
Thalassemia intermedia 

2 syskon med samma diagnos men 
helt olika förlopp 



Storasyster D.F - 01 

• Familj ursprungligen från Irak, kom till Sverige 
2004. Hel familj nu 3 barn. 

• Remiss till BK 2006 pga anemi. Hb 99. 
• Hb- fraktionering: Heterocygot alfa thalassemi 

(deletion 3.7) Homocygot beta thalassemi  – beta 
thalassemia major beta 0 mutation.  

• Följs på regelbundna kontroller initialt var 3:e 
månad.  

• Mars 2007 Hb 101, svagt systoliskt blåsljud f.ö. 
välmående.  



DF forts 

• Håller Hb stabilt mellan ca 90-95.  

• Insättes på Folacin under ca 1 år, Hb 
oförändrat.  

• 2008 i Uppsala barnhematologen – 
bedömning thalassemia intermedia då hon ej 
är transfusionskrävande. Ekocard visar lindrig 
mitralisinsuff, fysiologisk tricuspidalisinsuff.   

• 2009 höga järnvärden, Ferritin u.a. 



DF 

• Sista åren enbart årskontroller, välmående. Vi har 
regelbunden kontakt med familjen pga lillasyster. 

• Hb 88, 91, 81 och senast i nov 2013 86, ferritin 
nivåer stabilt kring 130, lätt hyperbilirubinemi  72 

• Vid senaste kontrollen fortsatt välmående men 
att hon nu knappt 13 år gammal är på väg att 
utveckla facies thalassemia. 

• Vad göra???? 

 



Lillasyster CF -06 
Inkom på remiss från VC vid 1.5 års ålder pga lågt Hb och 
hereditet för Thalassemia intermedia. 

Prover: Hb 82, MCV 58, TPK 436, LPK 13,8, Leverstatus,järn- och 
B-vitamin/folat ua 
 

Hb-fraktionering:  

HbF  97.5 % 

HbA2 2.5% 

DNA-analys: Homozygot för Beta-thalassemi, Beta-thalassemia 
major (2 Beta –noll mutationer Codon 8 –AA samt IVS11 1G-A).  

Pat är även heterozygot för alfa-talassemi (deletion 3.7). 
 

Klassas som Thalassemia intermedia 
 

UL-buk: lätt förstorad mjälte 
 



Förlopp CF  

2008-2010 Enstaka blodtransfusioner vid Hb<70. 
Pneumokockvaccineras. 
 

2010 Blodtranfusioner ca var 4 vecka, transfusiongräns 
satt till Hb 80. 

Desferralinf i samband med blodtransfusion då ferritin 
steg till över 700. 
 

2011 Försök till att glesa ut intervallet i samband med 
Droxia insättning leder till att pat utvecklar Facies 
thalassemia varför vi återgår till regelbundna 
transfusioner. HbF  är vid insättning 11.1%. Exjade sätts 
in i november s-ferritin>1000 



CF 

2013 juni Droxia seponeras pga tveksam effekt 
samt att patienten gått över i en majorvariant. HbF 
9.7 %. Stigande ferritin som mest ca 1900 
diskussion om desferal sc, ferriprox, doshöjdes till 
1000  mg Exjade. Compliance?? 
 
2014 Transfusion 242 ml/kg/år (220-300). S-ferritin 
runt 500 på Exjade 750mg.  
Nytt försök med Hydroxyurea +Erytropoetin??? 
Transplantation???? 

 



Take home message 

• Förloppet för thalassemia intermedia kan se 
mycket olika ut. 

• Uppmärksamma complianceproblem 

• Ibland behövs tolk mer än man tror.  

• Viktigt med kontinuitet 

 


