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Amyloidose i larynx
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Amyloidose er en heterogen sygdom, som karakterise-
res ved ekstracellulær aflejring af amyloidsubstans 
(misfoldede uopløselige proteiner), der medfører dys-
funktion af det afficerede organ. Sygdommen forekom-
mer systemisk eller lokaliseret og subklassificeres efter 
det amyloide protein. Amyloidose er primær ved neo-
plasier og hereditære former eller sekundær til f.eks. 
kronisk inflammation og infektionssygdomme. Hyp-
pigst forekommer lokaliseret amyloidose i hud, larynx, 
bronkier og urinveje.

SYGEHISTORIE

En 55-årig syrisk kvinde med type 2-diabetes og astma 
henvendte sig pga. progredierende dysfoni igennem 
fire år samt funktionsdyspnø igennem to år. Hun blev 
udredt i øre-næse- hals-regi pga. stemmen. Objektivt 
fandt man ved stroboskopi hævelse af væv i rhinopha-
rynx og kraftig overkompression af plica ventriculares. 
Tilstanden blev tolket som hyperfunktionel dysfoni, og 
hun blev henvist til logopædisk behandling. 

Ved kontrol fem måneder senere havde patienten 
uændrede symptomer. Ved en videolaryngoskopi blev 
der konstateret en gullig, fast og afrundet proces i ven-
stre side af rhinopharynx, en symmetrisk fast hævelse 
på bagvæggen i oropharynx og hypopharynx og uæn-
dret kraftig fortykkelse af plica ventriculares (Figur 1). 
Der var intet indblik til plica vocales. Ved en MR-

skanning af hovedet og halsen bekræftedes processen i 
rhinopharynx og diffus hævelse af væv i oropharynx. 
Ved rinofaryngoskopi og laryngoskopi i generel anæ-
stesi blev den faste proces i rhinopharynx excideret, og 
der blev taget biopsier fra plica ventriculares. Plica vo-
cales var normale. 

Samtlige biopsier viste ved congorød indfarvning 
amyloidaflejringer. Patienten blev henvist til 
Amyloidosecentret på Hæmatologisk Afdeling, Odense 
Universitetshospital. Her blev der foretaget en omfat-
tende udredning med massespektrometri af det biopte-
rede materiale fra rhinopharynx og larynx, knogle-
marvsundersøgelse, hudbiopsi, blodprøver, fokuseret 
ekkokardiografi og 18F-fluordeoxyglucose-
positronemissionstomografi. Patienten blev diagnosti-
ceret med lokaliseret multifokal amyloidose af typen 
letkædekappaamyloidose i de øvre luftveje. Der blev 
ikke fundet holdepunkter for systemisk amyloidose.

Patienten blev reopereret med laserresektion af 
plica ventriculares. Ved syvmånederskontrol var der 
bedring af hendes vejrtrækningsgener og stemmemæs-
sige gener. Ved stroboskopi fandt man fortsat amyloid-
aflejring i larynx. Kirurgen valgte en watchful waiting-
strategi med kontroller på Øre-næse-halsafdelingen og 
Hæmatologisk Afdeling.

DISKUSSION

Laryngeal amyloidose (LA) er sjældent forekommende 
og udgør kun 0,2-1,2% [1, 2] af de benigne tumorer i 
larynx. LA er som regel en lokaliseret sygdom, men kan 
også ses som del i systemisk amyloidose. Incidensen er 
højest hos personer i alderen 40-60 år med overvægt 
hos mænd [2]. 

Symptomerne er oftest uspecifikke, hvilket kan lede 
til forsinket diagnose, som også var tilfældet hos pa-
tienten i sygehistorien, hvor hun havde haft symptomer 
i fire år, inden den korrekte diagnosen blev stillet. De 
hyppigste symptomer er dysfoni, dyspnø og dysfagi [3]. 
Den submukøse ansamling af amyloide proteiner er of-
test gullig til hvidlig og tumorlignende, men kan være 
svær at skelne fra andre typer læsioner i larynx. 
Diagnosen stilles ved biopsi. MR-skanning er velegnet 
til vurdering af bløddelsforandringer og omfanget af 
amyloide forandringer. Det har siden 2015 været mu-
ligt at henvise patienter med formodet eller diagnosti-
ceret amyloidose til Amyloidosecentret på Odense 
Universitetshospital, som er et multidisciplinært samar-
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bejde for højtspecialiseret diagnosticering og behand-
ling af amyloidose. Samarbejdet muliggør et accelere-
ret patientforløb med koordinering af undersøgelser på 
forskellige afdelinger ved fagpersoner med særligt 
kendskab til amyloidose.

Patofysiologien bag LA er uafklaret. Den mest ac-
cepterede teori er, at aflejringer udvikles gennem en lo-
kaliseret monoklonal immunproliferativ sygdom, hvor 
plasmaceller producerer letkædeimmunglobulin af ty-
pen kappa eller lambda, som aflejres ekstracellulært 
[4]. 

Der eksisterer ikke nogen konsensus om behandlin-
gen, og anvendte behandlingsmodaliteter spænder fra 
kirurgisk intervention med laserresektion til radiote-
rapi og kemoterapi. Kirurgi betragtes som førstehånds-
valg med størst succesratio fulgt af radioterapi ved be-
handlingssvigt [5]. Recidiv ses i op til 50% af 
tilfældene, og patienter med LA bør derfor følges med 
kontrol [1, 3]. 

LA har en god prognose, og det primære mål er at 
opretholde frie luftveje samt afhjælpe stemmemæssige 
gener.
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Localised laryngeal amyloidosis is a rare tumour of the 

upper respiratory tract, which is characterised by 

extracellular accumulation of proteinaceous material in the 

submucosa. The aetiology is still unclear. This is a case 

report of localised multifocal amyloidosis located to larynx 

and rhinopharynx. A 50-year-old women with a history of 

progressive dysphonia and dyspnoea underwent ear-nose-

throat and haematological investigation with no signs of 

systemic involvement. The amyloid deposits in larynx were 

effectively treated with laser resection in general 

anaesthesia and regular follow-up.
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