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Vid protein C-brist uppträder
svåra organmanifestationer till
följd av trombosbildning, ibland
redan i livmodern. Trots tillgång
till substitutionsterapi med pro-
tein C-koncentrat kan man ty-
värr inte alltid undvika allvarli-
ga livshotande symtom i nyfödd-
hetsperioden. Fosterdiagnostik
baserad på DNA-teknik kan
emellertid ge viktig information
vid graviditet eller inför framti-
da graviditeter.

Protein C-systemet har under senare
år alltmer kommit att stå i fokus för ko-
agulationsforskningen. Upptäckten av
APC-(aktiverat protein C)resistens som
förklaring till cirka hälften av fallen
med familjär trombofili [1] är ett exem-
pel på hur dessa kunskaper fått klinisk
betydelse.

Nedan följer en fallpresentation av
en patient med neonatal purpura fulmi-
nans (PF) orsakad av medfödd homozy-
got form av protein C-brist. Detta ovan-
liga sjukdomstillstånd med en beräknad
incidens på 1/200 000–400 000 födslar
illustrerar väl protein C-systemets av-
görande betydelse för en fungerande

antikoagulation. Vi vill med denna arti-
kel fästa uppmärksamhet på ett
syndrom som, trots att det är så sällsynt,
är av vikt att känna till, inte minst då
prenatal diagnostik nu börjar bli till-
gänglig.

Fall med homozygoti
för protein C-brist
En 26-årig väsentligen frisk kvinna

utan hereditet för tromboembolisk sjuk-
dom föder sitt tredje barn, en pojke
(1988). Familjen har tidigare två friska
barn födda 1983 och 1986. Den nu ak-
tuella graviditeten har förlöpt utan an-
märkning.

Barnet föds i vecka 36 efter fram-
gångsrikt vändningsförsök på grund av
sätesläge som följs av tidig vattenav-
gång. Utdrivningsförloppet blir snabbt
och barnet framföds med navelsträngen
hårt om halsen. Apgarpoängen är 7-7-
10 med avdrag för hudfärg, tonus och
retbarhet. Födelsevikt är 2 690 gram.
Vid undersökning av barnet finner man
ett något stort rundat huvud med normal
fontanelltension, bilaterala ögonför-
ändringar samt en palpabel resistens till
höger i buken. Ultraljud och datortomo-

grafi av hjärnan visar bild som vid hyd-
ranencefali.

Oftalmologisk undersökning ger vid
handen att pojken har bilateral katarakt.
Ultraljud av buken visar att den resi-
stens som palperas i buken betingas av
en ventralt lateralt förskjuten men ej sä-
kert förstorad höger njure; misstanke
om njurventrombos framkastas.

Då pojken är 16 dagar gammal note-
ras ett nytillkommet blåmissfärgat om-
råde, cirka 3×6 cm i diameter, i höger
fossaregion. Lesionen har initialt utse-
ende av ett hematom men senare till-
kommer hemorragiska blåsor. Buken är
mjuk vid palpation. Under de närmaste
två veckorna ses en successiv utökning
av det missfärgade områdets storlek
samtidigt som pojkens allmäntillstånd
försämras. Hudbiopsi visar tromboti-
sering med fibrinutfällning i kärlen i
dermis utan medföljande inflammato-
risk reaktion. Detta fynd väcker tanken
om en eventuell koagulopati, i första
hand homozygot protein C-brist, med
trombosbildning i multipla organ som
bakomliggande orsak till pojkens sjuk-
domsbild. Koagulationsprover skickas
till koagulationslaboratoriet, Universi-
tetssjukhuset MAS, Malmö. Dessa vi-
sar att pojken har 10 procent av normalt
protein C-värde, det vill säga den miss-
tänkta diagnosen kan inte verifieras.

Fosterdiagnostik kan avslöja
homozygot protein C-brist
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Figur 1. Mutationsanalys i den
undersökta familjen samt protein C-
nivåer enligt funktionell/immunologisk
metod; – anger att test avseende protein
C-nivå ej utförts.
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Möjligen är det uppmätta värdet delvis
påverkat av tidigare plasmatransfusion.
Trettionio dagar gammal avlider pojken
stilla. För att försöka bringa klarhet i
fallet igångsätts en familjeutredning
som visar att såväl mor som far, samt
mormor, är heterozygoter för protein C-
brist av typ II (Figur 1).

Föräldrarna kommer från olika släk-
ter av svenskt ursprung, såvitt känt från
minst tre generationer tillbaka. Trom-
boembolisk venös sjukdom har inte fö-
rekommit i släkten på någondera sidan
vad föräldrarna vet. Övrig trombosut-
redning, inkluderande APC-resistens,
protein S- och antitrombin III-brist, ut-
faller negativ. 

Fosterdiagnostik
vid nästa graviditet
Då föräldrarna tidigt är inställda på

en ny graviditet och frågan om möjlig-
het till prenatal diagnostik väcks etable-
ras ett samarbete med dr David Cooper,
Thrombosis research institute, Univer-
sity of London (senare vid Institute of
medical genetics, University of Wales,
College of medicine, Cardiff) för att om
möjligt påvisa den för familjen aktuella
mutationen.

Blodprovsanalyser med mätning av
protein C-nivåerna visar att mor, far
samt de båda barnen alla är heterozygo-
ta för protein C-brist, det vill säga har
protein C-värden passande med hetero-
zygoti för bärarskap av protein C-brist-
genen. Molekylärdiagnostiken påvisar
en basparförändring hos modern vilken
skulle kunna tjäna som underlag för
prenatal diagnostik.

I november 1993 är modern ånyo
gravid och korionbiopsi utförs i vecka
11. Den molekylärgenetiskt baserade
prenataldiagnostiken blir tyvärr dock ej
konklusiv och det väntade barnet är
minst heterozygot för protein C-brist
och har 50 procents risk att vara homo-
zygot. Därför beslutades om fetal
blodprovstagning för analys av protein
C-nivåer hos fostret, vilken utförs vid
Rigshospitalet i Köpenhamn (dr Jens
Bang) i graviditetsvecka 18 respektive
30. Mätt med immunologisk metod är
protein C-värdet 2 respektive 3 procent
och med aktivitetsmetod 0 respektive
0,5 procent vid de olika mättillfällena.
Samtidigt har faktor IX-aktiviteten
(faktor IX är liksom protein C K-vita-
minberoende) stigit från 6 till 13 pro-
cent och misstanken om att homozygo-
ti för protein C-brist föreligger hos fost-
ret är nu stark. Redan efter den första
blodprovstagningen informeras föräld-
rarna om risken för homozygoti men
man beslutar sig för att fortsätta gravi-
diteten. Ultraljudsundersökning i sam-
band med provtagningarna visade inget
onormalt.

Man beslutar att låta graviditeten

fortsätta fram till 35 fullbordade veckor
med planerat sectio. Graviditeten av-
bryts på så sätt något i förtid vilket på te-
oretiska grunder anses kunna minska
riskerna för trombosutveckling hos
fostret in utero. Waranbehandling av
modern under den återstående gravidi-
teten diskuteras, men man avstår från
detta på grund av risken för blödnings-
komplikationer.

I vecka 35 + 4 utförs sectio som pla-
nerat. Barnet, en pojke, är vid framfö-
dandet fullt vitalt och har en födelsevikt
av 2 800 gram. Man noterar vid opera-
tionen att placenta på moderns sida del-
vis är trombotiserad. Efter provtagning
för protein C-bestämning erhåller poj-
ken protein C-koncentrat. Då protein C-
värdet i förprovet är oförändrat jämfört
med de prenatala provtagningarna, och
övriga K-vitaminberoende koagula-
tionsfaktorer visar för åldern normala
värden, kan diagnosen homozygoti för
protein C-brist anses vara fastställd.
Trettio minuter efter avslutad infusion
ligger protein C-värdet på 64 procent,
således en fullgod nivå och därefter er-
håller barnet protein C-infusioner var
åttonde timme under det närmaste dyg-
net.

Ett par timmar efter födelsen börjar
pojken få relativt täta kramper och fort-
satt utredning med ultraljud och dator-
tomografi av skallen visar utbredda
substansförluster och vidgning av ven-
triklarna. Ögonundersökning visar tät
katarakt och korneagrumling bilateralt.
Pojken uppvisar således en bild som vid

homozygot protein C-brist, och på
grund av skadornas grava karaktär av-
bryts behandingen med protein C-kon-
centrat. Barnet överförs vid fem dagars
ålder till hemortslasarettet där man ob-
serverar tilltagande huvudomfång och
suturdiastas. Man beslutar i samråd
med föräldrarna att avstå från aktiva åt-
gärder. Pojken utvecklar vid 17 dagars
ålder ekkymoser i huden vilka tilltar i
omfattning samtidigt som han succes-
sivt försämras. Pojken avlider 22 dagar
gammal.

I september 1995 har den aktuella
mutationen i protein C-genen kunnat
fastställas. Båda föräldrarna är hetero-
zygota för samma genlesion
(GGC➝GCC; Gly 347➝Ala). Prov
från parets två avlidna barn visar homo-
zygoti för genlesionen. Möjligheterna
för direkt prenatal mutationsdiagnostik
finns nu.

I mars 1996 får modern ett tidigt
missfall efter planerad graviditet och i
oktober 1996 är ytterligare en graviditet
ett faktum. Vävnadsprov från korionbi-
opsi visar nu heterozygoti för protein C-
genlesionen. Graviditeten och förloss-
ningen förlöper normalt och barnet ut-
vecklas normalt i nyföddhetsperioden. 

Protein C-systemet
Protein C är ett K-vitaminberoende

glykoprotein som syntetiseras i levern
och cirkulerar i plasma som ett proen-
zym. Proenzymet beskrevs och namn-
gavs första gången 1976 av J Stenflo
[2]. Aktiveringen av protein C sker i ka-
pillärbädden genom inbindning till
komplexet trombomodulin/trombin.
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Figur 2 . Översiktlig bild av
plasmakoagulationen.



Aktiverat protein C är ett serinproteas
som med hjälp av kofaktorn protein S
utövar sin antikoagulanta effekt genom
att inaktivera faktor Va samt faktor
VIIIa genom begränsad proteolys. På
detta sätt åstadkoms en negativ feed-
back på koagulationsmekanismen längs
både den interna och gemensamma vä-
gen (Figur 2). Man har nyligen upptäckt
att även faktor V kan fungera som ko-
faktor till protein C, men den exakta
mekanismen är ännu okänd [3]. Aktive-
rat protein C antas också stimulera fi-
brinolysen, delvis genom att neutralise-
ra plasminogenaktivatorinhibitor typ 1
(PAI-1) [4].

Heterozygoti
relativt vanligt
Diagnostik av protein C-brist har

fram tills på senare år skett enbart ge-
nom analys av protein C-aktivitet samt
protein C-antigennivå i plasma. I en po-
pulation av trombospatienter har inci-
densen av heterozygot protein C-brist
beräknats till cirka 3–8 procent [5].
Samtidigt har det visat sig att heterozy-
goti för protein C-brist ses hos 0,1–0,3
procent i en normalbefolkning [6] och
således är relativt vanligt förekomman-
de. Många av dessa individer utan
anamnes på tromboembolism har heller
ingen positiv släktanamnes för trombo-
embolisk sjukdom. Ett problem vid dia-
gnostik av protein C-brist är den över-
lappning i protein C-aktivitet som ses
mellan normalindivider och heterozy-
goter. Ett stort antal av de individer som
med DNA-teknik kunnat identifieras
som heterozygoter kan uppvisa norma-
la protein C-aktivitetsnivåer samtidigt
som en del individer utan påvisbara de-
fekter i protein C-genen kan ha subnor-
mala värden. Förekomsten av homozy-
got protein C-brist har estimerats till 1
på 200 000–400 000 födslar [7].

Recessiv eller dominant?
På basen av ovanstående kliniska

och laboratoriemässiga observationer
har två fenotypiskt distinkta grupper
kunnat urskiljas.

I den ena gruppen har en autosomalt
dominant ärftlighetsgång antagits före-
ligga. Här uppvisar heterozygoter ökad
förekomst av venös tromboembolism,
ibland redan i tidig ålder.

I den andra gruppen har protein C-
bristen kliniskt uttryckt sig som en au-
tosomalt recessiv sjukdom. Här finner
man ingen ökad trombosförekomst hos
heterozygoter medan homozygoter in-
sjuknar i bilden av purpura fulminans
redan i neonatalperioden.

Denna indelning har förvirrats något
av fyndet att mutationen i protein C-ge-
nen kan vara densamma vid dessa två
förment olika tillstånd. En del av för-
klaringen till detta fenomen kan ligga i

att protein C-brist i sig är en relativt
svag riskfaktor för tromboembolism
och att de heterozygota individer som
manifesterar sig med trombossjukdom i
själva verket har additiva riskfaktorer,
exempelvis APC-resistens [8, 9]. Det
faktum att många föräldrar till barn med
homozygot protein C-brist och purpura
fulminans ej har någon anamnes på
trombos kan också förklaras av att des-
sa individer vid tiden för barnets födel-
se är såpass unga att deras heterozygota
protein C-brist ännu är »kompenserad».
Risken för tromboembolism för perso-
ner med trombosdisponerande rubb-
ningar ökar nämligen med stigande ål-
der. Protein C-brist får således anses
vara en autosomalt recessiv sjukdom
där det varierande kliniska utfallet hos
heterozygoter kan förklaras av närvaro
eller frånvaro av additiva riskfaktorer,
såväl kemiska faktorer som omgiv-
ningsfaktorer.

Protein C-brist kan också indelas på
basen av utfallet i funktionella tester
som antigentester. Vid protein C-brist
typ I (vilken är den vanligast förekom-
mande) ses både sänkt halt av antigenet
samt sänkt protein C-aktivitet. Vid typ
II ses ett funktionellt defekt protein och
antigennivåerna kan vara normala.

Tillgången till DNA-tekniker har gi-
vit nya möjligheter till förbättrad dia-
gnostik vid protein C-brist. Den/de gen-
defekt(er) som ligger bakom protein C-
bristen hos den enskilde patienten kan
bestämmas och genom släktstudier kan
mer tillförlitlig och otvetydig informa-
tion angående ärftlighetsgång och sub-
typer av protein C-brist komma att er-
hållas. En databas av hittills identifiera-
de mutationer har nyligen upprättats
och kommer kontinuerligt att uppdate-
ras [10]. Till dags dato har mer än 160
olika mutationer ledande till protein C-
brist identifierats.

Hud-, CNS-
och ögonsymtom
Det första fallet av homozygot prote-

in C-brist beskrevs 1983 [11] och däref-
ter har ytterligare ett tjugotal fall publi -
cerats. De huvudsakliga symtomen vid
purpura fulminans associerad med ho-
mozygot protein C-brist är:

• hudlesioner i form av ekkymoser
med inslag av nekroser och purpura

• CNS-skador
• ögonskador.
Barnets ålder vid symtomdebut har

vanligen varierat från 1–2 timmar upp
till 5 dagar. Oftast har dock symtomde-
but skett mellan 2 och 22 timmars ålder.

Hudlesionerna har i huvudsak upp-
trätt på extremiteter men också i glute-
alregionen samt på buk, scrotum och
huvud. Även på lokaler som utsatts för
trauma i form av exempelvis tryck eller
injektioner har hudlesioner kunnat ut-

vecklas. Lesionerna börjar som 1–4 cm
stora ekkymoser som tillväxer radiärt
och kan bli upp till 20–25 cm i diame-
ter. Senare tillkommer hemorragiska
hudblåsor och nekroser vilka kan ut-
veckla sig till gangrän med, i värsta fall,
förlust av exempelvis en extremitet. Om
patienten erhåller behandling mot sin
protein C-brist kan de nekrotiska lesio-
nerna läka ut. Läkningsförloppet tar i
regel 4–8 veckor och efterlämnar ofta
stora ärr.

De CNS-skador barnen drabbas av
har sin grund i CNS-tromboser som kan
leda till sekundära blödningar och hyd-
rocefalusutveckling. Dessa skador kan
medföra mental retardation eller förse-
nad psykomotorisk utveckling [11, 12].
Skadorna på CNS kan sannolikt inträf-
fa redan in utero och är då alltså mani-
festa vid födelsen [13, 14]. Huvuddelen
av dessa barn har ögonskador som lett
till total eller partiell blindhet, betingat
av tromboser i ögats vener med sekun-
dära blödningar i glaskropp och retina
[12].

Under den akuta fasen uppvisar pati-
enterna laboratoriemässigt en bild som
ur koagulationssynvinkel uppfyller kri-
terierna för DIC (disseminerad intrava-
sal koagulation). Sålunda ses tecken till
såväl konsumtion av koagulationsfak-
torer och trombocyter (sänkta värden
för trombocyter och PK – protrombin-
komplex, förlängd APTT – aktiverad
partiell tromboplastintid) som ökad fi-
brinolys (sänkt fibrinogen, höga D-di-
merer). Protein C-aktivitetsnivåerna
har (i de flesta fall) varit omätbart låga
medan protein C-antigennivåerna vari-
erar beroende på typ av protein C-brist
(typ I eller II, se ovan). Förklaringen till
att barnet ej avlider redan in utero kan
vara att den fetala levern producerar re-
ducerade mängder av samtliga K-vita-
minberoende koagulationsfaktorer vil-
ket skulle kunna motverka trombos
[15].

Det finns också rapporter om ett för-
dröjt och betydligt mildare insjuknande
vid homozygot protein C-brist [16].
Dessa skillnader i kliniska uttryck av-
speglar sannolikt olikheter vad gäller de
mutationer i protein C-genen som givit
den identifierade protein C-bristen.

Olika typer
av behandling
Den akuta behandlingen har tidigare

bestått i tillförsel av färskfrusen plasma
eller protrombinkomplexkoncentrat,
följt av antivitamin K-behandling i den
kroniska fasen. Ett framgångsrikt fall
av levertransplantation för att korrigera
bristen finns också rapporterat [17].
Färskfrusen plasma innehåller låga
koncentrationer av protein C varför till-
försel av stora volymer varit nödvändig.
Detta har i sin tur lett till problem med
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övervätskning, hyperproteinemi och
hypertoni. Behandling med protrom-
binkomplexkoncentrat har fördelen att
koncentrationerna av protein C är hög-
re. Preparatet innehåller dock ej enbart
protein C utan flera andra koagulations-
och antikoagulationsfaktorer vilka kan
interferera med tillfört protein C, vilket
i något fall lett till tromboskomplikatio-
ner.

1991 genomfördes den första be-
handlingen med protein C-koncentrat
på en patient med homozygot protein C-
brist och purpura fulminans [18]. Be-
handlingen gav god utläkning av purpu-
ralesionerna och kunde genomföras
utan större biverkningar under en läng-
re övergångsperiod (åtta månader) till
dess att antivitamin K-behandling var
etablerad. Konsumtion av tillför t prote-
in C minskade successivt så att dose-
ringsintervallen kunde förlängas efter
den akuta fasen. Vid tillgång till protein
C-koncentrat är denna senare behand-
ling sannolikt att föredra. Då sjukdo-
men förorsakas av en punktmutation i
en enskild gen kan man även tänka sig
att tillståndet i en framtid vore väl ägnat
för behandling med genterapi.

Molekylärgenetisk
diagnostik alltmer tillgänglig
Den aktuella familjen och tillgängli-

ga litteraturdata visar att homozygot
protein C-brist är ett mycket allvarligt
tillstånd. Liksom i vår familj får man
förmoda att tromboskomplikationerna
ofta uppträder in utero och är av så svår-
artad karaktär att behandling, åtminsto-
ne efter partus, ofta inte är meningsfull.
Trots förekomsten av heterozygot pro-
tein C-brist på såväl moderns som fa-
derns sida föreligger ingen trombos-
anamnes i släkterna vilket alltså visar
att homozygot protein C-brist kan upp-
träda utan förvarning i form av klinik
hos tidigare familjemedlemmar.
Nyfödda barn som uppvisar ovan be-
skriven klinisk symtombild, samt labo-
ratoriemässiga tecken till konsumtion
av koagulationsfaktorer och ökad fibri-
nolys, bör väcka misstanke om homo-
zygot protein C-brist och föranleda
kontakt med koagulationslaboratorium
för utredning. Detta för att erhålla an-
visningar angående provtagning för be-
stämning av protein C-aktivitet och an-
tigennivå följt av snabbt insättande av
specifik terapi. Eftersom molekylärge-
netisk diagnostik börjar bli alltmer till-
gänglig vid protein C-brist kan en sådan
utredning innebära möjlighet till säker
prenatal diagnostik avseende eventuel-
la framtida graviditeter.
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Summary

Homozygous protein C deficiency de-
tectable by prenatal diagnosis

Anna Jerkeman, Per Henriksson, Nils-Olof
Jonsson, Erik Berntorp

Läkartidningen 1997; 95: 3772-7

Homozygous protein C deficiency (HPCD)
with purpura fulminans is a rare condition with
an estimated incidence of 1–2 per 400,000
births. About 20 case reports have appeared sin-
ce the first one was published in 1983. HPCD
provides an excellent illustration of the funda-
mental importance of the protein C anticoagu-
lant pathway. This severe coagulopathy results
in serious organ damage, often already in utero,
and without treatment it is incompatible with
life. The treatment options include fresh frozen
plasma and protein C concentrate in the acute
phase, followed by oral anticoagulant therapy.
Over 160 different point mutations in the pro-
tein C gene have been identified in recent years,
offering new possibilities for prenatal diagno-
sis. The article describes the case of a family
who lost two children with congenital HPCD,
but where the specific point mutation was iden-
tified thus enabling prenatal diagnosis to be per-
formed in a subsequent pregnancy.
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