
Process för att kunna ta bort 
tungmetaller (järn) ur kroppen



� Vid blodtransfusion absorberar kroppen järn



� Arytmi och hjärtsvikt
� Levercirrhos
� Retarderad tillväxt
� Störd/ försenad pubertetsutveckling
� Hypothyroidism och hypoparathyroidism
� Hypogonad hypogonadism
� Diabetes
� Parestesier



� Bör påbörjas efter 10-15 blodtransfusioner 
eller då S-Ferritin>1000 enligt 
rekommendationer från WHO





� Vanligast och mest beprövad
� Kan orsaka rödbrun missfärgning av urinen
� Ges som subcutan infusion 10-12 timmar i 5-7 

dagar/vecka
� 20-50mg/kg/dag (Max 2g)
� Ferritin >3000 55mg/kg/d
� Ferritin 2000- 3000 35mg/kg/d
� Ferrtitin <2000 25mg/kg/d





� Lokalreaktion i huden vid infusionsstället
¡ Variera sticken till buk, lår, glutealt
¡ Öka utspädningen med mer sterilt vatten
¡ Prova annan nål
¡ Addera hydrokortison till desferallösningen

� Ledvärk, Myalgi
� Optikusatrofi
� Hörselnedsättning
� Kotdysplasi



� Kan även ges iv i samma dos som sc
� Kräver då sjukhusvård eller en homepump
� Viktigast att ge Desferal i samband med 

blodtransfusionen och upp till ett dygn 
efteråt då järnutsöndringen är som högst

� Följsamheten kan dock vara svår med sc
behandling



�Ferriprox
¡ Finns som tablett och mixtur
¡ Ges i dosen 75mg/kg/d uppdelat på 3 doser
¡ Kombinationsbehandling med Desferal ger bättre 

effekt vid mycket järninlagring i myocardet



� Neutropeni med svår agranulocytos!
� Illamående
� Ledvärk
� Påverkan på leverenzym



�Exjade
¡ Den nyaste orala keleraren
¡ Finns som tablett
¡ Ges i dosen 20-30mg/kg/d i en-dos
¡ Ingen direkt erfarenhet av 

kombinationsbehandling. 
¡ Ej samma effekt på järninlagring i myocardet



� Gastrointestinala med ffa illamående 
(Tabletten tas därför med fördel på kvällen)

� Huvudvärk
� Klåda
� Kreateninstegring, proteinuri
� Påverkan på leverenzym
� Neutropeni



� Ferritin ett bra mått på järninlagring (Kan 
vara falsk förhöjt vid infektion/ 
inflammation)

� Kontrollera vid varje transfusion och gör en 
registrering över varje år

� Ferritin 500-1000 är en bra nivå



� MRT2 används för att bedöma järninlagringen 
i levern, hjärtat och hypofysen



�LIC (Liver Iron Concentration) mäter 
järnkoncentrationen i levern

�Önskvärt värde < 3-7mgFe/g levervävnad



� Vid hjärtbedömning anger man normal signal 
som >20ms

� <10ms visar allvarlig risk för hjärtpåverkan



� Ibland görs även leverbiopsi för att mäta 
järnvärdet mer exakt



� Ferritin vid varje blodtransfusion
� Blodstatus + neutrofila, Levertansaminaser, 

Krea och urinsticka om oral kelering
� Hörsel
� Ögonundersökning
� MR T2 av lever och hjärta
� Leverbiopsi



TACK !


