
Svår sfärocytos

• Neonatalt gulsot med lågt Hb 88 och höga 
retikulocyter.

• Mjälten palperades 3 cm under arcus.
• Tre blodtransfusioner första året.
• Från 2 års ålder regelbundna 

blodtransfusioner var 6:e vecka.
• 3 års ålder splenektomerad efter 

vaccination mot pneumococcer



Svår sfärocytos -►Splenctomi

• 8 åå semester i Falkenberg. Söker akut 
vård- centralen pga feber och 
influensaliknande symptom.

• Tolkas som virusinfektion skickas åter till 
husvagnen.

• 5 timmar senare allt sämre. Ambulans 
tillkallas!

• Patienten avlider i ambulansen i fulminant 
pneumococcsepsis.



Splenektomi - Aspleni – Hypospleni
Bakgrund

• OPSI risk 0,3-3,8%
• OPSI 10 ggr vanligare hos barn (IgG2 ↓)
• Risken för sepsis (OPSI)störst

• hos barn <2år(Motsv >50% av alla fall)  
• 2 år närmast efter splenektomin (50-80%)

Mjälten:
Fagocyterande filter
Produktion av tidiga antikroppar (B-cellsakt.)
Produktion av opsoniner (tufsin, properdin)



Aspleni - hypospleni

•• Funktionell av saknad av mjFunktionell av saknad av mjäältfunktionltfunktion
•• Diagnos Diagnos ––

•• Heinz eller Heinz eller HowellHowell--JollykropparJollykroppar
•• TrombocytotosTrombocytotos
•• MonocytosMonocytos

–– SickleSickle--cellcell anemi, anemi, thalasemiathalasemia major major 
(vanligast!)(vanligast!)
essentiell trombocytopeniessentiell trombocytopeni

–– LymfomLymfom, Hodgkins, , Hodgkins, nonnon--HodgkonsHodgkons
–– CoeliakiCoeliaki, IBD, BMT, IBD, BMT



RekommendationerRekommendationer
Information Information –– Vaccination Vaccination -- AntibiotikaAntibiotika

Patienten ska:Patienten ska:
1.1. vara vara vväälinformeradlinformerad och fortloch fortlööpande pande 

informeras liksom anhinformeras liksom anhööriga och riga och 
sjukvsjukvåården  rden  

2.2. vara vara vaccineradvaccinerad
3.3. ha ha antibiotikaprofylaxantibiotikaprofylax

4.4. SplenektomiSplenektomi helst efter 5helst efter 5--6 6 åårr



RekommendationerRekommendationer
1.1. InformationInformation

–– ÅÅterkommande information om terkommande information om öökad riskkad risk
–– Information om vaccinationer och profylaktisk aInformation om vaccinationer och profylaktisk a--b.b.
–– Om temp >38Om temp >38oo

•• SSöök akutk akut

•• Ta antibiotikaTa antibiotika

–– Vid djurbett Vid djurbett AmoxicillinAmoxicillin
–– Vid utlandsresa: Malaria, Vid utlandsresa: Malaria, histoplasmoshistoplasmos, , babeosisbabeosis
–– Informera nya lInformera nya lääkare, mkare, määrk journalernas framsidark journalernas framsida
–– Skaffa IDSkaffa ID--kortkort
–– Gravida med ITP fGravida med ITP fööljes sljes säärskiltrskilt
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3.3. ImmunprofylaxImmunprofylax
PneumococcPneumococc, och , och H.InfluenzeH.Influenze (x2)(x2)
MeningococcMeningococc 14 dagar f14 dagar fööre re splenektomisplenektomi
Barn< 2Barn< 2åår ges antibiotikaprofylax + r ges antibiotikaprofylax + 
vaccination med konjugerat + 23 vaccination med konjugerat + 23 valentvalent efter efter 
33åååå
BoosterinjektionBoosterinjektion var 3var 3--5/5/åår av r av 
pneumococcvaccinpneumococcvaccin
Influensavaccination Influensavaccination åårligenrligen



RekommendationerRekommendationer

4.4. Antibiotikaprofylax Antibiotikaprofylax PcVPcV eller eller AmoxicilinAmoxicilin
Peroralt 1Peroralt 1--2 ggr dagligen 12,5 mg/kg/dos2 ggr dagligen 12,5 mg/kg/dos
Alla Alla splenektomeradesplenektomerade 2 2 åår efter op.r efter op.
Alla barn till 5 Alla barn till 5 åååå..
> 5 > 5 åååå varierande rekommendationervarierande rekommendationer
Profylaxen ska rabatterasProfylaxen ska rabatteras
Vid allergi: Vid allergi: ErytromycinErytromycin



RekommendationerRekommendationer

www.orebrollwww.orebroll/VPH/VPH
Uppdaterad 2002Uppdaterad 2002
Kontrollerad 2007 Kontrollerad 2007 

((HospHosp. . SickSick Children, Toronto)Children, Toronto)
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