
Anæmi – mangel eller 

produktionsdefekt? 

Medfødt eller erhvervet?

September 2014

Henrik Frederiksen

Overlæge, phd

Hæmatologisk afd. X, OUH

henrik.frederiksen@rsyd.dk 



40 årig kvinde indlagt akut med anæmi
Dag 1 Dag 6



Anæmi karakteristik
Anæmitype Årsag

Mikrocytær

=MCV < 80 fl

Jernmangel - kronisk blødning, fejlernæring

Thalassæmi

Anæmi ved kronisk sygdom (langvarig)

Normocytær

Akut blødning

Akut hæmolyse

Marv-hypoplasi, -fortrængning

Kronisk sygdom

Dimorf anæmi 

Makrocytær

=MCV > 98 fl

B12, Folinsyre mangel

Retikulocytose (f.eks. hæmolyse)

Myelodysplasi 

Cytostatika (Hydrea)

Alkoholisme

Myxødem



Hvorfor er det vigtigt at 
ikke-hæmatologer kan 

anæmiudrede??



Noget af arvesølvet er gledet os 

af hænde

Rp. Inj Betolvex 1 mg im. X 4/år
Blood 1946



Malign hæmatologisk sygdom…

• Incidensen af malign hæmatologisk sygdom er 10-50 gange 

højere blandt ældre end yngre og befolkningen ældes

• Behandlingerne bliver stedse flere

• Prognosen bliver bedre

• Vi får flere kronikere

• Fra 1980 er antallet af danskere i live med malign hæmatologisk  

sygdom øget fra 3.000 til 14.000





Programmet for min snak

• Årsager til anæmi

• Anæmi ved inflammation/kronisk sygdom

• Medfødt hgb sygdomme

• Screening

• Hvornår skal jeg kontakte en hæmatolog?



Anæmi epidemiologi

• 20-40% af verdens befolkning!!

• 2% i almen DK praksis

• Multifaktorielt – skyldes især:
– Fattige lande

• Fejlernæring

• Malaria

• Intestinale parasitter

• Medfødte hæmoglobinsygdomme

– Rige lande
• Erhvervet sygdom



Anæmi definition

Voksne nedre hgb grænse

•Hgb < 7,3 mmol/l ♀
•Hgb < 8,3 mmol/l ♂

CAVE:

Gravide

Dehydrerede

Måleudstyret - 10% ændring 
før signifikant!

BØRN nedre hgb grænse

0 - 3 dage 9,1

3 - 7 dage 8,5

7 - 14 dage 8,0

14 dage - 1 md 6,8

1 - 6 md 5,5

6 md - 1 år 5,8

1 - 2 år 6,0

2 - 12 år 6,5

12 - 18 år 6,6



Anæmi - hvem skal 

indlægges akut?



• Anæmiårsager

• Nedsat produktion af erythrocytter

• Nedsat levetid af erythrocytter

• Blødning



Nedsat erythrocytproduktion
• Mangel af ”byggesten”: Jern, folinsyre, vitamin-B12

• Manglende stimulans: Erythropoietin mangel

• Knoglemarvsinsufficiens:
– Thalassæmi 

– Anæmi ved kronisk sygdom

– Knoglemarvsmetastaser

– Aplastisk anæmi

– Malign hæmatologisk sygdom

– Virusinfektion

– Forgiftninger

– Radioaktiv bestråling

– Andre sjældne knoglemarvssygdomme



Nedsat erythrocytlevetid = 
hæmolyse

• Skyldes 

– Erythrocytdefekter: 
• Cytoskelet: Heriditær sfærocytose m.fl.

• Hæmoglobinsygdom: Thalassæmi, Seglcelleanæmi

• Enzymmangler: G6PD, pyrovatkinase

• PNH

– Ekstra-erythrocytære årsager
• Autoimmun hæmolyse

• Mekanisk hjerteklap

• Hypersplenisme

• Trombotiske mikroangiopathier



Blødning

• Gastrointestinalt 

• Gynækologisk
• Urologisk





Jernmangel anæmi –

find hullet i 

karbanen



Blodudstrygning jernmangel



Erytrocytter
2500 mg

Erytrocytter
2500 mg

Monocyt/makro-
fagsystem

Monocyt/makro-
fagsystem

Knoglemarv og
erytroblasterr

Knoglemarv og
erytroblasterr

Væv
enzymer

3 mg

24 mg

24 mg

24 mg

24 mg

Absorption
1 mg

Tab
1 mg

Jernbalancen – kroppen indeholder 4g jern

Depotjern
lever, milt
1200 mg



Fakta om jern

• Normal ”vestlig” kost 
indeholder 15 mg jern / dag

• Halvdelen kan optages
• 3 mg optages i tarmepitelet
• 1 mg ender i portalblodet

• Jernabsorption øges til max 3-4 
mg / døgn og påvirkes af
– Tom mave
– Hæmbundet jern
– Fe2+ holdige jernsalte
– Ineffektiv erythropiese
– Graviditet
– Hypoxi

Gruppe Anslået 
optimalt 
jernindtag

- 12 år 5-10mg

12-20 år 10-20mg

Mænd og ikke-
menstruerende 
kvinder

10mg

Menstruerende 
kvinder

20mg

Gravide 50-70mg

Ammende 20-40mg



Patienten har fået ordineret jern 
men hgb stiger ikke?

• KOMPLIANCE??? - jernabsorptionstest

• Malabsorption? - Jernabsorptionstest 

• Pågående blødning

• Har patienten jernmangel?

• Kronisk inflammation





Anæmi ved Kronisk Sygdom -
patofysiologi

• Hepcidin hæmmer den cellulære efflux af jern 
ved at binde sig til og derigennem inducere 

degradation af det membranbundne ferroportin, 

som transporterer jern ud af cellerne 
(enterocytterne i duodenum, makrofager og 
hepatocytter ). 

• Ved infektion/inflammation/cancer stimuleres 
syntesen af hepcidin af  inflammatoriske 
cytokiner, bl.a. IL-6.



Diagnostiske prøver ved jernmangel 
versus anæmi ved kronisk sygdom

Kronisk sygdom Jernmangel

P-jern lav lav

P-transferrin normal/lav høj

S-ferritin høj/normal Lav - patognomonisk

P-transferrin-receptor normal høj

Jernmætning [ref.0,15-0,57]

(p-jern / 2 x p-transferrin)

højere/normal Lav (<0,1)

Jernbehandling Uden effekt Med effekt

P-hepcidin (ikke rutine) Høj Lav

Jern i knoglemarven normal/høj Lav/fraværende



Medfødt hgb sygdom



Et stort globalt problem

• Verdens hyppigste arvelige sygdomme med 
op mod 270 millioner bærere 

• Mere end 200 forskellige mutationer

• I visse lande er op mod 80% bærere
• På Sardinien er 18% bærere af α-thalassæmi 

og 13% af β-thalassæmi.
• I Nordeuropa er sygdommene stadig relativt 

sjældne men i vækst som flg af indvandring.
• I England er man nået til 5. generation efter 

indvandringen begyndte – hvem skal 
undersøges??



Fordeling af hæmoglobinopathier

Selektion af bærertilstand som følge af malaria – især 
hgbS, men også thalassæmier



Hæmoglobin-
molekylet

Et normalt hæmoglobinmolekyle består af

• 2 α-globinkæder

• OG

• 2 β-globinkæder, eller

• 2 γ-globinkæder, eller

• 2 δ-globinkæder

• Foruden Hæm delen

Normalt voksen Hgb A

Føtalt Hgb F

Voksen Hgb A2 (2,5%)



Globinkædesyntese i foster- & 
spædbarnstilværelse



Ubalance i globinkæde produktionen
Hvis β-globinkæder helt mangler kan 4 α-kæder godt 

danne et Hgb molekyle som dog er ustabilt og dårligt 
afgiver ilt. 

Hvis α-globinkæder helt mangler kan  4 β-kæder ikke 
danne et Hgb molekyle. Det medfører øget dannelse af 
δ-kæder og derved HgB A2 som dog ikke kan bruges 
til ilttransport. Derudover vil γ-globinkæde produktion 
og derved Hgb F ikke ophøre efter fødslen.

I begge tilfælde vil ”ubrugte” globinkæder medføre 
inklusionslegemer i erythrocytterne som medfører 
yderligere hæmmet hæmatopoiese & hæmolyse 





Hæmoglobinsygdomme
To typer medfødte sygdomme
• Syntesesvigt af én eller flere af globinkæderne -

thalassæmi
– Ubalance i globinkædesyntese (for lidt af en slags 

globinkæder og forholdsvis for mange af den anden) 
og derved

– Ineffektiv erythropoiese

– Hæmolyse

– Anæmi

• Strukturelle ændringer i én af globinkæderne    
ustabile hæmoglobinmolekyler fx 
seglcelleanæmi 
– Fysiske ændringer i hæmoglobinmolekylet

– I mindre grad anæmi og hæmolyse



β-thalassæmi 
patofysiologi



Beta thalassæmi

• Homozygote ß-thalassæmia major: Svær anæmi fra 
småbarnsalderen, knogledeformiteter hvis 
underbehandlet

• ß-thalassæmia minor: Ingen symptomer. Let anæmi

• Forekomst: Sydeuropa, mellemøsten, nord-vest 
afrika, sydøstasien

• Diagnostik: Svær mikrocytose (MCV < 65), Hgb-
elektroforese, Hb-F, Hb-A2

• Behandling: 

– Thalassæmia minor: Ingen, genetisk rådgivning

– Thalassæmia major: Blodtranfusioner, 
jernkelerende behandling. Genetisk rådgivning. 
Evt allogen knoglemarvstransplantation. 



Alfa thalassæmi
• Homozygote (4 syge gener). Hb Bart (γ4). 

Hydrops foetalis ~ Intrauterin død (hyppig 
årsag til spontan abort)

• Homozygote (3 syge gener). HbH (β4) 
sygdom. ”Relativt mild” thalassæmisygdom 

• Heterozygote (2 eller færre syge gener). 
Asymptomatiske. Svære at diagnosticere

• Forekomst: Sydeuropa, Afrika syd for 
Sahara, mellemøsten, sydøstasien

• Diagnostik: Svær mikrocytose (MCV < 65, 
men ikke de heterozygote), Hgb-
elektroforese, Hb-F, Hb-A2

• Behandling: 

– Ingen, genetisk rådgivning, tranfusion, 
jernkelering



Seglcelleanæmi



O
2

afgivelse



Seglcelleanæmi
• Punktmutation i ß-globinkæden          HgbS 

(β6Glu→Val) 

• Hgb AS - heterozygote. Ingen symptomer

• Hgb SS - homozygote. 

– Seglcellekrise: Mikrothromber i mange organer, 
abdominale smerter, knogle/ledsmerter, feber

• Behandling: 
– Daglidag

• Hydrea - øger hgb F

• Transfusion

• Jernkelering

– Kriser: Væske, ilt, antibiotika, morfin



Sequelae til hæmoglobinsygdomme

• Følger efter tromboser (seglcelleanæmi)
– CNS (apoplexi)
– Lunger (kronisk pulmonal hypertension)
– Knogler (morfikamisbrug)
– Lever (leverinsufficiens)
– Milt (funktionel aspleni)
– Hud (kroniske sår)
– Dybe vener (venøs insuffciens)
– Genitalia (priapisme og siden impotens)
– Hypofyse (hypofyseinsufficiens)

• Følger af insufficient hæmatopoiese 
(Thalasæmi)
– Knoglemisdannelser
– Hjerteinsufficiens (kronisk anæmi)

• Følger efter jernophobning samme 
steder



Italienske fødselsårgange med thalassæmi



Genotype      fænotype

• Antallet af syge gener og mutationstypen bestemmer 
sværhedsgraden

• Stor variation af fænotypen af personer med samme 
genotype

• Blandingsformer – ”compound” homo- eller heterozygote
– Seglcelle/thalassæmi

– Hgb E / beta thalassæmi

– osv

• Kan medføre både forværring og forbedring af sygdommene.

• F.eks. kan det være en fordel at have ”slukket” et par af α-
globingenerne ved ß-thalassæmia major da overskuddet af 
α-globinkæder derved bliver mindre



Hæmoglobinsygdomme i DK

• 10-13.000 personer i DK bærer et β-thalassæmigen eller et 
seglcellegen

• 10-25.000 personer i DK bærer et α-thalassæmigen
• Skønnes født ca. 8 syge børn  / år (uden screening) blandt 

indvandrere eller efterkommere fra
• Thalassæmi:

– Middelhavslandene, Mellemøsten, Iran, Irak, Pakistan, 
Indien, Sydøstasien, Indonesien og Afrika.

• Seglcellesygdom:

– Afrika, Mellemøsten, Tyrkiet, Grækenland, Indien 
afroamerikanske befolkning



Screening i DK

• Screening af nyfødte?

• Screening af gravide 
indvandrere?

• Screening af indvandrere før 
de bliver gravide? 



Sardinien!

• Informerede hele befolkningen i 
medier, pjecer (ved læger, 
ægteskabskontorer, 
præventionsklinikker), møder mv

• Tilrådede ”hgb sygdomspositive”
til at kontakte familiemedlemmer  



Antal levendefødte børn med ß-
thalassæmia major på Sardinien efter 

fødselsårgang Ingen screening her



Skal vi screene nyfødte for Hgb 
sygdom?

SST: ”Ikke med mindre særlig grunde 
begrunder dette…”



Skal vi screene gravide for 
hæmoglobinsygdom?



Baggrund

• I Kbh amt undersøgte man i 1995 alle 
gravide kvinder af relevant etnicitet 
(n=505) med hgb elektroforese, hvoraf 
4,8% var ”positive”

• 12 havde hæmoglobinsygdom

• 12 havde bærertilstand af enten 
seglcelleanæmi eller β-thalassæmi

Birgens-H, UFL, 1997: 169: 3934-9



I Kbh amt indførte man 
efterfølgende screening af gravide 

efter flg kriterier: 
• Alle fra Middelhavsområdet, Iran, Irak 

og Pakistan med MCV <75.

• Alle fra Afrika, Mellemøsten, Indien og 
Sydøstasien uanset MCV.

• Alle af ”negroid oprindelse”, herunder 
den afroamerikanske befolkning.

Birgens-H, UFL, 1997: 169: 3934-9



Undersøgelse for 
hæmoglobinsygdom i 
graviditeten bør tilbydes 
hvis:

a.Der er symptomer hos den 
gravide eller partneren

b.Hvis parret er i familie

c.Hvis der er oplysning om 
arvelig blodsygdom i 
familien

……????

Mens SST anbefalede….



Visinfo siger om gravide mistænkt 
for Thalassæmi

• Gravide indvandrere fra Middelhavslande, 
Sydøstasien og Afrika som ikke tidligere er 
undersøgt for hgb sygdom skal have taget:

• Hgb og MCV

• Alle med lav MCV tages fraktioneret Hgb = 
”Hgb type” OG henviser til svangreamb.

http://www.visinfosyd.dk/wm365428



Visinfo siger om gravide mistænkt 
for Seglcelleanæmi

• Gravide indvandrere fra ”Lande syd for 
Sahara” som ikke tidligere er undersøgt

• Hgb, MCV, S-ferritin, S-Jern. Ved 
mikrocytær anæmi og normale jerndepoter

• Tages fraktioneret Hgb = ”Hgb type” OG 
henviser til svangreamb.

http://www.visinfosyd.dk/wm365428



Flowchart ved 
KBF



Prækonceptionel screening 

• Ingen vedtagne retningslinier – det må vi / I 
selv afgøre….



Ved 2 hæmoglobinsygdom heterozygote 
vordene forældre henvisning til Klinisk 
Genetisk Afd. mhp rådgivning og mulig 
prænatal diagnostik



Skal min anæmiske 

patient til 

hæmatologisk afd.??



En anæmisk patient skal henvises til 
hæmatolog / 

knoglemarvsundersøgelse

• Makrocytær anæmi med normale vitaminer

• Flere penier (og fravær af vitaminmangel)

• M-komponent (også uden anæmi)

• Mistænkt anden KM sygdom f.eks. CLL

• Patienten er anæmisk og jeg kan ikke finde 
ud hvorfor?



Hvornår er det ikke en hæmatolog 
man skal henvise til?

• Patienten har jernmangel anæmi og vi kan 
ikke finde hullet

• Patienten har jernmangel anæmi og hgb 
konc. stiger ikke trods jernbehandling



HUSK ALTID MCV!!


