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Kostens betydning i behandlingen af hæmotokrose er interessant, da
den gængse behandling med blodtapninger kan være anstrengende
for patienterne (nogle patienter tappes en gang om ugen), og da
patienterne, udover jern, også mister bl.a. vitamin D. Der er ligeledes
en stigende interesse fra patienternes side om mere information om
kosten.
Hereditær Hæmokromatose
Hereditær Hæmokromatose (HH) er en autosomal recessiv sygdom, der
skyldes et jernoverskud i kroppen som følge af en øget jernabsorbtion fra tarmen (1). Jernet ophobes i kroppens organer, bl.a. lever,
bugspytkirtel, hjerte og hypofyse samt i leddene. Ubehandlet kan
HH føre til levercirrose, diabetes mellitus, hjertesvigt og gigtsmerter
(1). Man har de sidste 30 år vidst, at sygdommen var arvelig, men
først i 1996 lykkedes det amerikanske forskere at finde og isolere det
HFE-gen, der forårsagede hæmokromatose (1). HH er den hyppigste
arvelige tilstand i Danmark. Omkring 1 ud af 200 personer, dvs. 0,5%,
er homozygote og i risiko for at udvikle sygdommen (2). Den vigtigste
mutation, dvs. den, der kan udløse sygdommen, er C282Y (Figur 1).

Hæmokromatose genet blev spredt med vikingerne i år 750-1066
Hæmokromatose mutationens store udbredelse skyldes formentligt, at
der har været fordele forbundet med denne genmutation. Heterozygote/ homozygote kvinder har haft fordel af en højere jernabsorbtion, fordi de har restitueret hurtigere i forbindelse med hyppige børnefødsler og kraftige menstruationsblødninger. På samme måde har
heterozygote/homozygote mænd været bedre i stand til at overleve
store blodtab fra kampsituationer, fordi de hurtigere har kunnet gendanne det tabte blod (2).
Sygdommen er ikke særligt kendt, og patienterne diagnosticeres
sent i livet. Sygdommen bliver typisk opdaget hos mænd i 30-50 års
alderen, og hos kvinder først efter menopausen, når de toxiske virkninger af jernophobningerne i kroppen begynder at give symptomer.
Behandlingen af patienterne er blodtapninger. Men der er opstået
interesse for at undersøge, om den viden, der er om jernhæmmende
stoffer og biotilgængeligheden af jern i fødevarer, kan udnyttes til at
nedsætte antallet af blodtapningerne hos patienterne.
Normalt får danskerne ikke jern nok,
men for denne patientgruppe er det omvendt
Normalt er det vanskeligt for befolkningen som helhed at få tilstrækkeligt med jern gennem kosten (2). HH patienterne står over for den
omvendte problematik. Ved at udnytte, at visse fødevarer, fx te, har
en hæmmende virkning på optagelsen af jern, skal det undersøges,
om systematisk indtag af te før et måltid kan hæmme jernoptagelsen

Figur 1. Arvegangen ved hæmokromatose. Den røde farve angiver
arveanlægget (C282Y) for sygdommen.
(A) Hvis begge forældre hver har ét arveanlæg, får en fjerdedel af
børnene to arveanlæg og dermed risiko for sygdom. (B) Hvis én
af forældrene har to arveanlæg og den anden ét arveanlæg, får
halvdelen af børnene to arveanlæg og dermed risiko for sygdom.
Denne type arvegang kaldes autosomal recessiv (3) (med tilladelse af
Nils Milman).
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enterologisk afdeling på Bispebjerg Hospital, er der etableret kontakt
til patienter og bloddonorer, der har givet tilsagn om at deltage i
kostforsøget.
En kop te før måltiderne?
Der er bl.a. i Tyskland lavet en undersøgelse i 1998, der tyder på, at
te har en målbar hæmmende effekt på jernoptagelsen (4). Undersøgelsen fra Tyskland er meget grundig og har løbet over 48 uger.
Projektet ”Kostens betydning for Hæmokromatose patienter” vil max
løbe over 4 uger. Men forsøgsdesignet fra den tyske undersøgelse
vil blive anvendt. De patienter og bloddonorer, der har sagt ja til at
deltage i kostforsøget, skal i 4 uger drikke en kop te (200 ml) før
hvert hovedmåltid (3 gange dagligt). Ferritin tallet skal måles før og
efter kostforsøget. For at parametrene bliver så ens som muligt, får
alle deltagere i forsøget udleveret den samme te (doneret af Lipton),
der skal bruges i hele perioden.
Projektet afsluttes i august 2016 og resultaterne bringes i Diætisten
oktober 2016.
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så meget, at det kan måles på patientens ferritin niveau i blodet.
I takt med, at blodbankerne i Region Hovedstaden er begyndt at
teste deres donorer for ferritin, bliver der fundet en del personer med
hæmokromatose. Interessen for kostens betydning for HH patienterne
har ikke været stor, fordi behandlingen med blodtapninger er meget
effektiv i forhold til at få jern ud af kroppen. Grunden til at interessen
for kostens betydning er stigende er, at det kan være anstrengende
for patienterne at blive tappet så hyppigt (nogle patienter tappes
en gang om ugen), da, de ud over jern, også mister bl.a. vitamin D.
Derudover er der også en stigende interesse fra patienternes side om
mere information om kosten.
Te hæmmer jernoptagelsen
Det har givet inspiration til projektet: ”Kostens betydning for Hæmokromatose patienter”, der skal søge at klarlægge, om kosten
kan have målbar betydning for HH patienterne. I samarbejde med
overlæge Karin Magnussen fra blodbanken på Hvidovre Hospital samt
overlæge Frank Schiødt og sygeplejerske Rikke Terkildsen fra Gastro-

Hereditær Hæmokromatose er relativt ukendt, selvom det er
den hyppigst forekommende genmutation i Danmark (1).
Hereditær Hæmokromatose har været kendt i mere end 100
år. I 1889 blev de første patienter beskrevet af den tyske læge
von Recklinghausen. Patienterne havde fuldt udviklet hæmokromatose med brunfarvning af huden og diabetes til følge.
Sygdomsbilledet fik betegnelsen ”Bronzediabetes”. Man har
de sidste 30 år vidst, at sygdommen var arvelig, men først i
1996 lykkedes det amerikanske forskere at finde og isolere
det HFE-gen, der forårsagede Hæmokromatose (1).
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Ordforklaring:
Autosom: kromosom, der ikke er et kønskromosom.
Autosomal: knyttet til et autosom. De arveanlæg, der er beliggende i autosomerne, betegnes autosomale gener og siges at udvise autosomal arvegang.
Ferritin er et mål for størrelsen af kroppens jerndepot.
HFE-gen High Fe (iron) gen -Humant hæmokromatose protein
HFE genundersøgelse er indiceret ved mistanke om hæmokromatos
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