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Om Pediatrisk akut fulminant
leversvikt – PAFL

Misstänkt leversjukdom – grundutredning
Anamnes

Hereditet? Andra autoimmuna eller GI-sjukdomar? Neonatal ikterus?
Infektionsepidemiologi? Blodtransfusioner? Tatueringar?

Fysiologisk undersökning

Ikterus eller andra tecken (spiders, petekier, FTT, dysmorfa drag)? Encefalopati?
Blåsljud? Lever-/mjältstorlek? Ascites?
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Biokemi

Cellsönderfall?
Kolestas?
Syntespåverkan?
Hypersplenism?
Malignitet?

ASAT, ALAT (CK)
Konj bilirubin, GT (ALP)
PK/INR, albumin
TPK, LPK, Hb
AFP

Riktad diagnostik och radiologi
Ofta men inte alltid leverbiopsi

14-årig flicka med långvarig trötthet
Rutinprover på VC
Hb 109, LPK 4.7, TPK 154, SR 18, krea 26, urea 4.5,
ASAT 1.82, ALAT 0.69
Åtgärd? Ytterligare prover?
Tot bilirubin 54, konj bilirubin 35, albumin 22, PK/INR 3.0, CK 4
Diagnosförslag?
Leversvikt?
Akut eller kronisk leversvikt?

Testa med iv Konakion 10 mg
INR 4.1 efter iv Konakion
Acute on chronic!

Hämta gärna
iLIVER
din telefon
Hämta
appenappen
iLIVER
(från till
EASL)
till din telefon

AFL (akut fulminant leversvikt)
… Akut?
< 8-12 veckors sjukdomsduration
förhöjda transaminaser ± hyperbilirubinemi
skilj detta från ”acute on chronic”

… Fulminant?
ofta encefalopati (+koagulopati)

Biokemisk dynamik – förhöjda
leverprover
Några exempel på senaste tidens kraftigt
leverpåverkade patienter

… Leversvikt?
INR > 2.0 (svarar ej/dåligt på i.v. K-vitamin)
Hämta gärna appen iLIVER till din telefon
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Po  2  år,  med  MMC

Fl 4  år,  tid  frisk

Po  7  år,  tid  frisk

3-åring  tid  frisk

Po  6  år,  tid  frisk

Po  2  år  (från  Tallinn),  tid  frisk

Tx
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I all korthet om AFL – vad är viktigt?
Etiologin viktig – styr behandlingen – men saknas hos 30-60%
Ofta otillräckligt utredda?
Virus (orsakande eller associerat), mitokondriopatier, AIH och andra
metabola sjukdomar missas inte sällan

Behandlingsalternativen ofta begränsade
Levertransplantation är ofta enda möjligheten

AFL – etiologi  – förenklat  - ”kom  ihåg”
Hepatiter/kolangiter

Drug induced liver  injury (DILI)

Autoimmuna/alloimmuna

Läkemedel  (och  TPN)

Infektiösa

Växter  och  xenobiotika

anti-ep,  antibiotika,  paracetamol

HAV-HEV,  HSV,  EBV,  CMV,  HHV-6,  entero,  
adeno,  parvo B19,  influensa
endemiska  virus,  parasiter  och  bakterier

svamp,  droger  m  fl

Metabola/”genetiska”

Hematologiska/”kirurgiska”

α1-antitrypsinbrist
Wilsons  sjukdom
Reyes  syndrom m  fl
Spädbarnets metabola leversjukdomar

Lymfom,  leukemier,  HLH  m  fl
Tromboser  i  stora  kärl
Choledochuscystor
Ductal plate malformations m  fl

Alonso	
  et	
  al,	
  Hepatology 2017;	
  Schwarz	
  et	
  al,	
  JPGN	
  2016

AFL – etiologi  – förenklat  - ”kom  ihåg”
Hepatiter/kolangiter

Drug induced liver  injury (DILI)

Autoimmuna/alloimmuna

Läkemedel  (och  TPN)

Infektiösa

Växter  och  xenobiotika

Metabola/”genetiska”

Hematologiska/”kirurgiska”

α1-antitrypsinbrist
Wilsons  sjukdom
Reyes  syndrom m  fl
Spädbarnets metabola leversjukdomar

Lymfom,  leukemier,  HLH  m  fl
Tromboser  i  stora  kärl
Choledochuscystor
Ductal plate malformations m  fl

Debuterar celiaki som AFL?

1. Ja, faktiskt
2. Nej, det ser vi inte

Lutfi et	
  al,	
  JPGN	
  2017

Autoimmun hepatit – diagnostik vid AFL?

1. IgA, totalt
2. IgG, totalt
3. IgA-antikroppar mot mitokondrier

Wilsonscreening vid AFL?

1.
2.
3.
4.

Ceruloplasmin
S-koppar
ALP
Haptoglobin
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AFL – etiologi  – förenklat  - ”kom  ihåg”
Budd-Chiari – diagnostik vid AFL?

1. UL
2. MR
3. CT

Hepatiter/kolangiter

Drug induced liver  injury (DILI)

Autoimmuna/alloimmuna

Läkemedel  (och  TPN)

Infektiösa

Växter  och  xenobiotika

Metabola/”genetiska”

Hematologiska/”kirurgiska”

α1-antitrypsinbrist
Wilsons  sjukdom
Reyes  syndrom m  fl
Spädbarnets metabola leversjukdomar

Lymfom,  leukemier,  HLH  m  fl
Tromboser  i  stora  kärl
Choledochuscystor
Ductal plate malformations m  fl

Lutfi et	
  al,	
  JPGN	
  2017

NALF – neonatalperiodens akuta leversvikt
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Jain and	
  Dhawan,	
  Liver	
  Transpl,	
  2016

Fritt	
  från	
  Taylor	
  and	
  Whitington,	
  Liver	
  Transpl 2016

From	
  Tokushukai Medical	
  Group,	
  Tokyo

Whitington;	
  Neonatal	
  Hemochromatosis and	
  Gestational Alloimmune	
  Liver	
  Disease (2014)
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AFL  – handläggning  i  stort
Anamnes + prover från blod, urin, ev. liquor
Tidig kontakt med Barnhepatologiskt centrum
Viktigt med tidig diskussion inför ev. lever-tx
Diagnostiken får inte försena handläggningen

Leverbiopsi för AFL -diagnos hos barn?

1. Ja, viktigt för rätt diagnos
2. Nej, farligt och sällan konklusivt

Alonso	
  et	
  al,	
  Hepatology 2017

AFL  – handläggning  i  stort
Anamnes + prover från blod, urin, ev. liquor

Acetylcystein vid AFL?

Tidig kontakt med Barnhepatologiskt centrum
Viktigt med tidig diskussion inför ev. lever-tx
Diagnostiken får inte försena handläggningen

Understödjande behandling och monitorering
Lagom med vätska och näring
Undvik sederande, antipyretika (NSAID) och plasma
Överväg laktulos, antibiotika och saltsyreblockad
Behandla blödningar med faktorkonc +/- FFP i samråd!
Överväg riktade behandlingar redan på misstanken

1. Ja, vid Wilsons sjukdom
2. Ja, men endast vid paracetamolintox
3. Ja, vid såväl paracetamolintox som vid oklara fall
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Behandling  med  NAC  vid  oklar  AFL

Squires et	
  al,	
  Hepatology 2013

Lutfi	
  et	
  al,	
  JPGN	
  2017

AFL  – handläggning  i  stort

AFL  – handläggning  organ  för  organ

Anamnes + prover från blod, urin, ev. liquor

Kardiovaskulärt
Cytokinstorm → perifer vasodilatation → BT ↓
Lagom med vätska, vb noradrenalin, upprepade hjärt-EKO
ARDS, sepsis och encefalopati kan kräva intubation
Binjurar och njurar
Kortisolsvikt förkommer, men ingen plats för steroider
utom vid chock
AKI vanligt (40%) vid AFL
Tubulära skador, sepsis, paracetamolinducerad
njurpåverkan, nefrotoxiska läkemedel, undvik
kontrastmedel, CRRT kan vara bra

Tidig kontakt med Barnhepatologiskt centrum
Viktigt med tidig diskussion inför ev. lever-tx
Diagnostiken får inte försena handläggningen

Understödjande behandling och monitorering
Lagom med vätska och näring
Undvik sederande, antipyretika (NSAID) och plasma
Överväg laktulos, antibiotika och saltsyreblockad
Behandla blödningar i samråd med faktorkonc +/- FFP
Överväg riktade behandlingar redan på misstanken

Lutfi	
  et	
  al,	
  JPGN	
  2017

AFL  – handläggning  system  för  system
Vätska & nutrition
Följ elektrolyter, glukos
Håll blodsocker! Behovet ofta 10-15 mg/kg/min
Undvik hyponatermi (CAVE hjärnödem), men inte vid ascites
Helst po nutrition, i andra hand sondmatning (CAVE varicer), annars PN
Systeminflammation & infektioner
SIRS vanligt hos vuxna, frekvens ej känd hos barn
Antibiotikaprofylax ej rutinmässigt indicerat
Koagulation
Blödningar relativt frekventa (< 5%)
Tromboelastografi bättre än PK/INR att förebåda blödningar
Ge alltid vitamin K och ge trc vid TPK < 10, undvik helst FFP
Vid blödning om TPK < 50

Varicer vid AFL?

1. Ja, det förekommer
2. Nej, varicer ses aldrig hos barn
3. Nej, varicer hos barn ses bara vid kronisk leversjukdom

Lutfi	
  et	
  al,	
  JPGN	
  2017
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Vilken/-a behandlingskrävande komplikationer
ses vid AFL hos barn?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varicer
Hepatopulmonellt syndrom
Hepatorenalt syndrom
Ascites
Alla dessa förekommer
Inga av dessa förekommer

AFL  – ammoniak  och  encefalopati
Ammoniak och hepatisk encefalopati
Korrelerar ej helt till varandra
55% utvecklar HE grad 1-2, 17% grad 3 och 7% grad 4
Håll ICP < 20 mm Hg
Sannolikt bra att söka minska ammoniumnivåer
Laktulos, CRRT
Undvik bensodiazepiner som potentierar GABA

Lutfi	
  et	
  al,	
  JPGN	
  2017

AFL  – ammoniak  och  encefalopati
Molecular adsorbent recirculation system (MARS) och blodbyte
Sänker ammonium, laktat, gallsyror, krea, bilirubin
Ökar ej överlevnad

Continous renal replacement therapy (CRRT)
Sänker ammonium, laktat, gallsyror, krea, bilirubin
Möjlig effekt på överlevnad

Levertransplantation (LT)
10-15% av alla LT
Sämre överlevnad än vid kronisk leversvikt; 1-år ca 75%

Levertransplantation  vid  AFL
Första barnet i Huddinge 1984
Första levande donator 1989
ALB + DSBUS totalt 180-190 ltx/år
10-12 barn/år på ALB, 1-2/år pga AFL
5-års överlevnad > 90%
Multidisciplinär rond beslutar
Tx-kir/-koordinatorer/-anestesi, adult- och barnhepatologi

Fortfarande mycket komplikationer
Tidiga: Non-function, rejektion, blödningar, tromboser, perforationer
Sena: PTLD, njurar inkl hypertoni, kolangiter, kronisk rejektion, neurokognition

Lutfi	
  et	
  al,	
  JPGN	
  2017;	
  Deep	
  et	
  al,	
  Ped Critical Care	
  2016

Framtiden? Bättre förstå och behandla AFL UNS!
Immunsystem under utveckling – dysreglering leder till leversvikt?
Nya immunmodulerande terapier?
Vad kan vi lära oss av forskningen kring HLH, MAS och juvenil RA?
Nya virus i gamla biopsier?
Förbättrad neuroprotektion?

Tack!
Följdfrågor?  
När  som  helst  eller  via  mail
henrik.arnell@sll.se
Akuta  och  semi-akuta  frågor?  
Via  vår  ”24-7”  leverkonsult:  08-58580898

Alonso	
  et	
  al,	
  Hepatology 2017
45
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