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ATTR-PN: Struèná pøíruèka neurologa
Transtyretinová familiární amyloidní polyneuropatie (ATTR-PN) je vzácné neurodegenerativní onemocnìní s nástupem v dospìlém vìku, které je èasto nesprávnì
diagnostikováno, co vede k prodlení pøi urèení diagnózy i léèbì. Vzhledem k progresivní
a fatální povaze nemoci je ivotnì dùleitá co nejèasnìjí diagnóza a léèba pacienta.
ATTR-PN je progresivní senzomotorická a obvykle autonomní neuropatie se systemickými
projevy vèetnì projevù kardiologických a oèních. Jedná se o obtínì zvladatelnou nemoc
vyadující specializovanou odbornost a zkuenosti. Proto by pacienti mìli být co nejdøíve
pøedáváni odborným centrùm. Bìhem posledních let dolo ke zjednoduení diagnostických nástrojù s cílem usnadnit èasnìjí diagnózu, co má klíèový význam pro léèbu.
ATTR-PN: Úèelem této Struèné pøíruèky pro neurologa je zvýit povìdomí o ATTR-PN
a vyzvat lékaøe ke zváení tohoto onemocnìní pøi diagnostikování pacientù s jakoukoli
formou idiopatické neuropatie, pøi posuzování pacientù s jiným zdravotním problémem,
kteøí nereagují na léèbu dle oèekávání, nebo pacientù s atypickou progresí.
Doufáme, e tato broura lékaøi poskytne nejen uiteèný pøehled klíèových pøíznakù
a symptomù, které mohou zvýit podezøení na ATTR-PN, ale také sdìlení o významné
zátìi pacienta a zdùraznìní významu jeho vèasného odeslání na specializované
pracovitì.
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Co je ATTR-PN? Struènì o nemoci
Transtyretinová familiární amyloidová polyneuropatie (ATTR-PN) je ireverzibilní,
progresivní, neurodegenerativní, autosomálnì dominantní onemocnìní zpùsobené
genetickou mutací v transtyretinovém genu.1,2
Klíèovou charakteristikou ATTR-PN je axonální degenerace s následnou ztrátou neurologické funkce. Neurodegenerace obvykle postupuje z distálního konce proximálnì.3,4

Mechanismus pùsobení nemoci
Onemocnìní je zpùsobeno postupným vznikem amyloidových depozit v periferním
a autonomním nervstvu a jiných orgánech, napø. v srdci nebo ledvinách. Pøi biopsii
je amyloid charakterizován amorfními extracelulárními depozity. Pøesný mechanismus
amyloidogeneze byl v tomto pøípadì nedávno objasnìn. Mutací v transtyretinovém genu
dochází k syntéze destabilizovaných tetramerù transtyretinového proteinu, co vede
k tvorbì patnì sbalených proteinù a následné tvorbì amyloidních fibril.510

Incidence a prevalence
V genu pro kódování transtyretinu ji bylo objeveno více ne 100 mutací, vìtina z nich
je doprovázena amyloidním onemocnìním.3,11,12 Tyto genetické mutace vedou k rùzným
formám transtyretinu. ATTR-PN byla dlouho povaována za endemické onemocnìní
s výskytem ve 3 hlavních zemích. V souèasnosti se vyskytuje celosvìtovì. Vìk pøi nástupu
nemoci, prùbìh onemocnìní dle charakteru postiení orgánù a jeho závanosti se lií,
vìtina mutací je vak spojena s postiením periferního nervstva a/nebo postiením
kardiologickým.
12

Hereditární amyloidózy jsou sice vzácné, s odhadovaným celosvìtovým výskytem ménì
ne 1 pøípad na 100 000 osob, ATTR-PN je z nich vak nejèastìjí.1,13
Odhady celkové prevalence ATTR-PN jsou v rozsahu od pøiblinì 1 na 100 000 a
1 na 1 milión obyvatel, s výraznými seskupeními nejèastìjí mutace, V30M, v endemických
zemích  Portugalsko, védsko a Japonsko. Nejvìtí skupina osob s ATTR-PN zpùsobenou
mutací V30M se zøejmì nachází v severním Portugalsku, kde je odhadovaný výskyt 1 na
538 jednotlivcù.14 Ostatní mutace TTR jsou èetné, vèetnì L58H mutace zjitìné prvnì
v Nìmecku, která obvykle postihuje karpální vaz a nervy horních konèetin, dále T60A
mutace zjitìné poprvé v Irsku, která zpùsobuje systémovou amyloidózu s opodìným
nástupem s kardiologickým a nìkdy i neuropatickým postiením.1,12
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Pøíznaky a symptomy
Hlavní klinické pøíznaky ATTR-PN
Hlavním pøíznakem ATTR-PN je progresivní, degenerativní senzomotorická a autonomní
neuropatie.3,4 S progredující ATTR-PN je tato neuropatie èasto doprovázena postiením
dalích orgánù, vèetnì srdce, ledvin a oèí, a to u vech mutací.9
Senzorimotorické pøíznaky
ATTR-PN byla velmi dlouhou dobu povaováná za pøevánì distální neuropatii tenkých
vláken projevující se obvykle jako bolest a necitlivost v chodidlech, se sníeným vnímáním
teploty a píchnutí (pin-prick test) v chodidlech. V této rané fázi je dosud zachováno èití
jemného doteku a propriocepce, svalová síla a reflexe lach jsou normální.15
Nìkolik mìsícù od nástupu poèáteèních pøíznakù postupuje ztráta smyslového vnímaní
na úroveò kotníkù a nohou vzestupnì. Pozdìji, pøi postiení silných senzomotorických
nervových vláken, dochází k zhorení vnímání jemného doteku i hlubokého èití
doprovázeného motorickou poruchou projevující se nestabilní chùzí a ztrátou rovnováhy.
V prùbìhu mìsícù a let se deficity èití postupnì roziøují a na stehna a následnì
na horní konèetiny, chùze bez podpory se stává èím dál tím obtínìjí.16
U jiných pacientù s V30M nebo jinou mutací ne V30M zejména v ne-endemických zemích
a pøi pozdním nástupu onemocnìní (nad 50 let) mohou být úvodní projevy variabilní
a nemusí být omezeny jen na dolní konèetiny, ale i na senzomotorické postiení vech ètyø
konèetin, poruchy rovnováhy a postiení horních konèetin projevující se jako parestézie
nebo bolest jedné nebo obou rukou.15,17,18
U jiných fenotypù byly nedávno popsány poèáteèní neuropatie horní konèetiny,17
ataktická neuropatie17,19 a motorická neuropatie.20
Autonomní pøíznaky
Autonomní neuropatie se v závislosti na typu mutace obvykle rozvine do 12 let od
poèáteèního postiení periferních nervù.16 Èasná autonomní dysfunkce se èasto projevuje
jedním z níe uvedených pøíznakù: refrakterní zácpa, støídavá zácpa a prùjem, pøípadnì
pouze prùjem, nechutenství, nevolnost, poruchy erekce.1,16 Pozdní autonomní dysfunkce
se mùe projevit ve formì obtíí s moèením, retencí moèe nebo inkontinencí a ortostatickou
hypotenzí.16,21
K nechtìnému úbytku váhy dochází u mutace s èasným nástupem V30M ATTR-PN u
v prùbìhu 2 let od nástupu nemoci, nemusí nutnì souviset s poruchou trávicího ústrojí.

ATTR-PN: Stručná příručka pro neurologa

Senzorimotorické projevy
a symptomy

Autonomní projevy
a symptomy

 Bolest, parestézie chodidel*

 Zácpa

 Sníená citlivost chodidel

 Støídavá zácpa a prùjem*

 Parestézie rukou

 Nevolnost*

 Distální ztráta èití teploty
a bolesti v chodidlech a nohou*

 Poruchy erekce

 Svalová slabost v chodidlech

Jiné projevy

 Poruchy moèení
 Ortostatická hypotenze
(závra, synkopa)*
 Bilaterální syndrom
karpálního tunelu*

 Zraková postiení
(zákaly sklivce, glaukom)
 Poruchy vedení vzruchu,
synkopy
 Neúmyslné hubnutí
*Mùe se jednat o poèáteèní pøíznaky a symptomy.

Klinické projevy ATTR-PN mohou zahrnovat jakékoliv z uvedených projevù, a to izolovanì i v kombinaci..3,4,11,12,15,16
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Typická progrese ATTR-PN
ATTR-PN postihuje jedince ji po pøekroèení 30 let vìku, vìk a nástup nemoci se vak
mohou liit podle zemìpisné oblasti nebo mutace.10,11 V závislosti na vìku od nástupu
pøíznakù je prùmìrná délka doití pacientù v prùmìru 7 a 12 let.16,22 Bìhem této doby
nastává progresivní pokles neurologické funkce.1,11,23
Pacienti obvykle vyadují pomoc pøi chùzi od 3 do 6 let od poèáteèních pøíznakù
a bìhem 5 a 9 let mùe dojít k upoutání na lùko.16,22 V koneèné fázi ztrácí pacienti
schopnost postarat se o sebe a vyadují hospitalizaci.21,23

Doba (10 let)

Vazba na lùko nebo invalidní vozík,
se svalovou slabostí, úbytkem hmotnosti,
ztrátou chuti k jídlu a ztrátou schopnosti
ovládat moèový mìchýø a støevo
Chùze s oporou
(berle, hùl)
Chùze
bez opory
Zhorení ATTR-PN

Typický vývoj progrese ATTR-PN s èasným nástupem (early-onset ATTR-PN) u pacientù s mutací V30M.9,16
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Jak diagnostikovat ATTR-PN
K diagnostikování ATTR-PN lze dospìt genetickým vyetøením a biopsií tkánì obarvené
kongo èervení s cílem vyetøit pøítomnost amyloidových depozit a následnou identifikací
proteinù.9,11
Genetické testování vyaduje sekvenování genu TTR z dùvodu velké genetické
rùznorodosti onemocnìní.11 Amyloidové deposity u biopsie vyadují odbornost a jejich
vyetøení je èasovì nároèné. Amyloidová depozita jsou roztrouena a nalézt je pøímo
je obtíné. K jejich charakterizaci jsou obvykle nutné sériové øezy tkánì.24

Dopad ATTR-PN
ATTR-PN mùe mít na pacienta závaný emocionální a fyzický dopad.23,25 S progredujícím
onemocnìním mohou mít pacienti obtíe s moèením, retencí moèe, inkontinencí a gastrointestinální pøíznaky. Bìhem 3 a 6 let po nástupu prvních pøíznakù ztrácí pacient s ATTRPN schopnost samostatné chùze, pozdìji je upoután na lùko nebo invalidní vozík,
je závislý na pomoci ze strany okolí.16,21

Rodinná anamnéza
ATTR-PN je autozomálnì dominantní onemocnìní a je nejèastìjí formou hereditární
amyloidózy. Penetrance je promìnlivá v závislosti na vìku, zemìpisné oblasti
a typu mutace, pøièem u nìkterých nositelù genu nikdy nedojde k rozvoji pøíznakù 
pozorováno ve védsku.4,11 Pozitivní rodinná anamnéza chybí pøiblinì u 50 % pøípadù
s ATTR-PN s pozdním nástupem (late-onset ATTR-PN).22
Protoe se jedná o chorobu dìdiènou, jsou v ohroení i rodinní pøísluníci. Je proto
dùleité, aby dospìlí rodinní pøísluníci prvního stupnì zváili genetické poradenství
a testy.9 ATTR-PN je tøeba vzít v úvahu pøi zøejmém neurologickém postiení u pacienta
se známou rodinnou anamnézou onemocnìní  zejména u sourozencù.9
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Monost chybné diagnózy
ATTR-PN se mùe projevovat podobnì jako celá øada neuropatických onemocnìní.
Nejèastìji se jedná o chronickou zánìtlivou demyelinizaèní polyneuropatii (CIDP).22,26
CIDP je zavádìjící diagnózou z dùvodu difuzní areflexie, zvýené hladiny proteinù
v mozkomíním moku a nìkterých elektromyografických nálezù.26 Rychlost vedení vzruchu
nervem je nìkdy sníená a ke zvýení hladiny proteinù v mozkomíním moku mùe dojít jak
u CIDP, tak v pøípadì ATTR-PN, co zpùsobuje potíe u diferenciální diagnostiky.14,26
Indikací, e základní pøíèinou neuropatických pøíznakù není CIDP, mùe být absence
odpovìdi na intravenózní imunoglobuliny (IVIg) vyznaèující se nedostateèným zlepením
nebo zhorením neuropatie.26,27
Diagnóza ATTR-PN je nedostateènì zvaována nebo pøedpokládána, a tak mnoho
pacientù s periferní neuropatií pøíli dlouho pøetrvává s diagnózou idiopatické periferní
neuropatie. U nemocných s progresivní neuropatií tenkých vláken, zejména ve spojení se
souèasnou autonomní dysfunkcí, je potøeba zváit pøehodnocení diagnózy idiopatické
periferní neuropatie.14 Pøíznaky ATTR-PN mohou být podobné pøíznakùm u diabetické
neuropatie, alkoholické neuropatie, Charcot-Marie-Toothovy choroby a amyloidózy
z lehkých øetìzcù.26,28
Pro zabránìní nesprávné diagnóze je tøeba vìnovat více pozornosti progresi
senzorimotorického deficitu, autonomní dysfunkci, pøíznakùm v podobì poruchy erekce
a abnormalitám vedení vzruchu v srdci.29 Nesprávné diagnóze lze pøedejít genetickým
testováním a nìkdy i biopsií tkánì, a to v raných fázích onemocnìní.15,26
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Nutnost èasné diagnózy a léèby
ATTR-PN je ireverzibilní, progresivní onemocnení; èasná diagnóza je proto dùleitá
pro péèi o pacienta.4,30,31
Variabilní charakter nástupu a postiení orgánù v pøípadì ATTR-PN spolu s absencí
jednoznaèné symptomatologie znamenají, e se pacienti po absolvování dlouhého
øetìzce vyetøení a poté, co jsou pøedmìtem nìkolika chybných diagnóz,3,29 doèkají
prùmìrného prodlení stanovení diagnózy v délce 4 let, co mùe negativnì ovlivnit
výsledky léèby.29,32
V pozdìjích fázích onemocnìní mùe léèbu komplikovat progresivní kardiomyopatie,
a omezovat tak monosti léèby pacienta.14 Èasná léèba mùe oddálit periferní
neurologické postiení, sníit zátì nemocí a v pøípadì nutrièního stavu mìøeného jako
mBMI (sérový albumin x BMI) i zabránìní zhorení stavu.33

Symptomy Red-flag
pro èasnou diagnózu
S ohledem na genetickou mutaci zpùsobující amyloidózu se u pacientù mohou projevit
rùzné neurologické fenotypy jako polyneuropatie tenkých vláken, autonomní neuropatie,
polyneuropatie bez ohledu na typ vlákna, polyneuropatie s nástupem v horních
konèetinách, ataktická polyneuropatie a motorická neuropatie.17 Chybná diagnóza je
èetná v následujících pøípadech: CIDP, paraneoplastická neuropatie, Charcot-MarieToothova choroba, lumbální spinální stenóza, alkoholická polyneuropatie a diabetická
polyneuropatie.11,14,26
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