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Trombotisk mikroangiopati (TMA)

Modifierad från Keir L et al Pediatr Nephrol 2011

• Hemolytisk anemi 
• Thrombocytopeni
• Akut njursvikt



Vad är aHUS?

Loirat C et al,  An international consensus approach to the management 
of atypical hemolytic uremic syndrome in children, Pediatr Nephrol 2016



Pneumokock-HUS

• 5% av HUS fall hos barn
• Spädbarn och små barn

• Positiv Coombs (direkt antiglobin/DAT) test 90%
• Påvisning av aktiverat T antigen (Thomsen Friedenreich) 

(peanut lectin agglutination assay)

Copelovitch L and Kaplan B,  Pediatrics 2010



Pneumokock toxin neuraminidas
TF - Thomsen Friedenreich antigen



Pojke 1,5 år

• Tidigare frisk
• 1 v förkyld, febril, hostat mycket och 

kräkt upp det mesta



20/3  vid ankomsten i HBG

• Trött och tagen, ingen feber
• Lite blekgul, enstaka petekier i armvecken
• Puls 135, BT bra, normal kapillär återfyllnad
• Rodnad i svalget
• Nedsatt andningsljud hö

• CRP 337, vita 2,2 neutrofila 1,1
• Hb 156
• Tbc 48 
• Krea 94 



20/3  till IVA i HBG

• Lung rtg: basal pneumoni hö,  infiltrat lingula vä
• Utan meningism, andningsfrekvens 50, puls 165, 

anuri

• Hb 78-68, tbc 41, krea 121-165
• D-dimer 1,25    PK 0,9; APTT 50

• Claforan sepsis dos, albumin, SAG, Ringer-acetat, 
Rehydrex



20/3  IVA i HBG 

• Plasma brungul, svårt att mäta bilirubin (70-100)

• Svårt att blodgruppera
• DAT++ (direkt antiglobulin- eller Coombs test) 

• Hemolytisk immunmedierad anemi



20/3 till BIVA i Lund

• Hb 76, tbc 15, vita 4,1 kraftig vänster förskjutning
• Krea 148

• Fibrinogen 4,3 (2-4 g/L)
• Antitrombin 0,42 (0,8-1,2 kIE/L)
• PK 1,3 (max 1,2 INR)
• APTT 111s (28-45)
• D-dimer 0,71 (max 0,25 mg/L)

• Plasma, SAG, trc



21/3

Läggs in i respirator framåt morgonen



21/3

• Blododling Gr+ diplokocker, antigentest positiv för 
pneumokocker 

• DAT +++
• Aktiverat T antigen 

(Thomsen Friedenreich) på erytrocyter

• Pneumokockassocierat hemolytiskt uremiskt syndrom



21/3
• Får pleuradrän, 100 ml brunaktigt vätska tömmer sig direkt
• Anurisk, startar PRISMA

25/3
• Extuberas, pleuradrän drages
• Börjar kissa

Blododling: Streptococcus pneumoniae typ3 

Pojke 1,5 år



• Undvika plasma transfusion
• Trombocyter endast vid aktiv blödning

• Mortalitet 0-12% (sämre prognos vid meningit)
• 25-35% sena njurkomplikationer 
• 10% utvecklar njursjukdom i slutstadiet (ESRD)

Pneumokock-HUS

Copelovitch L and Kaplan B,  Pediatrics 2010



Vad är aHUS?

Loirat C et al,  An international consensus approach to the management 
of atypical hemolytic uremic syndrome in children, Pediatr Nephrol 2016



Kobalamin C defekt-HUS

• Medfödd defekt av vitamin B12 metabolism (mutationer i MMACHC genen)
• Ansamling av metylmalonsyra (MMA) and homocystein, metionin sänkt

• Nyfödda och spädbarn med multisystemisk sjukdom 
(failure to thrive, matningssvårigheter, hypotoni, letargi, utvecklingsförsening) 

• Äldre barn – mestadels neurologiska/psykiatriska problem

• Behandlas med hydrokobalamin och folsyra
Sharma AP et al Pediatr Nephrol 2007
Menni F  et al Pediatr Nephrol 2012



DGKE-HUS

• Mutationer i diacylglycerol kinase ɛ (DGKE) 2013

• DGKE uttrycks på endotel, trombocyter, podocyter

• DGKE silencing i odlade humana endotel celler leder till 
proinflammatorisk och protrombotisk fenotyp

• Debut spädbarn
• Proteinuri (ibland nefrotisk nivå)

Lemaire M et al Nat Genet 2013
Chincilla DS et al CJASN 2014
Westland R et al JASN 1014



Komplement-beroende HUS

Modifierad från Keir L et al Pediatr Nephrol 2011

Dysfunktion av komplementsystemets 
alternativa väg
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Mekanismer av komplementaktivering via den 
alternativa vägen vid aHUS

• “Loss-of-function” mutationer i komplementregulatorer
• “Gain-of-function” mutationer i komplementproteiner
• Autoantikroppar mot faktor H 



Okontrollerad aktivering av komplementets alternativa
väg

“Loss-of-function” mutationer i komplementregulatorer

Faktor H
CFH

20-30%

Faktor I
CFI

4-10%

Membran Co-Faktor Protein
MCP

5-10%

Thrombomodulin
THBD

0-5 %

Noris et al, CJASN 2010; Maga et al, Human Mut 2010; Fremeaux-Bacchi et al, CJASN 2013



“Gain-of-function” mutationer i komplement proteiner

5-8%
1-4 %

C3 Faktor B
CFB 

Noris et al, CJASN 2010; Maga et al, Human Mut 2010; Fremeaux-Bacchi et al, CJASN 2013

Okontrollerad aktivering av komplementets alternativa
väg



Faktor H (CFH)

Faktor H-relaterade proteiner (CFHRs)

short consensus repeats SCRs 1-20

recognitionreglering

NH2 COOH



Frisk individ

Noris M et al AJKD 2015



Patient med aHUS

Noris M et al AJKD 2015



aHUS

• Incidens 1-2 fall/miljon
• Kan debutera i alla åldrar

• De flesta genetiska förändringar är heterozygota

• Sjukdomspenetrans hos mutationsbärare 50%
• Infektion, graviditet, transplantation kan trigga igång sjukdomen

• > en mutation/högrisk polymorfismer ökar risk
• Ca 1/3 av aHUS pat har ingen påvisbar mutation



aHUS

• Livslång oförutsägbar risk för kliniska manifestationer, 
varje attack kan leda till njursjukdom i slutstadiet (ESRD)

• Innan Eculizumab:
30-40% dog eller progredierade till ESRD under första episoden
50% pediatriska patienter progredierade till ESRD eller dog inom 3 år
Recidiverar i trasplantatet hos 50% av fallen inom 5 år

• Njurarna är det vanligaste organet som drabbas, manifestationer kan 
förekomma i hjärnan (10-20% av fallen), hjärta, lungor och mag-
tarmkanalen

Noris M et al CJASN 2010
Fremeaux-Bacchi V et al, CJASN 2013



Diagnos aHUS

Uteslutningsdiagnos

inga hållpunkter för STEC-HUS

inga kriterier för TTP (ADAMTS13 aktivitet <5%)

autoimmun HUS (anti-faktor H antikroppar)?

Påvisning av komplement genmutation/polymorfismer
INTE nödvändiga för klinisk diagnos av aHUS



Diagnos aHUS

Loirat C and Fremeaux- Bacchi Orphanet J Rare Dis  2011

• Låg C3 nivå talar för komplement-medierad process

• Normala C3 nivåer utesluter inte närvaro av mutation eller
autoantikroppar riktade mot komplementsystemet



HUS med anti-faktor H antikroppar

• 5–10 % av aHUS, vanlig ålder vid debuten 7-11 år

• Inhiberar CFH med likande följder som sker vid CFH mutationer
• >90% pat saknar CFHR1 och CFHR3 orsakad av homozygot

deletion CFHR1-R3

• CFH koncentration sänkt hos 22% pat

• Anti-CFH ak titrar:
Positivt >100-150 AU/ml
Risk för återfall > 1,300- 2000 AU/ml
Prediktorer för ogynnsamt utfall > 8000 AU/ml



Eculizumab (Soliris)

• Den enda påvisade effektiva beh av aHUS

• 4 prospektiva studier och > 80 fallrapporter

• Hos majoriteten av patienter effektiv terminal complement blockad: 
- Förebygger återfall och underhåller remission 
- Förbättrar och bevarar njurfunktionen
- Möjliggör transplantation utan återfall
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Rekommendation: förstahands behandling hos barn 
med klinisk diagnos aHUS
• Eculizumab för att undvika plasmafares och komplikationer av

centralvenösa katetrar

• Om möjligt, eculizumab behandling skall påbörjas inom 24–48 h efter
inläggning

• Komplementmutation behöver inte bekräftas före behandlingsstart

• Behandlingsdröjsmål kan försämra njurarnas återhämtning och öka 
risken för tidig sjukdomsprogress till njursjukdom i slutstadiet (ESRD)

Loirat C et al,  An international consensus approach  to the management of atypical hemolytic uremic
syndrome in children, Pediatr Nephrol 2016



Skall patienten erbjudas eculizumab om plasma 
behandling har redan använts?

• Barn som redan påbörjat plasmafares/plasmainfusioner som
förstahands behandling under den akuta sjukdomsfasen: byte till 
eculizumab när diagnosen aHUS fastställs (med undantag av patienter
som har anti-CFH antikroppar)

• Patienter som inte svarar på 5 dagars plasmafares /plasma infusioner: 
gå över till eculizumab

• Eculizumab erbjuder den bästa chansen för optimal 
njurfunktionsåterhämtning

Loirat C et al,  An international consensus approach  to the management of atypical hemolytic uremic
syndrome in children, Pediatr Nephrol 2016



Är genetisk analys nödvändig?
• Bekräfta att sjukdomen är komplement-beroende

• För prognos, recidiv och ESRD risk bedömning

• Genetisk rådgivning till föräldrarna och familjen

• Beslut om njurtransplantation: val av donator, behandlings
val att förebygga eller behandla återfall efter transplantation



Beh. av pat med anti-faktor H antikroppar

• Plasmafares (avlägsnar antikropp och förbättrar den cirkulerande 
CFH-poolen)

• Strategier för att blockera pågående antikroppsproduktion:
Kortison
Intravenös immunglobulin (IVIG)
Cyclophosphamid
MMF, AZA
Rituximab

• Eculizumab
Sinha A et al Kidney Int 2014
Sana G et al Pediatr Nephrol 2014



Kan eculizumab beh avslutas?

• Evidens saknas
• ESRD utan förbättring efter 3-6 mån
• Lågrisk patienter: 

Isolerad MCP mutation
DGKE mutation
Isolerad faktor I mutation?
Inga mutationer? 



Flicka 3 år 
• Kräkningar 10 dagar
• Möjligen lösare avföring men inga diarréer
• Söker akut på länssjukhuset Sept 18 2015 (Fredag natt):

svullna händer, fötter, ansiktet; BT 100/60

• Hb 66, Trc 40, LD 23 (<5,1)
• Kreatinin 1231, Urea 85
• K 7,1 Ph 2,7 Na 130
• BE -12,9
• Urin stix 3+ protein, 3+ leukocuter och 3+ blod

• Resonium, Natrium bikarbonat
• Diures 110 mL under 4,5 timmar 



Flicka 3 år 

• Överförs till Lund dagen efter (Lördag)

• K 5.8; Ph 3.1; Na 133

• Hb 67, Trc 53, LD 25

• Kreatinin 1194, Urea 83,4

• 0,9% NaCl 500 mL/24 tim 
• Diures 110 mL + 160 mL under 10 tim



Flicka 3 år 

• Sept 19 2015 (Lördag)
• Soliris 600 mg
• Kåvepenin



Flicka 3 år 

• Sept 20 2015 (Söndag)
• Hb 63, Trc 80, LD 21
• Kreatinin 1150, Urea 82,9
• Hemodialys 1,5 tim 



Flicka 3 år

• Sept 21 2015
• Hb 79, Trc 93, LD 18
• kreatinin 717, Urea 54

• Normal diures
• Ingen mer dialysis



Flicka 3 år STEC-HUS

• DAT/Coombs neg
• ADAMTS 13 aktivitet normal
• C3 normal, inga anti-factor H antikroppar 
• EHEC negativ x2
• Symptomfri lillebror 10 mån gammal Stx 2 positiv i faeces



Flicka 3 år STEC-HUS

• Meningoccock vaccination (Menveo)
• Hem Sept 2015 med kåvepenin
• Hb 97, Trc 341, LD 7.1; Kreatinin 51

• f/u December 2015
• Hb 132, Kreatinin 33
• Normal komplement funktion 

Avslutar kåvepenin



A patient with aHUS

• Debut of HUS at 20 months of age in 2001
• Weekly plasma and exchanges
• Renal failure after a 2nd recurrence within 3 months
• Bilateral nephrectomy and renal transplantation at 3 years of age
• Weekly plasma infusions and exchanges
• HUS recurrences, malignant hypertension, removal of graft at 4 years

of age
• 7 years on hemodialysis without plasma treatment and without

hematological recurrences
Bekassy Z et al NDT 2013



Carotid artery occlusion
• Transient ischemic attack 

(TIA) at 10 years of age in 
2011

• Occlusion of the right 
and stenosis of the left 
internal carotid artery



Genetic work-up

Complement 
factor 

Genetic analysis Inheritance 

Factor I G261D, c.782G>A, exon 6 Paternal

Factor B
L433S, c. 1298T>C, exon 10 
E566A, exon 13 rare 
polymorphism 
R7 exon 2 polymorphism

Paternal

Factor H H3 haplotype (tgtgt) Maternal



Evidence for ongoing complement activation

• C3 low, C3dg elevated at debut 2002
• C3 low while on dialysis  
• C3 low, C3dg elevated 2011

• Treatment with eculizumab initiated
in the absence of overt recurrences/renal tissue

• No progression of vascular lesions 
• Retransplanted in 2012 without recurrence



A patient with aHUS

• Low-grade constant complement activation may lead to vascular 
injury in aHUS in the absence of renal tissue and overt recurrences

• These patients may benefit from complement inhibition treatment
• Not only microvasculature but also large arteries may be involved in 

complement-mediated injury 
• Imaging for vascular changes should be monitored in patients?
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