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Nieuwe behandelingen voor 
polyneuropathie door hereditaire 
transthyretine-amyloïdose
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Hereditaire transthyretine-amyloïdose (hATTR) is een auto-
somaal-dominant overervende aandoening die is geassoci-
eerd met mutaties in het transthyretinegen (TTR), waarbij 
de Val50Met-mutatie (oude benaming Val30Met) het meest 
voorkomt. De ziekte manifesteert zich meestal met klachten 
van polyneuropathie en/of cardiomyopathie. Zonder behan-
deling overlijden  patiënten binnen 5-15 jaar na het begin 
van symptomen. Levertransplantatie in een vroeg stadium 
van de aandoening heeft de overleving aanzienlijk verbeterd, 
maar heeft een beperkt effect op de progressie van de poly-
neuropathie. Afhankelijk van de ernst van de polyneuropa-
thie is sinds een aantal jaren medicamenteuze behandeling 
mogelijk met diflunisal en tafamidis, geneesmiddelen die 
een bescheiden remmend effect hebben op de ziektepro-
gressie.1,2

Diflunisal en tafamidis stabiliseren tetrameren van het 
transthyretine-eiwit, waardoor amyloidvorming wordt voor-
komen. Een andere therapeutische benadering is inhibitie 
van de productie van TTR mRNA met een specifiek ‘small 
interfering RNA’ of een specifiek ‘anti-sense oligonucleoti-
de‘, waardoor de aanmaak van het transthyretine-eiwit in de 
lever sterk wordt onderdrukt.3

SAMENVATTING VAN DE STUDIES
Onlangs zijn in eenzelfde editie van de New England Journal of 
Medicine de resultaten gepubliceerd van 2 gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebogecontroleerde studies (RCT’s), die de 
effectiviteit onderzochten van behandeling met patisiran (een 
‘small interfering’ RNA, toedieningswijze intraveneus eens 

per 3 weken) en inotersen (een ‘anti-sense oligonucleotide’, 
toedieningswijze subcutaan eens per week).4,5 De studies zijn 
in internationaal verband in meerdere centra uitgevoerd. 
Randomisatie gebeurde volgens een 2:1-ratio: in de patisi-
ranstudie kregen 148  patiënten patisiran en 77  patiënten 
placebo, in de inotersenstudie kregen 112  patiënten inotersen 
en 60  patiënten placebo.  Patiënten hadden polyneuropathie 
stadium 1 (geen beperkingen in mobiliteit) of stadium 2 
(hulp nodig bij mobiliteit, maar niet rolstoelgebonden). De 
follow-up was 18 maanden in de patisiranstudie en 66 weken 
in de inotersenstudie. De primaire uitkomstmaat was veran-
dering in de ‘modified Neuropathy Impairment Score’ 
(mNIS+7; hoe hoger de score, hoe meer functieverlies). In de 
inotersenstudie was daarnaast verandering in de score op de 
‘Norfolk Quality of Life-Diabetic Neuropathy’ (Norfolk QoL-
DN; hoe hoger de score, hoe slechter de kwaliteit van leven) 
vragenlijst een primaire uitkomstmaat. Secundaire uitkomst-
maten waren in de patisiranstudie onder andere Norfolk 
QoL-DN, motor-NIS, specifieke ‘Rasch-built overall disability 
score’ (R-ODS; hoe lager de score, hoe meer beperkingen), 
autonome symptoomscore, en in de inotersenstudie onderde-
len van de mNIS+7, domeinen van Norfolk QoL-DN, en kwa-
liteit van leven volgens de 36-item Short Form health survey 
(36-SF). 
In de patisiranstudie voltooide 93% van de  patiënten in de 
patisirangroep en 71% in de placebogroep trialdeelname, in 
de inotersenstudie was dit 78% in de inotersengroep en 87% 
in de placebogroep. Beide studies toonden niet alleen signi-
ficante verschillen in het voordeel van patisiran en inotersen 
ten opzichte van placebo in alle primaire en secundaire uit-
komstmaten, maar ook geen of nauwelijks ziekteprogressie 
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in de interventiegroepen. In de patisiranstudie werden geen 
verschillen waargenomen in bijwerkingen tussen de patisi-
ran- en de placebogroep. In de inotersenstudie traden vaker 
aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen op in de ino-
tersen- dan in de placebogroep, waaronder trombocytopenie 
en glomerulonefritis/tubulaire interstitiële nefritis. 
De grootte van beide studies was gebaseerd op het vinden 
van minstens 9 punten verschil op de mNIS+7 tussen de 
interventie- en placebogroep. Het verschil in mNIS+7 tus-
sen de interventie- en placebogroep bleek 28 punten in de 
patisiranstudie en 20 punten in de inotersenstudie. In beide 
studies steeg de mNIS+7-score in de placebogroep als ui-
ting van meer functieverlies, terwijl de score nauwelijks 
steeg in de interventiegroep. De spierkracht bepaalde 45-
50% van de gevonden verschillen in mNIS+7-score. De 
mNIS+7 is een optelsom van de bevindingen bij neurolo-
gisch onderzoek, zenuwgeleidingsonderzoek en kwantita-
tieve sensibele tests.6 Afhankelijk van de samenstelling van 
de optelsom kan een bepaald verschil in mNIS+7-score 
meer of minder klinische relevantie hebben, maar omdat elk 
punt evenveel gewicht heeft, voldoet de mNIS+7 eigenlijk 
niet om met zekerheid iets over klinische relevantie te kun-
nen zeggen. De duidelijk betere kwaliteit van leven en vol-
gens de R-ODS minder functionele beperkingen in de inter-
ventiegroepen geven aan dat de gevonden verschillen in 
mNIS+7 daadwerkelijk voor de  patiënt klinisch relevant 
zijn. 

PRAKTISCHE IMPLICATIES
Op grond van de resultaten van deze RCT’s zijn patisiran 
en inotersen onlangs door de Amerikaanse Food and Drug 
Adminstration en European Medicines Agency goedge-
keurd voor de behandeling van  patiënten met hATTR en 

polyneuropathie stadium 1 en 2. Vooralsnog zullen de 
meeste  patiënten waarschijnlijk in eerste instantie behan-
deld worden met diflunisal (stadium 1 tot en met 3) of ta-
famidis (stadium 1 en 2). Bij verdere ziekteprogressie zal 
gekozen kunnen worden voor patisiran of inotersen en de 
keuze tussen deze 2 geneesmiddelen zal onder andere af-
hangen van hoeveel gewicht wordt gegeven aan het bijwer-
kingenprofiel van inotersen, gemak van subcutane toedie-
ning van inotersen versus intraveneus bij patisiran, 
effectiviteit van patisiran voor cardiomyopathie, en ver-
schil in bijwerkingenprofiel. Erfelijke TTR-amyloïdose is 
een behandelbare aandoening geworden en daarom is het 
des te belangrijk om de aandoening in een zo vroeg moge-
lijk stadium te herkennen en asymptomatische dragers te 
identificeren. 
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