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Det finns flera publicerade ”guidelines” för thalassemi från olika 
organisationer och länder som sinsemellan kan ha lite olika 
rekommendationer i vissa situationer.  
 
 
• TIF (Thalassemia International Federation) - Guidelines for the 
Clinical Management of Thalassaemia 2nd Edition Revised 
(2008).  

• Italian Society of Hematology practice guidelines for the 
management of iron overload in thalassemia major and related 
disorders. Haematologica. 2008 May;93(5):741-52. 

• Standards for the Clinical Care of Children and Adults with 
Thalassemia in the UK. 2nd ed., 2008.Thalassemia Society, 
United Kingdom (www.ukts.org) 



Utvidgat avsnitt om diagnostik och om 
genotyp-fenotyp relation ………… 

•  T.ex. Variation i HbF syntesen:  
•  Polymorfier som ökar γ-globin syntesen mildrar 

alltid fenotypen vid  β-thalassemi.  
•  Fenomenet är inte fullt klarlagt.  
•  Xmn1-Gy polymorfin och homozygot β0-

thalassemi ger ofta fenotypen thalassemia 
intermedia pga ökad HbF produktion, särskilt 
uttalat då det också föreligger en α+-thalassemi 
allel.  



Transfusionsbehandling – vilken målsättning? 
 
 
•   Medel-Hb c:a 115-120 g/l (enl. WHO 
rekommendationer) 

•   Hb ej understiga 95-100 g/L före transfusion (praktisk 
rekommendation från vissa stora thalassemi kliniker, bl.a 
UK-guidelines) 



  Deferoxamin 
(Desferal) 

Deferipron 
(Ferriprox) 

Desferasirox 
(Exjade) 

Administration Intravenös 
Subcutan 
T½ ~20min 

Oral x 3/day 
T½ ~60min 

Oral x 1/day 
T½ ~11-16h 

Exkretion Urin 
Faeces 

Urin Faeces 

Biverkningar Arthalgia, myalgi, 
hud reaktion, 
retina skada, 
hörselnedsättnin
g (neuronal), 
kotdysplasi  

Neutropeni, svår (fatal) 
agranulocytos, illamående, 
arthalgi, påverkan leverenzym  

Gastrointestinala 
(buksmärtor), 
Huvudvärk, klåda, 
kreatininstegring, ,  
proteinuri, påverkan lever 
enzym, neutropeni  

Erfarenhet ~35 år ~15 år ~5 år 

Kostnad – 
uppskattad/dag 

22,50kr/kg/dag* 
(30mg/kg, 5/7 
dagar) 

3,30 kr/kg/dag 
(75mg/kg) 

14,25 kr/kg/dag 
(30mg/kg) 

Nyheter bland kelerare – goda och dåliga ………. 



Vilka problem/biverkningar kan 
uppstå under desferoxamin-
behandling ? 
 
 Det är vanligt med lokal reaktion med 
svullnad i huden –försök: 

 Variera infusionställena (buk, 
glutealt, lår).  
 Öka utspädningen genom att 
tillsätta mer sterilt vatten.  

 Prova annan injektionsnål/kateter. 
Använd en plastnål istället för metall       
(www.meditronic.com  
eller  

 ”Quick set ”
http://www.minimed.com/products/
infusionsets/quickset.html). 

 Vid lokal klåda, smärta, utslag - 
addera under en period lite 
hydrocortison 1 mg/ml till 
desferoxamin lösningen. 

Praktiska tips …………. 



En svensk nätverksgrupp med läkare och sjuksköterskor (vuxen 
och barnklinier) har utarbetat checklista/riktlinjer för uppföljning av 
patienter med kronisk erytrocyttransfusion och kelering.  
 
Checklistor för kronisk erytrocyttransfusion & 
kelatbehandling <10 års ålder  resp. 10-18 år  
 

 Vid varje blodtransfusion 
 Var 3:e månad 
 Årskontroll 

 
 
T.ex. i listan för 10-18 år: 
 
Vart 1-5 år efter individuell bedömning:  

 MRT T2* hjärta  
 MRT T2* lever  
 Leverbiopsi med PAD och järnkvantifiering (i selekterade 
fall)  



Ska patienten stamcells transplanteras? 
 
Allmän översikt – huvudrekommendation är 
 
 Att patienter i Pesaroklass I och med HLA- identiskt    
syskondonator kan erbjudas SCT.  

 Erfarenheten ökar betr. SCT med obesläktad givare men 
  övervägas endast i selekterade fall. 

 Erfarenheten ökar betr transplantation med 
navelsträngsstamceller 
 
Indikationen för och typen av SCT måste avvägas i det enskilda 
fallet och det är inte givet att resultat från stora internationella, 
specialiserade centra direkt kan överföras i svensk sjukvård. 
Viktigt med kunskap om thalassemi både hos hematologen och 
transplantatören! 



Screening - Genetisk rådgivning 
 
Invandrarkvinnor från länder med thalasassemi bör screenas för 
thalassemi om MCV är < 78fl, förutsatt att dessa värden inte är 
orsakade av järnbristanemi. Följande thalassemi sjukdomar bör 
omfattas av screeningen: 
 
 Heterozygot β-thalassemi 
 Haemoglobin E 
 α0- Thalassemi 

Om ett av dessa bärartillstånd påvisas undersöks också barnafadern. 
Om han är heterozygot hänvisas paret till genetisk rådgivning och 
erbjuds prenatal diagnostik.  

 



Behandling av β-thalassemia intermedia?  
 
Splenektomi kan bli aktuell. Indikationen är inte lika självklar som den 
har varit  ……… 
 

Diagnos och behandling av mild α- eller β-thalassemi? 
 
 
 
 



Vårdprogrammet är nu ute för synpunkter i VPHs styrelse 
 
 
Bör kunna finnas inlagt på hemsidan i slutet av mars 2009 


