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Evaluering og oppfølging av individer som etter
cystisk fibrose har testet positivt, men der denn
bekreftes eller avkreftes (tvetydig diagnose). 
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Bakgrunn 

Cystisk fibrose (CF) er en medfødt, livslang og progredierende
arvegang. Sykdommen debuterer ofte med symptomer i spedb
hvert manifestasjoner fra flere organsystemer [1]. Sykdommen
gode resultater av daglig symptomatisk behandling. Mye av be
internasjonale konsensusrapporter (anbefalinger) [2]. Individue
imidlertid nødvendige og bør gjøres av fagpersonell med nødv
og evidensbasert kunnskap. Nyfødt-screening for CF i Norge b
immunoreaktivt trypsinogen (IRT).  Testen er sensitiv, men lite
vil det som ledd i screeningen i de fleste tilfeller også bli unders
fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)-genet [
screeningresultat for CF må diagnosen verifiseres med patolog
mmol/L). 

En utfordring som følger av alle nyfødt screening programmer 
der diagnosen verken kan bekreftes eller avkreftes (tvetydig di
Nyfødte med screeningresultat høy IRT og bare en påvist sykd
kan ha en svetteklorverdi som ikke er klart positiv eller negativ 
mmol/L og 60 mmol/L).  2) Nyfødte kan ha påviste CFTR-gen f
uklare fenotypiske konsekvenser [3]. 
På bakgrunn av denne problemstillingen er det blitt utarbeidet 
evaluering og oppfølging av individer med uavklart /tvetydig dia
cystisk fibrose [3]. 

Anbefaling 

Norsk senter for cystisk fibrose anbefaler at de europeiske retn
følges i Norge, også når det gjelder evaluering og oppfølging a
diagnose etter nyfødt-screening for cystisk fibrose [4]. 

Under følger en norsk oversettelse av hovedinnholdet (”statem
retningslinjene for utredning og oppfølging av nyfødte med tvet
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screening for cystisk fibrose [3]. Vedlegg 1 inneholder et flytskjema som er hentet fra den 
engelske originalversjonen [3].  

Tabell 1: Nitten ”statements” fra de europeiske retningslinjene [3] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569199308001422 

1. Nyfødte med en eller flere forhøyede IRT-målinger og en tvetydig svettetest (svetteklorid > 
30 og < 60 mmol/L) skal ha oppfølging og vurdering i et CF-senter som følger mer enn 50 
pasienter. 

2. Nyfødte med to CFTR-genforandringer, derav en med uklar klinisk signifikans og med 
normal svettetest skal ha oppfølging og vurdering i et CF-senter som følger mer enn 50 
pasienter. 

3. Nyfødte fra punkt 1 og 2 over skal ha gjentatt svettetest i et CF-senter som gjør minst 150 
svettetester per år og har en validert teknikk for å måle klor i svette. 

4. Nyfødte fra punkt 1 som har normal gjentatt svettetest (svetteklorid < 30 mmol/L) ved et 
akkreditert senter (se punkt 3) trenger ikke videre klinisk oppfølging. 

5. Utvidet genetisk analyse må gjøres hos nyfødte med en eller to tvetydige svettetester der 
det er funnet bare en eller ingen CFTR-genforandringer. 

6. Nyfødte med en eller flere forhøyede IRT-målinger, med en CFTR-genforandring  og med 
normal svettetest trenger ikke utvidet genetisk analyse. 

7. Nyfødte med en eller flere økte IRT-målinger, med en CFTR-genforandring og med 
normal svettetest trenger ikke oppfølging i et CF-senter. Man bør gi veiledning om 
bærerstatus. 

8. Nyfødte med to tvetydige svettetester må ha detaljert undersøkelse for å avdekke 
luftveissykdom (bakteriologi av luftveissekret og rtg.thorax). Evt utvidet klinisk utredning 
(HRCT, bronkoskopi) dersom indisert. 

9. Nyfødte med to tvetydige svettetester må ha detaljert undersøkelse for å avdekke sykdom 
utenfor luftveiene (fekal elastase og evt andre undersøkelser). 

10. Nyfødte med to tvetydige svettetester og kliniske symptomer på CF skal ha rutinemessig 
oppfølging ved et CF-senter 

11. Nyfødte med to tvetydige svettetester, en eller ingen sykdomsgivende CFTR-
genforandring og ingen kliniske symptomer på CF bør vurderes for videre undersøkelse 
av defekter i klorkanalen ved et senter med slik kompetanse. 

12. Nyfødte med to tvetydige svettetester, en eller ingen sykdomsgivende CFTR-
genforandring, ingen kliniske symptomer på CF, men med sannsynlige defekter i 
klorkanalen bør følges ved et CF-senter. 
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13. Nyfødte med to tvetydige svettetester, en eller ingen sykdomsgivende CFTR-
genforandring og ingen kliniske symptomer på CF bør undersøkes ved et CF-senter med 
gjentatt svettetest i løpet av 6-12 mnd. alder. 

14. Nyfødte med to CFTR-genforandringer (som i punkt 2), men med normal svettetest (minst 
1 gjort ved et  senter med adekvat erfaring og validert klormåling (punkt3)) skal ha 
detaljert klinisk undersøkelse (punkt 8 og 9). 

15. Nyfødte med to CFTR-forandringer  (som i punkt 2), normal svettetest, men med kliniske 
symptomer på CF skal ha rutinemessig oppfølging ved et CF-senter. 

16. Nyfødte med to CFTR-forandringer  (som i punkt 2), normal svettetest og uten kliniske 
symptomer på CF bør vurderes for videre undersøkelse av defekter i klorkanalen ved et 
senter med slik kompetanse. 

17. Nyfødte med to CFTR-genforandringer (som i punkt 2), normal svettetest, uten kliniske 
symptomer på CF, men med holdepunkter for defekter i klorkanalen, bør følges ved et CF-
senter. 

18. Nyfødte med to CFTR-genforandringer (som i punkt 2), normal svettetest og uten kliniske 
symptomer på CF bør undersøkes ved et CF-senter med ny svettetest i løpet av 6-12 mnd 
alder. 

19. Kliniske og demografiske data fra nyfødte med tvetydig diagnose bør legges inn i et 
register (avhengig av samtykke eller fritak fra samtykke via forskrift). 

  

Oppsummering 

Nyfødte som har har testet positivt ved nyfødtscreening for cystisk fibrose og har fått en tvetydig 
diagnose vil være en utfordring i forhold til videre utredning og behandling [3].  Viktige 
forutsetninger må ligge til grunn for at disse personene skal få en adekvat oppfølging og korrekt 
diagnose: bl.a. tilgang til svettetest i et CF-senter med adekvat erfaring for kvalitetsikring og med 
validert teknikk for å måle klor i svette, mulighet for utvidet genetisk analyse inklusive 
sekvensering av genet og service fra klinisk genetisk avdeling. I tillegg kreves det at slike 
utredninger gjennomføres ved et CF-senter med adekvat erfaring og kompetanse (krav til volum: 
minst 50 pasienter i året) [4]. For spesielt utfordrende diagnostiske avklaringer kan det være 
aktuelt med mer avanserte fysiologiske utredninger med tanke på kartlegging av CFTR-funksjon 
ved særskilte biologiske metoder. Slike metoder inkluderer måling av nasale potensialdifferanser 
og måling av intestinal ledningsevne i biopsier (tynntarmsbiopsi eller rectumbiopsi) (kun få CF-
sentre i Europa gjør dette). Henvisninger for å gjennomføre slik supplerende diagnostikk kan 
være aktuelt å vurdere i enkelte tilfelle [3]. 
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Tabell 1 er oversatt fra engelsk til norsk. Både for den oversatte tabellen og figur 1 (se 
vedlegg) gjelder: “Reprinted from Mayell,S.J., Munck,A., Craig,J.V. et al. (2009) A 
European consensus for the evaluation and management of infants with an equivocal 
diagnosis following newborn screening for cystic fibrosis. J.Cyst.Fibros. 8, 71-78 with 
permission form Elsevier.” http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569199308001422 
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569199308001422 

Vedlegg: Figur 1: Flytskjema for tvetydige diagnoser (engelsk originalversjon) [3]: 

The pathway of interventions that infants with an equivocal diagnosis may follow according to the 
results of this consensus process. The two distinct presentations of these infants (equivocal sweat 
test or two CFTR gene mutations of unclear clinical significance) represent the starting points at 
the top of the figure. The progress of the infant is then tracked following the repeat sweat test in 
an experienced centre. Subsequent interventions depend to some degree on the result of the 
repeat sweat test. The numbers indicate the consensus statement (Table 1) that corresponds to 
that part of the pathway. An important point to note is that infants who enter the pathway with an 
equivocal sweat test and then have a normal repeat sweat test do not require extended gene 
analysis or further clinical review (although some may require advice regarding carrier status). 
Clinical assessment for evidence of CF is considered important with respect to determining 
subsequent review arrangements (infants with any clinical evidence supporting a CF diagnosis 
should be seen in a specialist CF clinic). L One of which has unclear clinical significance. † In a 
centre with suitable experience (Appendix A). ‡ Normal = sweat Cl < 30 mmol/L  equivocal = 
sweat Cl ≥ 30 and < 60 mmol/L ,  raised = sweat Cl ≥ 60 mmol/L 


