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1.1. DEFINITION OG FOREKOMST
Alfa-1-antitrypsinmangel er en arvelig proteindefekt, som disponerer til leversygdom hos nyfødte
og voksne og til udvikling af emfysem hos voksne, især rygere.
Alfa-1-antitrypsin (A1AT) er et glycoprotein, hvis
væsentligste funktion er hæmning af proteolytiske enzymer, specielt elastase fra neutrofile
leukocytter. Produktionen af A1AT kontrolleres
af et genpar på kromosom 14, og A1AT-mangel
opstår ved mutation på en eller begge alleler.
Arvegangen er autosomal recessiv med kodominante alleler.
Da A1AT er en del af proteinase inhibitor systemet, bruges initialerne Pi til at beskrive de
enkelte genotyper. Den normale allel kaldes M,
og de vigtigste mutationer kaldes S og Z. En
heterozygot person med én normal allel og én
allel med en Z mutation har fx genotypen PiMZ.
Genotype
PiMM
PiMZ, PiSZ

Serum-A1AT
Normal
Lav

Emfysem
Nej
Let øget risiko

PiZZ

Meget lav

Meget øget risiko

I Danmark findes A1AT-mangel PiZZ hos ca.
1/1600 af nyfødte, og det er således en af de
hyppigste arvelige tilstande. Det svarer til, at der
fødes ca. 40 PiZZ børn årligt, og prævalensen i
den danske befolkning er ca. 2500 (1). I Danmark findes S varianten hos ca. 4% af befolkningen (2).
1.2. SYMPTOMER OG KLINISKE FUND
A1AT-mangel er et godt eksempel på en tilstand, hvor genetisk disposition og miljøpåvirkning interagerer. Rygere med genotypen PiZZ
har en meget høj risiko for at udvikle emfysem,
som oftest debuterer allerede i 30-40 årsalderen, hvorimod kun få aldrig-rygere udvikler emfysem, og det er oftest i en senere alder (3).
Personer med en af de to heterozygote former
PiSZ og PiMZ har kun lidt øget risiko for udvikling af lungeemfysem, og det kræver samtidig
rygning samt tilstedeværelse af andre genetiske
faktorer, i hvert fald for PiMZ’s vedkommende
(4).
Mekanismen bag interaktionen mellem A1ATmangel, rygning og emfysemudvikling menes at
være ubalance i protease/antiprotease (elastase/antielastase) systemet. Human neutrofil el
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stase (HNE) fra neutrofile leukocytter, som findes i øget mængde i lungerne hos rygere, forårsager nedbrydning af elastin. A1AT inaktiverer
HNE, men ved fravær af A1AT forrykkes elastase/antielastasebalancen, og nedbrydningen af
elastin fører til udvikling af emfysem.
1.2.1. Leverpåvirkning
Risikoen for at udvikle leversygdom hos børn er
bedst belyst i en undersøgelse fra Sverige, hvor
alle nyfødte blev screenet i 1970-72 (5). Man
fandt 122 PiZ børn, hvoraf 14 (11%) udviklede
længerevarende gulsot og serologisk tegn på
leverpåvirkning. To børn døde af levercirrhose,
og ét barn, som døde af aplastisk anæmi, viste
sig ved obduktion at have levercirrhose. De resterende 11 børn havde ved to-års alderen ingen kliniske tegn på leversygdom. Risikoen for
at udvikle levercirrhose hos voksne er ikke velundersøgt.
Mekanismen bag udviklingen af levercirrhose
hos PiZ patienter er en anden end for udviklingen af lungesygdom. Ved A1AT-mangel ophobes det defekte A1AT molekyle i levercellerne,
og det er denne ophobning, som kan medføre
levercirrhose. Det er også ophobningen i leveren, som fører til manglende A1AT i blodet.
1.2.2. Andre sygdomme associeret med A1AT
mangel
Den kroniske hudsygdom panniculitis ses hyppigere hos PiZ personer, og der er beskrevet et
tilfælde hvor sygdommen forsvandt efter intravenøs indgift af alfa-1-antitrypsin, hvilket understøtter hypotesen om en association (6). Det
sjældne vaskulitsyndrom Wegener’s granulomatose (WG) er formentlig også associeret med
A1AT mangel eller med Z-allelet. En Dansk undersøgelse af 44 patienter med WG fandt at
18% havde ét Z-allel sammenlignet med 4,5 % i
normalbefolkningen (7).
1.3. DIAGNOSTICERING
A1AT-mangel bør mistænkes hos følgende patienter:
• KOL under 50 år
• Aldrig rygere med KOL
• Patienter med panlobulært emfysem
med underlaps prædominans
Diagnosen A1AT-mangel stilles ved måling af
A1AT-niveauet i serum. Værdier under 20% er i
praksis diagnostisk for svær mangel (serum
A1AT stiger dog ved svangerskab, østrogenbe-

handling og som akut fasereaktant (8)).
Diagnosen bør bekræftes med genotypebestemmelse, som foretages i speciallaboratorier
på klinisk biokemisk afdeling, Herlev Hospital og
på klinisk genetiske afdelinger.
1.4. BEHANDLING
Rygeophør er helt centralt i behandlingen af
patienter med A1AT-mangel. Passiv rygning bør
også undgås, men effekten af dette er ikke undersøgt i større studier.
På grund af sygdommens sjældenhed, findes
der ikke kontrollerede studier af inhalationsbehandling eller anden KOL-behandling, men for
praktiske formål skal patienterne behandles som
andre KOL-patienter efter gældende retningslinjer. Patienterne har ofte behandlingskrævende
exacerbationer, og nogle studier tyder på, at
exacerbationer medfører varigt lungefunktionsfald (9).
Da patienterne ofte er unge, vil mange af dem
være transplantationskandidater, når de når
terminalstadiet af deres KOL.
Desuden er der et psykosocialt aspekt, fordi
mange af patienterne er i den erhvervsaktive
alder og har små børn. Der kan være tale om
omskoling til mindre fysiske belastende arbejde
eller flexjob. Teoretisk set bør patienterne undgå
støvet arbejde, men der er ikke videnskabelig
evidens for, at det øger risikoen for emfysem.
Der findes humant alfa-1-antitrypsin til infusionsbehandling. Der ydes ikke tilskud til behandlingen i Danmark og behandlingen benyttes ikke.
Der henvises til Dansk Lungemedicinsk Selskabs retningslinje/klaringsrapport fra 2011 vedrørende denne erstatningsbehandling (10).
1.5. EFTERKONTROL
Patienter med A1AT mangel og normal lungefunktion bør følges med årlig spirometri, for evt
at fange et betydende fald i lungefunktionen
tidligt.
Patienter som har udviklet emfysem eller KOL
bør følges i et lungemedicinsk ambulatorium
med faste intervaller.
1.6. ALFA-1-ANTITRYPSIN REGISTER
Det Danske Alfa-1-antitrypsin register varetages
af overlæge Niels Seersholm, Lungemedicinsk
afdeling, Gentofte Hospital.
Patienter med genotype PiZZ eller PiSZ tilmeldes Dansk Alfa-1-antitrypsin Register ved at
sende en kopi af journalen til Niels Seersholm
under forudsætning af patientens accept. Der
registreres patienter med lungesygdomme og
leversygdomme samt personer fundet ved familiescreening. Efter registrering tages kontakt til
patienten og der tilbydes genundersøgelse af
den nærmeste familie, det vil sige forældre, søskende og børn. Per 2017 er der registreret
1240 personer (Seersholm, personlig meddelel-

se).
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