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Sammanfattning 
Bakgrund: Eculizumab (Soliris


) är en monoklonal antikropp som är riktad mot C5 i 

komplementsystemet. Bindning av eculizumab till C5 förhindrar proteinets klyvning och 

därmed också aktivering. Eculizumab är godkänt för behandling av atypiskt hemolytiskt 

uremiskt syndrom och paroxysmal nokturn hemoglobinuri. Sedan behandlingen blivit 

godkänd för dessa tillstånd har även ”off-label use” vid andra tillstånd varit betydande. En 

tidigare studie har visat att uppemot 50 % av behandling med eculizumab är off-label use, 

det vill säga behandling utanför de idag godkända indikationerna. Ett av dessa tillstånd är 

katastrofalt antifosfolipidsyndrom (KAPS), ett mycket allvarligt tillstånd som 

karaktäriseras av multipla tromboser som utvecklas under kort tid i flera organ vid vilket 

eculizumab visat sig ha en potentiellt positiv effekt. KAPS kan uppstå om man har 

bakomliggande antifosfolipid syndrom (APS) och kan utlösas vid en så kallad ”second 

hit”, en inflammatorisk stressreaktion orsakad av exempelvis en infektion eller kirurgiskt 

ingrepp. Eculizumab är ett särläkemedel och är en av de dyraste 

läkemedelsbehandlingarna i världen. 

Syfte: Syftet med denna studie var att analysera fall där KAPS behandlats med eculizumab 

för att utvärdera om eculizumab bör vara standarbehandling vid detta tillstånd. Likheter 

och olikheter mellan fallen studerades för att utvärdera när det kan vara lämpligt att 

behandla med eculizumab. Syftet var också att utvärdera detta utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. 

Metod: Detta är en litteraturstudie där sökningar i PubMed gjorts efter rapporter som 

beskriver fall där patienter med KAPS eller som ansetts haft en risk att utveckla KAPS 

behandlats med eculizumab. Åtta rapporter med totalt tio fall inkluderades och 

analyserades. 

Resultat: De rapporter som analyserades visade övergripande en tydlig effekt av 

behandling med eculizumab. Eculizumab tolkades också i vissa fall som ett 

kostnadseffektivt alternativ genom bland annat förkortad intensivvård och dialysbehov.  

Slutsats: Eculizumab har i de fall som analyserats visat sig ha en avgörande betydelse för 

att reversera ett livshotande tillstånd och skulle kunna vara standardbehandling vid KAPS 

och förebyggande av KAPS. För att eculizumab, eller en annan komplementhämmare, ska 

kunna bli standardbehandling krävs ytterligare forskning på KAPS och dess relation till 

komplementsystemet.  

Sökord: eculizumab, off-label use, antiphospholipid syndrome, catastrophic 

antiphospholipid syndrome, case report. 
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SUMMARY 

Catastrophic antiphospholipidsyndrome (CAPS) is a rare but highly fatal condition 

characterized by thrombosis in multiple organs, often associated with a rapid 

progression of disease and serious complications for the patient. A rapid diagnosis 

and treatment is therefore a key to manage this condition. The conventional 

treatment, which consists of anticoagulation, steroids, plasma exchange and 

intravenous immunoglobulins, reduces mortality but CAPS is still associated with 

high mortality. To find the mechanism of how and why this condition evolves is 

therefore important. There has been progress to find out the pathogenesis and one 

clue appears to be the complement system. Therefore, a new type of treatment has 

been used in patients who have been diagnosed with antiphosphlipidsyndrome (APS) 

and have had a risk of developing CAPS, or have been diagnosed with definitive or 

probable CAPS. This treatment is aimed at inhibiting parts of the complement system 

and consists of a monoclonal antibody called eculizumab. Lately eculizumab has 

been used off label in patients diagnosed with CAPS and in patients that has been at 

risk of developing CAPS. The results of this treatment have been positive and have 

therefore been considered as a possible alternative for treating CAPS.  

The aim of this study was to evaluate if eculizumab can be an alternative to treat 

patients with CAPS and patients diagnosed with APS who have a risk of developing 

CAPS.  

In order to evaluate treatment with eculizumab in patients with CAPS, searches on 

cases were done in the database PubMed for reports of patients with CAPS or at risk 

of developing CAPS who have been treated with eculizumab. Eight reports with a 

total of ten cases were found and used in order to answer the hypothesis of this study.  

In the ten cases that were analyzed there was a clear connection between the 

treatment and the recovery. In both patients with CAPS and patients at risk of 

developing CAPS the treatment with eculizumab was considered of significant 

importance. Because of the rarity of this condition, every case makes significant 

impact into the understanding of this potentially fatal condition. For future new 

cases, the present report will stand as an important source for making decisions about 

treatment with eculizumab. With time and more cases with positive results 

eculizumab has the potential to become conventional treatment for CAPS. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

aCL – Antikardiolipinantikroppar 

aHUS – Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom 

aPL - Antifosfolipidantikroppar 

APS – Antifosfolipidsyndrom 

β2GPI - anti-β2 glykoprotein-I antikroppar 

DVT – Djup ventrombos 

IVIG – Intravenöst immunglobulin 

KAPS – Katastrofalt antifosfolipidsyndrom 

LA – Lupus antikoagulant 

LE - Lungemboli 

PNH – Paroxysmal nokturn hemoglobinuri 

SLE – Systemisk lupus erythematosus 

TMA – Trombotisk mikroangiopati 
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INTRODUKTION 

 

Komplementsystemet 

Komplementsystemet är en del av vårt medfödda immunförsvar och består av ett 

flertal proteiner som medverkar i olika processer för att bland annat skydda oss mot 

patogener. Några av komplementsystemets funktioner vid försvar mot patogener är 

opsonisering, cytolys och kemotaxi. Med opsonisering menas att 

komplementproteinerna märker, ”opsoniserar”, främmande partiklar vilket gör att de 

binder till fagocyter som sedan kan ta upp och bryta ner dessa. Cytolys kan ske 

genom att aktiverade komplementproteiner kan bilda komplex på till exempel en 

mikroorganism. Detta kallas den terminala vägen och kan leda till cytolys av 

gramnegativa bakterier. Genom kemotaxi kan delar av komplementproteiner dra till 

sig inflammatoriska celler som till exempel fagocyter (1).  

 

Aktivering av komplement 

Komplementproteiner finns löst i plasma eller på cellmembran och en del av dem är 

från början inaktiva och aktiveras först efter en proteolytisk klyvning. Det första 

steget i aktiveringen av komplement är igenkänning av molekyler på ytan av 

patogener eller på egen skadad vävnad. Vid igenkänning sker en kaskadreaktion där 

flera av komplementproteinerna deltar. Detta kan ske på tre olika sätt, var och en är 

kopplad till en specifik väg för komplementaktivering. De tre vägarna kallas den 

klassiska vägen, den alternativa vägen och lektinvägen. Alla tre vägar leder till att 

komplementproteinet C3 klyvs till två fragment, ett mindre C3a och ett större C3b. 

C3a är ett så kallat anafylatoxin som kan stimulera inflammation genom aktivering 

och kemotaxi av inflammatoriska celler. C3b blir ett opsonin som kan sätta sig på 

mikrober och underlätta fagocytos.  

Vidare i komplementproteinernas kaskadprocess kommer proteinet C5 att klyvas, 

precis som C3, till två fragment, C5a och C5b. C5a är ett anafylatoxin och kan precis 

som C3a initiera inflammation medan C5b kan binda in till en främmande cell och 

tillsammans med ytterligare komplementproteiner, C6, C7, C8 och C9, bilda ett 

komplex som kallas membran attack komplex (MAC-komplex). Detta komplex 

består av en rörformad struktur som sätter sig i cellmembranet och kan göra att cellen 

lyserar och dör. Detta är ett effektivt sätt att ta död på vissa gramnegativa bakterier 

som till exempel Neisseria meningitidis. Detta komplex förekommer även i en 

inkomplett löslig form som benämns sC5b-9. 

För att komplementsystemet inte ska gå in i en ohämmad aktivering finns så kallade 

regulatorproteiner som kan hindra aktiveringen. Dessa regulatoriska proteiner finns 



9 

 

löst i plasma, men de finns också på våra egna celler vilket hindar angrepp på dessa 

(1).  

Brist på komplementproteiner som deltar i aktivering kan vara en orsak till att man 

blir känsligare för infektioner. Komplementsystemet kan också ställa till problem på 

motsatt sätt, eftersom det bidrar till en aktivering av inflammation så kan en 

överaktivering av komplement eller brist på regulatoriska proteiner ge upphov till 

olika inflammatoriska sjukdomar (2).  

 

Komplement som läkemedelsmål 

Den senaste tidens forskning har visat att komplementsystemet är involverat i en rad 

olika inflammatoriska sjukdomstillstånd. Ursprungligen har fokus framförallt legat 

på komplementsystemets roll i försvar mot patogener, och där brist lett till att 

kroppen inte kan försvara sig tillräckligt. Nu vet man att en överdriven aktivering 

och bristande reglering förekommer i ett flertal inflammatoriska syndrom. Som 

tidigare nämnts kan problem uppstå om balansen mellan aktivering och reglering inte 

är adekvat och aktivering vänder sig mot sin värd. Detta kan leda till skadliga 

processer och kan resultera i ett antal olika sjukdomstillstånd. Brist på regulatoriska 

komplementproteiner är associerat med inflammatoriska sjukdomar. Med utökad 

kunskap om detta har forskning nu även riktats in på att förstå dessa processer samt 

behandling av dessa (2).  

 

Eculizumab 

 

Eculizumab är en humaniserad monoklonal antikropp med komplementproteinet C5 

som mål. Antikroppen binder in specifikt med hög affinitet till C5 vilket gör att 

proteinet inte kan klyvas till C5a och C5b, vilket i sin tur leder till att aktivering av 

terminalt komplement hämmas (2). De komponenter som befinner sig i ett tidigare 

skede av komplementaktiveringen påverkas inte och funktionen för dessa bevaras 

därmed (3). Eculizumab har tagits fram av läkemedelsföretaget Alexion 

Pharmaceuticals och marknadsförs som Soliris, det är ett så kallat särläkemedel och 

är en av världens dyraste läkemedelsbehandlingar (2,4). Läkemedlet godkändes 2007 

för behandling av paroxysmal nokturn hemoglobulinemi (PNH) och 2011 för 

atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) (2). Det har nyligen även blivit 

godkänt för refraktär generaliserad myasthenia gravis. Vid behandling av PNH består 

doseringsregimen av 900 mg Soliris var 14:e dag och vid aHUS och refraktär 

generaliserad myasthenia gravis av 1200 mg var 14:e dag (3). Kostnaderna för dessa 

behandlingar uppgår till 3,4 respektive 4,5 miljoner kr per patient och år (5). 
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Innan behandling påbörjas behöver patienten vaccineras för Neisseria meningitidis, 

eftersom mottagligheten för en meningokockinfektion ökar på grund av eculizumabs 

verkningsmekansim, vilken hindrar MAC-komplexet från att bildas och står därför ej 

emot vid en infektion av dessa bakterier. Patienter som ska genomgå behandling med 

eculizumab måste vaccineras minst två veckor före behandlingen påbörjas för att 

minska risken för infektion. Om det dock föreligger en risk med att skjuta på 

behandlingsstarten ska även behandling med profylaktisk antibiotika sättas in (3). 

 

Off-label use 

Med off-label use menas att ett läkemedel används för en av läkemedelsmyndighet 

icke godkänd indikation. Sedan eculizumab registrerats för PNH och aHUS har 

användningen av läkemedlet visat sig vara betydande även vid andra tillstånd. I en 

studie som gjorts i Frankrike där behandling med eculizumab analyserats visade det 

sig att off-label use stod för 50 % av användningen (6).  

En annan studie som analyserat off-label use av eculizumab visade att läkemedlet 

använts vid 25 olika tillstånd (2). Majoriteten av de sjukdomar som identifierades i 

studien är tillstånd där komplementsystemet verkat spela en betydande roll i 

sjukdomens patofysiologi. Detta har därför gett grund till att testa eculizumabs effekt 

hos patienter med något av dessa tillstånd. Ett av de tillstånd där behandlingen 

använts är katastrofalt antifosfolipidsyndrom (KAPS) samt vid antifosfolipidsyndrom 

(APS) då misstanke om utveckling till KAPS förelegat (2). 

 

Antifosfolipidsyndrom 

 

Antifosfolipidsyndrom är ett autoimmunt tillstånd som karaktäriseras av tromboser i 

vener och artärer och/eller återkommande spontana aborter tillsammans med 

förekomst av antifosfolipidantikroppar (aPL) som lupus antikoagulans (LA), 

antikardiolipin (aCL) eller anti-β2 glykoprotein-I (β2GPI) antikroppar. Uppkomsten 

av APS kan vara både primär och sekundär. Vid primär finns ingen koppling till 

andra sjukdomstillstånd, medan det vid sekundär finns en bakomliggande 

sjukdomsorsak som kan associeras till utvecklingen av APS. Ett av de vanligaste 

tillstånden som är kopplat till APS är systemisk lupus erythematosus (SLE) som är 

en kronisk reumatisk systemsjukdom (7).  

Det finns ett tydligt samband mellan förekomsten av aPL och tromboser, men vad 

det är som gör att aPL påverkar uppkomsten är inte helt klarlagt. Det finns 

indikationer på att flera av de antikroppar som associerats med APS är riktade mot 

plasmaproteiner som är involverade i både pro- och antikoagulativa reaktioner (8). 

Närvaro av aPL kan yttra sig på olika sätt, vissa är endast bärare och har inga 

symptom, andra kan som tidigare nämnts få återkommande tromboser och/eller 
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spontana aborter och hos en del som inte får dessa symtom kan andra manifestationer 

förekomma som bland annat trombocytopeni, livedo reticularis och hemolytisk 

anemi. För ett fåtal kan det livshotande tillståndet KAPS utvecklas (7).  

Globalt sett varierar förekomsten av aPL mellan 1-5 %, men det är endast hos ett 

fåtal som APS utvecklas. Incidensen av APS har beräknats till 5 nya fall/år på 100 

000 individer och prevalensen ligger på 40-50 fall per 100 000 (8).  

 

Diagnostisering 

Diagnos ställs genom en sammanvägning av symtom och laborativa fynd (9). De 

kriterier som ställts upp för diagnostisering av APS finns presenterade i Tabell I. 

Tabell I. Kriterier för diagnostisering av APS (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliniska kriterier:  

Vid trombos:  

En eller flera episoder av arteriell, venös eller kapillär trombos uppkommen i vilket 

organ eller vävnad som helst, vilka måste vara bekräftade genom bilddiagnostik eller 

histopatologisk undersökning. Vid bekräftelse genom histologi ska inga tecken på 

inflammation i kärlväggen finnas.   

Vid graviditetsrelaterad sjukdom:  

a) ett eller flera fall av oförklarlig spontan abort efter 10:e graviditetsveckan av ett 

morfologiskt normalt foster eller 

b) ett eller flera fall av för tidigt fött barn före 34:e graviditetsveckan som följd av 

eklampsi, preeklampsi eller etablerade tecken på placentadysfunktion eller 

c) tre eller fler oförklarliga efter varandra följande spontana aborter före 10:e 

graviditetsveckan, då anatomiska eller hormonella avvikelser hos modern och 

kromosomförändringar hos modern och fadern som kan vara anledning till aborterna 

har kunnat uteslutas.    

Laboratoriska kriterier: 

1) Lupusantikoagulans i plasma vid två eller fler tillfällen med minst tolv veckors 

mellanrum. 

2) Antikardiolipinantikroppar, IgG och/eller IgM, med medelhög eller hög titer i 

serum eller plasma vid två eller fler tillfällen med minst tolv veckors mellanrum.  

3) Anti-glykoprotein I antikroppar, IgG eller IgM, med medelhög eller hög titer i 

serum eller plasma vid två eller fler tillfällen med minst tolv veckors mellanrum. 
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Diagnos av APS bekräftas då minst ett av de kliniska kriterierna och ett av de 

laboratoriska kriterierna är uppfyllda (9). 

Behandling 

Hos de patienter som diagnostiserats med APS och haft en trombos sätts 

antikoagulativ behandling in med heparin och warfarin. Denna behandling blir oftast 

livslång (10).  

För att eliminera aPL finns alternativ som högdos steroider, immunsupprimerande 

behandling med till exempel cyklofosfamid, eller plasmaferes. Minskningen av 

antikroppar av dessa behandlingar är tillfällig och nivån är ofta tillbaka till 

ursprungligt efter 1-3 veckor. Därför bör behandling inte vara främst riktad mot att få 

ner nivåerna av aPL, såvida det inte krävs på grund av en bakomliggande sjukdom 

som till exempel SLE eller KAPS. Dessutom har risken för ytterligare tromboser 

visat sig vara avsevärt högre under de första sex månaderna efter att behandling med 

dessa alternativ avslutats (8).   

 

Katastrofalt antifosfolipidsyndrom 

 

KAPS är ett ovanligt men allvarligt och livshotande tillstånd som drabbar omkring   

1 % av dem som diagnostiserats med APS. Tillståndet karaktäriseras av multipla 

tromboser, oftast i små kärl, som utvecklas under en kort tid i flera organ som njurar, 

lungor, hjärna, hjärta och hud samt fynd som bekräftar förekomst av aPL. Mer än 

hälften av patienterna som utvecklar KAPS har en identifierbar orsak till varför det 

utlösts, oftast beror det på en infektion, men kan också bero på graviditet eller kirurgi 

(11).   

Orsaken till att vissa patienter med APS utvecklar detta multiorgan trombotiska 

syndrom är oklart och eftersom tillståndet är så ovanligt blir det extra svårt att 

studera på ett systematiskt sätt. För att få en bättre överblick upprättades år 2000 ett 

internationellt KAPS-register för att kunna kartlägga och analysera de fall av KAPS 

som är kända i världen. Detta har bidragit till att lättare kunna karaktärisera, 

diagnostisera och behandla KAPS på rätt sätt.  I registret samlas all klinisk, laborativ 

och terapeutisk data för varje känt fall. För närvarande finns data för mer än 500 

patienter med KAPS i detta register (12). I registret finns alltså de fall som 

rapporteras, men troligtvis finns det många fler fall som förblir odiagnostiserade och 

därmed också otillräckligt behandlade eftersom KAPS är ett så ovanligt tillstånd och 

därför inte övervägs som orsak till insjuknandet (13). 

Analyser av uppgifterna från registret har visat att KAPS, precis som APS, är 

vanligast förekommande hos kvinnor. Av de som insjuknat i tillståndet var 69 % 

kvinnor och medelåldern vid insjuknandet var 38 år. I 40 % av fallen fanns en 
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bakomliggande autoimmun sjukdom associerad med KAPS, varav den vanligaste var 

SLE som stod för nästan 75 % av dessa sjukdomar. Majoriteten av fallen hade en 

utlösande faktor till att tillståndet utvecklats och i hälften av dessa fallen var orsaken 

en infektion. Dödligheten hos de som insjuknar i KAPS ligger på 37 % (11). 

Det som gör att KAPS utvecklas är inte klarlagt och eftersom det är så ovanligt 

kommer den information som finns om KAPS idag mestadels från de studier som 

gjorts på APS. Det man sett vid APS är att aPL fäster på fosfolipider via intermediära 

lipidbindande proteiner som β2GPI och aktiverar då bland annat endotelceller, 

trombocyter, monocyter och neutrofiler med protrombotisk initiering som följd. 

Denna cellaktivering och trombotisering tros vara betingad av bland annat 

komplementkaskaden och de effekter som beror på aktivering av C5 specifikt, vilket 

därför blivit intressant som läkemedelsmål (10). 

 

Diagnostisering  

KAPS är ett komplext tillstånd och diagnos blir ofta svår att ställa då andra liknande 

tillstånd måste uteslutas (14). De kriterier som är uppställda för att diagnostisera 

KAPS finns presenterade i Tabell II. 

 

Tabell II. Kriterier för diagnostisering av KAPS (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier för diagnostisering av KAPS: 

1. Påverkan på tre eller fler organ, system och/eller vävnader.   

2. Samtidig utveckling av manifestationer eller inom en veckas tid. 

3. Genom histopatologi bekräftade småkärlsocklusioner i minst ett organ eller vävnad. 

4. Laboratoriefynd som bekräftar förekomst av aPL (LA och/ eller aCL och/eller 

β2GPI). 

 

För diagnos av definitiv KAPS: 

- Alla fyra kriterier är uppfyllda 

För diagnos av sannolik KAPS: 

- Alla fyra kriterier utom involvering av två organ, system och/eller vävnader. 

- Alla fyra kriterier utom positivt för aPL som inte kan bekräftas med sex veckors 

mellanrum på grund av dödsfall. 

- Kriterium 1, 2 och 4. 

- Kriterium 1, 3, och 4 och utveckling av en tredje episod inom mer än en vecka men 

mindre än en månad trots antikoagulativ behandling.  
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Behandling 

 

Tidig diagnos och aggressiv behandling är avgörande för att kunna rädda patienter 

som insjuknat i KAPS. Tidigare har dödligheten legat på 50 %, men har minskat tack 

vare användning av behandlingsrekommendationer. Ett enhetligt 

behandlingsprotokoll för KAPS finns inte, för närvarande är det rekommenderade en 

kombination av antikoagulation, kortikosteroider, plasmaferes och intravenöst 

immunglobulin (IVIG). Behandling med cyklofosfamid och rituximab förekommer 

också (15).  

Antikoagulation ges oftast först i form av intravenöst heparin i det kritiska stadiet 

och övergår sedan till behandling med warfarin (15). Heparin har i tidigare studier 

även visat sig ha en viss komplementinhibitorisk effekt (16). Steroider används för 

inhibering av massiv cytokinfrisättning och aPL-medierade tromboser och ska därför 

övervägas som behandling hos alla patienter med KAPS. Med plasmaferes är målet 

att avlägsna patogent aPL samt proinflammatoriska cytokiner och 

komplementaktiveringsprodukter. IVIG kan vara särskilt effektivt hos patienter med 

trombocytopeni. Cyklofosfamid har visat sig vara effektiv hos patienter med 

bakomliggande SLE, men inte vid primär APS. Rituximab, en anti-CD20 

monoklonal antikropp som slår ut B-celler, har använts med goda resultat hos 

patienter som inte svarat på standardbehandling (15).  

De flesta patienter kommer till slut till en intensivvårdsavdelning på grund av 

organsvikt. Om njursvikt uppstår kan dialys behövas. Högt blodtryck på grund av 

proppar i njuren kan kräva aggressiv behandling med blodtryckssänkande läkemedel 

(15).  

Den senaste behandlingen som utvärderats för KAPS är komplementinhibitorn 

eculizumab som testats hos patienter som diagnostiserats med KAPS men även till 

patienter som har APS, men riskerat att utveckla KAPS (17). I flertalet fall har en 

drastisk förbättring observerats och patientens liv har förmodligen räddats (12).  

Profylaktisk behandling är en viktig del i att förebygga KAPS. Vid infektion, även 

enkla sådana, ska ordentlig behandling med antibiotika ges. Patienter med APS som 

ska genomgå kirurgiska ingrepp, även mindre sådana, ska få parenteral 

antikoagulantia istället för warfarin under ingreppet. Behandling med parenteral 

antikoagulation ska ges efter förlossning i minst sex veckor (15).  
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att analysera fall där patienter med definierad KAPS 

eller med risk att utveckla KAPS behandlats med eculizumab för att utvärdera om 

eculizumab bör vara standarbehandling vid dessa tillstånd. Likheter och olikheter 

mellan fallen studerades för att utvärdera när det kan vara lämpligt att behandla med 

eculizumab. Syftet var också att utvärdera behandling med eculizumab från ett 

ekonomiskt perspektiv. 

 

Frågeställning 

Borde eculizumab vara standardbehandling vid KAPS?  
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MATERIAL OCH METOD 

Detta examensarbete utgörs av en litteraturstudie. Sökningar har gjorts i PubMed 

efter artiklar med fall där KAPS behandlats med eculizumab. Sökorden som 

användes var ”eculizumab” AND ”catastrophic antiphospholipid syndrome” AND 

”case”. Denna sökning gav 11 träffar varav åtta rapporter valdes ut. De tre artiklar 

som exkluderades rapporterade inte om fall med KAPS som behandlats med 

eculizumab eller var inte på engelska.  

De åtta rapporter som inkluderades redovisade totalt tio fall där patienter mad KAPS 

behandlats med eculizumab och finns sammanfattade i tabell III. 

 

Tabell III. Rapporter utvalda för att besvara arbetets syfte. 

Rapport Författare, år Sammanfattning 

1. Brief report: induction of 

sustained remission in recurrent 

catastrophic antiphospholipid 

syndrome via inhibition of 

terminal complement with 

eculizumab. 

Shapira et al. 2012 

(18). 

Patient med återkommande KAPS som 

inte svarar på standardbehandling. Har 

bakomliggande SLE. Behandlas med 

eculizumab med en tydlig tillbakagång 

av det akuta tillståndet. Långtids-

behandling ges med eculizumab utan 

nytillkomna symtom som tromboser. 

2. Eculizumab prevents recurrent 

antiphospholipid antibody 

syndrome and enables successful 

renal transplantation.  

Lonze et al. 2014 

(19). 

En mindre klinisk studie av tre 

patienter med tidigare diagnos av APS 

eller episoder av KAPS behandlades 

med eculizumab inför och efter 

njurtransplantationer. Samtliga 

transplantationer genomfördes med 

positiva resultat.  

3. 36-year-old female with 

catastrophic antiphospholipid 

syndrome treated with 

eculizumab: a case report and 

review of literature.  

Strakhan et al. 2014 

(16). 

Patient utan tidigare sjukdomshistoria 

insjuknar med komplikationer 

associerade med KAPS och behandlas 

med eculizumab, med stabiliserat 

tillstånd som resultat. Ingen samtidig 

behandling med heparin gavs.   

4. Efficacy of eculizumab in a 

patient with immunoadsorption-

dependent catastrophic 

antiphospholipid syndrome: 

a case report.  

Kronbichler et al. 

2014 (20). 

Ett fall av KAPS som uppstått i 

samband med kejsarsnitt där 

standardbehandling med plasmaferes 

och IVIG ej tolererades på grund av 

samtidig immunbrist-sjukdom. 

Behandling med eculizumab hävde det 

mest kritiska tillståndet.  

5. Eculizumab Induces Sustained 

Remission in a Patient With 

Refractory Primary Catastrophic 

Antiphospholipid Syndrome. 

Zikos et al. 2015 

(21). 

Patient med APS utvecklar KAPS som 

följd av kirurgi. Behandling med 

eculizumab ger effekt med ett stabilt 

tillstånd som resultat både på kort och 

på lång sikt. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/25474424
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/25474424
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/25474424
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/25474424
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/25474424
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6. A case of relapsing and 

refractory catastrophic 

antiphospholipid syndrome 

successfully managed with 

eculizumab, a complement 5 

inhibitor. 

Wig et al. 2015 (22). Patient som tidigare diagnostiserats 

med APS utvecklar KAPS, behandlas 

framgångsrikt med eculizumab efter 

dålig respons på standardbehandling. 

Eculizumab bedöms kostnadseffektiv 

då både dialys och plasmaferes kan 

avslutas.   

7. Complement activation is a 

crucial pathogenic factor in 

catastrophic antiphospholipid 

syndrome.  

Barrat-Due et al. 

2016 (23). 

Patient som tidigare diagnostiserats 

med APS utvecklar symtom associerat 

med KAPS i samband med en 

infektion. Ingen standardbehandling 

påbörjas utan eculizumab sätts in kort 

efter insjuknandet med en snabb 

återhämtning som resultat. 

8. Effect on mother and child 

of eculizumab given before 

caesarean section in a patient with 

severe antiphospholipid syndrome: 

A case report.  

Gustavsen et al. 2017 

(24). 

Behandling med eculizumab vid 

förlossning då hög risk för utveckling 

av KAPS förelegat. Analys av 

eculizumabs farmakokinetik och 

farmakodynaimk hos mamman och 

barnet visar på säker behandling med 

eculizumab vid APS i samband med 

graviditet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/28296762
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/28296762
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/28296762
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/28296762
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/28296762
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RESULTAT 

 

Rapport 1 – Brief report: induction of sustained remission in recurrent 

catastrophic antiphospholipid syndrome via inhibition of terminal 

complement with eculizumab. Shapira et al. 2012 (18). 

En 28-årig man som haft lungemboli (LE) vid 12 års ålder samt SLE och 

trombocytopeni. Det han nu sökte vård för var en kall och ömmande högerfot som 

visade sig bero på en trombos i benet. Mannen testades positiv för aCL och β2GPI. 

Han behandlades med heparin och urokinas, men visade ingen förbättring. Hans 

förlopp komplicerades av förvärrad trombocytopeni och mikroangiopatisk 

hemolytisk anemi. Trombocytopenin troddes bero på heparinbehandlingen, vilket 

åtgärdades genom utbyte av heparin mot argatroban. Mannens tillstånd förvärrades 

av bland annat feber, livedo reticularis, kallbrand i höger fot som utökades till vaden, 

svår magsmärta, onormala levervärden, trombocytopeni samt anemi. Patienten 

diagnostiserades med KAPS och behandlades med steroider och IVIG. Trots dessa 

åtgärder behövde höger ben under knäet amputeras och patienten skrevs ut efter en 

tid. Kort efter utskrivningen återkom patienten, denna gång med en trombos i vänster 

ben och en sjukdomsbild utvecklades som karaktäriserades av feber, magsmärta, 

lunginfiltrat, trombocytopeni, onormala levervärden samt positiv för β2GPI. Ett 

återfall av KAPS diagnostiserades och han behandlades med plasmaferes, IVIG, 

argatroban, klopidogrel, steroider, cyklofosfamid och rituximab. Trots dessa 

omfattande åtgärder behövde en amputation av vänster ben under knäet utföras. En 

tid efter amputationen uppstod en blödning i magen och infarkter i levern trots 

behandling med antikoagulantia. Behandling med  antikoagulantia avbröts på grund 

av blödningen i magen och patienten behandlades återigen med plasmautbyte och 

steroider. Efter några dagar med plasmautbyte förbättrades hans tillstånd och aCL 

gick inte att påvisa, men trombocytopenin och den mikroangiopatiska hemolytiska 

anemin kvarstod. Givet de återkommande tromboserna trots behandling med 

antikoagulantia, plasmautbyte och steroider beslutades att påbörja behandling med 

eculizumab 600 mg/vecka. Efter 6 doser avbröts behandlingen på grund av en 

infektion och tre veckor senare utvecklades en vänstersidig förlamning och infarkter i 

hjärnan. Han visade sig ha trombotisk mikroangiopati (TMA), anemi och 

trombocytopeni. Då patienten åter skulle sättas in på behandling med eculizumab 

ökades dosen till 900mg/vecka som pågick under tre veckor och därefter ökades 

dosen till 1200 mg varannan vecka och behölls därefter på denna nivå. 

 

Uppföljningsanalyser visade att bibehållning av denna dos resulterade i 

eculizumabnivåer som var ihållande inom det terapeutiska området och komplement 

i serum var fortsatt blockerad. Inga ytterliga neurologiska komplikationer tillkom, 

trombocytopenin och anemin upphörde. Patientens tillstånd behölls stabilt och var fri 

från ytterligare tromboser under ett år, därefter minskades dosen eculizumab till 600 

mg / månad. Sedan dess har patienten inte haft några ytterligare komplikationer på 

minst tre år.  
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Rapport 2 - Eculizumab prevents recurrent antiphospholipid antibody 

syndrome and enables successful renal transplantation. Lonze et al. 

2014 (19). 

Tidigare har njurtransplantationer av APS patienter endast haft en begränsad 

framgång, men överlevnad hos dialyspatienter har inte heller varit hög. Just 

transplantation har varit kontraindicerat på grund av risken för utveckling till KAPS. 

Denna rapport redovisar tre fall med patienter som behandlats med eculizumab i 

samband med njurtransplantation.  

En 51-årig man med en förestående njurtransplantation hade två år tidigare haft en 

episod av KAPS efter en hjärtklaffsoperation som manifesterats genom tromboser 

och infarkt i lever, mjälte, hjärta och njurar. Akut behandling påbörjades då med 

antikoagulantia, steroider och plasmaferes, men hans njurfunktion återhämtades 

aldrig och han sattes i transplantationskö medan han under tiden fick profylaktisk 

behandling med eculizumab för att förhindra ytterligare episoder av KAPS samt 

fortlöpande behandling med antikoagulantia och steroider. Transplantationen 

genomfördes med ett väl fungerande transplantat som resultat och prover som visade 

på fullständig blockering av komplement. Värden för aCL var inom normala nivåer, 

däremot var β2GPI höga, men trots detta tillkom inga nya tromboser. Fyra år efter 

transplantationen går patienten på behandling med eculizumab varannan månad och 

har haft ett stabilt tillstånd.    

 

Det andra fallet beskriver en 39 år gammal patient som utvecklat akut njursvikt på 

grund av njurinflammation och som tidigare genomgått en njurtransplantation. Han 

diagnostiserades ett år senare med KAPS då han fick en stroke, en hjärtinfarkt, och 

förlorade njuren på grund av en trombos. Han genomgick också en 

hjärtklaffsoperation på grund av multipla tromboser i hjärtat. Han hade blivit 

sensibiliserad som ett resultat av hans tidigare transplantation och multipla 

blodtransfusioner. En ny donator hittades för ytterligare en njurtransplantation och 

kvällen före operation påbörjades behandling med eculizumab och hans nya njure 

fungerade utmärkt. Nivåerna av β2GPI och aCL var höga vid insjuknandet i KAPS, 

men hade inte varit förhöjda sedan han fått sin njure. Behandling med eculizumab 

fortsatte på obestämd tid efter transplantationen.     

Den tredje patienten var 38 år gammal då en njurtransplantation skulle genomföras. 

Han hade 10 år tidigare utvecklat akut njursvikt då han drabbats av bilateral 

njurartärtrombos på grund av APS, då i samband med en blindtarmsoperation. Han 

hade tidigare också haft en djup ventrombos (DVT) och LE och han behandlades 

därför systemiskt med antikoagulantia, men hade avbrutit detta vid tillfället för 

blindtarmsoperationen. Han hade tidigare genomgått en njurtransplantation vilken 

genomförts under kontinuerlig behandling med antikoagulantia, men trots detta 

visade njurbiopsi på TMA som kopplades till hans APS. aCL och β2GPI blev kraftigt 

förhöjda och han behandlades då med antikoagulation och plasmaferes och kunde 

slutligen skrivas ut med en knappt fungerande njure. Han väntade på en ny 

transplantation men var sensibiliserad som en konsekvens av hans tidigare 
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misslyckade transplantation samt blodtransfusioner. En donator hittades, men han 

behövde desensitiviseras med plasmaferes för att kunna ta emot den nya njuren. 

Dagen före transplantationen administrerades rituximab och eculizumab och den 

transplanterade njuren började fungera direkt och njurfunktionen hölls stabil och han 

fortsatte att behandlas med eculizumab två gånger i månaden. En njurbiopsi sex 

månader efter transplantationen visade inga tecken på bortstötning eller TMA som 

skulle kunna indikera på återkommande APS.  

 

 

Rapport 3 - 36-year-old female with catastrophic antiphospholipid 

syndrome treated with eculizumab: a case report and review of 

literature. Strakhan et al. 2014 (16). 

 
Denna rapport beskriver ett fall där en 36-årig kvinna kommer in till sjukhuset utan 

tidigare sjukdomshistoria med högt blodtryck, hög puls, förvirrad, uttorkad samt 

blåmärken på kroppen. Den senaste månaden hade patienten haft återkommande 

huvudvärk, dimsyn och beteendet hade förändrats genom att patienten varit 

tillbakadragen enligt närstående. Undersökningar visade bland annat på blödning i 

ögat och förändringar i hjärnan vilket ansågs akut och gjorde att patienten lades in på 

intensivvårdsavdelning för övervakning och kontroll av blodtrycket. Prover visade på 

att patienten var i behov av plasmaferes vilket påbörjades och förbättrade 

trombocytvärdet. Ytterligare prover togs som visade på mikroangiopatisk hemolytisk 

anemi och positivt för LA. Dialys påbörjades på grund av ihållande njursvikt som 

visade på TMA. Slutligen bedömdes patientens kliniska tillstånd överensstämma 

med kriterierna för KAPS. Vid detta stadie sattes standardbehandling för KAPS in, 

men trots detta förbättrades inte patientens tillstånd. Utifrån detta beslutades att 

behandling med eculizumab skulle påbörjas med 900 mg/vecka i 4 veckor följt av 

1200 mg varannan vecka. Under tiden genomgick patienten dialys samt gick även på 

steroider som fasades ut med tiden. Patienten sattes även in på heparin men 

tolererade ej detta vilket då avbröts och står idag på behandling med warfarin. En ny 

undersökning av hjärnan fem månader efter insjuknandet visade på att inga akuta 

förändringar tillkommit. Tillståndet förbättrades avsevärt med tiden och ytterligare 

tromboser har inte kunnat påvisas vid senare undersökningar. Patientens värden har 

förbättrats och dialys har kunnat avslutas. 
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Rapport 4 - Efficacy of eculizumab in a patient with 

immunoadsorption-dependent catastrophic antiphospholipid 

syndrome: a case report. Kronbichler et al. 2014 (20). 
 

En 30-årig kvinna som tidigare diagnostiserats med APS och SLE efter en DVT och 

påvisande av aCL och β2GPI. Under sin första graviditet behandlades hon med 

klorokin och lågmolekylärt heparin på grund av sin APS. Efter förlossning genom 

kejsarsnitt uppstod akut njursvikt, kärlkramp, hjärtsvikt, svår trombocytopeni, 

hemolytisk anemi samt förvirring, en sjukdomsbild starkt associerad med KAPS.  

Dialys och behandling med steroider och rituximab påbörjades. Även behandling 

med plasmaferes och IVIG inleddes, men tolererades inte på grund av 

immunglobulinbrist hos patienten. Tillståndet försämrades av andningssvårigheter 

som berodde på blödningar i lungorna. Behandling med immunadsorption 

påbörjades, trombocytopenin förbättrades och blödningen i lungorna gick tillbaka. 

Dialys behövdes fortfarande och biopsi av njurarna visade på mikroangiopatisk 

skada. Efter återkommande blödningar i lungorna trots steroidbehandling gavs 

ytterligare immunadsorption med framgång. Cellgifter övervägdes, men ansågs ge 

hög risk för infektioner. Därför beslutades att behandling med eculizumab skulle 

påbörjas och inom fyra dagar upphörde andningssvårigheten och tecken på 

hemolytisk anemi försvann trots att immunadsorption avslutats. Dialys avslutades 

och fortsatt behandling med steroider samt eculizumab 900 mg/vecka i fyra 

omgångar sedan 1200 mg varannan vecka. Ett år efter det första insjuknandet var 

patienten fortfarande på dialys och står på kö för en njurtransplantation.  

 

Rapport 5 - Eculizumab Induces Sustained Remission in a Patient 

With Refractory Primary Catastrophic Antiphospholipid Syndrome. 

Zikos et al. 2015(21). 

En 47-årig man som vid 29 års ålder diagnostiserats med primär APS då han fick en 

DVT och har sedan dess stått på behandling med warfarin utan fler tromboser. Det 

aktuella tillståndet utvecklades genom feber, sänkt syrgasvärde i blodet, ansamling 

av vätska i hjärtsäcken och dubbelsidig lunginflammation. Han tillfrisknade efter 

behandling med syrgas och antibiotika. En månad senare fick han smärta i magen 

som visade sig vara gallsten och genomgick då en kolesystektomi med titthålskirurgi, 

men efter operationen uppkom andningssvårigheter, trombocytopeni, förhöjda 

levervärden och akut njursvikt och en DVT i benet påvisades samt prover för 

samtliga aPL var positiva. Ytterligare undersökningar visade på ascites, förstoring av 

lever och mjälte, samt infarkter i levern och njuren som visade på spridd trombotisk 

sjukdom. Utifrån den utvecklade sjukdomsbilden diagnostiserades han med sannolik 

KAPS. Behandling med plasmaferes gav en förbättring av trombocytopenin och även 

IVIG, steroider, antikoagulantia och rituximab sattes in. Han kunde skrivas ut, men 

kom in igen efter två veckor med feber och diarré som visade sig bero på infektion 

med Clostridium difficile som behandlades i flera omgångar med olika antibiotika 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/25474424
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/25474424
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/25474424
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och som slutligen gick tillbaka. En DVT uppstod i benet samt nya infarkter i njure 

och lever och tromboser i ögat. Plasmaferes sattes in men gav inget positivt resultat 

och då togs beslut att påbörja behandling med eculizumab och även dialys fick 

påbörjas. Nivåerna av eculizumab erhölls, vilka var subterapeutiska tills tredje dosen 

då trombocytvärdena ökade. Hans sjukdomstillstånd övervakades genom att 

kontrollera trombocytvärdet och patientens kliniska tillstånd. En tydlig förbättring 

kunde observeras efter att eculizumab satts in och behandlingen fortsatte sedan varje 

vecka och slutligen var tionde dag. Även om en stabilisering av blodvärden och inga 

ytterligare trombotiska episoder tillkommit är fortfarande dialys nödvändig trots 

fortsatt behandling med eculizumab. Hans allmäntillstånd förbättrades så pass att han 

är tillbaka i sitt ursprungliga tillstånd och är för närvarande på kö för ny 

njurtransplantation.  

 

Rapport 6 - A case of relapsing and refractory catastrophic 

antiphospholipid syndrome successfully managed with eculizumab, a 

complement 5 inhibitor. Wig et al. 2015 (22). 

Denna rapport presenterar ett fall med en 43 år gammal kvinna som tidigare 

diagnostiserats med APS och haft några återkommande episoder då hon insjuknat 

med APS relaterade komplikationer vilka framgångsrikt behandlats. Elva år efter sin 

APS-diagnos sökte hon återigen vård för smärta i övre delen av magen och 

undersökningar visade på förhöjt CRP, en avsevärt nedsatt funktion i njurarna, 

trombocytopeni samt njurbiopsi som visade på mikrotromboser. Utifrån dessa 

symtom diagnostiserades patienten med KAPS. Behandling med steroider inleddes, 

men tolererades inte och då påbörjades istället plasmaferes. Tillståndet 

komplicerades av en okontrollerbar hypertension samt hjärnblödningar. Trots 

aggressiv behandling mot hypertensionen och plasmaferes fortsatte njurfunktionen 

att försämras och trombocytvärdet var fortsatt lågt. Ytterligare två hjärnblödningar, 

en propp i hjärnan samt ett epilepsianfall tillkom. Rituximab sattes in, men utan 

framgång och behandling med IVIG gav endast en kortvarig förbättring. Under hela 

inläggningen gavs patienten kraftig antikoagulativ behandling, men trots detta 

uppstod tromboser i ögon, njurar och centrala nervsystemet, samt aPL värden var 

fortsatt höga. Vid detta läge påbörjades behandling med eculizumab med en 

inledningsdos på 900 mg sedan 1200mg/vecka. Tillståndet förbättrades avsevärt och 

plasmaferes kunde avslutas, efter några veckor minskades dosen successivt ner till 

900 mg var fjärde vecka. Värdena var därefter fortsatt stabila och även dialys kunde 

avslutas. 
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Rapport 7 - Complement activation is a crucial pathogenic factor in 

catastrophic antiphospholipid syndrome. Barrat-Due et al. 2016(23). 

Detta fall beskriver en 34-årig kvinna som diagnostiserats med APS efter ett antal 

missfall och en DVT. Patienten sökte vård för en S. aureus infektion och sepsis. 

Prover visade på anemi, trombocytopeni, hemolys, positiv för LA samt höga värden 

av β2GPI och aCL. Tillståndet försämrades hastigt av andningsbesvär, 

cirkulationskollaps och hjärtstopp som krävde återupplivning och intensivvård. 

Njurfunktionen försämrades drastiskt och i detta läge påbörjades behandling med 

eculizumab med anmärkningsvärd förbättring inom timmar efter insättning. Eftre tre 

dagar behövdes inte längre andningshjälp och njursvikten gick över. Inledningsvis 

var nivåerna av sC5b – 9 anmärkningsvärt höga, vilket återspeglar en aktivering av 

komplement, men avtog plötsligt efter påbörjad behandling  med eculizumab. 

samtidigt som C3 och C4 ökade. Då utsättning av eculizumab behövde göras på 

grund av en sårinfektion inträffade ett allvarligt återfall med smärta, takykardi och 

takypne samt en minskning av C3 och C4 uppmättes. En ny insättning av eculizmab 

visade återigen en snabb tillbakagång av symtom och patienten återhämtade sig.  

 

Rapport 8 - Effect on mother and child of eculizumab given before 

caesarean section in a patient with severe antiphospholipid syndrome: 

A case report. Gustavsen et al. 2017 (24). 
 

En förstföderska i andra trimestern av graviditeten kom in till sjukhus med 

smärtsamma sår på benet orsakat av ischemi. Vid 14 års ålder diagnostiserades hon 

med APS då hon utvecklat en trombos i benet och testats positivt mot samtliga tre 

typer av aPL och livslång behandling med warfarin påbörjades. I samband med 

graviditeten som noga övervakades byttes warfarin ut mot lågmolekylärt heparin och 

lågdos aspirin och ischemin behandlades med smärtlindrande. Baserat på de tidigare 

uppkomna tromboserna och den pågående ischemin ansågs risken för utveckling till 

KAPS överhängande.  Utifrån resultat av tidigare studier som visat att eculizumab 

varit ett säkert alternativ vid graviditet togs beslut att inleda behandling med 

eculizumab. En första dos på 600 mg gavs 8 dagar före förlossningen. En minskning 

av ischemin uppvisades efter första behandlingsomgången och därmed kunde också 

den smärtlindrande behandlingen sättas ut. Prover togs kontinuerligt under hela 

behandlingstiden och efter första dosen hade aktivering av komplementprotein C5 

gått ner till 0 men var tillbaka till normala nivåer efter sju dagar. En andra dos på 600 

mg administrerades en vecka efter den första dosen vilket också var dagen före 

kejsarsnitt skulle genomföras. Efter förlossningen, som gick bra, togs prover från 

både navelsträngen och barnet för att mäta komplementaktiviteten vilket visade på 

normala värden. Mätningarna visade att 0,3 % av eculizumab överförts från mamman 

till barnet, vilket ansågs vara försumbara mängder. Patienten utvecklade inga nya 

tromboser eller episoder av KAPS under den sista veckan av graviditeten eller efter 

förlossningen.  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/28296762
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/28296762
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/28296762
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Sammanfattning av resultat 

 
De fall som presenterats har sammanfattats utifrån när behandling med eculizumab 

påbörjats, om det haft effekt, vilken sjukdomshistoria patienten haft samt orsak till 

att patienten behandlats med eculizumab. Denna information presenteras i Tabell IV.  

 

 
Tabell IV. Sammanfattning av de presenterade fallen. 

 

 

 

Rapport Tillstånd vid 

insättning av 

eculizumab 

Effekt Sjukdomshistoria Orsak till 

behandling 

1 (18) Kritiskt tillstånd. Sista 

åtgärd 

Ja SLE  Definitiv 

KAPS  

2 (19) Förebyggande efter 

episod av KAPS och 

vid njurtransplantation 

Sannolikt Tidigare episod av KAPS Hög risk för 

utveckling av 

KAPS 

2 (19) Förebyggande vid 

njurtransplantation 

Sannolikt Tidigare episod av KAPS Hög risk för 

utveckling av 

KAPS 

2 (19) Förebyggande vid 

njurtransplantation 

Sannolikt APS  Hög risk för 

utveckling av 

KAPS 

3 (16) Kritiskt tillstånd. Sista 

åtgärd 

Ja Ingen  Definitiv 

KAPS 

4 (20) Kritiskt tillstånd. Sista 

åtgärd 

Ja APS, SLE och 

immunbrist-sjukdom 

Sannolik 

KAPS 

5 (21) Kritiskt tillstånd. Sista 

åtgärd 

Ja APS  Sannolik 

KAPS 

6 (22) Kritiskt tillstånd. Sista 

åtgärd 

Ja APS  Definitiv 

KAPS 

7 (23) Kritiskt tillstånd. Första 

åtgärd 

Ja APS  Sannolik 

KAPS 

8 (24) Förebyggande vid 

graviditet 

Sannolikt APS   Hög risk för 

utveckling av 

KAPS 
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DISKUSSION 

 

Syftet med detta litteraturarbete var att utvärdera om eculizumab bör vara 

standardbehandling vid 1) KAPS och 2) då uppenbar risk för utveckling till KAPS 

föreligger. Analysen av de tio fall där eculizumab använts som behandling bekräftar 

teorin om att det finns ett samband mellan KAPS och komplementaktivering och att 

terapeutisk komplementinhibiton, med eculizumab, är en potentiellt livräddande 

form av behandling. I flera av fallen (18-20, 23, 24) som analyserades visades 

eculizumab ha effekt hos patienten genom uppmätt komplementinhibition och i alla 

fall hade behandlingen en avgörande betydelse för patientens tillfrisknande och var i 

några fall förmodligen också en helt livräddande åtgärd. Syftet var också att 

utvärdera behandling med eculizumab från ett ekonomiskt perspektiv. Utifrån fallen 

som analyserades bedöms eculizumab kunna vara ett kostnadseffektivt 

behandlingsalternativ.  

De rapporter som användes för att besvara frågeställningarna hittades genom 

sökningar i databasen PubMed och resulterade i att åtta rapporter inkluderades med 

sammanlagt tio fallbeskrivningar. KAPS är ett mycket ovanligt tillstånd, och det är 

först de senaste åren som eculizumab börjat utvärderas som en alternativ behandling, 

därför fanns det endast ett begränsande antal rapporter att basera detta arbete på. Det 

blir då desto viktigare att göra en noggrann analys av dessa fall och utvärdera 

effekten av denna nya behandlingsprincip.  

Fallen som presenterats i denna studie har både likheter och skillnader, men i 

samtliga fall har det funnits faktorer som gjort eculizumab till ett framgångsrikt 

alternativ för behandling. 

 

 

Effekt av eculizumab   

 

Insättningen av eculizumab i de analyserade fallen skedde vid olika tillfällen i 

sjukdomsförloppet. I de flesta fall (16, 18, 20-23) sattes behandling in då patienten 

befann sig i ett akut tillstånd då inget annat behandlingsalternativ längre fanns att 

tillgå. Eculizumab blev då en sista chans att rädda patienten ur tillståndet. I de övriga 

fallen (19, 24) förelåg en risk att KAPS skulle utvecklas på grund av att det hos 

patienten tidigare förekommit APS relaterade komplikationer eller episoder av 

KAPS. För de fall där tillståndet var akut kunde det i samtliga fall ses en tydlig effekt 

av behandling med eculizumab genom en förbättring av tillståndet hos patienten. Då 

eculizumab sattes in i förebyggande syfte var det i samband med njurtransplantation 

eller graviditet. Effekten av eculizumab i dessa fall är svårare att bedöma, men 

eftersom patienterna inte utvecklade KAPS eller andra komplikationer bedöms 

eculizumab haft en avgörande betydelse även i dessa fall.  
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I ett av de beskrivna fallen som rapporterades av Barrat-Due et al. (23) sattes inte 

standardbehandling in utan behandling med eculizumab påbörjades direkt då 

patienten hamnade i ett akut tillstånd vilket gav en snabb återhämtning. Detta kan 

ställas i jämförelse med de övriga fallen i denna litteraturstudie där 

standardbehandling testats först hos patienten, men inte gett den effekt som 

förväntats. Behandling med eculizumab var i detta fall förmodligen livräddande och 

ytterligare komplikationer undveks troligtvis. I detta fall krävdes vid ett tillfälle 

utsättning av eculizumab på grund av en infektion vilket resulterade i att patienten 

återigen insjuknade, men återinsättning av eculizumab resulterade än en gång i en 

tydlig förbättring hos patienten. Detta visade att effekten inte sammanfallit med 

andra behandlingar eller en spontan tillbakagång, utan att det fanns en koppling 

mellan komplementaktivering och sjukdomsutvecklingen av KAPS och därmed 

också en effekt av eculizumab. 

 

Eculizumab vid njurtransplantation 

 

I rapporten av Lonze et al. (19) förelåg en risk för utveckling av KAPS hos tre 

patienter som stod inför njurtransplantationer. I dessa fall sattes eculizumab in i 

förebyggande syfte då risken för utveckling av KAPS ansågs vara överhängande. 

Samtliga transplantationer genomfördes framgångsrikt i form av väl fungerande 

transplantat. Patienterna fortsatte på kontinuerlig behandling med eculizumab och då 

uppföljning som gjorts efteråt mellan fyra månader och fyra år hade deras tillstånd 

varit stabila utan några komplikationer och alla hade väl fungerande transplantat. 

Detta visar att eculizumab kan vara en effektiv behandling för att kunna utföra 

njurtransplantationer hos patienter med APS, vilket tidigare har haft låg grad av 

framgång med avseende på funktion och livslängd av transplantatet (19). 

 

 

Eculizumab vid graviditet 

 

I två av fallen var patienterna gravida och diagnostiserade med APS varav den ena 

utvecklade en KAPS episod efter att kejsarsnitt genomförts (20), medan i det andra 

fallet behandlades patienten förebyggande med eculizumab inför kejsarsnittet (24). I 

det senare fallet med den förebyggande behandlingen går det inte att säga hur 

utgången hade blivit utan behandling. Patienten hade flera riskfaktorer och tecken på 

tromboser trots antikoagulativ behandling. Risken för blödningar under och efter 

kejsarsnittet på grund av behandling med antikoagulantia var hög, medan det å andra 

sidan innebar en ökad risk att insjukna i KAPS om behandling med antikoagulantia 

avslutades inför operation. Detta resulterade i att eculizumab togs upp som alternativ. 

Förlossningen genomfördes utan att komplikationer uppstod. Utifrån detta fall 

bedöms eculizumab kunna vara ett behandlingsalternativ hos patienter med APS 

under graviditet och förlossning och kan därmed möjliggöra en förlängning av 
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graviditeten och bidrar därmed till utvecklingen hos barnet. I detta fall påvisades 

även att eculizumab var säkert att använda vid graviditet då det visade sig att 

eculizumab inte gick över till barnet från mamman. 

 

Eculizumab vid samtidiga bakomliggande sjukdomar 

 

I rapporterna av Shapira et al. (18) och Kronbichler et al. (20) fanns det 

bakomliggande sjukdomar som sannolikt gjorde tillståndet hos patienterna mer 

svårbehandlat. I rapporten av Shapira et al. (18) hade patienten sedan tidigare en 

mildare form av SLE, men var svårbehandlad eftersom patienten fick återfall av 

KAPS vilket kan ha berott på bakomliggande SLE, men då eculizumab sattes in 

stabiliserades tillståndet och behandlingen verkar därför haft en avgörande betydelse. 

I rapporten av Kronbichler et al. (20) var både SLE och immunbristsjukdom 

bakomliggande sjukdomar. Behandling med eculizumab i detta fallet gav en 

ihållande tillbakagång av sjukdomstillståndet och visade inga tecken på återfall. 

Patienten utvecklade dock utbrott av SLE, vilket tyder på att eculizumab inte är 

effektivt för att behandla detta, men en stabilisering av tillståndet kunde observeras 

först då eculizumab administrerades. Patientens njurfunktion återhämtades aldrig och 

han fick därför fortsatt behandling med eculizumab i väntan på njurtransplantation. I 

dessa två fall med bakomliggande sjukdomar utgjorde behandling med eculizumab 

en betydande skillnad för patienterna.  

 

 

Eculizumab vid annan samtidig behandling 

 
Standardbehandling vid KAPS utgörs bland annat av någon form av antikoagulativ 

behandling, ofta i form av heparin som sedan går över till warfarin. Eftersom det i 

tidigare studier har kunnat påvisas att heparin har en viss komplementinhibitorisk 

effekt har detta varit något som även kunnat anses ha effekt vid KAPS. I och med 

detta har effekten av eculizumab inte med säkerhet kunnat bedömas vid samtidig 

behandling av heparin. Patienten i rapporten av Shapira et al. (18) tolererade inte 

heparin vilket då sattes ut, men i samband med detta försämrades patientens tillstånd 

vilket indikerar att heparin kan även ha haft en komplementinhibitorisk effekt. Även 

i rapporten av Strakhan et al. (16) tolererade patienten inte heparin. I båda fallen 

administrerades eculizumab i frånvaro av heparin med en tydlig återhämtning hos 

patienten som resultat vilket visade på en effekt av eculizumab i frånvaro av heparin.   

 

I flera fall användes standardbehandling för KAPS med steroider, antikoagulation, 

IVIG, plasmaferes, cyklofosfamid och rituximab. De flesta fall behandlades under en 

tid med dessa standardbehandlingar, men kunde fasas ut efter att behandling med 

eculizumab hade påbörjats och den behandling som oftast var kvar var antikoagulativ 
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behandling.  Detta tyder på att enbart behandling med eculizumab kan vara 

tillräckligt för att förebygga KAPS och APS-relaterade komplikationer.  

 

Kostnadseffektanalys 

 
Eftersom behandling med eculizumab är väldigt dyrt, blir den ekonomiska aspekten 

en viktig fråga då eculizumab tas upp som behandlingsalternativ vid KAPS. De 

vårdkostnader som tillkommer då en patient insjuknar i KAPS är en viktig del att 

väga in mot vad behandling av eculizumab kostar. För en del av patienterna i fallen 

har dialys krävts, ibland tillfälligt, men ibland på obestämd tid, vilket kan bli en stor 

kostnad. Kostnaden för dialys uppskattas ligga på 10 000 kr/vecka vilket blir runt 

520 000 kr/år (25). Därtill har flera av patienterna krävt lång tids inläggning på 

intensivvårdavdelning vars kostnad ligger på 40 000 kr/dygn (26,27). För patienten i 

rapporten av Shapira et al. (18) uppskattades ligga inne under flera veckor vilket kan 

gå upp till en summa på ett par miljoner kronor i vårdkostnader. 

Behandlingsdosen har i flera av fallen varierat och även tiden för behandling har 

också varit olika. En minskning av dosen har kunnat göras efterhand i en del av dessa 

fallen, vilket ger en antydan om att även en lägre behandlingsdos skulle kunna hålla 

komplikationer och eventuella återfall borta vilket också skulle kunna medföra lägre 

kostnader. 

I rapporten av Shapira et al. (18) fortsatte behandling med eculizumab 600 

mg/månad som visade sig ha en god effekt genom ett stabilt tillstånd. Denna 

behandling har beräknats till en kostnad av drygt 1 miljon kronor per år, vilket i 

jämförelse med eventuellt nytt insjuknande hos patienten med allt vad det innebär i 

form av vårdkostnader och lidande för patienten kan anses vara en rimlig kostnad för 

att undvika risken för återinsjuknande och är dessutom långt under de 

behandlingskostnader som det ligger på för de idag godkända indikationerna som 

aHUS och PNH. 

Fallet i rapporten av Wig et al. (22) resulterade i att både plasmaferes och dialys 

kunde avslutas en tid efter att behandling med eculizumab påbörjats. Den fortsatta 

behandlingen med eculizumab bestod av 900 mg/månad vilket gav ett förbättrat 

tillstånd hos patienten med värden som höll sig stabila. Kostnaden för denna 

behandling har beräknats till 1,5 miljon kronor/år som kan ställas mot att patienten 

annars varit i behov av plasmaferes och dialys vilket i sig är en stor kostnad, men 

innebär också en avsevärd försämring av patientens livskvalitet.  

Mer underlag behövs för att kunna bedöma hur den optimala doseringen av 

eculizumab skulle kunna se ut vi KAPS. För detta krävs att patienters 

komplementstatus och att den terapeutiska effekten kontrolleras hos nya fall för att 

kunna bidra med information som kan vara stöd för framtida fall.  

Flera av patienterna som beskrivs i fallen har hamnat i livshotande tillstånd med 

allvarliga komplikationer som följd. Detta blir en kostnad för samhället både i 
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vårdkostnader, men även i längden och innebär inte minst ett stort lidande för 

patienten. Om eculizumab satts in i ett tidigare skede hade troligtvis en del av dessa 

komplikationer kunnat undvikas. 

  

Sammanfattande diskussion 

 

Det behövs mer kunskap om både patofysiologin bakom KAPS och terapeutisk 

behandling av KAPS. Eftersom kliniska studier inte är praktiskt möjligt att 

genomföra på grund av att tillståndet är så ovanligt och komplext är det därför viktigt 

att de fall som uppstår rapporteras. Det finns idag inte mycket kunskap om detta ute i 

kliniken och som tidigare nämnts är det många fall som går okänt förbi utan 

vetskapen om att det är KAPS. Därför är även kunskapsspridning om tillståndet av 

stor betydelse, något som även denna rapport har i syfte att belysa. 

Utifrån de fall som analyserats skulle eculizumab kunna vara standardbehandling för 

de patienter som diagnostiseras med definitiv eller sannolik KAPS. Det skulle också 

kunna vara standardbehandling hos patienter som är gravida och diagnostiserats med 

APS samt till patienter som står inför en njurtransplantation och som diagnostiserats 

med APS. Det är dock viktigt att behandlingen inte startar för sent, då patienten är 

bortom räddning. Vidare är det centralt att tillräcklig dos av eculizumab ges, och att 

noggrann uppföljning av komplementinhibition görs hos patienten 

En begränsning av denna studie är att den baseras på ett mindre antal 

fallbeskrivningar. Dock är det så det ser ut på området just nu och varje ny rapport är 

därför av stor signifikans till den samlade poolen av kunskap. En ytterligare 

begränsning är att de rapporter som publiceras riskerar ge en snedvriden bild då de 

rapporter med positiv utgång är mer sannolika att bli publicerade än de med negativa 

resultat. I två av rapporterna (18,19) förekom sponsring från läkemedelsföretaget 

Alexion Pharmaceuticals vilket skulle kunna ha en påverkan på hur resultateti dessa 

rapporter framställts. De rapporter som finns idag blir ändå ett värdefullt bidrag till 

ny och viktig kunskap. För att i framtiden få ett större underlag för att följa upp 

behandling med eculizumab, eller en annan komplementinhibitor, är det viktigt med 

ett system av bra fungerande databaser där patienter med KAPS har behandlats med 

eculizumab kan rapporteras in. Det ställer dock ett stort krav på en noggrann diagnos 

och en väl beskriven behandlingsregim. 
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SLUTSATS 

Eculizumab bör ses som en definitiv kandidat för rekommenderad behandling vid 

KAPS och vid förebyggande av KAPS, men fler rapporter där patienter behandlats 

med eculizumab behövs och ytterligare forskning på just KAPS behövs. En viktig del 

i detta är att rapportering om fall görs, men också att den kunskap som finns idag på 

området kommer ut till den kliniska verksamheten.  

Utifrån de analyserade fallen har eculizumab visat sig vara effektivt, säkert och 

kostnadseffektivt alternativ och skulle därför kunna vara standardbehandling vid 

KAPS och vid risk för utveckling till KAPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

REFERENSER 

 

1. Abbas, A.K., Lichtman, A.H. & Pillai, S. (2017). Cellular and molecular 

immunology. Philadelphia: Elsevier. 

 

2. Ricklin D., Barrat-Due A., Mollnes T.E. (2017). Complement in clinical 

medicine: Clinical trials, case reports and therapy monitoring. Molecular 

immunology. 89, 10-21. 

 

3. Fass – Soliris. Hämtad 2018-02-12 

 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20061202000018  

4. Janusinfo - Frågor och svar angående NT-rådets rekommendation gällande 

eculizumab (Soliris) vid aHUS . Hämtad 2018-02-12 

http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Sol

iris-vid-aHUS-fragor-och-svar-150527.pdf  

5. TLV – Hälsoekonomisk bedömning av Soliris. Hämtad 2018-03-07 

 

https://www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsuppdraget/avslutade-

halsoekonomiska-bedomningar/arkiv/2012-12-20-halsoekonomisk-bedomning-

av-soliris.html 

6. Castañeda-Sanabria J., Hajage D., Le Jouan M., Perozziello A., Tubach F. 

(2016). Off-label use of the expensive orphan drug eculizumab in France 2009-

2013 and the impact of literature: focus on the transplantation field. Eur J Clin 

Pharmacol. 72, 737-746. 

 

7. Cervera R. (2017). Antiphospholipid syndrome. Thrombosis Research. 151, S43-

S47. 

 

8. Gómez-Puerta JA., Cervera R. (2014). Diagnosis and classification of the 

antiphospholipid syndrome. Journal of Autoimmunity. 48-49, 20-25. 

 

9. Miyakis S., Lockshin M., Atsumi T., Branch DW., Brey R., Cervera R. et al. 

(2006). International consensus statement on an update of the classification 

criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS).J Thromb Haemost. 4 295-

306.  

 

10. Kazzazz N.M., McCune W.J., Knight J.S. (2016). Treatment of catastrophic 

antiphospholipid syndrome. Curr Opin Rheumatol. 28;3, 218-227. 

 

 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20061202000018
http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Soliris-vid-aHUS-fragor-och-svar-150527.pdf
http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Soliris-vid-aHUS-fragor-och-svar-150527.pdf
https://www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsuppdraget/avslutade-halsoekonomiska-bedomningar/arkiv/2012-12-20-halsoekonomisk-bedomning-av-soliris.html
https://www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsuppdraget/avslutade-halsoekonomiska-bedomningar/arkiv/2012-12-20-halsoekonomisk-bedomning-av-soliris.html
https://www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsuppdraget/avslutade-halsoekonomiska-bedomningar/arkiv/2012-12-20-halsoekonomisk-bedomning-av-soliris.html


32 

 

11. Rodriguez-Pintó I., Moitinho M., Santacreu I., Shoenfeld Y., Erkan D., Espinosa 

G., Cervera R. (2016) Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS): 

Descriptive analysis of 500 patients from the International CAPS Registry. 

Autoimmunity Reviews. 15, 1120-1124. 

 

12. Rodriguez-Pintó I., Espinosa G., Cervera R. (2016). Catastrophic 

antiphospholipid syndrome: The current management approach. Best Practice & 

Reasearch Clinical Rheumatology. 30, 239-249. 

 

13. CAPS registry – The catastrophic antiphospholipid syndrome. Hämtad 2018-02-

28.  

 

https://ontocrf.grupocostaisa.com/es/web/caps/contents;jsessionid=02C9B5EB4B

324DC37C0DF19DE95A96B7  

 

14. Asherson RA., Cervera R., de Groot P., Erkan D., Boffa M., Piette J., Khamashta 

MA., et al. (2003). Catastrophic antiphospholipid syndrome: international 

consensus statement on classification criteria and treatment guidelines. Lupus. 

12, 530-534. 

  

15. Cervera R. (2010) Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS): update from 

the ´CAPS Registry´. Lupus. 19, 412-418. 

 

16. Strakhan M., Hurtado-Sbordoni M., Galeas N., Bakirhan K., Alexis K., Elrafei T. 

(2014) 36-year-old female with catastrophic antiphospholipid syndrome treated 

with eculizumab: a case report and review of literature. Case reports in 

hematology. 2014:704371. 

 

17. Espinosa G., Berman H., Cervera R. (2011). Management of refractory cases of 

catastrophic antiphospholipid syndrome. Autoimmunity reviews. 10, 664-668. 

 

18. Shapira I., Andrade D., Allen S.L., Salmon J.E. (2012) Brief report: induction of 

sustained remission in recurrent catastrophic antiphospholipid syndrome via 

inhibition of terminal complement with eculizumab. Arthritis & Rheumatism. 

64;8, 2719-2723. 

 

19. Lonze B.E., Zachary A.A., Magro C.M., Desai N.M., Orandi B.J., Dagher N.N. 

et al. (2014). Eculizumab prevents recurrent antiphospholipid antibody syndrome 

and enables successful renal transplantation. Am. J. Transplant. 14, 459-465. 

 

 

20. Kronbichler A., Frank R., Kirschfink M., Szilagyi A., Csuka D., Prohaszka Z., 

Schratzberger P., Lhotta K., Mayer G. (2014) Efficacy of eculizumab in a patient 

with immunoadsorption-dependent catastrophic antiphospholipid syndrome: a 

case report. Medicine. 93;26, e143. 

 

https://ontocrf.grupocostaisa.com/es/web/caps/contents;jsessionid=02C9B5EB4B324DC37C0DF19DE95A96B7
https://ontocrf.grupocostaisa.com/es/web/caps/contents;jsessionid=02C9B5EB4B324DC37C0DF19DE95A96B7


33 

 

21. Zikos T.A., Sokolove J., Ahuja N.,  Berube C. (2015) Eculizumab Induces 

Sustained Remission in a Patient With Refractory Primary Catastrophic 

Antiphospholipid Syndrome. Journal of Clinical Rheumatology. 21, 311-313. 

 

22. Wig, M. Chan, J. Thachil, I. Bruce, T. Barnes. (2016) A case of relapsing and 

refractory catastrophic anti-phospholipid syndrome successfully managed with 

eculizumab, a complement 5 inhibitor. Rheumatology. 55, 382-384. 

 

23. Barratt-Due A., Floisand Y., Orrem H.L.,  Kvam A.K., Holme P.A., Bergseth G., 

Tjonnfjord G.E., Mollnes T.E. (2016) Complement activation is a crucial 

pathogenic factor in catastrophic antiphospholipid syndrome. Rheumatology. 55, 

1337-1339. 

 

24. Gustavsen A., Skattum L., Bergseth G., Lorentzen B., Floisand Y., Bosnes V., 

Mollnes T.E., Barratt-Due A. (2017). Effect on mother and child of eculizumab 

given before caesarean section in a patient with severe antiphospholipid 

syndrome: A case report. Medicine, 96;11 e6338. 

 

25. Olsson P., Olsson J. (2015). En studie av ekonomiska och sociala faktorer för 

olika behandlingsmetoder inom svensk dialyssjukvård. (Masteruppsats). 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborg. 

 

26. Svenska intensivvårdsregistret. Hämtad 2018-03-09. 

 

http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Inaktuella-fragor/antal-

intensivvardsplatser/ 

 

27. Norran - Prislapp: Så mycket kostar ett dygn med intensivvård i Skellefteå. 

Hämtad 2018-03-09.  

 

https://www.norran.se/nyheter/vard-omsorg/prislapp-sa-mycket-kostar-ett-dygn-

med-intensivvard-i-skelleftea/  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Inaktuella-fragor/antal-intensivvardsplatser/
http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Inaktuella-fragor/antal-intensivvardsplatser/
https://www.norran.se/nyheter/vard-omsorg/prislapp-sa-mycket-kostar-ett-dygn-med-intensivvard-i-skelleftea/
https://www.norran.se/nyheter/vard-omsorg/prislapp-sa-mycket-kostar-ett-dygn-med-intensivvard-i-skelleftea/


34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info@lnu.se  

Lnu.se 

 


