KLINISK OVERSIKT
Narrative oversiktsartikler basert på forfatters egen erfaring og et skjønnsmessig utvalg artikler.

Klinisk oversikt

Terapeutisk komplementhemming –
fra eksperimentell til klinisk medisin
Komplementsystemet er sentralt i infeksjonsforsvaret, men det deltar
også i den generelle vevshomøostasen. Ved flere sykdommer skjer
det en uhensiktsmessig aktivering av systemet, derfor er hemming
av komplementsystemet blitt et interessant behandlingsalternativ ved
flere ulike tilstander.
Komplementsystemet tilhører vårt medfødte
immunapparat. Det beskytter oss mot infeksjoner ved å gjenkjenne mikrobestrukturer.
De senere års forskning har imidlertid vist at
komplementsystemet spiller en sentral rolle
også i den generelle vevshomøostasen, i
nært samarbeid med en rekke biologiske
systemer, og at det er involvert i patofysiologien ved en lang rekke sykdomsprosesser.
Hemming av komplementaktivering er derfor blitt en interessant behandlingstilnærming
ved flere sykdommer. I denne artikkelen gis en
kortfattet oversikt over komplementsystemet,
hvordan komplementhemmere brukes i dag
og hvordan de kan tenkes brukt i fremtiden.

Komplementsystemet
Komplementsystemet (1 – 3) er et av kroppens kaskadesystemer og består av flere
titalls proteiner (fig 1). Den ene delen av
systemet består av en rekke plasmaproteiner
som aktiveres i en bestemt rekkefølge og
danner aktiveringsprodukter med ulike
funksjoner. Den andre delen er membranproteiner som fungerer som reseptorer for
aktiveringsproduktene. En lang rekke av
proteinene er reguleringsproteiner som sørger for å holde systemet under kontroll,
hvorav faktor H (FH) er av vesentlig betydning.
Det er tre hovedveier for aktivering.
Klassisk aktivering. Her binder C1q antistoffer eller andre molekyler, for eksempel
C-reaktivt protein, som er bundet på en
overflate. Dette fører til aktivering av C1r og
C1s, som igjen aktiverer C4 og C2 med
påfølgende aktivering av C3, som da spaltes
i C3a og C3b. C3a har både pro- og antiinflammatoriske effekter, mens C3b er et
viktig opsonin ved å binde kovalent til en
overflate.
Lektinaktivering. Dette skjer når for eksempel mannosebindende lektin (MBL) eller
fikoliner reagerer med mikrober eller skadet
vev, men også når naturlig forekommende
IgM-antistoffer reagerer med kroppsegne
strukturer. Dette aktiverer mannoseassosierte
serinproteaser (MASP1 og MASP2), som er
analoger til C1r og C1s i klassisk vei og som
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igjen aktiverer C4. Videre er aktiveringen lik
den som skjer i klassisk vei. C1-inhibitor
(C1-INH) og C4b-bindende protein (C4BP)
er viktige regulatorer av både klassisk aktivering og lektinaktivering.
Alternativ aktivering. Dette skjer under
fysiologiske forhold ved spontan hydrolyse
av C3-molekylet, som imidlertid holdes
under kontroll av faktor I (FI) og faktor H
(FH). Under ufysiologiske forhold, for
eksempel ved blodets kontakt med en fremmed overflate, forrykkes denne likevekten
og alternativ vei forsterker aktiveringen ved
hjelp av faktor B (FB), faktor D (FD) og properdin (FP). C5 spaltes til C5a og C5b. C5a
er et meget potent peptid, med en rekke
effekter i den inflammatoriske prosessen.
C5b reagerer med C6, C7, C8 og C9 og danner det terminale C5b-9 komplementkompleks (TCC), som finnes i en membranbundet form som kan gi lyse, spesielt av Neisseria-bakterier og røde blodceller, og i en
løselig form (sC5b-9) som kan måles i
plasma og er en markør for komplementaktivering. sC5b-9 binder regulatorene
vitronectin (VN) og clusterin (CL) som gjør
at dette komplekset forblir i flytende form.
På overflaten av kroppens celler finnes
det en rekke komplementreseptorer. Disse er
av tre ulike kategorier. Noen gir cellene signaler som aktiverer dem, for eksempel C5areseptorer, som stimuleres til inflammatorisk respons av det biologisk aktive C5apeptidet. Andre er fagocytosereseptorer
(f.eks. CR3; CD11b/CD18), mens den tredje
gruppen har en viktig funksjon i å beskytte
cellene mot angrep fra eget komplement.
Den overordnede funksjonen til komplement er nettopp å utløse en inflammatorisk
reaksjon som ledd i bekjempelsen av mikrober (infeksiøst betinget inflammasjon) og i
vevsregenerering etter skade uten at mikrober er til stede (steril inflammasjon). Aktiveringen er underlagt meget streng kontroll
ved hjelp av regulatorer både i væskefasen
og på celleoverflaten for å unngå at systemet
skal aktiveres uhensiktsmessig og gi vevsskade og sykdom. Reseptorene CR1, MCP/
CD46 og DAF/CD55 er viktige hemmere på
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HOVEDBUDSKAP
Komplementsystemet er involvert i en
rekke sykdomsprosesser
Hemming av komplementsystemet står
sentralt i behandlingen av paroksystisk
nattlig hemoglobinuri og atypisk hemolytisk
uremisk syndrom
Komplementhemming kan være aktuelt
også ved flere andre tilstander
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Figur 1 En forenklet fremstilling av komplementsystemets tre aktiveringsveier og hvordan disse konvergerer i C3 og deretter i C5, som så spaltes i C5a og C5b. C5a
er et potent anafylatoksin, mens C5b inngår i det terminale komplementkomplekset. Omarbeidet etter originalfigur av Tom Eirik Mollnes

C3-nivå, mens CD59 hemmer inkorporering
av C5b-9 i membranen. Pasienter med
paroksystisk nattlig hemoglobinuri (PNH)
mangler DAF- og CD59-reseptor på celleoverflaten, og de røde blodcellene lyseres da
av komplement (fig 2).

Komplementaktivering og sykdom
Komplementsystemet samarbeider tett med
kroppens øvrige kaskadesystemer: koagulasjon, fibrinolyse og kallikrein-kinin-systemene. For eksempel deltar C1-inhibitor i regu1746

leringen av alle disse systemene. Genetisk
mangel på C1-inhibitor gir angioødem, og C1inhibitor har vært brukt som behandling under
anfall ved hereditært angioødem i flere tiår.
Patogenesen ved sykdommen er imidlertid
ikke komplementmediert, men skyldes bradykininfrigjøring (4). C1-inhibitor er altså ikke
en spesifikk komplementhemmer og vil derfor ikke bli nærmere omtalt her.
Som for alle kaskadesystemene har komplement sin primære funksjon lokalt, mens systemisk aktivering er uhensiktsmessig og kan i

verste fall være fatalt. Både lokal og systemisk
komplementaktivering er vist ved en lang
rekke andre sykdomstilstander, men hvorvidt
komplementaktiveringen har patogenetisk betydning eller kun er en markør på den pågående inflammasjonsprosessen, er ofte uklart.

Prinsipper for komplementhemming
Tre sentrale spørsmål er utgangspunkt for
hvilken strategi man skal velge for blokkering av komplementsystemet (1, 5).
Hvor i kaskaden vil man angripe? Man
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kan spesifikt blokkere starten i en av de tre
aktiveringsveiene hvis patogenesen er kartlagt og kun en av veiene er involvert, for
eksempel C1 i klassisk vei, MBL i lektin vei
eller faktor D i alternativ vei.
Hvis flere av veiene er involvert, kan man
blokkere et av de sentrale felles molekylene
– C3 dersom man ønsker en kraftig blokkering tidlig i kaskaden (6) eller C5 om man
kun ønsker å hindre C5a- og C5b-9-danning
(7). Alternativt kan man blokkere et spesifikt aktiveringsprodukt eller en reseptor, for
eksempel C5a eller C5a-reseptor 1 (C5aR1).
Hva slags type hemmer vil man bruke?
Mest aktuelt er småmolekylære peptider,
som er enkelt og billig å fremstille. Disse har
ofte kort halveringstid, men kan kobles til
større molekyler, for eksempel et immunglobulinfragment, eller utrustes med et sete
som binder albumin etter at det er injisert og
slik øke halveringstiden betydelig.
Alternativt kan man lage større rekombinante proteiner som hemmer komplement
eller benytte seg av monoklonale antistoffer
som blokkerer komplementkomponenter
eller reseptorer (8).
Vil man hemme systemisk eller lokalt?
Systemisk hemming vil påvirke hele kroppens komplementsystem, mens lokal hemming er organrettet. Å hemme systemisk på
tidlig nivå, for eksempel blokkere C3, vil
trolig bety betydelig økt infeksjonsfare, siden
opsonisering er den viktigste mekanismen
komplement har i infeksjonsforsvaret. Systemisk C5-hemming gir betydelig mindre
risiko for infeksjon.
Lokalbehandling kan gjøres med for eksempel øyedråper eller injeksjon i øyet ved
aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD)
(9). Alternativt kan man koble hemmeren til
et målsøkende molekyl som binder vevsspesifikt, for eksempel i ledd, og dermed oppsøker
og slår seg ned der man ønsker hemmingen.

Komplementhemmer i bruk i dag
Det monoklonale antistoffet eculizumab er
det eneste spesifikke komplementhemmende
legemidlet som er godkjent av de europeiske
legemiddelmyndigheter (EMA). Det har
foreløpig bare to indikasjoner: paroksystisk
nattlig hemoglobinuri og atypisk hemolytisk
uremisk syndrom (aHUS).
Ved paroksystisk nattlig hemoglobinuri
mangler DAF og CD59 på celleoverflaten,
de røde blodcellene blir derfor sårbare overfor komplementmediert lyse (10). Eculizumab hindrer komplementmediert lyse av
de røde blodcellene ved denne tilstanden
(fig 2), ved atypisk hemolytisk uremisk syndrom hemmer det inflammasjonsreaksjonen, i begge tilfeller ved å blokkere den terminale kaskadereaksjonen på C5-nivå. En
rekke andre komplementhemmere er under
preklinisk og fase 1-utprøvning (tab 1).
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Figur 2 En skjematisk fremstilling av hvordan eculizumab beskytter erytrocytten mot lyse ved paroksysmal
nattlig hemoglobinuri. Omarbeidet etter originalfigur av Tom Eirik Mollnes

I Norge ble eculizumab første gang brukt
til behandling av en pasient med paroksystisk nattlig hemoglobinuri i 2008, og per
15.8. 2015 er det 20 pasienter (16 med paroksystisk nattlig hemoglobinuri og fire med
atypisk hemolytisk uremisk syndrom) som
er under pågående behandling (G.E. Tjønnfjord, personlig meddelelse). For paroksystisk nattlig hemoglobinuri er det utarbeidet
egne nasjonale retningslinjer for diagnostikk
og behandling (11). Behandlingen er forbeholdt pasienter med den alvorligste kliniske
fenotypen.
Det er ikke utarbeidet egne nasjonale ret-

ningslinjer for behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom, men det foreligger
en internasjonal konsensusrapport (12). Det
er i hovedsak to scenarioer hvor behandling
med eculizumab er aktuelt på grunn av
genetisk defekt i komplementsystemet: for å
hindre eller forsinke utvikling til dialysekrevende nyresvikt og for å forebygge residiv
etter nyretransplantasjon (13). Eculizumab
kan også benyttes ved atypisk hemolytisk
uremisk syndrom forårsaket av autoantistoffer mot komplementfaktor H, men i de fleste
tilfeller vil terapien ved denne tilstanden
først og fremst være rettet mot vedlikeholds1747
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Tabell 1 Noen utvalgte eksempler på komplementhemmere i bruk og under utprøvning
Navn

Type

Angrepspunkt

Indikasjon/mulig bruk

Eculizumab

Monoklonalt antistoff

C5

Paroksystisk nattlig hemoglobinuri,
atypisk hemolytisk uremisk syndrom

Compstatin

Peptid

C3

Paroksystisk nattlig hemoglobinuri, atypisk
hemolytisk uremisk syndrom, dense deposit
disease, aldersrelatert maculadegenerasjon

NM9401

Monoklonalt antistoff

Properdin

Atypisk hemolytisk uremisk syndrom,
dense deposit disease

TNX-234

Monoklonalt antistoff

Faktor D

Aldersrelatert maculadegenerasjon

TA106

Monoklonalt antistoff

Faktor B

Aldersrelatert maculadegenerasjon, astma

TNT003

Monoklonalt antistoff

C1s

Kuldeagglutininsyndrom

NN8209/NN8210

Monoklonalt antistoff

C5a-reseptor

Revmatoid artritt

NOX-D19

Aptamer (RNA som binder protein)

C5a

Transplantasjoner

AMY_301

Peptid

Binder faktor H til biomaterialoverflater

Preklinisk

Complin

Peptid

C2 og faktor B

Preklinisk

PIC1

Peptid

C1

Transplantasjoner, akutt intravaskulær
hemolytisk transfusjonsreaksjon

siRNA

Små, inhiberende RNA-deler

C2 og flere andre aktuelle angrepspunkter

Preklinisk

behandling med sikte på å holde anti-H-titeret under kontroll (14).

Kontrollerte kliniske studier –
og mangel på slike
For paroksystisk nattlig hemoglobinuri er
det gjort én placebokontrollert studie med
eculizumab der grad av hemolyse og behov
for transfusjoner var endepunkter (7). Transfusjonsbehovet gikk ned ved eculizumabbehandling. Det er gjort ikke-placebokontrollerte studier på sikkerhet og effekt (15,
16). Dessuten foreligger det studier med
overlevelse som endepunkt med sammenlikning mot historiske kontrollpersoner, der
bruk av eculizumab var assosiert med redusert dødelighet (17).
For atypisk hemolytisk uremisk syndrom
er det ikke gjort randomiserte, placebokontrollerte studier, men det foreligger flere studier der effekt på endepunkter som nyrefunksjon og proteinuri er dokumentert (13, 18).
En rekke kasuistikker og serier med noen få
pasienter har vist meget god effekt, noe som
sammen med sykdommens sjeldne forekomst har lagt grunnlaget for myndighetenes
godkjenning (19).
Innen feltet iskemisk hjertesykdom foreligger det flere randomiserte, placebokontrollerte
studier med komplementhemmeren pexelizumab, som var forgjengeren til eculizumab.
Pexelizumab ble i store studier sammenliknet
med placebo ved hjerteinfarkt og ulike former
for hjertekirurgi. Studiene viste ingen forskjell
1748

mellom behandlingsgruppene når det gjaldt de
primære endepunktene. En etteranalyse av
disse studiene antyder dog at preparatet kanskje ikke var gitt i optimal dose og på optimalt
tidspunkt (20). Produsenten hadde imidlertid
på dette tidspunkt avsluttet forsøkene med
pexelizumab ved iskemisk hjertesykdom og
konsentrerte seg om eculizumab med indikasjonene paroksystisk nattlig hemoglobinuri,
atypisk hemolytisk uremisk syndrom og andre
sjeldne sykdommer (tab 1).

Mulige fremtidige indikasjoner
Også ved nyresykdommen C3-glomerulopati (C3GN) (13) (inkludert dense deposit
disease, DDD) (21), antistoffmediert akutt
avstøtning av transplantert nyre (21), alvorlig antifosfolipidsyndrom (22), vaskulitt
assosiert med antinøytrofile cytoplasmatiske antistoffer (ANCA) (23), myasthenia
gravis (24) og neuromyelitis optica (25) har
komplementhemming vist noe effekt, men
indikasjonene er uavklart. I tillegg pågår studier innenfor så varierte områder som sepsis,
obstruktiv lungesykdom, inflammatorisk
tarmsykdom og ulike former for iskemireperfusjonsskade (5). Også ved noen former for autoimmun hemolytisk anemi og
ved akutte hemolytiske transfusjonsreaksjoner er det mulig at komplementhemming
kan ha en plass (26, 27).
I dyremodeller har man lovende resultater
med komplementhemmere koblet til antistoffer med spesiell affinitet for molekyler i

et ledd med artritt eller ved å injisere en
DNA-vektor som koder for produksjonen av
et C5-blokkerende miniantistoff, slik at man
får lokal produksjon i det affiserte leddet
(28). Det gjenstår å se om slik målrettet
terapi i fremtiden vil kunne brukes klinisk til
behandling av leddgikt og andre tilstander
med komplementindusert vevsdestruksjon.

Bivirkninger
Pasienter med medfødt mangel på C5 eller en
annen terminal komponent er stort sett friske,
men de har økt risiko for å få Neisseria-infeksjon, fordi drap av disse bakteriene skjer
spesielt av C5b-9. Systemisk C5-hemming
vil gi tilsvarende risiko. Pasientene må derfor
vaksineres mot Neisseria meningitidis (29).
Utover risikoen for Neisseria-infeksjon
synes ikke behandling med eculizumab så
langt å være forbundet med noen fare (17).
Bivirkninger av komplementhemmere vil
man trolig kun se ved vedvarende systemisk
behandling (30). Risikoen for infeksjon må
antas å være stor ved systemisk behandling
på C3-nivå, siden C3-defekter ofte er assosiert med infeksjonssykdom (31). Spesifikk
hemming av C5a (med antistoff eller reseptorblokker) bevarer C5b-9-danningen, dermed er forsvaret mot Neisseria intakt (32).
Behandling av sykdommer med målrettet
organspesifikk terapi hvor systemisk komplement ikke hemmes, vil neppe medføre
bivirkninger, i alle fall er det ikke observert
slikt i dyreforsøk (28).
Tidsskr Nor Legeforen nr. 19, 2015; 135
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Oppsummering
Internasjonalt er bruk av det C5-blokkerende monoklonale antistoffet eculizumab
på få år blitt førstevalget ved behandling av
atypisk hemolytisk uremisk syndrom og de
alvorligste fenotypene av paroksystisk nattlig hemoglobinuri. Eculizumab er foreløpig
den eneste komplementhemmeren i vanlig
klinisk bruk.
Dette har skjedd til tross for at det bare
foreligger én randomisert, placebokontrollert studie om eculizumab ved paroksystisk
nattlig hemoglobinuri og ingen for atypisk
hemolytisk uremisk syndrom, og at behandlingen er meget kostbar. Det er grunn til å tro
at komplementhemming som terapi vil øke i
fremtiden og at også andre preparater vil
vise seg å være effektive.
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