSE for vanlige hjertesviktmedisiner som betablokker, ACE-hemmer og ARB
• Se “Amyloidose – Veileder for diagnostikk og behandling av amyloidose” for en detaljert
beskrivelse av medikamentell behandling.

DISKREPANS mellom QRS spenning på EKG og venstre ventrikkel veggtykkelse
• Det er varierende EKG-funn, hvor lav voltage er rapportert hos 40-70 %, til tross for myokard
(pseudo)-hypertrofi med septumtykkelse > 15 mm.

DIAGNOSTISERT karpaltunnelsyndrom eller spinal stenose
• Karpaltunnelsyndrom og spinal stenose ses ofte ved ATTR-CM på grunn av amyloid deponering i
disse områdene.
• Disse tilstandene opptrer ofte flere år før hjertemanifestasjonene.

EKKO viser økt venstre ventrikkel veggtykkelse
• Økt veggtykkelse uten kjent årsak bør øke mistanken for kardial amyloidose.

NERVESYSTEM - autonom dysfunksjon med gastrointestinale symptomer eller uforklart
vekttap.
• Gastrointestinale symptomer som diaré og forstoppelse kan skyldes autonom dysfunksjon.
• Ortostatisk hypotensjon på grunn av autonom dysfunksjon er et symptom som kan opptre ved
ATTR-CM.

Utredning av hjerteamyloidose

Kardiolog overlege dr. med. Einar Gude,
Kardiologisk avdeling OUS Rikshospitalet.
https://www.pfi.sr/34J
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VED MISTANKE OM TRANSTYRETIN AMYLOID KARDIOMYOPATI (ATTR-CM)

DIAGNOSEVERKTØY
IKKE-INVASIVE TESTER KAN DIAGNOSTISERE ATTR-CM 1

IKKE-INVASIVE

INVASIVE

• Nukleær scintigrafi

• H jertebiopsi +
bestemmelse av
amyloidtype

(99Tc-DPD*)
• Blod og urinprøver
for å utelukke AL

GENTESTING

ATTR-CM kan diagnostiseres med nukleær scintigrafi i kombinasjon
med tester for å utelukke AL-amyloidose

Nytteverdien av skjelettscintigrafi ved hjerteamyloidose

Nuklærmedisiner Anders Hodt, Lege, PhD  
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin Avdeling for Nukleærmedisin. Oslo Universitetssykehus.
https://www.pfi.sr/34U
For å utelukke AL: Undersøk tilstedeværelse av monoklonale proteiner ved immunfiksering av serum og urin samt serum fri
lettkjedeassay.
* 3,3-difosfono-1,2-propanodicarboxylsyre
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VERKTØY FOR Å DIAGNOSTISERE ATTR-CM 1

NUKLEÆR SCINTIGRAFI
• En ikke-invasiv metode med høy sensitivitet og spesifisitet for ATTR-CM.
• En tracer

99m

Tc-DPD* injiseres og bindes til ATTR (både wtATTR og hATTR) i kroppen.

• Et positivt DPD-scan med Peruginis grad 2 og 3 har >98% både positiv prediktiv verdi og spesifisitet for å
påvise ATTR-hjerteamyloidose, forutsatt at AL er utelukket. 1,2†

HJERTEBIOPSI
• Ved kardial amyloidose vil histologien farges positivt med kongorødt. For å unngå falskt positivt
resultat er det viktig at man også ser grønn lysbrytning under polarisert lys. 1
• Ytterligere undersøkelser kreves for å bestemme type amyloidose.1
• Risiko for komplikasjoner og behov for ekspertise kan føre til forsinkelser i diagnosearbeidet. 1

GENTESTING
• Muligheten for arvelig amyloidose bør vurderes hos alle pasienter med systemisk amyloidose som
ikke har entydig verifisert AA- eller AL-type av amyloidose. 1
• Gentesting for arvelig ATTR-amyloidose gjøres ofte som del av et genpanel ved utredning av
kardiomyopatier, og en sjelden gang som rettet analyse (Sanger-sekvensering) der det er klinisk
mistanke om arvelig ATTR. Disse analysene rekvireres oftest av indremedisiner/kardiolog. 1

* 3,3‐difosfono-1,2‐propanodicarboxylsyre
† En multisenter studie gjennomført for å avgjøre den diagnostiske verdien av beinscintigrafi hos pasienter med ATTR-CM.
1217 pasienter ble evaluert, 374 gjennomgikk hjertebiopsi og 843 ble diagnostisert med tilstedeværelse og type eller fravær
av amyloid basert på ekstrakardial histologi kombinert med ekkokardiografi med eller uten hjerte-MR.
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EN NORSK ALGORITME FOR UTREDNING AV HJERTEAMYLOIDOSE 1

SYMPTOMER PÅ AMYLOIDOSE
Kardiale: Dyspnoe, ødemer, fatigue, palpitasjoner, synkope
Non-kardiale:
ATTR: Karpaltunnelsyndrom, spinal stenose, perifer nevropati,
bicepsseneruptur
AL: Nyresvikt, proteinuri, hudblødninger, nevropati

Hvis normalt: Hjertesykdom mindre sannsynlig

Lab: EKG, TROPONIN T og NTproBNP

EKKOKARDIOGRAFI SUSPEKT PÅ AMYLOID
HFpEF, biventrikulær hypertrofi uten annen forklaring,
spettet myokard, forstørrede atrier, restriktiv fysiologi,
apikal «sparing», perikardeffusjon

Hvis positiv: Mistanke AL
Hematologisk utredning. Benmarg/(hjerte)biopsi

UTREDNING FOR KLONAL B-CELLESYKDOM
Elektroforese/immunfiksering av serum/urin og lette kjeder i
serum (kappa/lambda ratio, FLC)

NEGATIV FOR AL

NEGATIV UTREDNING

Differensialdiagnoser HCM

AMYLOIDOSE-SKJELETTSCINTIGRAFI (DPD)

Gentest HCM, MR cor

DPD POSITIV GRAD 2-3
+ INGEN KLONAL
B-CELLE-SYKDOM

DPD POSITIV GRAD 1-2 ELLER
DPD NEGATIV/USIKKER
+ POSITIV ELFO/LETTKJEDER

DPD NEGATIV
+ INGEN KLONAL
B-CELLESYKDOM:

ATTR-amyloidose sannsynlig
Hjertebiopsi ved behov
Gentest TTR

Biopsi for å skille mellom
ATTR og AL amyloidose:
(hjerte)biopsi/benmarg

Hjerteamyloidose lite sannsynlig

Flytskjema for utredning av mistenkt hjerteamyloidose. FLC: Frie lette immunglobulinkjeder. HFpEF: Hjertesvikt
med bevart ejeksjonsfraksjon. HCM: hypertrofisk kardiomyopati.

Last ned «Amyloidose – Veileder for diagnostikk og behandling av amyloidose» fra
Helsebiblioteket.no
https://www.pfi.sr/34i
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HVA ER TRANSTYRETIN AMYLOID KARDIOMYOPATI (ATTR-CM)?

Amyloidose beskriver flere tilstander der amyloidfibriller deponeres ekstracellulært i forskjellige organer.
Dette fører til progredierende organsvikt.
Amyloidfibrillene dannes ved opphoping av feilfoldede proteiner, og de vanligste amyloid fibrilleproteinene
som fører til kardial amyloidose er immunoglobulin lettkjede amyloid fibrilleprotein (AL) og transtyretin
amyloid fibrilleprotein (ATTR).
ATTR-CM rammer oftest eldre pasienter ved at feilfoldede transtyretinproteiner deponeres i hjertet.
Sykdommen er livstruende og underdiagnostisert. 1

DE VANLIGSTE FORMER FOR KARDIAL AMYLOIDOSE

Transtyretin amyloidose (ATTR)

Villtype ATTR
(wtATTR)

Immunoglobulin lettkjede amyloidose (AL)

Arvelig ATTR
(hATTR)

Det er viktig å skille mellom ATTR og AL, da de forskjellige amyloidosene har ulikt
klinisk forløp. 1

Hva er amyloidose?

Tale Norbye Wien, Overlege dr. med. medisinsk avdeling, Bærum sykehus.
Norsk arbeidsgruppe for amyloidose.
https://www.pfi.sr/34S
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VILLTYPE VS ARVELIG ATTR-CM 1

VILLTYPE ATTR-CM
Villtype ATTR-CM (wtATTR) er idiopatisk og regnes ikke for å være en arvelig sykdom.
wtATTR er den vanligste formen for ATTR-CM.

KJENNETEGN
• Rammer oftest menn
• Symptomer kan opptre fra 60 års alder
• Hjertesvikt
• Hjertearytmier, spesielt atrieflimmer
• Bilateral karpaltunnelsyndrom i anamnesen

PROGNOSE
• Median overlevelse: ~3,5 år

ARVELIG ATTR-CM
Arvelig ATTR-CM (hATTR) skyldes nedarvede mutasjoner i TTR-genet. Mutasjonen V30M er påvist
sporadisk over hele verden, og har endemiske områder i Portugal, Sverige, Brasil og Japan.
I Västerbottenområdet i Nord-Sverige er 1 av 50 bærer av denne TTR-mutasjonen, og den kalles
der Skelleftesjukan. V122I sees hos ca. 4 % av afroamerikanere.

KJENNETEGN
• Menn og kvinner
• Prevalensen av hATTR i Norge er ikke kjent og det er ikke påvist
en egen “norsk”  founder-mutasjon.
• Hjertesvikt
• Nevrologiske symptomer (perifere og autonome)
• Gastrointestinale symptomer
• Bilateral karpaltunnelsyndrom i anamnesen

PROGNOSE
• Median overlevelse: ~2-3 år, avhengig av type mutasjon
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Finn mer informasjon på:
https://www.pfi.sr/34M

Vyndaqel (tafamidis) 61 mg er indisert til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM). Anbefalt dosering er 1
kapsel 1 gang daglig. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kan gi interaksjoner ved klinisk relevante konsentrasjoner med BCRPsubstrater. Bivirkninger: Flatulens og økte leverfunksjonsverdier ble sett, men årsakssammenheng er ikke fastslått.
Pakning: Myke kapsler, 30 stk., Reseptgruppe: C.
Refusjon: H-resept. ICD10: E85
Refusjonsberettiget bruk:
1. Oppstart av behandling kan kun gjøres av kardiolog med erfaring i behandling av transtyretin amyloidose (ATTR), ansatt ved universitetssykehus
eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen.
2. Pasienten må ha en sikkert diagnostisert ATTR kardiomyopati, vanligvis med nukleærmedisinsk påvist amyloid i myokard. Pasienten skal ved
oppstart være i NYHA-klasse I eller II.
3. Pasienten skal ha en forventet gjenstående levetid betydelig over 18 måneder.
4. Ved progresjon til vedvarende (minst 6 måneder) NYHA-klasse III, skal beslutning om å fortsette behandlingen tas i samråd med kardiolog med
erfaring i behandling av ATTR, ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for
denne pasientgruppen.
5. Ved rask progresjon til vedvarende NYHA-klasse III i løpet av 6 måneder etter initiert behandling, bør behandlingen avsluttes.
Før forskrivning, konsulter preparatomtalen på www.legemiddelsok.no
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