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14-årig flicka remitterad från flyktinghälsan pga. Hb 62

• Mens i 20 dagar

• Initialt buksmärta

• Orkeslös och yr

• Status: takykard och blek. Bukstatus ej kommenterat.

Vilka prover?



Dessa prover togs 181106 Ref

Hb 61 110 - 160

B-Ery 2.9 4.1 - 5.3

Rtc 36 30 - 95

MCV 70 78 - 102

Trc 364 125 - 340

Leu 11 (diff ua) 5 - 13

Järn 1 7 - 22

TIBC 88 30 - 70

Transferrinmättnad 0.01

Ferritin 2,8 13 - 148

B12 143 150 - 500

Folat 15 > 6

PK 1.4 < 1.2

APTT 22 26 – 33

Vilken Diagnos?

Vilken behandling?



Järnbristanemi och B12-brist

Behandling på avd : 

• Transfusion 1E x2 (totalt ca 550 ml ery)

• Cyklokapron 500 mg 2 x 3 i 3 dg

• Primolut-Nor 5 mg 1 x 2 i 10 dg

Utskrevs med:

• Kapsel Niferex 100 mg 1 x 2

• Behepan 1 mg 1 x 2

• Prionelle28 



Återbesök 
Inkomst 181120 181211 Ref 

Hb 61 106 139 110 - 160

Rtc 36 163 33 30 - 95

MCV 70 81 86 78 - 102

Järn 1 4 9 7 - 22

TIBC 88 87 90 30 - 70

Transferrinmättnad 0.01 0.05 0.10

Ferritin 2,8 13 38 13 - 148

B12 143 340 780 150 - 500

Homocystein 18 17 11 ≤ 10

Metylmalonat 0.43 0.08 ≤ 0.28

PK 1.4 1.2 < 1.2

APTT 22 25 26 – 33

HpSAg pos



Ery utgör ca 25% av kroppens celler

Vi bildar 2-3 milj Erytrocyter/sek !!



Järnomsättning och järnbehov

Clara Camaschella , UpToDate 2018

Behov: ca 50 mg järn/ för varje  kilo tillväxt till:
• Erytrocyter ffa, men också för
• Myoglobin, cytokrom och enzymsyntes, mitokondrie-

funktion och energiproduktion.

Behovet står i proportion till barnets tillväxt-hastighet.
Störst första levnadsåret. 
• Medfödda järnet räcker till ca 4-6 månaders ålder
• Från ca 6 mån järnbehov ca 1 mg/kg/dygn 

Puberteten åter ökad tillväxttakt. 
Kosten ibland ensidig/näringsfattig
• Träning/Ätstörning/Övervikt
• Menstruationer

Berglund & Domellöf, LT 2014



Normalvärden, anemi och järnbrist – vanliga definitioner

Järnbrist Otillräckligt med järn för kroppens normala fysiologiska behov.

Ferritin < 10 μg/L talar alltid för bristande eller tömda järndepåer. 

Järnbristanemi Barn 6 mån – 5 år: Ferritin < 12 μg/L och Hb < 110 g/L

(WHO def) Barn 5 – 12 år: Ferritin < 15 μg/L och Hb < 115 g/L

Vuxna Män <130 g/L, Kvinnor <120 g/L, Gravida <110 g/L

Berglund & Domellöf, LT 2014



Järnbrist är vanligt

Stort globalt problem! WHO 2010 – 1,2 miljarder har IDA

Järnbrist hos ca 50% <4 år i utvecklingsländer

Bramhagen & Axelsson, Sverige: 367 friska 2 ½ år 
• 10% järnbrist utan anemi (S-ferritin < 12 microg/l) 
• 7% järnbristanemi (Hb <110g/l) 

Livsmedelsverket 2018: Hög risk för järnbristanemi bland flickor i 
årskurs 8 och 2 på gymnasiet (30% hade låga järndepåer, Ferritin <15) 

50% reduktion av järnlagren under puberteten hos pojkar



Järnbristanemi

• Den vanligaste anemiformen tillsammans med inflam./infektions-anemi
• Anemi upptäcks ofta vid rutinmässiga provtagningar

• Ffa 1/2 - 2 års ålder

• Symtom:
• Blek, Trött, Infektionskänslig, 

Nedsatt aptit

• Försenad psykomotorisk utv. 
första levnadsåren
• Järn koenzym i neurotransmittorsyntesen

• Nedsatt inlärningsförmåga

• Järnbrist(anemi) bidragande orsak vid Feberkramp, Affektkramper
Berglund et al Pediatrics 2013



Anpassning vid 
järnbristanemi
• Hepcidin 

• Vävnadshypoxi ökar EPO (via HIF-2α)

• Ökad erytropoes av hypokroma
mikrocytära ery inhiberar Hepcidin
(via ERFE?)

• Ökat uttryck av DMT1 ökar upptag 
från tarmen

• Lågt Fe-TF och låg Fe-halt i levern 
ökar TMPRSS6 aktivitet och minskar 
BMP6

• Ferroportin (FPN) degraderas inte 
längre av Hepcidin

• Lågt Fe i levern ökar Transferrin-prod.

Clara Camaschella, NEJM 2017



• Intag – kostanamnes, mjölk?
• Upptag – tarmsymtom? – celiaki, IBD?
• Förluster – slemhinneblödning, menstruationer?

Järnbrist i olika åldrar

• Spädbarn (prematura; tidig avnavling)
• Små barn (ensidig kost, mjölk)
• 3-4 åringar (celiaki, Meckel)
• 10-12 åringar (IBD, Celiaki)
• Tonåringar (kost, anorexi, mens)

Järnbristanemi – anamnes  



• Hb, MCV, MCH sänkta – MCV, MCH sjunker sent i förloppet

• S-Ferritin sänkt: <10-12 µg/L - enbart vid Fe-brist

• Reticulocyter låga/normal

• S-Fe sänkt + TIBC högt => Transferrinmättnad <10% (TF-Sat behövs ej för diagnos)

• Ev CRP för uteslutande av infection

• sTfR förhöjt – bra prov vid samtidig inflammation (falskt högt vid hemolytisk anemi!)

• Röda: anisocytos => RDW (Red cell Distribution Width)

• Reticulocyt-MCH < 26 pg – stiger tidigt vid Fe-behandling

• Trc kan vara förhöjda

• Diagnos via terapeutiskt behandlingsförsök:

Järnmedicin 3 mg/kg/dag i 1 månad => anemin korrigerad till 2/3

Diagnos



• Glutenprov 

• F-Hb x 3

• F-Kalprotektin

• HpSAg

• Enkel blödningsutredning  – PK, APTT, Trc

Avvakta med hemoglobinopati-utredning tills järnbristen behandlats

Kompletterande prover i vissa fall



S-Fe

• Sänkt vid infektion, 
inflammation

• Dygnsvariation

• Pågående 
medicinering

S-TIBC

• Sjunker vid 
inflammation, 
leversjukdom

• Stiger vid p-piller 
och östrogen 
påverkan

Felkällor

Ferritin

• Stiger vid 
inflammation,
infektion

• Stiger vid 
leverskada

Transferrin receptor 

• Förhöjt vid 
hemolytiska anemier 

• Stiger vid malignitet



Behandling järnbrist utan anemi

• Fe 3(-5) mg/kg/dag
• järnglycinsulfatkomplex - Niferex® 30 mg/ml - 1,5 mg/drp - 1 drp/kg x2(-4), alt 2 drp/kg x1
• Från 6 år/vikt >20 kg Kapsel Niferex 100 mg
• Tabl Duroferon 100 mg - alternativ från tonåren  

• Retikulocytstegring kommer snabbt (topp efter 5-7d)

• I regel normaliseras Hb efter 6 veckors behandling

• Behandlingstid ca 3 mån - tills Hb normaliserats + 2 mån (ev längre)

• Ge kostråd – dietistkontakt rekommenderas!



Behandling järnbristanemi

• Fe 3(-5) mg/kg/dag
• järnglycinsulfatkomplex - Niferex® 30 mg/ml - 1,5 mg/drp - 1 drp/kg x2(-4), alt 2 drp/kg x1
• Från 6 år/vikt >20 kg Kapsel Niferex 100 mg
• Tabl Duroferon 100 mg - alternativ från tonåren  

• Retikulocytstegring kommer snabbt (topp efter 5-7d)

• I regel normaliseras Hb efter 6 veckors behandling

• Behandlingstid ca 3 mån - tills Hb normaliserats + 2 mån (ev längre)

• Ge kostråd – ev dietistkontakt



Intravenöst järn om

• Intolerans mot peroralt järn

• Tarmsjukdom (utvalda fall) - IBD, Coeliaki, Helicobactinf., vissa tarm-op pat

• Uttalad anemi, Hb <70 g/L och behov av snabbt svar

• Vid Epo beh hos pat med kronisk njursjukdom

• Kroniska blodförluster (blödningssjukd, riklig mens)

• Svår hjärtsjukdom

• Postoperativ anemi

• Inget Hb-svar efter 4 veckors behandling / bristande följsamhet vid peroralt järn

OBS risker vid IV järn om samtidig infektion, ffa malaria



Kontroller, uppföljning järnbrist

• Hb, Retik efter 1 v – retikulocyt-stegring som kvitto på fungerande behandling 
och kontroll av att Hb inte faller 

• Hb-kontroll (om lågt Hb initialt) - efter ca 4v (Hb normaliserat till 2/3)
• Om pat inte svarat på beh:

• compliance?
• rätt diagnos?

• Hb, MCV, ferritin, (CRP) efter avslutad behandling
• Kontr antal erytrocyter (B-Erc), MCH om misstanke om hemoglobninopati

• Hb, Ferritin, (CRP) 3, 6 och ev 12 mån efter avslutad behandling (via VC?) 



IRIDA Iron-refractory iron-deficiency anemia

Fe- refraktär om Hb stiger <10 g/L efter 4-6 veckors Fe-
behandling. transmembrane protease, serine 6

Många möjliga orsaker – compliance, IBD, Celiaki, mm

IRIDA – OMIM 206200

Mkt ovanlig - autosomalt recessiv

• Mutationer i TMPRSS6 (22q12.3)
=> kan inte klyva BMPs coreceptor HJV 

• => hepcidin högt (normalt)

• Svarar inte på po järn. 

• IV järn fungerar delvis – indicerat vid svår anemi

• Mindre påtaglig anemi hos vuxna (ffa män) än hos barn, 
men järnbrist och microcytos kvarstår.

Transmembrane protease, 

serine 6



Diff diagnoser

• Anemi pga inflammation/infektion
• Både TIBC och S-Fe sänkta
• MCV normalt
• Trc normala/förhöjda
• Ferritin förhöjt
• Hepcidin förhöjt

• Talassemia Minor 
• MCV 55-70 (järnbrist ofta 65-70)
• S-Fe, S-Ferritin förhöjda
• TIBC normalt
• Antal erytrocyter ökade
• HbA2 ev HbF förhöjda vid ß-thal.

Targetcell vid Talassemia minor



Anemi vid kronisk inflammation

• Normokrom eller lätt mikrocytär
hypokrom anemi med
låga reticulocyter. 
S-Fe och TIBC låga  
Ferritin och Hepcidin höga

• Mekanism
• Järn binds upp i RES
• Epo sjunker
• Cytokiner minskar erytropoesen
• Effekterna medieras via Hepcidin

som stiger (IL-6 viktigaste cytokinen)

• Svarar på Epo, ofta krävs också 
järnmedicinering (iv)



För mer 
information se

Weiss et al, 

Blood 2019

Anemi vid 
kronisk 
inflammation



Hepcidin

Dygnsrytm 
morgonprov, fastande

Kan vara av värde vid: 
• IRIDA

• Anemi vid kronisk 
inflammation

• Hemokromatos

Girelli et al, Blood 2016



Frågor?



Vad är järnbrist?

Järnfattigt

lager

Sänkt tillverkning

av RBC pga järnbrist

Absolut 

järnbristanemi

Ferritin

Transferrinmättnad

Järn i RBC 

Ferritin

Transferrinmättnad

RBC (Hb)

<10 g/L          

<10% 

Mikrocytära

Hypokroma

<20 g/L

<30%

Normala

10 g/L

<15% 

Normala



Järnfördelning i kroppen -vuxna

En vuxen har totalt 3-4 gram Fe fördelat på:

• Hemoglobin i erytrocyter och erythroblaster – 2.0 to 2.5 g

• Järninnehållande proteinder (myoglobin, cytochromer, catalas) 
– 300 till 400 mg

• Plasma transferrin-bundet järn – 3 to 7 mg

• Resterande är lagrat järn i ferritin eller hemosiderin

• Vuxna män har ca 1 g lagrat järn (mest i lever, mjälte och benmärg) 
Vuxna kvinnor lägre förråd pga mens och gravidteter.


