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symptomlös anlagsbärare 
ß -mutation  normalt MCV  MCH   och HbA2

thalassemia minor
heterozygot ß -mutation med  lätt mikrocytär anemi,  förhöjt HbF och 

HbA2 kliniskt frisk,   behov av genetisk rådgivning och prenatal 
screening / diagnostik

thalassemia intermedia 
dubbel heterozygoti för ß+ -mutationer

eller ß och HbE. 
Saknar  ej helt  HbA2. Högt HbF

Transfusionsbehov varierar från inget till totalt   

ß- thalassemi    kliniska fenotyper



ß- thalassemi    kliniska fenotyper

Thalassemia major
”Homozygot” eller ”compound” heterozygot ß0 - mutation.

Diagnos vid  3 - 12 mån. Högt HbF.  Kan sakna HbA

Transfusioner var  2 - 4 v annars letalt förlopp.

Transfusioner utan chelering =>   död i tonåren

Benmärgshyperplasi,  hypervolemi,  skelett förändringar 

vid undertransfusion. Osteoporos. Pulmonär hypertenson  

Järntoxicitet på hjärta  lever  endokrina organ.  

Vanliga dödsorsaker  : Hjärtsvikt  blodsmitta sepsis



Behandlingsalternativ  A vid Thal major
Hypertransfusion =>   Hb 100 före transfusion (medel-HB 120)
Stoppar ineffektiv erytropoes, benmärgshyperlasi,  skelettförändr. 

Chelering med Desferal s.c 10-12 h / dag 5-6 dagar / vecka
och i.v infusion vid transfusion. Monitorering med Ferritin, MR T2*

Kompletteras med deferiprone (Ferriprox) vid  ökad
järninlagring i hjärtat T 2* < 20 ms. Minskar risk för hjärtöd.
Risk för biverkningar  (GI, agranulocytos,  artrit mm).

Nytt alternativ för barn över 6 år (ev 2-5 åå) deferasirox (Exjade)
Dyrt : 80 000 jämfört med 30 000 för Desferal  per år / 25 kg
Interaktion med andra chelerare okänd. G I, hud och njurpåverkan och 

även neutropeni.



OBS !

behovet  av genetisk rbehovet  av genetisk råådgivning och prenatal dgivning och prenatal 

screening / diagnostik i alla fall av screening / diagnostik i alla fall av thal thal och SCoch SC



FIGURE 3. Survival according to degree of iron overload. Ladis V et al (Aten) 2002
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FIGURE 2. Overall survival in 647 patients with thalassemia major and estimation according to birth cohort.

Ladis V et al (Aten) 2002



C. BORGNA-PIGNATTI et al 2002



C. BORGNA-PIGNATTI et al 2002



G Lucarellis  SCT riskgruppering  av Thal maj   (Pesaro)

Riskfaktorer:

a) Lever förstoring
b) Portal fibros
c) Dålig compliance (chelering)

Riskgrupper
överlevnad

Riskgrupp 1  ingen faktor          97% 

” 2 2 av  faktorerna   86%

” 3  3 av faktorerna   58  %

Ålder > 17 år därmed väsentlig riskfaktor



Behandlingsalternativ  B  vid Thal major
1 )  Benmärgstransplantation med  HLA-identisk syskongivare

2)  Om  syskongivare saknas: 

a)  Matchad obesläktad givare, identisk på allel-nivå
:           HLA-A, -B, -Cw, -DRB1, -DRB3, -DRB4, -DRB5, -DQA1, -
DQB1, -DPB1

Gärna samma ”ancestrala” dvs konserverade  haplotyper.
DPB1- matcning ffa i HvG  riktning viktig (Fleischhauer K et al, Blood 2006)
Enstaka  ”oviktig” allel-mismatch kan  tolereras 
Relativt liten chans hitta passande givare 

b) Nytt syskon  efter  selektion av embryo via 
preimplantationsdiagnostik med HLA typning  
Ny lag tillåter detta i Sverige vid livshotande sjukdom,men 
tillämpning ännu oklar. 



FIGURE 3. Kaplan-Meier probabilities of survival, thalassemia-free survival, and transplant-related mortality 
and rejection for 30 class 1 and 2 thalassemia patients, transplanted from unrelated donor 
La Nasa et al  Blood 2002.



MUD klass 3 (La Nasa G et al, 2002, Blood)



Procedur vid transplantation av thal maj

Indikationsbedömning
Patientens och föräldrarnas inställning
Förväntad morbiditet,  reduktion i livslängd  och livskvalitet 
ställs mot seneffekter av SCT( t ex fertilitet, GVHD)   
Välfungerande konventionell behandling? 
Risk klass   ålder
Tillgång till donator 
Donatorval 
HLA-id syskon   
”perfekt  allel-matchad obesläktad givare ”
PGD HLA? 
(obesläktad cord blood ??? dubbel-cord??)



�Stamcellskälla 
Benmärg från syskon eller  obesläktad givare  
Perifera blodstamceller ?? Saknas data men kan tänkas
Cord blood : Fungerar från syskon men begränsat behov    
Obesläktad givare eller cord : osäkra resultat.
Vid obesläktad givare skördas om möjligt autolog back-up
Konditionering
Goda resultat baserade  på myeloblativ konditionering med 
busulfan och cyklofosfamid. Vid obesläktad givare har 
thiotepa och ATG lagts till
Stor rejektionsrisk hos multitransfunderade patienter varför 
reducerad konditionering av osäkert värde.(Iannone R et al 
2003)
Nyare konditionering med fludarabin  och treosulfan 
lovande vid andra benigna sjukdomar: men vid thal???

Procedur vid transplantation av thal major



Procedur vid transplantation av thal maj

Lämplig ålder för SCT i  nya  fall

Ej under 2 åå pga påverkan på tillväxt  CNS  mm

Okomplicerat SCT förlopp hos yngre barn före skolåldern

Ökad risk för avstötning och död efter  transplantation 

med ökande ålder, järninlagring, alloimmunisering,

mest efter 16-17 åå



B. Eggleston,et al  BJH 2007



Sickle cell anemi  

HbS   =>   en aminosyra skiljer

Vid homozygoti   HbS  >  80 %

Aggregation av HbS vid deoxygenering 
=> bildning av sickle celler=> 

ökad viskositet – ocklusion - hypoxi -
infarkt



Symptom
Anemi från 3-4 mån ålder

Mjältsekvestrering, dactylit  från spädbarnsåret

Obstruktivitet, smärtattacker från rörben  
Första stroke  ovanligt före 2 åå

högst risk åldern 2-5 år (1%)

Sepsis      meningit

”Chest syndrome” leversekvestrering   
priapism  från småbarnsåldern

Caput femoris nekros

I svåra fall kroniska hypoxi skador på CNS, 
näthinna  njurar,  lungor etc > alla organ



Riskfaktorer

Lågt Hb
Lågt HbF

Höga leukocyttal
Återkommande episoder från CNS 

och lungor
Patologisk transkraniell doppler

flöde i a. cerebri media > 200 cm/s



Behandlingsprinciper    SCA

Konservativ underhållsbehandling
Hydrering, antibiotika, smärtstillning, vaccination  

Kronisk transfusionsbehandling + chelering
utbytestransfusion i akutlägen

Hydroxyurea
minskar antal smärtepisoder och sjukhusbesök, i 
viss mån minskas  men inte eliminers risken för 

stroke chest syndome
(C Vermylen)

Benmärgstransplantation



Benmärgstransplantation vid SCA

HLA identisk syskondonator 
Vanligen myeloablativ kond med Busulfan / Cyklofosfamid

Överlevnad  c:a 95%    DFS c:a 85%

Yngre utan organskador har bättre resultat   100 % överlevnad 
och 93% DFS  (Vermylen C,  2003).

Relativt få fall rapporterade med alternativa / 
obesläktade donatorer.

Bör vara väl så möjligt som vid Thal  vid mycket bra match



Huddinges  SCT- erfarenheter

1987- 2006
8 barn med thalassemi ( en med obesläktad cord och en 
obesläktad givare)
2 barn med SCA  (båda med syskongivare)

Överlevnad 100%
Sjukdomsfri överlevnad 90 %
( Cord patienten avstötte, men lever med thalassemi)
Ingen har utbredd  kronisk   GVHD
Bestående uttalad partiell alopeci i ett fall

Alla barn födda i Sverige!  Prenatal diagnostik! Screening 
på MVC!



DBA Roy V et al 2005 , IBMTR data 1984-200 

Karnofsky >90 / <90

Syskon /alternativ givare



Konklusion Thal maj och SCA
BMT kan  ge  mycket god långtidsöverlevnad och 

bot på > 90%. Seneffekter med bl a sterilitet + 
ökad cancerrisk. Medellivslängd ännu okänd.

Optimerad konventionell beh vid thal maj ger 
numera  också liknande långtidsöverlevnad. Ökad 

risk för organkomplikationer med högre ålder. 
Medellivslängd ännu okänd. 

Vid svår SCA kan livshotande eller destruktiva 
vasoocklusiva komplikationer ej helt kontrolleras

med konventionell beh eller Hydrea.
Medelöverlevnadstid 42 år för män 48 för kvinnor i 

USA (Platt O et al ,1994). Troligen bättre nu.



Konklusion Thal maj och SCA och DBA
Svår SCA med svåra vasooclusiva kriser 
klar indikation där även obesläktad cord  

och MUD  kan övervägas.

Thal maj relativ men allmänt accepterad 
indikation för BMT där patientens/ familjens 

vägval väger tungt.

Sämre BMT resultat historiskt vid DBA
individuellt ställningstagande utifrån AT och 

tillgång till bra givare. 
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