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»Min kollega Van Der Mey blev i
april i år konsulterad angående en sjuk
kvinna, som de sista nätterna tagit sul-
fonal för att få sova. Patienten hade
urinstämma men den urin som min kol-
lega kunde samla med hjälp av kateter
hade en mörkröd färg, som ovillkorli-
gen förde tankarna till portvin. De
spektroskopiska egenskaperna hos pro-

vet stämde med hematoporfyrin.» Det-
ta är, i översättning från holländska, ett
utdrag ur B J Stokvis’ rapport 1889 [1]
(den första i världen) om ett urinprov
som visar sig innehålla porfyriner, dvs
de komplexa och vackra molekyler som
i oxiderad form har röd färg och i UV-
ljus ger rosa fluorescens (Faktaruta 1).
Den första svenska iakttagelsen av
»porfyrinuri» gjordes 1891 av Olof
Hammarsten [2]. Från mitten av 1920-
talet och ett tiotal år framåt kartlade Jan
Waldenström epidemiologi och ärftlig-
hetsgång för den porfyriform som inter-
nationellt kom att kallas »Swedish por-
phyria» och för vilken han 1937 lanse-
rade namnet akut intermittent porfyri. I
takt med att det på 1950- och 60-talen
kom rapporter utifrån om tre andra ty-
per av porfyri upptäcktes fall av också
dessa i Sverige av Waldenström och
Birgitta Haeger-Aronsen. Så sent som
under 1980- och 90-talen diagnostisera-
des i landet de tre sista av de samman-
lagt sju kända olika formerna av porfy-
ri.

Enzymdefekter
På 1960- och 70-talen upptäcktes att

bakom de olika porfyrierna ligger sänkt
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Ny serie: Porfyri
»The porphyrias. Obscure diseases with con-

fusing names considered only when need for di-
agnosis is desperate» (Anthony Mac Donagh
1997).

I Sverige finns i storleksordningen två till tre
tusen personer som är bärare av anlag för por-
fyri. Dessa genetiska rubbningar utgör mine-
ringar i metabolismen i och med att plågsamma
symtom från nervsystemet och huden plötsligt
kan utlösas av omgivningsfaktorer. Anlagsbä-
rartillstånden är svåra att säkert diagnostisera
och kan i kliniskt manifest skede medföra ex-
trem känslighet för felbehandling. De är också
associerade med följdtillstånd som motiverar
löpande kontrollprogram. Gemensamt för de
sju olika formerna av porfyri är att en tidig

diagnos kombinerad med rådgivning till pati-
enten och medicinsk övervakning har avgöran-
de effekter på morbiditeten och mortaliteten.
Patienterna uppträder inom alla specialiteter;
det faktum att de har porfyri skyddar inte mot
andra sjukdomar. Utan att vara sällsynta är
tillstånden ändå så ovanliga att beredskapen
ofta är låg när ett fall dyker upp och ställer krav
på rätt handläggning. I landet finns ett
kunskapscentrum som kan konsulteras och
som biträder vid diagnostiken. Ändå kan det
vara viktigt att ha kännedom om den generella
problematik som är förknippad med en patient
med porfyri och som är speciell för varje porfy-
riform. Detta är incitamentet till den serie ar-
tiklar om porfyri som inleds i detta nummer.

Porfyri –
minering i metabolismen
Porfyri är inte en sjukdom

utan en grupp av ärftliga, meta-
boliska rubbningar med allvar-
liga symtom, som kan utlösas av
en mängd faktorer i omgivning-
en. Diagnosen är lätt att missa,
och felbehandling förekommer
ofta vid dessa ovanliga tillstånd.
Porfyricentrum Sverige vid
Huddinge sjukhus har samlat
på sig mycket kunskap, bl a ett
porfyriregister omfattande
drygt 1 200 bärare, i syfte att
fungera som ett nationellt kun-
skapscentrum i fråga om dia-
gnostik, behandling, övervak-
ning och profylax.

Porfyri
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aktivitet av något av de sju sista av åtta
enzymer som är nödvändiga för att byg-
ga upp hem via mellansteg av porfyrin-
förstadier och porfyriner (Faktaruta 2).

De mer vanliga formerna går med en
ungefär halverad enzymaktivitet, och
många av anlagsbärarna är symtomfria
[3]. Vid några sällsynta typer är restak-
tiviteten av defektenzymet i storleks-
ordningen 1–2 procent, och alla anlags-
bärare har kliniska symtom på rubb-
ningen.

Akuta porfyr ier
och hudporfyr ier
Den patogenetiska modellen för por-

fyrisjukdomarna bygger på föreställ-
ningen att den sänkta katalytiska kapa-
citeten skapar ett hinder för det fria flö-
det av metaboliter genom syntesvägen.
Följden blir att defektenzymets substrat
ansamlas. Dessa metaboliter har toxis-
ka effekter som ger upphov till de typis-
ka kliniska yttringarna. Vid de former
där porfyrinförstadierna aminolevulin-
syra (ALA) och porfobilinogen (PBG)
ackumuleras, dvs vid sänkt enzymakti-
vitet i stegen 2 och 3, angrips nervsyste-
met i alla dess delar. Den för dessa till-
stånd typiska, attackvis påkommande
neuropsykiatriska krisen har gett dem
beteckningen »akuta porfyrier» [4].
Stas i de avsnitt av hemsyntesen där
porfyriner bearbetas, dvs stegen 4–8, le-
der till ett överskott av dessa fotodyna-
miskt aktiva molekylslag i huden som
skapar dermatologiska problem. Ett par
av dessa hudporfyrier, porphyria varie-
gata och hereditär koproporfyri, går
med överproduktion också av porfyrin-
förstadier och därför med symtom även
från nervsystemet.

Associerade sjukdomar
Sena manifestationer av porfyritill -

stånden har uppmärksammats på senare
år. Framför allt engageras lever och nju-
rar. Riktade hälsokontroller kan minska
morbiditeten och mortaliteten och skall
därför genomföras.

Molekylär heterogenitet
Under den senaste tioårsperioden

har det molekylärbiologiska korrelatet
till alla former av porfyri klarlagts. Por-
fyriformer med dominant nedärvning
beror på att anlagsbäraren från den ena
av föräldrarna ärvt en ickeproducerande
eller felproducerande gen för defekten-
zymet. Vid de recessivt nedärvda, kli-
niskt mycket svåra porfyritillstånden är
bägge allelerna för enzymet muterade,
dock med en genprodukt som har en
viss kvarvarande enzymaktivitet. Med
tanke på den nyckelroll hemproteiner
spelar i syretransport (hemoglobin),
energiomsättning (cytokromenzymer)
och skydd mot radikaler (katalas, per-
oxidas) är det osannolikt att fullständig

avsaknad av restaktivitet kan vara för-
enlig med intrauterint liv.

Ett stort antal mutationer i en given
gen ger upphov till identisk klinisk och
biokemisk bild [5]. Den porfyri som hit-
tills är bäst kartlagd i molekylärbiolo-
giskt hänseende, akut intermittent por-
fyri, uppträder således som följd av mer
än hundratalet olika mutationer i genen
för det enzym som styr det tredje steget
i hemsyntesen.

Varierande vulnerabilitet
De heterozygota porfyriformerna,

dvs akut intermittent porfyri (AIP), por-
phyria variegata (PV), hereditär kopro-
porfyri (HCP), porphyria cutanea tarda
(PCT) och erytropoetisk protoporfyri
(EPP), har gemensamt att sjukdomen
inte uttrycks hos alla anlagsbärare. Hos
många individer förblir genmutationen
asymtomatisk, men hos andra aktiveras
det vilande porfyrianlaget, likt en meta-
bolisk mina, av omgivningsfaktorer.
Någon annan förklaring till den varie-

rande vulnerabiliteten än genetisk lägg-
ning är svår att se, och man måste förut-
sätta att ännu oidentifierade kandidat-
gener bestämmer om en genmutation
som disponerar för porfyri får kliniskt
uttryck eller ej.

Tidig diagnos och rådgivning!
Det finns ännu inga medel att i för-

väg avgöra om en individ som är bärare
av porfyrianlag kommer att utveckla
porfyrisymtom när han eller hon utsätts
för porfyrinogena agens. Eftersom des-
sa omfattar en mängd i och för sig trivi-
ala omgivningsfaktorer, såsom läkeme-
del, lösningsmedel, alkohol, vissa våg-
längder av ljus, och då sjukdomsytt-
ringarna ofta är plågsamma, ibland
livshotande och på olika sätt invalidise-
rande, är skälen starka att så tidigt som
möjligt försöka fastställa om en person
som tillhör porfyrisläkt är bärare av
porfyrianlag eller ej. Skulle så vara fal-
let, vilket det finns 50 procents risk för
i en familj med dessa former av porfy-
ri, kan information till patienten och
rådgivning effektivt hålla sjukdomen
tillbaka.

Svår anlagsbärardiagnostik
I symtomatiskt skede finner man så

gott som alltid biokemiska tecken på
rubbningen. Den typiska röda urinen i
akut fas beror på att porfyrinförstadier
och porfyriner, som produceras i över-
skott, utskils via njurarna. Det är där-
emot ofta svårt att med säkerhet påvisa
eller utesluta anlag för porfyri hos en
asymtomatisk individ. Ökad halt av
porfyriner och/eller porfyrinförstadier i
urin, feces eller blod förekommer och
talar i och för sig starkt för någon form
av porfyrinmetabolisk rubbning. Oftast
rör det sig då om porfyri av en typ som
finns i patientens släkt, om en sådan är
känd. Det kan emellertid också vara frå-
ga om en sekundär störning beroende
på leverengagemang av olika genes,
anemitillstånd, toxisk påverkan mm.
Å andra sidan, om utsöndringsfynd sak-
nas, vilket är det vanligaste i kliniskt la-
tent skede, går det aldrig att säkert ute-
sluta att patienten är bärare av porfyri-
anlag.

Eftersom enzymbristen är genetiskt
betingad gör den sig också gällande i
blodcellerna. Detta öppnar vägen för en
diagnostik som är oberoende av om pa-
tienten befinner sig i symtomatisk fas
eller ej. Några av enzymerna i hemsyn-
tesen är mitokondriella. Därför används
blodceller som har mitokondrier, t ex
lymfocyter, för enzymdiagnostiken av
HCP, PV och EPP.

Vid de övriga porfyriformerna är de
engagerade enzymerna cytoplasmatis-
ka. Röda blodkroppar kan således ut-
nyttjas som provmaterial vid utredning-
en av personer som hör till släkter
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Fotoreaktiv ringstruktur
Det röda blodfärgämnet hem består

av en porfyrinring med en centralt
placerad järnatom (   symboliserar si-
dokedjor med ättiksyragrupper). Med
hjälp av denna metall, och bunden till
olika proteiner, svarar porfyrinmole-
kylen för omhändertagandet av ener-
giinnehållet i de kolhydrater som klo-
rofyll – ett annat metallporfyrin – syn-
tetiserat med hjälp av energin i solljus.
De många dubbelbindningarna i struk-
turen ger porfyrinmolekylen egenska-
pen att absorbera ljus av ett antal spe-
cifika våglängder. Den ojämförligt
kraftigaste absorptionstoppen ligger
vid ca 400 nm, dvs i »Sorets band» i
UV-A-området. När molekylen ut-
sätts för ljus av dessa våglängder lyfts
bindningselektroner upp till högre
energitillstånd, sk singlet- och triplet-
exciterade tillstånd. Då elektronerna
efter en kort tidsrymd faller tillbaka till
sina gamla energinivåer utsänder mo-
lekylen överskottsenergin via den ty-
piskt röda fluorescensen. Elektroener-
gi överförs också till omgivande mole-
kyler, framför allt till syre som i biolo-
giska vävnader övergår till högreakti-
va, toxiska singlet-oxygenradikaler.

FAKTARUTA 1 



med AIP, ALA-dehydratasbristporfyri
(ALAD-P), kongenital erytropoetisk
porfyri (CEP) och porphyria cutanea
tarda (PCT). Enzymmätningarna har en
betydligt större diagnostisk kraft än ut-
söndringsanalyserna. Beroende på över-
lappning mellan värdena för anlagsbä-
rare och icke anlagsbärare når man trots
detta inte upp till den 100-procentiga
säkerhet i diagnostiken som är önskvärd

med tanke på de potentiellt allvarliga
följderna av såväl underdiagnostik som
överdiagnostik.

Överlägsen gendiagnostik
Det molekylärbiologiska genom-

brottet på porfyrifronten i slutet på
1980-talet öppnade vägen för en an-
lagsbärardiagnostik med överlägsna
prestanda. För att den mutation som

förekommer i släkten i fråga skall kun-
na påvisas direkt, krävs att man vet vil-
ken genförändring man skall leta efter.
Första åtgärden är vanligen att man med
hjälp av metoder för att upptäcka tidiga-
re kända mutationer försöker ta reda på
om den person man undersöker är bära-
re av någon av dessa. Blir det inte napp
får man med hjälp av den mer vidlyf-
tiga sekvenseringstekniken genomleta
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Genetiskt betingade enzymrubbningar i hemsyntesen
Järnporfyrinet hem byggs upp i ett metaboliskt förlopp på åtta steg. Varje delprocess i kedjan styrs av sitt enzym. Vid porfyri-

erna är aktiviteten av ett av de sju sista enzymerna sänkt beroende på mutation i den gen som står för bildningen av enzymet i frå-
ga. (Mutationer som påverkar det inledande enzymet ALA-syntas ger upphov till den bristande hemoglobinisering som ligger
bakom ansamlingen av outnyttjat järn i benmärgens röda cellelement och som är tecken på primär sideroblastisk anemi.) De oli-
ka enzymdefekterna ger upphov till de skilda formerna av porfyri. När enzymskadan orsakar stas i något avsnitt av syntesförlop-
pet ansamlas metaboliter– porfyrinförstadier och porfyriner– som har toxiska effekter på nervsystemet (stegen 2 och 3) och/el-
ler i huden (stegen 4–8). Ofta är det yttre faktorer som aktiverar rubbningen och utlöser symtomen– olika agens vid olika porfy-
rier: vissa farmaka, hormonbehandling, järnsupplementering, alkohol, fasta, vissa våglängder av ljus med mera. Trafiken av por-
fyriner genom lever och njurar skadar så småningom organen och ger upphov till de sena effekterna av porfyri: levercirros, hepa-
tocellulär cancer, leversvikt, nedsatt njurfunktion.

I figuren oförklarade förkortningar: PBGD – porfobilinogendeaminas, Uro III Cos – uroporfyrinogen-III-kosyntas, FC – fer-
rokelatas, PPGO – protoporfyrinogenoxidas, KPGO – koproporfyrinogenoxidas, UPGD – uroporfyrinogendekarboxylas.

FAKTARUTA 2 



genen systematiskt efter mutationer, så
att den för släkten specifika genför-
ändringen blir känd. Denna relativt mö-
dosamma identifieringsprocess kan
kringgås om man på annan väg kan få
uppgift om vilken mutation som är ak-
tuell i släkten, tex via släktregistren
över patienterna i landet.

Akut intermittent porfyri är den
rubbning bland porfyrierna som först
blev föremål för molekylärbiologernas
intresse, och här har gendiagnostiken
kommit längst. Så gott som samtliga
AIP-släkter i landet är vid det här laget
kartlagda och genmutationerna notera-
de i registret på Porfyricentrum. Det-
samma gäller fåtalet familjer med ho-
mozygot porfyri, dvs ALAD-P och
CEP. För de övriga porfyriformerna har
kartläggningen startats, och inom ett år
eller två kommer anlagsbärare också
med dessa rubbningar att kunna dia-
gnostiseras med molekylärbiologisk
teknik.

Små patientgrupper
med ovanliga rubbningar
Endast två till tre tusen personer i

landet är bärare av någon typ av porfy-
rianlag. Tillstånden är ofta svåra att på-
visa men är riskabla att lämna odia-
gnostiserade och olyckliga att felbe-
handla. Samtidigt är det fråga om sjuk-
domar som är uttalat tacksamma att fö-
rebygga med hjälp av rådgivning och
medicinsk kontroll. Enligt all erfaren-
het är det svårt för sjukvården generellt
att hålla sig uppdaterad när det gäller
handläggningsstrategierna för små
grupper av patienter med krävande
sjukdomstillstånd. Problemet hur detta
relativt begränsade antal individer
oberoende av bostadsort skall kunna få
del av den specialkunskap som krävs
för säker diagnostik, för sakkunnig
rådgivning och för framgångsrik be-
handling av sjukdomsyttringarna, de-
lar porfyrikerna med andra patient-
grupper med ovanliga och komplicera-
de rubbningar.

Kunskapscentrum
Inrättande av ett nationellt kunskaps-

centrum, som följer den medicinska ut-
vecklingen och som kan ge sjukvården
konsultativt och diagnostiskt stöd, är
sannolikt det mest kostnadseffektiva
sättet att tillgodose dessa patienters be-
hov av en stadig medicinsk kontakt med
specialkunskap och erfarenhet. En så-
dan resurs med förutsättningar att nå
långt ut i sjukvårdsorganisationen har
med åren utvecklats på Porfyricentrum.
Dess laboratorium är som enda special-
laboratorium i landet ackrediterat av
Swedac. Det gör efter remiss mellan
1 000 och 1500 utredningar årligen.
Varje år diagnostiseras mer än hundra-
talet nya anlagsbärare vilket är ett även

internationellt sett anmärkningsvärt ut-
byte när det gäller så ovanliga tillstånd
som porfyri. Ungefär lika många tele-
fonkonsultationer genomförs, dvs 4–5
dagligen. Frågorna gäller behandlings-
och utredningsstrategier vid de olika
porfyriformerna, val av läkemedel och
anestetika, möjligheter till profylax etc.
Man söker ibland också uppgifter om
enskilda patienter, t ex om utredning
har gjorts tidigare eller om släktförhål-
landen som kan antyda porfyri. Porfyri-
registret omfattar idag omkring 10000
utredda personer. Av dessa är drygt
1 200 bärare av porfyrianlag och är or-
ganiserade släktvis i databasen.

Läkemedelsbehandling är en grann-
laga uppgift eftersom individerna vid
flera former av porfyri reagerar på vis-
sa farmaka med att utveckla symtom på
sin rubbning. För rådgivningen används
ett databaserat biverkningsregister som
vidareutvecklas i takt med att iakttagel-
ser  om porfyrinogenitet hos farmaka
rapporteras. Uppdateringen av kunska-
pen inom porfyriområdet sker i stor ut-
sträckning via facktidskrifterna där ar-
tiklarna klassificeras med hjälp av ett
antal sökord och läggs in i litteraturda-
tabas. I arkivet finns idag ca 5000 sär-
tryck tillgängliga via databasens 300
sökbegrepp.

Vid årsskiftet flyttade Porfyricent-
rum till den laboratoriemedicinska divi-
sionen på Huddinge sjukhus. Där bildar
det tillsammans med det metaboliska
laboratoriet ett större nationellt
kunskapscentrum beträffande medföd-
da metaboliska sjukdomar.

Nätverk
För att hålla frekvensen av feldia-

gnostik så låg som möjligt skall de
biokemiska och molekylärbiologiska
utredningarna göras på ett specialla-
boratorium. Kliniskt bör däremot pati-
enten skötas så nära sin hemort som
möjligt. En lokal porfyrimottagning
medger också att en mycket riskabel
omgivningsfaktor för porfyriker eli-
mineras: TMD, dvs »too many doc-
tors». En stadig och lättillgänglig me-
dicinsk kontakt, som är förtrogen med
sjukdomen och hur den hanteras, som
har kännedom om patientens sjukhis-
toria och som vid behov fungerar som
insiktsfull remittent när det gäller be-
handling för andra sjukdomar, är spe-
ciellt värdefull när det gäller porfyri.
Ett nätverk av mottagningar i landet
som arbetar med kunskapsstöd från ett
aktivt kunskapscentrum fordrar emel-
lertid välstrukturerade och uppdatera-
de riktlinjer för hur patienten med por-
fyri bör tas om hand. I kommande
nummer av Läkartidningen presente-
rar vi förslag till program för de tre
vanligaste porfyriformerna: AIP, PCT
och EPP.
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Summary
Porphyria; a metabolic minefield

Ylva Floderus, Pauline Harper, Ann
Henrichson, Stig Thunell
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The porphyrias, uncommon conditions
often eluding diagnosis, extremely susceptible
to inappropriate treatment and associated with
severe late manifestations, are representative of
the small groups of scarce and complex dis-
eases that are difficult to manage without spe-
cialised resources. A network of offices with di-
agnostic and consultative support from a natio-
nal specialist centre is probably the most cost-
effective way of meeting the patients’ demands
in terms of highly specialised medical experi-
ence coupled with close contact and continuity.
This approach, adopted by the Swedish Por-
phyria Centre, is based on well structured and
regularly updated programmes for the man-
agement of porphyria patients.
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S-14186 Huddinge, Sweden.
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