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En handbok för patienter och familjer



Vilken information finns i den här broschyren om PFIC och 
vem riktar den sig till?

PFIC är en förkortning av progressiv familjär intrahepatisk kolestas (familial 
intrahepatic cholestasis, PFIC). Det är en sällsynt leversjukdom som kräver medicinsk 
vård.  Den här broschyren ger en överblick av sjukdomen PFIC, hur den diagnostiseras 
och vart du och din familj kan vända er för att få stöd. Informationen är avsedd för de 
som kommer i kontakt med PFIC (som patient, närstående eller vårdgivare) och andra 
som vill få grundläggande information om detta allvarliga tillstånd.
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Vad är PFIC?
Progressiv familjär intrahepatisk kolestas (PFIC) är en sällsynt genetisk 
leversjukdom som drabbar spädbarn och barn. I många fall når patienter som 
diagnostiseras med PFIC leversjukdom i slutstadiet vid ca 10 års ålder.1  En 
allvarlig konsekvens av PFIC är svår klåda som kan leda till sömnlösa nätter 
för hela familjen. Om de lämnas obevakade kan spädbarn till och med klia 
sönder huden, med blödningar och sår som följd. 

PFIC uppskattas drabba ett av 50 000 till 100 000 barn som föds  
världen över.2 Till följd av en genetisk defekt ansamlas gallsyror i levern  
och i blodbanan och orsakar symtom både inuti och ibland utanför levern. 
Familjer söker desperat efter lindring.

Normal leverfunktion

Levern har många funktioner, inklusive att bryta ner fetter och ta upp 
vitaminer. Den gör detta med hjälp av galla, en vätska som frisätts från levern 
in i gallgångarna. Normalt cirkulerar ca 95 procent av gallsyrorna tillbaka till 
levern.3 Levern har även andra viktiga funktioner som till exempel att ta bort 
gifter och tillverka proteiner som gör att blodet kan koagulera.

Vad händer vid PFIC

Vid PFIC klarar levern inte av att 
utsöndra gallsyror till följd av en 
genetisk defekt och gallsyrorna 
ansamlas därför i höga nivåer 
i levern och i blodbanan. Detta 
ger symtom som exempelvis 
ikterus (gulsot) och pruritus (svår 
klåda) likväl som andra symtom 
på framskridande leversjukdom. 
Patienter med framskridande 
leversjukdom kan ha svårt att 
avlägsna gifter från blodet och kan 
ha problem med koagulationen. 
Att inte kunna utsöndra gallsyror 
kan även leda till minskat upptag 
av fett, tillväxtstörning och brist på  
vitamin A, D, E och K. 



4

Tecken och symtom
PFIC kan orsaka symtom som kan 
variera från person till person. Här är 
några symtom beskrivna av föräldrar 
och läkare:

Svår klåda (pruritus). Svår klåda är  
det symptom som mest stör det dagliga 
livet för barn med PFIC. Den kan orsaka 
sömnlösa nätter och trötthet under 
dagen. Barnet kanske heller inte klarar av att fokusera på skolarbetet. Och 
när barnen inte kan sova så kan inte föräldrarna det heller. Oavbrutet kliande 
och synliga sår kan leda till dålig självkänsla och sociala problem.4 En vanlig 
förkylning eller ökad kroppstemperatur (på grund av fysisk aktivitet eller 
varmt väder) kan förvärra klådan.

Näringsproblem. PFIC-patienter har problem med att absorbera fetter 
och fettlösliga vitaminer som till exempel vitamin A, D, E och K. Till följd av 
detta kan deras tillväxt och utveckling hämmas och de kan ha ett nedsatt 
immunförsvar.4 

Leverpåverkan. Ansamling av gallsyror skadar med tiden levern. I de 
tidiga stadierna av sjukdomen kan barnen ha gulsot, det vill säga ha en 
gulfärgad hud. Många barn med PFIC kommer att drabbas av leversjukdom 
i slutstadiet vid ca 10 års ålder.1 Endast en tredjedel av barnen med PFIC når 
vuxen ålder utan att behöva genomgå en levertransplantation. 

Andra tecken och symtom. Vissa patienter får en förstorad lever och mjälte, 
diarréer, blödningar, högt blodtryck, blödningar i mag-tarmkanalen, blek 
avföring, bukspottskörtelinflammationer (pankreatit), gallstenar och rakit.

”Klådan som är förknippad med PFIC förändrar livet för barnet 

och dess familj. Barn med PFIC har sömnsvårigheter och deras 

utveckling och förmåga till inlärning blir lidande. Föräldrarna 

måste försöka förhindra att barnet kliar sig tills det blöder. Det 

är hjärtslitande. Det kan bli så besvärligt att klådan får oss att 

rekommendera att barnet genomgår en levertransplantation. Så 

svår kan klådan vara.”

Dr Jaime Chu  
Pediatrisk specialist inom 
hepatologi, Mount Sinai Medical 
Center, New York,  
Konsult till Albireo



5För mer information, gå in på www.PFICvoices.com

”När Sylvie var tre veckor gammal märkte jag att hon kliade sig väldigt mycket i 
ansiktet och ögonen när hon drack ur sin vällingflaska.  Och det tyckte jag var konstigt. 
Ju längre hon åt, desto mer kliade hon. Jag berättade detta för Sylvies barnläkare och 
läkarna på sjukhuset. De sade allihop att det var eksem eller torr hy och därför smörjde 
jag Sylvie med hudkräm under en lång tid. Ingenting fungerade. Det gjorde nästan 
saken värre eftersom hon gned in krämen i ögonen och började att skrika.

Efter att vi fick diagnosen PFIC var klådan det mest besvärliga för oss. Att få hjälp 
med att hantera klådan var väldigt viktigt för vårt vardagliga liv och vår och Sylvies 
livskvalitet. Och vi har helt enkelt inte kommit dit än.  Vi har en del fantastiskt bra 
dagar och en del fruktansvärda dagar. Om vi kunde hantera klådan och få henne 
stabil så skulle det kännas som ett mirakel.”

Season, mamma till en dotter med PFIC

Ett föräldraperspektiv
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Hur ställs diagnosen PFIC?
PFIC diagnostiseras ofta i spädbarnsåldern. Föräldrarna kanske tar sitt barn 
till sjukhuset på grund av gulsot som inte ger med sig eller på grund av klåda 
som inte försvinner. Läkarna kommer först försöka utesluta andra, mer vanliga 
orsaker till gulsoten.  En del barnläkare kanske rekommenderar att skicka 
patienten till en leverspecialist för att ta särskilda tester, som blodprover, 
bildundersökningar eller leverbiopsier. Läkare som specialiserar sig på 
matsmältningssystemet eller mag-tarmkanalen kallas för gastroenterologer. 
Läkare som specialiserar sig på leversjukdomar kallas för hepatologer.

En PFIC-diagnos kan bekräftas med ett genetiskt test som görs med ett 
blodprov. Ett genetiskt test kan hjälpa till att identifiera gener som är defekta 
och  därmed bekräfta en PFIC-diagnos. PFIC kan orsakas av en mutation i 
olika gener, inklusive: ATP8B1, ABCB11 och ABCB4.4

PFIC är en autosomal recessiv sjukdom. Detta innebär att barnet måste ärva 
samma muterade gen från båda föräldrarna för att sjukdomen ska kunna bryta 
ut. Om barnet endast ärver den muterade genen från en förälder kommer 
han eller hon att vara ”bärare” av genen men inte ha sjukdomen. Detta är 
anledningen till att vissa barn i en familj kan drabbas av PFIC och vissa inte.
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Att leva med PFIC
Det finns inga godkända behandlingar för PFIC. Patienterna och deras familjer bör 
prata med vården för att få vägledning om hur man hanterar PFIC. Följande kan 
övervägas:

•  Hudvård: Patienter med PFIC kan ha känslig hy. Det kan hjälpa att täcka huden 
så mycket som möjligt och hålla naglarna kortklippta. 

•  Näring: Prata med din läkare om vad som går att göra för att hantera näringsbrist.
•  Infektionsrisk: Till och med små krämpor kan förvärra PFIC-symtomen. Prata 

med din läkare om vilka förebyggande åtgärder du kan vidta för att underlätta 
symtomen.

Alla PFIC patienter är olika. Patienter och föräldrar bör prata med sina 
vårdgivare för vägledning om vad som kan fungera bäst för dem.

Kirurgiska ingrepp
När endast hantering av sjukdomens symptom inte 
är tillräckligt för att ge lindring från klådan, eller om 
leversjukdomen försämras, kan familjerna överväga 
kirurgiska alternativ, som gallavledande kirurgi och 
levertransplantation.

Gallavledande kirurgi. Vid gallavledande kirurgi eller 
partiell extern gallavledande kirurgi (partial external 
biliary diversion, PEBD) avleds gallan ut genom 
bukväggen och samlas vanligtvis upp i en stomipåse 
utanför kroppen. PEBD kan lindra symtomen i månader eller till och med 
år, men är för alla inte en permanent lösning.5 En mindre vanlig åtgärd är 
tunntarmsexklusion (eller intern gallavledande kirurgi) vilket innebär att man 
förbipasserar en del av tunntarmen och ansluter den till tjocktarmen.

Levertransplantation. Levertransplantation kan vara ett alternativ för vissa 
patienter som upplever framskridande leversjukdom eller svår klåda.6,7 Som 
vid alla större kirurgiska ingrepp medför detta betydande risker. Även då 
transplantationen lyckas krävs livslång immunosupprimerande behandling för att 
hindra kroppen från att stöta bort den nya levern.

Klådan blir för en del PFIC-patienter så svår och störande för det dagliga livet  att 
de och deras familjer väljer levertransplantation för att få lindring.



8

Ett meddelande från ledare av PFIC stödorganisationer   

PFIC kan vara en förödande diagnos - inte bara för 

patienten och dennes föräldrar utan även för syskon, 

familjen och samhället.  Och även om antalet barn 

som diagnostiseras med PFIC är litet så finns det 

organisationer som kan stötta dig.

Jag skulle vilja presentera dig för ett amerikanskt nätverk som som stödjer 

familjer som drabbats av PFIC nämligen Progressive Familial Intrahepatic 

Cholestasis Advocacy and Resource Network, PFIC Network. Vårt mål är 

att förbättra livet för patienter och familjer världen över som drabbats av 

PFIC. Vi stödjer forskningsprogram, tillhandahåller utbildningsmaterial och 

samlar familjer för att de ska kunna stötta varandra.  Läs mer om vårt arbete 

på PFIC.org.

Vi är stolta över att arbeta tillsammans med Albireo Pharma. De är ett 

företag som stöttar PFIC-patienter, deras familjer och vårdgivare med 

resurser för att bättre förstå sjukdomen. På grund av företag som Albireo, 

som arbetar för att hitta behandlingar för sällsynta leversjukdomar, så som 

PFIC,  vågar vi tro på en ljusare framtid.

Vänligen

Emily Ventura, Melanie Karakaidos  
och Tara Kearns 
Ledare för PFIC Network
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Några rader från en PFIC-expert 

 I min kliniska vardag på sjukhuset King’s College 

har jag arbetat med många familjer som försöker 

hantera PFIC. En av de svåraste aspekterna 

av den här sjukdomen är den inverkan den 

har, inte bara på de barn som får diagnosen, 

utan även på föräldrar, syskon och andra i 

dess omgivning som vårdar barnen. Sömnlösa 

nätter, ett outtröttligt sökande efter svar och 

oro över framtiden är återkommande teman. 

Som vårdgivare har vi en rad verktyg vi använder för att försöka lindra 

symtomen och sakta ner framskridandet av sjukdomen. De kirurgiska alternativ 

vi har för tillfället kan fungera för en del patienter men de har begränsningar 

och medför risker. Det finns ett akut behov av bättre behandlingar.

De goda nyheterna är att mycket forskning pågår både inom akademin och 

inom industrin. Vi lär oss mer om intrahepatisk kolestas varje dag - från genetik 

och sjukdomens framskridande till bättre sätt att hantera de olika sätt som 

sjukdomen yttrar sig på. Under tiden som forskarvärlden fortsätter att söka 

efter en bättre väg framåt bör föräldrarna fortsätta att göra sig hörda och be 

om stöd. Det finns anledning till att vara hoppfull och vi kommer inte att ge 

upp förrän vi har hittat bättre verktyg att erbjuda de som drabbas av PFIC.

Richard Thompson, MD, fil.dr
Institutet för leverforskning (Institute of Liver Studies)
King’s College Hospital
London 
Konsult för Albireo
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Hopp för patienter och familjer
Forskning pågår för att hitta bättre behandlingsalternativ för människor med PFIC och 
resurserna finns för att hjälpa patienter och familjer.

PFIC Advocacy and Resource Network har som mål att förbättra livet för patienter 
och familjer världen över som påverkas av PFIC. 
PFIC.org

Forskningsnätverket för leversjukdomar  hos barn (Childhood Liver Disease 
Research Network, ChiLDReN) erbjuder medicinskt stöd och företrädarstöd för 
patienter. Deras kliniska center och forskningslaboratorier hittas på på U.S. 
Childrennetwork.org

Stiftelsen för barn med leversjukdomar (Children’s Liver Disease Foundation, 
CLDF) är en välgörenhetsorganisation med säte i Storbritannien som hänger sig åt 
leversjukdomar hos barn. Ladda ner broschyren från CLDF PFIC här: https://www.
childliverdisease.org/wp-content/uploads/2018/01/PFIC.pdf. 
Childliverdisease.org

ClinicalTrials.gov förser allmänheten med information om kliniska studier inom ett 
stort antal sjukdomar och tillstånd, inklusive PFIC. 
Clinicaltrials.gov

Global Genes är en stödorganisation som hänger sig åt att stödja personer med 
sällsynta sjukdomar. 
GlobalGenes.org

Amerikanska leverstiftelsen (American Liver Foundation, ALF) är en nationell, 
frivilligbaserad ideell organisation som via forskning, utbildning och stöd hänger sig åt 
förebyggande arbete, behandling och bot av hepatit och andra leversjukdomar. 
LiverFoundation.org

Den nationella organisationen för sällsynta sjukdomar (The National 
Organization for Rare Disorders, NORD) är en självständig och ideell organisation 
som grundades för mer än 35 år sedan och leder kampen för att förbättra livet för 
patienter med sällsynta sjukdomar. Den gör detta genom att stötta patienter och 
organisationer, påskynda forskning, tillhandahålla utbildning, driva politiska frågor  
och sprida medvetenhet till allmänheten. 
Rarediseases.org
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”Jag skulle beskriva min dotter som 
en kämpe. Hon har stundtals haft ett 
rent helvete. Det är beundransvärt 
att se hennes uthållighet. Trots allt 
är hon så glad och härlig.”

För mer information, gå in på www.PFICvoices.com
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Om Albireo 
Albireo stöttar människor med PFIC, deras familjer och vårdgivare med 
resurser för att bättre kunna förstå och hantera denna förödande sjukdom. 
Företaget fokuserar på utveckling av nya gallsyremodulatorer för att 
behandla sällsynta leversjukdomar hos barn, som till exempel PFIC.

albireopharma.com

Ett särskilt tack till de organisationer och familjer som lever med PFIC,  
för deras stöd.  
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