
Månedsskrift for almen praksis / april 2022 

Baggrund

-

-
-

-

-

en nøglerolle ved allerede tidligt i for-
-

 

Den hyppigste genetiske dispositi-
on til sygdom hos danskere

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

Af  / 

Hæmokromatose 

Kontakt / 
 

 
 

 
 

Genetisk HFE-hæmokromatose er den hyppigste arvelige disposition til sygdom pga. for 
meget jern i kroppen. Desværre overses denne lidelse ofte, selv om den er nem at afhjælpe, 
når diagnosen først er stillet. Læs her, hvornår det vil være klogt at supplere laboratorieud-
redningen med en jernstatus.

HÆMOKROMATOSE
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Case 1  / 

72-årig mand. Ingen kendte familiære dispositioner. I 43-årsalderen ledsmerter i knæ og ankler 

samt tiltagende, vedvarende træthed uden erkendt årsag. Tager kosttilskud inklusive fiskeolie 

og ginseng, men går ikke til læge. Generne forværres, og 48 år gammel konsulterer han sin 

læge. Der tages standardblodprøver, som er normale, men ikke P-transferrinmætning eller P-

ferritin. Røntgen viser begyndende slidgigt i hænder, fødder, hofter og ryg. Deltager 53 år gam-

mel i Herlev-Østerbroundersøgelsen, hvor der findes let forhøjede leverenzymer, som der ikke 

reageres på. Tager nu jerntilskud for at se, om det kan hjælpe. Det følgende halve år får han det 

tiltagende dårligt, går igen til læge, blodprøver viser nu stærkt forhøjede leverenzymer, P-trans-

ferrinmætning 85 % og P-ferritin 14.900 μg/l. Ultralyd viser forstørret lever og ascites. Indlæg-

ges og opstarter blodtapning. Gentest viser, at han er C282Y/C282Y-homozygot. Efter ugentlige 

tapninger gennem 1½ år er P-ferritin normal, og han fortsætter med vedligeholdelsestapninger 

x 2-3 årligt. Følges på gastroenterologisk-hepatologisk afdeling. Er nu i velbefindende med nor-

male levertal og uden tegn på organskader, bortset fra moderate ledgener. Ved familieudred-

ning af patientens fem søskende er to C282Y/C282Y-homozygote med klinisk hæmokromatose 

(ledsmerter), to er heterozygote og én er normal.

Figur 1 / 

Arvegangen ved HFE-hæmo-

kromatose er autosomal re-

cessiv, dvs. man skal arve én 

mutation fra både mor og far 

for at udvikle sygdom. Halv-

rød farve angiver, at perso-

nen har én genmutation (er 

heterozygot) og dermed er 

bærer af sygdomsgenet; hel-

rød farve, at personen har to 

genmutationer (er homozy-

got) og derfor pr. definition 

har hæmokromatose.
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Tabel 1 / Personer med disse symptomer og/eller organpåvirkning skal have  

målt jernstatus – P-transferrinmætning og P-ferritin.

Vedvarende, uforklarlig træthed

Ledsmerter

Vedvarende, uforklarlige smerter i abdomen

Forhøjede leverenzymer, leversygdom

Diabetes

Hjertesygdom

Hypogonadisme, erektil dysfunktion

Osteopeni, osteoporose

Udtalt hyperpigmentering eller «solbrændthed»

I en praksis med 2.000 patienter findes 
omkring otte homozygote personer, der er i 
risiko for at udvikle hæmokromatose.

››
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jernindtag med kosten samt et lavt al-

Hvis diagnosen stilles tidligt i forlø-
-

Boks 1 / 

P-jern alene kan IKKE bruges til vurdering af jernmangel eller -overskud, men bør altid sammen-

holdes med P-transferrin, så man kan beregne den procentuelle P-transferrinmætning (trans-

ferrinmætningsprocenten), som udføres på flere laboratorier (4). Hvis ikke, så er formlen: (P-

jern i μmol/l x 100/P-transferrin i μmol/l x 2), idet ét transferrin molekyle kan binde to jernato-

mer. Da P-jern udviser døgn- og måltidsvariation, bør den tages som fasteprøve om formidda-

gen (2, 4).

Boks 2 / 

Biokemisk penetrans: defineres som P-transferrinmætning ≥45 % samt P-ferritin ≥200 μg/l hos 

kvinder og ≥300 μg/l hos mænd (2), verificeret ved mindst to målinger. Den biokemiske pene-

trans er høj, ca. 94 % blandt danske mænd (3).

Præklinisk penetrans: er biokemisk penetrans uden symptomer eller organpåvirkning.

Klinisk penetrans: er biokemisk penetrans plus symptomer og/eller organpåvirkning og er høje-

re hos mænd end hos kvinder.
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Figur 2 / 

Blodtapning er en enkel og 

effektiv behandling, som 

gradvis fjerner kroppens 

overskudsjern.

Foto: Depositphotos

Tabel 2 / Behandling af hæmokromatose.

Startbehandling:

Blodtapning 300-500 ml med 1-2 ugers interval, indtil P-ferritin er ≤100 μg/l.

Kontrol af hæmoglobin før hver tapning og P-ferritin efter hver 4. tapning.

Vedligeholdelsesbehandling:

Blodtapning 1-4 gange årligt, så P-ferritin ligger mellem 50-100 μg/l og P-transferrinmætning 

holdes under 60 %.

Kontrol af hæmoglobin, P-ferritin og P-transferrinmætning før og 3-4 mdr. efter tapning.

HÆMOKROMATOSE
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Figur 3 / 

48-årig kvinde med nydiagno-

sticeret hæmokromatose og 

biopsiverificeret leverfibrose, 

der gennem flere år havde ta-

get jerntabletter pga. træt-

hed (anbefalet af egen læge). 

Ved gentagne blodtapninger 

blev der fjernet et jernover-

skud på næsten 5.000 mg, og 

P-ferritin faldt gradvis til nor-

malt niveau (7)
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Case 2  / 

53-årig kvinde henvender sig egen læge med træthed og diffuse muskelsmerter. Hun er lige før 

henvendelsen begyndt at få udsættende menstruationer, men har i perioden inden haft tilbøje-

lighed til meno-metrorrhagi. P-ferritin er meget lav, 22 μg/l – og der er lav P-transferrinmæt-

ning på 20 %.

Kvinden fortæller at hendes bror har hæmokromatose, og spørger lægen, om denne nu også er 

sikker på, at hun ikke selv har hæmokromatose, selv om blodprøverne ikke på nogen måde ty-

der på jernophobning. Der har ikke været gennemført familiær udredning, uvist af hvilken årsag.

Lægen erindrer svagt, at symptomer på hæmokromatose ofte debuterer efter menopausen hos 

kvinder, og er i tvivl om, hvad hun konkret skal stille op. Ringer derefter til Bispebjerg Hospital 

og får fat i bagvagten på gastromedicinsk afdeling.

Denne finder det på det foreliggende usandsynligt, at den pågældende har klinisk manifest hæ-

mokromatose, men tilråder alligevel genetisk udredning, ikke mindst af hensyn til patientens to 

voksne børn i tyverne.

Ved træthed, ledsmerter, forhøjede levertal, diabetes, hjertesygdom, erektil dysfunktion og po-

sitiv familieanamnese – TÆNK PÅ HÆMOKROMATOSE og TJEK JERNSTATUS.

Symptomer på hæmokromatose starter hos MÆND i 30-40-årsalderen og hos KVINDER omkring 

menopausen. 

Ved tvivlstilfælde kan man rådføre sig med den lokale gastromedicinske afdeling

Boks 3  / Husk familieudredning! 

Når en person har fået påvist genetisk hæmokromatose, bør de nærmeste biologiske slægtnin-

ge, dvs. forældre, søskende og børn genetisk testes for, om de er bærere af mutationen. Kan 

tages i praksis og står i WebReq under navnet HFE.

HÆMOKROMATOSE
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Figur 4 / 

Fødevarestyrelsens kostan-

befalinger 2021. Spis mindre 

kød, flere grøntsager og pro-

teinholdige bælgfrugter og 

drik mindre alkohol. Kostrå-

dene passer til personer med 

hæmokromatose.

Hæmokromatose er en sygdom med  
mange facetter -  afhængig af, hvilke  
organsymptomer der indtræder først,  
bliver personen henvist til forskellige spe-
ciallæger mhp. videre udredning.

››
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1. Mindst 500.000 danskere er bærere af HFE-mutationer, og mindst 20.000 danskere er dispo-

neret for at udvikle sygdom og organskader.

2. Diagnosen stilles ved måling af jernstatus (P-transferrinmætning og P-ferritin) og efterfølgen-

de gentest for HFE-mutationer.

3. Tidlig diagnostik og behandling med blodtapninger er afgørende for at bedre livskvaliteten, 

forebygge organskader og sikre en normal overlevelse. Derfor bør måling af jernstatus indgå 

som rutineanalyse i mange diagnostiske udredninger.
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