FAP, FAMILJÄR AMYLOIDOS MED POLYNEUROPATI

Skelleftesjukan
... eller familjär amyloidos med polyneuropati, FAP, är en ärftlig
och dödlig sjukdom som i Sverige framför allt finns i Norroch Västerbotten. INTERVJU: INGSE ELLESSON

S

jukdomen uppstår på grund av en genmutation och
medför förändringar i proteinet transthyretin. Proteinet bildas i levern och har bland annat till uppgift att
transportera A-vitamin och sköldkörtelhormon runt i
kroppen. Genom mutationen faller proteinet ut, klumpar ihop sig och bildar amyloidos*. Som en följd förstörs muskler och nerver. Symptomen märks oftast först
i fötterna och som fotterapeut är det viktigt att känna till
sjukdomen rent allmänt men även för att det finns en
risk för förväxling med diabetes.
Kenneth Lång, läkare inom internmedicin, blev redan som ung AT-läkare på 70-talet intresserad av ovanliga sjukdomar och i Piteå fick han kontakt med patienter som hade familjär amyloidos med polyneuropati.

Insjuknar lika många män som kvinnor?
– Ja, där har man inte hittat någon skillnad.
Bör man testa sig om man är anhörig?
– Nej, vi rekommenderar inte att man ska testa sig.
Eftersom det inte finns något sätt att förebygga sjukdomen kan ett besked kanske vara tyngre att bära än
ovissheten. Om man däremot börjar få misstänkta
symptom rekommenderar vi att man gör ett gentest,
det vill säga ett blod- eller salivprov.
Vilka symptom ska man vara uppmärksam på?
– Oftast börjar sjukdomen i fötterna. Det pirrar, känns
obehagligt och fötterna smärtar. Känseln försvinner
gradvis och det blir svårt att skilja värme från kyla, det blir
lätt att få brännskador till exempel. Sjukdomen utvecklas ofta långsamt och sprider sig uppåt underbenen till
knäna. Vid den tidpunkten kan även händerna drabbas.
Andra kan som första tecken få grumlingar i ögonen,
en glaskroppsoperation kan bli nödvändig. Ett tredje
besvärsområde är hjärtat, rytmrubbningar kan uppstå. Mag- och tarmbesvär är ytterligare ett symptom.
Förr eller senare kommer problemen med fötterna och
spridningen uppåt benen och händerna. Sjukdomen
utvecklas successivt, hjärtat och tarmen fungerar allt
sämre, man går ned i vikt och tynar så småningom bort.
Det är en dödlig sjukdom. Inom 10–15 år är de flesta
patienter avlidna.

Hur länge har sjukdomen varit känd?
– Den beskrevs första gången 1951 i Portugal och i
Sverige först genom en avhandling 1965. Forskare beräknar att mutationen och därmed sjukdomen inträffade på 1200-talet i Portugal och i Sverige på 1600-talet, eventuellt tidigare. Orsaken till varför just Portugal
och Sverige har drabbats torde bero på ren slump, genmutationer uppstår slumpartat. Numera kan man hitta
sjukdomen på flera platser i världen men ursprungligen spreds sjukdomen från Portugal till Brasilien, Japan och Amerika och från Sverige till svenskbygderna
i USA. I och med att människor flyttar mer idag än
tidigare sprids förstås sjukdomen till nya platser och
länder.

Vad finns det för hjälp?
– Levertransplantationer har genomförts sedan 90-talet och då kan sjukdomsförloppet fördröjas men operationerna genomförs bara på yngre patienter. Det finns
numera även två olika bromsmediciner. Det forskas
också på genterapi: medicinen går in i levercellerna
där transthyretingenen bromsas och bildningen av det
sjukdomsframkallande proteinet minskar kraftigt. Det
är kostsamt men äntligen en lovande utveckling.

Hur många är drabbade i Sverige?
– Man räknar med att cirka 8 000 personer bär på anlaget, 700 är registrerade och av dem är cirka 350 sjuka.
I Sverige är det fler anlagsbärare som förblir friska,
endast en av tio blir sjuk till skillnad från i Portugal
där flertalet anlagsbärare utvecklar sjukdomen. Där debuterar dessutom sjukdomen ofta redan i 30-årsåldern
men hos oss sällan före 50–60-årsåldern.
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Fotproblemen
du står inför
kan vara ledtråden
till en ovanlig
diagnos.

Kenneth Lång, läkare inom internmedicin, med bred erfarenhet av patienter med FAP i Piteå.

Tips till fotterapeuten?
– Om du får en patient med sår under fötterna och
som inte har konstaterad diabetes – då ska du vara
uppmärksam och föreslå en utredning. Det kan vara
Skelleftesjukan. Fötterna kan bli torra och få sprickor,
hammartår och nedsjunkna fotvalv är vanligt, känseln
är försämrad och patienten kan ha fått droppfot. Temperaturkänsligheten är rubbad. Om du lägger ett föremål på patientens fot kan hen inte avgöra om föremålet
är varmt eller kallt. Om du lägger samma föremål på
patientens bröst reagerar patienten direkt med att säga
att det känns varmt eller kallt.

Förebyggande vård?
– Eftersom patientens egna händer ofta är drabbade
är det svårt att själv sköta om fötterna. Föreslå förebyggande fotvård, skoinlägg och skenor för att minska
besvären med droppfot. Det finns många likheter men
också skillnader med diabetes; en patient kan uppfatta
att fötterna känns kalla (trots att cirkulationen hos de
flesta med FAP är helt normal) och det är ofta svårt
med balansen (nervskadan utvecklas tio gånger snabbare än hos en diabetiker). Bilateral droppfot är ganska
typiskt för Skelleftesjukan – det uppstår mycket sällan
vid diabetes.

EXPERTCENTRA: FAP-team finns både vid Norrlands Universitets Sjukhus, NUS (riksansvariga för FAP)
och vid Piteå Älvdals Sjukhus, PÄS ( Länsansvariga för FAP).
* En benämning för sjukdomar som ger proteinstrukturer som är felveckade och
bildar fibriller (små trådliknande fibrer). FAP är en av många varianter av amyloidos, det som skiljer är vilket protein som aggregerar och bildar amyloidfibriller. Cirka 30 olika proteiner är kända för att kunna bilda amyloidfibriller och or-

saka vitt skilda sjukdomstillstånd. Alzheimers sjukdom är kanske den vanligaste
amyloidosformen. Amyloid betyder egentligen ”stärkelselik” och myntades redan på 1800-talet av den tyske patologen Virschow. Först senare kunde man visa
att amyloid är uppbyggt av proteiner och inte kolhydrater = stärkelse.
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Åke Nilsson, idag 78 år, drabbades i 60-årsåldern av Skelleftesjukan. Gun Norberg
sköter regelbundet Åkes fötter och den här dagen fick hon höra lite mer om Åkes
sjukdomshistoria. INTERVJU: GUN NORBERG
foto: gun norberg
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Åke Nilsson

De första symptomen
Åke har i hela sitt liv arbetat med maskiner och tryckluft av olika slag. Sjukdomen yttrade sig nog i händerna först, vill han minnas, men han skyllde det på
vibrationsskador från sitt arbete. Förändringarna började redan innan han gick i pension. Nästa tecken var
att han kände sig frusen om fötterna och som om han
gick på luftkuddar.
Lång tid innan diagnosen fastställdes
Det tog många år innan Åke fick en diagnos, först sju år
efter sin pensionering. Åke har, så vitt han vet, ingen i
släkten som har sjukdomen, men de tidigare generationerna fick kanske aldrig någon diagnos för sina besvär,
så vem vet, sjukdomen har kanske funnits i släkten ändå.
Bromsmedicin och pacemaker
När diagnosen väl blev fastställd, kanske på grund av
att han även fick hjärtsvikt, gick det ganska fort att få
hjälp. Vanligt är att pacemaker sätts in i ett tidigt skede,
så även för Åke. Han hade fått förtjockningar på hjärtat.
Många av patienterna deltar i medicinsk forskning
och det kan vara en jobbig tid då man inte vet om man
får medicin eller placebo. Åke var dock aldrig med i
någon studie, han fick bromsmedicin direkt. Åke beskriver sitt sjukdomsförlopp som smygande, utan stora,
svåra skov. För Åke var det aldrig aktuellt med någon
levertransplantation, han var helt enkelt för gammal för
ett sådant ingrepp när sjukdomen debuterade.
Promenerar och cyklar
Åke lever ett lugnt, normalt liv
och går dagliga promenader med
sin Yorkshireterrier.
Det enda hjälpmedel han har
ännu så länge är skenor i skorna.
De underlättar när han går. Tidigare snubblade han lätt över
sina egna fötter eftersom de
beter sig som droppfötter. För
några år sedan köpte han en
elcykel som han hunnit cykla
många mil med.
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Stefan och Krister är bröder och de fick båda diagnosen FAP i ganska unga år. Deras far
och farfar liksom många av deras fastrar och farbröder hade också sjukdomen. Att en
familj drabbas i så många led hör inte till vanligheterna i Sverige. INTERVJU: GUN NORBERG

”

Med en ny lever blev livet
lite lättare att leva.

på en fabrik som tillverkar fönsterpartier. Krister, som
arbetar på kontoret, har kunnat fortsätta på heltid efter
konvalescensen. Stefan däremot, som jobbar ute i fabriken, har gått ned till 75 procent eftersom han får värk i
benen av att stå och arbeta långa tider. Visst går det säger
han, men det krävs många värktabletter.
Besvär med magen
Pappan var svårt sjuk i många år, på den tiden fanns inga
bromsmediciner så redan vid 63 års ålder avled han. Farfaderns sjukdom blev aldrig fastställd, man visste så lite
om FAP på den tiden, men med facit i hand stämmer
alla symptom. Både Krister och Stefan har problem med
magen, en komplikation som kan uppstå vid Skelleftesjukan.

Stefan (t.v.) och Krister Karlsten. FOTO: SELFIE

De första tecknen
Stefan misstänkte en lång tid att han fått Skelleftesjukan, men inte förrän känselbortfallet steg upp mot
knäna tog han kontakt med sjukvården. Han var då inte
mer än 35 år, en ovanligt låg ålder för att insjukna i
FAP i vårt land.

Tungt att hantera vetskapen om sjukdomen
Stefan har ända sedan han fick diagnosen suttit med i
styrelsen för FAMY-Norrbotten, men i år valde han att
avgå. Han upplever det allt svårare att möta alla som
blir sämre och dör, det tar på det egna psyket, särskilt
eftersom han vet att det går åt samma håll för honom
själv. Stefan säger att en så stor del som 80 procent av
de transplanterade ofta först blir bättre, för att sedan
bli sämre igen.

Fick en ny lever
Vid 39-40 års ålder ställdes diagnosen och ganska omgående genomgick han en levertransplantation*. Operationen föregicks av provtagningar här i Piteå/Umeå,
och därefter gjordes en utredning på Huddinge sjukhus.
Patienterna får sitta med i en paneldiskussion med experter som ställer frågor och därefter väljs de patienter
ut som får chansen att bli transplanterade.
Även brodern Krister fick ganska snart efter insjuknandet för fem år sedan en ny lever.

Överkänsliga fötter
Ännu så länge har bröderna inte behov av några hjälpmedel men för Stefans del är fotvården viktig då hans
hud lätt får svåra sprickor. Han är överkänslig i fötterna, känner av minsta sandkorn i skorna och har ofta
ont i fötterna. Så varannan månad är det dags för fotbehandling och däremellan försöker han sköta om sina
fötter själv.

Jobbar på samma arbetsplats
Bröderna har mått bra efter sina operationer och jobbar nu som vanligt igen. De arbetar på samma ställe,
*Du har väl inte glömt att anmäla dig till Donationsregistret?
www.socialstyrelsen.se/donationsregistret
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Stefan och Krister Karlsten
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FAMY-Norrbotten
– föreningen mot Skelleftesjukan

FAMY-Norrbotten* är en intresseförening
för dem som drabbats av FAP (Skelleftesjukan).
Vi ställde några frågor till eldsjälen
Susanne Berglund som jobbar som kanslist på
föreningen. INTERVJU: MIKAEL WAHLBERG
Vad gör föreningen?

– Vi har tre mål som vi jobbar mot:
• 	att ställa upp för de drabbade och deras anhöriga,
medlemsvård
• 	att informera om sjukdomen för sjukvårdspersonal
och allmänhet
• 	 att samla in pengar för att stödja forskningen inom
området.
Samarbetar ni med forskare?

– Vi är tre parter, FAMY-Norrbotten, Stiftelsen AMYL**
och FAMY i Skellefteå, som samlar in pengar till forskning. Utdelning av forskningsmedel sker en gång per år
och två sakkunniga professorer ger oss vägledning om
hur pengarna ska fördelas. De forskare som beviljats
forskningsanslag redovisar sitt arbete vid ett seminarium
som vi anordnar vartannat år i Piteå/Skellefteå. Vi har
även ett eget FAP-team vid Piteå Älvdals Sjukhus. Det
är dit man blir remitterad vid misstanke om sjukdomen.

Susanne Berglund från FAMY-Norrbotten.

Finns systerföreningar i andra drabbade länder?

– Vi har precis skapat ett nätverk med föreningarna i
Brasilien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Holland, Italien, Israel, Japan och Spanien. Vi träffades nu för första
gången i Uppsala vid ett stort symposium. Via nätverket
ska vi dela med oss av information om respektive före
ning och vårt arbete samt försöka träffas en gång per år.

Hur samlar ni in pengar till forskningen?

– Vi har ett antal sponsorer som i gengäld får sin logotyp/annons i vår medlemstidning Aktuellt. Sedan anordnar vi olika aktiviteter som konserter exempelvis, har telegramförmedling och samarbetar med ett glasbruk om
några produkter som vi säljer med ensamrätt. En optiker
skänker tio kr per sålt glasögonpar och en frisör/hudoch fotvårdssalong frågar kunderna om de vill lägga till
tio kr på slutsumman som går till föreningen.

Vi har förstått att du är mycket uppskattad på din post.
Vilken är din roll i föreningen?

– När jag började arbeta med detta så visste jag i stort
sett ingenting om sjukdomen så jag har lärt mig oerhört mycket och jag har varit med och byggt upp före
ningen till vad den är idag. Jag är den enda anställda
och den så kallade spindeln i nätet. Min arbetsgivare
är styrelsen och mina arbetskamrater är medlemmarna.
Om du vill veta mer så är du välkommen in på vår
hemsida: www.famynorrbotten.se.

Hur många medlemmar har ni?

– I dagsläget har vi 471 medlemmar varav 53 som har
sjukdomen. De flesta är bosatta i Piteå kommun men
totalt är medlemmarna fördelade på 13 län i Sverige.
När startades föreningen?

– Föreningen startades 1984 i Skellefteå, 1997 i Piteå
och FAMY-Norrbotten bildades år 2002.
* FAMY-Norrbotten står för föreningen mot Familjär Amyloidos.
** Stiftelsen Amyl förmedlar telegram samt tar emot gåvor.

FAMY-Norrbotten, Bg: 5085-2730, Stiftelsen AMYL, Bg: 523-8001
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jag är så glad över att vår tidning
tar upp och skriver om FAP! Som
fotterapeut i Piteå möter jag många
kunder med denna diagnos. När jag
läser intervjun med Kenneth Lång
och får siffrorna svart på vitt hur
många som är sjuka – cirka 350 st
i Sverige blir jag lite förvånad. Genom åren har många patienter passerat min salong, så det känns som
att minst 50 av dessa är mina kunder!
De får en speciell plats i mitt
hjärta, de kämpar på med sjukdomen
och är oftast mycket positiva. Jag
gör normalt inte hembesök, men till
dessa personer åker jag hem om de
börjar bli så dåliga att de inte orkar
komma till mig.
Jag vill att ni alla kollegor runt
om i Sverige ska ha med er dessa
symptom i ”tänket” när ni möter

personer som känner domningar i
fötter/underben/händer:
Symptom

Fötterna är ofta mycket ”fina”, utan
förhårdnader och huden är mjuk. De
typiska fåror som diabetesfötter uppvisar på dorsalsidan förekommer ofta
även här. Nedsjunkna förfotsvalv och
hammartår är vanliga och huden är
många gånger blek och kall trots att
cirkulationen är bra. Många har oerhört ont i sina fötter – smärtsam neuropati. De kan uppleva att naglarna
är jättelånga, när jag i själva verket
bara kan klippa någon mm. Känns
mer som att det är handpåläggning
och lätt massage jag utför. På patientens gångstil kan du ana sjukdomen:
de går med ryckiga och lite höga steg.
Detta för att de börjat märka att de

lätt ”snubblar” över sina egna fötter.
Jag hoppas att ni, genom våra artiklar, lärt er lite mer om denna ovanliga och tragiskt nog dödliga sjukdom som många lider av i det tysta.
Välkommen till vårt årsmöte!

Vårt årsmöte 2017 i Piteå (distrikten
Norr- och Västerbotten) kommer
att ha föreläsare från FAP-teamet
och även från FAMY-Norrbotten.
Jag kan redan nu säga att ni alla är
hjärtligt välkomna att delta.
Mer information kommer här i
tidningen längre
fram.

Gun Norberg

SVENSK EKOLOGISK HUDVÅRD
Ladda upp med våra välkända
och omtyckta produkter
baserade på rapsolja.
För mer information ring vår säljare
Maria Holm 0501-399151

Mjukgör
Återfuktar
Skyddar
www.rapsodine.se
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Att möta kunder med FAP

