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Hva er EPP?
Erytropoietisk protoporfyri (EPP)

En kort innføring eller oppfriskning

Irene L. Duinker 

Kunnskapskoordinator

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Hva er sykdommen EPP?

• Sjelden (53 i Norge)

• Usynlig (mesteparten av tiden)

• Arvelig (kronglete arvegang) 

• Metabolsk sykdom
– Røde blodceller

• Hemoglobin – hem

• Protoporfyrin 
– hoper seg opp (blodet og huden)

– reagerer med sollys

Foto: www.colourbox.com
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Hvordan beskriver en med EPP smertene?

”Som å brenne seg på stearinlys eller bål”

”Få kokende vann eller olje helt på huden”

”Som om blodet koker, blir brent fra innsiden”

Før smertene – et forvarsel

• Prikking, stikking i huden

• Ikke smerter om man 
umiddelbart fjerner seg 
fra sollysetx

Foto: www.colourbox.com

Kjenner du et «forvarsel» i god tid før 
smertene kommer?

A) Ja

B) Nei

C) Usikker

D) Mitt barn har forvarsel

E) Mitt barn har det ikke

F) Usikker

G) Jeg har ikke EPP
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Sollys kan gi synlig skade

• Hevelser

• Underhudsblødninger

• Sår

Ubehag i huden

• Trekk

• Kulde

• Varme

• Berøring

Foto: www.colourbox.com

Lysstyrke og toleranse

• Lysstyrken varierer 

– Tid på året

– Værforhold

– Tid på dagen

– Hvor man befinner seg

– Skygge

– Inne

• Toleransen varierer fra 
person til person

Foto: www.colourbox.com

Foto: www.colourbox.com

Hvor mye sol tåler du?
Store individuelle forskjeller

Referanse: Fra årsrapporten Norsk porfyriregister 2021, side 74

Forskjell i protoporfyrinnivå

• Varierer mellom individ

• Øker frem til voksen alder

• Menn hadde høyere nivå en kvinner

• Lavere verdier ved graviditet

• Lavere verdier om sommeren 
– 8 % i dansk studie 

– 20 % i amerikansk studie

Referasnse: Trends in erythrocyte protoporphyrin IX concentration by age, sex and season among patients with 
erythropoietic protoporphyria—20 years of follow-up Heerfordt et al. 2020 Photodiagnosis Photodyn Ther.
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Hvor mye lys tåler en person med EPP?

Lysmåler i 
København 

-

generell 
lysintensitet

Elektronisk dosimeter

Light-provoked skin symptoms on the hands of erythropoietic
protoporphyria patients related to personal dosimeter 
measurements, skin symptoms, light protection and priming

Foto: www.colourbox.com

Maxdose: 20 minutter midt på dagen midt på sommeren              
(medianverdi)
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Symptomer og hanskebruk

Symptomer
29 % av dagene 
(variasjon fra 0% -76% av dagene)

Sterkt sollys 
= økt hanskebruk

Hanskebruk 
11 % av dagene
(variasjon fra 0% -76% av dagene)

Høye protoporfyrinnivå
= økt hanskebruk

Graf og tall hentet fra: 
Light-provoked skin symptoms on the hands of erythropoietic protoporphyria patients related to personal dosimeter measurements, skin symptoms, light protection and priming

Mer lysømfintlig dag to

Hvorfor?

Protoporphyrin IX in the skin measured noninvasively predicts photosensitivity in patients with erythropoietic protoporphyria

Studie: 

Belyste hud for å fremprovosere en smerteepisode

 høyere konsentrasjon av protoporfyrin i huden 
de neste 24 timene

Fenomenet kalles FOTOPRIMING 

Skyldes trolig frigjøring av protoporfyrin fra røde blodceller til huden
Foto: www.colourbox.com

Overeksponering vs. undereksponering 

• For mye sollys
– Smerter

• For lite sollys
– For lite vitamin D
– Mindre pigmentering i huden
– Hud som tåler mindre sol?

• Passelig mengde sollys
– Kan sollys redusere protoporfyrinnivåene?
– Økt toleranse for sollys?
– En fordel å utsette seg for passe mengde sollys

Viktig å teste sine egne grenser!

Influence of meteorological data on sun tolerance in patients with erythropoietic protoporphyria in France

Trends in erythrocyte protoporphyrin IX concentration by age, sex and season among patients with erythropoietic
protoporphyria—20 years of follow-up Heerfordt et al. 2020 Photodiagnosis Photodyn Ther.

Foto: www.colourbox.com

Påvirker hverdagen 
- og deg som person

• Beskytte seg hjemme
– Inne og ute

• Situasjoner som kan være utfordrende
– Besøke venner
– Barnehage /skole /arbeid
– Fritidsaktiviteter / arrangement utendørs
– Handle
– Ferie

• Psykisk belastende å ikke kunne bevege seg fritt
• Utmattende å hele tiden måtte planlegge
• Påvirker hele familien
• Påvirker relasjoner til venner

Komplikasjoner ved EPP

• Protoporfyrin kan krystallisere seg i lever

– kan gi gallestein, leverskade og leversvikt

• Mange har D-vitaminmangel 

– pga. lav soleksponering

– kan gi lav bentetthet og benskjørhet

• Lett anemi

Bilder: www.colourbox.com

Behandling

• Kronisk sykdom

• Smertelindring

• Forebygge symptom
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Forebygge symptom

• Planlegge utetid
– Værforhold
– Når på døgnet
– Hvor lenge
– Redusere reisetid 

• valg av transportmiddel

• Lysbeskytte kjøretøy
• Lysbeskytte hjemmet; vinduer og skygge på uteareal
• Dekke til huden

– Klær og hodeplagg
– Spesialsolkrem eller dekkrem
– Visir med gult filter

• Tilrettelegging på skole /jobb

Lysbeskyttende tiltak

Leve med

• Smerte

• Beskytte seg mot solen

• Begrensninger

• Sliten

• Psykologiske aspekt

• Påvirker relasjoner 

• Hverdag vs. ferie

• Snakke om sykdommen
Foto: www.colourbox.com

Om samtalegruppene

Hvordan fortelle til andre 
hvordan det er å leve 
med EPP?

Foto: www.colourbox.com

Kurskvalitetsstudien

• Å måle effekten av 
kurs

• Utvikle metode for 
kursevaluering

• Styrke kvaliteten på 
tjenesten

Foto: www.colourbox.com

Takk for meg!


