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Cystisk fibros (CF) är en ge-
nerell exokrinopati med symtom
framför allt från luftvägar och
nutrition, men flera andra or-
gansystem kan vara affekterade.
Tack vare ett intensivt samarbe-
te mellan kliniker och grund-
forskare har stora framgångar
kommit, såsom ny slemlösande
och slembortskaffande behand-
ling, nya vägar att bekämpa in-
fektioner samt förbättrad nutri-
tion. Runt hörnet väntas nya
mediciner för att direkt påverka
mekanismen för den skadliga
genmutationen och genterapi.
Patienter med CF förväntas nå
en medianlivslängd på över 40
år. CF är numera en angelägen-
het för alla specialiteter.

Prognosen för patienter med cystisk
fibros (CF) har förbättrats markant.
Detta har skett tack vare ett gott samar-
bete mellan kliniker och forskare inom
de mest skilda fält – till mycket stor del
genom initiativ av och stöd från Cystic
Fibrosis Foundation i USA. Redige-
ringen och genomförandet av forsk-
ningen kring cystisk fibros kan liknas
vid byggandet av en pyramid (Figur 1):
Kliniker, anatomer och patologer har
lagt grundstenarna genom att noggrant
beskriva sjukdomens yttringar. 

Med stöd av dessa kunskaper har en
symtomatisk behandling vuxit fram.
Bakteriologer kommer till hjälp mot de
sekundära infektionerna. Kemister och
fysiologer ökar kunskapen om sjukdo-
mens patofysiologi och ger stöd för för-
finade behandlingsmetoder. För att nå
högre mot höjderna fordras genetiker,
molekylärbiologer, immunologer.
Transplantationer – eventuellt xeno-
transplantationer – kan ge hjälp åt de

svårast sjuka. Toppen på pyramiden,
dvs en permanent bot, kan endast nås
genom ett gediget samarbete mellan
alla dessa kategorier. 

Det är främst följande tre områden
som gjort CF alltmer aktuell:

Förbättrade kliniska metoder har
gjort att patienternas livslängd har ökat
kraftigt [1, 2] (Figur 2), vilket gör att de-
ras antal ökar samtidigt som de blir ak-
tuella för allt fler specialiteter inom
sjukvården (Faktaruta 1). De har här-
igenom blivit en ny utmaning för fram-
för allt vuxenvården såväl medicinskt
som socialt. Möjligheterna till en fram-
gångsrik behandling [3] gör att alla CF-
patienter måste få tillgång till kontakt
såväl med specialister på CF som med
konsulter inom så gott som alla medi-
cinska områden. Särskilt måste betonas
att enstaka patienter med CF kan gå odia-
gnostiserade genom hela uppväxttiden –
antingen på grund av ringa eller inga
symtom eller på grund av dålig obser-
vans från läkarsidan. Vuxna med sym-
tom måste få CF-diagnosen beaktad!

Kartläggning av sjukdomens patofy-
siologi. Fyndet av förhöjda saltkon-
centrationer i svett [4] ledde till studier
av elektrolyttransporten över cellmem-
branen, och Paul Quinton kunde redan
1983 påvisa att det primära felet var att
finna i en minskad kloridtransport [5].
Fortsatt forskning har visat att detta

medför en rad sekundära följder för bl a
natrium- och vattentransporten, den in-
tra- och extracellulära miljön (elektro-
lytkoncentrationer; pH) och olika en-
zymaktiviteter [6]. CF är en modell-
sjukdom för vad som kan hända vid rub-
bad transmembran jontransport. Fors-
kare inom framför allt molekylärbiolo-
gi, -kemi och -fysiologi finner allt fler
pusselbitar som förklarar skeenden som
är sekundära till den störda kloridtrans-
porten. Därmed kan man också finna
farmaka som är riktade mot den basala
defekten. Den tidigare rent symtomatis-
ka behandlingen kan kompletteras med
en kausal terapi.

De genetiska framstegenhar kanske
tilldragit sig den största uppmärksam-
heten. Kartläggningen av CF-genen,
cystic fibrosis transmembrane conduc-
tance regulator, CFTR [7-9], på kromo-
som 7 har dels lett till en ökad förståel-
se för patofysiologin vid CF, dels givit
möjlighet till nya diagnosmetoder och
nya behandlingsvägar – inklusive gen-
terapi. Det senare har redan startats i fas
I-studier på människa [10].

DEFINITION
Cystisk fibros är en autosomalt, re-

cessivt ärftlig sjukdom. Den genetiska
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Figur 1. Forskningen och utvecklingen
kring cystisk fibros kan liknas vid
byggandet av en pyramid.



bakgrunden är mutationer i CFTR-ge-
nen [7-9]. CFTR kodar för en kloridka-
nal och styr kloridtransporten över cell-
membranen. En mutation i CFTR ger
därför förändringar av jon- och vatten-
transporten. CFTR finns i alla celler
men är framför allt uttryckt i epiteliala
celler, vilket ger symtom särskilt från
lungor, pankreas, mag–tarmkanal, lever
och galla, fortplantningsorgan och
svettkörtlar. De svåraste symtomen här-
rör från luftvägar och nutrition [6]. 

Hittills har mer än 900 olika mutatio-
ner beskrivits inom CFTR-genen [11].
En del av dessa mutationer ger endast
ringa eller inga kliniska besvär. CF-pa-
tienter kan därför ha mycket skiftande
klinisk bild.

En särställning inom förändringar i
CFTR-genen intar syndromet »konge-
nital bilateral avsaknad av vas deferens
(CBAVD)» [12]. Män med detta syn-
drom saknar vas deferens och har där-
med inga spermier i sina ejakulat. De
har dock fungerande spermier i testik-
larna. De flesta av dessa män har en mu-
tation i den ena CFTR-genen – ofta i
kombination med en förändring i ett in-
tron i den andra CFTR-genen. 

HISTORIK
Den vanligaste mutationen, ∆F 508,

bör ha uppstått för 65000–200000 år

sedan och kan därmed vara lika gammal
som människosläktet. Genen har spritts
från Mindre Asien över Europa i två
från varandra skilda vågor [13].

Att sjukdomen och en del av dess ytt-
ringar – ökad salthalt i svett och tidig
död – var kända redan på 1400-talet kan
man finna belägg för i en medeltida
ramsa, som finns i ett flertal versioner
från centrala Europa [14]:

»Ve det barn,
som smakar salt 
vid kyss på pannan, 
det är förhäxat 
och skall snart dö.»

I sina »Underrättelser om barnsjuk-
domar och deras botemedel» 1764 [15]
skrev »pediatrikens fader», Nils Rosén
von Rosenstein: »Et annat slag af Diar-
rhée äro Barn egenteligen underkasta-
de, som Medici behagat kalla Fluxus
Coeliacus [observera initialerna!], wid
hwilken de ej eller få nytta af det de nju-
ta, emedan det går sin wäg, antingen til
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Figur 2. Överlevnaden för patienter med
cystisk fibros har stadigt förbättrats. När
sjukdomen först beskrevs 1936
beräknades medianöverlevnaden till ca 7
månader. Ännu 1968 – när »modern»
CF-behandling infördes till Sverige –- var
den beräknade medianöverlevnaden här
endast 7 år. Sedan dess har dock
överlevnaden stadigt förbättrats, och
1985 var den mer än 30 år. Preliminära
siffror visar att  medianöverlevnaden
fortsätter att förbättras i ungefär samma
takt.

Olika specialisters kontakt med CF

Allmänspecialist Diagnos! Alla barn med »failure to thrive», dålig viktökning,
Distriktsläkare oroliga magar, ständiga luftrörsbesvär, nasala polyper,

oklara leverbesvär, analprolaps mm. Alla vuxna med lik-
nande besvär – framför allt bronkiektasier med pseudomonas-
infektioner!

Barnläkare Diagnos! Som ovan.
Uppföljning i samband med CF-specialist

Lungläkare Diagnos! Allt flera diagnostiseras i vuxen ålder!
Uppföljning i samband med CF-specialist. Konsult vid
bronkoskopier, hemoptyser, pneumotorax.

Infektionsläkare Konsult framför allt kring antibiotikabehandling: isolering
vid svårbehandlade infektioner.

Genetiker Diagnos. Genetisk rådgivning.

Gynekolog Diagnos! Kvinnor och män som har svårt få barn.
Preventionsrådgivning. Stöd under graviditet.
In vitro-fertilisering för män med CBAVD.

ÖNH-läkare Diagnos! Övre luftvägsbesvär, nasala polyper, sinuiter.

Audiolog Hörselskador av aminoglykosider.

(Barn)kirurg Diagnos!
Operation: Mekoniumileus; analprolaps; invaginationer,
DIOS; esofagusvaricer; mjältförstoring; mukocele, mm.

Ortoped Konsult vid ledbesvär, mm.

Idrottsläkare Konsult för den krävande fysiska aktiviteten.

Medicinare Konsult vid diabetes, mm.

Röntgenolog Diagnos! Påpeka diagnosmöjligheten vid specifika lung-
röntgenfynd. Uppföljning.

Bakteriolog Diagnos! Påpeka diagnosmöjligheten framför allt vid
P aeruginosa. Uppföljning med upprepade sputumodlingar,
antibiotikakoncentrationer.

Fysiolog Uppföljning: lungfunktionsprov, arbetsprov mm.

Transplantations- Operation: Lungtransplantation. Levertransplantation.
kirurg

Specialsjuksköterska
Dietist, Sjukgymnast} Ingår i det primära CF-teamet.
Kurator, Psykolog.
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någon del förwandladt, så at det ser ut
som en grå eller gulaktig Wälling [Chy-
mus]… Sjukdomen är lätt igenkänd;
men orsakerna ej så lätt häfna. Öfwer-
winnas de ej, så är Trån-Sjuka och Dö-
den en nödwändig påfölgd.....Diarrhaea
chylosa kan antingen härröra af myck-
en slemm, som öfwerdrager och tiltäp-
per mynningarna af mjölk ådrorna och
Sug-rören, eller af förstoppelse och
hårdnad uti kjörtlarna i Tarmkäxet.»

Guido Fanconi beskrev CF som en
patologanatomisk enhet 1936 [16].
Kort därefter gjorde Dorothy Andersen
en utomordentlig och i stort sett uttöm-
mande klinisk beskrivning av cystisk fi-
bros [17] (Faktaruta 2).

SYMTOM
Dorothy Andersens beskrivning av

CF inkluderade: Dålig viktökning trots
god aptit, stor buk, fettrika avföringar,
benägenhet för att få tidiga och svåra
lunginfektioner, biliär cirros, cystiskt
fibrotiserad pankreas, frånvaro av tryp-
sin och lipas i duodenalvätskan, låg gly-
kostolerans och vitamin A-brist. Hon
påvisade också att patienter med meko-
niumileus hade samma pankreasför-
ändringar som CF-patienter. Fanconi
visade på förekomsten av hypoprotein-
emi och ödem i tidig ålder hos en del
CF-patienter. Den kliniska bilden full-
ständigades successivt av Farber – segt
sekret i de flesta mukösa körtlarna (mu-
koviscidos); Lowe och May [23] – re-
cessivt ärftlig sjukdom; Shwachman –
nasala polyper, fyllda bihålor, svåra se-
kundära förändringar i lungorna med
hemoptyser, pneumotorax, lunginsuffi-
ciens och cor pulmonale som följd,
»mekoniumileusekvivalenter» (nume-
ra: distalt intestinalt obstruktionssyn-
drom, DIOS), invaginationstendens,
analprolaps, manlig infertilitet, segt 
sekret i kvinnliga genitalia, m m; di-
Sant’Agnese – förhöjda svettelektroly-
ter, samt ett flertal bakteriologer [24],

som pekat på den specifika bakterieflo-
ra som förhärskar i de nedre luftvägar-
na hos CF-patienter – Staphylococcus
aureus, Haemophilus influenzae, Pseu-
domonas aeruginosa och nu senast
Burkholderia cepacia.

DEMOGRAFI – 
INCIDENS OCH PROGNOS
Sjukdomen förekommer huvudsak-

ligen i vit kaukasisk befolkning. Inci-
densen i vissa delar av denna befolk-
ning är kring 1:2000 nyfödda [6]; i Sve-
rige [25], Norge [26] och Danmark [27]
är den kring 1:4500 och i Finland är en-
dast enstaka fall kända [28]. Det totala
antalet CF-patienter i Sverige har sta-
digt ökat från 118 när observationerna
startade 1968 till nära 500 idag (1999).
Antalet nydiagnostiserade patienter per
år hade en liten topp i mitten av 1970-
talet då nyföddhetsscreening förekom i
delar av landet, men har i övrigt legat
tämligen oförändrat genom åren. De se-
naste åren kan dock en viss minskning
skönjas. Detta är alarmerande och tyder
på att observansen för sjukdomen kan
ha minskat. Det är således viktigt att på-
minna om att Svenska barnläkarför-
eningen vid ett symposium om screen-
ing för CF fastslog att svettest skall an-
vändas som riktad screening på alla som
har för CF misstänkta symtom. Åldern
vid diagnos har hållit sig tämligen kon-
stant över åren med hälften diagnostise-
rade före 1 års ålder och ca 80 procent
före 3 års ålder. Den största skillnaden
är att det är först från mitten av 1970-ta-
let som patienter diagnostiserats i vux-
en ålder. Eftersom det således är både
nytt, ovanligt och mycket dåligt känt att
CF-patienter kan gå odiagnostiserade
genom barn- och ungdomsåren kan det
inte nog kraftigt understrykas att man
måste ha diagnosen cystisk fibros aktu-
ell i alla åldrar!

Livslängden för CF-patienter har
stadigt ökat. År 1968 var den förvänta-

de medianöverlevnaden i Sverige 7,5 år
[1], och 1985 förväntades mer än hälf-
ten leva längre än 30 år [2] (Figur 2).
Mycket talar för att barn som idag föds
med CF kommer att leva i över 40 år
med nuvarande behandlingsarsenal –
och kanske långt mer om genterapi och
nya kausala behandlingsmetoder ut-
vecklas. Parallellt med livslängden ökar
medianåldern hos de kända CF-patien-
terna. 1968 var den 5 år, och endast fyra
patienter var äldre än 18 år. 1993 var den
14 år, och 151 patienter var äldre än 18
år. Kring år 2000 beräknar vi att det
finns lika många vuxna över 18 år som
barn med CF!

GENETIK OCH
PATOFYSIOLOGI
Den hetaste forskningen och den

största framtidsoptimismen kring CF är
förbunden med framstegen inom gene-
tik och patofysiologi, vartill jag åter-
kommer. Här ges en kortfattad informa-
tion som underlag för förståelsen av kli-
niska symtom och för resonemangen
kring nuvarande behandlingsformer.
Vid de vanligaste mutationerna i CFTR
fungerar inte kloridtransporten över
cellmembranet. Detta medför sekundä-
ra förändringar i Na- och vätsketrans-
porten. I submukösa körtlar i lungorna
leder detta till att sekretet blir segt och
täpper till luftvägarna. Följderna blir
svårbehandlade pneumonier och en
successiv utveckling mot lunginsuffici-
ens. Segt sekret täpper också till pan-
kreas utförsgångar med pankreasinsuf-
ficiens, maldigestion och malabsorp-
tion som följd. Patienterna får stora, vo-
luminösa, illaluktande avföringar och
blir undernärda, ofta med vitaminbrist.
Andra symtom som är direkt relaterade
till den störda elektrolyttransporten i
exokrina körtlar är förändrad galla som
leder till biliär cirros, segt cervixsekret
som leder till nedsatt fertilitet hos kvin-
nor och tilltäppta vas deferens som ger
aspermi hos män, försämrad återresorp-
tion av salt i svettkörtlarnas utförsgång-
ar som ger ett saltare svett och saltför-
luster vid excessiv svettning [6]. CF kan
liknas vid ett stort träd (Figur 3).

BEHANDLING
All behandling måste provas ut indi-

viduellt för varje enskild patient och
kan se helt olika ut under olika faser av
sjukdomen. Behandlingen skall sättas
in från det diagnosen ställts. Den är i
stort sett profylaktisk och går ut på att
förhindra att svårare lungförändringar,
undernäring m m uppstår. Behandling-
en är än så länge helt symtomatisk [3, 6]:
– Göra slemmet lösare.
– Skaffa bort slemmet.
– Bekämpa infektioner.
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Milstolpar i CF-histor ien

1936 Fanconi Patologanatomisk beskrivning av CF [16]
1938 Andersen Klinisk beskrivning av CF [17]
1941 Schwachman Klinisk beskrivning av CF [18]
1943 Farber Segt slem i mukösa körtlar – mukoviscidos[19]
1953 diSant’Agnese Ökad salthalt i svett – generell exocrinopati[4]
1966 Matthews, Allomfattande vård och behandling av CF [20]

Doershuk
1983 Quinton Abnorm kloridtransport i CF-svettkörtlar [5]
1983 Knowles Abnorm salt- och vattentransport i epitelet [21]
1989 Tsui, Collins, CF-genen – CFTR – kartlagd [7-9]

Riordan
1993 Crystal Första humanförsöket med genterapi [22]
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– Stödja nutritionen. 
– Aktivt bekämpa alla komplikationer,

både medicinska och psykosociala. 
Denna behandlingsstrategi fanns i

den »Guide to diagnosis and manage-
ment of cystic fibrosis», som togs fram
av National Cystic Fibrosis Research
Foundation 1963 [29] och som i prak-
tisk utvärdering beskrevs av Matthews
och medarbetare 1966 [20]. Det var des-
sa idéer som jag 1967 tog med mig hem
från USA efter att ha studerat CF-vår-
den där. Speciellt för den »svenska mo-
dellen» [30] var att betona den fysiska
aktivitetens stora betydelse [31, 32].

Som framgår av överlevnadskurvorna
(Figur 2) har dessa behandlingsprinci-
per betytt mycket för patienternas pro-
gnos.

Rekommendationer för terapi och
behandling finns i dag i »Vårdprogram
för cystisk fibros i Sverige» [3]. Be-
handlingen är mycket krävande både
för patienterna, deras anhöriga och för
samhället. 

Slemlösande 
behandling
Slemlösande behandling – peroral,

som inhalation och/eller i form av dim-
tält – insätts alltid vid diagnosens stäl-
lande. Alla CF-patienter bör få pröva
om humant rekombinerat DNas är ef-
fektivt för dem. Patienterna måste bli
upplärda i god inhalationsteknik av er-
faren sjukgymnast.

Slembortskaffande
behandling
Hög fysisk aktivitet är det bästa sät-

tet att bli av med slem. Någon form av
andningsövningar med slemavlägsning
måste patienterna utföra varje dag.

Även här är sjukgymnasternas insats av
största betydelse.

Inf ektionsbekämpning
Avgörande för CF-patienternas sjuk-

domsförlopp är att deras luftvägsinfek-
tioner bekämpas snabbt och effektivt.
Alla CF-patienter skall vaccineras mot
mässling, kikhosta och influensa. Re-
kommendabelt är också att vaccinera
mot tbc och pneumokocker. Antibiotika
skall sättas in redan vid diskreta tecken
till inf ektion (low grade infection) så-
som aptitlös, trötthet, försämrad kondi-
tion, fulare upphostningar, ökad and-
ningsfrekvens, försämrade auskulta-
tionsfynd eller feber. Det är viktigt att
vara observant på vart och ett av dessa
symtom, och inte gå och vänta för länge
på en fullt utvecklad försämringsfas. In-
fektionsparametrar och antikroppar
mot S aureus och P aeruginosa är goda
indikatorer. Sputumodlingar skall utfö-
ras regelbundet och med speciella sub-
strat. Antibiotika ges alltefter odlings-
svar. Efersom CF-patienter ständigt har
bakterier i sina nedre luftvägar skall de
få antibiotika även vid virusangrepp för
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Figur 3. Cystisk fibros kan liknas vid ett
stort träd. Mutationen i CF-genen är
roten till det onda. Stammen är det
genetiskt förändrade proteinet CFTR
(cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator). Den stänger
kloridkanalen och förändrar även andra
jonkanaler och transport av olika
partiklar, vilket leder till ett förändrat
sekret i alla sekretoriska celler. Grenarna
och kronan är symtomen och
sjukdomsyttringarna från de tre
huvudområdena: luftvägar, nutrition och
genitalia. Även svettkörtlarna är
affekterade och kan ge symtom.



att förhindra sekundära bakteriella in-
fektioner.

Nutr itionsbehandling
CF-patienter har behov av ett

mycket högt energiintag, som regel
120–150 procent av referensgenom-
snittet och med tonvikt på stort in-
tag av fleromättade fettsyror. Extra
vitaminer, framför allt de fettlösli-
ga, ges alltid i hög dos. Substitution
av pankreasenzymer ges efter be-
hov. För enstaka patienter kan extra-or
dinära åtgärder behövas, såsom
intravenös nutrition eller sondmat-
ning.

Behandling av övriga 
komplikationer
Svåra sjukdomsyttringar och kom-

plikationer skall alltid handhas tillsam-
mans med CF-expertis.

Luftvägar. Nasala polyper behand-
las i första hand med nasala steroider,
men ofta behövs operation. Bihålorna
är så gott som alltid sekretfyllda men
behöver endast behandlas vid besvär av
infektionstyp. 

Svåra lungkomplikationer – bronki-
ektasier, hemoptyser, pneumotorax,
lunginsufficiens med syrgasberoende
och cor pulmonale – handläggs i samar-
bete med CF-expertis och lungläkare.
Astma är minst lika vanlig hos CF-pati-
enter som hos referenser och behandlas
enligt allergologiska principer i kombi-
nation med CF-behandlingen! Aller-
gisk bronkopulmonell aspergillos
(ABPA) kan ge svår bronkokonstriktion
och hyperreaktivitet och behandlas med
steroider. Tbc eller atypiska mykobak-
terier skall ihågkommas vid terapiresi-
stens!

Buksmärtor och bukbesvär. Detta
förekommer i ökad omfattning hos CF-
patienter. Gastroesofagal reflux och
duodeniter avhjälps ofta med hämmare
av  syraproduktionen. Dessa kan i vis-
sa fall också förbättra fettresorptionen.
Distalt intestinalt obstruktionssyndrom
(DIOS) beror på att segt tarminnehåll
klibbar igen tarmlumen och kan be-
handlas med lavemang av gastrografin,
laxermedel, acetylcystein, dietföre-
skrifter och ändringar i dosering av
pankreasenzymer. Invaginationer före-
kommer hos CF-patienter i alla åldrar.
Analprolaps förekommer numera i väs-
terlandet mycket sällan vid andra till-
stånd än CF, varför CF alltid bör uteslu-
tas när sådan inträffar. Strikturer i tar-
men har på senare tid rapporterats hos
flera CF-patienter i samband med att
pankreasenzymer givits i högdosbered-
ningar. Cancer i gastrointestinaltrakten
är vanligare hos CF-vuxna än hos ett ål-
dersmatchat klientel. Mukocele i cae-
cumappendix förekommer i enstaka
fall. Ett stort mukocele kan perforera

eller bli torkverat, varför det bör opere-
ras.

Bakteriefloran kan förändras dels på
grund av malabsorption, dels på grund
av upprepade antibiotikakurer. CF-pati-
enter kan vara okänsliga för bakterier
som verkar via kloridkanaler – såsom
Clostridium difficile, vilken har påvi-
sats hos ett stort antal asymtomatiska
CF-patienter.

Leverförändringar kan förekomma. I
sådana fall skall leverstorlek,  transami-
naser och K-vitaminstatus kontrolleras
regelbundet. Redan vid tidiga föränd-
ringar bör ursodeoxycholsyra insättas.
Vid levercirros med portahypertension
kan kirurgiska ingrepp bli nödvändiga.
Enstaka CF-patienter har genomgått le-
vertransplantation.

CF-patienter har ofta en mycket liten
gallblåsa, och gallsten förekommer i
ökad frekvens.

Pankreatit kan förekomma hos pati-
enter med kvarvarande pankreasfunk-
tion.

Diabetes mellitus. Diabetes melli-
tus drabbar ca 10 procent av äldre CF-
patienter. Tidig upptäckt är väsentlig
och behandling med insulin bör startas
tidigt. Kosten skall liksom tidigare hål-
las kaloririk.

Graviditet. CF-kvinnor har svårt att
bli gravida på grund av ett segt cervix-
sekret. Många har dock genomfört en
eller flera graviditeter. Patienten måste
kontrolleras noga under havandeskapet. 

Inf ertilitet. Infertilitet förekommer
hos mer än 95 procent av CF-männen på
grund av obliteration i sädesledarna.
Spermiogenesen är dock normal, och
spermierna kan tas ut medelst punktion
för in vitro-fertilisering.

Kir urgi och narkos medför
särskild r isk för CF-patienten
CF-patienten skall alltid betraktas

som en högriskpatient vid kirurgiska in-
grepp. Specifika ingrepp skall helst gö-
ras i elektiv fas och med patienten så väl
förberedd som möjligt. K-vitaminstatus
skall kontrolleras och extra K-vitamin
ges vid behov. Fullnarkos undviks om
möjligt. Före och efter operativa in-
grepp skall patienterna ha extra and-
ningsgymnastik; även under narkos och
före extubering skall patienten erhålla
noggrann andningsgymnastik.

Psykologiskt och socialt
stöd är av vikt
En god kontakt med psykolog skall

finnas för att hjälpa såväl CF-patienten
som hans familj, framför allt vid för-
ändringar i vården eller vid svårare situ-
ationer i det sociala livet.

CF-behandlingen är både kostsam
och mycket tidsödande. Social isolering
och ekonomiska påfrestningar är hotan-
de realiteter. Patienten och anhöriga

måste få en kompetent vägledning av en
kurator. 

RESULTAT
Dagens CF-vård har kommit en bra

bit på väg. Patienterna förväntas nu leva
upp i 40–50-årsåldern, och inom kort
har vi lika många vuxna som barn med
CF. Trots att deras behandling är arbet-
sam och tidskrävande lever de flesta ett
gott och aktivt liv. I en stor nordisk stu-
die visas att de också har en god livskva-
litet [33].

Dessa resultat har uppnåtts dels ge-
nom en intensiv forskning kring sjukdo-
men – dess genetik, patogenes, symto-
matologi och behandling, dels och
framför allt genom ett gott samarbete
mellan CF-patienterna, deras familjer
och deras vårdare. Exempel på åtgärder
som vidtagits och som haft god effekt är
följande:
– Införandet av en mångsidig, allom-

fattande vård med successiv anpass-
ning till nya rön och svenska förhål-
landen.

– En utförlig, detaljerad information
och utbildning till CF-patienter och
deras anhöriga, så att de förstått sjuk-
domen och dess behandling och där-
med kunnat samarbeta och bli följ -
samma i behandlingen (Figur 4).

– Bildandet av en riksförening (RfCF)
för bevakande av patienternas intres-
sen och påtryckning för bättre vill-
kor.

– Skapande av expertgrupper för CF
vid CF-centra, vilka sprider kunskap
och information om sjukdomen till
patienterna och till deras vårdnads-
havare i hemorten.
Visionen att kunna bota alla patien-

ter med CF så att de kan leva ett normalt
liv lika länge som alla andra är ännu inte
nådd. Men den lever fortfarande hos
både forskare, patienter och anhöriga.
Hur frågorna kring detta tacklas av fors-
kare av alla kategorier, molekylärbiolo-
ger, kemister, fysiologer, kliniker mfl
återkommer jag till i en andra artikel. 
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Summary

History and clinical practice.
Cystic fibrosis  (  an ancient disease with
renewed topicality

Hans Kollberg

Läkartidningen 1999; 96: 3324-9

Cystic fibrosis (CF) is a general exocrino-
pathy chiefly characterised by airway and nut-
ritional symptoms, though several other organ
systems may also be affected. Intensive colla-
boration between clinicians and research scien-
tists has enabled great advances to be made in
our understanding and treatment of the disease.
New mucolytic treatment, new approaches to
combating infections, and improvements in
nutrition have already appeared. Just around the
corner await gene therapy and new drugs im-
pinging directly on the mechanisms whereby
the gene mutations exert their harmful effects.
The median life expectancy of CF patients is
now over 40 years. CF is currently the concern
of multiple disciplines.

Correspondence: Professor Hans Kollberg,
Akademiska barnsjukhuset, SE-751 85 Uppsa-
la, Sweden.
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Att även läkare rapporterar
biverkningar av dentala materi-
al är angeläget bland annat med
tanke på tillkomsten av nya ma-
terial och att huvuddelen av be-
folkningen är exponerad. 

Rapportering av biverkningar från
tandfyllningsmaterial har i Sverige på-
gått sedan 1996. Socialstyrelsen har på
regeringens uppdrag inrättat ett biverk-
ningsregister för dentala material. Drif -
ten av registret är förlagd till odontolo-
giska fakulteten, Umeå universitet.
Rapporteringen gäller både patienter
och tandvårdspersonal. 

Data om patienter och personal
Totalt hade under 1998 kommit in

129 biverkingsrapporter, varav sju från
läkare. Detta är en minskning från 1997
då 179 rapporter kom in, varav 20 från
läkare. Den vanligaste åldersgruppen
har sedan rapporteringen startade 1996
varit 50–59 år, och andelen kvinnor ut-
gör omkring 75 procent. I årsrapporten
från 1998 redovisades objektiva fynd
från munhålan i drygt hälften av fallen,
vanligen likenoida reaktioner, erytem,
erosioner och svullnad. För vävnader
utanför munhålan fanns få rapporterade
iakttagelser men bland dessa var bettfy-
siologiska besvär vanligast.

De besvär från munhålan som pati-
enterna själva uppgav dominerades, i
likhet med föregående år, av svidande,
brännande känsla samt smärta och öm-
het. Liknande besvär var vanliga även
från läppar, ansikte och käkar. Såsom
under tidigare år fanns 1998 rapportera-
de allmänna symtom med framför allt
muskel–ledsmärtor, trötthet, yrsel, hu-
vudvärk, koncentrationssvårighet samt
besvär från hud, ögon och öron.

I omkring 60 procent av fallen relate-
rades de rapporterade biverkningarna
till fyllning ar och till dessa associerade
material och åtgärder. När därvid sym-

tom som var lokaliserade till munhålan
förelåg ansåg såväl patient som rappor-
tör att symtomen kunde relateras till
amalgam i omkring 75 procent av fallen,
i övrigt till kompositmaterial, dvs plast-
baserade fyllningar. En sambandsbe-
dömning har gjorts av en biverknings-
grupp i Umeå, i vilken medicinsk exper-
tis ingår. I 44 procent av fallen ansåg
gruppen att ett samband var osäkert eller
inte bedömbart. I övriga fall bedömdes
ett samband som troligt eller möjligt.

Antalet rapporter rörande personal
hade 1998 minskat till totalt 16 stycken
jämfört med 44 respektive 103 rappor-
ter under de två föregående åren. Den
vanligaste åldersgruppen 1998 var 40–
49 år, och i de flesta fallen hade symto-
men debuterat före 1998. Flertalet sym-
tom relaterades, liksom under tidigare
år, till kompositmaterial och latex-
handskar men inga till amalgam. Den
kraftiga minskningen av rapporterade
biverkningar hos personal skulle kunna
bero på att tandvårdspersonalen fått en
intensiv information de senaste åren om
såväl härdplaster som handskar.

Angeläget fortsätta rapportera
Det föreligger sannolikt en under-

rapportering av biverkningar som är or-
sakade eller misstänks vara orsakade av
dentala material. Tillk omsten av nya
material gör det angeläget att även rap-
portera sådana fall där ett samband mel-
lan material och oönskad reaktion en-
dast uppfattas som tveksamt. Dessa fall
kan komma att utgöra ett viktigt obser-
vandum inför kommande rapporter om
biverkningar. Mot bakgrund av att hu-
vuddelen av befolkningen exponeras
för dentala material är det angeläget att
rapporteringen av biverkningar blir så
fullständig som möjligt.

När en biverkan av ett dentalt mate-
rial konstateras eller misstänks bör den
tandläkare, läkare eller tandhygienist
till vilk en patienten först vänder sig sän-
da in en rapport till biverkningsregistret.

Blankett kan rekvireras från Odonto-
logisk materialvetenskap, Umeå uni-
versitet, 901 87 Umeå, fax 090-77 51 23,
eller från Socialstyrelsen, Hälso- och
sjukvårdsavdelningen, Allmänna enhe-
ten, 106 30 Stockholm. Blanketten
finns även i pdf-format på internet:
www.sos.se/hs/hsAe/dentreg.htm •

Biverkningar från dentala material

Angeläget att även 
läkare rapporterar 
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PER G SWARTLING
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