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Akut neutropeni

¨Akut¨ ??

Förvärvade?

Oväntade?

Enskild neutropeni



Jag kommer således EJ att prata om bl a: 

  

Generell benmärgssvikt  

 

Cytostatikautlöst neutropeni 

 

Kronisk eller medfödd neutropeni 

 

Neutropeni som del av syndrom 

  

 osv 

 

  



Akut neutropeni

¨Akut¨ ??

Förvärvade?

Virus eller infektionsutlöst

Autoimmun neutropeni (egentligen kronisk?)

Läkemedelsutlöst, s.k. idiosynkrasier

Presentera några enkla fall



Neutrofila granulocyter 



Neutrofila granulocytens uppgift  
 



Neutrofil funktion, 

en kombination av syreradikaler samt 

granulaproteiner 





Neutrophil extracellular traps (NETs) 



 



 



Neutrofil fysiologi 

• Neutrofilen finns i tre ¨transitzoner¨ i kroppen 

 

– 75% av märgen utgör granulopoes – 14 dagar 

 

– Granulocyten lever 6-10 timmar i perifera blodet 

 

– Förstörs ute i vävnaderna efter kanske 2 dygn av apoptos eller 
fagocytos 



Granulocytopoesen 

beroende av 

 

IL-1 

IL-6 

GM-CSF 

M-CSF 

 G-CSF 



Neutrofilernas dynamik 

repetition av lite siffror…  

 

• Hos en vuxen bildas ~1011 (100 Gig) granulocyter per dygn 

 

• Motsvarande ~106 neutrofiler/sekund 

 

– Sen jag började prata  ~1 miljard neutrofiler 

 

– Och lika många dör samtidigt… 

 

 



Neutropeni 

 

• Symtom ses sällan > 0,5 x 109/l 
– beroende av genes till neutropeni 

 

• Svåra fall < 0,1 x 109/l 
– I vissa fall 

 

• Symtom och infektioner: Vanligt är celluliter, bölder, 
furunklar, pneumonier, lymfadeniter, sinuiter, otiter, 
parodontit, aftösa sår. Både bakterie samt 
svampinfektioner. 

 

• I svåra fall ses sepsis, meningit, osteomyelit 

 

• Neutropen feber efter en viss tid av neutropeni 
– I vissa fall 

 

 



• Men…symtomatologin är helt beroende av orsaken till 

neutropenin 

 

• Endast 3% av alla kroppens neutrofiler befinner sig i 

transitzonen ¨blodet¨, dvs det vi mäter 

 

• Av avgörande betydelse för risken att utveckla infektion är 

benmärgspoolens förråd av neutrofiler och dess förstadier 



Neutropeni orsakas av fyra basala 

mekanismer 

• Minskad produktion i märgen 

• Ineffektiv granulopoes 

• Skift av cirkulerande PMN till marginal 

poolen 

• Ökad perifer destruktion 



Benign etnisk neutropeni (BEN) (?) 

OBS! Personer med afrikanskt ursprung har normalt i 

medelvärde 0,2 - 0,6x109/l lägre ANC.  

En polymorfism i ¨Duffy antigen receptor chemokine¨ 

(DARC) gene 

 

• BEN hos 30% av människor med Afrikanskt ursprung 

• BEN rapporteras också hos beduiner, judar från Yemen och Etiopien, 

araber i Kuwait och Sudan 

 

• I en Nordamerikansk population: 

–  Neutropeni  < 1,5x109/l   hos 4.5%  av afroamerikaner 

–  Neutropeni  < 1,0x109/l   hos 0.6% av afroamerikaner 

 

Men dessa individer har alltså normal pool av neutrofiler i märgen 





Parodontit vid neutropeni 





Neutropeni



Pemphigus neonatorum 



Neutropeni, infektionsutlöst 

• Vanligaste orsaken 
till neutropeni är en 
viros 

 
– Hepatit A o B 

– RS 

– Influensa A o B 

– Mässling 

– Rubella 

– HHV-6 

– EB 

– HIV 

 
– 24 – 48 timmar,  

– Sällan > 8 dagar 

 

Bakteriell infektion 

 

Tyfoid 

TB 

Brucellos 

Tularemi 

 

Protozoo: 

Vivax malaria 

 



Neutropeni, förvärvad  

Läkemedel, s.k. idiosynkrasier 

– Antibiotika: kloramphenikol, sulfonamider, klorokin, trimetoprim, 
acyclovir 

 

– Analgetika, NSAID  

 

– Krampmediciner valproat, fenytoin, karbamazepin  

 

– Thyreostatika  

 

– Antihistaminer 

 

– Ferriprox 

 

• Mkt ovanligt, Mortaliteten hög om irreversibel 

 



 



Neutropeni, smittämnen 

• Ffa endogen bakterie – svampflora, vår närmaste 
omgivning: 

 

• Stafylokocker 
Streptokocker 
Enterokocker 
Pseudomonas aeruginosa 
osv, osv 

 

• Candida species 
Aspergillus species 
Fusarium species    

– (men ffa om även brist på monocyter) 
 



Några fall: ¨Oklar neutropeni¨ 

 

Love 10 mån 

 



Love 10 mån 
• Första barnet. fullgången 

• Tid: enstaka virusinf  

• Vid 10 mån ålder inlagd pga luftvägsinfektion sedan 2 
dagar. CRP 33. O2 sat 87%. RS neg. Rtg peribronkiella 
infiltrat. Blodstatus visar: 

 

– Lpk 8,8 

– Hb 104 

– Tpk 549 

– Neutrofila granulocyter 0.1 x 109/l 

– Lever mjälte palp ua.  

 

 

 

 



Love 10 mån 

• Iv antibiotika 

• Nästa dag 0,1 x 109/l 

 

• Bättre i O2 sat. Påföljande dag 

– Hb 115 g/l 

– Lpk 8,1 x 109/l 

– Tpk 503 

– Neutrofila granulocyter 0,2 x 109/l 

 

• Hemgångsklar andningsmässigt – uppföljning på 

dagvården 



Love 10 mån 

• Nya neutrofiler på dagvården:  

• Dag 4  0,2 x 109/l 

• Dag 7   0,3 109/l 

• Dag 10  1,0 x 109/l 

• Dag 14  2,2 x 109/l 

 

 

• Diagnos? 



Nytt fall: Stella 15 månader 

• Remiss till akuten: 10 dagars hosta o feber dagligen, i 

juli månad 

• Tid sjukdomar endast banala viroser. 

• På VC CRP 156 - till akuten 

• Status: O2 98%,  hyggligt AT, lätt tachypne, febril, 

inga säkra biljud på lungor 

• Rtg visar ökad stråkighet perihilärt 

• Åter för kontroll nästa dag 



forts 

 

• Åb, Fortfarande tachypne 50, men i övrigt opåverkad 

• CRP 106 

• Virus o mykoplasmaprover 

• Blodstatus:  

– Hb 96 g/l, MCV normalt, ferritin normalt 

– neutrofiler < 0,1 x 109/l,  

– lymfocyter 2,8 x 109/l,  

– tpk 250 x 109/l,  

– Inga blaster eller andra omogna celler 



forts 

• Insättes på Tazocin (piperacillin/tazobactam) 

• Avvaktar benmärgsus 

• Ytterligare prover? 

 



forts 

• Granulocytantikroppar visar antikroppar av både IgM och  

IgG typ riktade mot: 

–  CD11a, CD 11b, CD 16, CD 177 

• Agglutinationstest granulocyter positivt 

• Mao: brett riktade antikroppar mot granulocyter 



Forts Stella

Diagnos: autoimmun neutropeni

Uppföljning?

Profylax?

Info till föräldrar?

Hur agera på akuten vid nästa feberepisod?



Sept: feber med otit trots profylax 

 

Okt: feber med otit igen, neutrofiler 0,8x109/l som sedan sjunker 

till tidigare neutropena värden 

 

Nov: feber andningsbesvär – RS, blodstatus oförändrat 

 

Dec: feber andningsbesvär ånyo. Nu pos för Boca, Adeno, 

Rhino samt Enterovirus (?) 

 

 

 

Återbesök 



¨Autoimmun neutropeni¨ AIN 

¨Kronisk benign neutropeni¨ CBN 

¨Kronisk idiopatisk neutropeni¨  CIN 

 

Relativt vanlig? 

Oklar incidens 

< 4 åå där 90% är hos barn < 14 månader 

Median ålder 8 – 11 månader 

Lite vanligare hos flickor (6:4) 

Variabel klinik 

  vissa upptäcks ¨en passant¨ i samband med provtagning 

för annat. Vissa insjuknar med neutropen feber eller 

annan infektion.  



Immunmedierad Neutropeni 

• Lab: 

– Neutrofila < 0,5x 109/L 

– TPK och monocyter ofta förhöjda 

– LPK ofta normalt 

– Antikroppar mot neutrofilantigen (ibland kallade 

NA1 o NA2) finner man ibland 

• Ibland endast pos agglutinationstest 

 

• Benmärg (om det utförs)  

– Hyperplasi/livlig granulocytopoes eller helt normal 

märg (väl utmognande) utan dysplasier eller 

patologisk blastökning 



Immunmedierad Neutropeni 

• Behandling: 

– Antibiotika profylax? 

– G-CSF? 

– IvIG? 

– Vanligtvis ingen alls 

 

• Prognos: 

– Förloppet oftast benignt 

– 95% av alla har tillfrisknat före 4 års ålder 



Förhållningssätt: Akut sjukdom med 

neutropeni 

 Mild sjukdom, misstänkt virus, upprepa blodstatus med neutrofila om 3-4 

veckor. 

 

Mer svår sjukdom med feber och allmänpåverkad patient: adekvat 

infektionsprovtagning och ställningstagande till antibiotika. 

 

Om ANC <0,5 x109/l behandling som vid febril neutropeni. 

 

Pancytopeni och/eller splenomegali misstänk malignitet, SLE eller 

hypersplenism. 

 

Läkemedel som kan ge cytopeni? – Avbryt behandling. 

 

Tid debut eller anamnes på djupa infektioner,  bölder, 

slemhinneinfektioner: utred såsom vid svår kronisk neutropeni (SCN) 







 


