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Case
•
•
•
•
•

•

En tidligere frisk man i 50 årene fra Nord-Afrikaer overflyttet til
regionsykehus fra et lite lokalsykehus med en uavklart tilstand.
3 ukers sykehistorieslapp og trøtt
Innlagt for 1 uke siden med feber og dyspnoe. Startet med tazocin
Etter 5 dager, vedvarende feber temp rundt 39, stabil CRP rundt
100, økende dyspnoe og hypoxi.
CT thorax og abdomen
– Bilaterale mattglassforandringer
– Ingen hepatosplenomegali,
– Ingen forstørrede lymfeknuter.
Overføres nå grunnet økende lungesvikt og økende leverprøver

Case ….
• Hb 12.1, Tpk 125, Neutrofile 5.1, CRP 100, Kreatinin
165, Na 139, K 3.9, ALAT 144, ALP 186, Bilirubin 39, LD
579, Triglycerider 4.23, Fibrinogen 3.9 D-dimer >4.0
Haptoglobin 3.2, Ferritin 9500, ASAT 40
• Bl.gass: pH 7.49, pO2 8.7, HCO3 22, pCO2 3.8 (4L O2)
• Vitale parameter:
• Temp 39.2°C, Puls 110/min, Resp frekvens 24/min, BT
160/90mmHg
• Lab noen dager senere: Hb7, Tpk 40, Neutrofile0.6, CRP
300, Kreatinin 300 (hemofiltrasjon) ALAT 67, ALP 186,
Bilirubin 140, LD 760, Triglycerider 5.4, Fibrinogen 1.6 Ddimer >4.0 Haptoglobin 3.2, Ferritin 18000, ASAT 40

Case …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EBV PCR blodà Negativ
Bronchoskopià Skylleprøver tatt, men normale anatomiske forhold.
HIV test àNegativ
QuantiferonàPositiv
PCR og ZiehlNeelsens mikroskopi av benmarg og skyllevæske fra
lunge var negativ for tuberkulose.
Ny CT for å se etter lymfom manifestasjonà Ikke noe lymfomsuspekt.
Autoantistoffer (ANA etc) og vurdering av revmatolog à Ingen
holdepunkt for revmatisk sykdom.
Svar på Løselig CD25 (IL-2 reseptor) fra Sahlgrenska: 15000 U/mL
(45-1100U/mL)
Cristabiopsi viser multiple granulomer uten nekrose og
hemofagocytose. Ingen holdepunkter for lymfom eller leishmaniasis i
benmarg.

Svar
• Under pågående behandling mot tuberkulose ble det
startet med steroider og etoposid. Det kom det til rask
bedring av lungefunksjonen, han ble afebril og det kom
til fall i ferritin. Etter 3 dager kunne han tas av respirator
og etter 1 uke flyttes til sengepost. Etter 2 uker kom det
til oppvekst av M. tuberkulosis fra
bronchialskyllevæske.Leishmaniasis kunne ikke påvises.
Totalt fikk pasienten 3 doser etoposid og steroider ble
trappet ut.
• Endelig diagnose var HLH utløst av miliærtuberkulose.

HLH, MAS OG RHS
FØRST LITT OM BEGREPENE
HLH

Hemofagisk Lymfo Histocytose

kan også kalles for

MAS

Makrofag Aktiverings Syndrom

og disse kan også kalles for

RHS

Reaktiv Hemofagocytisk Syndrom dersom de er assosiert

med kjent revmatisk sykdom (JIA, Adult Still, RA, SLE)

Felles for alle at det skjer en «cytokin-storm» som er livstruende for pasienten
DIAGNOSTISKE KRITERIER PER 2008 FOR HLH/MAS ER
1.

Molekylær diagnose forenelig med HLA Disse inkluderer påvist patologisk mutasjon av PRF1, UNC13D or STX11

ELLER
2.

Minst 5 av 8 kriterier nedenfor

1. Feber. Temp.topper >38.5°C I minst 7 dager
2. Splenomegali eller palpabel milt >3 cm under ve costalbue
3. Cytopeni i to eller flere cellerekker
Hemoglobin <9.0 g/dL,eller Trombocytter <100,000/µL, eller absolutt neutrofili <1000/µL
4. Hypertriglyceridemi eller hypofibrinogenemi: Fastende triglycerider >2.0 mmol/L, eller mer enn 3 standard deviasjoner over normal verdi for alder,
eller Fibrinogen <1.5 g/L eller mer enn 3 SD under nomalverdi for alder.
5. Hemophagocytose: Påvist i benmarg, milt, eller lymfeknute – men ofte ikke tilstede tidlig i sykdomsforløpet; Ingen bevis for malignitet.
6. Lav eller fraværende naturlige killer celle aktivitet
7. Serum ferritin nivå >500 µg/L (men >3000 µg/L er en mer realistisk cut-off for å utelukke infeksjoner og autoimmune sykdommer)
8. Løselig CD25 (IL-2 receptor) >2400 U/mL (2 SD over referanseverdi: ikke alders-relaterte referanseverdier) (løselig IL-2 reseptor-måling kan rekvireres fra Immunologisk Lab OUS)

HLH
• Betegner en hyperinflammatorisk tilstand
karakterisert ved;
– langvarig høy feber, cytopenier, hepato-/splenomegali
og hemofagocytose i aktiverte, benigne makrofager.

HLH kan være primær/genetisk eller sekundær til
andre sykdommer, først og fremst infeksjoner,
maligne tilstander eller revmatiske lidelser.
HLH forekommer både hos barn og voksne.
- primær/genetisk HLH opptrer ofte svært tidlig,
gjerne i første leveår
- sekundær HLH vanligvis opptrer senere.

Felles
• Felles for både primær og sekundær HLH er
at fagocyterende celler (cytotoxiske Tlymfocytter (CTL) og NK-celler) som aktiveres
etter stimulering av et (infeksiøst) agens,
produserer store mengder inflammatoriske
cytokiner, noe som normalt vil medføre at det
aktuelle patogene agens blir fjernet.
• Ved HLH har NK- cellene og CTL defekt
fagocyterende evne, og cytokinnivået vil
derfor holde seg vedvarende høyt og
vedlikeholde den inflammatoriske tilstanden.

Primær/familiær HLH (FHLH eller
FHL)
•
•
•
•
•
•

Tilstanden er autosomalt recessivt arvelig med en hyppighet på
1,2:1.000.000 barn/år.
Det er til nå identifisert fire ulike gendefekter som kan gi HLH, mens
det hos 50–70 % av pasientene ikke kan påvises en kjent
gendefekt.
Diagnosen er vanskelig, og spesielt tidligere ble diagnosen i en del
tilfeller stilt post mortem. Diff.diagnose til leukemi hos barn
Symptomene opptrer ofte i svært ung alder, gjerne tidlig i første
leveår, men er også beskrevet høyere opp i barnealder.
Selv i arvelige tilfeller er tilstanden ofte utløst av en infeksjon, slik at
distinksjonen mellom primær/arvelig og sekundær HLH kan være
vanskelig.
HLH kan også opptre som ledd i arvelige immunsvikttilstander:
Chédiak-Higashis syndrom (CHS), Griscellis syndrom (GS) og X-bundet
lymfoproliferativt syndrom (XLP).

Sekundær/reaktiv HLH
• Tilstanden opptrer sekundært til;
– infeksjoner («virus associated hemophagocytic
syndrome» – VAHS (særlig EBV), eller «infection
associated hemophagocytic syndrome» – IAHS)
– maligne sykdommer
– revmatiske lidelser (representerer en litt annen entitet,
«macrophage activation syndrome»– MAS).

• De fleste tilfellene opptrer hos litt større barn eller
voksne. Epstein- Barr-virus er antagelig den vanligste
utløsende årsaken ved IAHS.
• Hemofagocytose kan også sees som et mer uspesifikt
reaktivt fenomen, f. eks. hos intensivpasienter med
multiorgansvikt

Diagnostikk
Diagnostiske kriterier (enten 1. eller 2. må være oppfylt):
1. Molekylær diagnose forenlig med HLH
2. Diagnostiske kriterier for HLH til stede (minst 5 av 8):
– Opprinnelige kriterier:
• Feber
• Splenomegali
• Cytopeni i minst 2 cellelinjer i perifert blod (Hb < 9 g/dL, tr.c. < 100 x
109/L, nøytrofile < 1,0 x 109/L)
• Hypertriglyceridemi og/eller hypofibrinogenemi (fastende triglycerider ≥
3,0 mmol/L, fibrinogen ≤ 1,5 g/L
• Hemofagocytose i benmarg, milt eller lymfeknute (ofte ikke til stede
tidlig i sykdomsforløpet). Ingen tegn til malignitet

– Nye kriterier:
• Lav eller opphevet NK-celleaktivitet
• Ferritin ≥ 500 µg/L
• Løselig CD25 (IL-2-receptor) ≥ 2400 U/ml

HLH, MAS OG RHS
Det skjer en «cytokin-storm» som er livstruende for pasienten
IMMUNSYSTEMET BLIR PASIENTENS VERSTE FIENDE

EBV
er antagelig den vanligste utløsende
årsaken og gir monoklonal
T-lymfocytt ekspansjon

Ved HLH aktiveres fagocyterende celler, dvs cytotoksiske T-lymfocytter og NK-celler,
slik at det produseres store mengder inflammatoriske cytokiner som vil holde seg
vedvarende høyt og vedlikeholde den inflammatoriske tilstanden

HLH, MAS OG RHS
TYPISKE FUNN SOM SEES VED HLH

DIAGNOSEKRITERIER HLH

1. Inflammasjon
▪ Høy CRP, men fallende SR pga fallende fibrinogen pga DIC.
2. Triglyserider stiger
3. Fibrinogen faller til < 2.5 g/l
4. Cytopeni og > 80% har anemi og trombocytopeni ved presentasjon
▪ Ofte rask fall i uken før MAS
5. Ferritin > 500
▪ Ferritin > 3000 ansees som bekymringsverdig mtp HLH
▪ Ferritin > 10000 ansees som svært sensitiv og spesifik mtp HLH
6. Hemofagocytose med økt antall megakarocytter hos 25-100%
▪ NB: Ikke alle har hemofagocytose ved diagnosetidspunktet,
derfor er ikke diagnosen avhengig av dette funnet alene!
▪ Kjempeceller i beimarg ( forstadiet til blodplatene) som «spiser» mye blod i beinmargen
7. ASAT økt > x 3 hos 50-90%
8. Koagulopati
▪ Lang protrombintid (PT) og aktivert tromboplantintid (apTT).
▪ INR > 1.5
9. Beinmargbiopsi. Flow-cytometri – lave NK-celler forekommer

Diagnostiske kriterier basert på retrosektive
analyser av pasienter kategorisert med og
behandlet for HLH over flere tiår
’

Hva så med hudutslett?

▪ 6-65% får hudutlsett i ulike former
▪ Utslettet kan korrelere med lymfocytt-infiltrasjonen på biopsi,
og hemofagocytose kan også sees.

10. Spesifikk markør for makrofagaktivering er løselig CD 163 og løselig CD 25 som kan rekvireres fra Immunologisk lab OUS
CD 163 = et protein som øker ved inflammasjon og makrofag aktivering = mao høy CD 163
CD 25

= er en alfa-kjede av IL-2 reseptoren som det er økt aktivering av ved blant annet MAS = mao høy CD 25 = > 2400 U/mL
CD 25 korrelerer mer konsistent med sykdomsaktivitet enn ferritin.

Behandling pHLH
• Steroider (dexametason) kombinert med etoposid og
cyklosporin A i induksjonsfasen over 8 uker.
• Ved CNS-affeksjon som vedvarer etter 2 ukers behandling,
gis intratekal behandling med metotreksat og prednisolon.
• Ved primær HLH går man etter 8 uker rett over i en
vedlikeholdsfase med de samme medikamentene, frem til det
kan utføres hematopoietisk stamcelletransplantasjon
(SCT) som er eneste kurative behandling.
• Dersom man ikke oppnår remisjon blir 2. linje behandling
forsøkt, f.eks tillegg av antithymocytt-globulin, og individuell
tilpasning av behandlingen må gjøres.

Behandling sHLH
• Eventuell utløsende infeksjon/malignitet må
behandles. Ved EBV infeksjon, kan Rituximab være av
nytte. EBV-indusert HLH kan bli svært alvorlig og få
dødelig utfall.
• Mindre alvorlige tilfeller av sekundær HLH behandles
med god støttebehandling og immunmodulerende
behandling (steroider).
• Alvorlige tilfeller følger samme regime som pHLH, men
ofte starter man med Dexamethason alene og dersom
dette ikke bedrer situasjonen sammen med
behandling av underliggende årsak tillegger man
Ciclosporin A og Etoposid i hht HLH 2004 protokollen
(som er lukket).

HLH, MAS OG RHS

TENK HLH DERSOM
1. Langvarig feber
2. Lett forhøyede leverprøver
3. Begynnende affeksjon av cellerekke
4. Stigende ferritin
5. Vedvarende høy CRP, men fallende SR

BEHANDLING AV HLH
▪ DET VIKTIGSTE ER Å HUSKE PÅ DEN!
▪ SLÅ OPP I UP-TO-DATE
▪ DISKUTER MED EN IMMUNOLOG FØR DET ER FOR SENT!
1. Metylprednisolon iv i 3 påfølgende dager.
2. Hvis CNS affeksjon er dexametason aktuelt (krysser blod-hjernebarrieren).
3. Ferskt frossent plasma hvis lav fibrinogen og truende blødninger
4. Seponer all antirevmatisk medikasjon utenom kortikosteroider/prednisolon 4mg/kg/d/dexsametason 6mg/m2/d,
5. Cyclospirin-A 2-5mg/kg kan brukes
6. Intravenøs immunglobulig Kiovig IViG kan forsøkes.
7. Etoposide er et cytostatikum, topoisomerase-hemmer, som brukes i utlandet. Ikke registrert i Norge.
8. Cyclofosfamin/Sendoxan er et alternativ.
9. Overgang til methotrexate for vedlikeholdsterapi hvis behov
10. Transfusjon hvis Hb faller (og ikke kontraindikasjoner) eller hvis trombocytter <50.000

HLH, MAS OG RHS
BEHANDLINGSPRINSIPPER
SKAL OVERLATES TIL SPESILAISTENE

HLH-94 PROTOKOLL

8 ukers induksjonsbehandling der målet er å slå ned inflammasjonen
▪ Høy-dose dexametasone siden det krysser blod-hjerne barrieren
▪ Etoposide er et cytotoksisk antikreft middel som hører til topoisomerase hemmerne
▪ Høydose Methotrexate og folsyre
→ Start rask selv om infeksjoner ikke er ferdigbehandlet
→ HLA typing sendes ved start av induksjonsterapi
→ Ofte uforutsigbart forløp så behandlingen må individuelt tilpasses

På grunn av induksjonsbehandlingen er pasienten veldig utsatt for infeksjoner
▪ Tenk opportunistiske infeksjoner!
→ Spesielt de som taes av T-cellene = antististoff uavhengige = cellulære
1. Intracellulære bakterier
• Legionella
• Listeria
• Tuberkulose

2. Parasitter
▪ Toksoplasmose

3. Sopp
▪ Aspergillius
▪ Candida Albicans
▪ Histoplasmose
▪Pneumocytsis jiroveci

4. De fleste virus

▪ Mange settes derfor ofte på Kiovig
▪ Mange settes derfor også på antibiotika, anti-sopp og anti-viral behandling
Let etter utløsende årsak da dette har behandlingsmessig konsekvens

MORALEN ER AT BEHANDLINGEN ER
VELDIG KOMPLISERT, SKAL INDIVIDUEL TILPASSES,
DET ER MYE SOM KAN GÅ GALT SÅ OVERLAT
BEHANDLINGEN TIL IMMUNOLOGENE

▪ De to vanligste årsakene er T-celle lymfom og EBV
EBV
Bør det gis Mab-Thera
Etter 8 uker gradvis seponering av behandling eller overgang til kontinueringsterapi

HLH, MAS OG RHS
EBV er den vanligste HLH triggeren
▪ EBV er den hyppigste infeksjonen assosiert til HLH.
▪ EBV-HLH assosiert med akutte infeksjoner i B-celler, men også i T- celler og NK-celler.
ETOPOSIDE er en del av behandlingen, og rask oppstart etter diagnose.
▪ Bedre overlevelse hvis ETOPOSIDE
Etoposide er et cytotoksisk antikreft middel som hører til topoisomerase hemmerne

▪ RITUXIMAB
RITUXIMAB kan være nyttig fordi den kan elliminere EBV-infiserte B-celler hos de med progressiv EBV-HLH.
Rituximab er et antistoff mot CD-20 reseptorer som sitter på celleoverflaten til positive, umodne B-celler

▪ Noen pasienter har tilsynelatende selvlimiterende HLH etter primær EBV-infeksjon vil senere utvikle aggressiv
residiverende HLH som trenger immun-kjemoterapi og HCT (stamcelletransplantasjon) for.
ETOPOSIDE

EBV-utløst HLH
RITUXIMAB

Prognose
• Før behandlingen etter HLH-protokollene
ble etablert, var den primære formen for
HLH alltid fatal, men med behandling som
inkluderer SCT, overlever over 50 % av
pasientene.
• Også sekundær HLH kan ha et alvorlig
forløp med fatal utgang, spesielt dersom
ikke utløsende årsak kan behandles eller
igangsettes tidsnok.

VED LANGVARIG FEBER AV UKJENT ÅRSAK

I

TENK PÅ DE TRE STORE ENE

I
I

NFEKSJON

HVILKEN DEL AV IMMUNFORSVARET ER ”SVEKKET”?
1. Medfødte/uspesifikke?

2. Ervervede/spesifikk?

▪ Ytre forsvarslinje
▪ Indre forsvarslinje
→ cellulære
→ ikke cellulære

▪ Antistoff avhengige = humorale
▪ Antistoff uavhengige = cellulære

T-celler

3. Bruker pasienter immunsuppresiva?

NFLAMMASJON

KREFTSYKDOM?
REVMATOLOGISK SYKDOM
1. Artrittsykdom?

I

B-celler

Sjekk hovne ledd

2. ANA assosiert sykdom? Diskuter helst med revmatolog før ANA bestilles
3. Vaskulittsykdom?

MMUNOLOGI

Diskuter helst med revmatolog før ANCA bestilles

ER DET IMMUNSYSTEMET SOM ANGRIPER SEG SELV?
Uforklart leversvikt, cytopenier og høye inflamasjonsparametre
bør trigge at man tenker HLH Diskuter med immunolog før det er for sent!

