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Fetal erytropoes 
  Erytropoes mest i  benmärgen från 

6e grav mån 
  Styrs av fostrets eget erytropoetin 
  α-globinet behövs för nästan alla 

former av hemoglobin 
  Fetala erytrocyter stora (mean 

MCV 108) och hemoglobinrika 
  HbF (α2γ2) ca 80% vid partus 
  Högre syrgasaffinitet 
  Livlig erythropoes fram till partus 
  ”Blodtransfusion" vid partus 

50-100 ml 
  Blodvolym vid partus: 85 ml/kg - ca 

300 ml 

 

 
fraktion 

 
globin 

% hos  
nyfödda 

% hos 
vuxna 

HbA α2 β2 <30 >90 

HbA2 α2 δ2 0 2 - 3 

HbF α2 γ2 >70 <1 
 

 



Fysiologisk anemi efter partus 
•  Fullgångna – fallande Hb fram till 2-3 mån ålder – 

börjar stiga vid 4-6 mån ålder 
•  Prematura – Hb faller vanligen till lägre värden och till 

lägst värden hos de mest prematura 

–  Epo är högt vid födelsen → faller snabbt efter partus => 
erytropoesen ↓ 

–  Fetala erytrocyter har kortare överlevnad 
•  60-70 d hos fullgångna 
•  35-50 hos prematura 

–  Snabb tillväxt  
–  Iatrogena blodförluster vid vård på Neo!! 

•  1,8-3,6 ml/kg/d 

•  90% av barn <1000g får blodtransfusion 

•  rEpo ? Cochrane report 2012 
–  “The impact of either early or late administration of EPO 

… is likely to be minimal”  
–  “increased risk of ROP” vid tidig Epo  
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Hb hos prematura 



Anemi? 
•  Provtagningsfel? Kap>ven, microrör etc… 
•  Gestationsålder? 

–  Hb vid partus lika, men prematura har djupare dipp i Hb 
•  Retikulocyter? 

–  Sjunker snabbt till <1% efter 1 v 
–  Persisterande ret / kärnförande erytrocyter ger info om anemi-

orsak 
•  Tidig eller sen avnavling? 

–  Nyfödd har 85 ml blod/kg 
–  Placenta innehåller 150 ml blod 
–  Kanske viktigast för prematura barn? 



Tidpunkt för avnavling 
•  Tidig avnavling av 

prematurfödda 
(<37gravv.) 
–  Ökat transfusionsbehov 
–  Tidig anemi 
–  Lågt blodtryck 
–  Ökad risk för IVH 

•  Sen avnavling kan 
minska risken för  
–  IVH 
–  Sepsis 
–  NEC 

hos pojkar   
Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn 
Wiklund et al LT 2008 

20 s 



Effect of delayed versus early umbilical cord clamping 
on neonatal outcomes and iron status at 4 months:  
a randomised controlled trial 
 
Ola Andersson et al BMJ 2011 

•  “Delayed cord clamping, compared with early clamping, resulted in  
–  improved iron status and  
–  reduced prevalence of iron deficiency at 4 months of age, and 
–  reduced prevalence of neonatal anaemia 
–  without demonstrable adverse effects”  

•  “As iron deficiency in infants even without anaemia has been 
associated with impaired development, delayed cord clamping 
seems to benefit full term infants even in regions with a relatively low 
prevalence of iron deficiency anaemia.” 



British Committee for Standards in 
Haematology - Guidelines 

British Journal of Haematology 2004 



Neonatal anemi - genes  

•  Debut före partus – hydrops fetalis 

•  Svår anemi första timmarna: 
Blödning eller Hemolys pga immunisering 

•  Efter 1-2 dagar: 
Ny eller fortsatt blödning 
Immunmedierad hemolys 
Icke-immunmedierad blödning (sfärocytos, G6PD-brist mm) 

Blödning 
Ökad destruktion  

Otillräcklig produktion 
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membrandefekt

Thalassemi (MCV lågt)

Mikroangiopati

elliptocytos

hemoglobinopati

DAT- blodutstryk

JA - Hemolys

DAT?

NEJ - Blödning

Koagulopati?
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Normala-höga

Reticulocyter?

Lågt Hb
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från Pediatric Hematology, Blackwell publishing 

Anamnes: 
Mor sjd, grav, inf, hereditet, 
etnicitet   

Prover: 
Hb, Retic, Bil, DAT, MCV, 
blodutstryk (Lpk, diff, TPK) 



Blödningsanemi 
•  Ockult intrauterin blödning 

–  Feto-maternell blödning (Kleihauer test alt FACS) 
–  Tvillingtransfusion (monochoriotiska) 

•  Obstetriska händelser 
–  Navelsträngsruptur 
–  Placenta previa, ablatio 

•  Intern blödning 
–  Hjärnblödning, intraabdominell blödning, lungblödning 

•  inre blödning skall misstänkas om 1-2 d gammalt barn får 
hypovolemisk chock utan tecken på yttre blödning 

•  Iatrogen 



Etiologi neonatal anemi - blodförlust 
Prior to birth 

–  Fetomaternal 
–  Fetoplacental 
–  Twin-twin 

During delivery 
–  Malformations of the umbilical cord 

•  Velamentous insertion 
•  Vasa previa 
•  Hematomas 
•  Aneurysms 

–  Malformations of the placenta 
•  Placenta previa 
•  Abruptio placenta 

–  Obstetric complications 
•  Placental incision 
•  Traumatic amniocentesis 
•  Umbilical cord rupture 

Internal 
–  Intracranial 

•  Cephalohematoma 
•  Subdural 
•  Subarachnoid 
•  Intraventricular 

–  Subgaleal 
–  Ruptured liver/spleen/adrenals/kidney 
–  Pulmonary 

Iatrogenic 



Anemi hos nyfödd 
•  Första barnet till svenska föräldrar 
•  Grav och partus ua. 
•  Vid 2 dygns ålder noteras lätt ikterus. 

–  Mjälten kunde anas under vä arcus. Pigg och vital. 
–  Hb 153, Bil 220 

•  Vid 3 dygns ålder visade sjunkande Hb 133-125 Bil 235. 
–  Övertogs till neonatal pga anemi. 

•  Status:   
–  Ikterisk, i övr. pigg, opåverkad. 
–  Buk: mjälten palp 1/2 - 1 cm under vä arcus. 
–  Status i övrigt ua  

•  Lab forts:  
–  Hb 118,  Röda anisocytos, Trc 327, Leuk 19,2 diff ua 

CRP < 6, Reticulocyter 133  109 /l, DAT neg 
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Hereditär sfärocytos (HS)  

•  Incidens   1/5000 (1,4%)  Nordeuropéer 
•  Ärftlighet  Dominant 

  Recessivt 
•  Heterogen  Tysta bärare till  

                      transfusionskrävande 
•  Patofysiologi  Strukturella   

     membranförändringar 



Klinik 
•  Varierande svårighetsgrad  

–  från transfusionkrävande till kompenserad hemolys 
–  < 5% svår HS; moderat 60-75%; mild 20-30% 
–  Tysta bärare – ofta recessiv form, reticulocytos 

•  Ibland debut neonatalt - anemi, hyperbilirubinemi 
•  Vanligen periodiskt med symptomfria intervall då 

erytropoesen håller takt med hemolysen 
•  Måttlig anemi  
•  Ikterus  - ej så framträdande 
•  Splenomegali - 50% 1:a året sedan stigande % 
•  Gallsten redan i barndomen 



Lab 
•  Anemi 
•  LD ↑, Bil ↑, Hapto↓ 
•  MCHC↑ 
•  Reticulocyter ↑ 
•  Utstryk: Sfärocyter ↑ Anisocytos 
•  Osmotisk fragilitet ↑ 

•  Band 3 protein analys↓  
Flödescytometri 



Fall / icterus 
•  Flicka 40 v, 3300 g, AS 

9-9-10 
•  Hem dag 1 
•  Vid PKU rejält gul → åter 

in: Bil 827, Hb 177 
•  Moder från Irak, AB- 

–  3 grav / 3 para. Barn 1 
fototerapi 

–  Systerdotter i Irak dog pga 
neonatal ikterus 

•  Ingen splenomegali 
•  B-, DAT-, ALAT+LD N, 

inga sfärocyter 
•  Blodbyte → bil 400 

Fototerapi 
•  Efter 2 d avslutas FT,  

bil stabilt lågt 

•  G6PD-aktivitet 0,2 (2,0-4,5) 
kollas om vid 6 mån 

•  Uppföljning ua inkl hörsel 
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Svår hemolys i neontalperioden 
 
 
 
Familj från Libanon. 
 
Ingiften - moderns bror har 2 barn med  

 Mb. Gaucher. Moderns syster 
 barn med typ 1 diabetes. 

 
Pojke föds -03 i v. 39+2, FV 2990 
 
 



Vid 2½ dygns ålder icterisk 
 
Hb 153 
Bil 480 
Ret 77 
 
Mo Rh- 
Barn Rh- 
DAT neg 

Vad är normalt hos nyfödd ? 
 
Hb 140-200 g/L 
 
MCV 100-130 fl sjunker till 70-85 vid 1år 
 
Retikulocyter  dag 1, 3-7%; 75-175 x 109 

  dag 3, 1-3%; 25-75 x 109 

  dag 7, <1%; <25 x 109  
 
Normoblaster (kärnförande röda) 0-3 dagar 
 
Diff: kan se bl.a. Howell-Jolly kroppar, 
target celler   



Tänkbara diff diagnoser 
vid hemolys hos nyfödd 

Hereditär sjukdom i röd blodkropp 
 
- Membrandefekter (sfärocytos) 

- Enzymdefekter (G6PD, pyruvatkinas) 

- Hemoglobinopati (alfa-thalassemi) 

- Instabilt hemoglobin 



Förvärvad sjukdom i röd blodkropp 
 
ABO, Rh inkompatibilitet, Kell… 
 
AIHA pga antikroppar från modern (SLE) 
 
Kongenital infektion (CMV, toxoplasma, 
syfilis) 
 
DIC (disseminerad intravasal koagulation) 
 
T-antigen aktivering (neuraminidas prod.  

bakterier - sepsis, NEC) 

Tänkbara diff diagnoser 
vid hemolys hos nyfödd 

Normoblaster i perifert blod 



Patienten steg till bil 580 o pojken fick 
blodbytas. Utvecklade sedan en mild/moderat hemolytisk anemi 
 
Fortsatt utredning: 
Plasmaaminosyror u.a. 
Urinaminosyror u.a. 
Syra-bas u.a. 
 
Forts utv: … 
 
Utvecklas normalt, hemolys upphör 
 
Diabetes mellitus vid 1 års ålder 



Aug 2007 föds en lillasyster som 
utvecklar hyperbilirubinemi (Bil  486, Hb 136, DAT neg).  
Blodbytes. 

Organiska syror u.a. 
Ingen acidos 
Hemolys upphört 
Bilirubin sjunkit 

Vad fattas syskonen ?? 



gosse S född jan 05 
•  Modern heterozygot för SCA, HbAS, inga hållp för α-thal. 

Fadern heterozygot för α-thal typ 3.7 samt heterozygot 
för en deletion som sänker den ena gamma-genens 
uttryck. Mo A Rh pos 

•  2  äldre syskon. Modern förlorat 4 barn intrauterint (sent) 
•  Fam ursprungligen från Irak, kom till Sverige då mor var 

gravv 19. 
•  Ultraljud visar inkompensation hos fostret 
•  29/12 chordocentes, Hb 14(?), transfunderas med 50 ml 
•  Sectio v 29+6 pga försämrat flöde i a cerebri media 



gosse S född jan 05 
•  Modern heterozygot för SCA, HbAS, inga hållp för α-thal. 

Fadern heterozygot för α-thal typ 3.7 samt heterozygot 
för en deletion som sänker den ena gamma-genens 
uttryck. Mo A Rh pos 

•  2  äldre syskon. Modern förlorat 4 barn intrauterint (sent) 
•  Fam ursprungligen från Irak, kom till Sverige då mor var i 

gravv 19. 
•  Ultraljud visar inkompensation hos fostret 
•  29/12 chordocentes, Hb 14(?), transfunderas med 50 ml 
•  Sectio v 29+6 pga försämrat flöde i a cerebri media 
•  Kell-immunisering konstaterad då de kom till Sverige 



HEMOLYTIC DISEASE OF THE 
NEWBORN (HDN) 

•  RhD+ fetala erytrocyter via placenta till RhD- 
moder, som sensibiliseras  

•  IgG antikroppar passerar placenta => fetal 
hemolys 
•  Anemi …. Hydrops fetalis 

•  Icterus …. Kernicterus 

•  Kell-immunisering – ag uttrycks hos 
precursorceller => reticulocytopeni 

 



gosse K 
•  Föräldrar från Togo.  
•  3 gravida, 2 para med tvillingar SGA  
•  Utv D.M. under grav. I övrigt ua. P.N. i grav 38+3. Fv 

3275 gr, 49 cm HO 34 Apgar 9-10-10 
•  Välmående, tillmatas. Första blodsocker 2,6. Vid 2 

dagars ålder påtaglig ikterus, bil 366 
Status i övrigt ua  
Startar fototerapi med dubbla lampor.  

•  Kontroll bilirubin, blodgruppering, DAT, CRP och nytt 
blodsocker efter  6 tim fototerapi 

•  Vid 3 dagars ålder snabbandad. Rtg Pulm PAS. 
Antibiotika beh 



gosse K forts 

•  Hb 157-124 EVF 0,48 – 0,38 
•  Bil 366-34 CRP 32 - <8 
•  Moder 0 Rh pos.  
•  DAT-test positiv - Pojken B RhD pos 

Minnesregel: mOrBArn 
•  Fototerapi med en lampa efter 2 dagar, Bil 192. 

Fototerapi avslutad efter 3 dygn, Bil 165 



AB0-inkompatbilitet 
•  Naturligt förekommande isoagglutininer anti-

A / anti-B IgM passerar ej placenta 

•  0-mor med A/B foster har anti-A / anti-B IgG 
•  Kan förekomma i första graviditeten! 
•  Vanligen endast mild hemolys med 

hyperbilirubinemi 
– ABO-ag uttrycks i många vävnader  

•  Mindre blodgruppsinkompatibilitet: Kell, Duff, 
Kidd, Rhc, RhE 



flickan L 
•  Bägge föräldrar från Vietnam 
•  Mo en prematur förlossning -98 pga intrauterin 

fosterdöd. Därefter 4 barn, friska.  
•  Mor inkommer v 29+4 pga blödning. U-ljud visar barn 

med ascites, dilaterat hjärta som upptar stora delar av 
thorax. Stelt CTG. Sectio 

•  Apgar 4-4-4. Påtagligt stor buk. Ventileras. Katetrar. Fv 
1.485 

•  Hb 59, pH 6,9, Får 30 ml blod 
•  Ret 333, PK 2,8, ASAT 16 
•  HbF 0 



Typ av Hemoglobin ändras efter partus  

•  Betatalassemi major symtomfria så länge HbF högt, första  3 mån 
•  Svår alfatalassemi symtom redan intrauterint 

 

 
fraktion 

 
globin 

% hos  
nyfödda 

% hos 
vuxna 

HbA α2 β2 <30 >90 

HbA2 α2 δ2 0 2 - 3 

HbF α2 γ2 >70 <1 
 

 

 
 



 
 
	
α-Talassemi 

αα/αα	


α+, silent carr  
α-tal-2 
-α/αα	


α0, trait  
α-tal-1 
--/αα	


α+, homozyg.  
α-tal-1 
-α/-α	


HbH (β4) 
--/-α	


 
 

 
Hydrops 
fetalis 
--/-- 
Hb Barts (γ4) 

normal 

htz hmz 
deleterad gen normal gen 



flickan L 

•  Hb-fraktionering visar Hb Barts 



Etiologi neonatal anemi – ökad destruktion 
Immune hemolytic anemia 

–  Rh, ABO, minor blood group incompatibilities 
–  Maternal autoimmune disorders 
–  Drug-induced 

•  Penicillin 
•  Valproic acid 
•  Cephalothin 

Red cell enzyme deficiencies 
–  Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency 
–  Pyruvate kinase deficiency 
–  Hexose monophosphate deficiency 
–  Glycolytic deficiencies 
–  Erythrocyte nucleotide deficiencies 

Red cell membrane defects 
–  Spherocytosis 
–  Elliptocytosis 
–  Stomatocytosis 
–  Pyropoikilocytosis 

Thalassemia syndromes 
Vitamin E deficiency 
Infection 

–  Bacterial or viral sepsis 
–  Congenital infections (TORCH) 

Inherited metabolic disorders 
–  Galactosemia 
–  Osteopetrosis 

Unstable hemoglobinopathies 
–  Hgb E 
–  Congenital Heinz body hemolytic anemia 



flickan A 

•  Första barnet. Svenska föräldrar, ej släkt 
•  Grav ua. Sectio pga avvikande hjärtljud 1v för 

BP  
•  Blek, slapp, bradykard, ingen spontanandning. 

Apgar 4-6-7 Ödematös - Hydrops fetalis 
•  Hb 40. DAT-test neg. Serologier neg 
•  Erhöll 4 blodtransf till Hb 164 
•  Resp vårdad 2 dygn 
•  Utskrevs efter 2v, rel okompl vårdförlopp 



flickan A forts 
•  Söker 6 v senare pga slapphet, blekhet, feber. 

Hb 57 och misstänkt pyelonefrit. Fick 
blodtransfusion. Reticulocyter 1,0 

•  1 mån senare Hb 63 och förnyad transf. Inga 
sfärocyter i diffen 

•  4 mån: akut inl pga anemi, Hb 20 
Blodtransf  
 



flickan A forts 
•  Söker 6 v senare pga slapphet, blekhet, feber. 

Hb 57 och misstänkt pyelonefrit. Fick 
blodtransfusion. Reticulocyter 1,0 

•  1 mån senare Hb 63 och förnyad transf. Inga 
sfärocyter i diffen 

•  4 mån: akut inl pga anemi, Hb 20 
Blodtransf.  
–  Benmärgsus visar red cell aplasia med bild som vid 

Blackfan-Diamond anemi alt. erythroblastopeni 



Diamond-Blackfan Anemi 
•  DBA är en medfödd erytropoesstörning som leder till anemi   
•  Diagnostiseras oftast under de första levnadsmånaderna och 

nästan alltid före 1 års ålder.  
•  Incidensen ca 1/100 000 födda - familjär förekomst 10-20% 
•  DBA är en ribosomopati  

–  i ca 50 % av finner man bakomliggande mutation  
–  vanligast  mutation i RPS19 (25%) 

•  Autosomalt dominant ärftlig - nymutation i ca 50% av fallen 
•  Ca 1/3 av barnen blir kortvuxna och ca 40 % har associerade 

missbildningar som oftast omfattar skelettet och ibland urinvägar, 
hjärta eller nervsystemet.  



•  Desferal  1500 mg sc 6 nätter/v  
– motsv 42 mg Desferal/kg/behandling 
– utslaget per vecka 36 mg/kg/dag 

•  Blodtransfusion var 3e vecka 
•  Ferritinnivåer kring 1000 

– men T2* visar kraftig järninlagring i levern 

flickan A idag snart 14 år 



Etiologi neonatal anemi – nedsatt produktion 
Disorders of the bone marrow 

–  Diamond-Blackfan anemia 
–  Fanconi’s anemia 
–  Congenital dyserythropoietic anemia 
–  Transient erythropenia of childhood 

Infections 
–  Parvovirus B19 
–  HIV 
–  Syphilis 
–  Rubella 
–  Viral/bacterial sepsis 

Nutritional deficiencies 
–  Iron 
–  Folate 
–  B12 
–  Protein 

Congenital leukemia 



Hydrops fetalis - orsaker 
•  Blodförlust 

–  Tvillingtransfusion 
–  Fetomaternell blödning 

•  Ökad destruktion 
–  Immunhemolys: Rh eller Kell 
–  Alfa-thal major 
–  Pyruvatkinas-brist 
–  Glukosfosfatisomeras brist 
–  Gamma-beta-thalssemi 
–  Ovanliga instabila alfa-globin-varianter 

•  Nedsatt produktion 
–  Parvovirus B19 
–  DBA 
–  CDA 
–  Kongenital leukemi 



Frågor? 


