Föreläsningsanteckningar från SNEMAs årsmöte i Umeå 2022-03-16
Antal deltagare 43st

ATTRv amyloidos: Uppdatering om de nya behandlingsmetoderna
Intissar Anan, Medicinska kliniken NUS
ATTRv amyloidos även kallad Skelleftesjukan och tidigare för familjär amyloidos med polyneuropati
(FAP), är numera en behandlingsbar multisystemisk sjukdom.
Sjukdomen har en hög morbiditet främst pga hjärtpåverkan.
Obehandlad är medelöverlevnad efter debut 10-15 år.
Medel debutåldern i Sverige är 60.
ATTRv amyloidos beror på en mutation i transtyretin (TTR) genen.
Mutationen leder till att transtyretinproteinet blir instabil. Den tetrameriska strukturen bryts ned till
monomerar, som i sin tur klumpar ihop sig till olösliga fibriller (amyloid).
Penetransen för mutationen är inte hög i Sverige, dvs enbart ca 50% av anlagsbärare för ATTRv
amyloidos hunnit utveckla sjukdomen vid 80åå.
Idag känner vi till ca 200 olika mutationer i TTR genen, varav 95% utgörs av Val30Met mutationen i
Sverige.

Klinisk bild:
Neurologisk domän- Neuropati, som är axonal, sensorimotorisk och autonom
Övriga domän- påverkan på hjärtat, GI kanalen, njurar, ögon, samt i ett sent stadium även CNS.

Diagnos:
Triaden
-Kliniska symtom
-Påvisad TTR mutation
-Vävnadsverifiering (oftast biopsi) med fynd talande för amyloid. Kan i vissa fall ersättas med DPD
hjärtscint.
Olika typer av TTR amyloid enligt westernblott av biopsimaterial (analysmetod fn enbart i Uppsala)
-Fulllängdsfibriller (Typ B fibriller): Sendebuterande. Ger främst en axonal polyneuropati,
karpaltunnelsyndrom, spinal stenos och mindre grad av hjärtpåverkan.
-Fragmenterade fibriller (Typ A fibriller): Tidigdebuterande. Autonom + fintrådsneuropati överväger.
Hjärtpåverkan sker tidigt.
Förloppet av ATTRv amyloidos neuropatin kan följas med olika validera skalor såsom FAP och PND
skalan.

Aktuella terapier:

Levertransplantation

Nuvarande behandlingsrekommendationer från NT rådet:
https://janusinfo.se/download/18.4b44d9c117e31ff4597f39eb/1642514281658/Tegsedi%20och%20Onpattro%20ATTRv%202021-0924%20uppdaterad%202022-01-18.pdf

Nya terapier:

Nationellt kvalitetsregistret SweATTR
Viktigt att alla nya patienter registreras för en standardiserad nationell uppföljning, inklusive av
behandling med anti-amyloidos läkemedel.
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SMA: Erfarenheter av Spinraza och introduktion till kommande
läkemedelsbehandlingar. Effektvärdering i praktiken
Anne-Berit Ekström och Anna-Karin Kroksmark Regionhabiliteringen Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus
Spinal Muskelatrofi (SMA) uppdelas i SMA 0-4.

Den nya klassificeringen av SMA delar upp dessa barn i sk. sitters och non-sitters.
Behandling av SMA I och II har varit möjligt sedan några år med Spinraza (nusinersen), som ges som
intratekala infusioner. Nyligen har två andra läkemedel godkänts för behandling av SMA, dvs Evrysdi
(risdiplam) och Zolegensma (Onasemnogen-abeparvovek). Behandling med nusinersen och risdiplam
ökar uttryck av SM2 proteinet.
Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg deltagit i den multicenterstudie som ledde till registrering av
Spinraza för barn med SMA.
I Sverige får behandling erbjudas hos barn och ungdomar < 18 års ålder med SMA I, SMA II och SMA
III med symtomdebut < 3 års ålder (SMA 3a).
Diagnosen bör vara genetiskt verifierad och antal SMN2 kopior fastställt.
Enligt uppdaterade terapikriterier från 2019 behöver debut av SMA inte vara <3åå för att behandling
med Spinraza skall kunna erbjudas.
Behandling med Spinraza får startas i varje individuellt fall efter dragning av patienten ifråga i ett
nationellt behandlingsråd som står under NT rådet.
För att fortsätta kunna behandlingar krävs att behandlingseffekten redovisas av behandlande läkare
för behandlingsrådet var 12:e månad. Validerade skattningsskalor används för att följa
behandlingseffekten.

I Göteborg har 81 patienter startat behandling med Spinraza. I Stockholm är antalet 31.
Ett krav för att kunna initiera terapi mot SMA är att patienten och dess terapi ska vara registrerade i
Svenska Neuromuskulära Registret (NMiS).
Fallgropar med nuvarande utvärderingsinstrument:
Skattningsskalorna CHOP Intend, HMFSE och RULM fångar inte alltid en motorisk förändring efter
insatt terapi.
Svårt att administrera Spinraza, pga intratekala metoden. Barnen med SMA har ofta skolios och är
svårstuckna. Behov av genomlysning av narkos för att ge Spinraza.

Erfarenheter av Spinrazabehandling:
Många barn återfått motoriska förmågor
Vissa har erövrat nya motoriska förmågor
Fatiguegraden minskar för en del
Viktuppgång är inte ovanligt att se hos behandlade
Barn med SMA I och II är fortsatt svaga trots behandling
Kognitiva symtom befarade hos överlevande SMA I barn när de blir äldre
Försämrad motorisk funktion leder enligt ök (kriterier) till avslutad beh för barn med SMA II och III.
Detta kriterium är problematiskt eftersom försämrad motorisk funktion kan vara tillfällig och bero
tex på kirurgiska ingrepp.
Behandlade patienter och dess föräldrar känner en stor stress av att patienterna utvärderas med
jämna intervall. Rädsla om att utvärdering leder till att terapi sätts ut.
Nya SMA terapier:
Evrysdi (risdiplam) är ett oralt läkemedel som godkändes under 2022 som 1:a hands medel för barn
med SMA om behandlingen sätts in före 18åå. Det är tillåtet att byta Spinraza mot Evrysdi upp till 21
åå för Spinraza-behandlade patienter.
Zolegensma är ett intravenös genterapiläkemedel, som genom en adenovektor levererar SMN genen
in i kärnan på motoriska neuron. Zolegensma ger en permanent höjning av SMN proteinet i
motoriska neuron efter 1 enda infusion.
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Presentation av NMiS registret
Anne-Berit Ekström och Anna-Karin Kroksmark
Neuromuskulära registret i Sverige är ett delregister under Svenska Neuro Reg.
NMiS inkluderar fn sjukdomsgruppen SMA, Dystrofia Myotonika, dystrofinopatier samt LGMD.
Viktigt att patienter med ovan diagnoser, särskild de som behandlas med särläkemedel (såsom SMA)
finns med i kvalitetregistret.
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Malign hypertermi och andra jonkanalsjukdomar: anestesiologiska aspekter
Gunilla Islander, Perioperativ vård Skånes Universitetssjukhus
Det finns ett antal neuromuskulära sjukdomar som är behäftade med ökade risker vi anestesi/narkos.
Information om dessa kommer inom kort att anslås till SNEMAs hemsida i separata dokument.
Dessa anestesirisker beror på olika narkosmedels påverkan på neuromuskulära synapsen, pre- eller
postsynaptiska strukturer i synapsen, eller på jonkanaler i muskeln.
Malign hypertermi (MH) är främst förknippad med RyR1 mutationer som påverkar calciumkanalen i
sarkoplasmiska retikulet och leder till ett kraftigt inflöde av calcium vid användande av halogena
gaser och/eller suxametonium. Det är ett stort antal mutationer beskrivna i RyR1 genen med olika
fenotyper av kongential myopatier och muskeldystrofier som följd, men det är enbart ca 48 st av
dessa mutationer som är förknippade med risk för MH.
Dessa 48 RyR1 mutationer är inte en 100% förutsättning för att utveckla MH, utan MH kan ibland
föreligga trots avsaknad av denna mutation. I dessa fall kan risk för MH uteslutas med en sk invitro
muskeltest (IVCT) på anestesikliniken Skåne Universitetssjukhuset i Lund.

