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En sällsynt diagnos

• 15-20 barn föds varje år med cystisk fibros (115.000 födda 
totalt per år => cirka 1,5 barn per 10.000 nyfödda

• CF centra med specialistteams

• Uppsala

• Stockholm

• Göteborg

• Lund



Men inte helt ovanlig

• Den vanligaste medfödda ärftliga dödliga sjukdom i 
kaukasisk befolkning

• I Sverige finns det cirka 750 patienter, derav 250 barn som
ofta har uppföljning båda på CF center och hemsjukhuset



Varför är det så viktigt?



Varför är det så viktigt?

European CF registry, annual report 2018

European CF registry, annual report 2020
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Bakgrund

Courtesy by dr. Jim Littlewood



Cystisk fibros – varför heter det så?

Cyst

Courtesy of Dr. Michael Gray, Newcastle University 



CFTR



Cystisk fibros uppdelning

Pankreasfunktion ja/nej



Diagnos
• Svettest 

• Feces-elastas

• DNA-analys
• Genet sekventerat, cirka 

2000 beskrivna 
mutationer

• Vanligaste är:
• Delta F508

• 394 del TT

• Etnicitet
Mutationer Lund



Vanligaste diagnossymtom vid CF

• Meconium ileus

• Dålig tillväxt trotts bra aptit 

• Många stora, fettiga/oljiga 
avföringar    

• Rektalprolaps 

• Återkommande 
infektion/luftvägssymtom

• Annat
• Eksem, CBAVD 

• CF i familjen



Klassiskt fall
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Klassiskt fall



Symtom

Eksem

Stora kinder

Mekonium-ileus

Mekonium-plugg

Dålig tillväxt

Lung 
förändr 
+ pos. 
mikro-
biologi



Överlevnad och lungfunktion

Cystic Fibrosis Foundation
Registry: Annual Report 2013



Lungfunktion och ålder

ECFS patient registry, annual report 2018

Svenska CF registret



Infektioner

Cystic fibrosis registry, annual report 2020



Pseudomonas aeruginosa

• Vanligaste orsaken till kronisk
lunginflammation hos vuxna CF 
patienter

• Smittsam

• Väl undersökt avseende infektionen
och inflammation

• Antibiotika kan
• Försena utvecklingen av kronisk infektion
• Leda till förbättrat överlevnad för

patienter med kronisk infektion



Pseudomonas utan behandling

Li et al. 2005



Irreversibel bronchiektasi



Lungfunktion och infektion

Qvist et al. 2016



Gastrointestinalt

• NUTRITION

• Förstoppning
• Distalt intestinalt

obstruktionssyndrom
• Leversjukdom
• Pankreasinsufficiens 



Lungfunktion och BMI

Cystic fibrosis registry, annual report 2020



Konsekvenser av nutrition

Konstan et al., J. Pediatrics, 2003



Nutrition och lungfunktion, uppdaterad

MacDougall et al.,, JCF, 2022 



Behandling
• Lungor

• Andningsgympa

• Hyperton Natriumklorid

• Bronkodilation

• Pulmozyme

• Magen
• Enzymer

• Magsyrahämmande

• Ursofalk

• Vitaminer 

• Laxantia

• Antibiotika
• Profylax/behandling

• Annat 
• Diabetes, sinusinflammation, psykiskt mående, infertilitet



Inhalation och fysioterapi



Uppföljning

• Vårdprogram
• Specialistteam

• Läkare, ssk, fysioterapeut, dietist, 
psykolog, kurator, sekreterare

• Minimum 4 odlingar per år
• Årskontroll

• Röntgen lungor
• UL lever från 5-6 år
• OGTT
• Arbetstest
• Blodprover



Framtiden

• Önskemål om 
nyfödhetsscreening 

• Bättre nutrition

• Bättre prognos

• Förhoppningar om att det 
blir godkänt när det kommer 
effektiva mediciner från tidig 
ålder



Fall – flicka, 2,5 år
• Född i fullgången tid, första barn

• Helammat i cirka 4 månader, sen 
ersättning pga. planande viktkurva

• Behandlat för ”förstoppning” (tunn, 
rinnande diarré)

• Alltid ”förkylt”, ständig hosta på 
natten, återkommande feber

• Sökt VC och barnakut 1-2 gånger i 
månaden



Lungröntgen, 2 år 4 månader gammal 



Lungröntgen, 2 år 7 månader



Efter diagnos



Fall – 4 månader

• Extremt dålig tillväxt, även snabbandat
och ”låtit konstig” vid inläggningen

• Malnutrierat, albumin 22, normala 
infektionsprover

• s-Na 136 – går ned till 131, fortsatt låg 
albumin trotts sond

• Rhinovirus

• Kontaktat andningsteamet pga. fortsatt
behov av andningsstöd



Fall – 4 månader



Elektrolytrubbingar

• Pga CF kan klorid och vatten 
inte återupptas och förloras i 
svett

• Pseudo-Barter

• Dehydrering

• Tillväxt



Det viktigaste från i dag

• Tänk alltid CF om barn äter bra, växer dåligt, bajsar 
mycket och hostar jämt (utan bra förklaring)

• Fråga efter specifika symtom!

• Saltkristaller i håret

• Orange, oljigt bajs

• Förstoppning? Diarré?

• Hostar barnet hela natten?

• Tecken till malnutrition?



Vad gör jag då?



Vad gör jag då?

• Om du tänker CF, handla!

• Allmänt: 

• Återbesök, kolla att det blir bättre

• Lungröntgen

• Odling

• Levervärden, A-, D- och E-vitamin, Na

• Specifikt: 
• Elastas

• Svettest

• Gentest



Mystisk fibros – frågor är välkomna


