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Pure Red Cell Aplasia - PRCA 
  Diamond Blackfan Anemi – DBA 
  Transient Erythroblastopenia of Childhood – TEC 
  Parvovirusutlöst erytropoeshämning vid hemolytisk 

sjukdom 
Differentialdiagnoser 
  Dyserytropoetiska anemier 
  SAA/MDS 
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DBA 

  Medfödd störning i förmågan att bilda röda 
blodkroppar 

  Diagnos oftast de första levnadsmånaderna 
  Oftast grav megaloblastisk anemi 
  1/3 kortvuxna 
  40-50% har någon missbildning 
  Cancerpredisponerande 
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TEC - Transitorisk erytroblastopeni 
  Förvärvad normocytär, normokrom anemi i 

småbarnsåren beroende på övergående 
erytropoeshämning av okänd orsak 

  Hb ofta kring 50 g/L, nivåer ned mot 20 g/L 
förekommer 

  Retikulocytopeni och normala prover för övrigt 
  Ålder 1-3 år 
  Blekt barn, ofta systoliskt blåsljud, men normalt 

status för övrigt 
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TEC - Transitorisk erytroblastopeni 

  Spontan återhämtning, ofta inom några veckor 
efter diagnos 

  Retikulocytos (jfr hemolys som diff diagnos) 
  Doktorns uppgift – känna igen tillståndet och ge 

lugnande besked 
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Jämförelser mellan DBA och TEC 
 Gemensamt 
 Hb    Lågt, kan hamna ned mot 20 g/L 

 Retikulocyter   Avsaknad eller lågt värde 
 Erytropoes i märg  Avsaknad eller reducerad 

 Skillnader   DBA    TEC 

Ålder 
Missbildningar 
MCV 
HbF 
eADA 
i-antigen 

Sällan > 1 år 
Vanligt 
Högt 
Förhöjd 
Förhöjd 
Pos 

Sällan < 6 mån 
Ej kopplat 
Normalt 
Normal 
Normal 
Neg 
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Syfte 
  Fastställa incidensen av TEC och DBA i Sverige 

  Beskriva sjukdomsbilden av TEC och DBA hos svenska barn 

  Söka efter orsakssamband vid TEC 

  Undersöka vissa virusinfektioner som tänkbar orsak till TEC 

  Utvärdera behandlingen av DBA i Sverige 

  Söka efter prognostiska faktorer vid DBA  
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I. 
Transient erythroblastopenia of 
childhood in Sweden: incidence and 
findings at the time of diagnosis 

 
Skeppner G, Wranne L. Acta Paediatr 1993;82:574-578 
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Material och metoder 

  Enkät till alla Sveriges barnkliniker:  
  Alla fall av TEC diagnostiserade 1987-1989 
  Hb < 80 g/l 
  Ingen annan blodsjukdom 
  Fullständig utläkning utan specifik behandling 
  Ålder < 10 år 
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Resultat 
  TEC diagnostiserades hos 53 barn, 28 pojkar och 25 

flickor 
  51 barn var mellan 6 och 36 månader gamla. 2 barn var 

3:8 resp 8 år gamla 
  Den årliga incidensen för barn under 3 år var 4,3/100 000 
  Anemins svårighetsgrad var ej åldersrelaterad 
  Avsaknad av fall på Västkusten 
  Ingen säsongsvariation 
  Klinisk bild och hematologi förenlig med tidigare rapporter 
  4 syskonpar med TEC  
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Konklusioner 
  TEC är en sjukdom hos huvudsakligen de minsta barnen 

och har samma mönster i Sverige som i övriga världen 
  I ålder <3 år är TEC minst lika vanligt som ALL,  

 4,3/100 000. 
  Trombocytos kan skilja TEC från ALL 
  Granulocytopeni och trombocytos ses ganska ofta, 

möjligen som ett resultat av förhöjd endogen 
erytropoietinproduktion 

  Är TEC överrepresenterat hos syskon? 
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II. 
Transient red cell aplasia in 
siblings: a common 
environmental or a common 
hereditary factor? 

 
Skeppner G, Forestier E, Henter J-I, 
Wranne L. Acta Paediatr 1998;87:43-47 
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Frågeställning 

  Är förekomsten av TEC hos syskon en slump? 
  Om ej, är det ett resultat av gemensam miljö eller 

gemensamt arv? 
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Resultat 
  Sannolikhetsberäkning:                    

 sannolikheten att TEC slumpmässigt drabbar 4 
 syskonpar i 51 familjer är obefintlig (betydligt mindre 
 än en på millionen) 

  Inga gemensamma miljöfaktorer funna 
  2 fäder hade haft anemi som barn 
  Ingen koppling av TEC till HLA funnen 
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Konklusioner 
  En betydande riskökning att insjukna i TEC om syskon 

haft sjukdomen föreligger 
  TEC är sannolikt resultatet av en yttre påverkan hos en 

genetiskt predisponerad individ 
  Arvet kan möjligen vara autosomalt dominanat 
  Den genetiska predispositionen är inte kopplad till HLA 
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  III. 
Transient erythroblastopenia of 
childhood: prospective study on 10 
patients with special reference to viral 
infections 

 
  Skeppner G, Kreuger A, Elinder G.  

 J Ped Hematol/Oncol 2002;24(4):294-298 
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Frågeställning 

  Är HPV B19 och/eller HHV-6 av betydelse för 
utveckling av TEC? 

  Kan någon annan virusinfektion kopplas till TEC? 
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Material och metoder 

  Prospektiv undersökning vid Mälardalens 
barnkliniker juni 1994 – juni 1998.              

  10 konsekutivt inkluderade patienter med TEC 
från 5 barnkliniker (Huddinge, Karolinska, 
Sachsska, Västerås och Örebro). 
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Material och metoder 

  Sera och benmärg sparat i -70° 
  Serologi (IgM och IgG) för B19, HHV-6, CMV och 

EBV, akutserum och konv serum 6v + 6m 
  PCR för B19 och HHV-6, benmärg vid diagnos 

samt akutserum i vissa fall 
  Virusisolering från faeces, NP-aspirat samt 

benmärg 
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Fall med positiva serologiska resultat, 
akutserum 

HPV B19     EBV     CMV   HHV-6 

Fall IgG IgM IgG IgM IgG IgM IgG IgM 

A neg neg pos neg neg neg neg neg 

B neg neg neg neg neg neg pos neg 

F neg neg neg pos pos neg neg neg 

G neg neg neg neg neg neg pos neg 



ÖREBRO LÄNS LANDSTING 

Resultat av PCR och virusisolering 

  PCR – samtliga analyserade fall negativa 
  Virusisolering – 1 fall pos för rotavirus (faeces), 

övriga isoleringar negativa 
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Konklusioner 

  HHV-6 och HPV B19 är inte någon vanlig orsak till 
TEC 

  Inget annat virussamband har kunnat på visas 
  Utlösande orsak till TEC kan vara heterogen 



ÖREBRO LÄNS LANDSTING 

IV. 
Diamond-Blackfan anemia in a girl 
with a de novo balanced reciprocal 
X;19 translocation 
 

Gustavsson P, Skeppner G, Johansson B, Berg T, 
Gordon L, Kreuger A, Dahl N. 

J Med Gen 1997;34:779-782 
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Material och metoder 

  Enkät till alla svenska barnkliniker: 
  Alla fall av DBA hos barn och ungdomar födda 

1980-1997 
  Från de kliniker som inrapporterade fall ifylldes 

frågeformulär, dels av läkare, dels av familjen 
  En flicka hade en X;19 translokation 
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Frågeställning 

  Orsakar en X;19-translokation DBA? 
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Metoder 

  Med hjälp av cosmid-DNA och FISH-teknik 
inringades det skadade genområdet  
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Resultat 

  Det skadade genområdet lokaliserades till 19q13 
omfattande 5Mb 
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Konklusioner 

  DBA kan vara orsakad av en defekt gen i området 
19q13 

  Index-fall för uppföljande kopplingsanalyser för 
påvisande av samband mellan genområdet och 
DBA 
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 V. 
The epidemiology and treatment of 
Diamond-Blackfan anemia in Swedish 
children 

  Skeppner G, Kreuger A, Elinder G. Submitted 
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Material och metoder 

  Data på 25 rapporterade patienter utvärderades 
  5 patienter exkluderades 
  Eventuella samband mellan kliniska fynd och 

transfusionsberoende DBA testades med ”Two-
tailed Fisher’s exact test” 
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Korrelationsberäkningar 
samband med transfusionsberoende 

  Tidig diagnos 
  Ärftlighet/avsaknad 
  Missfall hos moder 
  Prematuritet 
  Kejsarsnitt 

  Lätt för tiden 
  Kort för tiden 
  Missbildningar 
  Kortvuxenhet 
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Resultat 

  20 barn och ungdomar (10 pojkar och 10 flickor) 
födda i Sverige 1980-1997 inkluderades 

  Incidensen var 10,6/1 000 000 nyfödda 
  Ingen prognostisk faktor kunde påvisas 
  Den kliniska bilden var väl överensstämmande 

med tidigare rapporter (hereditet, ålder vid 
diagnos, hematologi, perinatala data, 
missbildningar, längdutveckling) 
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Resultat 

  74% (80% DBAR) svarade initialt på steroider 
  55% blev till slut transfusionsberoende 
  4 patienter uppvisade transfusionsrelaterade 

komplikationer 
  9/11 fall hade s-ferritin >1000µg/l 
  Minst 80% av ordinerade doser av desferrioxamin 

gavs 
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25 rapporterade DBA-patienter och deras 
behandling 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5% 15%     25%        5%  50% 
 (DBAR 2010) (13%)     (37%)        (9%)  (31%)                 (9 % döda) 

 

4 patients 
excluded 

25 DBA 
patients 
reported 

1 immigrant 

20 Swedish- 
born  eva-
luable 
cildren 

14 
responders  

19 children 
treated with 
steroids 

5 non-
responders 

8 long-term 
steroid- 
responders 

6 children 
became ste-
roid-resistant 

1 child 
never 
treated 

3 children 
free of 
treatment 

5 children 
steroid-
dependent 

1 child 
treated with 
BMT 

Tranfusion-
dependent 

10 transfusion-dependent 
children  
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Konklusioner 
  Incidensen av DBA är minst 10,6/1 000 000 

nyfödda 
  Prognostiska faktorer kan ej påvisas. 

Sjukdomsbilden är densamma som i andra länder 
  Behandlingen av DBA i Sverige följer 

internationell praxis 
  Järnchelerande behandling sköts med stor 

följsamhet 
  S-ferritin nivåer och risk för hemosideros kunde ej 

korreleras till följsamheten av järnchelerande 
behandling  
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Vad  hände sedan? 

  RPS 19 identifierades, haploinsufficiens visade 
sig förekomma i 25 % av alla fall av DBA 

  Fortsatt hög forskningsaktivitet kring DBA, 
originalartiklar 
  2008  >27 
  2009  >26 
  2010  >45 



ÖREBRO LÄNS LANDSTING 

Fortsatt forskning kring DBA 

  Fler defekter funna i gener kodande för 
ribosomala proteiner 

  DBA - en ”ribosomopati” 
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    9 DBA gener 

Gen % av fallen Locus 
RPS19 25 19q13.2 
RPS24 2 10q22-q23 
RPS17 1 15q25.2 
RPL35a 4 3q29-qter 
RPL5 7 1p22.1 
RPL11 5 1p36-p35 
RPS7 1 8q21.11 
RPS26 6 12q13 
RPS10 3 6p21.1-21.3 

Totalt 54 
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Att diagnostisera DBA 
  Huvudkriterier 

  Ålder <1 år 
  Makrocytär anemi utan annan signifikant cytopeni 
  Retikulocytopeni 
  Normal BM-cellularitet med reducerad erytropoes 

  Stödjande kriterier 
  Major 

  Mutation i ”DBA-gener” 
  Hereditet 

  Minor 
  Förhöjt eADA och HbF 
  Missbildningar som vid ”klassisk” DBA 
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Att behandla DBA 

  Transfusionsterapi inkl chelering 
  Steroider 
  SCT 
  Nya ”alternativa” läkemedel 

  Metoklopramid 
  Leucine 



ÖREBRO LÄNS LANDSTING 

Steroider och toxicitet 
  2 mg/kg/d i 4 veckor 
  Långsam nedtrappning vid respons 
  På sikt ej högre dos än 0,5 mg/kg/d 
  Skelettskörhet – bendexamätning. Bisfosfonater? 
  Ögon – katarakt, glaukom 
  Pneumocystis profylax 
  Syrahämmare 
  Tillväxt 
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SCT (DBAR) 

 Situation Överlevnad (%) 

Syskon, mottagare >9 år 70,0 

Syskon, mottagare <9 år 90,0 

URD, alla pat före 2000 23,1 

URD, alla pat efter 2000 85,7 
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Senaste nytt 
  Vlachos A, Ball S, Dahl N, et al.  
Diagnosing and treating Diamond Blackfan 

anaemia: results of an international clinic 
concensus conference.  

Br J Haematol 2008;142:859-876 

  Vlachos A, Muir E.  
How I treat Diamond Blackfan anemia.  
Blood 2010(nov);116(19):3715-3723 
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www.dbafoundation.org 

    TACK! 


