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Hyepersplenism definition 

• Ökad destruktion i mjälten av blodkropparna – 
en eller flera penier hos patient med  

– normocellulär eller hypercellulär benmärg 

– splenomegali 



Orsaker 

• Primär hypersplenism – sjukdom i mjälten  

• Sekundär hypersplenism –  

– många orsaker, kan förekomma vid all splenomegali - 

– Hemolytisk anemi – sfärocytos, talassemi, SCD mm 

– Leukemi, lymfom, Polycytemia vera mm 

– SLE (hos 10%), RA 

– Infektion - EBV, Malaria, Tuberkulos 

– Liver cirrhos 

– Portal hypertension mm 



Symtom 

• Symptom till följd av anemi, leukopeni, 
trombocytopeni 

• Buksmärtor 

• Snabb mättnadskänsla 



Trombocyter 

• 1/3 av alla trombocyter 
finns normalt i mjälten 

• Mängden trombocyter i 
mjälten kan öka upp till 
90% vid uttalad 
splenomegali 
 
 
 

Poolning av trombocyter i mjälten 

Aster RH. J Clin Invest 1966 



Diagnos 

• Påvisa mjältförstoring 

• Utreda möjlig förklaring till splenomegali 

• Påvisa ökad destruktion av blodceller 

• Radioaktivt märkta erytrocyter eller 
trombocyter (används i stort sett inte längre) 

• Utesluta immunmedierad genes – ITP, AIHA, 
immunmedierad leukopeni 



Behandling 

• Behandla bakomliggande sjukdom vid 
sekundär hypersplenism 

• Vid symtom  

– Splenectomi 

– Partiell embolisering 



Fall A, 16 år 

• 3 år - trötthet, nattsvettningar, mikrocytär anemi, splenomegali (12 
cm). Lpk, Trc normala. BM ua 

• 6 år – anemi, Lpk, Trc normal- subnormala 
• BM – megakaryocyter ökade + eosinofila 
• Mjältpunktion - normal 
• 7 år anemi, leukopeni, trc 71. Mjälte 15 cm 
• 11 år – anemi, leukopni, trc normala. Properdin >400 
• BM cellrik, livlig myeloopoes 
• 12 år – anemi, leukopeni, trc-peni (3) 
• 14 år – Hb 81, utan retikulocytos, Trc 68, Lpk 1,3 Mjälte 20 cm 
• 15 år -  perforerad app. Mjältbiopsi- nekrotiserande granulomatös 

inflammation. Uttalade buksmärtor i efterförloppet 
• 16 år - splenektomi Nu Hb 139, Trc 979-591 Lpk 11,4, normal diff 

 
 
 



Fall B, 18 mån 

• Juli ’13  –  inlagd med feber, Hb 59, Lpk 2,2, Trc 34. 
Mjälte 14 cm 
– Pos PCR för EBV och CMV i plasma 
– BM expanderad erytropoes, megakaryocyter normal, 

sparsam myelopoes, cellhalt 90% 
 

• Okt ’13 – mjälte 12 cm. Hb 82, retik 51, trc 20, Lpk 2,0  
– BM väs normal, lätt mognadsstörd granulopoes 

 

• Dec ’13  – mjälte progress, hepatomegali, Hb 59, retik 
46, Trc 6, Lpk 0,6- 2,1 
– Pos för en TRAPS-mutation (finns även hos frisk syster) 



Fall B, 18 mån 

• Utredning neg avseende 
malignitet, ALPS, HLH/FHL, 
neg XLP, inlagringssjd mm 

• Jan ’14  –   progress av 
splenomegali 
– Hb 107, Trc 5, Lpk 2,0 neutr 

0,2, Lymf 1,3, mono 0,3  
Leverprover ua 

– Enstaka Howell-Jollykroppar i 
diffen  

 



Fall B, 18 mån 

• Splenektomi planerad 




