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Hva gir symptomene
ved EPP?

• Ca 55 vitenskapelige artikler publisert
– Oversiktsartikler
– Enkelthistorier
• Diagnose
• Behandling

– Nye funn

→ Opphopning av fritt protoporfyrin

Arvelig sykdom

HEP 2017-2019

Klassisk EPP: feil i
ferrokelatase gen
Feil i to forskjellige
gen gir begge EPP

•
•

Kjønnsbundet EPP:
feil i ALA syntase 2
gen

Undersøkte 387 ikke-relaterte personer med PCT: 19 nye genfeil
Fire personer med HEP: Alle fire hadde to forskjellige genfeil
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Ny årsak som gir EPP
• Genfeil i CLpX genet
• CLpX aktiverer ALAS2-enzymet
• Ved genfeil → slår på ALAS2enzymet “for mye”
• Gir ↑ aktivitet hemesyntesen →
FECH greier ikke holde tritt → ↑ økt
produksjon fritt protoporfyrin
• Ikke påvist Norge

Ferrokelatase (FECH) ↓ ak vitet → ↑ økt produksjon fritt protoporfyrin
ALA-syntase (ALAS2) ↑ ak vitet → ↑ økt produksjon fritt protoporfyrin

Benskjørhet og EPP
• 23 kvinner og 21 menn med EPP
– Gjennomsnittsalder 37 år, 4 < 18 år
– Gjennomsnittlig 10 min i sol før symptomer
– 49% hadde resept på D-vitamin

• Risikofaktorer benskjørhet
– 50% hadde vitamin D-mangel
– Lavere nivå av ben-relatert fysisk aktivitet (Bone
Physical Activity Questionnaire
– 3 høyt alkoholinntak
– 9/38 røykere
Biwenga BMJ 2017

Mulig fremtidig behandling

• Nord-fransk jente 18 år
• Uttalte hudsymptomer fra 9 måneders alder
• Negativ undersøkelse FECH og ALAS2 gen

YY Yien et al PNAS 2017

• Ved klassisk EPP: de fleste har en “lett” genfeil
+ en «vanlig» genfeil” → lav ferrokelataseaktivitet → sykdom
• Fransk gruppe utviklet stoff som gjør at den
«le e» genfeilen ikke får eﬀekt → høyere
ferrokelatase-aktivitet
• Nå utviklet metode for å få dette stoffet inn i
røde blodceller under modning (transferrin
reseptor 1)

Funn
• 42% rapporterte brudd
EPP pasienter
• Forstadium : 36%
• Benskjørhet: 25%

Aldersmatchet befolkning
• Forstadium : 15%
• Benskjørhet <1%

Husk å ta D-vitamin!
NB kosthold, fysisk aktivitet, unngå røyking og alkohol

Biwenga BMJ 2017
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Stresshormon målt i hår
• Mengden av kortisol i hår påvirkes av hvor
mye stress hår-eier utsettes for
• Studien undersøkte kortisol i hår fra 15 EPP
pasienter og 45 friske kontroller
• Høyere kortisol hår hos pasienter med EPP
– Sammenheng med livskvalitet – EPP skjema
– Ikke sammenheng med stress - Perceived Stress
Scale (PSS) eller tid i sollys uten symptomer
Suijker Hair cortisol is elevated in patients with EPP and correlates with body mass
index and quality of life BMJ 2018
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