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Finländsk och svensk 
familjär amyloidos

Peter Maury

Den fi nländska familjära amyloidotiska polyneuropatin är en långsamt progredierande sjukdom 
som nedärvs autosomalt dominant, debuterar i vuxen ålder och kännetecknas av kranial neuropati, 
korneal dystrofi  och hudförändringar och senare i sjukdomsförloppet av njur- och hjärtmanifesta-
tioner. Sjukdomen orsakas av en punktmutation i gelsolingenen på kromosom 9 (G654A/T) som 
resulterar i en variant gelsolinmolekyl (Asp Asn/Tyr 187). Till följd av aminosyrasubstitutionen 
sker en avvikande veckning av molekylen som ytexponerar ett nytt nedbrytningsställe vid 
172–173. Via furin- och MT1-metalloproteasmedierad proteolys bildas det 71 aminosyror långa 
gelsolinfragment som är specifi kt för sjukdomen och som snabbt polymeriseras i vävnaderna 
till svårlösliga amyloidfi briller.

Den svenska familjära amylodotiska polyneuropatin, som också bekrivits i Finland, är däremot 
relaterad till ett annat amyloidogent protein, transtyretin (prealbumin), och karaktäriseras av en 
svår, progredierande perifer och autonom neuropati. Till följd av en Val  Met 30 substitution 
i transtyretin sker en dissociation av den normalt tetramera molekylen till monomerer som 
polymeriseras till amyloid. Samma mutation orsakar också den portugisiska, japanska och 
sydamerikanska formen av hereditär transtyretinamyloidos.

Inledning
Amyloidos betecknar en rad tillstånd som ka-
raktäriseras av vävnadsinlagringar bestående 
av proteinfi briller med en typisk -struktur. 
Fibrillerna uppvisar vissa enhetliga fysikaliska 
egenskaper, bl.a. affi nitet för kongorött och en 
gulgrön dubbelbrytning i polariserat ljus efter 
kongofärgningen. Man har i dag identifi erat 
28 olika amyloidproteiner där en del har rönt 
stor uppmärksamhet, såsom amyloid-  vid 
Alzheimers sjukdom, amylin vid typ 2-dia-
betes och PrP-amyloid vid prionrelaterade 
sjukdomar (1).

Amyloidoserna klassifi ceras på basis av fi b-
rillernas proteintyp och indelas i systemiska 
och lokala, akvirerade och ärftliga former. 
Den klassiska indelningen av de systemiska 
amyloidoserna är den i en primär, immu-
noglobulinrelaterad (AL) typ, i en sekundär, 
infl ammationsrelaterad (AA) typ och i en 
hereditär prealbumin(transtyretin)relaterad 
neuropatisk form. Den svenska familjära 
amyloidosen, ”skelleftesjukan”, tillhör trans-
tyretinamyloidoserna, medan den i Finland 
förekommande familjära amyloidneuropatin, 

Meretojas sjukdom (2), är relaterad till ett 
annat protein, gelsolin (3).

Finländsk familjär amyloidos
Den fi nländska hereditära amyloidosen (Me-
retojas sjukdom, AGel-amyloidos) utgör en 
kliniskt och biokemiskt distinkt enhet (typ 
IV) bland de familjära amyloidotiska poly-
neuropatisyndromen. Sjukdomen tillhör det 
s.k. fi nländska sjukdomsarvet (4) och känne-
tecknas av kranial neuropati, korneal dystrofi , 
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hudförändringar och senare i sjukdomsför-
loppet av njur- och hjärtmanifestationer (2). 
Den nedärvs autosomalt dominant. Över 300 
fall hade registrerats i Finland redan i slutet 
av 1970-talet, medan endast enstaka fall har 
rapporterats från andra länder, bl.a. Hol-
land, Danmark, Frankrike, USA och Japan. 
De fi nländska amyloidospatienterna antas 
alla härstamma från en person som levde på 
medeltiden i sydöstra Finland; en anrikning 
av patienterna förekommer fortfarande i Kym-
menedalen och södra Tavastland.

I motsats till de familjära amyloidotiska po-
lyneuropatierna typ I och II som är relaterade 
till amyloid fi brilldepositioner av transtyretin 
(prealbumin) typ, visade sig fi brillerna vid 

Meretojas amyloidos utgöras av ett unikt 
amyloidprotein relaterat till gelsolin, ett ak-
tinmodulerande protein (3,5,6). En fullständig 
strukturanalys (7,8) avslöjade att fi brillernas 
huvudkomponent är ett 71 aminosyror långt 
fragment som härstammar från gelsolinets 
inre region (domän 2) och innehåller amino-
syrasubstitutionen (Asp Asn) vid position 
15 motsvarande position 187 i prekursor-
molekylen (Figur 1). Utgående från protein-
strukturen kunde gendefekten, punktmutatio-
nen (G654A) i gelsolingenen på kromosom 9 
identifi eras genom hybridiseringsteknik med 
allelspecifi ka oligonukleotider (9, 10).

Alla undersökta fi nländska patienter med 
AGel amyloidos har konstaterats ha samma 

Figur 1. 
Schematisk representation av fi brillogenesen vid AGel-amyloidos. Den initiala klyvningen av den 
mutanta gelsolinmolekylen (α-gelsolinassteget) leder till amyloidprekursorn 173–755 som undergår 
ytterligare nedbrytning (β-gelsolinassteget) för att ge upphov till det amyloidogena huvudfragmentet 
173–243 och ett sidofragment 173–225 vilka snabbt polymeriseras till AGel-amyloidfi briller. Polarisa-
tionsmikroskopi efter färgning med kongorött visar den gulgröna dubbelbrytning som kännetecknar 
amyloid . Med en antikropp riktad mot den amyloidogena delen av gelsolin (PoAb 231-242) kan AGel-
depositionerna specifi kt färgas vid immunhistokemi (31), medan den kommersiellt tillgängliga mono-
klonala antikroppen MoAb-2C4, riktad mot den C-terminala icke-amyloidogena delen av gelsolin, ger 
en ospecifi k färgning. De röda pilarna visar den huvudsakliga amyloidbildande vägen. Figuren baserar 
sig på artiklarna (7) och (8).
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G654A mutation i gelsolingenen, likaså några 
obesläktade amerikanska och japanska AGel-
familjer (11–14). Däremot har en dansk och 
en tjeckisk familj med AGel-amyloidos visat 
sig ha en annan mutation (G T) i samma 
position (654) som förutsäger en tyrosin 
187-substitution i proteinsekvensen (15). Den 
kliniska bilden vid den danska AGel (G654T)-
amyloidosen skiljer sig inte från den fi nländska 
AGel (G654A)- amyloidosen (16). Sjukdomen 
debuterar i allmänhet i 30–40-årsåldern och 
har ett relativt långsamt förlopp. Homozy-
gositet för G654A-mutationen, som finns 
beskriven hos ett syskonpar (17), associerar 
däremot med tidigt insättande njursvikt.

Molekylära mekanismer
Kännetecknande för alla amyloidproteiner är 
en konformationsförändring av den normala 
proteinstrukturen, vilket leder till fi brillbild-
ning. De enskilda molekylerna, som är lagrade 
vinkelrätt mot fi brillriktningen, domineras 
av en -struktur som ger avsevärd stabilitet 
och stor motståndskraft mot kroppens egna 
nedbrytande enzymsystem – något som karak-
täriserar amyloidfi brillerna över lag. 

Vid AGel-amyloidogenesen (Figur 1) sker 
en avvikande proteolys av prekursor gelsolin-
molekylen: subtitutionen av asparaginsyra 
i position 187 till aspargin (oladdad) eller 
tyrosin (hydrofob) inducerar ett nytt nedbryt-
ningsställe i molekylen vid 172–173 genom en 
förändring i proteinveckningen som ytexpone-
rar denna region (7, 18–20). Den initiala furin-
medierade nedbrytningen ( -gelsolinassteget) 
efterföljs av ytterligare fragmentering via 
MT1-metalloproteaskatalyserade reaktioner 
( -gelsolinassteget, 21) vilket leder till upp-
komsten av det amyloidogena 71 aminosyror 
långa gelsolinfragmentet (7, 8, 18) som snabbt 
polymeriseras till fi briller. Dessa deponeras 
extracellulärt med en för sjukdomen typisk 
vävnadsdistribution.

Det aberranta gelsolinfragmentet kan 
påvisas i cirkulationen hos patienter med 
AGel-amyloidos och utnyttjas för diagnos-
tiskt ändamål (8). Ett motsvarande fragment 
produceras också av odlade COS-1 celler som 
transfekterats med muterat gelsolin (22, 23). 
Den furinmedierade klyvningen av gelsolin 
är beroende av kalciumaffinitet i domän 
2; de amyloidogena mutationerna minskar 
kalciumaffi niteten vilket möjliggör den enzy-
matiska nedbrytningen.

Gelsolin är ett aktinmodulerande protein 
som förekommer i både en cytoplasmisk och 

en sekreterad form. Gelsolinet deltar i fl era 
viktiga processer, bl.a. cellformning och -mo-
tilitet, signaltransduktion, apoptosinhibition 
och klarering av aktinfi lament från cirkulatio-
nen. Det är oklart om gelsolinmutationerna 
Asn/Tyr 187 i den funktionellt viktiga domän 
2 har kliniskt relevanta konsekvenser; in 
vitro kan man dock påvisa en klart nedsatt 
aktinmodifi erande funktion av mutant cirku-
lerande gelsolin (24).

Svensk familjär amyloidos 

Den svenska familjära amyloidostiska po-
lyneuropatin (typ I, skelleftesjukan, ATTR-
amyloidos) är en svår sjukdom som nedärvs 
autosomalt dominant. Den debuterar i all-
mänhet i vuxen ålder med progressiv perifer 
neuropati för att senare i sjukdomsförloppet 
engagera också det autonoma nervsystemet 
med svåra gastrointestinala funktionsrubb-
ningar, blåsrubbningar, impotens och ortos-
tatisk hypotension som följd. Hjärt- och njur-
manifestationer samt ögonproblem beroende 
på amyloidinlagringar i glaskroppen är inte 
ovanliga. De fl esta patienter förekommer i 
trakten av Skellefteå och Piteå (25). Också i 
Finland har åtminstone en familj med ATTR-
amyloidos påträffats (26).

Sjukdomen beror på en punktmutation i 
transtyretingenen som leder till subtitutionen 
valin  metionin i position 30 i transtyretin 
(TTR, prealbumin). Till följd av substitutionen 
tenderar TTR, som normalt är en homotet-
ramer, att dissociera till monomerer och in-
leda amyloidogenesen. Förutom den svenska 
amyloidosen orsakar samma mutation, TTR 
Val30Met, också den portugisiska, japanska 
och sydamerikanska formen av familjär 
amyloidotiska polyneuropati typ I. Svenska 
och portugisiska patienter har konstaterats 
ha olika haplotyper (27). Homozygositet för 
TTR Met 30 har beskrivits; sjukdomsbilden 
motsvarar den hos heterozygota personer men 
inte i en svårare form (28).

TTR Val30Met är inte den enda mutation av 
transtyretin som orsakar amyloidos. I själva 
verket har 98 amyloidosassocierade muta-
tioner i TTR-molekylen rapporterats (29). 
Förutom neuropati, kan den kliniska bilden 
kännetecknas av bl.a. kardiomyopati. Sådana 
varianter har beskrivits i både Sverige och 
Danmark. Observeras bör att transtyretinre-
laterad amyloidos kan förekomma även i en 
icke-hereditär form, den s.k. senila systemiska 
amyloidosen (1).
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Diagnostik
Som vid diagnostiseringen av amyloidos i all-
mänhet är det är viktigt att fatta misstanken 
om AGel- eller ATTR-amyloidos. Kännedom 
om den kliniska bilden vid dessa syndrom 
och en noggrann släktanamnes leder snabbt 
in klinikern på rätt spår. Vid AGel-amyloidos 
kan en oftalmologisk undersökning vara 
avgörande. Påvisandet av amyloid i ett väv-
nadsprov utgör grunden för all amyloidos-
diagnostik. Bukfettsbiopsi är en enkel, snabb 
och i vana händer tillförlitlig metod som även 
lämpar sig för diagnostisering av familjära 
systemiska amyloidoser (13, 14, 30). Immu-
nohistokemiskt kan amyloiden typas. När 
det gäller AGel bör en antikropp riktad mot 
den amyloidogena delen av gelsolinmolekylen 
användas (31). Det fi nns DNA-test för muta-
tionsspecifi k diagnostik (9–12, 15). 

Presymtomatisk testning
Av dem som ärvt mutationen Val30Met av den 
ena av sina föräldrar är det inte fl era än 10 
procent som insjuknar. Inget test kan för när-
varande visa vilka av dessa anlagsbärare som 
kommer att få symtom. Ingen profylaktisk 
behandling och inga förebyggande åtgärder 
fi nns heller att tillgå. Därför används presym-
tomatisk testning sällan i praktiken.

Terapeutiska synpunkter 
Trots amyloidfi brillernas svårlöslighet och 
relativa proteasresistens kan en resorption av 
amyloidsubstansen under vissa förhållanden 
vara möjlig. Detta kan ske om t.ex. amyloid-
prekursornivån sänks eller prekursorn helt 
elimineras (32). En förbättring av organ/
vävnadsfunktionen är då möjlig om amy-
loidinlagringarna inte har orsakat irreversibla 
skador. En tidig diagnos är i allmänhet en 
förutsättning för framgångsrik terapi.

TTR syntetiseras nästan uteslutande i le-
vern, och produktionen av den muterade, 
amyloidogena TTR-varianten kan i stor ut-
sträckning elimineras med levertransplan-
tation. Vid tidig transplantation har relativt 
goda resultat erhållits (33), men i synnerhet 
hjärtmanifestationerna, om sådana förekom-
mer, tenderar att progrediera. 

Experimentellt kan man stabilisera TTR 
med småmolekylära organiska föreningar som 
binder sig till transtyretintetrameren (34, 35). 
En sådan molekyl är difl usinal, ett modifi erat 

icke-steroidalt anti-infl ammatoriskt läkeme-
del, som för tillfället genomgår en klinisk 
prövning i syfte att klarlägga dess effekt för 
att hindra progressionen av ATTR-amyloidos 
(29). Även genterapeutiska metoder har dis-
kuterats i detta sammanhang, bl.a. antisen-
soligonukleotidmetodik för suppression av 
TTR-syntesen i levern (36) och ribozymteknik 
för hämning av TTR-uttrycket i hepatocyterna 
(37). Dessa tekniker är dock på ett helt expe-
rimentellt stadium.

Någon specifik behandling för AGel-
amyloidos fi nns inte. Korneadystrofi n kan 
behandlas med hornhinnetransplantation. 
Plastikkirurgiska ingrepp är ofta nödvändiga 
pga. den kraniala neuropatin. Vid AGel-
homozygositet (Asn-187) kan njurtransplan-
tation bli aktuellt (17).
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