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Tidligere sykdom: 

Født prematur, operert ductus arteriosus. Barneastma. Hypothyriose.  

To svangerskap, preeklampsi under begge: Første barn forløst med sectio  

uke 29 (2005). Man fant da at 25% av placenta var trombosert. Nytt  

svangerskap 2013, andre barn forløst med sectio uke 37 09.08.13. Brukte 

Albyl-E fra uke 6. 

 

Aktuelt: 

Etter siste sectio fikk hun hevelse i høyre bein og ble forbigående  

behandlet med Klexane. Hun ble utskrevet uten antikoagulasjon, og 

hadde vedvarende hevelse i beinet i varierende grad. 03.10.13 ble  

det påvist DVT som først ble behandlet med Klexane, deretter 

Marevan.  

Fra 01.10.13 plaget av tørrhoste som gradvis forverret seg, fikk etterhvert  

følelse av at det ”rev i lungene” og fra 08.10.13 hadde hun hemoptyser.  

09.10.13 ble hun innlagt på AHUS med spørsmål om lungeemboli. 

32 år gammel kvinne. 
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CT viste ingen LE, bare diffuse, i hovedsak konsoliderende lungefortetninger. 



Lungefortetningene var uspesifikke og ble primært oppfattet som pneumoni. 

Imidlertid var det få holdepunkter for infeksjon. Man fattet derfor mistanke om 

at fortetningene kunne skyldes diffus alveolær blødning. 

.  

Bronkoskopi viste små mengder friskt blod i bronchialtreet, mest i  

midtlappsbronchus. Normale forhold for øvrig endobronchialt. Funn av blod 

makroskopisk taler for alveoleblødning.  

 

Hun hadde O2-metning på 88. 

Blodprøver: CRP opp til 33, leukocytter opp til 9,3, SR 54. INR 10.10.13 var 4,5. 

 

 

 



Videre forløp og vurdering: 

Pasienten ble overflyttet til Avdeling for revma, hud og infeksjon ved Oslo univ.s.h. 

grunnet  lungeblødninger og respirasjonssvikt type 1 den 15.10.13.  

Svakt posotiv MPO-ANCA ga mistanke om vaskulitt og behandling med Solu-Medrol 

ble startet opp. 

 

Det ble påvist forhøyet lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoff  og  

beta-2-glykoprotein. Sammenholdt med pasientens sykehistorie med preeklampsi x2  

og trombosering av placenta samt DVT, var dette forenlig med antifosfolipidsyndrom. 

Alveolære blødninger er beskrevet ved dette syndromet. 

 

Pasienten hadde også symptomer passende med viral luftveisinfeksjon, og det ble  

påvist parainfluensvirus i BAL. Luftveisinfeksjon kan tenkes å ha bidratt til å 

irritere slimhinnene og øke faren for blødning. 

 

Sent i forløpet fikk hun et smertefullt, småprikkete, til dels retikulært utslett på  

fingertuppene som ble oppfattet som vaskulopati. 

 

Ved utskrivelse 30.10.13 hadde hun fortsatt funksjonsdyspnoe og hoste, og fortsatt  

spor av blod i ekspektorat. 

 



Kontrollbilder viser regress av radiologiske funn:  
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Da denne pasientens sykehistorie er noe spesiell, valgte jeg å kontakte henne  

per telefon for å spørre om hennes samtykke til å bruke hennes sykehistorie og  

bilder til framstillingen av dette kasuset. Det var hun svært positiv til. 



Radiologiske funn ved diffus alveolær blødning: 

 

Funn på rtg thorax er uspesifikke og viser oftest tilkomne spredte/flekkvise 

(patchy) eller diffuse alveolære fortetninger (fortetningene er alveolære, men 

det kan man strengt tatt ikke se på et vanlig rtg thorax).  

Gjentatte episoder med diffuse alveolære blødninger, kan føre til lungefibrose 

og interstitielle fortetninger. 

 

Funn på CT thorax  er mattglassfortetninger og/eller konsoliderende 

fortetninger (airspace-filling opacities) som som oftest er diffuse og 

bilaterale, men de kan i blant være unilaterale.  

 

 

Kilde: 

 



DIFFUS ALVEOLÆR BLØDNING 

Det finnes mer en 45 årsaker til diffus lungeblødning. Underliggende lungevev kan 

være normalt, eller det foreligger kapillæritt, diffus alveolær skade, eller andre ulike 

tilstander. Kapillæritt er det vanligste histologiske funnet hos pasienter med diffus 

lungeblødning. 



Forklaringer på noen forkortelser i foregående tabell: 





Antifosfolipidantistoffer er rapportert hos ca 2% av den normale befolkningen, 

men de færreste av disse har antifosfolipidsyndrom . 

Katastrofalt antifosfolipidsyndrom er sjelden, og rammer færre enn 1% av de 

med antifosfolipidsyndrom.  

  


