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Abstrakt  
	
Inledning 
Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) är en genetisk sjukdom som påverkar de 
perifera nerverna i kroppen. FAP utbryter pga. en mutation i TTR-genen som kodar för 
transthyretin (TTR). Den vanligaste TTR-mutationen heter Val30Met. TTR har en 
tetrametrisk struktur, men när TTR-genen är muterad kommer denna tetramer att brytas 
upp. Till följd av att tetrameren faller sönder, bildas en onormal substans som heter amyloid. 
Amyloid lagras i kroppens perifera nerver och orsakar skada. Idag finns två etablerade 
behandlingar: Levertransplantation och behandling med substansen tafamidis. Idag forskas 
det på en ny behandling med substansen diflunisal. Diflunisal är ett NSAID och finns inte på 
marknaden i Sverige. 
 
Syfte 
Syftet med denna litteratur studie är att undersöka hur familjär amyloidos med 
polyneuropati behandlas idag. Frågeställningarna är följande: Hur effektiv är 
levertransplantation vid familjär amyloidos med polyneuropati?	Hur effektiv är tafamidis vid 
familjär amyloidos med polyneuropati? Har behandling med diflunisal någon effekt mot 
FAP? Vilken verkningsmekanism har diflunisal mot FAP? 
 
Metod 
En litteraturstudie gjordes för att få svar på frågeställningarna. Åtta originalartiklar hittades i 
databasen PubMed. Filter “Clinical trial” , “human” och “5 years” användes för att begränsa 
antalet träffar. Sökningar gjordes också i web of science där en originalartikel hittades. Tre 
hemsidor hittades med hjälp av sökord på Google.se, som användes till inledningen.  
 
Resultat 
Kaplan-Meiers analys användes i tre av studierna för att mäta överlevnadsgraden hos 
patienter med FAP som genomgått en levertransplantation (LTx). Kontrollgrupper togs med 
för att jämföra med LTx grupperna. En betydligt högre överlevnadsgrad kunde ses i en LTx 
grupp jämfört med en kontrollgrupp. Patienter som genomgått en levertransplantation i sen 
debut (≥50år) har en lägre överlevnadsgrad än patienter som fått sjukdomen tidigt. 
Studierna som mätt tafamidis effekt vid FAP visade på en minskad neurologisk försämring, 
bevarande av funktionen hos små- och stora fibrer samt bevarad quality of life (QOL). 
Behandling med tafamidis hos patienter som har en sen debut av sjukdomen och en mer 
avancerad sjukdomsbild gav ej någon effekt. Patienter som fick diflunisal jämfört med 
placebo i 2 år, visade en minskad progression av neurologisk försämring. De hade även en 
bevarad livskvalitet. Diflunisal binder till T4 på TTR tetramern. Uppbundit TTR stabiliseras 
och kommer inte att brytas upp och starta amyloidgenesen. 
 
Diskussion/slutsats 
Levertransplantation är en bra behandlingsmetod då stora skillnader kan ses mellan LTx 
grupper och kontrollgrupper. Tafamidis ger bättre effekt vid FAP än diflunisal och tafamidis 
har färre biverkningar. Både tafamidis och diflunisal kan stabilisera TTR tetramerer, men i 
olika grad. Tafamidis kunde stabilisera en högre grad (%) tetramerer. Slutsatsen av 
resultaten från de beskrivna studierna i detta arbete blir att det är tveksamt att ta in diflunisal 
som behandling mot FAP eftersom andra behandlingsmetoder är bättre. 
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Introduktion 
	
Familjär amyloidos med polyneuropati 
Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) är en ärftlig sjukdom som förekommer främst i 
Japan, Brasilien, norra Sverige och norra Portugal. I Sverige kallas FAP vanligen för 
Skelleftesjukan. FAP förekommer i hela Sverige men har fått namnet Skelleftesjukan pga. att 
sjukdomen är vanligast i trakterna kring Skellefteå och Piteå. Över hela Sverige förekommer 
Skelleftesjukan hos 2 personer/100000 invånare, den siffran är cirka dubbelt så hög i 
Norrbotten och Västerbotten. I norr- och Västerbotten ligger motsvarande siffra på 3-4 
personer/100000 invånare. FAP går även ibland under namnet Transthyretin-amyloidos 
(TTR-amyloidos). (1) 
 
Orsak 
FAP är en ärftlig och fortskridande sjukdom. Sjukdomsförloppet består av en amyloid 
inlagring i perifera nerver. De organ som är mest utsatta är mag- och tarmkanalen, ögonen, 
levern, njurarna, hjärtat och urinvägarna. Orsaken till att amyloid lagras i kroppen är en 
muterad gen som ärvs autosomalt dominant, vilket betyder att då en av föräldrarna har den 
muterade genen och den andra inte har den, blir sannolikheten att deras barn har en 50% 
risk att ärva sjukdomen. I sjukdomen FAP är det TTR-genen på kromosom 18 som är 
muterad (1). Den vanligaste mutationen som orsakar FAP heter Val30Met (4). Mutationen 
sker pga. att det skett någon onormal förändring på TTR-genen. Genen TTR på kromosom 18 
kodar för tillverkning av ett serumprotein som heter transthyretin (TTR) som har en 
tetrametrisk struktur (1). Mutationen orsakar att den tetrameriska strukturen hos TTR 
destabiliseras. Destabilisering av tetramerer innebär att de bryts upp och bildar monomerer. 
Monomererna har en naturlig veckning men pga. mutationen kommer dessa monomerar att 
felvikas. De felvikta monomererna bildar då i sin tur oligomerer som ansamlas och bildar 
fibriller. En stor ansamling fibriller kallas amyloid, som orsakar skada genom inlagring i 
perifera nerver i kroppens olika delar. Inlagringen sker i alla organsystem förutom det 
centrala nervsystemet. (1, 2 och 5). En tetrametrisk struktur är uppbyggd av 4 subenheter. 
TTRs tetrameriska struktur har vid fyra subenheter två bindande fickor som kallas T4. 
Normalt binder tyroxin till T4-bindningsfickorna. När T4-fickorna är bundna av tyroxin blir 
TTR tetramern stabil. Vid FAP sker inte detta vilket leder till att tetramern blir ostabilt och 
faller sönder och startar därmed startar amyloidgenesen (6). 
 
Om ett barn ärver genen av en förälder, behöver det inte betyda att sjukdomen slår ut. 
Ungefär 10 % av de som ärvt genen kommer att insjukna. Vanligast i Sverige är att 
insjuknandet sker vid 52 års ålder, men om genen ärvas från mamman har barnet större risk 
att insjukna i tidigare ålder än om genen ärvts av pappan. Varför det är 10 % som insjuknar 
och resterande inte blir det är inte klarlagt än (1). Sjukdomen bryter ut först efter att 
personen nått puberteten (3). 
 
Symtom  
Idag går det inte bota FAP, sjukdomens progression kan endast bromsas ner. Patienter med 
FAP får i tidigt skede av sjukdomen stickningar, domningar och/eller värk i fötterna, vilket 
kännetecknar polyneuropati. Polyneuropatin påverkar känseln, motoriken och autonoma 
funktioner som hjärtverksamhet, mage-tarm och sexuella funktioner. Symtomen med 
känselstörningar brukar börja i fötterna, men sprider sig sen uppåt i kroppen. Det är olika 
från person till person vilka symtom som är mest uttalade. Hos en del patienter är 
känselstörningar det övervägande symtomet, medan andra kan få mer motoriska störningar. 
Alla patienter får dock både känselstörningar och motoriska problem. Ett vanligt problem är 
också svår smärta. Känselnedsättning är ett problem genom att det blir svårare att känna 
smärta normal och nedsatt känsla i fötterna kan ge balanssvårigheter. Motorisk nedsättning 
gör det svårare att gå och greppa saker, då nedsättningen påverkat fötter och händer. (1, 5)    
 
Nedan beskrivs kortfattat hur de olika organen påverkas av FAP. 
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Mage-tarm: Förstoppning är det vanligaste symtomet. Senare i sjukdomsförloppet blir det 
även vanligt med diarré och illamående. Påverkan på mag- och tarmkanalen beror på 
amyloidinlagring i organens egna autonoma nervsystem (1).  Vid en längre tid med 
sjukdomen kan mer omfattande skador ske. Malabsorption är något som har setts i patienter 
som haft FAP under en längre tid. Malabsorption innebär att näringsämnen i födan inte tas 
upp normalt. En försämring i näringsupptag leder till att patienten går ner i vikt och kan 
tillslut också leda till döden. (5) 
 
Hjärta/kärl: Vid FAP lagras amyloid i hjärtmuskeln vilket medför att hjärtat får en sämre 
pumpförmåga. Sent i sjukdomsförloppet kan patienten få hjärtsvikt pga. den försämrade 
pumpförmågan. (1) 
 
Ögon: Amyloid bildas i ögat och kan ge försämrad syn genom att amyloid lagras i ögats 
glaskropp. Inlagringen kan också ge torra slemhinnor vilket kan resultera i sår på 
hornhinnan. (1) 
 
Levern: Levern har en stor roll i sjukdomsutvecklingen. Det felaktiga transthyretinet, som 
orsakar amyloidlagringen, tillverkas i största grad i levern (1). Levern syntetiserar mer än 90 
procent av cirkulerande TTR vilket gör levern till huvudkällan för produktionen av det 
muterade transthyretinet (TTR). Levern producerar i normala fall omuterat TTR, som har 
som uppgift att transportera tyroxin (sköldkörtelhormon) och A-vitamin (7). 
 
Behandling idag 
En av de godkända behandlingar som finns idag är levertransplantation. Produktionen av det 
felaktiga transthyretinet minskar med 95% om transplantation görs. Samtliga organ gynnas 
av en levertransplantation då muterat TTR minskar. Ögonen gynnas dock inte av en 
levertransplantation eftersom amyloidinlagring kan ske i ögat även efter en 
levertransplantation eftersom TTR kan bildas i ögats åderhinna.  (1)	  
 
Den första levertransplantationen gjordes 1990 i Sverige. När det kunde ses en klinisk 
förbättring efter de 4 första levertransplantationerna, började flera sjukhus erbjuda denna 
behandling (7). I denna litteratur studie kommer det att undersökas hur effektiv 
levertransplantation är som behandling. 
 
En godkänd läkemedelssubstans, tafamidis, används idag för behandling mot FAP. Tafamidis 
godkändes 2014 med indikation mot FAP och läkemedlet i Sverige som innehåller tafamidis 
heter Vyndaqel (1,2). Tafamidis som är en lite molekyl kan binda till tyroxin-bindningsställen 
(T4) på TTR tetramern och TTR tertrameren stabiliseras. Tetramern kommer inte brytas upp 
i samma mängd då mer TTR blir stabilt och amyloidgenesen avtar. För att TTR ska bli stabil 
krävs det att minst en av två T4 binds upp (5). FAP botas inte av behandling med tafamidis, 
utan sjukdomsförloppet bromsas endast upp (1,2). Vilken effekt som en behandling med 
tafamidis ger är en av huvudfrågorna i denna litteraturstudie. 
 
Diflunisal är en gammal läkemedelssubstans som nu undersöks om den kan ge effekt mot 
FAP. Diflunisal är ett icke-steroidantiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som påstås kunna 
stabilisera TTR och därmed sakta ner sjukdomsförloppet (3). Läkemedelssubstansen finns 
inte på marknaden i Sverige. Om diflunisal ska sättas ut på marknaden mot FAP, krävs det 
att den jämförs med nuvarande behandling. Det har inte gjorts speciellt många studier på 
diflunisal och FAP än. I denna litteraturstudie undersöks det om diflunisal har någon effekt 
mot FAP och vilken verkningsmekanism diflunisal har mot FAP.  
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Syfte 
Syftet med denna litteratur studie är att undersöka hur familjär amyloidos med 
polyneuropati behandlas idag. Huvudfrågeställningarna är följande: 
 

• Hur effektiv är levertransplantation vid familjär amyloidos med polyneuropati? 
• Hur effektiv är tafamidis vid familjär amyloidos med polyneuropati? 
• Har behandling med diflunisal någon effekt mot FAP? 
• Vilken verkningsmekanism har diflunisal mot FAP? 

 
 
Metod 
Undersökningen är en litteraturstudie där artiklar primärt hämtades från PubMed med 
sökorden i tabell 1. Träffar med sökorden har sorterats genom att läsa abstract för att sedan 
värdera vilka artiklar som bäst besvarar huvudfrågeställningarna. Endast originalartiklar 
som redovisade resultat från kliniska studier och mindre än 5 år gamla inkluderades och de 
skulle innefatta: Levertransplantation, tafamidis eller diflunisal vid FAP. 
 
Tabell 1. Nedan i tabellen ses vilka sökord och filter som användes för att få fram respektive källa i 
PubMed. 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

2016-02-01 ("Amyloid Neuropathies, 
Familial"[Mesh]) AND 
"Liver 
Transplantation"[Mesh] 

Five years, human 
 

79 
 

(10) och (11) 

2016-02-02 (("Amyloid Neuropathies, 
Familial"[Mesh]) AND 
"tafamidis" [Supplementary 
Concept]) AND 
"Therapeutics"[Mesh] 
 

Clinical trial, human, 
5 years. 
 

6 (5) 

2016-02-02 familial amyloid 
polyneuropathy and NIS LL 
 

Clinical trial, human, 
5 years. 
 

6 (4) och (8) 

2016-01-27 
och 2016-
01-28 

(”Diflunisal”[Mesh])AND”A
myloidosis, Familial” 
[Mesh] 
 

 11 (9), (12) och (13) 

2016-01-28 diflunisal and transthyretin  49 (6) 

 
 
Artikelsökningar gjordes också i Web of science med sökorden familial amyloidosis and liver 
transplant. Sökningen gav 131 resultat och referensen (7).  
 
För information till introduktionen gjordes Googlesökning med orden Familjär amyloidos 
med polyneuropati. Den sökningen gav referenserna: (1) och (3). Googlesökning med ordet 
tafamidis gav referensen (2). Samtliga Googlesökningarna gjordes den 2016-01-16. Vissa 
referenser från pubmedsökningarna användes också till introduktionen.  
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Resultat 
 
Hur effektiv är levertransplantation vid familjär amyloidos med 
polyneuropati? 
	
Nedan redovisas 3 studier som visar på hur effektiv en levertransplantation är mot FAP. 
Samtliga studier har mätt överlevnadsgraden (%) efter ett antal år. Överlevnadsgraden 
innebär antalet patienter som har överlevt vid en viss tidpunkt. 
 
Metod  
Tre studier har genomförts för att utvärdera överlevnadsgraden hos FAP patienter som 
genomgått en levertransplantation. I samtliga studier mättes effekten av  
levertransplantationerna med hjälp av en Kaplan-Meiers analys, som mäter 
överlevnadsgraden hos patienterna efter ett antal år. Studie (7) och (10) innefattade FAP-
patienter som har Val30Met mutation. Studie (11) jämförde överlevnadsgraden på olika TTR-
mutationer (icke-Val30Met mutationer). Både studie (7) och (11) jämförde också 
överlevnadsgraden hos patienter i sen- och tidig debut. Sen debut innebär att patienten fått 
diagnosen FAP efter att de fyllt 50 år. Tidig debut innebär att patienten fått FAP före de fyllt 
50 år. Studie (7) och (11) gjordes i Umeå, Sverige. Studie (10) utfördes i Kumamoto, Japan. 
(7, 10 och 11) 
 
Studie (7) inkluderade 141 patienter varav 108 st har fått en levertransplantation (LTx), 33 st 
valdes som kontroll grupp. Patienter i kontrollgruppen genomgick ej någon 
levertransplantation. Totalt 105 patienter i LTx gruppen hade en Val30Met mutationen, 
resterande tre hade andra mutationer. Alla levertransplantationer genomfördes mellan 1 
april 1990 till juni 2008. Patienterna i LTx gruppen hade en medelålder på 46 år och 
kontrollgruppen på 53 år. (7) 
 
Studie (10) inkluderade 80 patienter med FAP Val30Met som besökt Kumamoto University 
Hostpital mellan januari 1990 och december 2010. Gruppen som genomgått en 
levertransplantation innefattade 37 patienter och de patienter som ej fått en 
levertransplantation var 43 st. Medelålder vid debut av sjukdomen för LTx grupp var 32.5 år, 
icke-transplantationsgruppen var i genomsnitt 49.4 år vid debut av FAP. (10) 
 
I studie (11) inhämtades data från The Familial Amyloidotic Polyneuropathy World 
Transplant Registry (FAPWTR).  FAPWTR innehåller data som behandlar information om 
FAP patienter som genomgått en levertransplantation och det är 77 center i 19 länder som 
rapporterar in data till registret. Data i FAPWTR har samlats in under 20 år. Totalt fanns 
1940 patienter som hade fått en levertransplantation i FAPWTR och dessa valdes ut för 
studien. (11) 
 

I tabell 2 ses en jämförelse i överlevnadsgrad på patienterna mellan studierna (7), (10) och 
(11).  
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Tabell 2. Jämförelse av överlevnadsgraden mellan patienter som genomgått en levertransplantation 
(LTx) och patienter som ej genomgått transplantation, studie (7), (10) och (11). Överlevnadsgraden 
mättes efter år 10, 15 och 20. (7, 10, 11) 
 10 år 15 år 20 år 
Överlevnadsgrad 
hos patienter som 
genomgått en LTx 

   

Studie (7)  83 % 60% Ca 50% 
Studie (10) 100% Ca 92% Ca 68% 
Studie (11) Ca 70% Ca 60% 55.3%. 
Överlevnadsgrad 
hos patienter som 
ej genomgått en 
LTx (kontroller) 

   

Studie (7) 62%. 19%. 0% 
Studie (10) 56,1% Ca 10% 0% 

Studie (11) - - - 
 
I studie (7) var skillnaden i överlevnadsgraden mellan grupperna signifikant. Hälften av de 
patienter som fått en levertransplantation levde i 20 år efter transplantationen. Studie (10) 
visade förlängd överlevnad hos LTx-gruppen (p<0,001) jämfört med den icke-
transplantationsgruppen.  
 
I studie (7) gjordes även en analys över överlevnadsgraden med avseende på ålder. 
Patienterna delades in i två grupper; de som fått en LTx i tidig debut (<50 år) och de som fick 
sjukdomen sent (≥ 50 år). Grupperna analyserades i Kaplan-meiers analys. Patienter som 
drabbats av FAP i tidig debut (<50 år) delades upp i två grupper, LTx (n=64) och kontroll 
(n=20). Grupperna i tidig debut jämförs i figur 1A. Patienter som drabbats av FAP i sen debut 
(≥ 50 år) delades in i två grupper; Ltx (n=36) och kontrollgrupp (n=20). Grupperna i sen 
debut jämförs i figur 1B. Resultatet i figur 1 talar för att patienter som fått en LTx i en tidig 
debut av FAP har en högre överlevnadsgrad än de patienter som fått en LTx i sen debut. Vid 
10 år efter studiens start har LTx patienter i tidig debut en överlevnadsgrad på ca 92%, 
jämförelsevis har LTx gruppen i sen debut en ca 67% överlevnadsgrad. I figur 1A ses en 
signifikant högre överlevnadsgrad hos LTx (92%) jämfört med kontrollgruppen (ca 61%). I 
figur 1B ses ingen skillnad i överlevnadsgrad hos grupperna. Detta tyder på att en 
levertransplantation i sen debut av FAP inte ger någon förbättrad effekt. (7) 
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Figur 1. Figur 1A visar överlevnadsgraden hos patienter med tidig debut av FAP (<50 år) över en 25 
års period. Den röda linjen representerar kontrollgruppen i både figur 1A och figur  1B. Den 
punkterade linjen representerar LTx gruppen. I figur 1A kan en ca 92% överlevnads grad ses hos LTx 
gruppen vid år 10, att jämföra med kontrollgruppens ca 61% överlevnad. I figur 1B ses en 
överlevnadsgrad på patienter i en sen debut av FAP (≥50 år) över en 20 års period. Vid 10 år har både 
kontrollgruppen och LTx gruppen ungefär samma överlevnadsgrad (ca 67%). LTx= 
levertransplantation. Modifierad från (7) 
	
Författarna i studie (11) ville undersöka hur överlevnadsgraden påverkas av vilken mutation 
patienterna har och åldern. Patienterna delades in i följande grupper: 
* Patienter med en Val30Met mutation och som fått en LTx i tidig debut (≤50 år).  
* Patienter med en Val30Met mutation och som fått en LTx i sen debut (>50 år). 
* Patienter med en icke-Val30Met mutation och som fått en LTx i tidig debut (≤50 år). 
* Patienter med en icke-Val30Met mutation och som fått en LTx i sen debut (>50 år). 
 
Resultat för de olika grupperna kan ses i figur 2. Effekten av en behandling med 
levertransplantation varierar också mellan män och kvinnor (tabell 3).	
	

	
Figur 2. Aktuariella (verkliga/sanna) patientöverlevnadsgraden (%) för grupperna Val30Met 
mutation och fått en LTx (levertransplantation) i tidig debut (≤50 år), Val30Met mutation och fått en 
LTx i sen debut (>50 år), icke-Val30Met mutation och fått en LTx i tidig debut (≤50 år) och icke-
Val30Met mutation och fått en LTx i sen debut (>50 år) över 15 år. Antal patienter (räknat i %) som 
fortfarande lever, sen levertransplantationen gjordes, ses på y-axeln. X-axeln visar antal år efter att 
patienterna fått sin levertransplantation. Modifierad från (11) 
 
Resultatet från figur 2 visar att överlevnadsgraden för patienter som har en Val30Met 
mutation och fått FAP i tidig debut är klart bättre än för resterande grupper. Skillnaden 
mellan Val30Met tidig debut och övriga grupper var signifikant (p<0,05). Patienter med 
icke-Val30Met i sen debut svarade sämst på behandling med LTx. Vid 15 år har denna grupp 
en ca 10%-ig överlevnadsgrad. Överlag ses en bättre överlevnadsgrad hos patienter med en 
Val30Met mutation. (11)		
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I tabell 3 ses överlevnadsgraden hos män och kvinnor med eller utan Val30Met i de olika 
grupperna efter 10 år. Kvinnor har i samtliga grupper en högre överlevnadsgrad än män. 
Patienter som fick levertransplantation i tidig debut (≤50 år) har en högre överlevnad än de 
patienter som fick transplantationen i en senare debut (>50 år). Patienter med Val30Met 
som behandlades i tidig debut hade bäst överlevnad av alla grupper. (11) 
	
Tabell 3. Översikt på ålder vid levertransplantationen (LTx), ålder vid studiens början och 
överlevnadsgraden efter 10 år på patienter i grupperna Val30Met och Icke-Val30Met. Modifierad från 
(11) 
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Hur effektiv är tafamidis vid familjär amyloidos med 
polyneuropati? 
 
Metod 
Nedan  redovisas resultat från 3 studier som undersökt vilken effekt tafamidis har hos FAP 
patienter.  
 
I studie (8) undersöktes vilken effekt tafamidis har under en 18 månaders period. Studie (5) 
undersökte effekten av tafamidis vid FAP under en 30 månaders period. Studie (4) 
undersökte om behandling med tafamidis ger någon effekt hos patienter med en mer 
avancerad sjukdomsbild och högre ålder. I samtliga tre studier deltog patienter med 
Val30Met-mutation. 
 
Studie (8) var en randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blindad studie. Patienterna fick 
inta 20 mg tafamidis eller placebo. Totalt screenades 162 patienter och 128 st av dem 
randomiserades till grupperna; tafamidis (n=65) eller placebo (n=63). Manliga och kvinnliga 
patienter med FAP valdes från 7 olika länder (Argentina, Brasilien, Frankrike, Tyskland, 
Portugal, Spanien och Sverige). Kriterier för att tas med i studien var att patienterna skulle 
vara mellan 18-75 år och ha en dokumenterad Val30Met TTR-mutation. Under en period av 
6-18 månader samlades resultat in.  I studie (5) gjordes en förlängd studie av (8). Från studie 
(8) valdes 86 patienter ut som fick delta i studien i ytterligare 12 månader. I denna studie 
undersöktes vilken effekt tafamidis har under en långtidsbehandling. I Studie (5) 
undersöktes om behandling med tafamidis ytterligare kan sakta ner sjukdomsförloppet efter 
30 månader. patienterna delades in i två grupper; de som i tidigare studie (studie (8)) fått 
placebo gavs tafamidis och de som fått tafamidis fick fortsätta med det. Grupperna kallades 
placebo-tafamidis och tafamidis-tafamidis (8 och 5). 
 
Studie (4) var en prospektiv, icke-randomiserad  kontrollerad studie. Patienterna valdes från 
”The French national reference” center för FAP-patienter. I studien deltog 37 patienter med  
Val30Met mutation. Alla 37 patienterna genomförde inte hela studien. Vid månad 6 och 12 
var 29 respektiva 13 patienter kvar. Medelålder på patienterna var 56.4 år. Patienterna fick 
20 mg tafamidis dagligen. (4) 
 
För att mäta om tafamidis hade effekt, i studie (8) och (5), räknades poäng i olika objektiva 
mätningar. Nedan beskrivs de olika objektiva mätningarna: 
 
The Neuropathy Impairment Score–Lower Limbs (NIS-LL) mäter känsel, muskelkraft och 
reflexer i de nedre extremiterna. Poäng som ges sträcker sig från 0 (normal) till 88 (total 
försämring). (8) 
 
Norfolk Livskvalitet-diabetesneuropati Questionnaire (Norfolk QOL-DN) är ett 
patientrapporterande frågeformulär som visar vilken total livskvalitet patienten har (TQOL).  
Poäng som ges i testet sträcker sig från -2 (bästa möjliga livskvalitet [QOL]) till 138 (sämsta 
tänkbara QOL). (8) 
 
För att mäta nervfiberfunktion hos patienterna användes ”The summated 7 nerve tests 
normal deviates” (Σ7 NTs nds) som mäter funktionen hos stora nervfibrer. Σ7 NTs nds ger 
poäng mellan -26 (extremt normal funktion) till 26 (extremt onormal funktion). Ett annat 
mått som användes för att mäta nervfiberfunktion var ”The summated 3 nerve tests small-
fiber normal deviates” (Σ3 NTSF nds). Σ3 NTSF nds mäter nervfiberfunktion hos småfibrer. 
Poängen från detta test sträcker sig från -11.2 (extremt normal funktion) till 11.2 (extremt 
onormal funktion). (8) 
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Modifierad body mass index (mBMI), är ett mått på autonoma mag-tarmfunktionen. mBMI 
beräknades som produkten av BMI och serumalbuminkoncentration (g / L). (8) 
TTR tetramer stabilisering bedömdes med hjälp av en validerad immunturbidimetrisk analys 
utförd på patientplasmaprover och som visar i procent hur mycket stabiliserat 
TTR tetramerer patienten har i plasman. (8) 
 
I studie (4) användes dessa effektmått: 
De primära testen var NIS-LL (normal= 0-88 poäng) och NIS-UL (The Neuropathy 
Impairment Score–upper Limbs) (normal=0-116). (4) 
 
Patienterna i (4) testades också på tre invaliditetsmått:  
 
Polyneuropathy disability (PND): Testet ger poäng som utvärderar gångförmåga. 0 poäng är 
normalt, 1 poäng= känselstörning i extremiter, men bevarad gångförmåga, 2= svårigheter att 
promenera men behöver inte en käpp, 3= käpp behövs för promenad och 5= rullstolsbunden 
eller sängbunden. (4) 
 
Modified Norris test (MNT) utvärderar funktionshinder som orsakas av sensomotoriskt 
underskott (normal, 75-0). (4) 
 
Karnofsky poäng utvärderar global hälsa hos patienter (normal, 100-0 poäng). (4) 
 
Tabell 4 visar en sammanställning över resultatet i studie (8) 
 
 
Tabell 4. Effekten av behandling med tafamidis på patienter med familjär amyloidos med 
polyneuropati. Effekten mättes med The Neuropathy Impairment Score–Lower Limbs (NIS-LL), The 
summated 3 nerve tests small-fiber normal deviates (Σ3 NTSF nds), The summated 7 nerve tests 
normal deviates (Σ7 NTs nds), Modifierad body mass index (mBMI), Total quality of life (TQOL) och 
Transthyretin (TTR) stabilitet (%). Ökning i poäng ses i NIS-LL,  Σ3 NTSF nds, Σ7 NTs nds, TQOL vid 
18 månade för respektive grupp (placebo och tafamidis). Produkten av BMI och 
serumalbuminkoncentration (g/L) och TTR stabilitet (%) ses för respektive grupp vid 18 månader. 
Värden är tagna från (8) 

LS-medelvärde (±SE) på förändring sedan Baseline vid månad 18.  
 Placebo Tafamidis P=värde 
NIS-LL (poäng) 5,83 2,81 0,027 
Σ3 NTSF nds  (poäng) 1,5 >0,5 0,005 
Σ7 NTs nds (poäng) 3,1 1,5 0,066 
mBMI (g/L) 33,8±11,8 +39,3±11,5 0,0001 
TQOL (poäng) 8,9 0,1 0,045 
TTR stabilitet (%) 0 98  
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NIS-LL  
Resultat från studien visade att patientgruppen som fick tafamidis hade en 2,81 poängs 
skillnad i NIS-LL från baseline, placebogruppen fick en skillnad på5,83 poäng (p=0.027).  En 
skillnad på 3 NIS-LL poäng, från baseline, ger en 52% lägre neurologisk försämring hos 
tafamidis gruppen vid 18 månader jämfört med placebogruppen. (8) 
	
Σ3 NTSF nds och Σ7 NTs nds   
Tafamidisgruppen har bevarad nervfunktion i små nervfibrer och nervfunktionen  förvärras i 
placebogruppen. Tafamidisgruppen  ligger under en 0,5 poängs höjning i Σ3 NTSF nds var 
sjätte månad, det är ett mycket bättre värde än den höjning som placebogruppen har. Detta 
innebär att små nervfibrers funktion är bättre bevarad i tafamidisgruppen. Nervfunktionen i 
små nervfibrer försämrades mycket snabbare i placebogruppen. Små nervfibrer ger känsel i 
hud och ofrivilliga muskler, en försämring i dess funktion innebär en ökad neurologisk 
smärta och förlust av känsel. Placebogruppen fick en 5 gånger högre försämring i små 
nervfibrers funktion (Σ3 NTSF nds; p 0.005). Ungefär 5 gånger större försämring av stora 
fibrers funktion ses hos placebogruppen jämfört med tafamidisgruppen. (8) 
	
Effekt av mBMI 	
Nutritionsstatus vid 18 månader visar en signifikant förbättring hos patienter som behandlas 
med tafamidis (mBMI ökning från baslinjen [LS medelvärde ± SE] +39,3±11,5) jämfört med 
en försämring mBMI hos patienter som fick placebo (-33,8±11,8; p<0,0001). (8) 
	
Bevaring av TQOL hos placebo- och tafamidis gruppen  
LS-medelvärde för förändring från baseline i TQOL för tafamidis-behandlade patienter var 
0,1 poäng jämfört med 8,9 poäng för patienter som fick placebo. En signifikant skillnad på 
8,8 poäng (p=0,045) ses mellan grupperna. Tafamidisgruppen har därför en bättre bevarad 
livskvalité (QOL) jämfört med placebogruppen. (8) 
 
TTR stabilitet 
TTR stabilitet vid 18 månader var 98% hos tafamidis gruppen och 0% hos placebo gruppen 
(p<0.0001). En ökad stabilitet i TTR innebär att mindre amyloid kommer bildas. (8) 
 
Sammanfattningsvis kom författarna fram till att tafamidis kan minska neurologisk 
försämring, bevara små nervfibrers funktion, förbättra nutritionsstatus, bevara QOL och 
stabilisera TTR. (8) 
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Nedan finns en tabell över värden som togs innan studie (5) började (baseline) (tabell 5). 
 
Tabell 5. Ålder, kön och värden på olika effektmått vid studiens start. Medelvärdet av The 
Neuropathy Impairment Score–Lower Limbs (NIS-LL), Total quality of life (TQOL), The summated 7 
nerve tests normal deviates (Σ7 NTs nds), The summated 3 nerve tests small-fiber normal deviates (Σ3 
NTSF nds) och modifierad body mass index (mBMI) togs på en Intention to treat (ITT) population för 
att se vilken status patienterna hade före studiens början. Modifierad från (5) 
 Tafamidis-tafamidis Placebo-tafamidis p-värde 
Ålder (år) 37.5  36.0  0.537 
Kvinnor [n (%)] 21 (55.3)  18 (54.5) 1.000 
NIS-LL (poäng) 5.3   10.0  0.015 
TQOL (poäng) 11  28  0.020 
Σ7 NTs (poäng) 5.0  10.8  0.185 
Σ3 NTSF nds (poäng) 4.2  7.4  0.020 
mBMI (g/L) 1,038.1  945.7  0.080 
 
 
Följande resultat över långtidseffekt av tafamidis kan ses i resultaten nedan. För att mäta den 
långtidseffekt tafamidis har på FAPs fortskridande försämring, gjordes mätningar under 30 
månader. Resultaten är förändringen från baseline till månad 30, detta kan ses i tabell 6. (5) 
 
 
Tabell 6. Effekten av behandling med tafamidis på patienter med familjär amyloidos med 
polyneuropati. Effekten mättes med The Neuropathy Impairment Score–Lower Limbs (NIS-LL), Total 
quality of life (TQOL), The summated 7 nerve tests normal deviates (Σ7 NTs nds), The summated 3 
nerve tests small-fiber normal deviates (Σ3 NTSF nds) och  Modifierad body mass index (mBMI). 
Värden från (5)	

Medelvärde (±SE) på förändring sedan Baseline vid månad 30 
 Placebo-

tafamidis 
Tafamidis-
tafamidis 

P=värde 

NIS-LL (poäng) 6,8 3 0,0435 
Σ3 NTSF nds  (poäng) 2,2 1,3 0,2567 
Σ7 NTs nds (poäng) 4,7 1,6 0,2567 
mBMI (g/L) 28,5 12 0,4409 
TQOL (poäng) 6,5 0 0,2969 
TTR stabilitet (%) 93,3 94,1  

 
 
NIS-LL 
Patienter som behandlades med tafamidis redan från början (tafamidis-tafamids gruppen) 
har en lägre NIS-LL poäng jämfört med gruppen som fick tafamidis efter månad 30. Detta 
tyder på att en långtidsbehandling med tafamidis ger förbättrad effekt på FAPs fortskridande 
försämring. En långtidsbehandling (tafamidis-tafamidis) är därför bättre än en behandling 
som påbörjas senare i sjukdomen (placebo-tafamidis). (5) 
 
3Σ NTSF nds och Σ7 NTs nds 
Ingen signifikant skillnad sågs i ökningen av 3Σ NTSF nds mellan grupperna. Det finns en 
signifikant skillnad i Σ7 NTs nds mellan grupperna, stora nervfibrer är bättre bevarade i 
tafamidis-tafamidis gruppen. Detta tyder på att tafamidis har en fördelaktig effekt under en 
längre behandlingstid. (5) 
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TQOL 
Placebo-tafamidis visade inte någon signifikant skillnad i TQOL från studie (8), baseline, till 
30 månader. Tafamidis-tafamidis gruppen låg stadigt vid 0 poäng, vilket innebär enligt 
Norfolk TQOL skalan (-2=bästa möjliga livskvalitet och 138=sämsta tänkbara livskvalité) ett 
bra resultat. Livskvaliteten ha bevarats även under 30 månader. Placebo-tafamidis ligger på 
en liknande ökning som i studie (8) för placebogruppen, vilket tyder på att en sen behandling 
av tafamidis inte ger en förbättring i livskvalitet. (5) 
	
mBMI 
Ingen signifikant skillnad i mBMI sågs. (5) 
 
TTR stabilisering 
Efter 30 månader hade patienterna i gruppen tafamidis-tafamidis stabiliserat 94.1% TTR i 
serum. I placebo-tafamidis gruppen var 93.3% TTR stabiliserat. Detta är liknande för de 
patienter som under vecka 6 hade 94.6% respektive 96.8%, detta tyder på att tolerans inte 
uppkom för tafamidis TTR-stabiliserings effekt. (5) 
 
I tafamidis-tafamidis gruppen är neurologiska funktioner bevarats (NIS-LL, små- och stora 
nervfibers funktion) bättre än placebo-tafamidis gruppen. TQOL och mBMI har också 
bevarad i tafamidis-tafamidis gruppen.  (5) 
 

Nedan följer resultatet från studie (4) 
 
Patienter i studie (4) hade en sen debut av sjukdomen, 33% av patienterna var över 70 år. 
Patienterna hade en avancerad sjukdomsbild och 77% hade problem med promenad. Biopsi 
utfördes för att se om det fanns amyloidinlagring hos de 29 patienterna. Nervbiopsier visade 
positiva resultat  i 14 av 16 fall (88%), vilket innebär att 88% hade amyloidinlagring i 
nerverna. Biopsier från bukfett visade positiva resultat i 50 % av fallen. (4) 
 
Responders definieras som patienter med en <2 poängs ökning i både NIS-LL och NIS-UL 
under behandlingen. Funktionsnedsättning definieras som en ökning av PND med 1 poäng, 
minskning av MNT ≥5 eller minskning av Karnofskys poäng ≥10%. Andra kriterier för 
progression i sjukdomen är att CADT minskar ≥2. Varje månad grupperas patienterna i olika 
grupper. Grupp 1; progression i minst en av funktionsnedsättningsparametrarna (PND, 
Karnofsky och MNT poäng). Grupp 2; progression av NIS-LL eller NIS-UL. Grupp 3; 
avsaknad av progression. (4) 
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Tabell 7. Effekten av behandling med tafamidis på patienter med  familjär amyloidos med 
polyneuropati Effekten mättes var sjätte månad med hjälp av  The Neuropathy Impairment Score–
Lower Limbs (NIS-LL) och The Neuropathy Impairment Score–Upper Limbs (NIS-UL). M0= månad 
o. M6= månad 6. M12= månad 12. Modifierad från (4) 
 Förbehandling  M0-M6 M6-M12 
Antal patienter (n) 29 29 13 
Medelvärde (SD) på ålder 63.7 (15.6) 63.7 (15.6) 67.2 (10.4) 
Medelvärde (SD) på NIS-
LL progression 

3.2 (2.8) +4.8 (3.1) +1.82 (3) 

Patienter som 
försämrades [n (%)] 

16 (55) 18 (62) 4 (31) 

Medelvärde (SD) på NIS-
UL progression 

+0.0 (0) +3.6 (2.3) +0.4 (6.75) 

Patienter som 
försämrades [n (%)] 

0 14 (48) 4 (31) 

	
NIS-LL ökade ca 3 poäng varje sjätte månade för de 36 patienter som var berättigad att vara 
med i studien. En genomsnittlig ökning på 3.6 poäng hade de 29 patienter som utvärderades 
efter en förbehandling med tafamidis, den ökningen skedde på 6 månader. Under de första 6 
månaderna hade NIS-LL och NIS-UL poäng ökat för de flesta patienter. Medelvärdet på 
ökningen av NIS-LL poäng var +4,8, vilket var liknade på vad patienterna hade innan 
behandling började.  48% av patienterna ökade deras NIS-LL poäng sen behandlingen 
började.  Under perioden 6-12 månader försämrades NIS-LL hos 31 % av patienterna. Bland 
de patienter som hade Stabil NIS-LL fick 43% en försämring i NIS-UL. (tabell 7) (4) 
	
	
Tabell 8. Antal patienter som försämrats i sjukdomen familjär amyloidos med polyneuropati, trots 
behandling med tafamidis. Försämringen mättes med hjälp av polyneuropathy (PND) och modified 
Norris test (MNT) under loppet av 12 månader.  M0= månad o. M6= månad 6. M12= månad 12. 
Modifierad från (4) 
Tidsperiod M0-M6 

 
M6-M12 M0-M12 

Antal patienter  29 13 29 
Försämring under studie 
perioden 

   

PND poäng [n (%)] 6 (26) 1 (6) 7 (24) 
MNT poäng [n (%)] 9 (31) 4 (31) 12 (41) 
Karnofskys poäng [n (%)] 1 (3) 3 (23) 7 (24) 
	
Utvärdering under månad 12 på PND, MNT och Karnofsky visade att poängen försämrades i 
24%, 41% och 24% hos patienterna i respektive poängmått. (tabell 8) (4) 
	
	
Tabell 9. Patienterna i studie (4) med familjär amyloidos med polyneuropati delades in i grupper 
beroende på graden av funktionsnedsättning. Patienterna delades in i grupper var sjätte månad. Grupp 
1 bestod av  patienter som fått en försämring i Polyneuropathy disability (PND), Modified Norris test 
(MNT) eller Karnofskys poäng. Grupp 2 representerar de patienter som har fått en ökning på <2 poäng 
i The Neuropathy Impairment Score (NIS). Grupp 3 representerar antalet patienter som klarat sig 
utan att få en försämring i FAP. M0= månad o. M6= månad 6. M12= månad 12. Modifierad från (4)  
Översiktlig progression av 
funktionsnedsättning 

M0-M6 M6-M12 M0-M12 

Grupp 1, funktionsnedsättning [n (%)] 14 (48) 6 (46) 16 (55) 
Grupp 2, NIS [n (%)] 12 (41) 5 (38) 11 (38) 
Grupp 3, stabil [n (%)] 3 (10) 2 (15) 2 (7) 
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De primära testen var NIS-LL (normal= 0-88 poäng) och NIS-UL (The Neuropathy 
Impairment Score–upper Limbs) (normal=0-116). (4) 
 
Patienterna i (4) testades också på tre invaliditetsmått:  
 
Polyneuropathy disability (PND): Testet ger poäng som utvärderar gångförmåga. 0 poäng är 
normalt, 1 poäng= känselstörning i extremiter, men bevarad gångförmåga, 2= svårigheter att 
promenera men behöver inte en käpp, 3= käpp behövs för promenad och 5= rullstolsbunden 
eller sängbunden. (4) 
 
Modified Norris test (MNT) utvärderar funktionshinder som orsakas av sensomotoriskt 
underskott (normal, 75-0). (4) 
 
Karnofsky poäng utvärderar global hälsa hos patienter (normal, 100-0 poäng). (4) 
 
I tabell 9 visas hur många patienter som hamnat i respektive grupp. Vid 12 månader har 55% 
av patienterna hamnat i grupp 1, vilket innebär att de patienterna har fått minst en ökad 
försämring av PND, MNT eller Karnofsky. 55% av patienterna har efter 12 månader utvecklat 
en funktionsnedsättning. 38 % av patienterna hamnade i grupp 2, vilket innebär att de fått 
minst en ökning på <2 poäng i NIS. Endast 7% av patienterna hamnade i grupp 3 efter 
månad 12, detta innebär att endast 2 patienter klarat sig utan en försämring i sjukdomen. (4) 
 
Behandling med tafamidis på patienter med en mer avancerad och hög ålder visar inget 
lovande resultat. Tafamidis verkar inte kunna stoppa sjukdomsförloppet med tanke på 
ökningen I NIS-LL poäng och funktionsnedsättningarna. (4) 
 
 
Sammanställning av studie (8) och (5) 
Bilden visar vilka fördelar/effekt en behandling med tafamidis ger hos patienter med FAP 
	

	
Figur 3. Behandling med tafamidis kan ge minskad neurologisk försämring, bevara små fibrers 
funktion, förbättra nutrionsstatus, bevara QOL och stabilisera TTR. 
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Har behandling med diflunisal någon effekt mot FAP? 
 
Studie (9) var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad klinisk studie, vars 
syfte var att undersöka diflunisals effekt mot FAP. Studien innefattade 130 FAP patienter. 
Deltagande patienterna var från olika amyloid center runt om i världen. Patienter valdes från 
länderna Sverige (Umeå), England (London), Italien (Pavia), Japan (Matsumoto och 
Kumamoto) och USA. Syftet med denna studie var att fastställa diflunisals effekt på 
utvecklingen av polyneuropati hos patienter med FAP. Patienter fick slumpmässigt inta 
diflunisal, 250 mg eller placebo dagligen i 2 år. Gruppen som fick diflunisal var 64 patienter 
och placebogruppen inkluderade 66 patienter. Patienterna hade mutationen Val30Met eller 
icke- Val30Met och de delades slumpmässigt in i en diflunisal och en placebo grupp. 
Inklusionskriterierna för studien var att patienterna skulle vara mellan 18-75 år gammal, ha 
mutant TTR-gen, uppvisa tecken på sensomotorisk eller autonom neuropati och rutinmässigt 
tillbringat mer än 50% av vakna timmar ur sängen eller stolen. Exklusionskriterierna för 
studien var om patienten hade alternativa orsaker till sensomotorisk polyneuropati (tex 
diabetes och brist på vitamin B12). Andra exklusionskriterier var begränsad 
överlevnadsprognos (<2 år), svår hjärtsvikt, genomgått en levertransplantation, 
njurinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min) eller fortlöpande antikoagulation. (9) 
  
Det som primärt undersöktes i studien var Neuropathy Impairment Score (NIS) plus 7 nerve 
tests (NIS+7). NIS+7 värdera muskelförsvagning, känselnedsättning och minskad 
muskelstretchreflexer. Testet ger poäng och högre NIS + 7 poäng visar på större neurologiska 
underskott (poängskala , 0-270 poäng). Poäng från Nis+7 samlas in från patienterna under 2 
år. En förändring av 2 poäng i NIS+7 innebär att det finns en minimal klinisk förändring i 
polyneuropatins fortskridande. (9) 
 
Sekundärt undersöktes NIS (poängskala 0-244 poäng) och NIS-Lower Limb (NIS-LL, 
poängskala 0-88 poäng), högre poäng speglar högre underskott. Kumamoto poäng (skala 0-
96 poäng) mättes för att se hur sjukdomens svårighetsgrad förändrats, högre poäng avspeglar 
en ökning av sjukdomens svårighetsgrad. 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) 
quality-of -life questionnaire (poängskala 0-100 poäng) mättes för att se vilken livskvalité 
patienterna hade, lägre poäng visar lägre status. Modifierad body mass index (mBMI) mättes 
även hos patienterna. Data samlades in från patienterna efter 1 år och2 år. (9) 
 
Nedan finns en tabell över all data som samlades in i begynnelsen av studien (Baseline). 
(tabell 10) 
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Tabell 10. Karaktäriska drag och  poäng som diflunisal- och placebo grupperna hade i början av 
behandlingen (baeline) Neuropathy Impairment Score plus 7 nerve tests (NIS+7), Neuropathy 
Impairment Score (NIS), NIS-Lower Limb (NIS-LL), Kumatoto, Modifierad body mass index (mBMI), 
SF-36 fysisk komponent och SF-36 mental komponent vid baseline. Modifierad från (9) 
Kliniska egenskaper Alla patienter 

n=130 
Placebo 
n=66 

Diflunisal 
n=64 

Kön, [n (%)]    
Män 87 (66.9) 44 (66.7) 43 (67.2) 
Kvinnor 43 (33.1) 22 (33.3) 21 (32.8) 
ATTR gentyp, [n (%)]    
Val30Met 71 (54.6) 35 (53) 36 (56.3) 
Icke-Val30Met 59 (45.4) 31 (47) 28 (43.8) 
NIS+7 poäng    
Medelvärde (SD) 55.3 (46.5) 59 (50) 51.6 (42.8) 
Median (intervall) 41.4 (0-181.6) 42.3 (0-176.1) 39.3 (3.6-181.6) 
NIS poäng    
Medelvärde (SD) 42.5 (46.3) 45.6 (46.3) 39.4 (39.9) 
Median (intervall) 27.9 (0-164.8) 30.8 (0-160.3) 23.5 (0-164.8) 
NIS-LL poäng    
Medelvärde (SD) 26.1 (23.2) 27.2 (24.5) 24.9 (22) 
Median (intervall) 20 (0-79.9) 21.5 (0-79.8) 17.8 (0-79.9) 
Kumatoto poäng, 
medelvärde (SD) 

16 (12.2) 16.7 (13.5) 15.3 (10.8) 

Modifierad BMI, 
medelvärde (SD) 

1021.7 (240.4) 1019 (255) 1024.4 (226.3) 

SF-36 fysisk 
komponent poäng, 
medelvärde (SD) 

35.4 (11.3) 34.8 (11) 35.9 (11.6) 

SF-36 mental 
komponent poäng, 
medelvärde (SD) 

46.6 (12.9) 46.5 (11.8) 46.6 (14.1) 

 
 
Tre analyser gjordes. Den första var en longitudinell analys som gick ut på att undersöka data 
från alla 130 patienterna genom att använda intention-to-treat. Därefter utfördes en 
känslighetsanalys efter de att åtgärder sattes in. Författarna antog ett ”i värsta fall scenario”. 
Scenariot innebar att maximala NIS+7 poäng ges till se som hoppat av studien. Därefter 
gjordes en komplett analys över de patienter som var med till studiens slut. I den kompletta 
analysen var det 87 patienter (placebo, n=37; diflunisal, n=50) som deltog. I samtliga tre 
analyser jämförs insamlad data från första och andra året med data från begynnelsen av 
studien (data från tabell 10). Nedan finns en sammanställning från känslighetsanalysen 
(tabell 11). De andra två analyserna liknande de resultat som redovisas i tabell 11. (9) 
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Tabell 11. Effekten av behandling med diflunisal på patienter med familjär amyloidos med 
polyneuropati. Effekten mättes primärt med Neuropathy Impairment Score plus 7 nerve tests (NIS+7). 
Effekten mättes sekundärt med Neuropathy Impairment Score (NIS), NIS-Lower Limb (NIS-LL), 
Kumatoto, Modifierad body mass index (mBMI), SF-36 fysisk komponent och SF-36 mental. 
Resultatet för varje poängmått är poängskillnaden från baseline, för grupperna placebo och diflunisal. 
Skillnad i poäng mellan placebo- och diflunisal visas också i tabellen. Poäng beräknades vid 1 och 2 år 
för samtliga poängmått. Modifierad från (9) 
Utfall Placebo 

Förändring från 
Baseline 

Diflunisal 
Förändring från 
Baseline 

Skillnad 
Placebo-
diflunisal 
 

P värde 

NIS+7 poäng     
Efter 1 år 12.5 (8.6 till 

16.4) 
6.4 (3.1 till 9.6) 6.1 (1.1 till 11.1)  .02 

Efter 2 år 25.0 (18.4 till 
31.6)  

8.7 (3.3 till 14.1) 16.3 (8.1 till 
24.5) 

<.001 

NIS poäng     
Efter 1 år 10.1 (6.9 till 

13.3)  
4.2 (1.5 till 7.0) 5.9 (1.8 till 10.0) .005 

Efter 2 år 22.8 (17.2 till 
28.4)  

6.7 (1.9 till 11.4) 16.1 (9.0 till 
23.2) 

<.001 

NIS-LL poäng     
Efter 1 år 6.0 (3.9 till 8.2)  3.3 (1.4 till 5.1) 2.8 (0.0 till 5.6) .05 
Efter 2 år 12.1 (8.7 till 

15.5)  
3.8 (1.0 till 6.7) 8.2 (4.0 till 12.5) <.001 

Kumatoto 
poäng, 

    

Efter 1 år 4.1 (1.9 till 6.4) 1.9 (0.0 till 3.7) 2.3 (−0.6 till 
5.2) 

.12 

Efter 2 år 8.1 (5.7 till 10.6) 3.2 (1.1 till 5.3) 4.9 (1.7 till 8.1) .003 
Modifierad 
BMI, 

    

Efter 1 år −40.3 (−75.4 till 
−5.2) 

−19.7 (−54.1 till 
14.7) 

−20.6 (−69 till 
27.9) 

.41 

Efter 2 år −65.1 (−107.4 
till −22.7) 

−35.2 (−73.6 till 
3.3) 

−29.9 (−85.7 till 
25.9) 

.29 

SF-36 fysisk 
livskvalitets 
poäng, 
medelvärde 
(SD) 

    

Efter 1 år −1.9 (−3.8 till 
−0.1) 

0.8 (−0.9 till 
2.5) 

−2.8 (−5.2 till 
−0.3) 

.03 

Efter 2 år −4.9 (−7.6 till 
−2.2)  

1.5 (−0.8 till 3.7) −6.4 (−9.8 till 
−2.9) 

<.001 

SF-36 mental 
livskvalitets 
poäng, 
medelvärde 
(SD) 

    

Efter 1 år 0.6 (−1.7 till 
3.0) 

2.3 (0.1 till 4.5) −1.7 (−4.9 till 
1.5) 

.30 

Efter 2 år −1.1 (−4.3 till 
2.0) 

3.7 (1.0 till 6.4) −4.9 (−9.0 till 
−0.7) 

.02 
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Endas 2 poängs skillnad i NIS+7 (från baseline till slutresultatet) visar en minimal klinisk 
effekt på polyneuropatins utveckling. Resultatet i denna studie visar en 16.3 poängs skillnad 
(tabell 11) mellan behandlingsgrupperna under 2 år. 16.3 poängs skillnad visar en klinisk 
meningsfull effekt av diflunisal. Diflunisal gruppen visade signifikant bättre neurologisk 
stabilitet vid år 2 än placebo gruppen (97.7% vs 9.4%; p=0.007). Relative risk analys visar att 
responsen till diflunisal är 3-faldigt gånger större än hos placebo gruppen (relativ risk, 3.2; 
95% CI, 1.4-7.4)  vid år 2. Poängskillnaden mellan placebo och diflunisal i NIS, NIS-LL, 
Kumatoto, SF-36 mental livskvalitet och SF-36 fysisk livskvalitet visar alla fördelaktiga 
resultat för att diflunisal ger effekt. Modifierad BMI var det enda som inte visade fördelaktiga 
resultat för att diflunisal ger effekt vid FAP. (9) 
 
Författarnas slutsats av studien var att de patienter som fick diflunisal under två år jämfört 
med placebo, visade en minskad grad i progressionen av neurologisk försämring. De hade 
även en bevarad livskvalitet. (9) 
 
 
Vilken verkningsmekanism har diflunisal mot FAP? 
 
I studie (12) och (13) undersökte diflunisals verkningsmekanism mot FAP. TTR är en löslig 
icke-glykosylerat protein som utsöndras i blodet och i cerebrospinalvätskan (CSF) som en 
funktionell nativ tetramer som transporterar både tyroxin (T4) och holo-retinol-bindande 
protein. TTR amyloidgenes sker genom att hastighetsbegränsande tetramer löses upp och till 
följd av det bildas partiell monomer som viker sig och TTR kommer då felmonteras. TTR 
tetramern har T4-fickor på sin yta och diflunisal binder till dessa. Bindning till T4 måste ske 
på minst 2 ställen i TTR för att den ska stabiliseras. Då två T4 bindningsställen, på TTR 
tetramern, är bunden av diflunisalmolekylen, kommer hela tetramern att stabiliseras. (12, 13) 
 
I studie (13) gjordes ett försök då oral diflunisal gavs till FAP-patienter. I studien 
kontrollerades det om diflunisal kan öka TTR-stabiliteten i serum av FAP-patienter. Tretton 
doser 250 mg oral diflunisal administrerades till 37 FAP patienter. Efter 4 och 12 timmar, 
efter patienternas trettonde dos, mättes koncentrationen av diflunisal i serum. Efter 4 
timmar var koncentrationen 253.6±39.9 µM. Vid 12 timmar var diflunisal koncentrationen i 
serum 191.6±44.1 µM. Oral administrerad diflunisal ökade andelen stabilt TTR i serum. 
Innan diflunisal administrerades var andelen stabiliserat TTR-tetramerer i serum 
9.69±5.92%. Efter 4 timmar var andelen stabiliserat TTR-tetramerer 62.90±14.32% jämfört 
med innan administrering av diflunisal (p<0.0001). Vid 12 timmar var andelen stabiliserat 
TTR-tetramerer i serum 53,84±21,38%. Resultatet tyder på att diflunisal kan binda upp TTR-
tetramerer, vilket betyder att de stabiliserats. En högre procent tetramerer har bundits upp 
efter administrering av diflunisal jämfört med innan. (13) 
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Diskussion 
 
Metod diskussion 
Detta arbete var en litteraturstudie. Sökningar på PubMed, web of science och Google 
gjordes. När filter och [Mesh] term användes i PubMed gick antalet träffar ner. En styrka i 
litteratursökningen är att filtret ”Clinical trial” användes, den tog bort reviews och filtrerade 
fram originalstudier. Originalstudier var det primära källorna som söktes till denna 
litteraturstudie. Risken att någon artikel fallit bort i sökning är liten då samtliga abstrakt 
lästes på de träffar som sökningen gav. Vissa original studier kunde inte tas med i denna 
litteraturstudie, pga. att de inte var på svenska eller engelska. De flesta artiklar som valdes är 
inte äldre än 5 år, endast referenserna (7) och (13) är äldre än 5 år. Detta ger ett väl 
uppdaterat resultat till litteraturstudien, då endast de senaste artiklarna har tagits med.  
 
Studierna (5) och (8) är randomiserade och kontrollerade studier, jämförelsevis är  studie (4) 
inte det. Randomisering minskar risken för bias och ger då ett säkrare resultat. Eftersom 
studie 4 inte är randomiserad finns en större risk att bias kan uppstå och resultatet kan då bli 
missvisande.  Studie (9) är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie. 
Randomisering, dubbelblindning och placebokontrollerad ger ett säkrare resultat på att 
diflunisal kan ge effekt, då risken för bias minskar. En faktor som skulle kunna bidra till ett 
missvisande resultat är att i de flesta studierna är antalet deltagare lågt. Antalet deltagare i 
olika grupper var oftast mellan 40-60 st. Studier med ett lågt antal deltagare ökar risken att 
individuella skillnader lyser igenom och då påverka resultatet negativt eller positivt. Något 
som kan påverka resultaten är att det ofta är samma författare i studierna, olika författare 
skulle kunna ge en mer objektiv bild av resultatet.  
 
Resultatdiskussion  
Av studierna (7), (10) och (11) för levertransplantation sågs ett tydligt resultat. Patienter med 
FAP som genomgått en levertransplantation har en klart högre överlevnadsgrad än patienter 
som inte fått en LTx.  I tabell 2 jämförs studiernas resultat.  Patienter som fått en 
levertransplantation hade vid 10 år en 70-100% överlevnadsgrad. Jämförelsevis har 
kontrollgrupperna en 56-62% överlevnadsgrad vid år 10. Vid 10 år har då LTx-gruppen en 
högre överlevnadsgrad än kontrollgruppen. Vid 15 år efter transplantationen ses ett tydligare 
resultat över hur effektivt LTx är. I LTx-grupperna var överlevnadsgraden 60-92%, medan 
patienter som ej genomgått en LTx hade en överlevnad på 10-19%. Vid 20 år hade LTx-
grupperna en överlevnadsgrad på 50-68% vs 0% i kontrollgrupperna. (7, 10, 11) Dessa 
resultat visar att LTx ger en tydlig positiv effekt mot FAP.  Effekten av behandlingen visades i 
den högre överlevnadsgraden hos LTx-patienter jämfört med kontroller.  
 
En levertransplantation minskar muterat TTR med 95% och effekten av detta kan ses i just 
överlevnadsgraden mellan LTx-grupperna och kontrollgrupperna (7, 10, 11). Patienter i 
kontrollgrupperna har fortfarande en lever som producerar muterat TTR och det ger en lägre 
överlevnadsgrad. Ungefär hälften av patienterna i LTx-grupperna överlevde  20 år efter 
transplantationen. Detta är ett lovande resultat. Det är dock svårt att säga vilken livskvalitet 
dessa patienter, som överlevde 20 år, har. En långtgående sjukdomsprocess ger värre 
symtom. Patienten får sämre motorik, sämre känsel och mer smärta. Då LTx-gruppen lever 
längre kan det antas att deras symtom inte försämras lika snabbt och blir lika fatala som i 
kontrollgruppen. En rimlig slutsats är att de som fått en ny lever har en bättre livskvalitet 
under en längre tid.  
 
Undersökningar vid tidig debut och sen debut av levertransplantation visar ett intressant 
resultat. Patienter som fått en levertransplantation i tidig debut (<50 år) har en högre 
överlevnadsgrad än patienter som fått en LTx i sen debut (≥50 år). Vad detta beror på är 
oklart, men det skulle kunna bero på att äldre människor ofta drabbas hårdare av sjukdomar. 
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Olika mutationer verka också påverka hur effektiv en levertransplantation är som 
behandling. Patienter som har en Val30Met mutation har en högre överlevnadsgrad i både 
sen- och tidig debut jämfört med patienter med icke-Val30Met mutationer. Patienter som 
har en icke-Val30Met mutation verkar ha samma överlevnadsgrad i både sen och tidig debut 
(figur 2). Skillnad i överlevnad mellan män och kvinnor kan ses i tabell 3. Kvinnor har i regel 
högre överlevnadsgrad än män. Information om varför kvinnor svarar bättre på behandling 
har ej kunna hittats.  Analyseras dessa resultat kan det ses att en behandling med LTx är som 
allra effektivast då patienterna fått FAP i tidig debut, har en Val30Met mutation och är 
kvinna.  
 
Behandling med tafamidis ger många fördelar enligt studier. FAP patienter som behandlas 
med tafamidis får en ökad grad stabiliserat TTR, det innebär att mindre skadligt amyloid 
bildas (8, 5). Till följd av att mindre ostabilt TTR finns hos patienten, följer då en rad 
förbättringar av sjukdomen. I de två studierna (8) och (5) visade resultaten att tafamidis kan 
minska neurologisk försämring, bevara små- och stora fibers funktion, bevara mBMI samt 
bevara QOL. Bevaring av små- och stora fibrers funktion visar på att mindre amyloid har 
lagrats i fibrerna, en bättre signalöverföring kan då ske mellan cellerna.  Patienterna få inte 
lika uttalad känselnedsättning och minskad ökning av neurologisk smärta. Patienter som 
behandlats med tafamidis hade ett bättre bevarat mBMI  och det visar att inte lika mycket 
amyloid lagrats i mage och tarm, patienten får därmed en bättre nutrionsstatus (förmåga att 
ta upp näring från maten). I studie (4) sågs ingen effekt av tafamidis hos FAP patienter. 
Patienterna i studien (4) var alla över 50 år medan patienterna i studierna (8) och (5) var 
under 50 år. Åldern vid debut av FAP kan därför spela en stor roll över hur effektiv 
behandling med tafamidis är. En 18 månaders studie på effekt av tafamidis visar att 
sjukdomsförloppet saktas ned. Samma sak gäller för effekten vid 30 månader. Liknande 
effekt för tafamidis finns vid månad 30 som för 18 månader och det skulle kunna innebära att 
tolerans mot tafamidis inte uppkommit. Mängden stabiliserat TTR vid vecka 6 och månad 30 
visar också på att tolerans mot tafamidis inte uppkommit. Toleransutveckling för läkemedel 
är ett problem, då det innebär att effekten av läkemedlet minskar. Effekten på tafamidis 
verkar inte minska med tiden. Sjukdomsgraden har en, enligt studie (4), stor betydelse för 
om tafamidis ger någon effekt. I studie (4) hade samtliga patienter en mer avancerad 
sjukdomsbild, då det visade sig att tafamidis inte gav någon effekt på dessa patienter. En 
slutsats som kan dras är att behandling av tafamidis verkar ge bäst om patienten behandlas i 
tidig debut av sjukdomsförloppet och i lägre ålder än 50 år. 
 
Frågeställningen ”vilken verkningsmekanism har diflunisal mot FAP” var en intressant 
frågeställning. Resultatet visade att diflunisal kan stabilisera muterat TTR (13). I studie (13) 
då diflunisal ges oralt till FAP patienter, visades ett lovande resultat att TTR-tetramerer 
stabiliserades. Vid 4 timmar kunde det ses att 62.90±14.32 % bundet TTR-tetramer fanns i  
serum jämfört med innan diflunisal administrerats (9.69±5.92 %). Slutsatsen här är att 
diflunisal har bundit upp tetramererna, vilket betyder att en mängd TTR har stabiliseras. 
Stabiliseras TTR bromsar upp amyloidgenesen och mindre amyloid kommer lagras i de 
perifera nerverna. Det finns inte liknande studie då diflunisal administreras på något annat 
sätt än oralt. I vilken grad mängden stabiliserat TTR påverkar FAP patienters 
sjukdomsförlopp är svårt att säga, men det skulle kunna tyda på att diflunisal skulle ha en 
effekt. (13) Jämförs diflunisals verkningsmekanism med tafamidis så ser de ganska lika ut. 
Båda binder till T4 bindningsstället på TTR-tetramern och stabiliserar då den. Resultatet för 
TTR stabilisering i studie (8) och (5) kan jämföras med diflunisals TTR stabilisering. I studie 
(8) och (5) har tafamidis stabiliserat 98% respektive 94.1% TTR i serum från patienterna. 
Eftersom diflunisal endast stabiliserat 62.90±14.32 % visar det att tafamidis har en bättre 
förmåga att stabilisera TTR. Tafamidis verkar ur denna synpunkt vara ett bättre alternativ vid 
FAP. Frågan är då om diflunisal verkligen är värd att tas ut på marknaden igen, då den har en 
sämre stabiliseringsförmåga. En jämförelse mellan behandling med levertransplantation och 
diflunisal skulle kunna göras om studierna mätte överlevnadsgraden hos patienter med en  
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diflunisal behandling. Det skulle alltså behöva genomföras liknade studier på diflunisal som 
det gjorts på LTx-patienter för att veta vilken behandling som är effektivast.  
 
Studien (9) använde många effektmått för att mäta effekten av diflunisal, vilket är en 
bidragande faktor till varför just den fick ingå i denna litteraturstudie. Bara en studie om 
diflunisals effekt valdes till denna litteraturstudie för att det inte finns studier som liknar 
varandra så att de kan jämföras. Studier om diflunisals effekt använder olika effektmått och 
därför blir de svåra att jämföra. De flesta studier om diflunisals effekt mot FAP har gjorts av 
samma författare. Yoshiki Sekijima är ett namn som är återkommande bland studier om 
diflunisal mot FAP. Då samma författare gör de flesta studier om ett ämne kan en vinklad 
bild uppstå. Det är svårt att veta vilka intressen en författare har då den gör flera studier på 
ett område. Fler forskare borde göra studier om diflunisal mot FAP för att få en mer objektiv 
bild. Diflunisals effekt har jämförts med placebo och vad som kunde ses är att diflunisal ger 
en signifikant bättre effekt hos FAP patienter än placebo. I ett försök där måtten NIS+7, NIS, 
NIS-LL, Kumatoto, SF-36 mental livskvalitet och SF-36 fysisk livskvalitet användes, sågs en 
bättre effekt hos diflunisal. Patienter som fått diflunisal ökade sin NIS+7 poäng i lägre grad 
än vad placebogruppen gjorde. Nis+7 mäter muskelförsvagning, känselnedsättning och 
minskad muskelstretchreflexer, en lägre poäng visar att dessa är mer bevarade. Diflunisal 
som hade en lägre ökning i NIS+7 innebär att sjukdomsförloppet av FAP har saktats ner. 
Poängskillnaden mellan placebo och diflunisal i NIS, NIS-LL, Kumatoto, SF-36 mental 
livskvalitet och SF-36 fysisk livskvalitet visar alla fördelaktiga resultat för att diflunisal ger 
effekt. Resultatet visar på att diflunisal kan binda och stabilisera TTR och då minska 
inlagring av skadligt amyloid i de perifera nerverna, därav får patienterna en bevarad 
neurologisk funktion. Slutsatsen av studie 9 är att en effekt av diflunisal mot FAP inte kan 
göras med säkerhet. Det skulle behövas göra mer studier som utförs på liknande sätt så att 
resultat kan jämföras. Studie (9) visar att diflunisal skulle kunna bromsa sjukdomsförloppet.  
 
I nuläget är det svårt att jämföra effekten av diflunisal och tafamidis med 
levertransplantation. Effekten av behandlingarna mäts på olika sätt, men 
levertransplantation tycks ut i nuläget att ge bäst effekt. En levertransplantation ersätter 
produktion av muterat TTR med stabila TTR, sjukdomsförloppet saktas då ner markant. 
Varken behandling med tafamidis eller diflunisal kan minska produktionen av muterat TTR, 
utan bara stabilisera en mängd av det muterat TTR som bildats. Därför är det rimligt att dra 
slutsatsen att LTx är bästa behandlingsalternativet. Studier på hur länge patienter lever vid 
behandling av tafamidis och diflunisal finns inte i nuläget. Även om en levertransplantation 
kan ses som den effektivaste behandlingen så är den inte tillgänglig för alla. Det är inte alltid 
självklart att en det finns någon kandidat som kan donera en lever som är kompatibel med 
patienten. Då en levertransplantation inte finns tillgänglig så skulle en behandling med 
tafamidis kunna ges istället, i väntan på en lever. Tafamidis visades kunna ge fördelaktig 
effekt hos FAP patienter och förbättra deras tillstånd. De effektmått som kan jämföras mellan 
studierna på diflunisal och tafamidis är NIS-LL. I studie (8) låg skillnaden i NIS-LL poängen, 
från baseline, på 2,81. Studie (5) hade en skillnad på 3 poäng från baseline och diflunisal låg 
på 3,3 poäng vid år 1 och 3,8 poäng vid år 2. Eftersom diflunisal har gett en höge ökning i 
NIS-LL tyder det på att effekten av läkemedelssubstansen inte varit lika hög som för 
tafamidis. Återigen kan det ifrågasättas om diflunisal är värd att tas ut på marknaden igen 
eftersom den ger sämre effekt än tafamidis. Även andra aspekter måste tas inför beslut om 
diflunisal ska tas in som behandling, tex är diflunisal billigare än tafamidis. Om diflunisal är 
billigare att tillverka så skulle kunna motivera ta in den på marknaden. Information om 
vilken läkemedelssubstans som är billigare har dock ej kunna hittas. Bieffekter är också något 
som skulle kunna avgöra om diflunisal kan tas in. Enligt Fass.se har tafamidis oftast lindriga 
biverkningar. Vanliga biverkningar är urininfektion och vaginalinfektion. Studierna för 
tafamidis i denna litteraturstudie visade att ett fåtal av patienterna drabbats av urininfektion 
och några andra biverkningar som illamående och diarré. Biverkningar hos diflunisal verkar 
vara fler och besvärligare än för tafamidis. I studier på diflunisal har det setts 
gastrointestinal, njur-, hjärt- och blodrelaterade biverkningar. Försämring av njurfunktion är 
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den vanligaste biverkningen hos diflunisal (9, 12). Även en gång beaktande av kostnader och 
biverkningar verkar diflunisal inte vara ett bättre alternativ än tafamidis. Min slutsats är att 
det egentligen inte finns ett bra skäl i nuläget att sätta ut diflunisal på marknaden för FAP då 
tafamidis verkar vara ett bättre alternativ. 

Slutsats 
En klart bättre överlevnadsgrad kan ses hos patienter som genomgår en levertransplantation 
jämfört med patienter som inte gör det. Ofta rör det sig om flera 10-tals högre procent som 
överlever i LTX-grupper. Levertransplantation är effektivast som behandling hos patienter 
som får den i en tidig debut och har mutationen Val30Met. Den effekt som kan ses i en 
behandling med tafamidis är minskad neurologisk försämring, bevarade  funktion hos små- 
och stora fibers samt bevarad QOL och mBMI. Diflunisal ger en minskad grad i 
progressionen av neurologisk försämring, samt bevarad livskvalitet. Diflunisal binder till T4 
och stabiliserar då TTR-tetramern. Stabiliserad TTR innebär att amyloidgenesen inte 
kommer fortskrida. Diflunisal är dock inte ett bättre alternativ än tafamidis vid behandling av 
FAP.  
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