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Medfødte Anemier
Sporadiske anemier-
ikke etniske forskjeller

• Produksjonssvikt
– Fanconi
– Blackfan-Diamond
– Sideroblast anemi

– Variendede grad av 
anemi, 

– kan også være 
påvirking på de andre 
cellerekker

• Hemolyse
– Eliptocytose
– Stomatocytose

– Variendede grad av 
anemi

Anemier spesifikke for de 
enkelte befolkningsgrupper 
– Sfærocytose –

• nord Europa
– Hemoglobin-

sykdommer,
• Thalassemier –

Asia, 
Middelhavslandene

• Sigdcelleanemier –
Vest Afrika

– G6PD-defekt –
• Asia, 

Middelhavslandene
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Hemolyse
• Cellene er ødelegges for tidlig og 

fjernesfra sirkulasjon på grunn 
av enten:
Erytrocytt membran sykdommer
– sfærocytose, 
– elliptocytose,
– stomatocytosis

• enzymlidelser
G6PHD og PK-mangel

• hemoglobin sykdommer
SCA, Thal

• Autoimmun hemolytisk anemi

• Ødeleggelse av røde celler ved
blodkar og RES

Hemolytisk anemi
blodprøver

Lab funn
– Lav Hb
– Reticulocytose
– LDH og bilirubin 

økt
– Lav haptoglobin
– Blodutstryk

– DAT (Coombs)
– MCV/MCH/MCHC
– Osmotisk resistens –
– Bånd 3 analyse –

flowcytometri 
– G6PD –
– PK-
– Hb Subtyping
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Sfærocytose
• Hyppigst i Nord Europa
• Autosomalt dominant
• Kan være nyoppstått
• Hemolytisk anemi, kort levetid for RBC
• Insidens: 200 – 300/1.000.000 in Nord Europa

• Balansert hemolyse- alle grader av hemolyse
– Neonatal hyperbilirubinemi
– Episoder med alvorlig hemolyse
– Episoder med aplastisk anemi(parvo)
– Gallestener
– Splenomegali

Sfærocytose
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• Band 3 –EMA test-
(fargestoff som brukes i 
testen) er eosin-5-
maleimide. 

• Den festes til en gruppe 
proteiner som utgjør en 
del av den røde 
cellemembran.

• Arvelig sfærocytosis har 
en rekke forskjellige 
årsaker, men de har alle 
påvirke dette bandet 3 
gruppe av proteiner.

• Blod fra de med arvelig 
sferocytosis viser en 
nedgang i fluorescens 
sammenlignet med normal 
blod

Osmotic resistens,  hvor 
mye RBC tåler av 
osmotic stress, 
osmotisk skjørhet
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Behandling
• Observere
• Folin syre
• Transfundere av og til – regelmessig transfusjoner
• Cholesystektomi ved symptomatiske gallestener
• Splenektomi 

– Ved symptomatisk anemi
– Pneumokokkvaksine før splenektomi
– Antibiotika, penicillin 2,5,10 år –alltid?
– Ikke de veldig unge barna (skolealder)

Hereditary Spherocytosis
Course after splenectomy
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Hemoglobinsykdommer

Thalassemier

Strukturelle hemoglobinvarianter

Diagram over
utviklingen av 
hemoglobin-
syntesen
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Syntese av hemoglobiner

Thalassemier
• Autosomalt recessive sykdommer

• Mutasjon i et (eller flere) gen(er) som 
koder for produksjon av en globinkjede i 
hemoglobinmolekylet

• Mutasjonen medfører redusert eller 
opphevet produksjon av den aktuelle 
globinkjeden

• Gir en kvantitativ defekt i syntesen av en 
globinkjede
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• Redusert produksjon av en av 
globinkjedene gir ubalanse mellom 
globinkjedene – den andre produseres 
i økt mengde 

• Resultat: intramedullær hemolyse / 
ineffektiv erythropoiese som igjen gir 
benmargsekspansjon

• Kombinasjon av α- og β-thalassemi gir 
ofte mildere symptomer pga. mindre 
grad av ineffektiv erythropoiese

Thalassemiene (1)
• Alfa-thalassemi – defekt i ett eller 

flere av genene som koder for 
produksjon av α-kjeder

• Beta-thalassemi – defekt i ett eller 
begge genene som koder for 
produksjon av β-kjeder
– β+ – koder for redusert produksjon
– β0 – koder for opphevet produksjon 

(ofte delesjon av genet)
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Fra: Weatherall DJ, Clegg JB. Inherited haemoglobin disorders: An increasing global health 
problem. Bull WHO 2001; 79: 704-712

Alfa-thalassemi

• Mest utbredt i Asia (hos oss: 
relativt vanlig blant personer med 
opprinnelse fra Vietnam eller 
Thailand)
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Syntese av hemoglobiner

X

-thalassemi

Syntese av hemoglobiner

X

X

-thalassemi
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Syntese av hemoglobiner

X

X X

-thalassemi

Syntese av hemoglobiner

XX

X

-thalassemi

X
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Alfa-thalassemi

• Svært varierende klinisk bilde 
avhengig av antall muterte gener, fra 
intrauterin fosterdød via lett/ 
moderat hemolytisk anemi til frisk 
arvebærer

• Karakteristisk: mikrocytær anemi 
med høy ferritin og høye retics

• Gir ikke tendens til skjelettovervekst

Beta-thalassemi

• 2 gener (lokalisert på kromosom 11) koder 
for β-kjeder 

• I fosterlivet har vi ikke β-kjeder, men -
kjeder (HbF), derfor er barna friske ved 
fødselen, selv ved homozygot β-thalassemi 

• Ved β-thalassemi er produksjonen av -
kjeder (HbF) prolongert, slik at anemien 
utvikles gradvis i løpet av de første 
leveårene
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Syntese av hemoglobiner

X
-thalassemia minor

Syntese av hemoglobiner

X
-thalassemia major

X



14

Inndeling av beta-thalassemi
• Beta-thalassemia minor – “silent carrier”/ 

“thalassemia trait” – heterozygot for β-
thalassemi. Mikrocytose, Hb normal til lett 
nedsatt. Som regel asymptomatisk
Diff.diagnose: Jernmangel!

• Beta-thalassemia major – homozygot for alvorlig 
(β0) mutasjon i genet for β-kjeder. Alvorlig, 
transfusjonskrevende anemi med debut som regel 
i første leveår (Cooley’s anemi)

• Beta-thalassemia intermedia – homozygot eller 
dobbelt heterozygot for mindre alvorlig (β+)
mutasjon i genet for β-kjeder. Moderat til 
alvorlig anemi, ofte sporadisk transfusjonsbehov

Diagnostikk
• Full hematologisk status:

– Hb, celleindekser (MCV, MCH), retics, 
hvite m. diff., trombocytter, blodutstryk

• Jernstatus
• Hemolyseparametere (haptoglobin, 

DAT [Coombs’], bilirubin, LD)
• Hb-typing – HPLC
• DNA-undersøkelser

• BM-undersøkelse oftest unødvendig

Hemoglobinopati-
utredning
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Karakteristika ved 
thalassemi

Beta-thalassemia major
• Symptomdebut i løpet av første, evt. 

andre leveår
• Alvorlig transfusjonskrevende hypokrom 

anemi
• Blekt, sykt barn
• Forstørret milt
• Etter hvert vekstretardasjon, skjelett-

deformiteter pga. erythroid ekspansjon

Facies thalassemica
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Behandling 
1) Thalassemia major (og enkelte intermedia)

• Hypertransfusjonsregime
– Regelmessige transfusjoner hver 3.-4. uke 

for å holde nadir Hb > ca. 9 g/dL 
– Behandlingsmål:

• Optimalisere Hb-nivå for å tillate normal 
vekst og funksjonsevne

• Supprimere egen erythropoiese for å unngå 
ekspansjon av benmargen og derved 
deformering av skjelettet

Ulemper/risikoer ved langvarig 
transfusjonsbehandling

• Risiko for transfusjonsreaksjoner –
pasientene er av en annen etnisitet 
enn de fleste blodgivere, derfor økt 
risiko for transfusjonsreaksjoner 
pga. uforlikelighet i ”minor” 
blodgruppeantigener
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Ulemper/risikoer ved langvarig 
transfusjonsbehandling

Jernopphopning
– Opptrer etter ca. 10-15 transfusjoner med 

SAG forutsatt ikke noe økt tap
– Kroppen har ingen utskillelsesmekanisme for 

jern (bortsett fra blødning)
– Overskuddsjern vil derfor samles opp i kroppen 

og avleires i parenchymatøse organer (lever, 
milt, pancreas, myocard )

– Økt jerninnhold i organene medfører sviktende 
funksjon

– Utvikling av cardiomyopati med hjertesvikt –
viktigste dødsårsak hos pasienter som 
transfunderes regelmessig

Daily Iron  turnover© Tidsskrift for Den norske legeforening

En SAG 
200-250 
mg jern
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Metoder for å monitorere 
jerninnhold i kroppen

• Måling av serum ferritin
– Dårlig mål på jernlagrene fordi det også er 

et akuttfaseprotein
• Måling av leverens jerninnhold ved 

biopsi
– Ikke godt samsvar mellom leverens 

jerninnhold og jerninnholdet i myocard
– Invasiv metode

• MR-undersøkelse av hjerte og lever: 
MR T2*

MR T2* av hjerte og lever

Normal volunteer Severe iron overload
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LiverLiver

(Ref: Anderson et al European Heart Journal 2001; 22)

Lever og hjerte MRT2*

Gjennomføring av jernchelerende 
behandling

Aktuelle medikamenter: 
Desferrioxamin (Desferal®) – fremdeles 1.-håndspreparat
• Dose: 30-40(-50) mg/kg som s.c. infusjon 3-6 netter pr. uke
• Behandlingsmål: S-ferritin < 1000 µg/L (1000-1500? – kan 

iblant være akseptabelt av toksistetshensyn)
Deferiprone (Ferriprox®)
• Godkjent ved thalassemia major der behandling med 

desferrioxamin ”er kontraindisert eller utilstrekkelig”
• Dosering: 25-33 mg/kg x 3 (tabletter eller mikstur)
Deferasirox (Exjade®)
• Godkjent ved transfusjonskrevende thalassemi fra 6-årsalder 

(og som 2.-håndspreparat 2-5 år)
• Godkjent som 2.-håndspreparat ved andre 

transfusjonskrevende anemier
• Dosering: 20-30 (- 40) mg/kg daglig som engangsdose
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Behandling 
3) Thalassemia minor

• Ingen behandling. Noen har forøket 
jernabsorpsjon, men samtidig 
jernmangel kan også forekomme
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Behandling
4) Alfa-thalassemi

• Silent carrier/alfa-thalassemia trait – ingen 
behandling

• HbH – folsyre, evt. sporadiske transfusjoner v. 
behov, overvåkning av jernstatus (økt absorpsjon). 
-thalassemi har ikke samme tendens som β-
thalassemi til å gi ekspansjon av den erythro-
poietiske marg og derved skjelettdeformering

• Alfa-thalassemia major – etter intrauterin 
transfusjon har enkelte fostre med 4 defekte 
gener for -kjeder overlevd. Disse får senere et 
klinisk bilde som ved β-thalassemia major, og 
behandles på samme måte

Behandling
Thalassemia major (eller β)

• Stamcelletransplantasjon. Helbreder 
hemoglobinsykdommen, men er forbundet 
med en rekke komplikasjoner. 
– Donorvalg:

• Forlikelig familiedonor (søsken) – BM eller 
navlestrengsblod (evt. kombinasjon)

• Alternative donorer – kan også gjøres 

• Genterapi – kommer (???)
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Strukturell hemoglobinvariant

• Mutasjon (ofte punktmutasjon) i et 
gen for globinsyntese medfører 
produksjon av en endret globinkjede 
(aminosyresubstitusjon)

• Den avvikende globinkjeden kan ha 
normale eller avvikende egenskaper
– Unormal oksygenaffinitet
– Avvikende steriske egenskaper

Strukturelle Hb-varianter
• HbS – størst utbredelse i Afrika

– Viktigste strukturelle Hb-variant
– Heterozygot – frisk arvebærer, beskyttelse 

mot alvorlig malaria falciparum
– Homozygot tilstand eller HbS kombinert m. 
β0-thalassemi eller HbC gir sigdcellesykdom

• HbC – uskyldig i seg selv, gir 
sigdcellesykdom i kombinasjon med HbS

• HbE – hyppig i Sørøst-Asia, produseres i 
redusert mengde og gir en thalassemisk 
fenotype sammen med β-thalassemi-
mutasjoner, oftest thal. intermedia
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Fra: Weatherall DJ, Clegg JB. Inherited haemoglobin disorders: An increasing global health 
problem. Bull WHO 2001; 79: 704-712

Sigdcelleanemi (1)

• Autosomalt recessiv arvelig 
hemoglobinsykdom 

• Utskiftning av en enkelt aminosyre (valin i 
stedet for glutamat)  i 6-posisjon i β-
kjeden i hemoglobinmolekylet

• Affeksjon av én β-kjede gir frisk 
arvebærer

• Affeksjon av begge β-kjeder gir 
sigdcelleanemi
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Syntese av hemoglobiner

S

Bærer sigdcelleanemi

Syntese av hemoglobiner

S
Sigdcelleanemi
HbSS

S
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Syntese av hemoglobiner

S
Sigdcelleanemi
HbS0

X

Syntese av hemoglobiner

S
Sigdcellesykdom
HbSC

C
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Sigdcelleanemi (2)
• Heterozygot 

tilstand gir en 
viss beskyttelse 
mot cerebral 
malaria 
falciparum. Den 
geografiske 
utbredelsen av 
sigdcelleanemi 
følger derfor 
utbredelsen av 
malaria

Sigdcellehemoglobin 
polymeriserer ved 
deoksygenering og 
forårsaker en 
formforandring av de
røde blodlegemene 
(“sickling”)
Polymeriseringen er 
reversibel, og til å 
begynne med er 
formforandringen av 
erythrocyttene også 
reversibel ved 
reoksygenering
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Sigdcelleanemi
• Sigdceller har økt adhesivitet til 

endotelceller
• Formforandring og økt adhesivitet 

forårsaker dannelser av 
mikrotromber i små kar –
vasookklusive kriser. Dette er 
mekanismen bak de smertefulle 
krisene.

• Trombene tiltrekker granulocytter 
og trombocytter og gir sekundær 
endotelskade
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Sigdcelleanemi - klinikk
• Varierende grad av kronisk 

hemolytisk anemi
• Ellers svært varierende - fra 

asymptomatisk til hyppige 
smertefulle kriser og livstruende 
komplikasjoner

• Endeorganskade (nyre, øye, hud, 
skjelett, lunger, hjerte, CNS etc.) 
pga. stadige 
sirkulasjonsforstyrrelser
– NB! Starter svært tidlig!
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SCD – to subfenotyper
Hemolyse –

endoteldysfunksjon
• Uttalt hemolyse
• Lav Hb
• Høy plasma-Hb, LD, 

bilirubin, arginase
• Økt frekvens av

– pulmonal 
hypertensjon

– leggsår
– priapisme
– cerebralt infarkt
– astma

Viskositet –
vasookklusjon

• Moderat hemolyse
• Høyere Hb
• Lavere LD
• Økt frekvens av

– smerter 
– chest syndrome
– osteonekrose
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Forskjellige typer “kriser”

• Vasookklusive kriser
• Sekvestrering
• Infeksjoner

Akutt “chest syndrome” (2)

• Symptomer/funn:
– Magesmerter/ileus
– Brystsmerter
– Hoste/tachypnoe
– Lungeinfiltrater
– Effusjon(er)

– Gnidningslyd
– Feber
– Hypoksi
– Leukocytose
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4. Akutt cerebralt infarkt 
(“stroke”)

• Forekomst: ca. 7% av pasienter med 
sigdcelleanemi

• Høyest incidens i alder 5-10 år
• Skyldes trolig akutt “sickling” i et kar 

med kronisk endotelskade/ 
forsnevring p.g.a. stadig kontakt med 
sigdceller

• Stor (70%) risiko for gjentagelse
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Akutt cerebralt infarkt (“stroke”)
Behandling
• Utskiftningstransfusjon. Eneste 

absolutte indikasjon for utskiftnings-
transfusjon

• Gjennomgått slag indiserer et 
(lang)varig transfusjonsopplegg med 
jernchelerende behandling (som ved 
thalassemia major) for å holde HbS-
fraksjonen under ca. 30 (-50) %

Akutt cerebralt infarkt (“stroke”)
Forebygging
• Størst risiko for infarkt hos barn med 

økt flowhastighet i intrakranielle del av 
a. carotis interna, a. cerebri anterior 
eller a. cerebri media

• Dette kan måles ved transcraniell 
Doppler-teknikk (TCD)
Det anbefales årlig screening (2-16 år) med 

TCD hos barn med HbSS eller HbSβ0

• Vist betydelig nedgang i forekomst av 
slag etter regelmessige transfusjoner 
hos barn med økt hastighet ved TCD
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Infeksjoner
Økt risiko for alvorlige 

bakterielle infeksjoner 
(sepsis/meningitt, 
osteomyelitt)
– Pneumokokker (x 400)
– Haemophilus influenzae 

(x 2-4)
– Salmonella

Skyldes for en stor del 
miltdysfunksjon eller 
funksjonell aspleni

• Ofte umulig å skille 
klinisk de forskjellige 
sigdcellekrisene fra 
begynnende bakteriell 
sepsis 

• lav terskel for 
bredspektret 
antibiotika-behandling 
ved febrile kriser

Behandling ved sigdcelleanemi
1. Generell behandling

• God informasjon til familien, 
opplæring i å takle mindre alvorlige 
kriser hjemme og når søke hjelp!

• Prøve å unngå faktorer som 
erfaringsmessig utløser kriser

• Vaksinasjoner – vanlige inkludert 
pneumokokk og hepatitt B + influensa

• Penicillinprofylakse opp til 5 års alder
• Folsyre 1 mg/dag
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Skala for monitorering av smerte –
VAS (tall) / modifisert Bieri 

(bilder)

Sigdcelleanemi – alternative 
behandlingsformer
• Medikamenter som hever fraksjonen 

HbF
– Hydroxyurea (HU – hydroxycarbamid) –

gode resultater i flere studier på hyppighet 
av smertefulle kriser og muligens også 
risikoen for gjentatt “stroke”

• Stamcelletransplantasjon – utvalgte 
tilfeller p.g.a. den store variasjonen i 
klinisk bilde

• Genterapi - (??)
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Screening – ??
• Screening av nyfødte 

– Sigdcelleanemi – viktig å stille 
diagnosen tidlig av hensyn til å 
starte penicillinprofylakse og 
opplæring av foreldrene. 

Nyfødtscreening for SCD i Vesten 
anbefalt av WHO og EU

• Screening av tenåringer? 
• Gravide? 


