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Introduksjon

•  Thalassemier	er	en	veldig	heterogen	sykdomsgruppe	hvor	syntese	av	
globinkjeder	er	nedsa7	eller	fraværende.	

•  Syntesedefekt	er	vanligvis	kvan<ta<v,	men	det	er	også	strukturvariasjon	i	<llegg	
<l	nedsa7	produksjon.			



1-5%	av	verdenspopulasjon	bærer	en	talassemisk	mutasjon.	
Høy	prevalent	i	sub-Saharian	land,	Middelhavet	<l	Midt-Østen,	India	,	øst	-	og	sør-øst	Asia.		
På	grunn	av	massiv	migrasjon,	er	thalassemi	et	vanlig	klinisk	problem	i	Nord	America,	Nord	
Europa	og	Australia		
I	Norge	?	
	



Hb struktur 

Hb	frakter	O2	i	blod.		
Ca.	300	milioner	Hb		
molekyler	finnes	i		
en	erytrocy7		



Hb syntese
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Hb i livsfasene

	
	

	
Hos	en	voksen	:		
	



Alfa-thalassemier 

•  Mangel	av	en	alfa	-gene	:	silent	bærer	
•  Det	oppdages	vanligvis	ved	genotypeanalyser	

•  Mangel	av	2	alfa-gener	:	thalassemia	minor	(trait)	
•  Asymptoma<sk	men	mykrocytose	og	hypokromi		

		
•  Mangel	av	3	alfa-gener	:	HbH	(alfa-	thalassemia	intermedia)	

•  Heterogen	sykdomsgruppe	

•  Mangel	på		4	alfa-gener	:	Hb	Bart	(hydrops	fetalis)	
•  Død	i	uteri	eller	re7	e7er	fødsel	



Beta-thalassemier 

•  Heterozygoter	for	beta	++	mutasjon	:	silent	bærer	
•  Heterozygoter	for	beta	+	eller	beta	0	mutasjon	:	thalassemia	beta	minor		

•  Asymptoma<ske	,	men	mykrocytose	og	hypokromi	

•  Homozygoter	for	b+/b+	eller	compound	heterozygot	for	b+/b0	mutasjon	:	
thalassemia	intermedia	

•  Heterogen	sykdomsgruppe	

•  Homozygot	for	b0/b0	eller	compound	a	heterozygot	for	b+/b0	mutasjon	:	
thalassemia	major	



Alfa-thalassemimutasjoner

• Delesjoner		
•  alfa	0	(40	kjente	mutasjoner)		
•  alfa	+	(10	kjente	mutasjoner)	

•  Ikke	delesjoner	:		
•  90	kjente	mutasjoner	
•  Mer	alvorlig	klinisk	bilde	



Beta-thalassemimutasjoner

•  300	kjente	mutasjoner		
• Kombinasjon	med	andre	Hb	varianter	

•  HbS,	HbE,	HbC	etc	

(http://globin.bx. psu.edu/hbvar/) 	



HbH
	

	

Eksess	B-globin	kjeder		danner	tetramer	
Beta-4	(HbH)	som	har	høy	O2	affinitet	
og	leverer	veldig	lite	O2	perifert.		
	
HbH	danner	presipitater	i	erytroblaster	
med	<dlig	celledød.	
	
HbH	akkumulerer	seg	i	modne	
erytrocy7er	:	oksida<v	skade,	øker	
membrans<vhet	->	hemolyse		
	
Høy	prevalens	i	Sørøst	Asia	og	sør	Kina.		
	
	
	

	

	

HbH	Review,	Blood	2003	



HbH
	

• Klinisk	bilde	er	avhengig	av	
mutasjonstype	:		

•  “Dele<onal”		:	75	%	HbH	.	Milde	former		
(average	Hb	9,5	g/dl)	

•  “Non	dele<onal”		(2	delesjoner	+	punkt	
mutasjon	eller	insersjon	):	mer	alvorlig	
form	og	behov	for	 	transfusjoner. 		

• 70-75%	av	HbH	pasienter	har	
jernavleiring		





Patogene>ske mekanismer 

Taher, Lancet 2018; 391: 155–67 	



Jernbalanse 

Jern	for	basal	metabolisme	(20-30	mg	daglig)	
kommer	fra	turnover	av	gamle	erytrocy7er	i	RES.	
Bare	1	mg	kommer	fra	tarmabsorpsjon.	
		

	

	

	

Taher,	BriBsh	Journal	of	Haematology,	147,	634–640	



Transfundert	blod	inneholder	ca.	200–250	mg	jern	per	unit.	
(2–4		SAG	/måned	=		5000–10	000	mg/år		eller	0·3–0·6	mg/
kg/dag	)		



Thalassemidiagnos>kk

•  Lab.prøver	:	Hb	(lav)	,	MCV	(lav)	,	MCH	(lav)	,	re<kulocy7er	(høye),	
bilirubin	(høy),	LD	(høy)	,	haptoglobin	(supprimert),	DAT	(neg.)	

• Utstryk		



Thalassemidiagnos>kk

• Hemoglobintyping	:			

•  HPLC	metodikk		
•  kapillærelektroforese		
•  DNA-	analyser	(genotyping	og	sekvensering)	

•  Beta	thal	:	HbA2	øker,	HbF	øker		
•  Alfa	thal	:	ingen	økning	av	HbA2	eller	HbF	fordi	alfa	kjeder	mangler.		

Beta-thal,	Hb	varianter	

Alfa-thalassemier	





Komplikasjoner ved transfusjonsavhengige thalassemier 
(TDT)
•  Hjertesykdom		

•  Arytmier,	endringer	i	hjertefunksjon,	pulmonal	hypertensjon		

•  Leversykdom		
•  Cirrhose,	hepa<7	B	og	C	,	hepatocellulær	carcinom	

•  Endokrine	glander	
•  Hypofyse,	thyroidea,	parathyreoidea,	pankreas	

•  Skjele7sykdom		
•  OBS!	Tidlig	osteoporose	

•  Gallestein		
•  Ekstramedullære	pseudotumorer	

•  Milt,	lever,	lynfeknuter,	columna,	paraspinalt	

•  Leggsår		
•  Trombose	
•  Infeksjoner	(transfusjoner,	splenektomi,	jernoverskudd,	desferrioxamin)	

Taher	,Blood	2018	



Komplikasjoner ved ikke 
transfusjonsavhengige 
thalassemier (NDTD) 

	

Samme	manifestasjoner	som	ved	
TDT	men	varierende	
alvorlighetsgrad	
	
Tromboser	4-5	ggr	høyere	 	risiko	
enn	TDT	
	
Pulmonal	hypertensjon	4	gg	høyere	
forekomst	enn	TDT	
	
Leggsår		og	asymptoma<sk	cerebralt	
insult		strokes	sees	ooere	enn	hos	
pasienter	med	TDT	
	
	

	

	

	

	

	 	 	 	
	 		

Taher,	Blood	2018	



Oppfølging 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 			 	 		
	

Kontrollskjema	i	handlingsprogrammet	



Svangerskap

Før	svangerskap	:		
	

•  Partner	(thalassemi	?/bærer	?)	
•  Fer<litetssvurdering		
•  Jernoverload	:	hjerte	og	lever	(MR),	kardiologisk	vurdering.	Utse7/fraråd	svangerskap	ved	
hjerteaffeksjon.	

•  Endokrin	:		
•  Osteoporose	vurdering	,	D	vitamin	<lskudd,	stopp	bisfosfonater	6	mnd	før	
•  Thyreoidea	funksjon	
•  Diabetes	:	screening		

Origa,	Mediterr	J	Hematol	Infect	Dis	2019		
	



Svangerskap

•  Komplikasjoner	:	placentaiskemi,	abrup<o,	hypertensjon,	nyrestein,	gallestein,	UVI	
infeksjoner.	

•  Anemi	påvirker		fødselsvekt,	pretermin	fødsel	

Anbefalt	Hb	nivå	
•  Transfusjonsavhengige	thalassemier	(TDT)	:	Hb	=/>	10	g/dl		 		
•  Ikke-transfusjonsavhengige	thalassemier	(NTDT)	:	varierende	erfaringer	
		

Oppfølging	
	
	

Origa,	Mediterr	J	Hematol	Infect	Dis	2019		

	



Svangerskap

Jernchelering	:	
• ikke	anbefalt	men	desferrioxamin	kan	brukes	i	spesielle	<lfeller	ved	hjertesvikt	i	
siste	trimester,	under	fødsel	og	postpartum.		

• Skio	<l	desferrioxamin	ved	planlegging	av	graviditet.	Stopp	hvis	gravid.	

• Regelmessig	kardiologisk	oppfølging	under	svangerskap	og	e7er	fødsel.	
	

	

Origa,	Mediterr	J	Hematol	Infect	Dis	2019		

	



Svangerskap

	Trombose	:	
•  Risiko		øker	hos	splenektomerte	og	hos	de	som	ikke	er	regelmessig	transfundert.	

•  Ingen	klare	retningslinjer	
•  Det	anbefales	profylakse	med	lav	molekulær	heparin	ved	risikofaktorer	(splenektomert,	ikke	
regelmessige	transfusjoner,	trombocytose,	<dligere	tromboser/aborter).			

	
	
	

Origa,	Mediterr	J	Hematol	Infect	Dis	2019		

	



Svangerskap

•  Husk	folaqlskudd	(5	mg	daglig)	:	risiko	for	føtal	neural	tube	defect	pga.	
folsyremangel	sekundær	<l	økt	erytropoiese.		

•  Ved	splenomegali	og	hypersplenisme,	kan	splenektomi	gi	bedring	av	
hematologiske	verdier	men	økt	komplikasjoner	(infeksjoner,	trombose)	

	
	
	



Behandling
	
• Transfusjon	
• Jernchelering	
• Induksjon	av	føtal	Hb		
• Splenektomi		
	



Transfusjon

•  Trasfusjonsavhengige	thalassemier	:	Hb	9	-10,5	g/dl	(hjertesyke	11-12	g/dl)		
•  Ikke	transfusjonsavhengige	thalassemier	:	Hb	nivå	skal	ikke	være	indikator	
for	transfusjon	

•  Transfusjoner	gis	ved	stress	situasjoner	som	svangerskap,	infeksjoner,	kirurgi		
•  Transfusjoner	vurderes	også	ved	dårlig	livskvalitet,	tegn	på	skjelerorandringer,	
gjenta7e	hemoly<ske	kriser,	Hb	fall	samt	økende	miltstørrelse.	

•  Ulemper	:	alloimmunisering,	transfusjonassosierte	infeksjoner	og	jernavleiring	



Jernchelerende medikamenter

Taher, Lancet 2018; 391: 155–67 	



Jernchelering og oppfølging

•  Start	:	
•  Trasfusjonsavhengige	thalassemier	:	ferri<n	>	1000	mg/dl	
•  Ikke	transfusjonsavhengige	thalassemier	:	ferri<n		>	800	mg/dl	

•  Oppfølging	:		
•  Ferri<n	hver	3.	måned	
•  Transferrinmetning	>	75%	:	indikerer	NTBI	
•  MR	hjerte	(hver	6.,	9.	eller	12.	måned	avghengig	av	alvorlighet)	
•  MR	lever	(hver	6.,	9.	eller	12.	måned	)	



Medikamenter som øker HbF

Hydroxyurea	
	ved	transfusjonsavhengig	thalassemi	(TDT)	:	noen	pasienter	
	ved	ikke	transfusjonsavhengige	thalassemier	(NTDT)	:	(Ikke	randomiserte	studier.	

Anbefalinger	er	basert	på	observsjonsstudier	og	små	kliniske	studier)		
•  Ved		beta-thalassemi	intermedia		
•  Ved	behov	for	transfusjoner	men	alloimunisering	
•  Pulmonal	hypertensjon		
•  	Extramedullær	hematopoiese	med	pseudotumorer	
•  	Leggsår	

• Dose	10	mg/kg/dag,	øk	5	mg	hver	8.uke.	Maks	dose	20	mg/kg/dag	
• Mål:	Hb	s<gning		>1	g/dl	e7er	6	mnd	
• Respons	evalueres	e7er	3	og	6	måneder.	Ved	respons	evalueres	pasienten	e7er		12,	18	og	24	mnd		
• Seponer	medikamentet	ved	manglende	respons.		

InternaBonal	guidelines	for	NTDT,	2013	

	



Splenektomi 

•  Sjelden		
•  Ulemper	:	infeksjoner,	trombosetendens	

•  Indikasjoner	:			
•  symptoma<sk	splenomegali,	hypersplenisme	og	ved	de	som	ikke	kan	få	transfusjoner	eller	jernchelering.			

•  Ved	splenektomi	husk	:	
•  Vaksiner	:	Meningokokk,	haemophilus,	pneumokokk	
•  Tromboseprofylakse	ved	høy	risiko	situasjoner		



Allogen stamcelletransplantasjon

•  Eneste	kura<v	metode	for	alvorlige	thalassemier	
•  Behandlingen	gir	en	sykdomsfri	overlevelse	>	80%	med	HLA-iden<sk	familiedonor.		

•  Terapi	relatert	mortalitet	(TRM)	ned	<l	5%	hvis	iden<sk	familiedonor	og	hos	lav	risiko	pasienter.		
•  Vik<g	at	det	gjøres	så	<dlig	som	mulig	(de	første	leveår)	når	jernavleiring	ikke	er	stor.	Høy	
mortalitet	>	18	år.	

•  Vik<g	å	utvelge	rik<ge	kandidater.	
•  Fortsa7	komplikasjoner	relatert	kondisjonering,	GVHD,	graosvikt,	men	med	rik<g	utvalg	av	
pasienter		har	outcomes	bli7	mye	bedre.	

Angelucci,	Haematologica	2014;	99(5)		

	



Nye behandlinger

•  Sotatercept,	Luspatercept		
	Luspatercept		(	Reblozyl)	godkjent	av	FDA	09.11.19		

	
•  JAK	2	inibitorer		

•  Studier	i	fase	2.	Effekt	på	splenomegali	men	ikke	på	Hb.	

•  Minihepcidiner		
•  Studier	i	fase	1,2.	Es<mert	godkjennelse	i	2023	

•  Genterapi		
Zynteglo	godkjent	av	FDA	september	2019	

	



Take home message

•  Thalassemier	er	en	veldig	heterogen	sykdomsgruppe	
•  Utordringene	er	like	store	ved	transfusjosnavhengige	og	ikke	
transfusjonsavhengige	thalassemier		

•  Tverrfaglig	samarbeid	
•  Oppfølging	med	regelmessige	kontroller		

•  Husk		oppfølgingsskjema	
•  Nye	behandlinger	kommer	
•  Et	nasjonalt	register	i	Norge	ønskes.	



                               



	
Pasient	med	beta	thalassemia	intermedia	…..	

“… I	remember	when	I	was	a	child	my	mother	used	to	
always	tell	me	that	I	should	be	thankful	that	I	was	not	
diagnosed	with	beta-thalassemia	major	and	that	I	do	not	
have	to	spend	most	of	my	Bme	at	the	hospital	taking	
transfusions.	But	that	was	not	the	case.	For	the	past	10	
years,	I	have	been	in	and	out	of	the	hospital	so	many	
Bmes	that	I	lost	count.	I	suffered	serious	complicaBons	
that	almost	got	me	killed	referring	to	pulmonary	
embolism	and	had	a	major	surgery	that	almost	got	me	
paralyzed	referring	to	laminectomy	for	paraspinal	
extramedullary	pseudotumors	.And	worse,	now	I	can	no	
longer	play	any	sports	from	this	ulcer	on	my	foot	that	
refuses	to	go	away…”		

	

	
	


