
HEMOKROMATO
S 



BRONSDIABETES 
 Trousseu 1865 
 Von Recklinghausen 1889 
 Sheldon 1935 



BAKGRUND 

 En autosomalt recessivt ärftlig sjukdom 
 En av de vanligaste ärftliga defekterna i 

norra Europa ( 1/300) 
 Järnabsorptionen ökad och kroppen saknar 

förmåga att utsöndra järn 
 HFE-genen på kromosom 6 (C282Y) 
 Sjukdomen är underdiagnostiserad 
 Nära släktingar till patient med Hemokromatos 

bör screenas 



  1996 Feder visade mutation i HLA-H4 som 
senare döptes till HFE-genen 

  1999 TfR2 
  2001 hepcidin 
  2004 HJV 



C282Y 



H63D 



BAKGRUND 
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SYMTOM 

 Hög järnmättnad och/ eller hög s-ferritin 
 Avvikande leverprover med förhöjda 

transaminaser 
 Ledbesvär 
 Trötthet 
 Hudpigmentering 
 Hjärtsvikt och arrytmier 
 Nedsatt insulinproduktion 
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UTREDNING 

 S-Fe och TIBC ur vilka transferrinmättnad 
räknas fram (s-Fe/TIBC x 100) Vid 
hemokromatos är transferrinmättnaden mer än 
45% 

 S-ferritin vid hemokromatos är s-ferritin över 
200 ofta över 1000 

 Genanalys av HFE-genen 



 Blodstatus med diff 
 Faste B-Glc 
 ALAT, ALP 
 CRP 
 Leverbiopsi om kraftigt förhöjda ferritin eller 

levervärden 



DIAGNOS 

 Diagnosen är säkerställd om förhöjd 
transferrinmättnad och/eller förhöjt s-ferritin och 
förekomst av HFE-genmutation i homozygot eller 
sammansatt heterozygot form 

 Förhöjda värden på transferrinmättnad och/eller 
s-ferritin och ökad järninlagring vid leverbiopsi 
oavsett HFE-genotyp 



BEHANDLING 

 Flebotomier  
 Behandling tills S-Ferritin under 50 mikrog/l 

Därefter underhållsbehandling med flebotomier 
var 3:e till 4:e månad 

 Höga doser av C-vitamin bör undvikas 
 



16-ÅRIG POJKE FRÅN 
VÄSTERBOTTEN 

 Kontakt med barnpsykiatrin pga nedstämdhet 
hösten 2008. Påbörjat medicinering med 
Sertralin.  

 Hb 158  Vita 5,2 och normal diff  TPK 198 
 S-Fe 22,5  
 Transferrinmättnad 36% 
 S-Ferritin 70 
 Normalt leverstatus 



  Ingen känd hemokromatos i släkten 
 Hjärt-, lungstatus ua 
 Bukstatus ua 



VÅREN 2009 

 Normalt blodstatus med diff 
 S-Fe 26,5 
 Transferrinmättnad 49% 
 S-ferritin 100 
 Homozygoti för C282Y 
 Leverstatus normalt 

  Ingen behandling ännu insatt 
 Regelbundna kontroller 
 Screening av familjen 



NY KONTROLL VÅREN 2009 

 Hb 157  Vita och diff normalt liksom TPK 
 S-Fe 26,5 
 Transferrinmättnad 49% 
 Ferritin 100 
 Gentest tas som visar homozygoti för mutationen 

C282Y 
 Ej behandling insatt.  Följs regelbundet 
 Screening av familjen 


