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Onthullingen 

Een adviserende rol bij Pfizer, Alnylam en Novartis 
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Amyloïdose is een zeldzame ziekte.  

Juist/Onjuist 

 

 

Dat een eiwit een β-vouwbladstructuur kan aannemen is essentieel 

voor het ontstaan van amyloïdfibrillen. 

Juist/Onjuist 

 

 

Het voorlopereiwit staat centraal in de diagnostiek en behandeling van 

de verschillende typen amyloïdose.  

Juist/Onjuist 
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GrACE Merlini en Bellotti. NEJM, 2003. 

Amyloïdogene conformatie verandering: 

 
- Intrinsieke eigenschappen 

 

- Aminozuur verandering 

 

- Proteolytische verandering 

 

 

 

In synergie met: 

 
- Lokale factoren (pH, oxidatie, temperatuur, 

verminderde proteolyse, chaparones, 

schuifspanning) 

 

- Componenten in de extracellulaire matrix 
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Amyloïdose 

 Groep van ziekten waarbij eiwitten door een afwijkende vouwing 

extracellulair afgezet worden als onoplosbaar fibrillair materiaal 

(amyloïd) dat moeilijk door het lichaam wordt afgebroken 

 

 Congorood bindt aan deze fibrillen 

 

 Orgaandisfunctie of -falen ten gevolge van amyloiddepositie 



GrACE Sipe et al. Amyloid, 2016. 

Systemische 

versus lokaal 
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Systemische klinische evaluatie 

Klinische verdenking: 

 
Familielid met erfelijke amyloïdose 

Hypertrofische cardiomyopathie met laagvoltage ECG 

Proteïnurie of achteruitgang nierfunctie bij chronische inflammatie 

Organomegalie of orgaandysfunctie bij plasmaceldyscrasie  

Niet anders verklaarde organomegalie of orgaandisfunctie >1 orgaan 

Oudere man met (CTS en) restrictieve cardiomyopathie 

…. 

 

Met zekerheid amyloïd aantonen 

Lokaal of systemisch? 

Type amyloïd? 

Onderliggende ziekteproces of mutatie? 

Bloedspiegel van de precursor? 

Uitgebreidheid en ernst? 

Risico’s behandeling? 

Hoe meet je therapie-effect? 

Behandelopties? Waar vindt de behandeling 

plaatst? 

Wanneer vindt follow-up plaats en wat wordt dan 

onderzocht? 
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Casus 1: vrouw, 56 jaar 

Reden van bezoek: verdenking amyloïdcardiomyopathie 

 

Voorgeschiedenis: 

2010: fibromyalgie 

2014: laminectomie ivm HNP 

2018: decompensatio cordis (NYHA III) : 

- NT-proBNP 2347 (N<125), Troponine T 21 (N<15) 

- Echo cor: ernstige concentrische LVH,  diastolische dysfunctie 

- CAG: geen significant coronairlijden 

- Genetisch onderzoek HCM: geen mutatie. 

- MRI-scan: verdikte wanden, late gadolinium-aankleuring. Verdacht voor amyloïdose. 

- Rectumbiopt: amyloïd, immunohistochemisch niet goed te typeren. 

- VLK kappa 15.4, VLK lambda 14.8, geen M-proteïne. Beenmerg: geen plasmaceldyscrasie. 

 

Er is tevens sprake van heesheid.  



GrACE Gillmore et al. Circulation, 2016. 
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Casus 1: vrouw, 56 jaar 

Conclusie: systemische amyloïdose met amyloïddepositie in myocard, lever en bij 
stembanden. 

Tc99-HMDP skeletscintigrafie I123-SAP scintigrafie Laryngoscopie 
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Casus 1: vrouw 56 jaar 

 Massa spectrometrie: Apolipoproteïne A1 

 

 Genetisch onderzoek: heterozygotie pathogene mutatie c.605T>C, 

p.(Leu202Pro) in het APOA1-gen. 

 

 Conclusie: Apolipoproteïne A-1 amyloïdose gekenmerkt door 

depositie in myocard, lever en laryngeaal. Geen aanwijzingen voor 

PNP of renale betrokkenheid.  
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Casus 2: vrouw, 50 jaar 

Reden van bezoek: verdenking AL-amyloïdose, progressie? 

 

Voorgeschiedenis: 

2009: diabetes  mellitus type 1 

2016: diabetische keto-acidose bij influenza  

2016: acuut coronair syndroom, NSTEMI wv PCI + stent 

2017: polyneuropathie. M-proteïne aanwezig (IgG kappa). BM: +/- 50% plasmacellen 

met restrictie voor IgG kappa.  Buikvetaspiraat: Congorood positief. Conclusie: MM met 
AL-amyloïdose waarvoor 4x VCD waarna PR, gevolgd door HDM en ASCT waarna VGPR. 

 

Anamnese:   

Meer kortademig. Sinds behandeling toename klachten polyneuropathie. Onregelmatig 

ontlastingspatroon: soms 10x/dag waterdun, ook dagen met obstipatie.  
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Casus 2: vrouw, 50 jaar 

 IgG kappa 12.7g/l, VLK kappa 12.7, VLK lambda 8.0 

 

 Biochemisch geen aanwijzingen voor orgaanbetrokkenheid in het kader van 
systemische amyloïdose. 

 

 MRI-cor: geen aanwijzingen voor (amyloïd)cardiomyopathie. 

 

 SAP-scan: geen orgaanspecifieke opname. 

 

 Buikvetbiopt herhaald (op plaatsen waar patiënte geen insuline spuit): Congorood 
negatief.  

 

 Revisie buikvetbiopt 2017: Congorood positief, immunohistochemisch passend bij 
insuline amyloïd.  
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Casus 3: vrouw, 42 jaar 

Reden van bezoek: cornea lattice dystrophie, amyloïdose? 

 

Voorgeschiedenis: 

1999: siccaklachten. Oogheelkundig geen afwijkingen.  

2013: prikkelbaredarmsyndroom 

2018: ptosis en verminderd gevoel n. frontalis gebied. Geen onderliggende 
oorzaak gevonden  

2019: cornea lattice dystrofie 

 

Anamnese: 's ochtends vaak wat wazig zien, gevoelige ogen, jeukend, 
kan vel licht slecht aan de ogen verdragen. Moeder had ook 
oogproblemen bij het Meretoja syndroom. 
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Casus 3: vrouw 42 jaar 

Buikvetbiopt:          Oogonderzoek: 

 

 

 

 

 

 

 Genetisch onderzoek: Heterozygotie voor de pathogene mutatie 

c.640G>A p.(Asp214Asn) in het GSN-gen 

 

 Conclusie: Gelsolin amyloïdose gekenmerkt door cornea lattice 

dystrofie en facialisparese.  
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Gelsolin Amyloïdose 

 Mutatie in het Gelsolin-gen (actine-bindend eiwit) 

 Autosomaal dominant 

 “Fins type familiaire amyloïdose” 

 Lattice cornea dystrofie, craniale neuropathie, cutis laxa, soms 
renale en cardiale betrokkenheid (geleidingsstoornissen)  
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Casus 4: man, 62 jaar 

Reden van bezoek: nadere analyse renale amyloïdose 

 

Voorgeschiedenis: 

1996: otosclerose 

2010: hernia nuclei pulposi (HNP) 

2011: hypertensie 

2017: chronische nierinsufficiëntie, eGFR 46ml/min. Nierbiopt: amyloïd niet 
goed te typeren. Echo cor: geen aanwijzingen cardiale betrokkenheid. 
Milde distale, symmetrisch gemende sensibiliteitsstoornis.  

 

Anamnese: steeds minder energie. Gevoelloosheid voetzolen, heeft een 
brace ivm klapvoet. Verslikt is bij vermoeidheid en is hees.  
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Casus 4: vrouw, 62 jaar 

Laboratoriumonderzoek: 

 Geen M-proteïne, VLK kappa 41, VLK lambda 19, ratio 2,12, geen BJ eiwit 

 Kreatinine 160, eGFR 30, albumine 41, geen proteïnurie 

 NT-proBNP 101, Troponine T 7 

 

 Nierbiopt: uitgebreide depositie van amyloïd in het merg, immunohistochemisch niet 
goed te typeren 

 Massaspectrometrie: amyloïd van het type Apolipoproteïne A4 

 Genetisch onderzoek: variant of uncertain significance in het APOA4-gen 

 

 Conclusie: Apolipoproteïne A4-amyloïdose gekenmerkt door renale betrokkenheid. 
Nadere analyse orgaanbetrokkenheid volgt (KNO-gebied?, Neurologisch?, Cardiaal?) 



GrACE 

Casus 5, vrouw, 52 jaar 

Reden van bezoek: nefrotisch syndroom 

 

Voorgeschiedenis: 

2008: partiële paraplegie tgv wervelmetastasen van een medullair 
schildkliercarcinoom (serum calcitonine 143.150ng/L). Behandeling: totale 
thyreoidectomie en post-operatieve 131I-behandeling.  

2012:  langzaam progressieve ziekte, calcitonine 150.000 400.000ng/L 

2013: (feb) snelle progressie, calcitonine 400.000  17076000 ng/L. Start vandetanib. 

2013: (april) nefrotisch syndroom. Werkdiagnose: membraneuze glomerulopathie 
door gemetastaseerde maligniteit of tyrosine kinase inhibitor–gerelateerde focale 
segmentale glomerulosclerose. Start antiproteïnurische behandeling. Vandetanib 
werd gecontinueerd.  

2015: achteruitgang nierfunctie. Nierbiopt: amyloïd.  
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Koopman et al. Am J Kidney Dis, 2016. 



GrACE Koopman et al. Am J Kidney Dis, 2016. 

Hematoxylin-eosin Periodic acid-Schiff 

Jones’silver 

Congo Red Congo Red 

Anti-calcitonine Anti-AA EM 

Anti-Kappa Anti-Lambda Congo Red Congo Red 
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Potentiële behandeling 

A. Aanvoer precursoreiwit 

stoppen/verminderen 

B. Afbraak van amyloïd bevorderen 

C. Symptomen van amyloïd bestrijden 

Groninger 

Gootsteenmodel 
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Conclusie 

 Groep van ziekten waarbij eiwitten door een afwijkende vouwing (β-
vouwbladstructuur) extracellulair afgezet worden als onoplosbare fibrillen  

 

 Naast vrije lichte ketens (AL-amyloïdose), transthyretine (ATTR-amyloïdose) en serum 
amyloïd A (AA-amyloïdose) nog vele andere precursoreiwitten waaruit amyloïd kan 
ontstaan 

 

 Onmiskenbaar typeren van amyloïd is cruciaal. Indien immunohistochemie niet 
conclusief  Massa spectrometrie. 

 

 Genetisch onderzoek is behulpzaam voor het typeren van de amyloïdose 

 

 Ook voor de ultra-zeldzame erfelijke typen amyloïdose is het stoppen/verminderen 
van de aanvoer van het voorlopereiwit een rationele benaderingswijze en nu 
technisch mogelijk middels gene silencing.  
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Take home messages  

 Amyloïdose is niet één ziekte maar een groep van ziekten 

 

 Onmiskenbaar typeren van amyloïd is cruciaal 

 

 Houd bij het nemen van buikvetbiopten rekening met het gebruik van 

insuline 

 

 (Internationaal) de krachten bundelen om er voor te zorgen dat er ook voor 

de ultra zeldzame erfelijke typen amyloïdose behandelingen komen. 

 

www.amyloid.nl  
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