
 

Faktaruta 
Den genetiska sjukdomen FAP-TTR, Skelleftesjukan 
Familjär Amylodios med polyneuropati (FAP-TTR) brukar även kallas Skelleftesjukan. 
Varje år insjuknar 20 till 30 personer i den dödliga sjukdomen Skelleftesjukan, en ärftlig 
sjukdom som är sällsynt i hela världen men inte ovanlig i Norr- och Västerbotten. I de två 
länen finns ¾ av landets ca 350 patienter. Obehandlad leder Skelleftesjukan till döden 
inom cirka 9 till 13 år efter symptomdebuten. Så här långt har det, utöver 
levertransplantation, funnits få möjligheter till effektiv behandling. 

Tidskriften Science utsåg läkemedelsbehandlingen med Onpattro som bromsar 
Skelleftesjukan till en av 2018 års tio största vetenskapliga nyheter i världen. Onpattro - är 
en av de två genterapier mot Skelleftesjukan som nu rekommenderas av Rådet för nya 
terapier, NT-Rådet. Det andra nya läkemedlet som NT-Rådet rekommenderar heter 
Tegsedi. Båda läkemedlen gör så att progressionen av polyneuropati bromsas. 

Tegsedi är avsett för behandling av polyneuropati i stadium 1 eller 2 hos vuxna patienter 
med ärftlig transtyretinamyloidos. Tegsedi innehåller inotersen, en antisens-oligonukleotid 
(ASO), en DNA-baserad oligonukleotid som hämmar produktionen av såväl muterat som 
normalt humant transtyretin (TTR). Tegsedi ges som subkutan injektion en gång per vecka. 
Behandling med Tegsedi medför en ökad risk för utveckling av trombocytopeni, en viss risk 
för försämrad njurfunktion och/eller glomerulonefrit och en viss risk för förhöjda 
levervärden. Regelbundna provtagningar krävs för att följa trombocytantal, njurfunktion 
och levervärden under behandlingen. 

Onpattro är avsett för behandling av ärftlig transtyretinamyloidos hos vuxna patienter med 
polyneuropati stadium 1 eller 2. Onpattro innehåller patisiran, en RNA-baserad nukleotid 
eller ett så kallat small interfering ribonucleic acid (siRNA) som riktar sig mot såväl 
muterade som normala TTR-mRNA. Onpattro administreras som intravenös infusion var 
3:e vecka. De vanligaste biverkningarna associerade med Onpattro är infusionrelaterade 
biverkningar och behandlingen måste föregås av premedicinering för att minska denna risk.  

NT-rådets rekommendationer innebär att patienter i första hand ska behandlas med de 
konventionella bromsläkemedlen Vyndaqel eller Diflunsial. Den nya genterapin Tegsedi 
rekommenderar NT-rådet till patienter som blivit sämre, trots bromsmedicin. Rådet 
rekommenderar landets regioner att avstå från Onpattro av kostnadsskäl, men den kan 
användas om Tegsedi ger allvarliga biverkningar. Den årliga kostnaden för att behandla en 
patient med Tegsedi uppskattas till 3,1 miljoner kronor. Och behandlingen är livslång. 


