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I	

Sammanfattning  
Introduktion: Autoinflammatoriska sjukdomar är en grupp sjukdomar som kännetecknas av 

episoder med systemisk inflammation och som orsakas av uppreglering av det medfödda 

immunsystemet. Många patienter med autoinflammatorisk sjukdom har en klinisk 

sjukdomsbild av återkommande feberepisoder och inflammation utan någon bakomliggande 

infektion eller tecken på autoimmunitet. Familjär medelhavsfeber (FMF) och Periodisk Feber, 

Aftös stomatit, Pharyngit och cervikal Adenit (PFAPA) är två av de vanligaste 

autoinflammatoriska sjukdomarna. Autoinflammatoriska sjukdomar är ett relativt outforskat 

område hos barn och det saknas en övergripande beskrivning av barn med dessa sjukdomar i 

Sverige.  

 

Syfte: Att retrospektivt beskriva kohorten barn med autoinflammatoriska sjukdomar, med 

fokus på FMF och PFAPA, i Västra Götalandsregionen.  

 

Metod: I en retrospektiv, deskriptiv studie görs en sjukhusbaserad journalgranskning 

avseende barn med FMF och PFAPA som besökt barn- och ungdomsmottagningen på 

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus under 2017 och i NU-sjukvården under 2016-

2017. Uppgifter om diagnos, ärftlighet, sjukdomsförlopp, kliniska manifestationer, 

behandling samt behandlingsresultat registreras och redovisas.  

 

Resultat: Totalt 67 patienter är inkluderade i studien, varav 12 patienter har FMF och 55 

patienter har PFAPA. Medianålder vid diagnos är 7,7 år för FMF och 1,6 år för säkerställd 

PFAPA. Mediandurationen på en episod är 2 dagar för FMF och 4,5 dagar för säkerställd 

PFAPA och medianintervall mellan episoderna vid säkerställd PFAPA är 4 veckor.  

 

Slutsats: Sjukdomsförlopp och kliniska manifestationer stämmer överens med tidigare 

kohortstudier gjorda på barn med både FMF och med PFAPA. Intressant till framtida studier 

är att undersöka tonsillektomins egentliga effekt och att uppskatta prevalensen av FMF och 

PFAPA i Västra Götalandsregionen.



II	

Förkortningar  
CAPS – Cryopyrin associerat periodiskt syndrom 

CRP – C-reaktivt protein 

FMF –  Familjär medelhavsfeber 

HIDS – Hyperimmunglobulinemi D med periodiskt feber syndrom 

IL-1β – Interleukin-1beta 

MEFV-genen –  Mediterranean Fever genen 

NLRP3 – NACHT, LRR, and PYD domän-innehållande protein 3 (före detta NALP3)  

NSAID – Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug 

PFAPA –  Periodisk Feber, Aftös stomatit, Pharyngit och cervikal Adenit 

SAA –  Serum amyloid A 

TRAPS – Tumör nekros faktor receptor-associerat periodiskt syndrom 
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1.	Introduktion	

1.1	Autoinflammatorisk	sjukdom	
Begreppet autoinflammatorisk sjukdom beskrevs första gången 1999 av McDermott et al. som 

ett ”Tillstånd karakteriserat av till synes oprovocerade episoder av inflammation, utan höga 

nivåer av autoantikroppar eller antigenspecifika T-celler” [1-2]. Inflammationen medieras av 

celler och molekyler i det medfödda immunsystemet som orsakas av uppreglering av det 

medfödda immunsystemet hos en predisponerad individ [3]. 

 

Många patienter med autoinflammatorisk sjukdom har en klinisk sjukdomsbild med periodisk 

feber som kännetecknas av återkommande episoder av feber och inflammation utan någon 

bakomliggande infektion eller tecken på autoimmunitet. Periodisk feber förekommer i både 

monogena och polygena former. Under episoderna är akutfasproteiner förhöjda, såsom serum 

amyloid A (SAA) och C-reaktivt protein (CRP) [4]. SAA är ett cirkulerande akutfasprotein 

som ökar kraftigt under en aktiv inflammation [5]. Under attackerna kan patienterna även ha 

olika typer av organengagemang, tex hudutslag, buksmärta, bröstsmärta, lymfadenopati och 

artrit [6]. 

 

De monogena formerna av periodisk feber har en definierad sjukdomsorsakande mutation. 

Bland dessa sjukdomar inkluderas Familjär medelhavsfeber (FMF), TNF-receptor associerat 

periodiskt syndrom (TRAPS), Hyperimmunglobulinemi D och periodisk feber syndrom 

(HIDS) samt cryopyrin associerat periodiskt syndrom (CAPS). Till de polygena formerna av 

periodisk feber hör periodisk feber, aftös stomatit, pharyngit och cervikal adenit (PFAPA) [6].  

 

Autoinflammatoriska sjukdomar är än så länge ett relativt outforskat område hos barn. Det 

saknas en övergripande beskrivning av barn med dessa sjukdomar och data på hur vanligt 

förekommande de är i Sverige. I Västra Götalandsregionen finns en klinisk och 

forskningsmässig erfarenhet av dessa sjukdomar vilket gör det lämpligt att studera området 

vidare. 

1.2 Familjär Medelhavsfeber 
Den vanligaste monogena periodiska febern är FMF som definierades första gången år 1958 

av Heller et al [7]. FMF är en autosomalt recessivt ärftlig sjukdom som främst förekommer 
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hos personer med turkiskt, armeniskt, arabiskt eller judiskt ursprung. Sjukdomen orsakas av 

mutationer i MEFV-genen på kromosom 16 som kodar för proteinet pyrin [8]. Pyrin uttrycks 

främst i neutrofiler och makrofager och spelar en viktig roll vid apoptos och inflammatoriska 

signalvägar. Vid FMF orsakar det förändrade pyrinet en överdriven inflammatorisk process 

resulterande i en ökad utsöndring av interleukin-1β [9]. Vidare studier indikerar att MEFV-

genen inte behöver vara den enda orsaken till FMF eftersom många patienter saknar två 

mutationer som man förväntar sig vid recessiv sjukdom.	På	grund	av	begränsningar	i	den	

genetiska	testningen	är	fortfarande	den	kliniska	bedömningen	utifrån	diagnostiska	

kriterier	[se	tabell	1]	grunden	för	diagnostiken	|10].	

 

 

 

 
 

FMF kännetecknas av återkommande självbegränsande attacker med feber och serosit. 

Typiska episoder karakteriseras av hög feber i kombination med peritonit, pleurit eller 

monoartrit. Diagnostiskt viktigt för FMF är också förekomst av FMF i släkten och ett etniskt 

ursprung i östra Medelhavsområdet [12]. En attack varar i upp till tre dagar och attackerna 

återkommer med varierande frekvens, mellan veckovis till någon gång per år, utan 

regelbundenhet. Attackerna kan ibland triggas av emotionell stress, menstruation och fet kost. 

Mellan attackerna är patienterna ofta symtomfria och i takt med patientens stigande ålder 

tenderar attackerna att komma med glesare intervall [13]. 

 

Obehandlade FMF-patienter har en ökad risk att utveckla renal amyloidos [14]. Risken att 

utveckla amyloidos har samband med förhöjda nivåer av SAA, vilket stiger vid en FMF-

attack men som kan vara förhöjda mellan attackerna, framför allt vid obehandlad FMF [15]. 

Förstahandsalternativ för behandling är kolkicin, ett läkemedel som minskar antalet attacker, 

minskar inflammationen mellan attackerna och förebygger risken att senare utveckla

Tabell 1. Diagnostiska kriterier för FMF under barndomen. Närvaro av 
minst 2 av 5 kriterier krävs för en klinisk FMF-diagnos [11]. 
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amyloidos [16]. Behandlingen är livslång och bra compliance är av avgörande betydelse för 

behandling av sjukdomen [9] 

 

1.3	Periodisk	Feber,	Aftös	stomatit,	Pharyngit	och	cervikal	Adenit	
En annan autoinflammatorisk sjukdom är periodisk feber, aftös stomatit, pharyngit och 

cervikal adenit (PFAPA) [17]. PFAPA beskrevs första gången 1987 av Marshall et al. och är 

den vanligaste periodiska febern bland barn i europeisk befolkning [18-19]. Till en början 

ansågs PFAPA vara sporadisk men jämförelser med kontrollgrupper har visat att PFAPA är 

vanligare i vissa familjer och släkter. Detta talar för en potentiell polygen genetisk bakgrund 

även om någon sjukdomsorsakande mutation eller molekylär markör inte är fastställd. 

Bakomliggande patogenetiska och etiologiska mekanismer är ännu inte helt klarlagda men 

resultat från flera olika studier visar att PFAPA är en immunmedierad sjukdom karakteriserad 

av dysreglering av flera olika komponenter i det medfödda immunsystemet [19]. Möjligen är 

mutationer i generna för de olika komponenterna i NLRP3-inflammasomen involverade i 

patogenesen för PFAPA kopplat till IL-1β-beroende inflammatoriskt svar men mutationer i 

MEFV-genen, eller andra proinflammatoriska gener, skulle också kunna bidra till sjukdomen 

[20].  

 

PFAPA karakteriseras av återkommande attacker av feber associerat med kardinalsymtomen 

aftös stomatit, faryngit och cervikal adenit. Episoderna är regelbundna med symtomfrihet 

mellan episoderna [22]. Som framgår av kriterierna [se tabell 2] ska det under episod inte 

finnas symtom på övre luftvägsinfektion, såsom snuva och hosta, och episodernas duration 

varierar mellan tre till sju dagar. Det symtomfria intervallet mellan episoder varierar mellan 

två till åtta veckor. Intervallerna tenderar att glesas ut med tiden och sjukdomen försvinner 

Tabell 2. Diagnostiska kriterier för PFAPA under barndomen [21]. 
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oftast spontant under barndomen [23]. Förutom de klassiska kriterierna kan barn med PFAPA 

lida av mildare buksmärta, smärta i benen samt illamående och kräkning i samband meden 

episod. Barn med PFAPA har en normal tillväxt och utveckling [6]. 

 

Etiologin till PFAPA är inte fastställd och behandlingen är i huvudsak symtomatisk med 

paracetamol och NSAID. Kortikosteroider kan användas mot PFAPA i den akuta fasen under 

en episod. En dos kortikosteroider under en feberattack har ofta effekt inom ett par timmar 

resulterande i att febern försvinner. Nackdelen med att använda kortikosteroider är att det av 

okänd anledning kan förkorta intervallet mellan feberepisoderna samt att det finns risk för 

allvarliga biverkningar vid upprepade doser [24]. I Västra Götalandsregionen är praxis att 

behandla en episod med kortikosteroider endast i de fall episoden kommer mycket olägligt för 

barnet eller familjen [6]. Som profylaktisk behandling provas ibland kolkicin [25-26].  

 

Det finns ett par randomiserade studier som, tillsammans med klinisk erfarenhet, talar för att 

tonsillektomi leder till att episoderna upphör, ofta utan återfall under relativt kort tids 

uppföljning [27-28]. Det finns än så länge inga bakomliggande patofysiologiska mekanismer 

som förklarar effekten av tonsillektomi [6]. Det behövs större randomiserade studier med 

längre uppföljning för att fastställa tonsillektomins definitiva roll vid behandlingen av 

PFAPA. I praktiken kan tonsillektomi erbjudas, efter tre års ålder, om feberepisoderna 

påverkar patientens livskvalitet eller ifall sjukdomsförloppet inte visar tendens på att avta 

[29]. 

2. Syfte 
Att retrospektivt beskriva kohorten barn med autoinflammatoriska sjukdomar, med fokus på 

FMF och PFAPA, på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och i NU-sjukvården 

avseende diagnoser, kliniska manifestationer, ärftlighet samt behandling och 

behandlingsresultat i Västra Götalandsregionen utifrån data från de två mottagningarna. 

2.1 Frågeställning 
Vad karakteriserar kohorten barn med de autoinflammatoriska sjukdomarna FMF och PFAPA 

i Västra Götalandsregionen och hur förhåller den sig i jämförelse med andra kohortstudier 

gjorda på barn med periodisk feber?
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3. Metod och material 
Studien är en retrospektiv, deskriptiv sjukhusbaserad journalstudie avseende barn med 

autoinflammatorisk sjukdom (FMF och PFAPA) som besökt barn- och ungdomsmottagningen 

på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus under 2017 och i NU-sjukvården under 2016-

2017. Uppgifter om diagnos, kliniska manifestationer, ärftlighet, behandling samt 

behandlingsresultat registreras.  

3.1 Patienter 

Inkluderade i studien är de patienter som identifierats genom diagnossökning i 

journalsystemet i NU-sjukvården i Uddevalla under 2016 och 2017 samt på Drottning Silvias 

barn- och ungdomssjukhus i Göteborg under 2017 med diagnoserna R50.9 feber, 

ospecificerad med vidare specifikation av säkerställd PFAPA, ej säkerställd PFAPA och 

atypisk PFAPA respektive E85.0 Icke-neuropatisk heredofamiljär amyloidos (FMF). 

Exkluderade från studien är de patienter som initialt inkluderades i journalsökningen pga 

diagnosen R50.9 feber, ospecificerad men där någon autoinflammatorisk diagnos inte har 

ställts.  

3.2 Genomförande 

All data är insamlad via journalgranskning. Med hjälp av sökning i journalsystemet avseende 

autoinflammatoriska sjukdomar med diagnosnummer R50.9 och E85.0 framtogs en lista med 

berörda patienter. De patienter som inte uppfyllde studiens inklusionskriterier på grund av 

frånvaro av specificerad FMF- eller PFAPA-diagnos exkluderades från listan. PFAPA-

diagnoserna är vidare specificerade som tre olika diagnoser. De patienter som är 

diagnosticerade med säkerställd PFAPA uppfyller inklusionskriterierna för PFAPA utan 

tilläggssymtom och har påvisbar inflammation i samband med episod som normaliseras 

mellan episoderna. Diagnosen ej säkerställd PFAPA används på patienter som är under 

utredning och där diagnosen inte kunnat säkerställas eftersom de ännu inte blivit kliniskt 

undersökta under episod, eller där inflammatoriska parametrar under episod och/eller mellan 

episoder saknas. I journalerna är dessa patienter diagnostiserade med sannolikt PFAPA eller 

suspekt PFAPA men i studien används benämningen ej säkerställd PFAPA. Diagnosen 

atypisk PFAPA används på de patienter som har ett sjukdomsförlopp som är avvikande, 

framför allt genom att de har tilläggssymtom i samband med episod som inte hör till 
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inklusionskriterierna för PFAPA. Sådana tilläggssymtom utgörs av exempelvis artrit/artralgi, 

andningskorrelerad bröstsmärta och hudutslag. 

 

För att samla in likvärdiga och enhetliga data från alla inkluderade patienters journaler 

skapades ett protokoll [bilaga 1]. Detta protokoll innehåller även variabler som är till för att 

användas i framtida studier. Data som är inkluderad i den här studien och som extraheras ur 

protokollet är grundläggande information om patienten såsom födelsedata, kön och klinisk 

diagnos. Vidare innefattas information om hereditet i form av återkommande feberepisoder 

och genomgången tonsillektomi.  

 

Information om feberepisoderna inkluderar datum för första attack, datum för diagnos, 

huruvida episoderna återkommer med regelbundenhet och med vilket intervall samt 

episodernas duration. Regelbundenhet definieras här som intervaller som visar skillnad med 

mindre än eller upp till en vecka. För de patienter som det i journalen uppges tendens till 

regelbundenhet förs det in protokollet. Tendens till regelbundenhet definieras här som ett 

icke-slumpmässigt intervall mellan episoderna men att ett precist intervall inte har kunnat 

säkerställas. Ett intervall räknas från en episods första dag till nästa episods första dag. 

Beskrivning av kliniska symtom inkluderar faryngit, afte, cervikal lymfadenopati, huvudvärk, 

gastrointestinala symtom (illamående, kräkning, buksmärta, diarré, förstoppning), 

andningskorrelerad bröstsmärta, artralgi, artrit, hudutslag, konjunktivit, myalgi samt 

neurologiska symtom. 

 

Behandlingsval är i protokollet uppdelat i akut behandling och förebyggande behandling. Den 

akuta behandlingen består av kortikosteroider vid PFAPA medan den förebyggande 

behandlingen innefattar kolkicin vid FMF och i vissa fall vid PFAPA. Information om 

tonsillektomi är genomförd eller inte samt om effekt av operativ behandling förekommer vid 

PFAPA är sista delen av protokollet.  

 

All patientdata anonymiseras i protokollen och patienterna är organiserade efter en kodnyckel 

som bevaras inlåst. Efter journalgenomgångar och inhämtning av patientdata används 

Microsoft Excel som program för att bearbeta informationen. I de fall oklarheter har uppstått i 

samband med journalgranskningen har den ansvarige läkaren läst journalen för att förtydliga 

eller säkerställa information.   
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3.3 Statistik 
Median och variationsvidd är de statistiska parametrar som används eftersom att studien är 

deskriptiv och för att det är en liten population patienter som är inkluderad i studien, samt för 

att det inte går att förutsätta att datan är normalfördelad.  

3.4 Etik 
Denna studie, innefattande kartläggning av de autoinflammatoriska sjukdomarna FMF och 

PFAPA hos barn i Västra Götalandsregionen, ingår i ett större forskningsprojekt som erhållit 

godkännande från Etikprövningsnämnden i Göteborg. Den godkända projekttiteln är 

”Autoinflammatoriska sjukdomar, klinik och epidemiologi” och beslutsprotokollet har 

diarienummer 439-06 [bilaga 2].  

 

Eftersom metoden baseras på journalgenomgångar av en liten population med få patientfall är 

det viktigt att allt material kodas för att undvika att någon riskerar att känna sig identifierad. 

Genom att den som har genomfört studien har skrivit på en sekretessförbindelse ges 

ytterligare försäkring om att inga personuppgifter utlämnas.  

 

Projektet kommer att bidra till att kännedomen och kunskapen om de autoinflammatoriska 

sjukdomarna FMF och PFAPA förbättras. Tack vare bättre kännedom och kunskap får barn 

som i framtiden drabbas av dessa sjukdomar en ökad chans till tidigare diagnos med färre 

undersökningar, remisser och behandlingar på vägen dit. Berörda familjer får också ökad 

förståelse för sjukdomen och en bättre möjlighet att tidigare undvika återkommande 

sjukfrånvarodagar. Förbättrad kunskap om FMF är speciellt viktig i en tid med stor 

invandring från östra Medelhavsområdet till Sverige.  

4. Resultat 

4.1 Beskrivning av patientgruppen 

Kohorten består av 67 patienter, varav 12 har FMF och 55 har PFAPA. Av PFAPA-

patienterna är det 34 med säkerställd PFAPA, 12 med ej säkerställd PFAPA och 9 med 

atypisk PFAPA. Det är 8 pojkar och 4 flickor bland FMF-patienterna (förhållande 2:1 pojkar 

respektive flickor). Av PFAPA-patienterna är 24 pojkar och 31 flickor (förhållande 1:1,29 

pojkar respektive flickor). Uppgifter om hereditet för återkommande feberepisoder finns hos
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(66%) FMF-patienter och hos 15 (27%) PFAPA-patienter. Hereditet för genomgången 

tonsillektomi finns rapporterat hos 17 (33%) PFAPA-patienter.  

4.2 FMF 
Bland FMF-patienterna är medianålder vid diagnos 7,7 år (variationsvidd 1,9-12,9). 

Medianduration på episoderna är 2 dagar (variationsvidd 0,5-3 dagar) och antal episoder 

varierar från en i veckan till var tredje månad vid tiden för diagnos. För alla 12 patienter 

förekommer feber i samband med episod och alla patienter utom en rapporterar buksmärta i 

samband med episod [tabell 3]. För den resterande patienten saknas uppgifter i journalen om 

kliniska manifestationer. 

 

 

 

 

 
 

Av de 12 FMF-patienterna behandlas 11 (91,5%) med kolkicin. För den resterande patienten 

har patientens föräldrar rekommenderats behandling men föräldrarna vill vänta med att starta 

medicineringen. Fyra patienter uppger behandlingsresultat i form av symtomfrihet, två 

patienter rapporterar mildare episoder med mindre buksmärta och lägre feber, fyra patienter 

medger  bristande compliance som orsak till nya attacker och en patient saknar uppföljning 

efter insättning av behandling.

Tabell 3. Kliniska manifestationer under FMF-episod, 
antal patienter som har vilket symtom under attack och i 
vilken frekvens  bland patienterna som symtomen 
förekommer.  
	



9	 	

4.3 PFAPA 

4.3.1 Sjukdomsförlopp 
Bland patienterna med säkerställd PFAPA är medianålder vid insjuknade 1,6 år 

(variationsvidd 0,5-9) och medianålder vid diagnos är 3,1 år (variationsvidd 1,5-13). 

Mediantiden från insjuknande till diagnos är 1,3 år (variationsvidd 0,25-7,6). 

Mediandurationen på episoderna är 4,5 dagar (variationsvidd 2,5-6) och medianintervall 

mellan feberattackerna är 4 veckor (variationsvidd 2,5-8). För 22 (65%) patienter förekommer 

regelbundenhet mellan episoderna. Tendens till regelbundenhet förekommer hos 7 (21%) av 

patienterna [tabell 4].  

	

 

 

4.3.2 Kliniska manifestationer 
Alla PFAPA-patienter har feber i samband med episod och alla patienter med säkerställd 

PFAPA har minst ett av kardinalsymtomen: faryngit 32 (94%) patienter, aftös stomatit 14 

(41%) patienter, cervikal adenit 27 (79%) patienter. Totalt 10 (29%) patienter med säkerställd 

PFAPA har alla tre kardinalsymtom i samband med episod. Gastrointestinala symtom finns 

rapporterat hos 18 (53%) patienter med säkerställd PFAPA och andra symtom finns 

rapporterat hos 12 (35%) patienter med säkerställd PFAPA [tabell 5]

Tabell 4. Sjukdomsförlopp bland PFAPA-patienter. 
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Tabell 5. Kliniska manifestationer under PFAPA-episod, antal patienter som har vilket 
symtom (kardinalsymtom samt övriga symtom) under attack och i vilken frekvens (%) 
symtomen förekommer.	

 
* Symtom som är vanligt förekommande i samband med episod men som inte ingår i 
inklusionskriterierna [6] 
 

	

4.3.3	Behandling	
En (4%) patient med säkerställd PFAPA och 2 (25%) patienter med atypisk PFAPA har 

behandlats med kolkicin. Uppföljning saknas hos patienten med säkerställd PFAPA. Den ena 

patienten med atypisk PFAPA fick kortare och mindre kraftiga episoder medan det saknas 

uppgifter om effekt av behandling för den andra patienten.  

 

Kortikosteroider (dos: betametason 10 tabl. à 0,5 mg) finns ordinerat hos 27 (80%) patienter 

med säkerställd PFAPA för att kunna användas vid tillfällen då episoden kommer mycket 

olägligt. För 11 av dessa patienter saknas uppgifter om de har använt kortikosteroider samt 

behandlingsresultat. Det finns rapporterat för 16 av de 27 patienterna att de har provat 

kortikosteroider i samband med episod och för 15 av dessa patienter har episoden upphört 

inom ett par timmar, varav 7 av dessa rapporterar förkortat intervall till nästa episod. En 
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patient rapporterar feberfrihet inom ett par timmar men att febern återkommer igen under 

samma episod. Av patienterna med ej säkerställd PFAPA finns kortikosteroider ordinerat hos 

5 (42%) patienter. För två av dessa patienter saknas uppgifter om de har använt 

kortikosteroider samt behandlingsresultat. Det finns rapporterat för två av de fem patienterna 

att episoden upphör inom ett par timmar, varav en uppger förkortat intervall till nästa episod. 

En patient rapporterar att febern blir lägre men att episoden inte upphör. Det är 6 patienter 

med atypisk PFAPA som har erbjudits behandling med kortikosteroider vid episoder som 

kommer mycket olägligt. För tre av de 6 patienterna saknas uppgifter om de har använt sig av 

kortikosteroider samt behandlingsresultat. För tre av patienterna finns rapporterat att episoden 

upphör inom ett par timmar, varav två av dessa uppger förkortat intervall till nästa episod.  

 

Tonsillektomi har genomförts på totalt 21 barn med PFAPA. Av dessa är 12 patienter med 

säkerställd PFAPA, en patient med ej säkerställd PFAPA och 8 patienter med atypisk 

PFAPA. Av alla 21 tonsillektomerade uppger totalt 6 patienter symtomfrihet efter operativ 

behandling, 7 patienter uppger symtomfrihet men att sjukdomsförloppet recidiverar inom 0,5-

5 år efter operation, 5 patienter uppger att episoderna kvarstår men med förändrad karaktär i 

form av kortare och lindrigare episoder, en patient upplever utebliven effekt och för två 

patienter saknas uppgift om effekt av operativ behandling [tabell 6]. Den tonsillektomerade 

patienten med ej säkerställd PFAPA genomgick sin tonsillektomi före PFAPA-bedömning på 

mottagningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Tonsillektomi finns planerad 

för ytterligare 6 patienter med säkerställd PFAPA.  

 

Tabell 6. Antal tonsillektomerade PFAPA-patienter och effekt av den operativa behandlingen	
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5. Diskussion 
Denna studie är gjord som en pilotstudie till en större planerad studie där alla barn med 

autoinflammatorisk sjukdom i Västra Götalandsregionen inom en 10-årsperiod ska inkluderas. 

Kohorten patienter med FMF och PFAPA i denna pilotstudie ger en uppfattning om hur 

epidemiologin och utbredningen av barn med periodisk feber ter sig i det här geografiska 

området och underlaget kan generera frågeställningar och hypoteser till den kommande 

studien.  

 

Vid granskning av journalerna har inte alla uppgifter som efterfrågats i protokollet kunnat 

hittas. Av de 12 patienterna med FMF saknas uppgifter hos 8 om ålder vid första attack vilket 

medför att det inte går att redovisa resultat om medianålder vid första attack eller mediantiden 

från insjuknande till diagnos. Uppgifter om ålder vid diagnos finns hos alla 12 patienter, 

vilket redovisas som medianålder vid diagnos i resultatet. I jämförelse med en tidigare FMF-

studie gjord av Wekell et al [30], i samma geografiska område som denna studie, har 

medianålder för diagnos sjunkit från 10 år till 7,7 år. Denna minskning kan förklaras med att 

kunskapen om FMF har ökat och att dessa barn fångas upp tidigare och får en tidigare 

diagnos. Kliniska manifestationer förefaller förekomma i samma frekvens i båda studierna. 

Frekvensen av symtom som är inkluderade i de diagnostiska kriterierna är; feber: 100% i 

jämförande studie, 100% i denna studie, buksmärta: 92% i jämförande studie, 92% i denna 

studie, bröstsmärta: 22% i jämförande studie, 25% i denna studie och artrit: 11% i jämförande 

studie, ingen i denna studie. 

 

För patienterna med PFAPA finns uppgifter rapporterat om datum för första attack vilket gör 

det möjligt att redovisa medianålder vid insjuknande och mediantiden från insjuknande till 

diagnos. Mediantiden från insjuknande till diagnos är en intressant uppgift eftersom en 

fördröjd diagnos kan medföra att barn med återkommande feberepisoder riskerar att genomgå 

onödiga utredningar eller antibiotikabehandlingar. PFAPA har blivit en relativt vanlig och 

viktig differentialdiagnos till många av de infektioner som kan drabba barn under tidig 

barndom och alla pediatriker kommer någon gång att träffa PFAPA-patienter under sin 

yrkesverksamma tid [6].
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Uppgifter om hereditet för feberepisoder vid FMF och PFAPA samt genomgången 

tonsillektomi vid PFAPA saknas i journalerna för en stor andel patienter. Den frekvens av 

hereditet som redovisas i resultatet är de patienter som med säkerhet uppgett förekomst av 

detta. Vad gäller uppgifter om kliniska manifestationer saknas något av de tre 

kardinalsymtomen för två av patienterna med ej säkerställd PFAPA och det är sannolikt 

därför diagnosen inte kunnat säkerställas.  

 

Särskiljande för patienterna med atypisk PFAPA är att de i större utsträckning har 

tilläggssymtom under sina episoder, tex hudutslag, artrit/artralgi och andningskorrelerad 

smärta, som inte ingår i inklusionskriterierna. Vidare har alla patienter utom en med atypisk 

PFAPA genomgått tonsillektomi men av dessa är det endast en patient som uppger 

symtomfrihet. De övriga 6 patienterna har antingen fått tillbaka sin PFAPA efter ett par år 

alternativt har episoderna aldrig försvunnit helt utan fortsatt med förändrad karaktär. Två av 

patienterna som har fått tillbaka sina symtom var diagnostiserade med säkerställd PFAPA före 

operationen men i samband med att symtomen senare kom tillbaka, med något förändrad 

karaktär, blev de diagnostiserade med atypisk PFAPA. Sammantaget förefaller patienterna 

med atypisk PFAPA i denna studie utgöra en sjukdomskategori med vissa karakteristika som 

överensstämmer med PFAPA, men med tilläggssymtom som ej är typiska för denna diagnos 

och med sämre behandlingsresultat av tonsillektomi.  

 

Patienterna som är diagnosticerade med ej säkerställd PFAPA har till stor del samma 

sjukdomsförlopp och kliniska manifestationer som de patienterna som är diagnosticerade med 

säkerställd PFAPA. Av resultatet framgår det att de har en högre medianålder vid diagnos (6,8 

år istället för 3,1 år som vid säkerställd PFAPA). Vad som kanske karakteriserar patienter 

med ej säkerställd PFAPA är att familjen upplever ett minskat vårdbehov efter att ha fått 

bekräftat att det sannolikt rör sig om periodisk feber. Många väljer att inte komma på fler 

besök utan hör av sig vid behov. I de fall sjukdomsförloppet spontanläker följs inte dessa 

patienter upp, vilket medför att patienterna förblir diagnosticerade med ej säkerställd PFAPA 

även om det med högsta sannolikhet har rört sig om en säkerställd PFAPA. Det är planerat att 

dessa patienter kommer att följas upp. Att denna grupp är äldre skulle kunna tala för att de har 

större chans till spontanläkning och därmed minskat behov av uppföljning.  

 

I tidigare kohort-studier som gjorts på barn med PFAPA har könsfördelningen tett sig 

annorlunda, det har varit fler pojkar än flickor [22, 27, 31-32] till skillnad från denna studie 
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där det är mer förekommande med PFAPA bland flickor än pojkar. Det kan vara en slump att 

utfallet i denna studie är fler flickor än pojkar och det krävs en större population för att dra 

andra slutsatser än den vedertagna om könsfördelningen.  

 

I denna studie är medianålder vid insjuknande 1,6 år för säkerställd PFAPA. I Førsvoll et al. 

studie var medianålder vid insjuknande något lägre, 0,9 år, vilket de själva föreslår beror på 

att de fångar upp PFAPA-patienterna i tidigare skede och att det i sig motverkar risken att 

föräldrarna inte minns den exakta tiden för insjuknande [31]. I Tasher et al. [22] och i Hofer 

et al. [32] studier överensstämmer medianålder vid insjuknande (1,9 år respektive 1,7 år) med 

denna studie. Variationsvidden i alla tre studier tillsammans med denna studie 

överensstämmer med varandra. Den yngsta insjuknar före 1 år och den äldsta befinner sig i 

tonåren vid insjuknande. Ett undantag finns för Tasher et al., där ingen insjuknar efter 10 års 

ålder. PFAPA förefaller således vara en sjukdom som i de allra flesta fall debuterar före 5 års 

ålder, motsvarande inklusionskriterierna, men som inte kan uteslutas i de fall debut sker efter 

5 års ålder.  

 

Sjukdomsförlopp och kliniska manifestationer vid PFAPA liknar i denna studie vad man har 

funnit i andra publicerade studier [22, 31-32]. I alla tre studier inklusive denna studie varierar 

medianduration på episoderna mellan 4-5,3 dagar och medianintervall mellan episoderna 

varierar mellan 3,5-4 veckor. Frekvensen kardinalsymtom i alla tre studier motsvarar i stora 

drag denna studie. Vanligast är faryngit (85-96% i de tre jämförande studierna, 94% i denna 

studie) och cervikal adenit (61-90% i de tre jämförande studierna, 79% i denna studie) och 

något mindre förekommande, men inte ovanligt, är aftös stomatit (39-57% i de tre jämförande 

studierna, 41% i denna studie). Förekomst av alla tre kardinalsymtom redogörs för i två av 

studierna där frekvensen är 28-44% [22, 32]. Jämfört med denna studie, där frekvensen är 

35%, tycks antalet fall där alla tre kardinalsymtom förekommer i samband med episod vara i 

princip densamma. Unikt för Västra Götalandsregionen, som inte framkommer i de 

jämförande studierna [22, 27, 31-32], är att ha strikta kriterier för vilka som diagnosticeras 

med säkerställd PFAPA, att de som fortfarande är under utredning diagnosticeras med ej 

säkerställd PFAPA och att de som har tilläggssymtom utanför kriterierna för PFAPA 

diagnosticeras med atypisk PFAPA.  

 

I den här studien har patienterna sämre behandlingsresultat efter tonsillektomi än i tidigare 

studier. Av totalt 21 patienter i materialet som har genomgått tonsillektomi är det endast 6 
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patienter som rapporterar fullständig symtomfrihet. Resterande har fått recidiv eller 

kvarvarande episoder men med förändrad karaktär i form av lindrigare och kortare episoder. 

Effekten av tonsillektomi finns med i två av de jämförande studierna. I den ena studien 

upplevde de ett bättre utfall av tonsillektomin än tidigare randomiserade kontrollstudier, av 

studiens 17 tonsillektomerade patienter upphörde episoderna hos alla och ingen av dem 

meddelade återfall av episoder i samband med uppföljning efter 6 månader [31]. I den andra 

studien rapporteras att alla 6 patienter som genomgick tonsillektomi blev episodfria efter den 

operativa behandlingen, efter en uppföljningstid varierande mellan 1-4 år [22]. Att inte 

samma tydliga effekt av behandling fås i denna studie är intressant att diskutera. En svaghet 

med denna studie är att den inte identifierar och inkluderar de patienter som före år 2016 har 

genomgått tonsillektomi och som inte kommer tillbaka till barnmottagningen eftersom att de 

har blivit episodfria. Däremot inkluderas de patienter i studien som har opererats före år 2016 

men som har fått tillbaka sina episoder, eller som inte har blivit helt besvärsfria, och därför 

söker upp barnmottagningen igen någon gång under 2016-2017, resulterande i ett missvisande 

försämrat behandlingsresultat av tonsillektomi. Möjligen skulle det också kunna vara så att 

uppföljningstiden i de andra studierna är för kort. Førsvoll et al. [31], som hade ett ungefärligt 

lika stort antal tonsillektomerade patienter som denna studie, hade en uppföljningstid på 

endast 6 månader. Intressant till framtida studier är att undersöka tonsillektomins långsiktiga 

effekt genom att noggrannare följa upp de opererade patienterna under en längre period. 

 

En svaghet med denna studie är att den är retrospektiv där alla uppgifter är hämtade från 

journaler. I de fall uppgifter saknas eller något varit otydligt har det inte varit möjligt att 

säkerställa uppgifterna. Detta gör att redovisning av förekomst av exempelvis specifika 

symtom kan vara missvisande eftersom det i de fall uppgift saknas inte går att säkerställa ifall 

dessa symtom egentligen förekommer eller inte. Antal patienter där uppgift saknas redovisas i 

resultatet. En prospektiv populationsbaserad studiemetod som Førsvoll et al har använt [31] 

skulle ge ett säkrare utfall än en retrospektiv studie, eftersom man då träffar alla patienter som 

ingår i studien och har möjlighet att fånga upp likvärdig information från alla som deltar. 

Fördelen med en retrospektiv studie är att det är ett metodval som är mer tidseffektivt och 

som lämpar sig för en pilotstudie. Denna typ av studie inom det här forskningsområdet kan ge 

exempel på svårigheterna med att beskriva de autoinflammatoriska sjukdomarna, vilket 

skapar förutsättningar för en bättre, mer utförlig och mer inkluderande prospektiv studie. 
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	6.	Slutsats	
Sammantaget stämmer sjukdomsförlopp och frekvens av kliniska manifestationer väl överens 

med tidigare kohortstudier gjorda på barn med både FMF och med PFAPA. 

Behandlingsresultat av tonsillektomi skiljer sig något åt från tidigare publicerade studier. 

Intressant till framtida studier är att följa upp patienterna med ej säkerställd PFAPA som har 

valt att avstå från fler läkarbesök, att vidare undersöka tonsillektomins egentliga effektivitet 

med längre uppföljningstid och utreda huruvida patienterna med atypisk PFAPA svarar 

annorlunda på tonsillektomi eller inte, samt att inkludera fler patienter under längre tidsperiod 

i ett större geografiskt område för att uppskatta prevalensen av FMF och PFAPA i Västra 

Götalandsregionen.  
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