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Projekt celonárodního screeningu hereditární
transthyretinové amyloidové polyneuropatie v ČR
MUDr. Veronika Potočková (Neuromuskulární centrum, 2. LF UK a FN Motol, Praha)
V současné době probíhá v ČR screening hereditární transthyretinové amyloidové polyneuropatie (hATTR). Česká republika tak následuje okolní státy, např.
Rakousko a Slovensko, kde již byl screening realizován. hATTR je fatální onemocnění, které lze ovšem díky současným terapeutickým možnostem (tafamidis,
patisiran, inotersen) při včasném záchytu léčit. Počet zachycených pacientů v ČR dosud neodpovídá předpokládané prevalenci tohoto onemocnění.
To jsou hlavní důvody probíhajícího screeningu.

Hereditární transthyretinová
amyloidová polyneuropatie

také nevysvětlitelné hubnutí, renální anebo oční

neznámé etiologie, kteří mají nejméně jeden

příznaky (1).

z varovných (tzv. red flag) příznaků (6–12):

hATTR je autosomálně dominantně dědičné

Průměrná prevalence hATTR je v Evropě je

multiorgánové onemocnění způsobené muta-

podle odhadů 5,2 : 1 milion (2, 3, 4). Existují však



blokády vedení vzruchu,

cí v genu pro transthyretin (TTR), která vede

velké geografické rozdíly ve výskytu. V Evropě



kardiomyopatie,

k nestabilitě struktury tetrameru transthyretinu

je nevětší výskyt v Portugalsku (191 : 1 milion),



arytmie,

a jejímž důsledkem je akumulace amyloidu v ex-

Švédsku (27 : 1 milion) a Bulharsku (44 : 1 milion).



palpitace;

tracelulárním prostoru různých orgánů. První

Screeningový program v Rakousku ukázala preva-

příznaky hATTR se objevují buď mezi 25.–35.

lenci 5 : 1 milion, na Slovensku 2,88 : 1 milion



nevysvětlitelný váhový úbytek,

rokem života (forma s časným nástupem) nebo

(1, 2, 3, 4). V ČR je prevalence zatím neznámá.



časný pocit sytosti,

až po 50. roce věku (forma s pozdním nástu-

V jednotlivých endemických oblastech se liší



střídání zácpy a průjmu;

pem). Onemocnění se typicky manifestuje jako

zastoupení mutací genu pro TTR, což je důvo-

progresivní distální symetrická senzomotorická

dem fenotypové heterogenity onemocnění. Ve



glaukom,

periferní neuropatie často provázená neuro-

Švédsku a Portugalsku převládá mutace Val30Met,



zákaly sklivce,

patickou bolestí v kombinaci s hypertrofickou

v Bulharsku Glu89Gln.



papilární abnormality;

kardiomyopatií. Až šest let před multioorgánovou manifestací se můžeme setkat cca u třetiny
pacientů s bilaterálním syndromem karpálního
tunelu. Součástí klinického obrazu může být
Obr. 1. Kartička k odběru suché kapky krve

 Kardiovaskulární:

 Gastrointestinální:

 Oční:

 Poruchy funkce ledvin:

Projekt celonárodního
screeningu hATTR
Projekt v ČR realizuje Neuromuskulární cen-



proteinurie,



renální selhání;

 Autonomní příznaky:

trum FN Motol. Cílem projektu je vyhledat paci-



sexuální dysfunkce,

enty s polyneuropatií na podkladě hATTR, po-



opakované infekce močových cest (z retence moči),

skytnout jim dispenzární péči a zajistit včasnou
léčbu. První fáze probíhá od února do listopadu



ortostatická závrať/synkopa,

2021. Dosud bylo do neuromuskulárních center



abnormální pocení;

a vybraných neurologických ambulancí a oddě-

 Neuropatické příznaky:

lení rozdistribuováno téměř 300 vyšetřovacích



spontánní bolest,

kitů k odběru suché krevní kapky k identifika-



evokovaná bolest,

ci mutace genu pro transthyretin. Odebrané



oboustranný syndrom karpálního tunelu,

vzorky se shromáždí ve FN Motol, která zajistí



ztráta taktilní, vibrační proprioceptivní

jejich odeslání do laboratoře v Sofii (Bulharsko),

citlivosti,

kde proběhne vyhodnocení vzorků a v případě



nevýbavné myotatické reflexy,

pozitivity stanovení konkrétního typu mutace



snížená citlivost na tlak,

v TTR genu. Podle odhadované prevalence by



poruchy termického čití,

mohlo být v ČR zachyceno až 50 pacientů (5).



hyperalgezie;

 Pozitivní rodinná anamnéza (není podmín-

U koho screening provádět

kou!).

K vyšetření hATTR pomocí suché kapky jsou
indikováni muži a ženy starší 30 let s progresivní
symetrickou senzomotorickou polyneuropatií
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Provedení vyšetření
Vyšetřovací kit obsahuje průvodní dopis s in-

až 8 hodin při pokojové teplotě (mimo přímé
sluneční světlo).

formacemi o projektu, kartičku k odběru suché
kapky, instrukce k jejímu odběru, informovaný
souhlas s genetickým vyšetřením (vyplní a po-

Závěr
V případě, že máte v péči pacienta staršího
30 let s progresivní distální symetrickou senzo-

Postup v případě
pozitivního výsledku

motorickou polyneuropatií nejasné etiologie
a s alespoň jedním z varovných příznaků, obraťte

depíše pacient, potřebné jsou tři kopie) a žádan-

Ošetřující lékař obdrží po provedení tes-

se na nejbližší neuromuskulární centrum z důvodu

ku k molekulárně-genetickému vyšetření. Do

tu dokument s výsledkem, zda pacient je či

vyšetření mutace genu pro TTR metodou suché

žádanky ošetřující lékař vyplní typ neuropatie

není nositelem mutace genu pro TTR, včetně

kapky. Projekt zaštiťuje Neuromuskulární centrum

a přítomné varovné příznaky u daného pacienta.

informace o typu mutace (v případě pozitivi-

Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a hlavními

Při odběru lze použít injekční stříkačku a pomocí

ty). U nosičů mutace s rizikem rozvoje hATTR

koordinátorkami jsou MUDr. Veronika Potočková

ní přesně vyplnit čtyři odběrová pole na kartič-

polyneuropatie zajistí konzultaci, dispenzární

a zdravotní sestra Bc. Radka Maierová. Kontaktovat

ce (obr. 1). Kartička se poté nechá zaschnout

péči a včasné zahájení léčby Neuromuskulární

je můžete na attrczech@gmail.com nebo na tele-

centrum ve FN Motol v Praze nebo ve FN Brno.

fonním čísle 601 082 855.
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