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SVETTEST
Rekommendationer avseende utförande och tolkning
Vid svettest stimuleras huden till ökad svettbildning genom att ett svett stimulerande medel leds in i
huden med hjälp av en svag ström (pilokarpin-jontofores). Svetten samlas sedan upp i en liten platt
plastspiral, eller i vägda kompresser. På vuxna och större barn används armarnas insidor och på
mindre barn används låret. Uppsamlat svett analyseras sedan avseende mängd och kloridinnehåll.
Undersökningen tar en dryg timme och är smärtfri men kan upplevas som sveda eller stickningar.
Arbetsgruppen för Cystisk Fibros ger följande rekommendationer:
För att garantera en godtagbar kvalitet bör varje laboratorium som utför svettest ha en volym på ≥50
undersökningar/år och utförda undersökningar vara ≥ 10/person, d.v.s. ett fåtal personer bör ansvara
för verksamheten. Metoder som mäter konduktiviteten är acceptabla för screening under
förutsättning att ett tydligt svar med rekommendationer ges till remittenten (se nedan). Vid förhöjt
värde bör kontakt tas med/patienten remitteras till ett CF centrum för diskussion/fortsatt utredning.
Värden för nyfödda och prematura är osäkra. Ett fåtal CF-mutationer är associerade med normal
svettkloridhalt. För CF-diagnos krävs förhöjda kloridvärden i en acceptabel svettmängd, uppmätta
med en kvantitativ metod, och vid minst två tillfällen. Analys av natrium i svett kan ge ytterligare
diagnostisk vägledning men måste inte ingå i analysen. För övriga diagnostiska kriterier se sida 2.
Diagnosen fastställs alltid på ett CF-center.
Svettest screeningmetod: i svaret från laboratoriet bör framgå:
1) Metod
2) Att det är en screening undersökning
3) Nivåer för normala/intermediära/förhöjda värden svettklorid
4) Patientens värde
5) Tolkning/rekommendation.
a. Normalt värde. Vid stark klinisk misstanke på CF, överväg nytt test med
kvantitativ metod eller kontakt med CF-center
b. Intermediärt värde. Vid klinisk misstanke på CF, överväg nytt test med
kvantitativ metod eller kontakt med CF-center
c. Förhöjt värde. Cystisk fibros bör misstänkas och undersökningen göras om med
kvantitativ metod. Kontakt med CF-center rekommenderas.
Svettest kvantitativ metod: i svaret från laboratoriet bör framgå:
1) Metod
2) Nivåer för normala/intermediära/förhöjda värden svettklorid.
3) Vilken svettmängd som krävs för godtagbart prov
4) Patientens värde samt uppmätt svettmängd
5) Tolkning/rekommendation.
a. Normalt värde. Vid stark klinisk misstanke på CF, överväg nytt test eller
kontakt med CF-center
b. Intermediärt värde. Vid klinisk misstanke på CF, överväg nytt test eller kontakt
med CF-center
c. Förhöjt värde. Cystisk fibros bör misstänkas. Kontakt med CF-center
rekommenderas.
Ovanstående rekommendationer är i samstämmighet med internationella riktlinjer.
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Med en enkel och billig screeningmetod på ett inte alltför avlägset beläget laboratorium, ökar
chansen att fånga upp patienter tidigt i sjukdomsförloppet. För fastställande av diagnos krävs en
kvantitativ metod (t.e.x. Gibson eller Macroduct med kvantitativ metod).
Referensvärden:
Svett klorid <30, alternativt <40 mmol/L*. Normalt fynd
Svett klorid 30*-60 mmol/L. Gränsvärde
Svett klorid >60 mmol/L. Förhöjt värde
*Enligt Nordamerikanskt konsensus är övre gränsen för normalt värde 40 mmol/L (barn <6
månader 30 mmol/L) och enligt europeiskt konsensus 30 mmol/L. Skälet till att man i Europa sänkt
gränsen till 30 mmol/L är att inte missa patienter med ovanliga mutationer och svett klorid nivå 3040 mmol/L. Man har även infört näs-potential differential (näs-PD), en metod som mäter
kloridtransporten över nässlemhinnan, tidigt i den europeiska diagnostiska algoritmen. Den lägre
gränsen för svettklorid kommer dock att medföra fler falskt positiva svettester och eftersom
mätning av näs-PD är att betrakta som ett forskningstest och endast finns tillgängligt på Stockholms
CF-center så anser arbetsgruppen att det är valfritt att använda 30 eller 40 mmol/L som övre
normalgräns.
Diagnostiska kriterier CF:
Typisk klinisk bild samt laboratorieprov som styrker diagnosen.
Till typisk klinisk bild hör ett eller flera symtom (se lista nedan), CF hos syskon eller positiv
nyföddhetsscreening. Till laboratorietest hör svettklorider >60 mmol/L vid minst två tillfällen och
uppmätta med godtagbar metod, påvisande av 2 CF-orsakande mutationer eller patologisk
kloridtransport påvisad med näs-PD (Referens 1).
I det europeiska konsensusdokumentet finns två diagnostiska algoritmer som utgår från svettest
alternativt från mutationsanalys (Referens 2). I den diagnostiska algoritmen tas hänsyn till positivt
fynd vid screening av asymtomatisk individ, vilket är av speciell betydelse för länder med
nyföddhetsscreening för CF (gäller inte Sverige än). Vi rekommenderar att man alltid, även vid
redan genetiskt fastställd diagnos, gör svettest.
Symtom som är förenliga med CF
1. Kronisk sjukdom i de övre och nedre luftvägarna
a. Kronisk kolonisation/infektion med typiska CF patogener (S aureus, H influenzae, P
aeruginosa, B cepacia)
b. Kronisk hosta och slemproduktion
c. Röntgenfynd; bronkiektasier, atelektas, infiltrat, hyperinflation
d. Luftvägsobstruktion
e. Näspolyper, förtätade bihålor
f. Trumpinnefingrar
1. Gastrointestinal sjukdom
a. Intestinal sjukdom; mekoneumileus, DIOS (distal intestinalt obstruktionssyndrom),
rektalprolaps.
b. Pankreasinsufficiens, recidiverande pankreatit
c. Leversjukdom; fokal biliär cirrhos eller multilobulär cirrhos
d. ”Failure to thrive”; protein-kalori malnutrition, hypoproteinemi, ödem,
komplikationer sekundärt till brist på fettlösliga vitaminer
1. Saltförlust
a. Akut saltbrist
b. Kronisk metabol alkalos
1. Manlig infertilitet sekundärt till medfödd bilateral avsaknad av vas deferens (CBAVD)
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