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Neutropeni, upplägg 

•  Intro: Grundläggande fysiologi, den neutrofila 
granulocyten 

•  Allmänt om neutropeni, lab, infektionsbenägenhet vid 
neutropeni, primär / sekundär neutropeni, indelning.  



Specifika neutropenier 

•  Falldragningar med därpå följande fördjupning av Göran  
•  Bl a  
•  Autoimmun neutropeni 
•  Kostmann�s sjukdom, HAX mutationer 
•  ELANE mutationer Cyklisk/kronisk neutropeni 

 (intermittent/permanent) 
•  Shwachman-Diamond osv 



Leukocyter

 
 
 



Neutrofila granulocyter 





Neutrofila granulocyter 





Neutrofila granulocytens uppdrag



Neutrofila granulocytens uppdrag  
 











Receptorer på granulocyten 

•  fMLP, C5a, LTB4, IL-8, TNF 

•  Fc receptorer: CD16, CD32, CD64, hög o 
lågaffinitetsreceptorer 

•  G-CSF, GM-CSF 

•  Adhesionsmolekyler: CD11a, CD11b, CD11c, CD18,  

•  Toll-receptorer 







Granulocytopoesen 

Granulocytopoesen bl a beroende av  
 
IL-1 
IL-6 
GM-CSF  
M-CSF samt  
G-CSF  



Compartments 

Benmärg 
 
Blodcirkulationen 
 
Vävnaderna 



Neutrofil fysiologi 
¨Transit time ̈

•  75% av märgen utgör granulopoes – 14 dagar hela transit tiden 

•  Myeloblast     1 dygn 

•  Promyelocyt    1 – 3 dygn 

•  Myelocyt       ½– 50 dygn 

•  Metamyelocyt   1/3 -4 dygn 

•  Stavkärnig    ½ - 4 dygn 

•  Segm  Neutrophil   4 – 10 timmar  

•  I vävnaderna    0 - 3 dygn 



Neutrofilernas dynamik  

•  Hos en vuxen bildas 1011 granulocyter per dygn 
•  Motsvarande 106 neutrofiler per sekund 

–  Lika många dör 
–  Sen jag började prata  ~1 miljard neutrofiler 



Neutrofiler normalvärden 

•  Fysiologiska fluktuationer, ¨chaotic and random manner¨ 
även cyklicitet. Utlöses av stress 

 
•  Etnisk variation normalvärden:  

•  Varierande uppgifter 4,5 - 25%  av Afrikaner har 
normalvärden < 1,0 G/l 



Definition neutropeni 

•  Mild neutropeni 0,5 – 1,5 G/l 

•  Nyfödda < 2,5 G/l 

•  Definition 2 mån – 1 år  <2,0 G/l 
 
•  Svår neutropeni < 0,5 G/l 

•  Kronisk > 3 månader 



Neutropeni 
 
•  Symtom beroende på orsak men ses sällan > 0,5 x 109/l 
 
•  Svåra fall < 0,1 x 109/l 

•  ¨Permanent, intermittent or cyclic¨ 

•  Cyclic = 21 days, men kan vara 18, 20 eller 30 dagar 



Neutropeni 

•  Symtom och infektioner:  

•  Hud och slemhinnor, önh samt lungor 

•  Vanligt är dermatit, cellulit, lymfadenit, sinuit, otit, 
abscesser, pneumoni och aftösa sår. Både bakterie och 
svampinfektioner. 

•  Speciellt problem: gingivit, parodontit som är erosiv, 
hemorhagisk och smärtsam, ofta afte 



Neutropeni 





Neutropeni, smittämnen 

•  Staphylokocker 
Streptokocker 
Enterokocker 
Pseudomonas aeruginosa 
Aeromonas hydrophila 
Bacillus species 
Corynebacteria 
Enterobacteriaceae 

•  (svamp?) 
 



Neutropeni 
•  I svåra fall ses sepsis, meningit, osteomyelit 

•  Neutropen feber efter en viss tid av neutropeni, (om central 
orsak) 



Central och perifer neutropeni 

•  Stor skillnad i risk för infektion 
 
Vid central neutropeni  
 
Moderat risk 0,2 G/l – 1 G/l 
hög risk om neutrofiler <0,2 G/l 
 
Durationen betydelsefull 

 svampinfektion först efter några veckor 
 (leukemipatienter) 



Perifer neutropeni 

•  Ofta låg risk för infektion även vid mkt låga värden < 0,1 
G/l 



Neutropeni hos nyfödda

Sen navelavlossning, omfalit

Pemphigus neonatorum

Lymfadenit, mastit, t ex bakteriell parotit osv

Svullnad och varbildning uteblir oftast vid neutropeni, 
rodnad ,värmeökning 

Vanliga agens: Staph aureus, gramnegativer, (HI), Candida



Neutropeni





Klassifikation av neutropeni  

•  12  nu kända kongenitala neutropenier med definierade 
molekulära defekter 

•  SCN, severe chronic neutropenia 
–  Kostmann’s sjukdom   HAX1 mutationer 
–  Cyklisk neutropeni eller SCN  ELANE mutationer 



Klassifikation av neutropeni 
•  Neutropeni som del i syndrom med annan 

organdysfunktion t ex 

–  Shwachman-Diamond syndrome, pankreas insuff 
–  Diamond-Blackfan 
–  Cartilage-hair hypoplasia, dvärgväxt, RMRP 
–  Dyskeratosis congenita, Fanconi anemi 
–  Chediak-Higashi syndrome, - okulokutan albinism 
–  Griscelli syndrom typ 2, albinism, HLH,  
–  FHLH – perforinmutation, Munc13.4 syntaxin osv 
 
–  Ytterligare många, men mkt ovanliga sjukdomar 

•    



Klassifikation av neutropeni 

•  Neutropeni är en vanlig del i immunbristsyndrom: 

•  Hyper IgM syndrom,  CD40L mutation 
•  Brutons sjukdom   BTK mutation 
•  Retikulär dysgenesi  AK2 genmutation, adenylatkinas 2 
•  WHIM   CXCR4 mutation 
•  SCID    IL-2 receptor gammamutation 
•  NK- cells brist o neutropeni 
•  22q11 deletion   
•  IRAK-4 mutation   
•  WAS    



Neutropeni, förvärvad, infektion 
•  Vanligaste orsaken 

till neutropeni är 
viros 

•  Hepatit A o B 
•  RS 
•  Influensa A o B 
•  Mässling 
•  Rubella 
•  EBV 
•  HIV 

•  24 – 48 timmar,  
•  max 1 vecka 
 

Bakteriell infektion 
 
 
Tyfoid 
TB 
Brucellos 
Tularemi 
 
Protozoo: 
Vivax malaria 
 



Neutropeni, förvärvad 
av Läkemedel, s.k. idiosynkrasier 
–  Antibiotika: kloramphenikol, sulfonamider, kloroquine, 

trimetoprim,  

–  Analgetika, NSAID  

–  Krampmediciner valproat, fenytoin, karbamazepin  
 
–  Antihistaminer 

–  Thyreostatika 

–  IVIG 

–  Acyclovir 





Förvärvad neutropeni 

•  Autoimmun neutropeni, små barn 


