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Pojke född jan 2007 
•  Vid 2d ålder svullnad i skallen bilat, 2,5x2,5 cm 

- rodnade, ömmande? 

•  Inlagd vid 5d ålder 
•  Blåsor, serpentiner på tungan 
•  Rodnad, svullnad distalt hö ben 
•  Vaken, ej irritabel, ingen feber 
•  CRP 91 Hb 152 Leuk 28,8 varav neutr 19,8 
•  Låggradig staph sepsis?  
•  Claforan + Aciklovir 
•  Punktion blåsa 24/1: pus, dir mikr  och odl neg 



•  Stigande CRP till 624 (27/1)  
•  Byte till Meronem + Ekvacillin 25/1  

•  Senare beh med Eusaprim, svampbeh  
•  Tarmproblem 





Diagnos: Behçet sjukdom ? 

•  Hudbiopsi:  
–  infiltrat av inflammatoriska celler, riklig 

neutrofila. Neutrofil dermatos 

•  Behçet misstänks pga orala ulcera och 
pustler på huden efter trauma 

•  Steroider startas 1/2  

•  CRP faller från 477 till 239 (3/2) – 32 (5/2) 



Forts utveckling 
•  Nedtrappning av prednisolon under våren – stiger i 

CRP till 143 vid för snabb utsättning 
•  Reser till Libanon och Syrien i maj; åter i Sverige 

korta perioder  
•  Läkare där avslutar prednisolonbeh juli 07 
•  Har till och från svullnad, smärta kring vissa leder 

och beh då 3 v Prednisolon och Brufen 
•  Försenad motorisk utveckling 



Febr 08 svullnad vä handled 
Erosion och callusbildning av distala radius ulnara omfång  

- artrit associerad med inflammatorisk sjd? 



•  Dålig L-V-utv 
•  Ofta kladdiga, 

kärlinj ögon, 
luftvägssymtom 
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Lillebror född juli 08 

•  Inlagd Barn avd 3 vid 1 dygns ålder  
– CRP-stegring – 92-160 
– Tachypne. Lung rtg ua 
– Vitaktiga förändr på tunga och slemhinnor 
– Odlingar negativa 
– Antibiotikabeh CRP sjunker till 82 
– Reser till Syrien 



…kommer åter i slutet av augusti 

•  Sedan 1 vecka ont då man sköter pojke, ffa vä 
ben. Hosta sedan 1 vecka 

•  Status:  
–  Gnällig, gråter förtvivlat när man tar i honom 
–  Extensionsdefekt i höfter, knä, armbågar 
–  Uppdrivna klaviklar bilat 
–  Trumpinneliknande fingertoppar, missfärgade naglar 
–  Pustler i hud och hårbotten 

•  CRP 261,  
•  Lpk 23 varav 15,7 neutrofila. Trc 1204 
•  Ca 2,49, Fosfat 1,38, Alb 23, ALP 5,9 PTH 6,5 



Rtg 27/8: 

Kraftigt dysplastiska 
höftleder - enbart små 
rundade benkroppar på 
caputs plats.  

Bilateralt status efter 
proximala femurfrakturer 
med relativt rikligt med 
callus runt femur  

Skelettförändringar 
proximalt i vänster tibia  



Mitt på femurdiafysen 
en ca cm-stor 
destruktion med 
corticalisgenombrott, 
periostal reaktion.  

Proximalt i tibia 
destruktion vid 
övergång diafys-
metafys och en 
periostal reaktion i 
anslutning till detta  



Multipla uppdrivningar inom nästan samtliga revben, framförallt anteriort 
vid brosk-bengränsen och med övervikt för de nedre revbenen bilateralt.  





Benbiopsi 4/9:  purulent nekrotiserande osteomyelit med ställvis 
tecken på ben-nybildning. Denna bild är i och för sig ospecifik men mot 
bakgrunden av de negativa odlingsresultaten ligger diagnosen CRMO 
nära till hands  

Benmärgsasp: Normal erytropoes, livlig myelopoes 



Diagnostiska funderingar 
•  Bägge barnen har samma sjukdom, med varierande 

penetrans, alt. effekt av given NSAID och 
Prednisolonbehandling hos storebror 

•  Föräldrar kusiner och kusingifte i flera led 

•  Bilden stämmer inte med Behçet sjukdom 

•  Sökning på PubMed/OMIM & kontakt med kollegor ger 
misstanke om Majeed syndrom eller annan 
autoinflammatorisk sjukdom. 

•  Dr Polly Fergusson finner att bilden passar bra med ett 
ännu inte beskrivet syndrom orsakat av brist på IL-1-
receptor-antagonist. Prov skickas 



Behandling med Prednisolon 1 mg/dag startad 13/10. Har blivit betydligt mer 
rörlig. CRP gått ner från 151 till 112 

Vid us 20/10 noteras en uttalad felställning, gibbus thoraco-lumbalt vilket inte 
noterades vid us för en vecka sedan och som föräldrarna inte noterat förrän 
vid dagens us.  

Verkar inte ömma vid palpation över området och ingen värmeökning.  

Rtg bröst ländrygg: I stort sett total destruktion av sannolikt två kotkroppar 
övergången bröst- ländryggrad med en uttalad gibbus i området.  
MRT: Bild passande med multifokal osteomyelit i Th12- L1 vars kotkroppar 
har smält samman. 
 
Inga neurologiska bortfallssymtom 



DIRA - Deficiency of the IL-1 receptor antagonist 

•  AR, mutation i IL1RN som leder till avsaknad av proteinet IL-1 
receptorantagonist => ingen hämning av IL-1α och IL-1β signaler 

•  Debut neonatalt 
•  Vanliga debutsymtom: 

–  Fetal distress 
–  Pustolos, neutrofil infiltration 
–  Slemhinneförändringar i munnen 
–  Ledsvullnad 
–  Smärta (pga osteolytiska förändringar?)  

•  Periostala pålagringar, typiskt på revben och långa rörben 
•  Övrigt: Tillväxtretardation, interstitiell lungsjukdom 
•  CNS engagemang ovanligt 
•  Mortalitet ca 30% 
•  Behandling: IL-1 receptorantagonist - Kineret®  

Henderson & Goldbach-Mansky, Clinical Immunology 2010 



Autoinflammatoriska sjukdomar 
Autoinflammation – nytt begrepp 

Familjär Medelhavsfeber (FMF), 
TNF receptor–associated 
periodic syndrome (TRAPS) 

Bägge sjukdomarna ger  

Feber 
Serosit 
Labmässigt inflammation  
 
men inga tecken på: 
 
Infektion 
Allergi 
Immunbrist 
Autoimmun sjukdom 
 

Ingen säkert utlösande orsak men 
ospecifika faktorer som stress och 
lindrigare infektioner kan utlösa en attack 



Jämförelse NOMID (a-c) och DIRA (d-f)  
Neonatal-onset multisystem inflammatory disease vs DIRA 

Neutrofil urtikarialiknande utslag Benproliferation Innerörat påverkat på MR 

Neutrofil pustulos Breddökade revben Periostal pålagring och 
osteolys 



Jämförelse NOMID och DIRA 



Henderson & Goldbach-Mansky, Clinical Immunology 2010 



Start av behandling… 
•  Utredningen visar att bägge barnen är homozygota för mutation i 

IL1RN (2q14). Föräldrarna anlagsbärare. 
•  Start av behandling med IL-1-receptor-antagonist 24/10, Kineret® 1 

mg/kg s.c. 
•  CRP sjunker från 107 till <8 (4/11) 
•  Lillebror blir snabbt piggare, rörligare, allmänt gladare, irritationen i 

ögonen försvinner helt. 
•  Naglarna blir normala 
•  Behandlad med ”gipskorsett” initialt och sedan ortoser under mycket 

lång tid. Kotorna läker till en fusionskota utan gibbusfelställning och 
övriga skelettförändringar går i regress. 

•  Storebror anafylaktisk reaktion på Kineret® efter 2 veckors behandling 



Hur har det gått… 
Storebror  
•  Varit utomlands till sept 2012. 
•  Beh med Prednisolon och 

Brufen till och från 
•  Dec 2012 SIRS (severe 

inflammatory response 
syndrome) med 
multiorgansvikt  
– hjärt- och njursvikt 

•  Vårdad BIVA i omgångar 
•  Solumedrol/Prednisolon 
•  Längd -4,5 SD, vikt -3,9 SD 
•  Rapid Drug Desensitisering 

med Kineret planeras 

Lillebror 
•  Fortsatt daglig beh med Kineret, 

ca 1 mg/kg 
•  Mår bra och följer sina LV-kurvor 
•  Kotorna läker till en fusionskota 

utan gibbusfelställning 
•  Övriga skelettförändringar går i 

regress 



Frågor? 


