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er imidlertid ingen grund til at tro, at den selektive screening 
fungerer bedre andre steder i Danmark, hvor opmærksomhe-
den på HBV-infektion formentlig er mindre. Selv om antallet 
af HBsAg-positive er lavt, vil det kunne stige i fremtiden på 
grund af øget globalisering. Forebyggelse af perinatal trans-
mission spiller en vigtig rolle for den globale eliminering af 
kronisk HBV-infektion. Universel screening blandt gravide, 
som udføres i en lang række andre lande, ville gøre det muligt 
helt at undgå perinatal smitteoverførsel. HBV-vaccination 
som del af børnevaccinationsprogrammet ville minimere risi-
koen for horisontal smitte, men det ville tage mindst en gene-
ration, før den perinatale transmission ville blive reduceret. 

Prævalensen af HCV-infektion blandt gravide var meget 
lav i dette studie, hvilket tyder på, at screening for HCV 
blandt gravide ikke er nødvendig.
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POEMS-syndrom
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Polyneuropati, organomegali, endokrinopatier, M-kompo-
nent, skin disorder (POEMS)-syndrom er et karakteristisk syg-
domsbillede, først beskrevet i 1956 [1]. Det er ikke tidligere 
omtalt i dansk litteratur, hvorfor der her gives en kort oversigt 
på basis af en sygehistorie.

Sygehistorie
En 50-årig kvinde fik omkring 1995 symptomer på motorisk 
og sensorisk polyneuropati. En elektromyografi bekræftede 
tilstedeværelsen af en demyeliniserende neuropati. Spinalpro-
teinkoncentrationen var forhøjet (1,53 g/l) uden pleocytose. 
Årsagen kunne ikke fastslås. Behandling med carbamazepin, 

amitriptylin, plasmaferese, glukokortikoid, gabapentin og im-
munoglobulin blev forsøgt uden virkning.

Cirka fire år efter sygdommens debut blev der på en medi-
cinsk afdeling konstateret pleuraeksudat, perifere ødemer og 
hepatosplenomegali. Plasmakoncentrationen af thyroideasti-
mulerende hormon var forhøjet, og plasmakoncentrationen 
af frit-T4 var nedsat. Patienten blev udskrevet med levothyr-
oxin.

Nogle måneder senere blev patienten indlagt her i kum-
merlig tilstand med minutter varende spastiske kramper, be-
vidsthedstab, urinafgang og apnø. Blodtrykket var omkring 
80/60 mmHg. Huden var af læderagtig konsistens, mørkpig-
menteret med akrocyanose. Elektroencefalogram (eeg), CT 
og MR-skanning af cerebrum viste normale forhold. Bioke-
misk forelå der hyponatriæmi (126 mmol/l). Diagnosen Addi-
sons sygdom kunne bekræftes ved en kort adrenokortikotropt 
hormon (ACTH)-test og en høj spontan plasmakoncentration 
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af ACTH. Herudover fandt man en primær hypoparatyroi-
disme. Hypofysefunktionen kunne kun i begrænset omfang 
vurderes (patienten blev behandlet med et østrogen-gestagen-
præparat). Koncentrationen i plasma af IGF-1 var svært ned-
sat – hvilket er i overensstemmelse med nedsat sekretion af 
væksthormon. Efter ophør med kønshormonbehandlingen 
fandt man subnormale værdier for follikelstimulerende hor-
mon og luteiniserende hormon i plasma. Glukosekoncentra-
tionen i blodet var normal. Yderligere blev der påvist en cir-
kulerende M-komponent (IgA lambda). Der kunne ikke på-
vises nogle knoglelæsioner, og knoglemarven var normal.

Der blev påbegyndt behandling med hydrocortison og al-
facalcidol. Levothyroxinbehandlingen blev midlertidigt af-
brudt. Almentilstanden rettede sig betydeligt. De omtalte an-
fald svandt. Patienten var kørestolsbunden og havde konstant 
voldsomme, brændende paræstesier i benene trods liberal 
medicinering med morfika. Elektrodeimplantering i medulla 
og konstant intraspinal morfikaapplikation blev forsøgt uden 
held.

Patienten fik tiltagende anasarca med ødemer af ansigt og 
ekstremiteter samt ascites. Hjertet var betydelig forstørret 
med lungestase og pleuraeksudater. En ekkokardiografi afslø-
rede hypertrofi og dilatation af højre ventrikel med tricu-
spidalinsufficiens (pulmonal hypertension). En CT viste nu 
monstrøs hepato-splenomegali og store lymfeglandler langs 
aorta. En forstørret, aksillær lymfeknude blev fjernet. Histolo-
gisk fandt man diffus, lymfoid hyperplasi.

Terminalt fik patienten nyresvigt med tiltagende azotæmi. 
Nyrebiopsi eller autopsi blev ikke foretaget.

Diskussion
Patienten havde således typiske symptomer på POEMS-syn-
drom. Der blev ikke påvist nogle knoglelæsioner, skønt my-
elomatotiske knoglelæsioner forekommer med stor hyppig-
hed ved POEMS-syndrom. Det drejer sig ofte om den usæd-
vanlige osteosklerotiske type eller blandet sklerotisk-lytisk [2, 
3]. Den foreliggende M-komponent må derfor rubriceres som 
en ikkemalign, monoklonal gammapati. De hormonale for-
styrrelser kan omfatte de fleste endokrine organer inklusive 
pancreas (diabetes mellitus). Hudforandringerne minder ofte 
om sklerodermi. Ødemer, pleuraeksudater og ascites er almin-
delig; polycytæmi, trombocytose og nyrepåvirkning er min-
dre hyppige. Pulmonal hypertension er en kendt komplika-
tion [4, 5]. Hyperplasi af det lymfoide væv ses ofte og kan ud-
vikle sig til egentlig angiofollikulær hyperplasia (Castelmans 
syndrom). 

POEMS-syndrom blev oprindelig beskrevet hos japanere. 
Det angives, at lidelsen forekommer hyppigst blandt asiater. 
Det er dog påfaldende, at i de centre i USA og Frankrig, hvor 
man har interesseret sig for sygdommen, har man fundet en 
relativ høj forekomst. Årsagen er ukendt. Forekomsten er lidt 
højere hos mænd end hos kvinder. Sygdommen debuterer 
ofte i 40-50-års-alderen. 

Behandlingen af en række af de forekommende kompo-
nenter (endokrine forstyrrelser, ødemer og nyrelidelse) giver 
ikke anledning til specifikke overvejelser. Myelomer anbefa-
les behandlet aggressivt med radio- og/eller kemoterapi. Den 
mediane overlevelse ved POEMS-syndrom fandtes for nylig 
at være 165 måneder [3], kortere ved pulmonal hypertension 
og/eller ødemer.

Anfald som de her beskrevne med bevidsthedstab og apnø 
er ikke tidligere beskrevet ved POEMS-syndrom. De ophørte 
umiddelbart efter hormonal substitutionsbehandling blev 
indledt og lignede klinisk ikke tetani. Vi er usikre på årsagen. I 
ældre litteratur er tilsvarende symptomer beskrevet hos pa-
tienter med hypoparatyrose. 
SummaryLaima Sadauskiene & Jörgen Lindholm:POEMS syndrome.Ugeskr Læger 2004;166:####-####.A case of POEMS syndrome is presented. The patient suffered from disabling polyneuropathy, organomegaly, endocrine disturbances, an M component and a skin disorder. In addition, the patient had severe anasarca, pulmonary hypertension and lymphadenopathy. Bone lesions (usually sclerotic myelomas), which are common in POEMS syndrome, were not present. Renal insufficiency developed, and the patient died from uraemia. 
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