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Jävsdeklaration
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Inga jävsförhållanden



Inlagring av amyloid – aggregat av strukturellt förändrade proteiner 
- framförallt mellan myocyterna men även i t ex förmaken, på 
klaffarna, endokardiet och perikardiet vilket ger

• Kardiomyopati med ökad väggtjocklek
• Hjärtsvikt
• Diastolisk dysfunktion med restriktivitet och ökat fyllnadstryck 

men med bevarad systolisk funktion initialt
• Med tiden tillkommer nedsatt systolisk funktion
• Arytmier

Ofta del i systemsjukdom där även andra organsystem drabbas som 
lever, njurar, ögon, nervsystem och/eller magtarmkanalen.

Vad är hjärtamyloidos?



Vid alla former av vänsterkammarhypertrofi (LVH) 

Vanliga orsaker till LVH: hypertoni, klaffel, remodellering vid infarkt

Mindre vanlig orsak: inlagringssjukdom

Vilka är inlagringssjukdomarna? amyloid, järn, Fabry

När misstänks hjärtamyloidos?



• Eko gör vi som screening/diagnos av hjärtfunktionsstörning

• Eko visar: ökad väggtjocklek, ”glittriga speckles”, reducerad strain

• MR visar: ökad väggtjocklek, ökad ECV, oklart kontrastupptag

MEN

• Varken eko eller MR ger histologisk diagnos!

Hur ter sig inlagring med ekokardiografi 
eller MR?



Skelettscint tracers påvisar ATTR 
hjärtamyloidos med sensitivitet nära 100% 
och specificitet mellan 85-100%
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1217 patienter

6 studier, 529 patienter
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Ekokardiografi vid inlagring
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4K-vy visar LVH, god väggrörlighet, låg långaxelförkortning






Tvärsnittsbild av väggrörlighet
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Vad kan man mäta på eko?

”Sparklling myocardium” ses hos
25% med CA, 12.5% med HCM
Dålig reproducibilitet.

Strain-parametrar:

1.”Apical sparing”

2.SAB

3.EFSR



Normal polarkarta av strain, GE
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Strain: ”relativ förkortning”



”Apical sparing + time-to-peak, GE”
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Strain: ”relativ förkortning”



Strainkurva och karta vid amyloid
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Strain med cineloop vid amyloid
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”Autostrain” med Siemens
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Normal ”late gadolinium enhancement”

15

Svart=normal

Vit=kontrast



Patologisk LGE vid infarkt
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Patologisk LGE vid amyloid
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Normal T1-mätning
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T1 = 970-990 ms

ECV = 18-20%



T1 och ECV vid amyloid
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T1 = 1110 – 1140 ms ECV = 47-54%



• Light-chain amyloidos AL
- Hematologisk sjukdom, felveckade lätta immunglobulinkedjor
- Ibland del i myelom- eller lymfomsjukdom
- Ca 50% har hjärtengagemang

• Transtyretin amyloidos (ATTR)
- Hereditär transtyretinamyloidos (hATTR)

i Sverige vanligast i Norrland
- Wild-type transtyretinamyloidos (wtATTR)

Senil systemisk amyloidos
Obduktionsmaterial: 25% av 80-åringar

• Övriga bland annat
Serum amyloid A
Apolipoprotein A1 5%
Immunoglobulin heavy chain
Fibrinogen α chain
Gelsolin
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/kardiologi/hjartamyloidos-amyloid-
kardiomyopati/

Hjärtamyloidos

95%
av all 

hjärtamyloidos



Transthyretin (TTR)
• tetramer som består av fyra identiska subenheter
• transportprotein: Thyroxine (T4) och vitamin A 
• bildas i levern

Transthyretin amyloidos (ATTR)





(mutant)



Kan något eko-mått hitta CA?



Kan eko-mått diffa AL-ATTR?



Tack för uppmärksamheten!
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