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Normal erytrocytter

Elektronmikroskopisk bilde av en normal
erytrocytt og en sfærocytt.
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Patofysiologi
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Diagnose
• Den vanligste arvelige hemoly2ske anemiform i Norge.
• Vanligere i Nord-Europa enn resten av verden. Prevalens 0,02-0,05 %.
• Autosomal dominant arvegang i ca. 75 % av 2lfellene, de øvrige sannsynligvis recessive, eventuelt nye
mutasjoner.
• Diagnosen s2lles ved en kombinasjon av
–
–
–
–

familieanamnese,
hemoly2sk anemi eller kompensert hemolyse (anemi, økt re2culocyKer, bilirubin, LD og nega2v DAT)
sfærocyKer i blodutstryk
ﬂowcytometrisk test på sfærocytose
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Diagnos@kk, forts
• Flowcytometrisk sfærocytosetest (EMA-test) har erstaKet osmo2sk resistens ved diagnos2kk av
hereditær sfærocytose .
• Bakgrunn for analysen:
– Fargestoﬀet eosin-5-maleimide (EMA) binder enkelte proteiner (band 3) i erytrocyKenes cellemembran. Hos pasienter med
hereditær sfærocytose forekommer noen av disse proteinene i redusert mengde og bindingen av EMA 2l erytrocyKene blir
dermed redusert. EMA-binding måles v.h.a. ﬂowcytometri, og median ﬂuorescensintensitet for pasientprøven rapporteres
som prosent av gjennomsniKet for prøver fra blodgivere analysert sam2dig.).
– Prøven uZøres på Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM), Enhet for cellulær immunologi og ﬂowcytometri,
Rikshospitalet eller ved Enhet for Cytometri ved St. Olavs hospital.
– Husk å avtale sending med laboratoriet på telefon 23074908 (OUS-RH) eller 72573155 (St Olavs).
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Symptomer/Klinikk
• HS trait – Normal Hb og re2culocyKer.
• Mild HS
(20 -30 %) – Hb 12 to 15 g/dL; re2culocytes 3 -6 %; bilirubin 17 - 34 micromol/L.
• Moderat HS (60 - 75 %) – Hb 8 to 11 g/dL; re2culocyK >6 % ; bilirubin >34 micromol/L.
• Severe HS (5 %)
– Hb 6 - 8
g/dL; re2culocytes >10 %; bilirubin >51 micromol/L
• Sykdommen debuterer oie med neonatal ikterus som kan kreve transfusjon, utskiiningstransfusjon.
• Svært varierende klinisk forløp, fra nærmest symptomfri 2l alvorlig transfusjonskrevende anemi.
• Obs. hemoly2ske/aplas2ske kriser i forløpet av virusinfeksjoner (spesielt Parvovirus B19), kan gi raskt
Hb-fall og behov for transfusjon.
• Infeksjon, vitamin/jern-mangel kan utløse hemoly2sk krise.
• Splenomegali
• Gir som alle andre kroniske hemoly2ske anemiformer økt risiko for gallesten, også hos barn.
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Behandling
• Folsyre ca. 1 mg – 2 mg x 1 (høyere dose 2l gravide) ved moderat 2l alvorlig anemi. Ikke nødvendig ved
mild hemolyse.
• Lysbehandling, EPO.
• Transfusjonsindikasjon avhenger av symptomer.
• Splenektomi (og cholecystektomi)– korrigerer anemi og opphever den økte risikoen for gallesten.
– Ulempe - Risikoen forbundet med inngrepet, og om mulig bør splenektomi utseKes 2l opp i skolealder pga
fare for sepsis. Par2ell splenektomi. Man må være sikker på at den hemoly2ske anemien skyldes en
sfærocytose, da det er andre hemoly2ske anemier hvor splenektomi er kontraindisert.
– PAH.
– VTE/AT.
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• Før eventuell splenektomi må pasienten vaksineres mot pneumokokker og meningokokker A+C, samt
HiB vaksinasjon for pasienter som ikke er vaksinert fra før.
• hKp://www.mi.no/neKpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-ved-sykdom/
vaksinasjon-og-manglende-milZunksjon/.
• Splenektomi uanseK årsak gir også økt tromboserisiko på lang sikt. Denne risikoen er nok større ved
andre sykdommer i erytrocyKene, som karakteriseres av rikelig med kjerneholdige erytrocyKer og
erytrocynragmenter i perifert blod.
• EKer splenektomi er det i Norge ingen strikte retningslinjer hva gjelder penicillinprofylakse i
forbindelse med kirurgi, spes på barn. Bør uanseK ha penicillin 2lgjengelig.
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• En 45 år gammel mann som legges inn i akutt mottak pga uttalt slapphet, hjertebank, gul i
huden, mørk urin.
• Han har hostet i et par dager. Ikke fått nye medisiner i det siste.
• Han forteller at moren og flere i familien har sfærocytose.
• Kl us: Ikterus. Splenomegali.

Hb
MCV
Reticulocytter
Total bilirubin
DAT
Haptoglobin
LD
CRP
Kreatinin
Trombocytter
APTT
INR

Pasient
8,5
90
400
120
Neg
< 0,1
310
12
55
210

Referanseområde
11,7 - 15,3 g/dL
82 – 98 fL
30-90 × 109/L
5-25 µmol/L

32

25 - 36 sekunder

1,1

0,8 – 1,2

0,4 – 1,9 g/L
105 – 205 U/L
<5
mg/L
60-100 µmol/L
145 – 390 × 109/L
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Spørsmål 1:

Før du går inn til pasienten gjør du deg noen tanker
om mulige differensialdiagnoser. Nevn aktuelle
differensialdiagnoser og hva som taler for og i mot
disse.

Spørsmål 2:
Spørsmål 3:

Spørsmål 4:
Spørsmål 5:

Hvilke spørsmål vil du stille pasienten for å komme
nærmere en diagnose?
Hvilke prøver, undersøkelser vil du rekvirere for å
komme nærmere diagnosen?
Hvilken prøver vil du rekvirere nå for å bekrefte/
avkrefte diagnosen?
Hvilken behandling vil du sette i gang hos denne
pasienten ?

Spørsmål 6:

Hva vil du informere ham om sykdommen, forløp og
evt arvegangen ?

Spørsmål 7:

Vil du anbefale splenektomi ? Forklar hvorfor ja/nei .

Spørsmål 8:

Hvordan vil du følge pasienten opp videre ?

Spørsmål 9:

Hvordan kan han forebygge en aplastisk krise ?
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• Henvist fra fastlege:
•
• Bakgrunn: 27 år gammel mann. Tidligere vært frisk. Siste 2 årene plages med økende
slapphet og slitenhet. Nedsatt ytelsesevne, spesielt i forbindelse med fysisk og psykisk tress
og infeksjoner. Perioder vært gul i sklera.
•
• Aktuelt: Kommer til utredning for slapphet, slitenhet. Ingen nattesvette eller vekttap. Ikke
infeksjonstendens.
•
• Normal Hb, vit-B12, folat og jern status. Supprimert haptoglobin.
•
• Blodsykdommer ?
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