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HVORFOR OG HVORDAN PÅVISE 
AMYLOIDOSE I HJERTET?

Tale Norbye Wien, Medisinsk avdeling, Bærum Sykehus og Einar Gude,  
Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet,  

Amyloidose er en relativt vanlig årsak til 
hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon 
(HFpEF) hos eldre. Utvikling av nye og mål-
rettede behandlingsalternativer og enklere 
diagnostikk har økt oppmerksomheten om 
tilstanden. Hjerteamyloidose blir nå påvist 
oftere enn før, men er fortsatt underdi-
agnostisert (1, 2). Behandling kan bedre 
livskvalitet og overlevelse. Mens spesifikk 
behandling tidligere stort sett var begrenset 
til én type hjerteamyloidose, lettkjede (AL)-
amyloidose, skjer nå en rivende utvikling i 
behandlingsmuligheter også for den vanligst 
forekommende typen hjerteamyloidose, 
villtype-transtyretin (ATTRwt)-amyloidose. 
Vi vil her omtale spesielt ATTRwt: patofysi-
ologi, epidemiologi, diagnostikk og behand-
ling. Vi har et register for hjerteamyloidose, 
hvor flere sykehus nå inkluderer pasienter, 
med intensjon om å etablere et nasjonalt 
register. 

Patofysiologi: Hva er 
amyloidose?
Amyloidose er en heterogen sykdoms-
gruppe som skyldes avleiring av en fibrillær 
proteinsubstans, amyloid, i forskjellige orga-
ner. Avleiringen er progressiv og kan føre til 
sviktende organfunksjon. Amyloid dannes 
ved at normalt løselige proteiner folder seg 
feil og blir uløselige. Forhold som gjør pro-
teinet mer ustabilt i sin native struktur, øker 
risiko for feilfolding og amyloiddannelse. 
Per i dag er 36 ulike proteiner vist å danne 
amyloid i mennesket (3), og det er type 
protein avleiret hos den enkelte pasient som 
definerer type amyloidose. Tidligere brukte 
betegnelser som «primær» og «sekundær» 
amyloidose bør ikke lenger brukes. Iden-
tifikasjon av det amyloid fibrilledannende 
protein, dvs. biokjemisk typing av amyloido-
sen, er helt avgjørende, fordi de ulike typene 
amyloidose har ulik prognose og krever ulik 
behandling (1, 4). Amyloidose forekom-

mer som sporadiske og arvelige former, og 
avhengig av avleiringsmønsteret deles de 
i lokaliserte og systemiske former. Amy-
loid avleires ekstracellulært, og vevsfunk-
sjon skades av både den romoppfyllende 
effekten av avleiringene og toksiske effekter 
av fibriller og prefibrillære aggregater. Ved 
avleiring i hjertet sees nedsatt hjertefunk-
sjon først og fremst preget av (pseudo)
hypertrofi med nedsatt diastolisk funksjon 
og høye fyllingstrykk (5). 

Klinisk mistanke er viktig for å påvise 
amyloidose.  Utredning av hjertesvikt hos 
eldre medfører ofte en ekkokardiografi hvor 
man kan få mistanke om amyloidose. For å 
påvise amyloid kreves i utgangspunktet en 
biopsi av affisert organ for å påvise avleiring 
av den spesielle amyloide fibrillestrukturen. 
De siste årene har det i tillegg kommet god 
dokumentasjon for at man i mange tilfeller 
kan greie seg med non-invasiv diagnostikk 
(6), mer om dette i avsnittet om utred-
ning. Amyloide fibriller kjennetegnes ved å 
farge med kongorødt, uavhengig av hvilket 
protein som har dannet fibrillene (figur 1) 
(4). Typisk fibrillestruktur kan også sees 
med elektronmikroskopi. Etter påvisning 
av amyloid i biopsi med kongorødt kreves 
typing av amyloidosen, som bør gjøres på 
patologilaboratorium med erfaring i amy-
loidtyping. Mest brukt er immunhistokjemi 
med antistoffer mot ulike amyloiddannende 
proteiner. Immunhistokjemien er imidlertid 
begrenset av at man kun kan påvise det 
man leter etter, og i senere år suppleres 
denne undersøkelsen med proteomiske 
undersøkelser som viser hvilke proteiner 
som er i prøven (4). Typing med proteomisk 
teknikk gjøres nå på selekterte biopsier ved 
Oslo universitetssykehus. 

Hjerteamyloidose 
Flere ulike typer systemisk amyloidose kan 
ramme hjertet. De to vanligste former for 
systemisk amyloidose som rammer hjertet 
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er lettkjede (AL)-amyloidose og transtyretin 
(ATTR)-amyloidose, og disse til sammen 
utgjør over 95 % av all systemisk amyloi-
dose med hjerteaffeksjon. Lettkjede (AL)-
amyloidose er en klonal plasmacellesyk-
dom, hvor lette immunglobulinkjeder, kappa 
eller lambda, foldes feil og avleires. Hjer-
teaffeksjon er den viktigste prognostiske 
faktoren, og tidlig påvisning er viktig for 
prognose og valg av behandling. Behandlin-
gen for AL-amyloidose er kjemoterapi for å 
redusere B-celleklonen som gir opphav til de 
lette immunglobulinkjedene. AL-amyloidose 
er godt beskrevet i Hjerteforum tidligere (7).

ATTR-amyloidose skyldes feilfolding 
og avleiring av transtyretin, et protein som 
produseres hovedsakelig i leveren, og som 
har fått sitt navn grunnet sin funksjon som 
transportør i serum av tyroksin og retinol-
bindende protein. Transtyretin kan danne 
amyloide fibriller enten fra sin normale 
form, dvs. «vill-type/wild type» (ATTRwt), 
eller som arvelig variant (ATTRv) forårsaket 
av mutasjoner i genet for ATTR. Vill-type 
ATTR ble tidligere kalt senil amyloidose, 

fordi den forekommer hovedsakelig hos 
eldre over 65 år, og insidens øker med alder. 
Autopsistudier har vist ATTRwt-nedslag i 
myokard hos opptil 25 % i aldersgruppen 
over 80 år (8). Ved ATTRwt er det i hoved-
sak hjertet som er affisert, men pasientene 
har økt forekomst av karpaltunnelsyndrom 
og spinal stenose forårsaket av amyloid-
avleiring også her. Over 120 ulike mutasjo-
ner i transtyretingenet er vist å gi opphav 
til ATTRv, og disse mutasjonene gjør da 
transtyretin-varianten mindre stabil og øker 
tilbøyeligheten til fibrilledannelse. Pasienter 
med ATTRv har dermed ofte tidligere symp-
tomdebut enn ved ATTRwt. Ved ATTRv 
sees ofte både nevrologiske, gastrointesti-
nale og hjertesymptomer; med ulik fenotype 
og debutalder avhengig av type mutasjon. 

Epidemiologi
De første pasientserier med ATTRwt ble 
publisert i 1987 og beskrev kliniske funn 
og forløp. Siden har det kommet flere 
estimat av insidens og prevalens fra ulike 
land, men vi vet lite om forekomst i Norge. 

Figur 1: Utsnitt av vevssnitt fra hjerte med amyloidose som viser ekstracellulær avleiring av homogent mate-
riale. Hematoxylin/eosin (HE)-farging i panel a). I panel b) og c) verifiseres amyloid med kongorød farging i 
b) vanlig lys og c) polarisert lys, merk karakteristisk dobbelt-brytning i c). Panel d) viser at det er transtyretin 
(TTR)-amyloidose ved immunhistokjemi med antistoff mot TTR. Original forstørrelse: a-c) × 200, d) × 400.  
Foto: Melinda Raki, Avdeling for patologi, Oslo Universitetssykehus.
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Estimater for ATTRwt, hovedsakelig basert 
på erfaringer fra tertiære spesialistsentre 
eller autopsistudier, antyder at 14-25 % av 
eldre har nedslag av ATTRwt avhengig av 
pasientseleksjon og diagnostisk algoritme 
(8, 9). Mer spesifikt er ATTRwt estimert å 
ha insidens på 7-10 % hos personer over 
70 år, 17-20 % hos personer over 80 år og 
16-20 % av pasienter henvist for degene-
rativ aortastenose (9). Ved HFpEF uten 
klar årsak som hypertensjon eller genetisk 
forårsaket venstre ventrikkelhypertrofi, er 
det anslått at ca. 13 % kan være forårsaket 
av hjerteamyloidose, hos eldre anslås det til 
ca. 30% (8, 10, 11). Det er en stor overvekt 
av menn, angitt opptil 25-50:1 (9). Til nå 
har det vært mest fokus på den “rene” 
hjerteamyloidose-pasient som har relativt 
klare diagnostiske funn og symptomer. 
Det må imidlertid understrekes at eldre 
pasienter ofte har komorbiditeter i form av 
koronarsykdom, hypertensjon, aortastenose 
og diabetes, sykdommer som er assosi-
ert med HFpEF og utvikling av hjertesvikt. 
Det er derfor viktig å inkludere amyloidose 
som differensialdiagnose når man utreder 
pasienter med HFpEF. Klassiske ekkokardio-
grafiske funn ved amyloidose påvirkes også 
av andre sykdommer som koronarsykdom, 
diabetes og aortastenose. Spesielt bør man 
vurdere å se etter amyloidose ved påvist 
aortastenose hos eldre hvor ca. 16 % har 
hjerteamyloidose (8, 12). Vi har diagnosti-
sert norske pasienter med ATTRwt under 
60 år, slik at aldersvariasjonen er stor. 

Forekomsten av ATTRv følger ofte 
geografi og etnisitet. Val30Met-mutasjonen 
(også referert som Val50Met avhengig av 
hvilken ende av proteinet man teller fra) er 
den vanligste årsak til ATTRv i endemiske 
områder for ATTRv i Sverige, Portugal og 
Japan (2, 9). Til tross for økende genetisk 
testing er det ikke funnet noen ATTRv-pasi-
enter med norsk (eller svensk) opprinnelse 
i Norge. Immigrasjon fra områder med økt 
forekomst av andre mutasjoner i TTR gjør 
at vi oftere bør tenke på ATTR i differen-
sialdiagnostikken. For eksempel er muta-
sjonen V122I (også referert til som V142I) 
tilstede hos 3,4 % av afroamerikanere og 
den vanligste årsaken til arvelig hjerteamy-
loidose i USA (2). Det er sannsynlig at det 
finnes flere udiagnostiserte TTR-varianter 
i Norge, enten i form av de kjente mutasjo-

ner eller en egen norsk mutert variant. Det 
oppfordres til utvidet testing hos mis-
tenkte individer da pasienter med ATTRv 
kan få tidlig, målrettet behandling med 
betydning for prognose. Å skille mellom 
ATTRwt/v og AL-amyloidose er svært viktig 
fordi tidlig oppstart av AL-amyloid-rettet 
cytotoksisk behandling, målrettet mot 
plasmacelleklonen, er avgjørende for over-
levelse ved AL-amyloidose. Hjerteaffeksjon 
med økende BNP og troponin hos pasienter 
med AL-amyloidose er en svært alvorlig 
negativ prognostisk faktor. Ved 10-15 % av 
myelomatose-tilfeller sees samtidig AL-
amyloidose, men majoriteten av AL-pasi-
enten har ikke myelomatose (7). Komplett 
histologisk diagnose og klassifisering er 
svært viktig for riktig behandlingsprotokoll. 

Utredning av 
hjerteamyloidose
Den diagnostiske prosessen kan summeres 
i tre trinn: 1) mistanke om tilstanden, 2) 
verifisering av amyloid og 3) etiologisk diag-
nose, dvs. typing. Det første trinnet viser 
seg ofte å være det mest utfordrende, og 
flere års forsinkelse i diagnostikk etter første 
presentasjon med hjertesymptomer er ikke 
uvanlig ved ATTRwt (13). Viktigste forutset-
ning for en tidlig diagnose er å ha kjennskap 
til sykdommen og kjenne pasientkarakteris-
tika (fig. 3). Økende hyppighet med økende 
alder og overhyppighet av menn er godt 
etablert kunnskap. Pasienter med hjer-
teamyloidose presenteres ofte med dyspné, 
fatigue eller arytmi, og spesielt eldre kan ha 
uspesifikke symptomer. Ved mer framskre-
den sykdom sees klassiske hjertesviktsymp-
tomer med perifere ødemer som tegn på økt 
fyllingstrykk både på høyre og venstre side. 
Ortostatisk hypotensjon er også vanlig pga. 
lavt slagvolum eller autonom dysfunksjon. 
Mange har en forhistorie med karpaltun-
nelsyndrom eller spinal stenose opptil 10 år 
tidligere. En studie fra to universitetssyke-
hus i Spania og Italia har presentert klinikk 
og EKG-funn i en kohort av 108 pasienter 
med ATTRwt med klinisk inngangsport til 
amyloidose-diagnosen med symptomer på 
hjertesvikt hos 68 %, utredning for ven-
stre ventrikkel hypertrofi (VVH) hos 14 %, 
AV-blokk eller behov for pacemaker hos 
7 % og hos resterende 11 % ble ATTRwt 
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påvist «tilfeldig» etter positivt DPD-(3,3-
diphosphono-1,2-propanodicarboxylic 
acid)-scintigrafi i utredning av onkologisk 
eller revmatologisk sykdom (10). 

EKG
Det er varierende EKG-funn, hvor lav 
voltage er rapportert i 40-70 % til tross 
for at det er myokard(pseudo)-hypertrofi 
med septumtykkelse rapportert > 15 mm. 
Typiske EKG-forandringer i den spansk/
italienske ATTRwt-kohorten referert til over 
er lav voltage i prekordial/ekstremitetsav-
ledninger (22 %), lav voltage definert ved 
Sokolow < 15 mm (49 %), supraventrikulær 
arytmi (SVT) (56 %), 1. grads AV-blokk 
(31 %) og grenblokkmønster, henholdsvis 
høyre (15 %) og venstre (17 %). Pseudoin-
farktmønster var tilstede hos 60 %, mens 
overraskende kun 11 % tilfredsstilte VVH-
kriterier (10). 

Ekkokardiografi
Ekkokardiografi er ofte den diagnostiske 
inngangsporten hvor venstre ventrik-
kelhypertrofi dominerer, og myokard kan 
ha et ekkotett/spettet preg («granular 
sparkling»). Det er ofte biatrial forstørrelse 
med fortykket interatrial septum, fortyk-
ket ventrikkelseptum, forstyrret diastolisk 

fylning, nedsatt atrial og ventrikulær strain, 
noe som kan avdekke hjerteamyloidose i 
tidlig stadium. Fortykkelse av atrioventriku-
lærklaffene kan forekomme. Tydelig nedsatt 
langaksefunksjon i basal- og midtventri-
kulære deler danner grunnlaget for apikal 
«sparing» som ved hjerteamyloidose har en 
spesifisitet på 90-95 % og sensitivitet på 
80-85 % i trenede hender (figur 2) (5).  

MR
MR brukes ofte i utredning av VVH, og ved 
amyloidose sees strukturelle forandringer 
som VVH, store atrier og redusert langak-
sefunksjon. I tillegg har pasienter med hjer-
teamyloidose økt kardialt ekstracellulært 
volum pga. amyloiddeponering i myokard og 
kontrastoppsparing langs amyloidnedslag 
kvantifiserer grad av amyloidmengde. Diffus 
subendokardial «late gadolinium enhan-
cement» har en spesifisitet på 95 % for 
hjerteamyloidose (9). 

Scintigrafi
En nukleærmedisinsk undersøkelse, 
DPD-scintigrafi, som fra tidligere har vært 
benyttet for skjelettlidelser, har vist seg å 
ha en meget god sensitivitet og spesifisitet 
for hjerteamyloidose (6). Virkningsmeka-
nismen er ikke helt klarlagt, men er mulig 

Figur 2: a) Apikal «sparing» vist ved bulls-eye-plot av strain i venstre ventrikkel hos pasient med TTR-
amyloidose. Apikale deler av venstre ventrikkel har bevart langaksefunksjon, mens denne er redusert 
basalt i ventrikkelen. b) Til sammenligning normal strain i venstre ventrikkel ved friskt hjerte. 
Ekkokardiografi-bilde a) Magnar Gangås Solberg, b) Eivind Sørensen, Bærum Sykehus, Vestre Viken 
HF.
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assosiert med binding til kalsiumnedslag i 
myokard. Mikrokalsifiseringer i myokard er 
mer uttalt ved ATTR- enn ved AL-amyloi-
dose. Scintigrafifunn ved hjerteamyloidose 
inndeles i Perugini grad 0-3, hvor økende 
grad viser økende opptak og økende syk-
domsaktivitet (6). Perugini grad 2 og 3 har 
vist 86 % spesifisitet og 99 % sensitivitet 
for hjerte ATTRv/wt. Det skal sies at de 
opprinnelige studiene gjort ved tertiærsen-
tra inkluderer høy andel ATTRv og høy andel 
ATTRwt med langt framskreden hjertesvikt 
med få pasienter i NYHA-klasse I og II. I 
praksis tilsier dette likevel at DPD-scintigrafi 
er et godt diagnostisk verktøy hvor de 
fleste pasienter med hjerteamyloidose kan 
avklares ved konsistente funn (14).  Det er 
mulig at utbredt bruk av DPD-scintigrafi vil 
føre til revurdering av disse betraktningene 
i fremtiden når vi får mer erfaring ved bruk 
utenfor tertiærsykehus og spesialistsykehus 
og forhåpentligvis kan diagnostisere flere 
pasienter i NYHA-klasse I og II. 

Serummarkører
Noen spesifikk serummarkør for amyloidose 
finnes ikke, men NTproBNP øker med syk-
dommens alvorlighetsgrad. Alle pasienter 
som utredes for amyloidose, skal utredes 
med serum-elektroforese og frie lette kje-
der, dvs. kappa/lambda-radio, for å utelukke 
AL-amyloidose. Serum-kappa/lambda-ratio 
har referanseområde mellom 0,25-1,65, 
og patologisk verdi tyder på dominans av 
et av proteinene, som regel forklart av en 
monoklonal produksjon av enten kappa eller 
lambda. Hos disse pasientene bør hjerte-
biopsi vurderes sterkt. Alle pasienter som 
har en monoklonal komponent/monoklonal 
gammopati av usikker betydning (MGUS) 
og VVH, må spesielt vurderes med lav ter-
skel for myokardbiopsi og ved Perugini grad 
1 må man også vurdere AL-amyloidose (14).

Pro-BNP (> eller < 3000 ng/l) og 
kreatinin (eGFR > eller < 45 ml/min) danner 
grunnlaget for Gillmore-klassifisering som 
relateres direkte til prognose ved ATTR, 
mens BNP og troponin danner tilsvarende 
algoritme ved AL-amyloidose. Dette er kun 
prognostiske variabler og har ingen diag-
nostisk verdi (15). 

Biopsi
Biopsi kan vurderes fra ikke-affisert organ, 
og ved hudbiopsi er treffprosent ved 
ATTRwt ca. 15 %, 45 % ved ATTRv og 70 
% ved AL-amyloidose (9). Myokardbiopsi 
bør utføres hos unge individer, ved Perugini 
grad I, ved mistanke om annen avleirings-
sykdom, pasienter med VVH og MGUS eller 
ved mistanke om kardial AL-amyloidose. 
Hjertebiopsi regnes fremdeles som gull-
standard og bør utføres der det kan ha 
klinisk konsekvens. Hos pasienter med VVH 
er fare for perforering til perikard svært lav 
ved myokardbiopsi.  

Genetisk testing
Genetisk testing ved hjerteamyloidose 
anbefales for alle med mistanke om fami-
liær sykdom, pasienter under 70 år og ikke 
etnisk norske, uavhengig av familiær opp-
hoping. Insidens av ATTRv er estimert til 
0,3 per million personer per år og prevalens 
5,2 per million utenfor endemiske områder 
(1). I Sverige er insidensen av ATTRv fra 
sykehusregister 2,02 per million personer 
per år hvor Västerbottens län er endemisk 
område for ATTRv (V30M) med 100 ganger 
høyere insidens (16). I Sverige kalles ATTRv 
i blant også skelleftesjukan fordi den har 
vært vanligst i områdene Skellefteå og Piteå. 
I Norge er det foreløpig ikke funnet noen 
etnisk norske ATTRv, men det kan også bero 
på manglende genetisk testing. På Oslo 
universitetssykehus inkluderes nå gener for 
kjente amyloiddannende proteiner i panelet 
for genetisk utredning av hypertrof kardio-
myopati hvor tilsammen 84 kjente muta-
sjoner testes. Genpanel varierer litt mellom 
helseforetak (www.genetikkportalen.no).

Prognose og behandling 
Amyloidose er en progressiv sykdom 
uavhengig av type (1, 2). Mest alvorlig er 
AL-amyloidose med hjerteaffeksjon, hvor 
25 % dør innen de første 6 måneder etter 
diagnose, men også kardial ATTR er en 
alvorlig sykdom hvor 25 % dør innen 24 
måneder etter diagnose (1). Prognosen 
ved AL-amyloidose avhenger av å slå ned 
plasmacelleklonen som produserer de lette 
kjedene som danner amyloid, og kardiale 
biomarkører er sentrale i den prognos-
tiske skåren (7). For ATTRwt er prognosen 
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avhengig av alvorlighetsgrad definert ved 
Gillmores klassifisering. Stadium 1 (definert 
ved NTproBNP ≤ 3000 ng/l og eGFR ≥ 
45 ml/min) hadde en median overlevelse 
på 69 måneder, stadium III (definert ved 
NTproBNP > 3000 ng/l og eGFR < 45 ml/
min) median overlevelse på 24 måneder, 
mens stadium II (intermediærgruppen, som 
ikke møter kriteriene for BNP eller eGFR til 
stadium I og III) hadde median overlevelse 
på 46,7 måneder (15). Terapi har ikke vært 

tilgjengelig for ATTRwt før nylig. I 2018 ble 
den første dobbelt-blindede randomiserte 
kliniske undersøkelse (RCT) med tafamidis 
publisert (ATTR-ACT), hvor man så en 
mortalitetsreduksjon i behandlingsgrup-
pen mot placebo demonstrert ved 70,5 % 
vs. 57,1 % (p < 0,001) overlevelse etter 30 
måneder (17). 

Behandling kan deles inn i amyloid-
spesifikk terapi og konvensjonell hjerte-
sviktbehandling ved HFpEF eller ev. HFrEF 

Utredning av kardial amyloidose 

Symptomer på amyloidose  
Kardiale: dyspné, ødemer, fatigue, palpitasjoner, synkope 
Non‐kardiale: karpaltunnelsyndrom, spinal stenose, perifer

nevropati, seneruptur biceps

EKG, troponin og 
(pro)BNP 

Ekkokardiografi: HFpEF, 
Biventrikulær hypertrofi uten annen 

forklaring, spettet myokard, forstørrede 
atrier, restriktiv fysiologi, «apical 

sparing», perikardeffusjon 
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Fig.3. Flytskjema for utredning av hjerteamyloidose
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ved avansert amyloid sykdom. European 
Society of Cardiology (ESC) slo nylig fast 
i sine retningslinjer at ingen hjertesviktbe-
handling har demonstrert overbevisende 
resultater for å redusere sykelighet eller 
bedre overlevelse ved HFpEF (18), med 
unntak av betablokkerbehandling. Det er 
vist betablokkereffekt i HfpEF-studier som 
har inkludert pasienter med EF>40%, men 
subgruppeanalyser har vist at det ikke er 
noen effekt på pasienter med EF> 50%, 
definert som en ren HfpEF-gruppe (19). 
Ingen studier som inkluderer ACE-hemmer, 
angiotensin II-reseptorblokker (ARB) 
eller mineralkortikoid-reseptorantagonist 
(MRA), har demonstrert noen klar mortali-
tetsgevinst (19). Om kombinasjonen ARB/
neprilysinhemmer har demonstrert effekt 
på pasienter med HFpEF diskuteres, men 
det er foreløpig ikke implementert i noen 
retningslinjer. Ved hjerteamyloidose forsø-
kes derfor generell hjertesviktbehandling 
etter beste evne. Bruk av diuretika reduserer 
fylningstrykk, stuvning og dyspné, men 
reduserer sannsynligvis slagvolum og kan 
gi mer fatigue. Betablokker anbefales kun 
som arytmiprofylakse ettersom pasienter 
med amyloidose er avhengig av frekvens 
for å holde minuttvolum. ACE-hemmer eller 
ARB brukes ved hypertensjon, med fare for 
hypotensjon og kreatininstigning utover 
det man ser ved bruk hos pasienter med 
HFrEF.  Kalsiumblokkere kan også gi symp-
tomatisk hypotensjon. Digitalis skal ikke 
brukes da det kan akkumuleres i myokard 
hos amyloidose-pasienter med økt fare for 
plutselig død (9).  Pacemaker benyttes etter 
vanlige retningslinjer. ICD har til nå ikke vist 
økt overlevelse ved amyloidose, men dette 
må sannsynligvis revurderes ettersom flere 
pasienter kan leve lenger med behandling 
for hjerteamyloidose (20).

Når det gjelder spesifikk behand-
ling for amyloidose beskriver vi her kort 
tre hovedprinsipper: 1) Redusere mengden 
fibrilledannende protein, 2) stabilisere det 
fibrilledannende protein i sin native struktur 
og 3) angripe deponerte fibriller. Det første 
og mest etablerte prinsippet er å hemme 
fibrilledannelse ved målrettet reduksjon av 
mengden tilgjengelig fibrilledannende pro-
tein (1, 4). Slik behandling er godt etablert 
for AL-amyloidose, med ulike cytostatika-
regimer rettet mot plasmacellene ansvarlig 

for de fibrilledannende lette kjedene (1, 7). 
For den arvelige formen for transtyretina-
myloidose, ATTRv, har levertransplantasjon 
inntil nylig vært eneste effektive behand-
ling og har vært brukt som en «kirurgisk 
genterapi», hvor jo den friske leveren vil 
produsere villtype-TTR i stedet for en ekstra 
ustabil TTR-variant. Levertransplantasjon 
er nesten forlatt som behandling for ATTRv 
etter at det har kommet andre alternative 
behandlingsformer for å redusere eller å 
stabilisere det fibrilledannende proteinet 
TTR. For både ATTRwt og ATTRv kan leve-
rens produksjon av TTR hemmes på gennivå 
med nye medikamenter som degraderer 
TTR mRNA enten via mRNA-hemming i cel-
lekjerne eller i cytoplasma (21, 22). Hoved-
studiene på disse medikamentene er gjort 
på pasienter med ATTRv med nevropati, 
men redusert mortalitet og kardiovaskulær 
dødelighet er vist i en RCT også i subgrup-
pen med hjerteamyloidose (APOLLO-
studien) (21). Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet er med i en internasjonal RCT 
med en mRNA-degraderer som reduserer 
syntesen av TTR og dermed sirkulerende 
TTR som kan deponeres i affiserte organ. 
Den er vist effektiv ved nevrologiske symp-
tomer og forbedring av kardiale biomarkører 
samt venstre ventrikkelmasse og strain 
hos ATTRv-pasienter og prøves nå ut ved 
hjerteamyloidose med ATTRwt.

Det andre hovedprinsippet er å sta-
bilisere det fibrilledannende proteinet i sin 
naturlige struktur for å hindre at det foldes 
galt. Det er vist at stoffer som stabiliserer 
TTR i sirkulasjonen som en TTR-tetramer, 
hemmer fibrilledannelse, da dissosiasjon 
av tetrameren til monomerer er et kritisk 
steg for fibrilledannelse fra TTR (1, 2, 17). 
Slik struktur-stabiliserende behandling har 
effekt på både villtype og variant TTR og 
har vist effekt i RCT på total dødelighet og 
kardiovaskulær hospitalisering (ATTR-ACT-
studien nevnt over) (17).  En «open label 
extension» til ATTR-ACT hvor placebogrup-
pen ble konvertert til enten 80 mg eller 20 
mg daglig, viste en reduksjon i dødelighet og 
kardiovaskulær hospitalisering til fordel for 
80 mg-gruppen (23). 

Det tredje og minst etablerte 
hovedprinsippet er å angripe deponert 
amyloid med fibrill-løsende stoffer (2, 24). 
Doksysyklin og tauro-ursodeoksykolsyre 
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(TUDCA) er vist å destabilisere amyloide 
fibriller i musemodell, men kliniske effekt-
data fra RCT-er savnes fortsatt. Grønn-te-
ekstrakt (EGCG) er også vist i prekliniske 
forsøk å kunne løse opp fibriller, men har 
heller ikke dokumentert effekt i RCT.  Det 
har vært knyttet store forventinger til 
studier på antistoff-mediert nedbryting 
av amyloid, men hittil har bivirkninger av 
behandlingen stoppet slike forsøke fra å 
komme til klinisk bruk.  

Norsk samarbeid og register
Det ble i 2010 etablert en norsk arbeids-
gruppe for amyloidose som nå inkluderer 
bl.a. hematolog, nefrolog, patolog, kardio-
log og radiolog som jevnlig møtes på Oslo 
universitetssykehus. Formålet er forbedring 
av diagnostikk og behandling av amyloidose 
på tvers av spesialitetene, og vi har invitert 
interesserte kolleger til å delta i gruppen (4, 
25). Vi har etablert et register hvor det nå 
er >100 pasienter med AL -eller ATTR-amy-
loidose (eller andre avleiringssykdommer) 
henvist for utredning av amyloidose. Regis-
teret bærer foreløpig preg av å være et ter-
tiærsenterregister hvor det henvises yngre 
pasientene hvor diagnostisk avklaring er 
særlig viktig. Vi ønsker imidlertid et nasjo-
nalt register hvor hvert senter kan logge seg 
inn og registrere sine amyloidose-pasienter. 
Registeret er bygget på en web-løsning som 
kan gjøres tilgjengelig i alle helseforetak. 
Formålet er å øke kunnskap og etter hvert 
behandling av amyloidose. Registeret kan 
også brukes i rekruttering av pasienter til 
fremtidige randomiserte studier.  

Konklusjon
Amyloidose er en vanlig årsak til HFpEF, 
spesielt blant eldre. Hjerteamyloidose har i 
mange år vært oversett og underdiagnosti-
sert, spesielt den hyppigst forekommende 
formen, ATTRwt. Faktorer som bidrar til at 
hjerteamyloidose er underdiagnostisert, er 
manglende oppmerksomhet om tilstanden, 
mangel på en diagnostisk biomarkør og 
utfordringer med å stille diagnose spesielt 
hos eldre pasienter hvor komorbiditet og 
hjertesykdom som forårsaker HFpEF, også 
er vanlig. Det er spesielt viktig å skille mel-
lom AL- og ATTR-amyloidose, og undersø-
kelse med tanke på monoklonal gammopati 

hører med i utredning av alle pasienter med 
mistenkt hjerteamyloidose. Non-invasiv 
diagnostikk med DPD-scintigrafi kan stille 
diagnosen for mange av pasientene med 
ATTRwt/v og dermed redusere behovet 
for myokardbiopsi. Tidlig diagnostikk er 
essensielt for effekt av medikamenter og 
forebygge irreversibel organskade.
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