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Jern: fysiologi
Oksygentransport

DNA syntese

Cellevekst og differensiering

Immunitet

Mitokondriefunksjon

Jern finnes bundet til proteiner 

1: Hemoglobin i røde blodlegemer (65% av 
jerninnhold)

2: Myoglobin (muskel og enzymer )15%

Ingen aktiv utskillelse av jern så det meste 
kontrolleres ved absorpsjonspunktet

Lavt opptak i tarm (ferroportin) , hovedsaklig
i duodenum og øvre jejunum (Fe2+ / Fe3+)



Biokjemisk vurdering av jernmangelanemi

Hemoglobin

Ferritin (obs akuttfase markør, CRP) <30ug/l

MCV / MCH

TIBC / Transferrinmetning / løselig transferritinreseptor (TfR)

Reticulocytter



Årsaker til jernmangel

1: Lavt inntak i kosten (vegetarianere)

2: Malabsorpsjon (lokale faktorer i magesekk) 

3: Blodtap som følge av 
menstruasjonblødninger

4:  Blødninger fra mage-tarm kanal 

4: Svangerskap

5: Kronisk sykdom / kroniske 
betennelsestilstander



Menstruasjon og 
jernmangel

På verdensbasis (2011): 30% av ikke-gravide 
og 38% av gravide kvinner mellom 15-49 var 
anemisk

Rundt 40-50% av europeiske ikke-gravide 
hadde lave jernlagre

En god del kvinner opplever tunge 
menstruasjonsblødninger (langt større 
jerntap)

Diffuse symptomer: diffust hårtap, 
neglforandringer, fatigue, cheilitis, 



Jernmangel i 
svangerskap

Jernbehovet tidobles i svangerskap

Økt antall røde blodlegemer og økt plasma 
volum

Placeta og føtal vekst

Blodtap i forbindelse med fødsel

Økt uttrykk av hepcidin i første trimester 
(jern bundet til makrofage, enterocytter i 
duodenum) men synker i resten av 
svangerskap

Jerntransport til foster i tredje trimester 
(hepcidin er på sitt laveste)



Jernmangel i svangerskap:

50 % av alle svangerskap i vestlige verden

Symptomer i svangerskap

Post-partum: 

depresjon, fatigue, forsinket amming

Konsekvenser for foster / baby: 

risiko for tidlig fødsel, lav fødselsvekst, 

3-5x risiko for pre-natal død

Kognitiv utvikling 



Jernmangel og infertilitet

• For med lavt jerninnhold vs normalt 
jerninnhold over tre uker

• Lavere jerninnhold i perifere organger ink
ovarier / ATP i ovarier

• Redusert mRNA uttrykk av 
folikkelutvikling og markører samt 
øsotrogen produksjon som påvirker 
fertilitet affecting fertility

• Ingen endring i FSH konsentrasjon mellom 
grupper: typer på ovarial dysfuksjon



Jernmangel og Infertilitet

• Cohort study: 19000 kvinner 
med infertilitet, 8 års 
oppfølgingsstudie 

• 500 tilfeller av infertilitet pga
ovarial dysfunksjon

• Signifikant lavere risiko hos 
kvinner som brukte jerntilskudd



Jernmangel: mannlig faktor

• Jern har vikitge funksjoner for pH 
nivå i sperm og  

• Sertoli and Leydig cells begge kilder 
for ferritin

• Hypoxi: påvirker spermatogenesis

• Økt nivå av serum LH, FSH and 
testosteron



Intravenøs jernbehandling

• >2010 (tredjegenerasjons 
jernpreparat)
• Stabilitet i karbohyderat skallet, 

kan gi 1-2g jern / infusjon 
(mindre risiko for frigjort jern)
• Ferric carboxymaltose

(ferrinject) vs jern-isomaltide 
(monfer)
• Svært effektiv behandling
• Anafylakse risiko 1:250000



Take home message
• Jernmangel er vanlig hos fertile kvinner (15%) og i 40-50% av svangerskap

• Jernmangel og jernmangel anemi gir mange ulike symptomer og påvirker også 
svangerskap og foster negativt

• Jernmangel kan påvirke fertilitet

• 30-40% av kvinner har svikende compliance til p.o jerntilskudd 

• Svært godt intravenøst tilbud med svært lite bivirkninger, noe flere bør få tilbud om før 
svangerskap og post-partum


