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Publikation 1 rör sig om en mutation som har identifierats i Dalarna, och där vi har beskrivit symptom och förlopp av sjukdomen. Det är speciellt hjärtkomplikationer som karakteriserar sjukdomen, men även nervpåverkan och dessutom carpaltunnelsyndrom, alltså kompression av nerver i handleden, och dessutom hos en patient, förträngning av spinalkanalen med påverkan av ryggmärgen, en komplikation som verkar vara relativ vanlig hos patienter med transthyretin amyloidos. Vi har kunnat länka ihop alla patienter till en familj i Dalarna med gemensam förfäder tillbaka till 1700-hundra talet. En patient har genomgått båda lever- och hjärttransplantation med gott resultat.

I publikation 2 undersökte Jonas Wixner magsäckstömning före och efter levertransplantation. Som förväntat är denne oförändrat över tid, men det finns en ökning av mag-tarmsymptomen efter transplantation. Detta verkar dock inte vare relaterad till amyloidossjukdom, men är en komplikation till levertransplantation då detta också är beskrivit hos patienter som transplanteras för t.ex. leversjukdom. Dessutom såg vi ingen försämring av nutritionsstatus under tiden efter transplantation, alltså sannolikt ingen progress av amyloidossjukdomen, men komplikationer relaterad till transplantationen.

Arbeten 3 och 6 beskriver överlevnaden efter levertransplantation, dels hos patienter med Val30Met mutationen, alltså vår ”vanliga mutation”, dels för patienter med andra mutationer. Det är 20 års uppföljning, och vi ser tydligt en stor skillnad i överlevnad mellan patienter med tidig debut av sjukdomen jämfört med dom som har en sen debut av sjukdomen (>50 år), dessutom mellan patienter med Val30Met mutationen jämfört med andra mutationer. Dock ser vi också, att för patienter med andra mutationer, så är det enstaka mutationer där patienterna har en mycket bra resultat av transplantation, som t.ex. den danska Ile111Met. Varje mutation måste utvärderas för sig själva med av seende på transplantation.

I arbete 4 har vi utvecklad en algoritm för att kunde identifiera patienter med transthyretin amyloid hjärtförstoring (cardiomyopati). Det är en simpel undersökning med EKG och hjärtechocardiografi, där man enkelt kan skilja transthyretin cardiomyopati från mera vanliga former för hjärtförstoring.

Genterapi är en mycket lovande behandling av transthyretinamyloidos. I arbete 5 visar vi att man med infusion av läkemedlet kan minska produktionen båda av det muterade och av det normala tranthyretin med över 80%. Vi har inte sett några allvarliga biverkningar, och vi har hittat en rätt dos och rätt intervall mellan infusionerna, 3 veckor. Det är den dos som nu utvärderas i en kliniska kontrollerad studie som är den studie som kommer att visa om genterapi har den effekt som vi hoppas på.

I vår översiktsartikeln har en internationell grupp av forskare vari undertecknad ingår, sammanställt resultaten av aktuella behandlingförsök för transthyretinamyloidos, och sammanställt förslag till behandlingsstrategi av sjukdomen beroende på ålder, symptom och  mutation.

Allt som allt har vi har bra framgång under 2015 och vi har redan flera arbeten inskickad för publicering. 
Medicinsk behandling kommer sannolikt inom en överskådlig framtid att vare effektiv behandlingsalternativ till levertransplantation, och redan verkar det som om behandling med tafamidis och diflunisal kan bromsa sjukdomsförloppet också i den kliniska vardagen, men hos vissa patienter verkar det som om sjukdomen trots allt fortskrider, och kommande behandlingar, som nu prövas verkar mycket lovande.
Emellertid, så kommer inga av dagens behandlingar, eller de behandlingar som prövas att kunde påverkar utvecklingen av ögonkomplikationer. Likaså, finns det farhågor om amyloidbildning i hjärnan på lång sikt, ett problem vi inte har sett tidigare, men med den ökade långtidsöverlevnad, kan det bli ett problem i framtiden, vi håller på att undersöka detta med nya undersökningstekniker.



