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Fall 1-pojke 4 år  
– Remiss barnakut svullnad hö hand 
– Her: mor ngt reumatologiskt.  
– Tid frisk, 0 allergi/trauma/bett 
– Vaknat kraftigt svullen hö hand. Ej ont. 
– Fast svullnad handrygg till 3 cm ovan 

handled. Ej klåda/ömhet/bett/rodnad 
– Fraktur? Bett? Infektion?Allergi? 
– Rtg, Betapred, Tavegyl, inlagd 





Fall 1- Pojke 4 år 
– Morgonrond- förslag HAE. 

Hereditet?? 
– Mor kommer nästa dag- 

anamnestiskt svullnader/buksmärtor 
hos henne/syskon/syskonbarn. Vi har 
ngn brist !? HAE typ 1! 

– C1-esterasinhibitor kraftigt sänkt –
HAE typ 1! 



Fall 2 Flicka 2005 

  20120117: Rumänsk familj, tid en del bukbesvär. Vaknat 
med svullna fötter, svårt att gå. 

  Svullna kuddiga. CRP 0, urinprov ua. Hem. 
  Nästa dag. Fortsatt svullen framfot, en bit upp på fotrygg. 

D. Ospec svullnad. Hem. 
 
  0222: Slag pinne höger hand. På kvällen svullnat underarm 

hand. HAE?   
  Info föräldrar (0 her). Prover tas! C1-inhibitor, C4 
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HAE/AAE 

Hereditär form (HAE) Autosomalt dominant 
Typ I   Brist på C1-INH (85%) 
Typ II   C1-INH finns, men fungerar inte (15%) 
 
Typ III   Klinik samma, ingen defekt C1-inh,   

  faktor XII involverad, majoritet vuxna    
 kvinnor 

 
FÖRVÄRVAD FORM (AAE) 
Typ I   Association till blodsjukdom 
Typ II   Autoantikroppar mot C1-INH 



C1-inhibitorbrist 

Genetiskt betingad - Typ I 
– < 30 % av normal nivå i serum med 
    immunkemisk metod 
– Sänkt nivå med funktionell metod 
–  1 normal C1-INH-gen och 1 icke uttryckt gen 
– Fler än 100 olika mutationer beskrivna 
– Hög incidens de novo mutationer 10-20% 



C1-inhibitorbrist 

Genetiskt betingad - Typ II 
– Normal eller förhöjd nivå av C1-inhib i serum 

med immunkemisk metod 
– Sänkt nivå funktionellt 
–  1 normal C1-INH gen och 1 C1-INH gen som 

uttrycker ett dysfunktionellt protein 
– Som regel vissa aminosyror utbytta 



Hereditärt angioödem - 
C1-inhibitorbrist 

 Brist på C1-inhibitor medför 
bristande kontroll av serinproteaser 

  Symptom beror på: 
–  bradykinin som ger vasodilation och 

därmed ödem 
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FÖREKOMST 

HEREDITÄR FORM 
l  Prevalens 1/50 000 - 1/70 000 (Sverige ca 145 fall) 
 
 
FÖRVÄRVAD FORM 
l  Extremt ovanlig 
l  <100 fall i litteraturen sedan 1972 

 
Läkemedelsutlöst angioödem (ACE-hämmare) 
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GENETIK 

l  Kromosom 11q11-13.1 
l  C1-INH omfattar 17 159 baspar 
l  Många olika mutationer beskrivna >100 
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BIOKEMI 

l  C1-INH identifierad 1961 
l  478 aminosyror 
l  Syntetiseras i fr a leverceller och vissa blodceller 
l  Enzymhämmare 
l  Viktig hämmare i komplementsystemet 



C1-inhibitor 

  Polypeptid, kraftigt glykosylerad, 3 disulfid-
bryggor,110 kDa	


  Hör till serpin (serine protease inhibitor) protein 
superfamiljen 	


  C1-inhibitorgenen, 17 kB, 8 exoner, finns på 
kromosom 11q  



C1-inhibitor 

  Syntetiseras i levern 
  Serumkoncentration ca 0,2-0,4 g/L 
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PATOFYSIOLOGI 

C1-INH-rubbning 

Överaktivering av olika mediatorsystem 

Vasoaktiva peptider, fr a bradykinin 

Angioödem i subkutis & submukosa 



C1-inhibitor - funktion 

C1-inhibitorn fungerar som ett kontrollprotein 	

med hämmande effekt på serinprotesaser 	
	

	


 Komplementsystemet	

 Kallikrein-kininsystemet	

 Koagulationssystemet	

  Fibrinolytiska systemet	
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PATOFYSIOLOGI 

Hagemanfaktorn 

prekallikrein 

kallikrein 

kininogen bradykinin 
plasmin 

C1 

plasminogen 

C2 C2b C2-kinin 

C1-INH 
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KLINIK VID HAE 

l  I släkten (oftast) (autosomalt dominant) 
l  Tidig debut (barndom - tonår) 
l  Attacker av svullnad i subkutis 

Spontant eller provocerat 
Självbegränsande (24-72h) 
Ej klåda, smärta eller kvaddlar 

l  Attacker av svullnad i submukosa 
GI: diffus värk, koliksmärta, illamående, kräkningar, 

förstoppning, diarré, ascites 
Luftvägar, ssk larynx: heshet, dysfagi, andningshinder 
Urogenitalt: trängningar, dysuri, svullnad 



Debutålder för HAE Symptom 
 (n=53) 

Kumulativt antal 
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Winnewisser J, J Int Med 1997; 241: 39 



Klinik 
  – 50 % debut före 8-åå  

– Ökade symptom puberteten/grav 
– Duration ngt-några dygn 
– Vanligaste spt > 50%: buksmärtor, 

illamående snabbt uppkommen 
extremitetssvullnad (ej klåda,rodnad) 

– Mindre vanligt: sc ansiktsödem 10%  
– 1 barn akut larynxödem 1 ggr 
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KLINIK VID HAE 



HAE attack in a patient before 
treatment with Berinert P 

After treatment with Berinert P 







Computer tomogram of the abdomen showing abdominal wall edema 
in the region of the small intestine 

Bork K, DMW 1997 (122): 1347-1350 
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UTLÖSANDE FAKTORER 

l  Fysiskt trauma 
l  Kirurgi o/e injektion (huvud, hals, svalg) 
l  Tandextraktioner 
l  Endotrakeal intubation/endoskopi 
l  Hormonella faktorer (p-piller, graviditet) 
l  ACE-hämmare (Förbjudna vid HAE!) 
l  Psykisk stress 
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DIAGNOSTIK 

l  Anamnes 
l  Status 
l  Laborationer 

C4 
C1-INH kvantitativt (mängd) 
C1-INH kvalitativt (funktion) 



C1 Inhibitor koncentration hos 
HAE Patienter (Typ I) och friska 

C1 inhibitor 
(g/l) 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

p<0.0001 

HAE patienter Kontroller 
Nielsen, J of Int Med 1996; 239: 119 



Laboratorievärden vid HAE 
 (n=226) 

Type C1 Inhibitor Concentration C1 Inhibitor Activity
Ag (%) (%)

I 16.2 15.0
II 112.5 18.0
Normal Range 63-137 69-130

Agostoni A, Medicine 1992; 71: 206 



Tidig diagnos hos barn 

 Mät C1-inhibitor mängd/funktion 
  Info, förskriv C1-inhibitor hem 
 Varningsmarkera journal 
 Lämna skriftlig info 
 Överväg profylax 

– Undvik P-piller med östrogen 
– Profylax inför kirurgi/tandingrepp 
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BEHANDLING 

AKUTBEHANDLING 
l  Fri luftväg (intubation, tracheotomi) 
l  C1-INH-koncentrat i.v. 
l  Bradykinin inhibitor >18åå 
l  Tranexamsyra i.v. 
l  Färskfrusen plasma? Nej! 
KORTTIDSPROFYLAX 
l  C1-INH-koncentrat i.v. Androgen p.o. 
LÅNGTIDSPROFYLAX 
l  Tranexamsyra p.o. 
l  Androgen p.o. 
l  C1-INH-konc. 
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TRANEXAMSYRA (CYKLOKAPRON) 

l  Plasmin- och proteashämmare 
l  Akutbeh i.v. injektion 
l  Profylax p.o. vanligaste användningsområdet 
l  Biverkningar fr. a. illamående & diarré 
l  Halvdålig effekt, Bra för vissa! 
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ANDROGENER 

l  Stimulerar C1-INH-syntes 
    Korttidsprofylax 

 Danazol (Danol, Danatrol) 
 Oxandrolone (Oxandrin) 

    Långtidsprofylax 
 Danazol (Danol, Danatrol) 50-200 mg/d 
 Oxandrolone (Oxandrin) 2,5-10 mg/d 

 
l  Biverkningar 

 Viktsökning, huvudvärk, mensrubbningar, 
leverpåverkan, blodfetter, virilisering... 

l  Licenspreparat 
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C1-INH-KONCENTRAT 

l  C1-INH-koncentrat 
     Berinert-P® (humant) 
     Rucanest® (rekomb), Cinryze ® (humant) 

l  Akutbehandling/korttidsprofylax 
 Långsamt i.v. (20E/kg, dvs 500-1500 E) 
 Effekt från 30 min  
 Halveringstid 34 h 
 Duration -3-5 d 
 Rumstemp, hållbart 30 mån 

l  Biverkningar 
 Yrsel, blodtrycksfall 
 Risk för ”okänd” ny blodsmitta trots rening? 
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ICATIBANT (FIRAZYRR) 

l  Syntetisk decapeptid 
l  Bradykinin B2-antagonist 
l  Bradykinin är inflammatorisk mediator 

Ø  Bildas lokalt i vävnad vid t ex skada, trauma 
Ø  Framkallar kärlvidgning, ödem och sammandragning av 

glatt muskulatur 
l  Godkänt i Sverige vid HAE > 18 åå 
l  God effekt ( fr 1,5 tim) och säkerhet 
l  Förfylld spruta 
l  Rumstemperatur 
l  Sprutas subkutant 



NYARE BEHANDLING 

l  Rekombinant framställt C1-INH  
    Rucanest® Reg LMV >18åå Kaninmjölk! 
l  Dubbelt nanofiltrerat C1-INH-koncentrat  
    Cinryze® ej reg LMV 

l  Icatibant - B2 bradykininreceptor-antagonist 
Firazyr® Reg LMV >18åå 

 
l  Ecallanatide - rekombinant kallikreinreceptor-

antagonist Kalbitor® Ej reg Europa 



Fall 2 Flicka f 2005  
  C1-inhibitor 0,09 (0,20-0.40) 
  C4 0,06 (0,13-0,32) 
  HAE typ I!!!! 
  Prover mor, far, syskon ua, mutation! 
  Föräldrar skeptiska till diagnosen/dr 
  I Rumänien skickat gen. analys (tyskt lab) (10.000 skr) 
  Heterozygot mutation  i exon 3 på SERPING1 genen! Som 

2011 beskrivits som symtomgivande. HAE typ1 
  Nu bättre dialog! Men mått bra sedan dess. Beredskap för 

behandling finns nu! 



Tack  

 Kom ihåg SWEHA vår svenska grupp som 
följer HAE! 

 Rapportera nya fall 
 Kommunicera gärna!!! 
  Se även Soc Styrelsens hemsida, ”Ovanliga 

sjukdomar”!!! 


