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Sammanfattning

Introduktion
Anemi är  vanligt förekommande  i världen. Blödningar, ökad nedbrytning av röda 
blodkroppar eller nedsatt produktion/felaktig syntes av normalt hemoglobin (brist på 
byggstenar eller inflammationer) kan leda till anemi. Järnbristanemi är den vanligaste 
typen av anemi bland gravida kvinnor och drabbar 41,8 % av alla gravida kvinnor i 
världen enligt WHO.
Obehandlad allvarlig järnbristanemi under graviditet kan öka risken att fostret föds 
med låg födelsevikt. Den ökar även risken att fostret födds med anemi och/eller fostret 
får en försenad utveckling.
Både peroral och parenteral järnterapi har fördelar och nackdelar. Vid järnsubstitution 
under graviditet kan risken för vissa biverkningar ökas, t ex. gastrointestinala 
biverkningar som obstipation, och eventuella anafylaktiska reaktioner i samband med 
intravenös behandling kan ge allvarliga negativa konsekvenser för både mor och foster.

Syfte med arbetet är att jämföra effektivitet och säkerhet vid oral och intravenös 
järnsubstitution i samband med behandling av manifest  järnbristanemi under 
graviditet.

Material och metod
Artikelsökning genomfördes i primärt PudMed och i andra hand genom fritextsökning i
Google. Totalt 6 randomiserade kliniska studier (RCT)) som publicerats under senaste 
årtiondet  bildade underlag för resultatdelen i denna litteraturstudie.
Sökorden som användes i PubMed var: ”Iron”, ”Iron sucrose”, ”Pregnancy”, ”Oral 
intravenous”. För introduktionsdelen togs fram olika översiktsartiklar och generell 
information efter sökningar i Google . Sökorden som användes i Google var "anemi", 
"järnbristanemi", "IDA", "MCV", "serum-ferritin", "hemoglobinnivåer", "järnbrist hos 
gravida", "oral järnbehandling" och "parenteral järnbehandling".
Dessutom konsulterades följande hemsidor: Internetmedicin.se, 1177.se, 
RegionNorrbotten.se och Karolinska.se., Janusinfo.se

Resultat
Alla 6 studier visade att intravenös järnsackaros var effektivare än peroralt järn på att 
höja hemoglobinnivåerna och fylla på järndepåerna i kroppen. I samtliga studier 
observerades att uppkomsten av biverkningar var högre hos patienter med peroral 
järnbehandling än med intravenös järnsackaros. Alla studier konkluderade med  att 
intravenöst järnsackaros var effektivare och associerad med lägre biverkningsrisk  
jämförd med peroral  behandling med järntabletter vid terapi av järnbristanemi hos 
gravida patienter.

Diskussion
Studierna som ingick i detta arbete hade stränga inklusions-/exklusionskriterier och 
representerade ett relativt homogent material. Resultaten från dessa studier har därför 
hög intern validitet även om överförbarheten till svenska förhållanden kan vara 
problematisk. Dock kan konklusionen dras att intravenös järnbehandling är mer 
effektivt och behäftad med lägre biverkningsfrekvens än peroral behandling.
Antal totalobservationer var dock för lågt för att kunna bedöma risken för anafylaktiska
reaktioner.

Nyckelord Anemi, järnbristanemi, oral järnbehandling, intravenös järnbehandling, 
järnsackaros
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 1. Introduktion

1.1 Anemi

De röda blodkropparnas uppgift i människans kropp är bland annat att transportera 
syre till kroppens olika organ. Erytrocyterna transporterar syret med hjälp av 
hemoglobin som är ett ämne som fångar upp syret som skall transporteras vidare. 
Anemi är brist på antal röda blodkroppar och/eller hemoglobin och ett vanligt  
förekommande sjukdomstillstånd i hela världen. Det finns 3 olika mekanismer som kan
leda till anemi; blödningar, ökad nedbrytning av röda blodkroppar eller nedsatt 
produktion/felaktig syntes av normalt hemoglobin (brist på byggstenar eller 
inflammationer).  Järn är ett spårelement och en  central byggsten i 
hemoglobinmolekylen och behövs för att kroppen skall kunna bilda fungerande 
hemoglobin med bindningskapacitet för syre eller oxygen. För att bilda erytrocyter så 
behövs bland annat tre helt essentiella ämnen; järn, folsyra och vitamin B12. Brist på 
ett eller fler av dessa 3 ämnen kan leda till blodbrist eller anemi (1, 2, 3).

Anemier kan indelas i  3 typer,  mikrocytär,  normocytär och  makrocytär anemi (4).

Mikrocytär anemi

Mikrocytär anemi är en typ av anemi som klassificeras av det låga hemoglobinvärdet i 
förhållande till antalet erytrocyter. Järnbrist är den vanligaste orsaken till mikrocytär 
anemi(4, 5 ).

Normocytär anemi

Ett antal sjukdomar kan leda till att patienten utvecklar  en sekundär anemi för att 
hematopoesen eller blodbildning hämmas av olika skäl. Sekundäranemier är oftast 
normocytära . De är vanligt förekommande vid sjukdomar som cancer och kroniska 
inflammationstillstånder. Vid normocytär anemi kan funktionell järnbrist förekomma 
(4, 5).

Makrocytär anemi

Den vanligaste orsaken till makrocytär anemi är brist på vitamin B12 och/eller folat 
som orsakar en fördröjning av celldelningen i tidiga faser av hematopoesen (4).
Symptomen som brukar uppstå vid anemi är trötthet, yrsel, huvudvärk, blodtrycksfall, svimning, 
andfåddhet hjärtklappning, ischemiska symptom, tungsveda, neuropati, avmagring och restless legs (6).

 Definition och laboratoriediagnos av anemi

En grundläggande utredning vid anemi inkluderar olika blodanalyser där 
medelcellsvolymen (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), retikulocyter, S-järn,
S-ferritin och transferrinmättnad mäts.
Retikulocyternas antal har stor betydelse för att kunna avgöra vilken typ av anemi en 
patient lider av. Ett sänkt värde på retikulocyterna tyder på att patienten har en 
otillräcklig produktion av erytrocyter, t ex. vid sekundäranemi, medan ett ökat antal 
retikulocyter tyder på att blodbildning inte är störd med att det finns ökat behov för 
nysyntes av erytrocyter, t ex. pga. ökad förbrukning/förlust i samband med hemolys. 
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Dock finns det patienter som kan ha normala retikulocytvärden och ändå ha anemi som
kan försvåra korrekt anemidiagnos, se figur 1, tabell 1. (3,4).
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Tabell 1. Referensintervaller för normala värden hos olika blodparametrar. fL står för 
femtoliter. (4,7,8,9).
Parametrar Ålder/kön Referensintervaller
Hemoglobin (g/L)

S-ferritin (µg/L)

Transferrin (µmol/L)

Medelcellsvolym (fL)

Kvinnor
Män

Kvinnor
Män

Män och kvinnor

>18 år

120-155
130-170

7-120
20-375

1,94-3,26

82-98

 
Figur 1. Retikulocytmätning i differentialdiagnosen av orsaken till anemi. Med 
tillstånd från (4).

Medelcellsvolymen används för att kunna beskriva vilken form av anemi en patient har.
Se figur 2. (4).
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Figur 2. Anemiindelning med utgångspunkt i MCV och antal retikulocyter. Med 
tillstånd från (4).

1.2 Diagnostiska verktyg vid bedömning av järnstatus

Järnbristanemi kan delas in i två olika kategorier: järnbristanemi (IDA; iron deficiency 
anemia) och funktionell järnbrist (FID; functional iron deficiency). IDA är absolut 
järnbrist med tomma järndepåer, FID är funktionell järnbrist med befintliga 
järndepåer men en försvårad järnanvändning (4).
S-ferritin avspeglar kroppens järndepåer och ett lågt värde tyder på järnbrist. S-
ferritinmätningar använts när järnbristanemi  misstänks och ska 
verifieras/diagnostiseras. S-ferritin använts även när man följer upp en patient under 
pågående järnbehandling för att kunna bedöma effekten (7,8,10).  Problemet med 
ferritin är att det är ett akutfasprotein som ökar med inflammatorisk aktivitet och kan 
ge en felaktig bild av järndepåer.
Transferrin är ett transportprotein . Det är ett protein som binder och transporterar 
järn i blodet. Det binder  järn som frisätts i samband med hemoglobinnedbrytning och 
järn som absorberas från tarmarna. Transferrin är också ett akutfasprotein, men ett 
inverst akutfasprotein som sjunkar i samband med t ex. inflammation. Transferrin 
transporterar järn från  olika lagringsdepåer, såsom levern, till benmärgen som 
framställer nytt hemoglobin. Transferrin syntetiseras i levern och är beroende av 
järntillgängligheten. Vid järnbrist ökar normalt koncentrationen av transferrin 
(11).Transferrin är dock  som redan nämnd ett inverse akutfasprotein, som faller i 
koncentration i samband med inflammatorisk aktivitet (5), vilket kan begränsa det 
diagnostiska värdet
Mängden järn som kan bindas av plasma avgörs av transferrinkoncentrationen och 
anges som plasmas järnbindande kapacitet, TIBC (Total Iron Binding Capacity). Med 
transferrinmättnad menas kvoten mellan P-Järn och P-TIBC (12). Låg tillgänglighet av 
järn resulterar i låg transferrinmättnad.
Vid bedömning av järnstatus kan transferrin och transferrinmättnad användas. 
Transferrin är antingen normal eller sänkt vid järnbrist och transferrinmättnad är låg. 
Låga MCV-värden ses t vid järnbristanemi och förhöjda värden  vid brist på folsyra eller
vitamin B12 om inte vitaminbristen är kombinerad med järnbrist (4). Den senast 
tillkomna  laboratorieparametern som används vid anemidiagnostik är hepcidin. Den 
är speciellt nyttig vid bedömning av sekundäranemier (13).
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1.3 Järnbristanemi hos gravida

Järnbrist under graviditet är en vanlig åkomma som drabbar c:a 40% av alla gravida 
kvinnor i världen enligt WHO (14). Den beror på ökad produktion och behov av röda 
blodkroppar under graviditeten, delvis betingad av plasmaexpansion, alltså ökning i 
blodvolymen. Järnet behövs också i samband med utbildning av moderkakan  och för 
att fylla på järnförrådet hos fostret. Extra järntillskott under graviditet utöver järnet 
som intas med kosten kan vara motiverad inte bara utifrån ett terapeutisk syfte för att 
behandla ett anemitillstånd , järntillskott kan också ges i ett förebyggande syfte inför 
moderns förlossning för att kunna kompensera för blodförluster i samband med 
förlossningen och reducera behovet för blodtransfusioner (2).
Anemi bland kvinnor är mycket vanligt förekommande globalt (15). Det beräknades  att
var tredje kvinna i världen är anemisk och den främsta orsaken bakom anemin är 
järnbrist. Järnbehovet hos den gravida kvinnan ökar under graviditetens gång och är 
som störst strax innan förlossningen. Ca 1200 mg järn behövs under hela graviditetens 
gång. För det ökade plasmavolymen och ökade antalet erytrocyter behövs 450 mg. 360 
mg järn behövs för moderkakan och fostertillväxten. 200 mg järn behövs inför 
blodförlusten under förlossningen. Mindre än 50% av de gravida kvinnorna har 
järnlagringar som är tillräckliga för att kunna täcka det extra behovet under 
graviditeten (15).
Föreligger det otillräckliga järndepåer hos kvinnan innan graviditet, vilket är vanligt 
hos kvinnor som redan fött barn sedan tidigare, brukar det krävas en mer aktiv 
handläggning av järnbristanemi. Om lindrig anemi föreligger och det finns tillräckligt 
med  tid innan förlossning räcker det oftast med peroral järnbehandling i tablettform 
för att kunna kompensera för det ökade behovet. Vid  mer uttalade kliniska symptomen
och/eller uttalad anemi, eller om det kvarstår kort tid till  beräknad förlossning finns 
goda grunder  att överväga användning av intravenös järnbehandling  (15).

Järnbrist kan förebyggas genom tillräckligt intag av järn via födan (se tabell 2). Ägg, 
fisk, kött och vegetabiliska livsmedel såsom spenat och fullkorn är rika på järn. Det 
finns så kallade hemjärn och icke-hemjärn som absorberas av tarmarna olika effektivt. 
Hemjärn som finns i hög halt i köttvaror men inte i vegetabiliska födoämnen och 
absorberas lättare än icke-hemjärn. Vitamin C förbättrar upptaget av icke-hemjärn 
medan ämnen som polyfenoler och fytinsyra försämrar upptaget. De finns i bland 
annat kaffe och te, och järnabsorption reduceras vid samtidigt intag (16).
Gravida kvinnor kan få brist på järn även om de äter järnrik föda. Det beror på hur fulla
järndepåerna är i kroppen (16).

Obehandlad eller svår järnbristanemi under graviditet kan öka risken att fostret föds 
med låg födelsevikt. Det ökar även risken att fostret föds med anemi och/eller fostret 
får en försenad utveckling (17).
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Tabell 2. Det rekommenderade dagliga intaget av järn för olika åldrar och kön (16).

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderad daglig intag
Spädbarn och barn under 6 år 8 milligram
Barn 6-9 år 9 milligram
Barn 10-13 år 11 milligram
Pojkar 14-17 år 11 milligram
Flickor 14-17 år 15 milligram
Kvinnor i fertil ålder 15 milligram
Övriga vuxna 9 milligram

För anemiutredning hos gravida är det vanligt med att s-ferritin och hemoglobin tas 
som primära laboratoriemätningar (18).
Om S-ferritin tas i tidigt skede av graviditeten och nivån visar sig vara lägre än 20 µg/L 
skall behandling med järnsubstitution startas omgående med 100 mg  1-2 gånger 
dagligen. Ligger s-ferritin mellan 20-60 µg/L rekommenderas järnsubstitution från 
mitten av graviditeten. Ligger s-ferritinvärdet högre än µmol/L anses järnsubstitution 
inte nödvändig (18).
Mäts endast hemoglobinvärdet och inte s-ferritinvärdet i början av graviditeten och 
hemoglobinvärdet ligger på 100-110 g/L skall järnbehandling startas med 100 mg 1-2 
gånger dagligen (18).
Ett uttalat mål med järnbehandling hos gravida är att undvika anemi med 
hemoglobinvärde lägre än 100-105 g/L då det har visats att det har negativa effekter på 
båda mamman och fostret (4).

1.4 Oral eller intravenös järnbehandling

Oral behandling med järntabletter är förstahandsvalet för behandling av järnbrist i 
Sverige. I de fall där peroral behandling  inte visar sig vara tillräcklig, eller för patienter 
som intolerans mot peroral järnbehandling, eller nedsatt absorptionsförmåga eller 
pågående blödning, kan andra terapiformer bli nödvändiga. För dessa patienter kan 
blodtransfusion eller parenteral järnbehandling bli aktuell. Skillnaden mellan den orala
behandlingen och den intravenösa (IV) behandlingen är att det intravenösa järnet 
garanterar hög biotillgänglighet och ökar avsevärt halten/nivåerna av hemoglobin, S-
ferritin och  transferrinmättnad  (transferrin saturatation; TSAT) (3,4,5,6).  
 
År 2000 godkändes Venofer som intravenöst preparat mot järnbrist i Sverige (19). År 
2006 godkändes Cosmofer, år 2008 godkändes Ferinject och år 2013 godkändes Diafer 
( 20 21, 22). I Sverige föredras ofta Ferinject p.g.a. mycket korta behandlingstider vid 
speciella fall (5,23). Niferex och Duroferon är de godkända orala preparaten i Sverige 
(9). Niferex finns som kapslar och oral lösning och Duroferon finns som depottablett 
(24,25,26).

Doseringen för Niferexlösning skall anpassas efter patientens vikt och ålder. För 
patienter med vikten 50-65 kg påbörjas behandlingen med 35 droppar 3-4 gånger 
dagligen i 1-2 veckor. Sedan 35 droppar 1-2 gånger dagligen. Totaldosen järn blir 52,5-
105 mg (25). För en kroppsvikt över 65 kg påbörjas behandlingen med 35 droppar 4-6 
gånger dagligen i 1-2 veckor. Sedan övergår det till 35 droppar dagligen. Totaldosen 
järn blir 52,5-105 mg. Dygnsdosen  5 mg järn/kg kroppsvikt får inte överskridas (25).

Doseringen för Niferex kapslar är 1 kapsel 2 gånger dagligen för en kroppsvikt på 50-60
kg. Totaldosen blir 200 mg (24). För kroppsvikt över 60 kg är det 1 kapsel 2-3 gånger 
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dagligen. Totaldosen blir 200-300 mg (24).

Duroferon tas under graviditet 1 tablett dagligen som profylax. 1 tablett tas 2 gånger 
dagligen som terapeutisk behandling (26).

Absorptionen varierar mellan 5-20 %, den är beroende av hur bred järnbristen är hos 
den enskilda patienten. För att minska biverkningarna kan dosen minskas då 
biverkningarna är dosberoende. Att ta tabletterna tillsammans med mat har visat sig 
minska uppkomsten av biverkningar (10).

Gravida kvinnor är särskilt utsatta för att utveckla järnbristanemi. Både peroral och 
parenteral järnterapi har fördelar och nackdelar. Vid järnsubstitution under graviditet 
kan risken för vissa biverkningar förstärkas, t ex. gastronintestinala biverkningar, och 
eventuella anafylaktiska reaktioner kan får allvarliga negativa konsekvenser för både 
mor och fostret. Av denna anledningen är det av särskilt intresse att undersöka fördelar
och nackdelar, effektivitet och säkerhet av olika former för järnsubstitution under 
graviditet, vilket är temat för det föreliggande arbetet.

1.5 Syfte

Syftet med arbetet är att jämföra effektiviteten och säkerheten med oral och intravenös 
järnsubstitution vid behandling av järnbristanemi under graviditet. Arbetet omfattar en
sammanställning av aktuell vetenskaplig evidens för effektivitet och säkerhet av 
järnbehandling på basis av randomiserade, kontrollerade studier som jämför peroral 
och intravenös järnsubstitution under graviditet och som har publicerats under de 
senaste 10 åren.

Frågeställningar och mål:

 Vad är  fördelarna och nackdelarna/riskerna vid oral och intravenös behandling
med järn under graviditet?

  Hur ser biverkningsprofilen ut för intravenöst järn och peroralt järn?

2.  Metod

Artikelsökning genomfördes i PudMed i perioden 2017-01-20 till 2017-03-01.  Totalt 
uppfyllde 6 artiklar uppsatta inklusions- och exklusionskriterier och har använts i 
resultatdelen av denna litteraturstudie. Två av det sex valda artiklarna hittades inte via 
direkte sök i PubMed, men efter genomgång av referenslistan i en aktuell systematisk 
översiktsartikel (30). Två andra artiklar var inte heller listade i PubMed, men hittades 
genom sekundärkällor och fritextsökning med Google som sökmotor. Utöver det 
studerades och citerades ett större antal artiklar i samband med skrivandet av 
introduktions- och i diskussionsdelen.

Sökorden som användes i PubMed var:
 Iron  
 Iron sucros
 Pregnancy
 Oral intravenous

Begränsningar

 Publikation < 10 år gammal
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 RCT

Inklusions- och exklusionskriterier: Artiklarna som användes i resultatdelen 
begränsades till randomiserade kliniska studier (RCT), publicerade efter 2007, alltså 
studier mindre än 10 år gamla. Enbart studier på gravida kvinnor (≥ 18 år) som hade 
manifest järnbristanemi (alltså inte profylaktisk behandling) inkluderades. Dosbehov 
för intravenös järnbehandling skulle vara individuellt beräknad vid hjälp av formel och 
enbart iron sucrose skulle användas vid intravenös behandling.
Artiklarna till arbetet granskades för första urval genom att läsa abstrakt. De artiklar 
som ansågs uppfylla alla inklusions- och exklusionskriterierna  och vara relevant för  
arbetet studerades i detalj i fulltext.

Litteratursökningen i sin helhet gjordes under perioden 2017-02-20 till 2017-03-01. I 
tillägg till sökningar i PubMed utfördes fritextsökning i Google
För introduktionsdelen togs fram olika översiktsartiklar och generell information efter 
sök i Google. Dessutom utfördes fritextsökningar i Google för att identifiera relevanta 
artiklar i resultatdelen som inte var indexerad i PubMed. Sökorden som användes i 
Google var "anemi", "järnbristanemi", "IDA", "MCV", "serum-ferritin", 
"hemoglobinnivåer", "järnbrist hos gravida", "oral järnbehandling" och "parenteral 
järnbehandling". Utöver sökning i PubMed som generade fyra artiklar hittades 
ytterligare två artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna vid användning av Google 
som sökmotor.
Dessutom konsulterades följande hemsidor  : Internetmedicin.se, 1177.se, 
RegionNorrbotten.se och Karolinska.se., Janusinfo.se

Tabell 1. Artikelsökning i PubMed
Sökord Begränsningar Antal träffar Använda 

artiklar
Referenser

Iron Randomiserade 
kliniska studier 
som ska ligga 
högst 10 år 
tillbaka i tiden. 
Enbart studier 
med gravida 
kvinnor (≥ 18 år) 
som lider av 
manifest 
järnbristanemi 
inkluderades.

132 2 32,34

Iron sucros  Randomiserade 
kliniska studier 
som ska ligga 
högst 10 år 
tillbaka i tiden. 
Enbart studier 
med gravida 
kvinnor (≥ 18 år) 
som lider av 
manifest 

6 1 32
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järnbristanemi 
inkluderades.

Pregnancy Randomiserade 
kliniska studier 
som ska ligga 
högst 10 år 
tillbaka i tiden. 
Enbart studier 
med gravida 
kvinnor (≥ 18 år) 
som lider av 
manifest 
järnbristanemi 
inkluderades.

15 0 X

Oral intravenous Randomiserade 
kliniska studier 
som ska ligga 
högst 10 år 
tillbaka i tiden. 
Enbart studier 
med gravida 
kvinnor (≥ 18 år) 
som lider av 
manifest 
järnbristanemi 
inkluderades.

0 0 X

Referenser i 
översiktsartikel. 
(27)

Randomiserade 
kliniska studier 
som ska ligga 
högst 10 år 
tillbaka i tiden. 
Enbart studier 
med gravida 
kvinnor (≥ 18 år) 
som lider av 
manifest 
järnbristanemi 
inkluderades.

5 4 28,29,30,31

3. Resultat

Totalt identifierades 6 artiklar som uppfyllde samtliga inklusions- och 
exklusionskriterierna. Dessa beskrivs i en detaljerad sammanfattning nedan.

3.1   Evaluation of iron sucrose and oral iron in management of iron 
deficiency anemia in pregnancy (28)

Syfte
Syftet med studien var att utvärdera effekten och säkerheten av intravenös järnsackaros
behandling jämfört med oralt järnsulfat för behandling av järnbristanemi hos gravida 
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patienter.

Material och Metod
Studien genomfördes under en period på 6 månader (februari till augusti 2010) på en 
gynekologisk avdelning  i Ahmedabad, Indien.
Undersökningen var designad som en randomiserad, retrospektiv open label studie. 
Patienterna delades in i två  behandlingsgrupper med antigen peroral eller intravenös 
järnbehandling, totalt 25 patienter i vardera gruppen.

Grupp A bestod av 25 patienter som fick intravenös järnsackaros. Den totala mängden 
intravenöst järn beräknades med hjälp av följande formel:

(kroppsvikt i kg innan graviditet)* ( målvärde hemoglobin-nuvarande 
hemoglobinvärde) * 0,24 +500 mg.

Den beräknade totaldosen  gavs som  6 deldoser,  dag 1, 3, 5, 7, 9 och 10. Första dosen 
var en låg provdos (bara 25 mg injicerades) som gavs under observation ifall allergiska 
reaktioner skulle uppstå. Behandlingen avslutades när patienten hade fått den  
beräknade totaldosen eller uppnådde målvärdet för hemoglobin, som var 11 g/dl . 
Patienterna fick även 15 mg folsyra för att undvika folatbrist som följd av accelererad 
hematopoies under järnsubstitution. Hemoglobinvärden mättes 1, 2, 3, och 4 veckor 
efter sista dosen. Andra parametrar mättes endast före insättande behandling och efter 
avslutad behandling.
 
Grupp B bestod av 25 patienter som fick 200 mg järnsulfat tabletter som innehåller 60 
mg elementärt järn 3 gånger dagligen ( d.v.s. 180 mg elementärt järn per dag) under 4 
veckor. Målvärdet på hemoglobin var även i denna grupp 11 g/dl.

Primära effektmåttet i denna studie var andelen patienter som uppnådde målvärdet 
för hemoglobin .
Sekundära effektmått var ändringar i hemoglobinvärde, transferrinmättnad (%), S-
ferritin (ng/ml) och MCV (fL) efter 4 veckors behandling.

Resultat
Hemoglobin-målvärdet uppnåddes hos alla patienter i grupp A  inom 4 veckor efter 
sista intravenösa behandlingen. Patienterna tillhörande grupp B nådde inte upp till 
målvärdet. Deras värden låg på 9,73 ± 1,23 g/dl i slutet av vecka 4. Transferrin, S-
ferritinvärdet och MCV ökade kontinuerligt fram till behandlingens slut i både 
grupperna men en signifikant förbättring kunde ses av järnstatusparametrarna i grupp 
A där den var betydligt högre än hos grupp B.

Forskarna observerade att hemoglobinnivån hos patienterna som fick oral behandling 
förbättrades signifikant från 6,3±0,5 g/dl före behandlingsstart till 11,3±0,7 g/dl efter 
avslutad behandling. I gruppen som fick intravenös behandling låg hemoglobinnivån 
före behandlingsstart på 5,9±0,6 g/dl och efter avslutad behandling låg nivåerna på 
10,3±1,1 g/dl (se tabell 2).

S-ferritinnivåerna i gruppen med peroral behandling var innan start med 
järnsubstitution låg på 10,0±1,9 ng/ml och ökade till 160,8±33,1 ng/ml efter 
behandling (4 veckor). S-ferritinnivåerna för patienterna som fick intravenös 
behandling ökade från 9,44±3,01 ng/ml före behandling till 295,5±45,1 ng/ml efter 
behandling (4 veckor). Ökningen var signifikant större i den intravenösa gruppen (se 
tabell 2).
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MCV hos patienter tillhörande oralbehandling hade 70,1±4,0 fL före behandling och 
85,8±4,0 fL efter behandling. MCV hos patienter som fick intravenös behandling ökade
från 71,28±0,97 fL före behandling och 93±1,13 fL efter behandling. Ökningen var 
alltså signifikant större i den intravenösa gruppen (se tabell 2).

Även transferrinvärdet ökade kontinuerligt under behandlingstiden och ökningen var 
kraftigare i gruppen som fick intravenös järnbehandling jämförd med oral 
järnbehandling.
I denna studie jämförde forskarna skillnaden på parametrarnas ökning mellan de två 
olika behandlingsterapierna. Skillnaden på hemoglobinvärdet mellan grupperna som 
uppnåddes efter vecka 4 hade ett P-värde på 0,006, d.v.s. statistiskt signifikant. Även 
P-värden för skillnaden i S-ferritin och MCV var statistiskt signifikanta ( P< 0,0001) .

Milda till måttliga allergiska reaktioner som inte krävde avbrytande av infusion 
uppstod hos (8% tillhörande grupp A ( intravenös järnbehandling) . Ingen  patient fick 
svåra biverkningar. Fyra patienter (16%) rapporterade metallisk smak och én fick 
ledinflammation. En patient (4%) rapporterade feber. En patient utvecklade 
tromboflebit men inga tromboemboliska komplikationer observerades.
I gruppen med peroral terapi fick två patienter  illamående, fem  patienter fick diarré, 
två fick förstoppning, trefick gastrit och tre upplevde smakrubbningar. Fyra patienter 
(16%) fick avbryta behandlingen p.g.a.  svåra gastrointestinala biverkningar.

Konklusion
Forskarna drog slutsatsen att IV behandling är en effektivare och totalt sett säkrare 
(mindre risk för biverkningar) behandling jämfört med oral behandling.

3.2  Intravenous iron sucrose versus oral iron in treatment of iron 
deficiency anemia in pregnancy: a randomized clinical trial (29)

Syfte
Syftet med denna studie var att jämföra effektiviteten av intravenös järnbehandling och
oral järnbehandling hos patienter med järnbrist och för påfyllning av järndepåer. Även 
säkerheten för intravenös järnsackaros utvärderades.

Material och Metod
Studien var en randomiserad, prospektiv studie som gjordes på en institution för 
obstetrik och gynekologi i New Delhi, Indien. Studien inkluderade 100 gravida kvinnor 
som var över 18 år gamla,  i  graviditetsvecka 24-34 och med måttlig järnbristanemi 
(hemoglobinnivå mellan 7-9 g/dl), S-ferritinvärde lägre än 15 ng/ml och 
korpuskulärvolym (MCV) lägre än 85 fL.

Kvinnor med andra anemityper än järnbristanemi, med känd intolerans mot järn eller 
som tidigare fått parenteralt järn  uteslöts från studien. Dessutom exkluderades 
patienter med tilläggsdiagnoser som astma, hepatit och hjärt-kärlsjukdomar.

Alla kvinnor som ingick i studien behandlades med 100 mg mebendazol 2 gånger 
dagligen i 3 dagar för avmaskning innan studiestart. Samtliga  fick också 5 mg folsyra 
dagligen och proteinrika måltider under projektets gång.
De 100 deltagarna randomiserades till antingen  oral järnbehandling (grupp A) eller  
intravenös järnbehandling (grupp B),  50 patienter i vardera grupp.
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Grupp A  fick 200 mg tabletter järnsulfat, varje tablett innehöll 60 mg elementärt järn 
som togs 3 gånger dagligen under 4 veckor (total mängd järn per dag blev 180 mg).

Grupp B fick en totaldos som beräknades individuellt för varje enskild patient  med 
hjälp av följande formel:

Kroppsvikt i kg före graviditet * Hemoglobinunderskottet hos den enskilda patienten 
(d.v.s. hemoglobinmålvärde – nuvarande hemoglobinvärde) (i g/dl) * 0,24 + 500 mg.

Målhemoglobin värdet var 12 g/dL.  
Den beräknade intravenösa totaldosen gavs  som deldoser varannan dag (3 doser på 
högst 200 mg vardera, d.v.s. en maximaldos på 600 mg/vecka), detta för att minska 
biverkningsrisken.
Första dosen gavs under observation för att kunna bemöta eventuella 
överkänslighetsreaktioner. Patienterna observerades under 2 timmar efter infusionen 
innan de släpptes hem. Om inga överkänslighetsreaktioner observerades behandlades 
patienterna med normaldoser därefter utan särskilda observationsåtgärder.
Patienter som fick parenteral behandling fick ingen tilläggsmedicinering med orala 
järnpreparat   under studiens gång. Patienterna fick avsluta behandlingen ifall de 
uppnådde målvärdet före intaget av den totala beräknade dosen.

När studien avslutades efter 4 veckor fick samtliga patienter i både grupperna fortsätta 
med järntabletter innehållande 100 mg elementärt järn och 500 mg folsyra i enlighet 
med ”The National Nutritional Anemia Control Program”.

Det primära effektmåttet i studien var  ändringar i  anemi-parametrar på dag 7, 14, 21 
och 30.

Sekundära effektmått var observerade biverkningar, graviditetsutfall och neonatala 
fynd.

Vid varje besök noterades biverkningar och eventuellt avbrytande av behandling som 
följd av biverkningar.   

Resultat
Två patienter  exkluderades under studiens gång då en patient tillhörande  grupp A inte
gick att följa upp och en annan patient tillhörande grupp B  födde innan den planerade 
behandlingsperioden var avslutad.

Inom grupp B (intravenöst järn) var medelvärdena för hemoglobin och S-ferritinnivåer 
8,8 g / dl respektive  36,5 ng / ml vid dag 7 efter  behandlingsstart och 12,8 g / dl 
respektive 104 ng / ml, efter 30 dagars behandling. I grupp A (järntabletter) var 
motsvarande ökningar i  hemoglobin och S-ferritin signifikant mindre (se tabell 2).

En signifikant skillnad i ökning av hemoglobinvärde mellan grupperna kunde redan ses
efter 3:de behandlingsveckan (p= 0,009).  Efter 30 dagar kunde forskarna se 
signifikanta skillnader för hemoglobinvärden och S-ferritin- koncentrationerna. Dag 30
hade medelvärdet av hemoglobinkoncentrationen ökat med  3,1 g/dl i grupp A och 5,1 
g/dl i grupp B.
Medelvärdet av S-ferritin hade ökat till 61,1 ng/ml i grupp A (peroral behandling) och 
85,9 ng/ml i grupp B (intravenös behandling). Skillnaden på hemoglobinnivåerna 
mellan grupperna  dag 30 var statistiskt signifikant (p= 0,002) och även vid förlossning
(p=0,002).  Även för S-ferritin sågs statistisk signifikanta skillnader mellan grupperna 
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vid dag 30 (p= 0,005) och vid förlossningen (p=0,001).  Skillnaden mellan grupperna i 
MVC-ökningen var inte statistiskt signifikant  (se tabell 2).

Endast 3 patienter tillhörande grupp B ( intravenös järnbehandling) uppnådde 
målvärdet för hemoglobin före administrering av den totala beräknade dosen och fick 
avbryta intravenösa-behandlingen innan den beräknade totaldosen har kunnat ges. 
Ingen patient tillhörande grupp A uppnådde målhemoglobin 30 dagar efter påbörjad 
behandling.

Biverkningarna som forskarna observerade var mestadels illamående och förstoppning 
bland patienterna i grupp A och endast en patient fick avbryta behandlingen pga diarré.
Fyra patienter fick förstoppning och 3 fick illamående. 2 fick diarré, 2 fick halsbränna 
och 1 fick huvudvärk.
Inga patienter i grupp B rapporterade smärta i samband med  injektion. 2 patienter 
rapporterade förstoppning och 1 rapporterade halsbränna. Inga allvarliga allergiska 
reaktioner observerades.
Inga skillnader sågs vid jämförelse av graviditetsutfall eller neonatala status mellan 
grupperna, dock var materialet för litet för att kunna dra några säkra slutsatser med 
statistiskt signifikans.

Konklusion
Forskarna drog slutsatsen att intravenös järnsackaros är en säker behandling vid 
järnbristanemi och är effektiv vid påfyllnad av järndepåer utan att ge några allvarliga 
biverkningar.  

 3.3 Iron deficiency anemia in pregnancy: intravenous versus oral route 
(30)

Syfte
Syftet med denna studie var att jämföra effekten och säkerheten av intravenöst 
järnsackaros med oralt järnaskorbat vid behandling av järnbristanemi hos gravida 
kvinnor.
 

Material och Metod
Denna randomiserade studie genomfördes i K. J. Somaiya Medical Collage och 
forskningscentret i Indien i perioden februari 2008 till mars 2010.
Sammanlagt randomiserades 200 patienter till antingen oral eller intravenös 
järnsubstitution. Kvinnorna fick numrerade kuvert som avgjorde vilken grupp de 
tillhörde. Det blev 100 patienter i vardera gruppen.

Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle vara gravida  i vecka 28-37 och ha   
järnbristanemi. Järnbristanemi definierades som hemoglobinvärden mellan 6-10 g/dl 
och S-ferritin < 15 ng/ml. Forskarna exkluderade kvinnor med anemi av andra orsaker 
än järnbrist, kvinnor med hematologiska sjukdomar, kvinnor med nylig eller pågående 
järnsubstitution, eller tidigare blodtransfusion.

Dosen intravenöst järn varierade från patient till patient. Totaldosen för den enskilde 
patienten beräknades med hjälp av följande formel:

2,4 * kroppsvikt i kg före graviditet * (målvärde - aktuella hemoglobinvärde [i g/dl])
+500 mg.
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Hemoglobin-målvärdet i denna studie sattes till 12 g/dl .

Den maximala dosen elementärt järn vid varje infusion var 200 mg. Doserna gavs 
varannan dag. Det gavs ingen testdos till patienterna. Patienterna fick ingen ytterligare 
järnsubstitution under studiens gång.

Deltagarna i gruppen med oral järnsubstitution fick ta 2 tabletter järnaskorbat 2 gånger
dagligen under hela graviditeten tillsammans med 1,1 mg folsyra. Tabletterna skulle tas 
på fastande mage eller 2 timmar före eller efter måltid ( den totala dosen elementärt 
järn som togs per dag var 100 mg).

Som primär ändpunkt valdes hemoglobinkoncentrationerna  vecka 2, 4 och 6 efter 
behandlingsstart. Sekundär effektmått var S-ferritin koncentrationerna  vecka 2, 4, och
6 efter behandlingsstart.
 
Alla patienter följdes upp var 2:a vecka. Eventuella biverkningarna registrerades och 
bedömdes vid varje besök.

Resultat
Samtliga patienter kunde följas upp som planerat och ingen behandling behövde 
avbrytas. Insamlingen av resterande järntabletter i gruppen som fick peroral 
substitution visade att mer än 90% av patienterna hade visat följsamhet till 
behandlingsprotokollet. Samtliga patienter i gruppen med parenteral järnbehandling 
kunde administreras den beräknade individuella totaldosen utan undantag.
 
Forskarna observerade att hemoglobinkoncentrationen ökade snabbare i gruppen med 
intravenös järnsubstitution än hos den orala gruppen. Även serum-ferritin nivåerna 
ökade i snabbare takt i den intravenösa gruppen jämfört med peroral behandling. 
Hemoglobinnivån före behandlingsstart var  lika i båda grupperna, 7,9±0,9 g/dl hos 
patienterna i den intravenösa gruppen och 7,9±0,9 g/dl i gruppen med peroral 
behandling. Mätningen som togs vecka 6 efter behandlingsstart, visade att 
hemoglobinnivåerna ökat till 10,8±0,8 g/dl i den intravenösa gruppen och 9,9±0,9 g/dl
den orala gruppen. S-ferritinnivåerna som mättes före behandlingsstart var 8,4±1,36 
ng/ml i  gruppen med intravenös behandling och 8,1±1,5 ng/ml hos patienterna i 
gruppen med  oral behandling. Efter 6 veckor var S-ferritinnivåerna i den intravenösa 
gruppen 87,0±19,9 ng/ml och 34,8±8,8 ng/ml hos den orala gruppen (se tabell 2).
Skillnad i ökning av de olika parametrarna jämfördes mellan behandlingsgrupperna. 
Statistisk signifikanta skillnader i hemoglobinnivån mellan grupperna kunde ses i 
vecka 2, 4 och 6 där nivåerna var signifikant högre bland patienterna som fick 
intravenös järnbehandling (p<0.001). Även S-ferritinnivåerna visade statistiskt 
signifikanta skillnader mellan grupperna    vecka 2,4, och 6 (tabell 2)

Inga biverkningar av allvarlig grad observerades i gruppen som fick intravenös 
behandling.  Specifikt observerades inget fall av anafylaxi eller andra allergiska 
reaktioner.  Det registrerades  metallsmak hos 5 patienterna, erytem hos 2 patienter, 
ledvärk hos 1 patient, yrsel hos 1 patient och illamående hos 4 patienter.
Biverkningar i gruppen med oral järnbehandling observerades hos 27 kvinnor. Bland 
dessa hade 22 patienter biverkningar från övre gastrointestinaltraktus inklusive 
epigastriskt obehag, illamående och kräkningar. 5 kvinnor fick diarré men ingen 
behövde avbryta behandlingen.   

Konklusion
Forskarna drog slutsatsen att intravenöst järnsackaros är effektivare och snabbare än 
oralt järnaskorbat på att öka hemoglobinnivåerna och serum-ferritinnivåerna.
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3.4 Iron sucrose versus oral iron therapy in pregnancy anemia (31)

Syfte
Syftet med studien var att jämföra effekten och säkerheten av intravenöst järn sackaros 
med oral järnsubstitution.

Material och Metod
En prospektiv randomiserad studie utfördes bland gravida kvinnor under 
graviditetsvecka 14-36, med IDA, som behandlades med antingen intravenöst järn eller 
oralt järn.  Denna prospektiva studien genomfördes i Indien i perioden juli 2008 till 
september 2010. Det valdes gravida kvinnor med hemoglobinnivåer  mellan 6,5-10,9 
g/dl och S-ferritinvärden <27 ng/dl. Målvärdet för hemoglobin (Hb) var  11 g/dl.
Studien inkluderade 100 patienter. Patienterna randomiserades till 50 i vardera grupp, 
som antingen fick intravenöst järn eller järn i tablettform. Totaldosen för det 
intravenösa järnet beräknades med hjälp formeln:

Dos (mg)=  250 * (målvärdet på hemoglobin- nuvarande hemoglobinvärde (g/dl)) + 
500 mg.

Första infusionen fick maximalt bestå av 200 mg järn, resterande doser 
administrerades  patienterna varannan dag  tills totaldosen var uppnådd. Patienter i 
den parenterala gruppen som  rutinmässigt fick oral järnbehandlingen innan studiens 
start startade fick tillfälligt avbryta behandlingen så länge studien pågick. Behandlingen
återupptogs en vecka efter infusionen. Den orala gruppen fick ferrous fumarat 
(järnfumarat) 300 mg som innehåller 100 mg elementärt järn.

Resultat
Det var inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande patienternas vikt, ålder 
och trimester. Endast en patient i den parenterala gruppen led av svår anemi, 
resterande kvinnor i båda behandlingsgrupperna bedömdes ha måttlig anemi.
Totalt  6 patienter i gruppen med peroral järnbehandling avbröt terapin och 5 patienter
i den parenterala gruppen.
61% i gruppen med peroral järnbehandling uppnådde hemoglobinmålvärdet medan 
66% av kvinnorna med parenteral järnsubstitution uppnådde Hb >11 g/dL. Skillnaden 
mellan grupperna var inte signifikant.

Den procentuella ökningen av hemoglobinvärdet och även ökningen av S-ferritin var 
högre i  gruppen med parenteral substitution jämfört med gruppen som fick oral 
järnbehandling. Utgångskoncentration för Hb i den orala gruppen var på 9,8± 0,83 
g/dl och 9,2± 0,94 g/L  gruppen som fick parenteral järnsubstitution. Efter behandling 
var hemoglobinvärdena 11,06 ± 0,63 g/dl för patienterna tillhörande oralbehandlingen 
och 11,2±0,70 g/dl i den intravenösa gruppen.
S-ferritin i  gruppen med oral järnbehandling ökade från 14,7±7,55 mg/L till 
27,3±14,96 mg/L. För patienterna i den intravenösa gruppen ökade nivåerna från 
8,6±5,17 mg/L till 139,9±122,13 mg/L.
MCV ökade från 82,3±8,63 fL till 86,4±6,22 fL hos patienterna tillhörande orala 
gruppen. Hos patienterna som fick intravenös behandling ökade värdena från 
76,0±8,79 fL till 83,1±5,21 fL (se tabell 2). Skillnaderna i de olika järnstatusparametrar 
före och efter järnsubstitution var statistiskt signifikanta (tabell 2).  
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10 patienter (20%) tillhörande den orala gruppen fick biverkningar och 6 patienter 
(12%)  tillhörande den parenterala gruppen uppgav biverkningar av järnsubstitutionen.
Biverkningar som observerades i den orala gruppen var dyspepsi, förstoppning och 
illamående. Biverkningarna som observerades i den parenterala gruppen var 
huvudsakligen kräkningar och klåda.

Konklusion
Oralt järn ökade hemoglobinnivån lika effektivt som parenteralt järn men att den var 
inte lika effektiv när det gäller att fylla järndepåerna. Intravenöst järnsackaros  var en 
säker och effektiv behandlingsoption vid järnbristanemi , samtidigt som den visade sig 
ha en låg biverkningsfrekvens.

3.5 Comparison between intravenous iron sucrose versus oral iron 
therapy in pregnant women with nutritional anemia: a prospective study
(32)

Syfte
Syftet med studien var att undersöka säkerhetsprofilen, effektiviteten och 
biverkningarna av intravenöst järnsackaros i jämförelse med peroral järnterapi hos 
gravida kvinnor med anemi.

Material och metod
Det var en prospektiv randomiserad studie som utfördes under perioden januari 2013 
till januari 2015 i Dehradun, Indien. Studien inkluderade 400 gravida kvinnor mellan 
graviditetsvecka 14-36. Patienterna randomiserades till 2 lika stora grupper.
Grupp A inkluderade 200 patienter som fick intravenöst järnsackaros varannan. Dosen 
var individuell och beräknades med hjälp av formeln nedan:

Kroppsvikt i kg x (målhemoglobin värde- aktuell hemoglobin) x 2,4+500 mg.

Folsyra och vitamin B12 gavs varannan dag intravenöst.Grupp B inkluderade 200 
patienter som fick ta 3 tabletter 200 mg järnsulfat per dag.Laboratoriemätningar 
mättes och biverkningsprofilen observerades före behandlingsstart och 4 veckor efter 
behandlingsstart.
Hemoglobin målvärdet sattes till 12 g/dL.

Resultat
De två behandlingsgrupperna var jämförbara med avseende på ålder, vikt, 
hemoglobinnivå och S-ferritin nivå.I grupp A (intravenöst järn) ökade hemoglobin 
nivån från 6,1± 0,5 g/dL till 10,1±0,7 g/dL och S-ferritin ökade från 9,50±3,0 mg/L till 
285,5±45,1 mg/L. Statistiskt signifikanta skillnader i medelökningen av 
hemoglobinnivån och S-ferritinnivån kunde ses.I grupp B ( järntabletter) ökade 
hemoglobin från 6,9±0,6 till 8,12±1,1 och S-ferritin ökade från 10±1,7 till 162,8±3,1. 
Ökningarna på hemoglobin mellan grupperna var betydligt  högre hos grupp A med en 
statistisk signifikans på P<0,004 och desamma gäller S-ferritin ökningen som var 
högre i grupp A med statistisk signifikans på P<0,0001.
MCV ökade från 70,3±1 fL till 93±1,1 fL i grupp A och från 70,1±2 fL till 85,8±4 fL i 
grupp B. Medelförbättringen mellan grupperna gällande MCV var statistisk högre i 
grupp A med statistisk signifikans på P<0.0001.  
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Metallsmak uppstod hos 20 patienter (10%), låg feber observerades hos 8 patienter 
(4%) och 8 patienter (4%) utvecklade tromboflebit i grupp A.I grupp B fick 26 patienter
(13%) svåra gastrointestinala biverkningar som krävde utsättande av behandling. 
Illamående uppstod hos 16 patienter (8%), diarré hos 40 patienter (20%), förstoppning 
hos 16 patienter (8%) och smakrubbning hos 24 patienter (12%).

Konklusion
Intravenöst järnsackaros är en säker, bekväm och  effektiv behandling av järnbrist 
jämförd med peroral järnbehandling.

3.6 Assessment of Efficacy and Safety of Intravenous Iron Sucrose 
Compared to Oral Iron Sulphate Therapy in Anemia among Antenatal 
Women Visiting Primary Health Centres, District Ambala, Haryana (33)

Syfte
Syftet med studien var att jämföra effekt och säkerhet med intravenöst järnsubstitution
med peroral järnbehandling.

Material och metod
Det var en prospektiv studie som utfördes i Indien under perioden november 2014 till 
oktober 2015. Studien inkluderade 400 gravida patienter under graviditetsvecka 20-34.
Grupp A bestod av 200 patienter som fick intravenös järnsackaros. Grupp B bestod av 
200 patienter som fick peroral järnbehandling. Grupp B fick ta 100 mg järnsulfat 2 
gånger dagligen i 90 dygn. Samtliga patienter fick folsyra, B12 och vitamin C under 
studiens gång. Målvärdet för hemoglobin sattes till 11 g/dL.

Resultat
Målvärdet uppnåddes innan förlossning hos 74 patienter (37%) i grupp A och hos 24 
patienter (12%) i grupp B. Skillnaden mellan andelen patienter som uppnådde 
målvärdet för hemoglobin mellan grupp A och B var statistiskt signifikant (p=0,001).

Biverkningar observerades i både grupperna. Grupp A (intravenöst järn) hade 24 
rapporterade fall med biverkningar (14,5%) och i grupp B (oralt järn) rapporterades 51 
fall med biverkningar (25,4) och skillnaden i biverkningsfrekvensen mellan grupp A 
och B  var statistiskt signifikant (p=0,009).

I grupp A (intravenöst järn) rapporterade 12 patienter (6%) illamående, 7 (3,5%) 
rapporterade kräkningar, 3 (1,5%) yrsel, 2 (1%) smärta och takykardi.
I grupp B (oral järn) 17 patienter (8,5%) rapporterade kräkningar, 10 (5%) 
rapporterade epigatrisk smärta. 9 (4,5%) rapporterade förstoppning och 6 (3%) 
rapporterade mörk avföring.  Illamående rapporterades av 4 (2%) och 3 (1,5%) 
rapporterade diarré.

Konklusion
Intravenös järnbehandling värderades som en säker och effektiv behandling av 
järnbrist hos gravida.
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Tabell 2. Sammanställning av resultaten från de sex studier som ingick i detta arbete.
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Studier/Para-
metrar
( Ref. 
28,29,30,31,32,33)

Provtagnings
tidpunkt/-
intervaller

IV 
behandling

Oral 
behandling

P-värde.
Skillnad 
mellan 
grupper

Biverkningsfall Slutsats

(Ref. 28)
(100 patienter)

Hb (g/dL)

MCV (fL)

S-ferritin (ng/ml)

Transferrin (%)

Före 
behandling
Vecka 1
Vecka 2
Vecka 3
Vecka 4

Före 
behandling
Vecka 4

Före 
behandling
Vecka 4

Före 
behandling
Vecka 4

6,3±0,5
7,4±0,6
8,6±0,6
9,9±0,7
11,3±0,7

71,3±1,0
93,0±1,1

9,4±3,0
295,5±45,1

7,2±1,7
29,3±4,6

5,9±0,6
6,8±0,8
7,6±1,2
8,6±0,8
10,3±1,1

70,1±2,9
85,8±4,0

10,0±1,9
160,8±33,1

8,1±1,2
22,2±1,56

P=0,006*

P<0,0001*

P<0,0001*

P<0,0001*

IV-gruppen

2 Anafylaktisk reaktion, 
mild
1 Feber
1 Ledinflammation
4 Smakrubbningar
1 Tromboflebit

Peroral

2 Illamående
5 Diarre
2 Förstoppning
3 Gastrit
3 Smakrubbningar

IV behandling är en effektivare och 
säkrare behandling jämfört med 
oralbehandling.

(Ref. 29)
(100 patienter)

IV-gruppen

1 Halsbränna

IV järnsackaros är en säker 
behandling vid järnbristanemi och 
är effektiv vid påfyllnad av 
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Hb (g/dL)

MCV (fL)

S-ferritin (ng/ml)

Transferrin (%)

Före 
behandling
Dag 7
Dag 14
Dag 21
Dag 30
Efter 
förlossning

Före 
behandling
Dag 7
Dag 14
Dag 21
Dag 30
Efter 
förlossning

Före 
behandling
Dag 7
Dag 30
Efter 
förlossning

7,7±0,5
8,8±0,6
9,7±0,8
10,9±0,8
12,8±1,1

13,4±0,9

82,8
84,6
86,1
87,2
88,8

90,1

18,1±4,6
36,5±8,7
104±13,4

128,8±15,8

7,6±0,8
8,4±0,8
8,9±0,6
9,6±0,9
10,7±0,7

11,2±0,9

83,3
84,2
85,1
86,8
88,5

89,8

16,5±5,9
22,8±9,8
77,6±13,7

94,6±14,2

P=0,009*
P=0,002*

P=0,002*

**

P=0,005*

P=0,001*

2 Förstoppning

Peroral

1 Huvudvärk
3 Illamående
2 Halsbränna
4 Förstoppning
2 Diarré

järndepåer utan att ge några 
allvarliga biverkningar.  
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-------------- -------------- ----------- ------------

(Ref. 30) (200 
patienter)

Hb (g/dL)

MCV (fL)

S-ferritin (ng/ml)

Transferrin (%)

Före 
behandling
Vecka 2
Vecka 4
Vecka 6

--------------

Före 
behandling
Vecka 2
Vecka 4
Vecka 6

--------------

7,9±0,9
9,6±0,9
10,1±0,8
10,8±0,8

--------------

8,4±1,4
48,5±16,7
61,1±19,7
87,0±19,9

--------------

7,9±0,9
8,5±0,9
9,3±0,9
9,9±0,9

-----------

8,1±1,5
16,7±4,9
23,4±8,6
34,8±8,8

-----------

P=0,000*
P=0,000*
P=0,000*

-----------

P<0,001*
P<0,001*
P<0,001*

-----------

IV-gruppen

5 Metallsmak
2 Blodvallning
1 Ledvärk
1 Yrsel
4 Illamående

Peroral

25 övre gastrointestinala 
besvär
 + Epigastrisk obehag
 + Illamående
+ Kräkningar

IV järnsackaros är effektivare och 
snabbare än oralt järnaskorbat på 
att öka hemoglobinnivåerna och s-
ferritinnivåerna.  

(Ref. 31)
(100 patienter)

Hb (g/dL)
Före 
behandling 9,2±0,9 9,8±0,8

IV-gruppen

6 patienter fick:
 -Yrsel
-Kräkningar
-Utslag

Intravenös järn sackaros  är en 
säker och effektiv behandling vid 
järnbristanemi,  samtidigt som den 
visade sig ha låg risk för 
biverkningar.
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MCV (fL)

S-ferritin (ng/ml)

Transferrin (%)

Efter 
behandling

Före 
behandling
Efter 
behandling

Före 
behandling
Efter 
behandling
 
-----------------

11,2±0,7

76,0±8,8

83,1±5,2

8,6±5,2

139,9±122,1

---------------

11,1±0,6

82,3±8,6

86,4±6,2

14,7±7,6

27,3±15,0

---------------

P=0,206**

P=0,008*

P<0,001*

-----------

Peroral

10 patienter fick:
 -Dyspepsi
-Förstoppning
-Illamående

(Ref. 32)
(400 patienter)

Hb (g/dL)

MCV (fL)

S-ferritin (ng/ml)

Före 
behandling
vecka 4

Före 
behandling
vecka 4

Före 
behandling
vecka 4

6.17±0.47
10.08±0.66

0.28±0.96
93±1.13

9.47±1.01
285.5±45.1

6.92±0.59
08.38±1.05

70.1±1.96
85.8±3.97

10.0±1.70
162.8±33.1

P=0.004*

P<0.0001*

P<0.0001*

IV-gruppen

8 Feber
10 Smärta
20 Smakrubb.
8 Tromboflebit

Peroral

16 Illamående
40 Diarre
16 Förstoppning
26 Gastrit
24 Smakrubbningar

Intravenöst järnsackaros är en 
säker, bekväm och mer effektiv 
behandling än peroral 
järnbehandling.
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Transferrin (%) Före 

behandling
vecka 4

---------------
--------------

--------------
--------------

-------------
-------------

(Ref. 33)
(Patienter 400)

Hb (g/dL)

MCV (fL)

S-ferritin (ng/ml)

Transferrin (%)

Ingen data Ingen data Ingen data Ingen data

IV-gruppen

12 Illamående
7 Kräkningar
3 Yrsel
2 Smärta
2 Takykardi

Peroral

17 Kräkningar
10 Epigastriska besvär
9 Förstoppning
6 Mörk avföring
4 Illamående
3 Diarre

Intravenös järnbehandling är en 
säker  och  effektiv  behandling av  
järnbrist hos gravida.

* Statistiskt signifikant skillnad kunde ses.
** Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde ses.



4.  Diskussion

Syftet med arbetet var att jämföra effektiviteten och säkerheten med oral och 
intravenös järnsubstitution vid behandling av järnbristanemi under graviditet.
Totalt identifierades sex  randomiserade kliniska studier som  har publicerats under de 
10 senaste åren. Sammantaget visar dessa studierna att intravenös järnsubstitution 
med järnsackaros  är effektivare och associerad med lägre biverkningsrisk än peroral 
järnbehandling och ger snabbare resultat. Risken att drabbas av anafylaktiska 
reaktioner kunde inte bedömas eftersom det totala antalet observationer som dessa 
studier bygger på var för låg och ingen anafylaktiska reaktioner rapporterades i de sex 
studierna.

4.1 Metoddiskussion

Intern validitet

Formlerna för uträkningen av de individuella totala järndoserna som skulle ges 
intravenöst varierade mellan de olika studierna. Detta resulterade i att den beräknade 
dosen skiljde sig mellan studierna vilket kan ha påverkat effektutfallet av intravenös 
järnbehandling. Det förefaller rimligt att högre doser också kan ha varit associerade 
med högre risk för biverkningar, men också gett kraftigare effekt och  snabbare 
förbättring av de olika parametrarna som användes för att bedöma järnstatus och grad 
av anemi. Omvänt kan den lägre dosen ha resulterat i en underskattning av effekt och 
biverkningsfrekvens.

Även den totala mängden elementärt järn som togs peroralt varierademellan studierna,
men biverkningsprofilen var densamma. Patienterna i en studie  (n=50) fick peroral 
järnbehandling motsvarande 180 mg elementärt järn dagligen (28). Biverkningar 
observerades hos 13 patienter.. Patienterna i  en annan studie (n=50)  fick också 180 
mg elementärt järn peroralt dagligen (29). Biverkningar observerades hos 12 patienter. 
I en tredje studie  inkluderades 100 patienter som fick peroral järnbehandling med 100 
mg elementärt järn dagligen  (30). Biverkningar observerades hos 25 patienter. I 
ytterligare en studie  inkluderades 50 patienter som fick peroralt  100 mg elementärt 
järn dagligen (31).  Biverkningar uppstod hos 10 patienter.

Alla sex studierna hade olika observationslängder. Studie (28) pågick under 4 veckor. 
Studie (29) pågick från graviditetsvecka 24-34 fram till förlossning. Studien (30) pågick
under 6 veckor medan studie (31) pågick från graviditetsvecka 13 fram till 
förlossningen. Studie (32) pågick under 4 veckor och studie (33) pågick i 90 dygn.   
Observationslängden var alltså olika för patienterna beroende på vilken 
graviditetsvecka de påbörjade behandlingen samt vilken vecka de födde. Eftersom 
förbättring av järnstatus går långsammare vid peroral behandling  har 
observationslängden betydelse för bedömning av behandlingens effektivitet. 
Observationslängden kan således ha orsakat en bias.  

Extern validitet

Samtliga studier gjordes i Indien, d.v.s. resultatet är baserat på endast indiska kvinnor. 
Detta kan ha betydelse för överförbarheten av studieresultaten till svenska 
förhållanden. I Sverige mäts hemoglobinnivåerna i tidigt skede under graviditeten och 
omhemoglobinnivåerna ligger  mellan 100-110 g/L påbörjas behandling.  iISverige 
avvaktas inte tills patienterna  utvecklat manifesterad anemi innan järnbehandling 

28



påbörjas.. Det är bra att vara proaktiv eftersom det är lättare att korrigera en mild 
järnbrist än att behandla en manifesterad järnbristanemi (15). Hade studierna utförts i 
Sverige med svenska patienter hade resultaten möjligen sett annorlunda ut och peroral 
behandling kunde ha bedömts som tillräcklig i det flesta fallen. Bland de indiska 
kvinnorna måste hänsyn tas till att generell under- eller felnäring  samt  infektioner kan
ha bidragit till anemiutveckling och att en renodlad järnbristanemi var mer sällsynt. 
Detta medför att det finns en osäkerhet om deslutsatser som dragits från de sex 
studierna i  föreliggande arbete kan överföras till andra länder. Fler studier med olika 
populationer hade  kunna ge mer valida resultat. Inga  ytterligare studier kunna 
identifieras vid litteratursökningen med de uppsatta inklusions- och 
exklusionskriterierna.
I en retrospektiv observationsstudie (35) utförd i Schweiz berättade författarna att en 
ökad användning av intravenöst järn har rapporterats trots att det inte fanns bra 
evidens för denna behandlingspraxis. Författarna i denna studie anser det att det inte 
går att bortse från risken att anafylaxi kan uppstå hos patienterna, även om risken 
troligen är liten.  

4.2 Resultatdiskussion

Intern validitet
Studierna inkluderade kvinnor där samtliga är från Indien. Ingen hänsyn togs till 
deorsaker som kan ha lett till järnbristanemin, såsom infektioner, dålig näringsstatus. 
Dessa faktorer  kan ha påverkat resultaten.

Frågan om det fööreligger någon risk för anafylaktiska reaktioner kunde inte besvaras. 
Denna biverkan kan dock ha mycket allvarliga konsekvens för såväl mor som barn.  
Även om risken för anafylaktiska reaktioner tycks vara mycket låg, så borde intravenös 
behandling av järnbristanemi hos gravida kvinnor inte borde vara ett förstahandsval.

Alla 6 artiklarna i det föreliggande arbetet  hade  som primärt syfte att jämföra effekten 
och säkerheten av intravenöst järn med oral järnsubstitution hos gravida kvinnor med 
järnbristanemi.I alla studiernaanvändes järnsackaros som injektionsberedning. En 
avvikande punkt mellan studierna var att patienterna i en  studie fick ta 
avmaskningsmedel innan påbörjad behandling (29). Det kan ha påverkat resultatdelen 
då läkemedlet mot avmaskning kan ge biverkningar som kan påminna om de 
biverkningar som uppstå med järnbehandling, såsom diarre, illamående, kräkningar 
och buksmärtor (34). Patienterna fick även ha proteinrika måltider under 
behandlingens gång. Båda dessa faktorer kan ha påverkat  resultatet och representerar 
möjliga "confounders".

I övrigt kan det konstateras att studierna allt i allt hade en homogent design vilket 
styrker validiteten i konklusionerna i detta arbetet.

Extern validitet

Alla sex studiepopulationerna representerade tillsammans c:a 1300 patienter, som är 
ett relativt litet observationsunderlag  för att kunna dra  säkra och valida slutsatser 
gällande biverkningsprofil, effektivitet och säkerhet.
En storskalig studie, som inte ingick i det föreliggande arbetet, hade som syfte att 
jämföra risken för anafylaktiska reaktioner hos patienter som fick intravenöst järn  (36)
. Det var en retrospektiv kohortstudie där data samlades in från januari 2003 till 
december 2013. Det var sammanlagt 247500 patienter som använt järndextran och 
440683 patienter som använt en annan typ av intravenös järnbehandling som ingick i 
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denna studie. Resultatet visade att risken för anafylaktiska reaktioner i samband med 
intravenös järndextranbehandling var 68 per 100 000 användare. Risken var däremot 
lägre hos de patienter som fick järnsackaros, järnglukonat eller ferunoxytol. Här var 
risken bara 24 fall per 100000 användare.  Resultaten visade att järndextran, 
järnglukomat och ferunoxytol troligen har högre risk för anafylaktiska biverkningar än 
järnsackaros. Studierna visade även att risken var högst vid första administrationen av 
intravenöst järn och minskade därefter under resterande järninfusioner. Högsta risken 
för anafylaxi sågs hos de patienter som fick  järndextran.  Risken för anafylaxi var c:a 
82 fall per 100 000 användare. Lägsta risken att drabbas av anafylaxi sågs hos 
patienterna som fick järnsackaros där bara 21 av 100 000 patienter drabbades. Risken 
att drabbas av anafylaxi är även större för järndextran jämfört med järnsackaros, 
ferunoxytol och järnglukonat och lägst för järnsackaros (36).

En retrospektiv studie inkluderade 206 gravida kvinnor med järnbristanemi och 
intolerans mot peroralt järn (37) . Kvinnorna randomiserades till intravenösa 
järnbehandlingar med antingen järnsackaros eller järnkarboxymaltos. 
Järnkarboxymaltos gav i genomsnitt en kraftigare förbättring av hemoglobinvärdet 
jämfört med järnsackaros. Detsamma gällde biverkningsprofilen. Forskarna drog 
slutsatsen att behandling med järnkarboxymaltos är lika säker som behandling med 
järnsackaros, men  hade fördelen att kunna administreras i högre doser  och vid färre 
dostillfällen. (37).
En prospektiv observationsstudie (38) som publicerades mars 2014  hade som mål att 
undersöka säkerheten och effektiviteten av järnkarboxymaltos. Studien inkludera 65 
anemiska gravida kvinnor. Resultatet blev att hemoglobinnivån ökade signifikant från 
behandlingsstart ( P<0,01). Inga allvarliga biverkningar rapporterades och 29 kvinnor 
intervjuades efteråt. 19 förmedlade att de kände en förbättring av deras välbefinnande. 
Ingen rapporterade en försämring. Slutsatsen var att järnkarboxymaltos kunde 
betraktas som en säker,  effektiv och väl tolererad substitutionsbehandling (38).

I janusinfo.se konstateras att Venofer ( järnsackaros) och Ferinject 
(järnkarboxymaltos) har liknande effektivitet. Ferinject är dock dyrare än Venofer 
vilket gör att Venofer ofta är förstahandsvalet bland de intravenösa järnpreparaten. 
Ferinject har dock fördelar jämfört med Venofer när  patienten behöver ta högre doser 
än 500 mg per tillfälle. Skillnaden, förutom priset är att Venofer får tas med högst 200 
mg per dos, maximalt 3 doseringar i veckan. Ferinject kan tas 1000 mg per tillfälle. 
d.v.s. totaldosen med 1000-2000 mg kan uppnås efter bara 1-2 infusioner med 
Ferinject medan 5-10 besök krävs vid administrering av Venofer. 
Läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting förespråkar därför Ferinject trots 
högre pris (23).
Om patienten har lindrig anemi och gott om tid till förlossningen anses det i Sverige att 
den gravida kvinnan kan ta peroral behandling. Ifall det är nära förlossningen eller en 
mer uttalad anemi bör patienten dock erbjudas intravenös järnbehandling (REF).  Det 
finns en rädsla hos vårdpersonal gällande intravenösa behandlingar. 
Läkemedelskommittén i Dalarna anser dock att  vårdpersonal i normalfallet är fullt 
kapabel att ta hand om anafylaktiska reaktioner som kan uppstå i samband med 
intravenös järnbehandling  (15). Läkemedelsverket har dock en annan uppfattning och 
förespråkar peroral behandling där det är möjligt (15) .

Juli 2013 kom Läkemedelsverket ut med nya rekommendationer gällande hanteringen 
av allergiska reaktioner som kan uppstå i samband med intravenösa järnbehandling. 
Information bör ges till patienterna före administrering. Patienterna skall informeras 
om att de måste berätta om tidigare allergiska reaktioner som de haft och om de lider 
av sjukdomar som kan  påverka  immunsystemet. Patienten skall informeras om att de 
kommer att observeras efter järninfusionen under minst 30 minuter ifall symptom 
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skulle uppstå. Det rekommenderas även att testdosen kan suteslutas. Järninfusionen 
får endast ges om utbildad vårdpersonal och återupplivningspreparat finns tillgängliga.
Läkare bör även informera patienten om att det finns en låg risk för att allergiska 
reaktioner uppstår och vikten av att berätta till vårdpersonalen om symtomen som kan 
uppstå i början av en anafylaktisk reaktion(39).
Användning av intravenöst järn för behandling av andra tillstånd, som t. ex. 
hjärtinsufficiens, har diskuterats under den senaste tiden och detta kan eventuellt bidra
till att användningen av IV-järn generellt kan komma att öka i framtiden (40).

4.3 Styrkor och svagheter i det föreliggande arbetet.

Fördelarna med arbetet är att alla sex artiklarna använde samma typ av intravenöst 
järn.  Samtliga patienter som inkluderades i studien kommer från Indien. Upplägget av 
studierna var liknande i alla sex studierna och alla  studier förutom studie (33), 
använde samma formel för att beräkna behovet av järntillskott som skulle ges 
intravenöst. 
En begränsning i det föreliggande arbetet är att samtliga studier blev utförda i Indien 
och med indiska gravida kvinnor. Överförbarheten av resultaten till svenska 
förhållanden kan ifrågasättas  då svenska kvinnor som regel inte i samma grad är utsatt
för fel- eller undernäring som indiska kvinnor. Patienterna som deltog i de indiska 
studierna var troligen glada och tacksamma för att få delta i studien och få 
järnbehandling och di vissa fall även  proteinrik kostunder studiens gång. Det kan 
därför finnas en risk att patienterna upplevde en tacksamhetsskuld och av den 
anledningen inte rapporterade upplevda biverkningar. En annan begränsning med det 
föreliggande arbetet är att det totala antalet observationer var för litet för att t.ex. 
kunna bedöma risken av anafylaktiska reaktioner. Sådana reaktioner blev inte 
observerade i hela materialet på c:a 1300 patienter. Det var heller inte möjligt att 
jämföra olika järnpreparat då järnsackaros var det enda intravenösa järnet som 
användes. Ytterligare en begränsning med studierna  var att de inte var blindade och 
inga placebokontroller användes.
Laboratoriemätningar före och efter behandling är ett bra sätt för att få reda på hur 
effektivt en läkemedelsbehandling är, men det saknas en utvärdering av hur 
patienterna själva upplevde behandlingen. Ingen av de 6 studierna utvärderade hur 
patienterna mådde före och efter behandling. Telefonintervjuer eller 
enkätundersökningar före och efter behandling hade kunnat vara ett sätt att fånga den 
subjektiva upplevelsen av behandlingen och symptomförbättringen bland de gravida 
patienterna.

5. Slutsats

Studierna som ingick i detta arbete valdes efter stränga inklusions- och 
exklusionskriterier och representerade ett relativt homogent material där samtliga 
arbeten blev utförda i indiska populationer. Resultaten har därför hög intern validitet 
även om överförbarheten av resultaten från dessa studier till svenska förhållanden kan 
vara problematisk. Ändå kan slutsatsen dras att intravenös järnbehandling tycks vara 
mer effektiv och behäftad med lägre biverkningsfrekvens än peroral behandling.Det 
totala antalet observationer var dock för lågt för att kunna bedöma risken för 
anafylaktiska reaktioner.
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