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 2/2 syskon

 Polyhydraminos, i övrigt normal graviditet

 Född med normal vaginal förlossning

 FV 3367g  

 APGAR 5,7,7

 Ventileras vid 6 min ålder, sedan CPAP med 
100% O2. Efter 35 min CPAP med bara luft



 Lite slapp men fin färg

 Cor: Systoliskt blåsljud grad 2 invid 
sternalkanten

 Pulm: Fina andningsljud. Behöver 
andningsstöd med CPAP och 50% syrgas

 Buk: Rejält stor och hård



 Pancytopeni Hb 60 LPK 2,9 TPK 10

 ULJ-buk visar stor lever och mjälte med 
ascites

 Fibrinogen jättelågt! (0,4)

 Ferritin förhöjt. (1147)

 Bil förhöjt (Ljusbeh)

 Benmärgsundersökning och prov från ascites
tas första levnadsdygnet



 IL2-receptor skickad till Lund (>7500)

 NK-cellsaktivitet skickad till Stockholm

 Splenomegali

 Pancytopeni

 Inget malignt i märgen och någon 
hemofagocytos kan ej ses 

 Hypertriglyceridemi + Hypofibrogenemi

 Höga ferritinnivåer 4000-6000

 Dock ingen feber



 Kortisonbeh inleds + gastritprofylax + 
Ursofalk mot stigande konj bil

 MR-hjärna som ej visar ngt engagemang av 
HLH. Etoposid-beh påbörjas efter MR-hjärna 
utförts och CVK insatts



 Infektion. CVK måste tas ut och en ny sättas 
senare. Ferritin >9000, CRP 143, 
agranulocytos

 Neupogenbehandling

 Meronem, Vancomycin, Ambisome

 Pic-line för att kunna ge cyt, blodprodukter, 
antibiotika mm

 Ny CVK vid drygt 3 veckors ålder



 Högt BT behandlad med ffa catapressan

 Pulmonell hypertension syrgasbehandling och 
EKO-kontroller samt öppetstående ductus

 Täta transfusioner ffa av trombocyter

 Kortisonet kan inte trappas ned

 Infektioner ställs även på profylax

 Nutrition



 Föräldrarna bärare av HLH-genen

 Storebror har inte genen och utreds som 
lämplig donator

 Förbereder flickan för en 
benmärgstransplantation, men ferritin aldrig 
under 2700. Får Etoposid initialt 2 ggr/vecka, 
sedan 1 ggr/ vecka. Ferritin pikar på drygt 
11000 vid 1½ månads ålder



 Allogen benmärgstransplantation planeras vid 
drygt 2 mån ålder med storebror som 
donator

 Blir dock redan efter transporten till 
Stockholm försämrad

 Grav pulmonell hypertension och 
kapillärläckage som dock åtgärdas på BIVA

 Får mer Etoposid och genomgår planerad 
konditionering vid 2½ månads ålder i 
Huddinge



 Respiratorisk svikt och cirkulatorisk
instabilitet och läggs efter rekonditioneringen 
i ECMO och genomför stamcellsåterföringen 
med brodern som givare

 Tillkomst av kraftig inflammatorisk bild, VOD, 
tilltagande cirkulatorisk insufficiens som är 
irreversibel. Avlider vid 3 månader ålder



 Bland annat tack vare det här 
fallet hittade man den svenska 
HLH-genen som man nu kan testa 
andra familjer och barn på i 
Sverige!


