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Nytt per oralt järnchelatmedel

• Deferasirox (Exjade®)
• Tas en gång per dag
• Tablett som skall lösas upp i vatten och 

tas på fastande mage 30 min före måltid



Exjade® indikationer
• Indicerat för behandling av kroniskt ökad järninlagring vid 

betatalassemi major från 6 års ålder och äldre 
(erytrocytkoncentrat >7 ml/kg/månad).

• Exjade® är också indicerat för behandling av kroniskt 
ökad järninlagring när deferoxaminbehandling är 
kontraindicerad eller otillräcklig hos följande 
patientgrupper:
– patienter med övriga former av anemier
– patienter i åldern 2-5 år
– patienter med betatalassemi major med ökad 

järninlagring orsakad av blodtransfusioner 



Nackdel !

Kontraindikationer

• Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot 
något hjälpämne.

• Kombination med andra järnchelatkomplexbildare då
säkerheten för sådana kombinationer inte har fastställts.

• Patienter med skattat serumkreatinvärde <60 ml/min.



Doser

• Den rekommenderade initiala dygnsdosen av EXJADE 
är 20 mg/kg kroppsvikt.

• En initial dygnsdos på 30 mg/kg kan övervägas för 
patienter som kräver reduktion av för höga järnnivåer 
och som också får erytrocytkoncentrat i en mängd som 
överstiger 14 ml/kg/månad (omkring 4 enheter/månad 
eller däröver för en vuxen).



Vanliga biverkningar

• Huvudvärk
• Gastro-intestinala symtom 

(bl.a illamående, buksmärtor, diarre)
• Utslag, klåda
• Kreatininstegring
• Leverenzymstegring
• Proteinuri



Försiktighet

• Rapporter kommit om allvarlig granulocytopeni
- kontrollera vita diff vid varje blodtransfusion

• Samt allvarlig njurpåverkan särskilt för de som 
från start ej haft normal njurfunktion.

• Bör liksom övrig chelatbehandling endast 
användas av centra med erfarenhet



Deferipron – Ferriprox®

• Rapporter om flera allvarliga fall av 
neutropeni även med dödsfall 
(varav ett svenskt fall!).

• Troligen större risk för patienter med 
grundsjukdom som innebär märgsvikt 
(ex. DBA)



Indikationer

• FERRIPROX är avsett för behandling av 
järnöverskott hos patienter med talassemia
major när deferoxaminbehandling är 
kontraindicerad eller otillräcklig.

• Bör liksom övrig chelatbehandling endast 
användas av centra med erfarenhet

• Risk att man underbehandlar pga risk för 
biverkningar ???

OBS



Nätverk för thalassemi i Sverige

• Sedan några år har Sw. Orphan tagit initiativ att i olika 
grupperingar inbjuda en del läkare och sjuksköterskor till 
möten kring thalassemi.

• Dec 2005 samlades en mer strukturerad nätverksgrupp 
med 16 deltagare. (Rolf Ljung, barnläk, Malmö, 
moderator)

• 1 vuxenläk+1 vuxensjuksköterska samt 1 barnläkare + 1 
barnsjuksköterska från: 
– Göteborg – Sahlgrenska resp Östra
– Stockholm – Södersjukhuset resp Sachsska
– Uppsala - UAS
– Malmö – UMAS



Aktuell aktiviteter i ”Nätverk för 
thalassemi” 2007

• 2007 års möte 8/2 har delat värdskap mellan Sw. 
Orphan (Ferriprox) och Novartis (Exjade).

• Huvudteman : 
– Diskussion av orala chelerare ur olika aspekter 
– Diskussion av förslag till åldersanpassat uppföljningsprogram för 

patienter med kronisk blodtransfusion och chelering. 
– Förslaget beräknas efter ”remissrundor” vara klart under våren 

2007 och kommer att finnas tillgängligt på bl.a. VPHs hemsida.
• I Sydsverige finns ett givande samarbete mellan Malmö

och Danmark med bl.a. ett årligt möte i Köpenhamn.



Tack
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