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Varför barnhepatologi? 

Viktiga principiella framsteg senaste 30 åren 

• Sjukdomsdefinition och diagnostik  
• Medicinsk/nutritionell/kirurgisk behandling 
• Nya kunskaper om kroniska hepatiters överföring, förlopp 

och behandling 

Utveckling av levertransplantation 

• Läkemedel, kirurgisk teknik 

ALB, Huddinge barnhepatologi 75 nya 
slutenvårdsfall/år, 10 transplantationer/år 
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Typåldrar ”neonatal” leversjukdom 

• Pre/perinatal 

• Neonatal hemokromatos/GALD, HLH, kongenital viros, 

portosystemisk shunt 

•Tidig neonatal (1-4 veckor) 

• Metabol leversjukdom 

• Perinatal virusinfektion 

• Sekundärt till sepsis, hypofysinsufficiens 

 

•Sen neonatal (4-8 veckor) 

• Neonatal kolestas 
Youssef M, Seminars in liver disease 1998 
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Definition leversvikt 

• Biokemisk leverpåverkan med förhöjda transaminaser och/ eller 

konjugerad hyperbilirubinemi 

• K-vitamin resistent PK/INR > 2 

• Vid neonatal leversvikt ofta 

• Koagulopati 

• Hypoglykemi 

• Acidos 

• Mer sällan encefalopati 
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Vad kan det vara?? 

• Virus 

• Immunologisk medierad åkomma 

• ”Något metabolt” 

• Blodsjukdom 

• Sekundärt till annat tillstånd 
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Virusinfektioner 

• Herpes simplex vanligast och farligast 

•  Oftast del i generaliserad sjukdom, HSV-1 > HSV-2 

•  Sällan utslag/blåsor  

• Smitta möjlig från modern både vid primär och reaktiverad 

infektion 

• Låg ”tröskel” för antiviral behandling, acyklovir relativt ofarligt 

• ToRCH-prover mor och barn 
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Virusinfektioner, forts. 

• CMV 

• Del av allvarlig generell sjukdom 

• Enbart leversjukdom 

• Maternell primär eller reaktiverad infektion 

• Antiviral behandling gancyclovir – viss indikation, men tydliga 

biverkningar (njure, benmärg) 

• ToRCH mor och barn + PCR i blod/serum 

• Tänk även på enterovirus, parvo B19 och HHV6 
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”Vanliga” hepatitvirus?  

• Ovanligt som orsak till neonatal leversvikt 

• Hepatit B och C kan mycket väl överföras från mor till barn, men 

ger kronisk infektion, utan nämnvärd biokemisk påverkan 

• Undantag  

• Akut fulminant hepatit B hos 1-3 månaders barn, modern 

HBsAg pos, HBeAg neg och anti-HBe pos. Ingen 

toleransutveckling i fosterstadiet och risk för 

”överväldigande” immunsvar och kraftig infektion. 

•  Mor-barn överförd hepatit E. Hög mortalitetsrisk både mor 

och barn 
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Neonatal hemokromatos 

• Neonatal leversvikt med järninlagring i såväl levern som andra 

organ (pancreas, spottkörtel, thyroidea), extremt höga nivåer s-

ferritin 

• Mycket hög dödlighet trots behandling med Desferoxamin i 

kombination med antioxidantia 

• Levertransplantation botande om genomförbart 

• Mycket hög upprepningsrisk vid nästkommande graviditeter för 

en och samma moder. Upprepningsrisk även med annan 

barnafader.  

• Ingen koppling till hereditär (vuxen)hemokromatos, ingen annan 

genetisk koppling heller.  
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Är detta en immunisering?! 

•Iv gammaglobulin från andra trimestern i nästkommande graviditet 

prövades – samtliga barn överlevde, antingen helt leverfriska eller 

med övergående tecken på mild leversjukdom (Whitington, Lancet 2004) 

• Behandling med upprepat blodbyte och / eller iv gammaglobulin 

livräddande för de som upptäcks med neonatal leversvikt, dvs 

indexfallen 

• Fetalt antigen definierat som ger upphov till maternell 

antikroppsbildning av IgG-typ. Leverskadan effektueras av fetal 

komplementkaskad. 
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Gestational alloimmune liver disease 

(”GALD”) 

• Immuniseringen är det primära och behandling alternativt profylax 

ska riktas mot denna 

• Järninlagring är sekundär och inte obligat.  

•  Oklart om järnkelerande behandling är av värde eller inte 

• Troligen kan ”GALD” även kopplas till intrauterin fosterdöd 
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Whitington Sem Liv Dis 2012;32:325-32 
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Histopathological studies and immunostaining.  

Debray F et al. Pediatrics 2012;129:e1076-e1079 

Whitington Sem Liv Dis 2012;32:325-32 

©2012 by American Academy of Pediatrics 



Levermetabol sjukdom 
• Oftast frisk lever intrauterint 

• Debut första veckan – månaderna 

• Alltfler fångas i den utvidgade screeningen, dock inte alla 

• Galaktosemi 

• Fettoxidationsrubbningar 

• Ureacykeldefekter 

• Tyrosinemi 

• Mitokondriesjukdom /rubbning 
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Hemofagocyterande 

lymfohistiocytos (HLH) 
• Överväg utredning framförallt vid kombination leversvikt och 

pan/bicytopeni 

• Hemofagocytos inte alltid detekterbart histologiskt 

• Kriteriediagnos 

• Feber, cytopenier 

• Förhöjt ferritin och triglycerid, lågt fibrinogen 

• Förhöjd CD25 lösligt Ag 

• Avvikande NK-cellsaktivitet 

• Positiv genetik hos 30-60% 

• Behandlingsbar, högdos steroider + cytostatika + ev. 

immunmodulerande behandling + stamcellstransplantation 
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Neonatal leversvikt 

sekundärt till annan åkomma 

• Asfyxi 

• Cytotoxiskt (kraftigt stegrade transaminaser) alternativt 

kolestatiskt mönster. Leversvikt kan förekomma, oftast god 

leverprognos. 

• Sepsis 

• Framförallt gramnegativa bakterier – endotoxin blockerar 

intrakanalikulär gallsyretransport. 

• Hypocortisolism 

• Cortisol behövs för gallsaltsoberoende galltransport. 

Substitution effektivt ur leversynpunkt. 

18 Föreläsningens namn 



19 Föreläsningens namn 



20 Föreläsningens namn 



Det sjuka barnet - vad göra?! 
• Identifiera leversvikt (!) 

• Utred och behandla samtidigt 

• Stor mängd blodprover + urinprover + ultraljud 

• Nutritionstillförsel - ge det som är ofarligast 

• Enteralt i första hand Pregestemil (galaktosfritt) 

• Intravenöst i första hand 10% glukos, undvik övervätskning och 

hypoglykemi 

• Kausalbehandling om så är möjligt 

• Frikostighet med IVIG, överväg blodbyte 

• Överväg Acyklovir samt acetylcystein 

• Behandlingsprotokoll för HLH om diagnosen någorlunda säker 

• Ropa på hjälp 

• Barnhepatologisk kompetens + neonatal intensivvård, möjlighet 

överväga levertransplantation alternativt levercellstransplantation  
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Sammanfattningsvis 
• Neonatal leversvikt ovanligt men allvarligt 

• Ny och viktig kunskap sista åren 

• Krav på snabba och samtidiga diagnostiska och behandlade 

åtgärder, inklusive möjlighet till transplantation  

• Vanligaste orsakerna 

• Virusinfektion 

• ”Gestational alloimmune liver disease” / neonatal 

hemokromatos 

• Blodsjukdom, fr.a. HLH 

• Levermetabol sjukdom 

• Sekundärt till t.ex. svår asfyxi, sepsis, hypocortisolism 
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