AL-AMYLOIDOSE I HJERTET
– VI FINNER PASIENTENE
FOR SENT!
Fredrik Schjesvold, Oslo myelomatosesenter, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Amyloidfibrillene i hjertemuskelen
gir et stivt fortykket hjerte med påfølgende
restriktiv kardiomyopati. Spesielt godt ser
man fortykkelsen i septum og i bakre vegg.
Nytt de senere år er forståelsen av at de
lette kjedene i seg selv kan være toksiske
for hjertemuskulaturen (2), noe man i
praksis ser som tidvis rask forbedring i
hjertefunksjonen etter kortvarig tumorrettet
behandling. Pasienter med hjerteamyloidose har en høy mortalitet tidlig i forløpet,
og hjerteaffeksjonen kan ha flere kliniske
uttrykk. Cellegiftbehandlingen kan lede
til dekompensering av hjertefunksjonen
med sirkulasjonssvikt, intensivopphold
og multiorgansvikt. «Plutselig død» er en
annen ikke ukjent komplikasjon og skyldes vanligvis bradykardi med eller uten
komplett AV-blokk og påfølgende pulsløs
elektrisk aktivitet (3). 25-30 % dør på

Amyloidose forårsakes av avleiringer av en
enkel proteintype («amyloid») i organer
med påfølgende dysfunksjon av de aktuelle organene. Hjertet er det vanligste ved
mange av typene, og ofte det mest alvorlige.
Når amyloidet består av lette kjeder (kappa
eller lambda) fra en blodcelle i B-lymfocyttfamilien, kaller vi det AL-amyloidose (for
amyloid light chain), og det er denne sykdommen artikkelen handler om. De andre
vanligste amyloidosetypene er transthyretinamyloidose, inflammatorisk amyloidose
og arvelig amyloidose. Ved AL-amyloidose
ser vi hjerteaffeksjon hos 60-70 % av
pasientene, og biokjemiske hjertemarkører
er grunnlaget for den prognostiske stadieinndelingen ved sykdommen. De alvorligst
rammede har en median overlevelse på
under ett år (1).

Survival of 431 patients with cardiac AL amyloidosis
according to symptoms of heart failure at diagnosis
Survival

Probability of hematologic response

Hematologic response

60

53%

50

Asymptomatic (87 patients)
median survival 63 months

38%

40

P<0.001

30
20

P=0.012

10
0

Symptomatic (344 patients)
median survival 16 months

Asymptomatic

Symptomatic
Merlini et al, unpublished

Figur 1. Til venstre: Man ser økt hematologisk respons når pasienter behandles i asymptomatisk
fase. Dette skyldes at den hematologiske behandlingen begrenses av økt bivirkninger hos den
symptomatiske populasjonen. Til høyre: Figuren visualiserer den økte overlevelsen ved behandling
i asymptomatisk stadium versus i symptomatisk stadium.
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bør dette være av affisert organ. Subkutan
skjærebiopsi brukes mye som substitutt for
organbiopsi, og med typisk klinisk bilde og
positiv subkutan biopsi stoler man ofte på
funnet. Organbiopsi er dog sikrere og har en
klart høyere sensitivitet (ca. 100 % vs. ca.
80 %). Organbiopsi bør derfor foretrekkes
om mulig. Når amyloid i biopsi er påvist, er
riktig typing av amyloidet helt nødvendig,
noe patologene er oppmerksomme på, men
det kan være teknisk vanskelig. Standard
immunhistokjemi er notorisk vanskelig for
AL-amyloidose, og man er oftest nødt til å
gå videre med mer avansert diagnostikk.
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, har i flere år arbeidet med å etablere
lasermikrodisseksjon med massespektrometri og er nå i ferd med å lykkes. Men, det
er teknisk vanskelig, det er ikke kapasitet
til å gjøre dette på alle med amyloidose,
og ingen andre laboratorier i landet tilbyr
foreløpig dette. Bakgrunnen for at dette
«kreves» er mange tidligere eksempler
med arvelige amyloidosepasienter som har
fått cellegiftbehandling fordi de samtidig
har hatt ikke-relaterte patologiske verdier i
s-elektroforese eller frie lette kjeder (6).
I mangel av organbiopsi kan man,
sammen med positiv biopsi for amyloid
med lette kjeder i et annet organ, fylle konsensusdefinerte kriterier for hjerteaffeksjon.
Disse er en gjennomsnittlig tykkelse på venstre ventrikkel på minst 12 mm i fravær av
andre årsaker, eller NT-proBNP > 39 pmol/l
i fravær av nyresvikt og atrieflimmer. Dette
vil aldri kunne gi like sikker diagnose som
en direkte hjertebiopsi, men i mange tilfeller
er dette likevel tilstrekkelig. Det finnes også
mange andre undersøkelser som kan støtte
diagnosen, som EKG, MR-undersøkelse av
hjertet og mer avanserte ekkokardiografiske
metoder. Hvis det kliniske bildet stemmer
også i andre organer, styrker dette evalueringen ytterligere. Hjertebiomarkørene
troponin T og NT-proBNP gir sammen med
nivået av lette kjeder den best validerte
prognostiske skåren og er avgjørende for om
man tilbyr høydosebehandling med autolog
stamcellestøtte (HMAS) eller ikke.

denne måten innen 90 dager fra diagnosen
stilles (4), og presenterte data fra Italia
(Palladini, 19th Congress of the European
Hematology Assciatoin (EHA), 2014) viser
en mangedoblet overlevelse ved diagnose
i tidlig sammenlignet med sent stadium.
Tallene viser en median overlevelse på kun
16 måneder når pasienten diagnostiseres
i symptomatisk stadium, mot 87 måneder
hvis pasienten fanges opp før hjertesvikten har blitt symptomatisk (figur 1). Tyske
undersøkelser har vist tilsvarende funn, og
tallene er validert i oppfølgende populasjoner. Resultatene er basert på retrospektive
databasesøk ved amyloidosesentrene i
Paiva (Italia) og Heidelberg (Tyskland) fra
perioden 2004-2012. Artiklene er under
utarbeidelse. Utviklingen fra asymptomatisk
til symptomatisk sykdom kan komme raskt,
og sjansen for lengre overlevelse øker jo
tidligere pasientene oppdages. Det er derfor
sentralt for prognosen at hjertelegene finner
disse pasientene tidlig. Men, en nylig studie
viser dessverre at bare 18,7 % av pasienter
med udiagnostisert AL-amyloidose fanges
opp via kardiolog (5).

AL-amyloidose hos
kardiologen

AL-amyloidose ser vi hos 10-15 % av myelomatosepasientene, men minst halvparten
av pasientene med AL-amyloidose har ikke
myelomatose. Insidensen er ca. 1/100.000.
Majoriteten av disse har altså hjerteaffeksjon, men det er dessverre vanlig at
diagnosen kommer over ett år etter første
relaterte kontakt med lege. Mer enn en
tredel av pasientene møter minst 5 leger før
diagnosen settes (5). Veien til diagnosen
er imidlertid oftest enkel, hvis noen tenker
på muligheten. Ved å gjøre serum-elektroforese og måle frie lette kjeder i serum vil
det være patologiske funn i så godt som alle
pasientene, noe som raskt vil kunne lede
til riktig diagnose og målrettet behandling.
Disse prøvene bør derfor være del av standard
utredning for alle pasienter med restriktiv kardiomyopati, en billig, effektiv og non-invasiv
metode for å finne disse pasientene. Ved
unormale verdier bør hematolog involveres i
videre behandling og utredning.
Biopsi er en helt nødvendig del av
utredning for amyloidose, og fortrinnsvis
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EKG

Fravær av tegn på venstre ventrikkelhypertrofi hos pasienter med fortykket myokard
bør gjøre at man tenker på avleiringssykdom
14

vanligste er det vanligste, kan amyloidet
utvikles i et hvilket som helst organ, og ergo
i en hvilken som helst vevstype i et hvilket
som helst organ. Hva som gjør at en gitt lett
kjede hos en gitt pasient har preferanse for
et gitt vev, vet man foreløpig svært lite om.

som amyloidose; hos 45 % av pasientene
ser man «low-voltage» QRS-komplekser, og
hos en like stor andel pseudoinfarktmønster. Begge deler bør vekke mistanken om
amyloidose. Infiltrasjonen av de amyloide
fibrillene i hjertemuskulaturen og i det autonome nervesystemet gjør også pasientene
svært utsatt for elektriske hjerteforstyrrelser
(9) i form av både arytmier og blokkeringer
(SA-blokk, atrioventrikulærblokk, høyre
grenblokk, venstre grenblokk). Hos pasienter som ikke følges av kardiolog, er det ikke
uvanlig at disse fenomenene går uoppdaget
og at den nedsatte fysiske kapasiteten
pasientene opplever tilskrives grunnsykdommen og hjertesvikten. Det er derfor
nødvendig med en proaktiv tilnærming til
disse pasientene med regelmessig EKG-er
og hos mange pasienter også mer avansert
arytmidiagnostikk som 24-timers EKGregistrering. Fortrinnsvis bør alle pasienter
med hjerteamyloidose følges av kardiolog
i tillegg til hematolog. Dette er dessverre
ikke vanlig. I Danmark har man nå bestemt
at alle amyloidosepasienter skal følges på
Rikshospitalet i København og da i et tverrfaglig samarbeid. Noe lignende bør vurderes
på regionalt nivå i Norge.

MR og scintigrafi

MR-undersøkelse av hjertet brukes som
utredning av amyloidose og anbefales
ved mistanke om amyloidose, spesielt når
ekkokardiografi ikke viser typiske funn (13).
Problemet er like fullt det samme, nemlig at
både ekkokardiografi og MR bare kan gi en
mer eller mindre sterk mistanke som uansett må bekreftes i biopsi. MR-undersøkelsen av hjertet kan også være falsk negativ.
Det finnes også scintigrafiske metoder.
Spesielt har en tracer ved navn Tc-DPD blitt
populær som diagnostikum for transthyretinamyloidose, den nest vanligste årsaken
til kardial amyloidose. Ved trente laboratorier brukes nå denne metoden for å unngå
biopsi ved typiske amyloidosefunn (ved
ekkokardiografi/MR) og manglende funn i
serum-elektroforese eller ved måling av frie
lette kjeder. Metoden er nå i bruk både ved
Stavanger og Oslo universitetssykehus, men
erfaringen er foreløpig begrenset. I Oslo
er det planer om en studie for å validere
sammenhengen mellom biopsifunn og
scintigrafifunn ved denne diagnosen. Man
må imidlertid kjenne til at denne scintigrafimetoden enkelte ganger kan være positiv
også ved AL-amyloidose.

Ekkokardiografi

Det aller vanligste funnet som leder til
kardiologens amyloidosemistanke, bør
være fortykket vegg (ofte biventrikulær)
uten annen kjent årsak, med påfølgende
diastolisk dysfunksjon. Veggen har
karakteristisk en sterkere ekkogenisitet og
et granulært uttrykk, og atriene er oftest
forstørret. Ofte sees fortykket atrieseptum.
Selv om ejeksjonsfraksjonen (EF) oftest er
preservert i tidlig stadium, kan et tidlig tegn
være dårlig langaksefunksjon og et typisk
strain-mønster i venstre ventrikkel. 35 %
har atriale tromber, også noen ganger ved
tilsynelatende sinusrytme (10). I løpet av de
senere år har man også blitt klar over at de
lette kjedene kan være toksiske for hjertet
og indusere klinisk hjertesvikt med myokardial dysfunksjon selv uten fortykkelse
av hjerteveggen. I disse tilfellene vil biopsi
likevel ofte vise infiltrasjon av hjertemuskulaturen (11). Mer atypisk kan man se
dominerende infiltrasjon av endokard med
fortykkede klaffer og endokardoverflate
(12). Generelt er det slik at selv om det

Biomarkører

Kardiale biomarkører er helt sentrale
verktøy ved mistanke om, prognostisering
av og oppfølging av AL-amyloidose med
hjerteaffeksjon. NT-proBNP anses som
100 % sensitiv ved AL-amyloidose, dvs.
at en normal prøve utelukker sykdommen.
Til den prognostiske scoren bruker man i
tillegg til NT-proBNP troponin T og nivået
av den involverte lette kjeden. Man setter 1
poeng for hver av følgende verdier: involvert lettkjede > 180 mg/l, troponin T > 25
ng/l, NT-proBNP > 213 pmol/l, noe som
gir 0 til 3 poeng, svarende til stadier fra I til
IV. Median overlevelse for de forskjellige
stadiene er henholdsvis 94,1, 40,3, 14 og 5,8
måneder (figur 2) (1). Viktig å merke seg er
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for myelomatose på pasienter med
amyloidose; mange pasienter har også
begge deler. Utfordringen er at de fleste
medikamenter tåles dårligere av amyloidosepasienter, og dekompensering av
affiserte organer er vanlig når behandling igangsettes. I denne fasen er tett
oppfølging av kreatinin, NT-proBNP og
vekt ytterst viktig. For pasienter som er
spreke nok til å gjennomgå høydosebehandling med autolog stamcellestøtte,
anses dette som det beste valget, men
for mange hjertepasienter er dette uaktuelt. Behandlingen vil da støtte seg på
annen medikamentell behandling, som
Figur 2: Overlevelse ut fra stadieinndeling. 1 poeng gis for
steroider, alkylatorer, proteasomhemhver av følgende verdier: involvert lettkjede > 180 mg/l, troponin T > 25 ng/l, NT-proBNP > 213 pmol/l, noe som gir 0 til mere og -imider. Hematologisk respons
måles som reduksjon i den involverte
3 poeng, svarende til stadier fra I til IV. Median overlevelse
for de forskjellige stadiene er henholdsvis 94,1, 40,3, 14 og 5,8 lettkjeden som et mål på reduksjon av
måneder
neoplasien. Kardiale responser vurderes ut fra verdier av NT-proBNP og er
at pasienter kan flytte seg raskt til et dårliavhengig av hematologisk respons: Jo bedre
gere stadium hvis de ikke diagnostiseres og
hematologisk respons, jo større potensial
behandles, noe som understreker viktighefor organrespons fra hjertet. Hjerterespons
ten av tidlig diagnostikk. Dette unngås ved å
definert som reduksjon i NT-proBNP på >
innføre lette kjeder og serum-elektroforese som
30 % og > 35 pmol/l ser man i 25 % av
standard del av utredningen ved NT-proBNP
pasienter med minst 50 % hematologisk
over referanseområde, uten samtidig nyresvikt
respons og kan komme etter lang tid med
(nyresvikt gir i seg selv en økning av NTgode og varige hematologiske responser
proBNP). Men selv når det er nyresvikt,
(15). Dessverre er det mange pasienter som
med GFR helt ned til 15 ml/min/1,73m2, er
ikke oppnår bedring av sin hjertefunksjon til
NT-proBNP vist å predikere overlevelse (14)
tross for hematologisk respons eller som får
ved AL-amyloidose.
tilbakefall av sin klonale sykdom før organrespons er oppnådd. Her trengs det bedre
Behandling
behandling.
Hjertesykdommen forårsakes av de lette
Symptomatisk behandling
kjedene, som ved AL-amyloidose kommer
fra en B-lymfocyttcelleklon, vanligvis en
De fleste medikamenter normalt brukt for
plasmacelleklon. Mest etablert er derfor
behandling av hjertesvikt med redusert
«kreftbehandling» basert på behandlingen
EF er komplisert å bruke ved amyloidforbrukt mot myelomatose, den vanligste plasårsaket restriktiv kardiomyopati og kan
macellemaligniteten, men behandling rettet
bidra til både tidlig mortalitet og forverring
mot selve amyloidet er på gang.
av symptomer. Tidlig i forløpet er dette
lettere å håndtere, og dette understreker
Behandling rettet mot plasmacellene
igjen viktigheten av tidlig diagnose. LoopDet foreligger svært få randomiserte studier
diuretika er kjernen i håndteringen av
på behandling av AL-amyloidose, og ingen
amyloid hjertesvikt. Pasienten må instrueres
medikamenter har en formelt godkjent
godt, inkludert daglig vekt og justering av
indikasjon ved denne sykdommen. Behandvanndrivende medikament i forhold til dette.
lingen baserer seg delvis på noen få fase
I startfasen av behandlingen bør pasienten
3-studier, mange fase-2-studier, delvis på
ses ukentlig med klinisk vurdering og måling
myelomatosestudier og delvis på klinisk
av kreatinin og NT-proBNP. Hos mange
erfaring. I de fleste land er det uproblepasienter blir doseringen av vanndrivende
matisk å bruke medikamenter godkjent
medisin en balansegang mellom disse to
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løypa, heter NEOD001, og det retter seg
mot feilfoldede lette kjeder. Det kan både
nøytralisere sirkulerende lette kjeder og
initiere makrofagaktivitet mot lette kjeder
i amyloidet (17). Resultatene viser bedre
nyre- og hjerteresponser enn man skulle
forventet, men det er vanskelig å si hvordan
responsene i disse pasientene ville vært
uten antistoffbehandlingen. Fase-3-studier
blant hjertepasienter er godt i gang, og vi vil
forhåpentligvis ha resultater i løpet av 2018.
Toleransen har vært god.
Noe mer etablert har behandling
med doxycyclin blitt, og dette medikamentet brukes per i dag hos mange pasienter
i Norge. Bakgrunnen for dette er tredelt.
Interessen ble vakt da Mayoklinikken i
2012 sammenlignet amyloidpasienter som
fikk standard penicillinprofylakse (75 %) i
forbindelse med høydosebehandling med
autolog stamcelletransplantasjon (HMAS)
med pasienter med «penicillinallergi» som
fikk doxycyclin (25 %). Det viste seg at
doxycyclinpasientene hadde en betydelig
bedret overlevelse. Man visste fra før at
doxycyclin in vitro hadde en hemmende
effekt på dannelse av amyloidfibriller (18),
og til sammen dannet dette grunnlaget for
en retrospektiv studie fra England som ble
presentert på den amerikanske hematologikongressen i 2015 (figur 3) (19). Studien
viste en tilsvarende forlenget overlevelse. Et
minus med studien var at den hadde meget

markørene, der vekten brukes for å følge
hydreringsnivået mellom vurderingene med
blodprøver hos lege. Aldosteronreseptorantagonister legges til ved påvist diuretikaindusert hypokalemi. Medikamenter
som betablokkere og hemmere av reninangiotensinsystemet kan også brukes, men
må startes i svært lave doser og økes veldig
forsiktig. Ortostatisk hypotensjon er et vanlig ledsagende symptom i disse pasientene
pga. autonom dysfunksjon og forverres
oftest av disse medikamentene. Implanterte
ICD-er har ikke gitt noen overlevelsesgevinst i retrospektive studier, forenlig med
at dødsårsaken oftest er bradykardi med
påfølgende pulsløs elektrisk aktivitet. Hvorvidt pacemakere med biventrikulær pacing
kunne gjort noe med prognosen, er ikke
formelt testet.

Hjertetransplantasjon?
Mange faktorer kompliserer hjertetransplantasjon hos pasienter med AL-amyloidose. Pasientene kan ha et nedsatt immunforsvar, enten på grunn av behandling
eller på grunn av sykdomsrelatert nedsatt
mengde immunglobuliner. Blødningstendens er en ikke uvanlig komplikasjon til
sykdommen, og enkelte er også utsatt for
trombose. Vanskeligst er dog at hvis man
ikke klarer å eliminere den klonale sykdommen, kommer amyloidet til slutt tilbake i
det nye hjertet i de fleste tilfeller. Likevel
er dette et alternativ i selekterte
tilfeller og har blitt gjort én gang
i Norge. Til sammen i verden er
det gjort ca. 100 hjertetransplantasjoner for denne sykdommen,
oftest i kombinasjon med autolog
stamcelletransplantasjon for å
kontrollere den hematologiske
sykdommen best mulig. Den
globale erfaringen tilsier at 65
% 5-årsoverlevelse er realistisk
mulig å oppnå (16).

Nye behandlinger

De mest lovende nye behandlinger er rettet direkte mot deler av
amyloidet, og på en hematologisk
kongress nå i juni ble oppdaterte
resultater presentert (Gertz EHA
2017; Abstrakt S104) Antistoffet som ligger lengst fremme i

Figur 3. Overlevelsen til 30 pasienter med AL-amyloidose som
hadde mottatt doxycyclin sammen med standard behandling, ble
retrospektivt sammelignet med 73 matchede kontroller med samme
hjertestadium og alder.
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Det ble etter et tverrfaglig samarbeid inkludert kardiolog i 2016 ferdigstilt et
handlingsprogram for amyloidose. Dette ligger ute på nettsiden til Norsk hematologisk
selskap (figur 4).

streng overvåkning av intervensjonsgruppen
slik som skissert tidligere i denne artikkelen
(ukentlig konsultasjon, daglig vekt, titrering
med diuretika), men ikke i kontrollgruppen,
som var en gruppe av matchede kontroller
fra det samme senteret. Studien besvarer
derfor ikke om det er oppfølgingen eller
doxycyclin som forklarer forbedringen eller
(mest sannsynlig) begge deler. En ny randomisert undersøkelse er på gang.
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