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et är med stolthet, ödmjukhet
och förväntan som jag nu påbörjar mitt förtroendeuppdrag som
ordförande för Svensk Gastroenterologisk
Förening. Det känns väldigt inspirerande att
kunna vara med och fortsätta att utveckla
den positiva kraft som svensk gastroenterologi och abdominell kirurgi av idag utgör!
Många av er känner mig redan, men för
de som inte gör det finns en kort presentation här bredvid. Som kolorektalkirurg vill
jag under min mandatperiod förstås arbeta
för att öka antalet aktiva kirurger i SGF.
Jag skulle också vilja se ett ökat samarbete
mellan grundforskare och kliniker för att
stärka utvecklingen av svensk mag-tarmforskning i framtiden. Mer om dessa frågor
i nästa nummer av Gastrokuriren.
Första hela Gastroveckan som just avslutats
i Göteborg blev en succé och jag vill rikta
ett STORT TACK till organisationskommittén med Magnus Simrén i spetsen för
det hårda arbete ni lagt ner för att skapa ett
sådant fantastiskt möte! Mötesdeltagandet
var högt under hela veckan och kvaliteten på presentationerna var genomgående
mycket god. Som vanligt höll högtidsföreläsarna yppersta kvalitet och först att hålla
Ihre-föreläsningen (flyttad från riksstämman) var Brendan Moran som talade om
modern behandling av rektalcancer. Under
veckan presenterades 70 abstracts, vilket är
rekord, och en tydlig manifestation över
att det finns mycket bra svensk gastroenterologisk forskning på gång. Utan tvekan
finns förutsättningarna för många lyckade
”Gastroveckor” framöver och Göteborg har
lagt ribban på en hög nivå.
För första gången utdelades stipendier från

Mag-Tarmfonden. Denna nyinstiftade fond
ger allmänheten och företag möjlighet att
stödja forskning och har som särskilt syfte
att ge resurser till lovande yngre forskare att
kunna skapa nya egna forskningsgrupper.
De första stipendiaterna blev Jonas Halfvarson, Iris Posserud och Mårten Werner.
Stort grattis och lycka till!
Ett annat viktigt avtryck från veckan var de
nationella riktlinjer (för åtta olika diagnoser)
som presenterades och diskuterades. Jag tror
att det stora arbete som många redan har
gjort och som kommer att fortsätta under
de kommande åren, är av största vikt för
att förbättra livskvaliteten för dem som är

drabbade av lever- och mag-tarmsjukdomar
och dessutom medföra resursbesparingar
genom att undvika onödiga dyra utredningar och ge mer effektiva vårdkedjor för
våra patienter.
Det stora utbudet av högkvalitativa aktiviteter hade nackdelen att en del abstracts/
posters inte fick den uppmärksamhet de
förtjänade. Vi i styrelsen har tagit detta till
oss och kommer därför att införa organiserade postersessioner vid nästa års möte.
Vår förenings främsta uppgift är att stärka
gastroenterologisk verksamhet genom att
främja utbildning, vetenskap och kvalitetsarbete. Jag vill genom att kort nämna några
punkter säga TACK till avgående styrelsemedlemmarna för deras stora insatser för
SGF. Under perioden har Utbildningsutskottet bildats. I UU har Ulla Johansson
(facklig sekreterare) och Jenny Gunnarsson (SYG-representant) lagt stort arbete på
att forma den nya målbeskrivningen och
checklistan för specialistutbildningen i gastroenterologi för alla med legitimation efter
juli 2006. Pågående facklige sekreteraren
Per Stål och pågående SYG-represetanten
Soo Aleman kommer att ha mycket att
stå i med implementeringen av detta. En
potentiellt mycket viktig insats för vetenskapen har varit instiftandet av Mag-Tarmfonden. I detta har avgående ordförande
Henrik Hjortswang gjort stora insatser
och han arbetar nu oförtrutet vidare som
Mag-Tarmfondens ordförande. Avgående
endoskopiansvarige Per-Ola Park har formerat Endoskopiutskottet och börjat kvalitetssäkra den praktiska utbildningen för
endoskopister; ett arbete som får fullföljas
av Ervin Toth. För att stärka möjligheterna
till information och kommunikation med
medlemmarna har en webbmaster (Maria
Bergström) adjungerats. Den nye vice ordföranden Bodil Ohlsson välkomnas också
till styrelsen.
Jag ser mycket fram

emot ett givande
samarbete med styrelsen och alla föreningsmedlemmar
under den kommande perioden!
Johan
Dabrosin
Söderholm
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Ny ordförande
Svensk Gastroenterologisk Förening
2009–2011
Johan Söderholm är född i Uppsala 1958 och
uppvuxen i Stockholm. Läkarexamen Karolinska Institutet 1986, leg. läk 1988 och specialist
i kirurgi 1994.
Disputerade 1998 med avhandlingen
”Epithelial barrier dysfunction in ileal Crohn’s
disease”. Gästforskare (postdoc) vid McMaster University, Kanada, 1999–2001. Docent i
kirurgi 2002 och ackrediterad kolorektalkirurg 2005. Universitetslektor 2004–07 med
huvudansvar för termin 8 på läkarutbildningen. Är sedan juni 2007 verksam som
professor i kirurgi vid Linköpings universitet.
Johan är sedan 1987 gift med Charlotta
(professor i onkologi) de har en 20-årig son
och en dotter på 18 år. Fritidsintressen är
bland annat tennis, utförsåkning, läsa böcker
och vin (han kommer sällan ihåg vilken druva
det är – reds anmärkning*).
Det kliniska arbetet som kolorektalkirurg
innefattar främst inflammatorisk tarmsjukdom. Johan har det senaste året lett den
kirurgiska delen av uppdateringen inom
ECCO för europeiska riktlinjer avseende
Crohns sjukdom. Johan är styrelseledamot
i SOIBD samt en av tre grundare av Swedish
National Program for IBD genetics (SNP’s). Han
har också nyligen blivit invald i IOIBD (International Organization for the study of IBD).
Den forskning Johan inriktar sig mot är
främst uppkomstmekanismer för IBD.
I hans avhandlingsarbete kartlades tarmbarriären vid Crohns sjukdom, och under
gästforskartiden i Kanada studerades hur
nerver och immunsystem reglerar tarmslemhinnans barriärfunktion. Han leder nu
en forskargrupp med både basvetenskapliga och kliniskt verksamma doktorander där
man studerar basala sjukdomsmekanismer
relaterat till tarmbarriären, effekten av olika
medicinska behandlingar och probiotika
på mukosafunktion, samt hur inflammation
påverkar läkningen efter tarmkirurgi. Forskningen stöds från bl.a. Vetenskapsrådet och
Ihrefonden.
* Leif Törkvist, redaktör
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etta nummer av Gastrokuriren
är ett temanummer som ägnas
åt SILK och deras 25-årsjubileum som organisation. Annika Bergquist har hjälpt till med samordningen
och koordination av artiklar från SILKmedlemmarna.
SILK är ett lysande exempel på att ett
samordnat nationellt forskningssamarbete inom Gastroenterologin har stor
vetenskaplig betydelse. Hög kvalitet och
stor uppmärksamhet, såväl nationellt som
internationellt, kännetecknar SILK-publikationerna vilka är imponerande både till
antal och impakt.
Flera nationella projekt, inom andra
fält rörande Gastroenterologi, föreligger

redan och andra är under uppstart. Som
exempel kan genetik och IBD nämnas
där ett par artiklar nu publicerats i Swedish National Program for IBD genetics
(SNPs) regi.
Vikten av nationell samling inom
Svensk Gastroenterologisk forskning är
uppenbar, våra fördelar med personnummer och sjukvårdsystemet innebär att
stora material kan insamlas samt utvärderas, vilket ger högt vetenskapligt värde.
En nationell samling och koordination av projekt är nödvändig och avgörande för att bibehålla en framskjuten
internationell position för Svensk Gastroenterologisk Forskning.
Leif Törkvist
Redaktör

Simulator-baserad ERCP–kurs
5 oktober 2009
Universitetssjukhuset i Lund
Kursen, som är simulator-baserad, är öppen för kirurger, medicinare och röntgenologer
som avser börja eller nyligen börjat utbildning till ERCP-ister.
Platsen för kursen är Practicum, Barngatan 2B, Universitetssjukhuset i Lund
Kursavgift är SEK 3000 exkl. moms och innefattar även pauskaffe och lunch.
Program
09.30-10.00
10.00-10.10
10.10-10.35
10.35-11.00
11.00-12.30

Kaffe
Presentation av Practicum
Indikationer och kontraindikationer för ERCP
Teori, anatomi, teknik
Praktisk träning stationsvis i VR-simulatorer
och anatomiska grismodeller
Kort avbrott för live-sänd ERCP
		
12.30-13.30
Lunch
13.30-15.00
Praktisk träning som ovan
15.00-15.20
Kaffe
15.20-16.30
Praktisk träning som ovan
16.30-17.00
Debriefing, kursutvärdering,
utdelning av kursintyg

I Ihse
P Bergenzaun
PJ Blind
PJ Blind
P Bergenzaun
M Eskilsson
J Olsson

PJ Blind
P Bergenzaun

För ytterligare information samt anmälan
(med namn, e-postadress, arbetsplats och fakturaadress)
kontakta Agneta Jacobsson, e-mail agneta.jacobsson@skane.se eller tel: 046-171494
Anmälan senast 2009-09-09.

5

ANNONS

gastrodagarna 2009 i göteborg

De flesta av de anmälda minglade den första kvällen i Göteborgs stads stora representationsbyggnad Börsen.

Gastrodagarna 2009 i Göteborg
Gastrodagarna år 2009 avhölls i Göteborg,
på det gamla varvsområdet vid Norra Älvstranden som nu stöpts om till ett modernt
bostads- och konferenscentrum.
Gastrokuriren var på plats, och här följer
ett axplock av vad som föregick under fyra
intensiva dagar.

S

ammanlagt 629 anmälda, inklusive
cirka 100 utställare, hade sökt sig till
Västkusten för att vara med om det
program som de gastroenterologiska sektionerna på medicin- och kirurgklinikerna
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset hade
ställt samman, i samverkan med SGF och
SEGP.
Välkomstmingel på Börsen

Nytt för i år var att man även anordnade en
post-graduatekurs i direkt anslutning till de
fyra dagar som kongressen varade.
De flesta av de anmälda minglade den
första kvällen i Göteborgs stads stora representationsbyggnad Börsen.
Denna imponerande byggnad ligger på
Gustav Adolfs torg mitt i centrum, och
fungerar även som kommunfullmäktiges
sammanträdeslokal. I den stora Börssalen
bjöds det på mat och dryck, och det var här
som Magnus Simrén i egenskap av representant för de lokala arrangörerna kunde hälsa
alla välkomna.
Anemi

Detta hindrade inte att det allra första
symposiet dagen därpå (som började redan
klockan halv åtta på morgonen) var fullsatt
till sista plats, och man fick bära in extrastolar till dem som kom sist. Rubriken var
När ska vi behandla järnbrist vid IBD? Stefan
Lindgren var moderator.
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– Det är lätt att vi bortser från anemi,
vi har fullt upp med patientens övriga problem, konstaterade Stefan inledningsvis.
– Men det är visat att om vi kan rätta till
deras anemi, förbättras deras hälsotillstånd
både kroppsligt och mentalt, fortsatte han.
Anemi är den vanligaste komplikationen
till IBD, åtminstone en tredjedel av patienterna är anemiska.
Framför allt är det järnbrist som är den
vanligaste orsaken. I kroppen finns 3–4 g
järn, varav hälften i de röda blodkropparna.
I järnförråden i det retikuloendoteliala systemet i levern och mjälten finns 500–1000
mg. För erytropoesen (bildningen av erytrocyter) behövs 30 mg per dag.
– En järnbehandling är inte avslutad
förrän man återställt järndepåerna, påminde
Stefan.
Intravenös järnsackaros är ett säkert sätt
att fylla järnförråden, berättade Henrik
Hjortswang.
– Det är vanligare med anemi vid Crohns
sjukdom än vid ulcerös kolit, fortsatte han.
Både peroralt järn och intravenöst järn
förbättrar Hb, men intolerans är vanligt vid
peroral järnbehandling.
Med hjälp av en studie visade Henrik att
Hb-stegring och normaliserade järnförråd
är associerat med bättre livskvalitet.
Prisbelönta abstrakt

Till Gastrodagarna hade det skickats in inte
mindre än 70 abstrakt, vilket var rekord.
14 av dessa valdes ut såsom de bästa av 2–3
bedömare inom respektive område, och
dessa 14 presenterades sedan som muntliga
presentationer vid kongressen.
– En trend i år är inflammationsmekanismer – inom många områden, berättade
Magnus Simrén.

– Det stora antalet abstrakt, och den
genomgående höga kvaliteten på dessa,
speglar svensk forskning inom gastroenterologi, samt att aktiviteten är hög och har
ett brett innehåll, ansåg han.
Tre av de 14 utses sedan till bästa abstrakt.
I år gick denna utmärkelse till Mårten
Werner för sin studie om Lever och andra
maligniteter vid Autoimmun hepatit, Mats
Persson för hans studie om att Probiotika
återställer tarmbarriären mot E. Coli hos
patienter med aktiv kronisk pouchit, samt
Urban Sjöqvist för studien Hur bra är kapselendoskopi egentligen? En kritisk granskning
av 1467 undersökningar I Stockholm mellan
2003 och 2008.
Dessa tre får – förutom äran – gratis deltagande, det vill säga resa och uppehälle, vid
nästa års Gastrodagar i Stockholm.
De 14 muntliga presentationerna drogs
sju åt gången vid två separata timslånga pass
under kongressen.
Kapselendoskopi

Vid SGFs årsmöte som avhölls i samband
med Gastrodagarna blev Erwin Toth från
Malmö invald i styrelsen, där han också blev
endoskopiansvarig. Erwin hade med sig en
poster, och han höll även ett föredrag under
dagarna.
Föredraget handlade om att titta efter
tjocktarmscancer med hjälp av kapselendoskopi. Det är första gången man har gjort
det i Skandinavien.
– Man kan undersöka tjocktarmen –
hitta polyper och inflammation. Tekniken
kan användas för att screena för CRC i
framtiden, berättade Erwin.
Idag är dock metoden främst att betrakta
som ett kliniskt komplement till ofullständig koloskopi.
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Den poster som Erwin ställde ut i
Göteborg, hade han tidigare även visat på
UEGW i Wien där den blev mycket uppmärksammad. Studien hade använt sig av
kapselendoskopi i tunntarmen på patienter
med känd Crohns sjukdom, och där diagnosen var bekräftat med ultraljud.
– Vi hittade dittills okända förändringar
i tunntarmen hos 30% av dessa patienter –
trots att det i de flesta fallen fanns en avsaknad av symptom, sa Erwin.
Dessa fynd kan påverka behandlingen av
patienten, och var den första studien i sitt
slag som publicerats.

Brendan Moran

Staging av rektala tumörer väsentlig

Årets Bengt Ihre-föreläsning hölls av Brendan Moran, och handlade om modern
handläggning av rektal cancer.
Johan Söderholm, som just valts till ny
ordförande för SGF, presenterade denne
brittiske kirurg och påpekade att Dr Moran
hade mer än 100 publicerade arbeten om
kolorektal kirurgi bakom sig.
Dr Moran började sin föreläsning med
att knyta an till Bengt Ihre personligen.
– Det var hans egna erfarenheter av
magsmärtor som 14-åring som påverkade
honom, sa han.
– Han ansåg efter att själv ha vårdats
enligt den tidens norm, (1917), bl.a. att
svältkost inte är den bästa kuren och att det
behövdes specialistläkare som ägnade sig åt
magens sjukdomar…
Rektal cancer beskrev Dr Moran inledningsvis som ”the concept of the educated
finger”.
– Det är vanligt förekommande, och det
går att åtgärda med kirurgi.
Ett begrepp som han ständigt återkom till
under sin föreläsning var staging – att man
tar reda på så mycket som möjligt man kan
om tumören före operationen. För behandlingen spelar avståndet från anus stor roll,
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och dr Moran underströk hur viktigt det är
att känna till det.
Han delade in avståndet i tre nivåer: 12–15
cm, 7–11 cm och 6 cm och därunder.
Goda, onda & fula tumörer

Randomiserade studier när det gäller kirurgi
av rektal cancer finns det dock inte så många
av, ett förhållande som Dr Moran illustrerade på följande vis:
– Fallskärmar reducerar risken att utmana
gravitationen genom att hoppa från ett flygplan, men effektiviteten av dessa har inte
utvärderats via randomiserade, kontrollerade studier.
Jämförelsen vållade stor munterhet i den
fullsatta salen.
Han delade in tumörerna med hjälp av
en klassisk filmtitel: ”The Good, The Bad &
the Ugly.” Var de hamnade avgörs av röntgenundersökning före kirurgi.
– The Good är en tumör som kan botas
med enbart kirurgi. The Bad behöver kompletteras med kort strålbehandling och the
Ugly är en tumör som inte kan botas med
enbart kirurgi, och behöver lång strålbehandling.
Sverige är – enligt Dr Moran – världsledande när det gäller studier av behandling
av rektalcancer.
– Vilket säkert hade tilltalat Bengt Ihre
som avled 1993, tillade han.
I framtiden såg han att vi kommer att
screena för tumörer, och på så sätt få tidigare diagnoser. Han återkom gång på gång
till vikten av staging, och att man tar bort
hela området bakom tumören. Den kirurgiska tekniken har gjort stora framsteg.
Laparaskopisk kirurgi, och så småningom
även robotkirurgi, var andra begrepp Dr
Moran tog upp i sin uppskattade föreläsning.

Mats Olsson

Mats talade om morgondagens hälsokonsument. Enligt honom är denne en av
källorna till frustration för läkarna.
– Patienternas krav har ökat, läkarna
blir allt oftare ifrågasatta av patienter och
anhöriga och det finns en diskrepans mellan
vad patienten tror är möjligt att göra och
ekonomiska begränsningar, sa Mats.
Han pekade vidare på att den virtuella
ungdomsmottagning som finns på nätet på
hemsidan 1177.se har haft 600 000 (!) besökare sedan starten i november 2008.
Den nya tid vi lever i – med all öppen,
lättillgänglig, information om hälsofrågor
– innebär, enligt Mats, en lika stor revolution som när Gutenberg en gång uppfann
tryckpressen.
– Efter den uppfinningen kunde vem
som helst läsa Bibeln och bilda sig en egen
uppfattning…
Han summerade med att sia om att vi
kommer att få se patientdriven forskning
och innovation – antagligen inom tre år.

Patientdriven forskning och innovation

Normal livskvalitet – behandlingsmål för
patienter med Crohns sjukdom var titeln på
ett annat symposium.
– De största kostnaderna som IBDpatienterna genererar är indirekta kostnader – frånvaro från arbete etc, sa moderator
Stefan Lindgren inledningsvis.
Därefter lämnade han över ordet till en i
detta sammanhang mer ovanlig talare: Mats
Olsson, som arbetar på det internationella
forsknings- och konsultföretaget Kairos
Future. Företaget ska hjälpa andra företag
att förstå och forma framtiden (Kairos är
det antika grekiska begreppet för ”rätt tid”
eller ”tid för förändring”).

Andreas Sturm

Patientens förväntningar förändras

Patientens behov av att leva ett ”normalt
liv” innehåller några fallgropar, sa Andreas
Sturm när han tog över efter Mats.
– För exakt vad är ett normalt liv? Varje
patients egna förväntningar om det är unik,
sa Andreas.
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Dessutom förändrar sig dessa förväntningar över tid, och hur själva sjukdomen
framskrider kommer också att djupt påverka
patientens förväntningar, tillade han.
När det gäller att bestämma en behandlingsstrategi för en patient med Crohn, finns
det två olika misstag man kan begå: Antingen
så underbehandlar man och patienten utvecklar då en handikappande, komplicerad och
svår sjukdom. Eller också överbehandlar man
en patient som har en godartad sjukdom.
Andreas redogjorde för olika behandlingsmodeller, och kunde bl.a. visa att
den klassiska ”bottom-up”-strategin inte i
slutändan leder till något minskat behov av
kirurgi. När det gäller ”top down” vet man
ännu inte hur det kommer att förhålla sig.
– Däremot kan vi med säkerhet visa att
om man kan få en rökande patient att sluta
röka, så optimerar det behandlingen. De
patienter som inte röker har betydligt färre
skov, och behöver inte i lika stor utsträckning påbörja behandling vare sig med
immunosuppression eller med steroider.
Studiebesök

Ett inslag under Gastrodagarna var att man
(om man föranmält sitt intresse) kunde göra
ett studiebesök på Endoskopienheterna på
SU/Sahlgrenska och SU/Östra. Bussar fraktade intresserade mellan konferensen och
tillbaka under onsdag eftermiddag.
Besöken utgjorde en del av SEGPs program, men det var även läkare som tog tillfället i akt. När Gastrokuriren tittade in på
GEA på SU/Sahlgrenska, hittade vi överläkare René Tour som intresserat bekantade
sig med rutinerna där.
René är idag sektionschef på en nyskapad endoskopienhet på St Görans sjukhus
i Stockholm.
– Jag lär mig mycket, och är imponerad
av det jag fått se här, berättade han.
– Jag tror att vi i alldeles för liten utsträckning är ute och tittar hos varandra. När man
gör det, får man tips och idéer om hur andra
löst vissa saker, och på så sätt får man inspiration själv. Därför prioriterade jag att lämna
konferensen en stund för att få komma hit.
Det har varit mycket givande!
– Det finns en tradition att arrangerande
klinik anordnar studiebesök. För oss var det
naturligt att också göra det, förklarade vårdenhetschef Annika Henningsson.
Nationellt vårdprogram för Crohns

Tillbaka på kongressen var det dags för ett
symposium om Farmakologisk och annan
behandling av IBD.
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Studiebesök på GEA SU/Sahlgrenska.

Sven Almer började med att presentera
det nationella vårdprogrammet för Crohns
sjukdom.
– Vi är inte riktigt i hamn än, så det blir
en översiktlig presentation, sa Sven.

en behandling med anti-TNF-preparat pågå
och hur ska man monitorera patienterna för
risker som infektioner och tumörer m.m.?
– Dessutom är frågan – som alla väntar
på svar på – om tung immunosuppression
minskar resektionsbehovet ännu inte besvarad.
De slutliga rekommendationerna kommer
att publiceras i Läkartidningens IBD-nummer som utkommer hösten 2009.
Medel från Mag-Tarmfonden

Sven Almer

Han tillade att man haft god nytta av
den uppdatering av riktlinjer som European
Crohn’s and Colitis Organization (ECCO)
kommit med tidigare under 2009, och
beskrev sedan de övriga förutsättningar som
har gällt för den arbetsgrupp SGF tillsatt för
att ta fram riktlinjerna.
– De ska ses som handfasta råd i en komplicerad verklighet, fortsatte Sven.
Nyheter i de nationella riktlinjerna är
bl.a. att man rekommenderar tunntarmsundersökning hos samtliga med misstänkt
Crohns sjukdom. Man kommer att lämna
rekommendationer baserade på lokalisation,
på förlopp och uppträdande. Man kommer
också att komma med specifika terapiöverväganden.
Det finns också fortsatta frågetecken:
Immunmoduleringens längd, hur länge ska

Den nyinrättade Mag-Tarmfonden delade
ut medel till svenska forskningsprojekt.
Henrik Hjortswang, fondens ordförande,
hälsade alla välkomna till den allra första
stipendieutdelningen.
– Varför behöver vi en Mag-Tarmfond?
Jo, helt enkelt för att det behövs mer forskning. Det här är dolda sjukdomar som man
inte gärna talar om, och media förbigår dem
också ofta. Vi ser inga TV-galor för magtarmsjuka, sa Henrik.
– Forskningen har varit framgångsrik
under de senaste 50 åren. Men vi behöver komma längre – och det är därför vi
har fonden. Det är SGF, Riksförbundet
för Mag-Tarmsjuka (RMT) och företaget
Abbott som står bakom den. Det är en
insamlingsfond, som bygger på att personer
– men även läkemedelsföretag – skänker
pengar. Nu gläder vi oss åt att även företagen Ferring och Tillots är med, fortsatte
han.
Fonden finansieras också av olika projekt
– det första är Kokboken för känsliga magar.
– Det är den som ligger till grund för
de pengar vi ska dela ut här idag. Närmare
sextusen böcker är sålda nu.
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Iris Posserud

Dålig forskning sämre än ingen alls

Stefan Lindgren tog därefter över och talade
om varför man ska bedriva gastroenterologisk forskning.
– Forskning är hälso- och sjukvårdens
enda metod att generera ny kunskap, påpekade han.
– Men hälso- och sjukvården har ingen
plan för hur forskning ska bedrivas!
Stefan fortsatte med att bl.a. konstatera
att forskning ger utbildning i kritiskt tänkande, att man får träna på att formulera
hypoteser och att pröva desamma, att det
ger incitament till att läsa vetenskaplig litteratur samt att en vetenskaplig utbildning
och tänkande är en förutsättning för att bli
en excellent kliniker.
– Men dålig klinisk forskning är sämre
än ingen alls! Det farligaste som finns är
att man tror att man vet, när man faktiskt
inte vet!
Definitionen på bra forskning är att den
genererar nya frågor, sa Stefan.
– Som exempel kan vi ta celiaki – där vi
vet det mesta. Men är det viktigt att diagnostisera asymptomatiska patienter? I så fall
– för vem är det viktigt?
– Mag-Tarmfonden är därför en viktig
stimulans för svensk gastroenterologisk
forskning, och den har även en potential
att växa, summerade han.
Tre belönade

Därmed var det dags att dela ut de tre första
stipendierna.
För sitt arbete Laktulos för att framkalla och
studera mag-tarmsymptom vid IBS belönades
Iris Posserud, Göteborg, med 50 000 kr.
”Pristagaren har gjort vetenskapligt arbete
på högsta internationella nivå inom IBS-

10

Mårten Werner

Jonas Halfvarson

området och fortsätter nu med en viktig
metodutveckling som kan få stor betydelse
för förståelsemekanismer hos denna stora
patientgrupp”, löd juryns motivering.
Mårten Werner, Umeå, fick 50 000 kronor
för sitt arbete om Autoimmun hepatit.
”Pristagaren har med hög vetenskaplig
stringens sammanställt världens största
material om autoimmun hepatit. Han arbetar nu vidare med viktiga frågeställningar
till sjukdomens långtidskomplikationer”,
var motiveringen.
Slutligen fick Jonas Halfvarson, Örebro,
mottaga 200 000 kr för sitt arbete Arvets
betydelse i patogenesen vid IBD.
”Ett mycket starkt projekt med fokuserade frågeställningar kring den genetiskt
beroende patogenesen vid IBD. Pristagaren
bedriver forskning med bred approach som
via ett stort internationellt och nationellt
nätverk ger hög metodologisk kompetens i
alla delar. Projektet andas stor entusiasm för
forskning och nyfikenhet och kunskap från
bench to bedside”, ansåg juryn.
Efter att ha hämtat sina stipendier i form
av en check på den aktuella summan, beskrev
sedan de tre stipendiaterna kortfattat sina
prisbelönta projekt.
– Det finns många kunskapsluckor kvar
att fylla för att bättre kunna hjälpa dem
som drabbats av sjukdom i matsmältningsorganen. Det behövs mer forskning – och
resurser för att driva projekt från idé till
resultat. Därför: Stöd Mag-Tarmfonden,
uppmanade Henrik avslutningsvis.

Hans Törnblom, som var moderator tillsammans med Magnus Simrén, talade om
IBS-utredning och behandling.
– Det var ett uppdrag vi fick från SGF för
två år sedan: Utarbeta ett kliniskt användbart PM, tillfoga bakgrundsdokument och
evidensvärdera, förklarade Hans.
Förutom Hans från Stockholm, så ingår
Susanna Walter, Linköping, Pontus Karling,
Umeå, samt Magnus Simrén, Göteborg, i
gruppen som fått detta uppdrag.
– Det PM vi nu har skrivit, ska ut på
remissrunda till distriktsläkarna för att få
deras åsikter, fortsatte Hans.
Han gav en kort sammanfattning av hur
detta PM såg ut i dagsläget. När det gäller
behandlingen, så är en tydligt förmedlad
IBS-diagnos den första – och sannolikt viktigaste – behandlande åtgärden.
En förklaring av vad IBS innebär, med
hjälp av bl.a. informationsbroschyr, grundlig muntlig information via läkaren (eller
annan för ändamålet utbildad sjukvårdspersonal) är väsentlig.
Att man bör begränsa antalet behandlingsåtgärder till en åt gången, och med
bestämda avstämningsintervall, var en annan
av de punkter Hans redogjorde för.

PM för IBS

Funktionella mag-tarmsjukdomar idag och i
framtiden var ett symposium där IBS och
funktionell dyspepsi stod i fokus.

Dietråd viktigt vid dyspepsi

Greger Lindberg presenterade sedan ett förslag till nationellt vårdprogram för funktionell dyspepsi. Han inledde med att försöka
definiera vad funktionell dyspepsi har för
symptomkriterier.
Minst ett av följande krävs för att uppfylla kriterierna: Epigastrisk smärta, epigastrisk bränna, postprandiell uppkördhet eller
tidig mättnadskänsla.
– Tittar man på dessa definitioner, är det
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ganska uppenbart att det egentligen är olika
saker vi pratar om, sa Greger.
Vi vet ganska lite om naturalförloppet
vid funktionell dyspepsi, konstaterade han
vidare.
– Studerar man de få studier som finns,
ser man att det sker en vandring mellan
IBS och dyspepsi – patienterna konverterar.
Kanske är det skilda diagnoser på samma
sjukdom. Sjukdomen kan börja i övre delen
av mag-tarmkanalen och vandra nedåt –
eller vice versa.
Botande behandling saknas, men dietförändringar och symptomlindrande behandling (t.ex. paracetamol eller PPI) är det som
rekommenderas.
– Glöm dock inte att om man ger protonpumpshämmare till en patient som inte
har besvär, så får de det när man tar bort
det! Det är visat i två studier.
Råden vid handläggning delade Greger
upp mellan primärvård och specialistvård.
– I primärvården är dietråd det absolut viktigaste. Specialistvården kan utreda
patofysiologisk karaktäristik, och ge funktionsriktad behandling – antikolinergika,
prokinetika och även nutritionsbehandling
med enteral nutrition. Därutöver kan man
ge experimentell behandling, summerade
Greger.
Med kunskap minskar oron

Gisela Ringström, Göteborg, talade om
patientutbildning vid IBS.
– Flera studier har visat att patienten
upplever en oförmåga att kontrollera och
förebygga sina symptom, berättade Gisela.
Hon fortsatte med att patienterna ofta
inte upplever sig tagna på allvar i sjukvården
och att det finns flera missuppfattningar om
orsaker, diagnostik och prognos.
Gisela redogjorde sedan i rask följd för ett
antal olika studier som genomförts i USA,
Storbritannien och i Sverige på olika typer
av IBS-skolor man genomfört och de resultat de visade.
– Det finns många modeller som är prövade – men innehållet är i huvudsak detsamma.
Sedan kom hon in på verksamheten som
bedrivits i Göteborg.
– Vi börjar med att tala om vad det innebär
att leva med en kronisk sjukdom. Det handlar om att få patienten att acceptera detta
faktum, att anpassa sig och ta eget ansvar för
sin situation. Vi inom sjukvården kan hjälpa
till, men patienten måste ta ansvar.
Gisela konstaterade att det här är lätt
att stå och säga, men för att det ska ha en
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chans att fungera måste också patienten ha
kunskap.
– Många av de patienter jag möter har
felaktiga föreställningar om hur mag-tarmkanalen ser ut. Med kunskap minskar oron
– även för andra symptom. Det är viktigt
att patienten också får kunskap om att IBS
ur medicinsk synpunkt är ofarligt, och inte
leder till andra sjukdomar.
Livsstilen är en viktig del för hur patienten ska lära sig att leva med sin sjukdom.
– Psykologiska faktorer påverkar sjukdomen – men de är inte orsaken till den! Vi
försöker även avdramatisera de olika födoämnenas betydelse. Det är viktigt hur man
äter – inte vad man äter. Och symptom när
man äter innebär inte att tarmen tar skada
av det man äter, sa Gisela.
Hon avslutade med att konstatera att det
inte finns något rätt eller fel i hur man hanterar IBS-information till drabbade patienter.
– Det beror helt på hur man jobbar på
enheten där man befinner sig.
Hönan eller ägget?

Det finns en högre förekomst av ångest och/
eller depression hos patienter med oförklarliga somatiska symptom, jämfört med förklarliga symptom.
Detta konstaterade Pontus Karling när
han talade om Psykologi och funktionella GIsjukdomar – höna eller ägg?
– Ju fler somatiska symptom man har,
desto mer ska man fundera över ångest eller
depression, sa han.
– I en brittisk studie där man tittade på
patienter med IBS, och undersökte om de
fått diagnosen depression – eller alternativt ett antidepressivt läkemedel utskrivet
– visade det sig att de flesta hade fått detta
före IBS-diagnosen.
– IBS-patienter söker också för många
andra orsaker än GI-besvär – dubbelt så
många gånger jämfört med kontroller,
berättade Pontus.
Ändå är det så att de flesta oförklarliga
somatiska symptom inte är associerade med
ångest eller depression, tillade han.
Trots allt trodde han att det förmodligen är ångest/depression som är ”hönan”.
Pontus talade om att kroppen reagerar på
samma sätt vid yttre händelser, som t.ex.
vid en infektion.
– Psykiska symptom, framför allt ångest,
kan ge tarmsymptom, sammanfattade
Pontus.
Per Lundblad
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SILK – nav för svensk hepatologi
under ett kvarts sekel

Under slutet av mars samlades SILK till ett
möte i Grythyttan. Man firade att det var
25 år sedan det möte som konstituerade
SILK avhölls – just på denna lilla bruksort
i Bergslagen.

S

ILKs historia kan man läsa i en
separat artikel i detta nummer av
Gastrokuriren.
En person som har varit med
från början är Åke Danielsson,
professor i gastroenterologi vid Umeå universitet. Åke blev vald till sekreterare i SILK
från början, och det är en position han har
haft hela tiden – och som han har kvar även
idag.
Flyttade norrut

Åke är född i Stockholm, men kom till
Umeå redan 1967 som medicine studerande,
och han tänkte bara stanna där en termin.
– Det har blivit rätt många terminer, eftersom jag fortfarande är kvar, berättar han.
Orsaken att Åke trivdes så bra i Umeå var
den pionjäranda som han upplevde fanns
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i det nya läkarprogrammet som just hade
startat vid den nya medicinska fakulteten.
– Det var ett individuellare, friare program på läkarutbildningen där, minns Åke.
Åke doktorerade därefter 1974 – för övrigt
samma år som han blev legitimerad läkare
– och blev tillfrågad om han ville börja på
medicinkliniken i Umeå. Han började där
året därpå, och hamnade på den lilla gastroenterologiska enheten man hade.
Idag är Åke dubbelspecialist. Specialist i
internmedicin blev han 1979, och därefter
specialist i gastroenterologi år 1981.
Lagom stor grupp

Tanken med SILK var att man gemensamt,
mellan de olika universitetssjukhusen, skulle
samla material om de lite mer ovanliga
leversjukdomarna, förklarar Åke.
– Det handlade om att vi skulle våga
lita på varandra. Vi skulle intressera oss för
de immunologiskt orsakade sjukdomarna,
t.ex. PSC och autoimmun hepatit. Vi skulle
däremot inte hålla på med virus och kirurgiska sjukdomar, fortsätter han.

Gruppen skulle inte heller vara för stor.
– Vi tog in adjungerade medlemmar via
projekt. En del av dessa blev sedan ordinarie.
Åke konsulterar sina anteckningar och
berättar att år 1998 var det elva ordinarie,
och tre adjungerade medlemmar närvarande
vid det mötet. Tio år senare var det elva
ordinarie och fem adjungerade närvarande.
– Jag tror man ska försöka hålla gruppen
mellan 10 och 15 medlemmar. Sedan blir det
för många, anser han.
Världens största material om PSC

Rolf Olsson blev den förste ordföranden i
SILK, och den positionen hade han fram
till sin död 2008.
– Hans sätt att leda den här organisationen var fantastiskt. Han saknade helt
prestige – och därför var han inte möjlig
att manipulera, förklarar Åke och fortsätter:
– Rolf var så enormt idérik, hade fullständig kontroll på alla artiklar som skrevs och
dessutom många internationella kontakter.
Vi frågar Åke om vad han anser är SILKs
största framgång.
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Vi ska initiera och driva vetenskapliga projekt av hög,
internationell vetenskaplig kvalitet!

Åke Danielsson

– Enligt min åsikt är det de studier som
SILK bedrivit kring PSC (primär skleroserande kolangit). Det är idag världens största
material inom det området – både epidemiologi, behandlingsstudier samt cancerrisk
och relation till IBD.
Han läser igenom sin förteckning över de
olika studierna och kommer fram till att det
rör sig om cirka 17 stycken.
– De har fått internationell uppmärksamhet. Några har blivit publicerade i högt
rankade internationella tidskrifter, och en
del har dessutom fått redaktionella kommentarer vid publiceringen. Samtliga har
genererat uppmärksamhet åt SILK.
Varför har man då valt att arbeta med just
PSC? Det är ju trots allt en relativt ovanlig
sjukdom.
– PSC är en svår sjukdom att diagnostisera, och näst intill omöjlig att prognostisera, som medför en stor risk för cancer i
gallgångarna, svarar Åke.
Det var Ulrika Bromé som var väldigt
drivande i dessa projekt, förklarar han
– Hon blev internationellt uppmärksammad, och var ute i världen och talade om
PSC.
Bästa sättet att hylla Rolf

När Rolf avled tog Åke temporärt över
ledarskapet under det möte som följde
våren 2008.
– Jag hade skickat e-post till alla medlemmar, och frågat dem vem de ansåg
skulle ta över. Det var flera som föreslog
mig, men jag ville att det skulle vara någon
som var yngre än jag. Stefan Lindgren var
ett bra val, ansåg många. Därför utsågs han
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enhälligt till ny ordförande redan på det
mötet.
Det fanns då ingen mandattid i stadgarna, men Stefan berättar att man nu har
satt en sådan till tre år.
– Men med möjlighet att förnya mandattiden, fortsätter Stefan.
Stefan anser att det självklart är så att
SILK ska fortsätta med sin verksamhet.
– Den är så aktiv och stark. dessutom är
det bästa sättet att hylla Rolf på!
Han avslöjar att han betraktade sig själv
som en av flera tänkbara ordförandekandidater, och att han var glad över det stora
stöd han fick från de övriga medlemmarna.
– Det kändes som en viktig förutsättning
för att jag skulle ta på mig ordförandeuppdraget.
Utökade insatser inom utbildning

Inför framtiden för SILK vill Stefan utgå
från uppdraget som det såg ut i början:
– SILK är en samlingsplats och en röst
för svensk hepatologi – så har det varit, och
så ska det fortsätta. Vi ska initiera och driva
vetenskapliga projekt av hög, internationell
vetenskaplig kvalitet!
Det är det som Stefan ser som huvuduppgiften. Men det finns mer på SILKs agenda
för framtiden.
– Vi ska också bedriva hepatologisk
utbildning – i första hand för gastroenterologer, fortsätter han.
Han påpekar att SILK idag har två
symposier på Gastrodagarna, samt Ulrika
Bromé-föreläsningen.
– Vi deltar även i annat: Förra året var
SILK med på en AT-stämma, och nästa år
ska vi ansvara för ett temanummer i Läkartidningen om autoimmun leversjukdom.
Utbildning är ett område där jag gärna ser att
vi – försiktigt – kan utöka vårt deltagande.
SILK är också väl representerat i SGF –
Per Sangfeldt sitter idag i styrelsen och är
därmed hepatologiansvarig i densamma.
Dessutom är som bekant Annika Bergquist
vetenskaplig sekreterare i styrelsen.
Vårda och utveckla

SILK fungerar också som fortbildningsaktör
för landets ledande hepatologer, fortsätter
Stefan.
– Vi lär oss väldigt mycket, och får på så
vis en effektiv kunskapsuppdatering.

Stefan Lindgren

Under vårens möte i Grythyttan diskuterades principer för den föryngringsprocess,
som Stefan tycker är mycket viktig inför
framtiden.
– Vi försöker hitta nya gastroenterologer
som är intresserade av hepatologi, och knyta
dem till våra projekt. Sedan hoppas vi att
några av dessa ska visa ett långsiktigt intresse
och förmåga. De kan då bli aktuella som
medlemmar.
Mårten Werner, från Umeå, som under
Gastrodagarna blev belönad för sitt abstrakt,
erhöll ett av SGFs nyinrättade stipendier
och har disputerat på ett SILK-projekt om
autoimmun hepatit i Sverige, är ett exempel
på en sådan utveckling, enligt honom.
– Det är väsentligt att vi identifierar de
vetenskapliga projekt som har den långsiktiga bärkraft som vi ska satsa på. Det gör vi
främst via våra diskussioner – vi kan se var
vi har förutsättningar att göra någonting,
förklarar han.
Ett sådant exempel på ett långsiktigt
projekt är att man nu startar ett leverbiopsiregister.
– Det ger på sikt tillgång till välkaraktäriserat patientmaterial, utan behov av
kraftödande retrospektiv datainsamling.
(För andra exempel på studier som SILK satsar
på, se separat artikel i detta nr, reds anm)
Vi avslutar med att fråga Stefan vad den
viktigaste uppgiften för SILKs ordförande
är. Han svarar direkt, utan att tveka:
– Att vårda och utveckla den positiva och
konstruktiva anda som alltid funnits i SILK!
Per Lundblad
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SILK

Svensk Internmedicinsk Lever Klubb
– 25-årig historia och inblickar i framtiden

F

orskningsmässigt var hepatologin
i Sverige inte särskilt stark under
1960–70-talen, vilket är föga förvånande i avsaknad av goda diagnostiska hjälpmedel. Ikteruspatienter vårdades
i regel antingen på kirurgklinik om misstanke på gallstenssjukdom fanns eller på
Infektionsklinik vid misstanke om smittsam hepatit. Den sistnämnda sjukdomen
sorterade under epidemiologilagstiftningen.
Vid medicinklinikerna vårdades sällan hepatologiska utredningsfall utan mest cirrhospatienter med komplikationer som ascites
eller encefalopati.
Gunnar Järnerots intresse för hepatologi väcktes när han började på Infektionskliniken i
Linköping 1964. Då saknades diagnostiska
test i stort sett helt. Flockningsreaktioner som
Tymol eller Takata kunde stödja parenkymatös
leversjukdom, liksom protrombin. Bilirubin
och alkaliska fosfataser fanns men inte transaminaser eller specifika virustest. Att gulsot
kunde vara epidemisk och smittsam kände
man till, liksom inkubationstiden. Däremot
anade man inte att framtidens lista över hepatitvirus skulle bli nästan lika lång som alfabetet.
När transaminaserna vann insteg i daglig diagnostik innebar det ett enormt framsteg, inte
bara inom hepatologin utan minst lika mycket
för hjärtinfarktdiagnostiken. Entusiasmen steg
ytterligare vid Au-antigenets upptäckt och
dess koppling till hepatit B.
Denna kunskapsbrist gjorde kanske hepatologin till ett mindre spännande forskningsfält
vid denna tid. Dessutom var förekomsten av
ovanligare leversjukdomar inte så hög vid de
olika sjukhusen, vilket gjorde det svårt att få
tillräckligt stora patientmaterial. Den ende
svenske internmedicinare som publicerade
ett och annat leverarbete var Einar Perman
på Södersjukhuset. Men mest bemärkt blev
ändå som vanligt den tidens store svenske
internmedicinare, Jan Waldenström, när han
beskrev en hepatit hos unga kvinnor, senare
benämnd autoimmun hepatit.
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Det var bakgrunden till att tanken på en
svensk organisation för leverforskning dök
upp. Gunnar Järnerot frågade Erik Envall,
som var konsulent på Searle, om företaget
kunde tänka sig att ekonomiskt stödja en
svensk leverklubb. Searle hade vid den tiden
Aldactone för behandling av vätskeretention
och något synonympreparat hade ännu inte
kommit. Erik och Searle var glädjande nog
intresserade av förslaget. Gunnar framhöll
att en förutsättning för projektet var att
Rolf Olsson i Göteborg engagerades. Rolf
var nämligen vid den tiden den ende svenske
internmedicinaren som med rätta kunde
betecknas som hepatolog, och enligt vår uppfattning dessutom den förste svenske hepatologen. I samband med en NLV-kurs i Örebro
där Rolf medverkade som föreläsare, tillfrågades han om sitt intresse av att medverka och
fungera som sammankallande. Rolf nappade
direkt och den 5/12 1984 kallade han till ett
första konstituerande möte i Bohmanssons
villa i Örebro. Förutom Rolf, Gunnar och
Erik deltog Åke Danielsson Umeå, Sten
Eriksson Malmö, Lars Lööf Uppsala, Lars
Nilsson Huddinge och Peter Rolny Örebro.
(Se bilagt protokoll). Gruppen bestämde sig
för att bilda en Svensk Lever Klubb (SLK).
Senare kom namnet att ändras till Svensk
Internmedicinsk Lever Klubb (SILK) för
att poängtera intresset i den icke-kirurgiska
hepatologin.

V

id mötet i Örebro valdes Rolf
Olsson till ordförande och Åke
Danielsson till sekreterare. Åke är
den ende i ursprungsgruppen som
fortfarande är aktiv och fortfarande sekreterare! Protokollen från SILK-mötena är ett
under av koncis precision! Så länge han levde
var Rolf Olsson ordförande och mötesledare.
Till vår stora sorg och saknad gick han bort
i förtid 27 februari 2008. Gunnar Järnerot
och Åke Danielsson skrev i Gastrokuriren:
”Genom sin enorma hepatologiska beläsenhet har han vid diskussioner kring nya
projekt kunnat bedöma deras vetenskapliga

potential och relevans eller genom modifieringar öka stringensen. På ett diplomatiskt
sätt kunde han också peka på brister i mindre
väl genomtänkta projekt så att de antingen
förbättrades eller avskrevs. Till följd av sin
mjuka personlighet, humor och självironi
lyckades Rolf få ibland självmedvetna och
starka individualister att inordna sig i en
grupp som strävade mot gemensamma mål.
Det var inte helt självklart under SILKs första
2–3 år då individualism och positionering av
det egna egot förekom. Men med tiden försvann det negativa och SILK blev en samarbetsgrupp. Det var i hög grad Rolfs förtjänst,
men också resultatet av den goda viljan hos
medlemmarna.”

R

edan vid det första mötet i Örebro
1984 diskuterades en utökning av
gruppen. Då verksamhetsformerna
tills vidare var oklara, beslöts att
inte utvidga gruppen alltför mycket. Åke
Nilsson, Lund, och Sven Wallerstedt, Östra
sjukhuset i Göteborg, fick emellertid en förfrågan om medverkan. Åke Nilsson ersattes snabbt av Hanne Prytz. Efterhand har
gruppen försiktigt utvidgats och en del av
ursprungsmedlemmarna pensionerats. Av
Tabell 1 framgår vilka som medverkat i SILK
genom åren och när de invaldes. Bland dem
som deltagit i SILK har somliga varit mera
hepatologiskt inriktade än andra som mera
haft karaktär av breda gastroenterologer.
Förutom Rolf Olsson kom Ulrika Broomé
att betyda mer för SILK än kanske någon
annan. Från början var det Ljusk Siw Eriksson som tog med Ulrika som sin adept. När
Siw oväntat slutade på Huddinge, som nu
hade full levertransplantationsverksamhet, fick Ulrika ta över. Hon slog alla med
häpnad. Ulrika tog inte bara ansvaret, hon
fördjupade dessutom den hepatologiska
verksamheten och initierade en forskning
inom området som tidigare saknats. Om
Rolf Olsson var den förste svenske hepatologen kan det nog hävdas att Ulrika Broomé
var den andra.
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Tabell 1. Medlemmar i SILK sedan 1984.
År

Ordinarie medlemmar

1984

Åke Danielsson, Umeå (Sekr)
Sten Eriksson, Malmö
Gunnar Järnerot, Örebro
Lars Lööf, Uppsala
Lars Nilsson, Stockholm
Rolf Olsson, Sahlgrenska, Göteborg (Ordf )
Peter Rolny, Örebro

1985

Avgående

Sven Wallerstedt, Göteborg
Åke Nilsson, Lund
Göran Bodemar, Linköping
Johan Lindberg, Göteborg
Hanne Prytz, Lund
Ola Weiland, Stockholm

1986

Göran Bodemar, Linköping
Sven Wallerstedt, Göteborg
Hanne Prytz, Lund

Ljusk Siw Eriksson, Stockholm

Åke Nilsson, Lund

1987

Ljusk Siw Eriksson, Huddinge, Stockholm

Stefan Lindgren, Malmö

Johan Lindberg, Göteborg

1988

Ola Weiland, Stockholm

Bengt-Olof Rydén, Linköping

1989

Curt Tysk, Örebro
Rolf Hultcrantz, Stockholm

1990

Ulrika Broomé, Stockholm
Hanna Sandberg-Gertzén, Örebro

Bengt-Olof Rydén, Linköping

1991

Rolf Hultcrantz, Stockholm

Ola Weiland, Stockholm

1992

Stefan Lindgren, Malmö

Sten Eriksson, Malmö

1995

Ulrika Broomé, Stockholm

1998

Ljusk Siw Eriksson, Stockholm
Sven Almer, Linköping
Hans Glauman, Stockholm

Göran Bodemar, Linköping
Peter Rolny, Örebro

2001

Hans Verbaan, Malmö
Sif Ormarsdottir, Uppsala

Ola Weiland

2002

Annika Bergquist, Stockhom
Einar, Björnsson, Göteborg

2003

Per Sangfelt, Uppsala
Anders Gustafsson, Örebro
Mårten Werner, Umeå

2004

Emma Nilsson, Lund
Karin Hagen, Karolinska, Solna
Rupesh Rajani, Jönköping

1999

2005
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Adjungerade

Ledamöter
Sven Almer, Linköping
Ulrika Broomé, Stockholm
Åke Danielsson, Umeå (Sekr)
Hans Glauman, Stockholm
Rolf Hultcrantz, Stockholm
Gunnar Järnerot, Örebro
Stefan Lindgren, Malmö
Lars Lööf, Uppsala
Rolf Olsson, Göteborg (Orf )
Hanne Prytz, Lund
Hanna Sandberg-Gertzén, Örebro
Sven Wallerstedt, Göteborg

Annika Bergquist, Stockholm

Sif Ormarsdottir, Uppsala

Gunnar Järnerot, Örebro

2006

Evangelos Kalaitzakis, Göteborg

Ulrika Broomé, Stockholm (avl)
Karin Hagen, Stockholm

2007

Per Stål, Stockholm

Evangelos Kalaitzakis, Göteborg
Emma Nilsson, Lund
Rolf Olsson, Göteborg (avl)
Lars Lööf, Uppsala
Hanna Sandberg-Gertzén, Örebro

2008

Per Sangfelt, Uppsala
Hans Verbaan, Malmö

Inga-Lill Friis-Liby, Göteborg

2009

Ledamöter
Sven Almer
Annika Bergquist, Stockholm
Einar Björnsson, Göteborg
Åke Danielsson, Umeå (sekr)
Hans Glaumann, Stockholm
Rolf Hultcrantz, Stockholm
Stefan Lindgren, Malmö (Ordf )
Hanne Prytz, Lund
Per Sangfelt, Uppsala
Per Stål, Stockholm
Sven Wallerstedt, Göteborg
Hans Verbaan, Malmö
Mårten Werner, Umeå

Adjungerade
Inga-Lill Friis-Liby
Anders Gustafsson, Örebro
Rupesh Rajani, Linköping
Ledamöter emeriti
Gunnar Järnerot, Örebro
Lars Lööf, Uppsala
Hanna Sandberg-Gertzén, Örebro
Hedersledamot
Ulla Thilén, Meda
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U

lrika smälte snabbt in i SILK. Hon
och Rolf kommunicerade väl och
det ena framgångsrika projektet
avlöste det andra. SILK uppmärksammades internationellt. Vid ett levermöte
i Maastricht 1994 sade man: ”We have to do
like the Swedes – get together and do good
studies.” Ulrikas framgångar hade bara börjat
när vi nåddes av budet att hon plötsligt gått
bort. För alla i Ulrikas omgivning, inklusive
vännerna i SILK, var det en chock. Både
Ulrika och Rolf sörjs fortfarande djupt. Samtidigt gläds vi åt att deras roller i SILK efter
hand axlas av nya framstående hepatologer i
Stockholm och Göteborg; Annika Bergqvist
och Einar Björnsson.

De har aldrig krävt någon gentjänst eller
att forskning skall bedrivas inom deras eget
intresseområden. Tacksamheten från SILK
kan inte nog betonas!

SILK hade emellertid inte blivit framgångsrikt utan intresserade och osjälviska sponsorer. Ursprungligen var det som nämnts
Searle och Erik Envall. Erik var en enastående
person! Varm, humoristisk och med SILK
som sitt främsta skötebarn. När Aldactone
fick en vikande marknad avtog Searles benägenhet att sponsra och Erik fick kämpa allt
hårdare för de medel som anslogs. 1997 dog
Erik plötsligt i en akut hjärtinfarkt, när han
borde ha haft ett långt liv kvar. Sorgen bland
SILK-medlemmarna var djup. Searle kom
att ersättas av Pfizer, med den legendariske
Ragnar Harge, och Meda. När Ragnar gick
i pension och i samband med sammanslagningen med Upjohn försvann Pfizers intresse
för SILK och Meda tog ensamt över. Där
har Ulla Thilén varit en konstant kraftkälla
och det var närmast självklart att hon blev
hedersledamot vid SILKs 25-års jubileum.
Mycket har sagts om läkarkåren och läkemedelsindustrin; en del med rätta men mycket
också tokigt. Ur SILKs perspektiv är det
helt klart att vi inte kunnat åstadkomma en
fungerande verksamhet utan våra sponsorer.

n granskning av SILKs publikationslista och agendan vid det senaste
sammanträdet visar tydligt att dessa
forskningslinjer följts, men dessutom självklart genom åren utvidgats med
andra centrala hepatologiska frågeställningar.
Autoimmuna leversjukdomar har alltid haft
en central position. Andra intressen inom
SILK är hemokromatos, levernära tromboser och akut leversvikt. Forskningsområdena
presenteras närmare i detta numer av Gastrokuriren. Särskilt omfattande och internationellt uppmärksammad har forskningen kring
PSC blivit. SILK har inom detta område även
varit pionjärer vid kartläggningen av ”Small
duct PSC”.

Redan vid mötet i Örebro 1984 diskuterades
potentiella forskningsområden. Bland annat
inriktades uppmärksamheten mot:
• Infektioner med hepatotrofa virus och
uppkomst av levercirrhos hos kroniska
alkoholister.
• Primär scleroserande cholangit.
• Kronisk aktiv hepatit i Sverige.
• Minimal porto-systemisk encefalopati vid
cirrhos samt effekterna av Laktulos.
• Primär biliär cirrhos.

E

Förklaringen till SILKs framgångar ligger
till stor del i arbetsformen, som framsynt
blev rätt från början. Medlemmarna väljs
mot bakgrund av sin dokumenterade kompetens, förmåga och intresse av att bidra till
SILKs projekt och inte minst viktigt, viljan
att prioritera medlemskapet i SILK. Oftast
innebär starten att en ung hepatologiskt

intresserad kollega engageras i något av projekten och därmed får möjlighet att konkret
visa sin förmåga och intresse för att senare
kunna bli fullvärdig medlem. Prioriteringen
av medlemskapet i SILK har genom åren
varit uppenbart och visat sig i att alla medlemmarna nästa alltid deltar i mötena, vilket
är en förutsättning för att projekten skall bli
grundligt analyserade och att alla känner sig
delaktiga och ansvariga när de sedan startar.
Beredvilligheten och tryggheten att dela med
sig av sina tankar och planer utan prestige
eller hemligheter, att glädja sig åt varandras
framgångar och att våga lita på varandra är
ovärderliga styrkor hos SILK som snabbt
grundlades under Rolf Olssons ledarskap och
utvecklats genom åren. Ett annat uttryck för
prioriteringen är att nästan alla projekt som
beslutats också har slutförts och publicerats.
Speciellt glädjande är att SILK varit och är
bas för flera framgångsrika doktorandprojekt

F

örutom forskning skall SILK, enligt
sitt konstituerande möte 1984, verka
för hepatologisk utbildning och
fortbildning och även för medlemmarnas fördjupade kompetensutveckling.
Inledningsvis var utbildningsverksamheten
blygsam, men har under senare år ökat betydligt i omfattning, alltsedan SILK-dagen
introducerades i samband med Svenska
Gastrodagarna. Sedan dess har SILK medverkat i AT-stämman, med symposier under
Svenska Gastrodagarna, och vid Riksstämman, med förslag till och författande av
Riktlinjer inom hepatologiska områden i
samarbete med Svensk Gastroenterologisk
förening och planerar för ett temanummer
om autoimmun leversjukdom i Läkartidningen 2010. Överskottet från dessa aktiviteter används bland annat till hepatologiska
forskningsstipendier till yngre hepatologer.

Tabell 2. Doktorsavhandlingar där delar eller hela utgått från SILK-studier.
Namn

Universitet

År

Titel

Curt Tysk

Linköping

1991

Epidemiology and genetics in ulcerative colitis with special reference to
twins and smoking

Klas Sjöberg

Lund

2000

Serologic markers in screening for coeliac disease. Clinical significance
and immunogenetic basis.

Annika Bergquist

Karolinska institutet

2001

Cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis

Sif Ormarsdottir

Uppsala

2001

Osteoporosis in chronic liver disease

Helena Nyblom

Göteborg

2004

Diagnostic and prognostic value of the AST/ALT ratio as an indicator of
cirrhosis in chronic liver disease

Mårten Werner

Umeå

2009

Autoimmune hepatitis in Sweden

Rupesh Rajani

Linköping

2012

Thrombotic liver disease
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A

mbitionen att bidra till medlemmarnas
egen fördjupade kompetens har uppfyllts
automatiskt genom de projekt som bedrivs.
Få är de hepatologiska problem och frågeställningar som inte ingående diskuterats och
värderats i samband med planering, genomförande
och rapportering av SILKs projekt. Det är dessutom
svårt att föreställa sig någon mera stimulerande eller
effektiv form för kompetensutveckling av landets
ledande hepatologer. SILKs ställning bekräftas också
av att Svensk Förening för Hepatologi, vars stadgar
fastställdes 1993, aldrig etablerades som en avdelning
inom SGF. Istället fortsatte SILK den rollen och fick
officiellt status genom en ledamot med hepatologiansvar i SGFs styrelse.
Utmaningen inför framtiden är framför allt generationsväxlingen. SILK måste även framgent ha representanter från samtliga universitetssjukhus för att kunna
bygga upp representativa och tillräckligt stora patientmaterial. Dessutom måste lovande unga hepatologer
identifieras och stimuleras att engagera sig i forskningsarbete och inviteras till gemenskapen inom SILK. Vår
modell, nämligen att involvera yngre kollegor att arbeta
i projekten och därmed bli medförfattare, har visat sig
framgångsrik. Samtidigt minskar risken att projekten
förblir ogenomförda för att de seniora medlemmarna
inte hinner med det nödvändiga basarbetet. Oaktat
detta har det genom åren blivit uppenbart att återkommande retrospektiva genomgångar av patientjournaler
är en långsam och tröttsam metod som dessutom är
behäftad med ofrånkomliga felkällor. Vi knyter därför
stora förhoppningar till vårt prospektiva leverbiopsiregister, som vi hoppas skall bli en guldgruva för nästa
generation hepatologiska forskare i Sverige. Andra
områden som vi avser att engagera oss i är cirrhosepidemiologi, alkoholleverskada, strukturerad uppföljning av
PSC-patienter i förhoppningen att minska dödligheten
i cholangiocarcinom och kartläggning av riskfaktorer
för utveckling av NASH. Allmänt bör vi sträva efter
att prioritera interventionsstudier framför deskriptiva.
Framtiden för SILK är således ljus, vilket en förnyad
blick i publikationslistan med en imponerande ökning
av antalet färdigställda arbeten under de senaste åren
bekräftar. Samtidigt blir det uppenbart hur rätt det
ursprungliga konceptet var och hur tacksamma vi har
anledning att vara mot alla dem som genom åren bidragit med ett stort och engagerat arbete för SILK och
svensk hepatologi. Genom ökad exponering i utbildningssammanhang kan SILK stimulera intresset för
hepatologi i landet och medlemmarna fungera som de
förebilder vi vet är nödvändiga för att engagera yngre
kollegor. Att vi dessutom trivs i varandras sällskap och
har många trevliga stunder tillsammans är kanske trots
allt annat det allra bästa!

Bilaga. Protokoll från första mötet.

Umeå Universitet
Medicinska institutionen
Doc Åke Danielsson 			

1984-12-13

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET I ÖREBRO 1984-12-05
§ 1 Deltagarna var eniga om behovet av en förening för Hepatologi i Sverige.
§ 2 Rolf Olsson valdes till ordförande.
§ 3 Åke Danielsson valdes till sekreterare.
§ 4 Sammanslutningens namn diskuterades. Ur en
rad förslag valdes enhälligt beteckningen
Svenska Lever Klubben (SLK), och den engelska
översättningen Swedish Liver Club.
§ 5 SLK:s arbetsformer diskuterades.
Arbetsuppgifter
5.1 Att allmänt verka för utbildning och forskning inom hepatologi.
5.2 Att skapa förutsättningar för en god utbildning i hepatologi för underläkare med FVblock i Gastroenterologi.
5.3 Att diskutera och byta erfarenheter
(”update”) kring hepatologiska problem och
behandlingsmetoder.
5.4 Att ta upp hepatologiska problemfall dvs.
direkta patientfall till diskussion.
5.5 Att via Svenska Gastroenterologisk förening
medverka till symposier vid Riksstämman och
program vid Billingehusmöten. SLK är positiv
till att anordna program kring leversjukdomar
vid Billingehusmötet 1986.
5.6 Att verka för att ”Up-date”-konferenser kan
sammanställas och spridas, t ex via Läkartidningen.
5.7 Att medverka till bättre WHO-klassifikation av
leversjukdomar.
§ 6 Konkreta förslag till program för ”update”
diskuterades. Följande förslag enades gruppen
om
– Ascitesbehandling, speciellt erfarenheter
med peritoneovenösa shuntar.
– Hepatorenalt syndrotn.

– Akut leversvikt. Denna programpunkt ansågs
lämplig att ta upp efter mötet i Bergen,
”Liver failure” 1-2 februari 1985.
– Levertransplantationer.

Gunnar Järnerot,
Åke Danielsson och Stefan Lindgren
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Närvarande:
Åke Danielsson, Umeå Erik Envall, Searle Sten Eriksson, Malmö Gunnar Järnerot, Örebro
Lars Lööf, Uppsala Lars Nilsson, Stockholm Rolf Olsson, Göteborg Peter Rolny, Örebro

§ 7 Former för forskningssamverkan
Deltagarna var positiva till att
verka för nationella forskningsprojekt inom hepatologi. Kollektivet
beslöt att idégivaren blir huvudansvarig för projektet. Om resultaten
leder till publikation, bör detta ske
i SLK:s namn, med författarna i bokstavsordning och korrespondens till
den huvudansvarige.
§ 8 Olika forskningsprojekt diskuterades
8.1 Infektioner med hepatotrofa virus och
uppkomst av levercirrhos hos kroniska
alkoholister.
8.2 Primär skleroserande kolangit (PSC).
Patienter med ulcerös colit i definierat upptagningsområde skulle screenas
för patologiska leverprover f.a.
S-ALP. Diagnos ställes med ERC.

9.1 Kandidater för anslutning till SLK
ansågs vara Per Tobiasson, Eskilstuna, Åke Nilsson, Lund och Sven
Wallerstedt, östra sjukhuset, Göteborg.
9.2 Då formerna för verksamheten fortfarande är oklara beslöts att inte
redan nu vidga kretsen av medlemmar
allt för mycket.
9.3 Om klubben utvecklas positivt bör
framöver övervägas om den skall
anslutas som en sektion inom Svensk
Gastroenterologisk förening.

§ 10
10.1

Sammanträde bör ske minst en gång
per år. De närvarande ansåg att
två möten per år krävs f.a. om
gemensamma forskningsprojekt drivs
Sammanträdena kan då omfatta två
halvdagar.

10.2

Att ha nästa möte 85-04-25. Plats
bestämmes senare.

8.3 Kronisk aktiv hepatit (CAH) i Sverige.
8.4 Hur vanlig är minimal porto-systemisk encefalopati (PSE) vid cirrhos.
Effekt av laktulos.
Mätinstrument skulle vara Numer connection test + sickness impact profile
i en dubbel-blind randomiserad studie
med cross-over teknik,
8.5 Primär biliär cirrhos (PBC).
Terapistudie att avlägsna abnormt IgM
med Leukeran med eller utan föregående plasmaferes. Att studera IgM:s
kvalitatibla egenskaper och korrelera
detta till leverfunktion och fibrosgrad (prokollagen III).
Varje initiativtagare utarbetar ett
program som skickas till SLK-mötets
deltagare för bedömning och kommentarer.
§ 9 Föreningens framtida utveckling och
medlemssammansättning
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Plan för verksamheten

10.2.1 Program om peritoneo-venösa shuntar och annan ascitesbehandling
anordnas av Peter Rolny, Örebro.
10.2.2 Håkan Göbel Kir klin, Sahlgrenska
sjukhuset, Göteborg inbjuds.
10.2.3 Rutiner vid de olika aktuella
sjukhusen inventeras och resultaten insändes till Peter Rolny.
10.2.4 Att sammanfatta Bergenmötet om
Akut Liver failure, och eventuellt publicera sammanfattningen i
Läkartidningen

Rolf Olsson Ordf

Åke Danielsson Sekr.
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Bilaga. Agenda från senaste sammanträdet

Föredragningslista för SILK L (25-årsjubileum)
26–27 mars 2009, Grythyttan
1.

Mötet öppnas

2.

Föregående mötesprotokoll

3.

Eventuella tillägg till föredragningslistan

4.

Höstmöte 1–2 oktober 2009

1. Olsson R, Lindberg J, Weiland O, Nilsson L & Members of the Swedish
Internal medicine Liver Club. Chronic active hepatitis in Sweden. The etiologic
spectrum, clinical presentation, and laboratory profile. Scand J Gastroenterol
1988; 23:463-470.
2. Olsson R, Danielsson Å, Järnerot G, Lindström E, Lööf L, Rolny P, Rydén
B-O, Tysk C & Wallerstedt S. Prevalence of primary sclerosing cholangitis in
patients with ulcerative colitis. An epidemiological study from five areas in Sweden.
Gastroenterology 1991; 100: 1319-1323.

Vårmöte

3. Lindgren S, Danielsson Å, Olsson R, Prytz H & Eriksson S. Prednimustin
treatment in primary biliary cirrhosis: a preliminary study. J Intern Med. 1992;
231: 139-141.

5.

Temanummer i Läkartidningen:
Immunologiskt medierade leversjukdomar:
Ett av SILKs fokusområden (Åke D)

4. Olsson R, Lööf L, Wallerstedt S & The Swedish Internal medicine Liver Club.
Pregnancy in patients with primary biliary cirrhosis - a case for dissuasion ? Liver
1993; 13:316-318.

6.

Temanummer i Gastrokuriren
om SILKs 25-årsjubileum (Annika B)

7.

Diskussion kring SILK:s arbetformer, pågående och
nya projekt. Inriktningar. Föryngringsprocess

5. Lööf L, Adami H-O, Sparén P, Danielsson Å, Eriksson LS, Hultcrantz R,
Lindgren S, Olsson R, Prytz H, Rydén B-O, Sandberg-Gertzén H & Wallerstedt
S. Cancer risk in Primary Biliary Cirrhosis. A population based study from Sweden.
Hepatology 1994; 20: 101-104.

8.

MinnesfonFonderna för tidigare ledamoter i SILK
(Ulrika Broomé, Rolf Olsson). Något nytt avseende
hantering?

9.

Gastrodagarna i Göteborg maj 2009 (Annika B)
Högtidsföreläsningen: Hannele Yke Järvinen från
Helsingfors,
Fettlever /NASH
Symposie 1: Akut hepatologi
Symposie 2: Cholestatisk leversjukdom

10. Cancer hos släktingar som riskfaktor för
cancerutveckling vid PSC (Annika)
11. PSC-UDCA – prevention av coloncarcinom (Annika)
12. PSC – PET 18-fluoro-2-deoxy-Dglykos (FDG) vid och
diagnostik av. (Hanne)
13. Autoimmun hepatit i Sverige. Rapport. (Mårten, Åke)
14. TPMT – autoimmun hepatit. Rapport.
Manus inskickat (Sven A)
15. Cellcept vid autoimmun hepatit. Rapport (Sven A)
16. Transitions between variant forms of PBC during
long-term follow up.
Rapport EJIM In Press (Stefan)
17. Hemokromatos i Sverige (Rolf H)
18. Levernära venösa tromboser.
Uppföljning (Rupesh, Sven A)
19. NASH i Sverige och ev. NASH-behandlingsstudie
(Hanne)
20. Eplerenon vid ascites. Rapport (Hanne)

6. Olsson R, Broomé U, Danielsson Å, Hägerstrand I, Järnerot G, Lööf L, Prytz
H, Rydén B-O, Wallerstedt S & Asztely M. Colchicine treatment and prognostic
value of cholangiography in primary sclerosing cholangitis. In Cholestatic Liver
diseases. Eds. GP van Berge Henegouwen B van Hock, J de Groote, S Matern,
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Autoimmun hepatit – sammanfattning av
svenska erfarenheter
Introduktion

Autoimmun hepatit (AIH) beskrevs på
1950-talet av svenske internmedicinaren Jan
Waldenström som en leverinflammation
vilken framförallt drabbar unga kvinnor.
Epidemiologiska data liksom sjukdomsförlopp, prognos och risk för levercancer
har varit dåligt studerade. Inom ramen för
SILK har ett avhandlingsarbete om AIH
utförts där Mårten Werner 20 mars 2009
försvarade sin avhandling ”Autoimmune
hepatitis in Sweden”, fakultetsopponent
var docent Per Stål, Karolinska universitetssjukhuset. I denna avhandling presenterades 473 fall av AIH vilka var kända på
de svenska universitetssjukhusen. Denna
kohort utgör ca en tredjedel till hälften av
alla fall i Sverige.
Patogenes

Spekulationer om den patogenetiska mekanismen inbegriper presentation av en ännu
icke identifierad peptid av leverliknande
struktur för T-lymfocyter vilka initierar en
inflammatorisk kaskad riktad mot den egna
levern. Denna reaktion mot den egna vävnaden är dåligt nedreglerad av regulatoriska
T-lymfocyter (T-reg) hos vissa genetiskt predisponerade individer, vilket hos dessa ger
en leverskada.
Förekomsten av autoantikroppar, förhöjt
polyklonalt immunglobulin G och att sjukdomen dämpas av steroider stödjer att det
rör sig om autoimmun genes.
Epidemiologi

Studier har visat att AIH kan debutera i
alla åldrar, men att det är en tydlig kvinnlig
dominans (75%). Vi kan ifrån det svenska
materialet klart visa att det föreligger en
tvåfasig incidenskurva, dels en topp i sena
tonåren vilken domineras av män och en
senare topp efter 50-årsåldern dominerad
av kvinnor (fig 1). Vi kunde visa att kvinnor verkar ha en jämn stigande incidens
till dryga 60-årsåldern, medan män hade
en topp kring 20-årsåldern och sedan
hade en låg stabil incidens. Epidemiologiska studier talar för en incidens på cirka
1/100 000 invånare och år, och en prevalens
kring 16/100 000 individer (Ref papper 1
= ref 35).

G a s t r okuriren 3 • 2009

Figur 1. Insjuknande ålder för kvinnor och män från primära
upptagningsområdena för de svenska universitetssjukhusen.

Klinisk presentation

Bilden vid insjuknande varierar stort, från
asymptomatiska till patienter med fulminant hepatit. Majoriteten av patienterna
har dock någon form av leverstigmata vid
diagnos i form av trötthet (69%), ikterus
(47%) och klåda (14%). Men redan vid diagnos har 30% levercirrhos, vilket förklarar
att närmare 7% har ascites, 4% påvisbara
varicer och några enstaka har leverencefalopati. Närmare hälften av patienterna har
andra autoimmuna manifestationer såsom
ledbesvär (28%), thyroideasjukdom (14%),
diabetes (9%) eller IBD (8%).
Laboratorievärden

Majoriteten av patienterna (>95%) har
vid diagnos patologiska leverprover, men
spännvidden är stor beroende på om AIH
diagnostiseras vid cirrhos eller vid ett akut
hepatitliknande tillstånd. (Se tabell 1.)
Autoantikroppar kunde påvisas hos flertalet. I Sverige analyseras framförallt antinukleära antikroppar (ANA) och glattmuskel
antikroppar (SMA) vid rutindiagnostik
avseende AIH. På vissa håll i landet tas mer
regelbundet även liver-kidney microsome

antikroppar (LKM-ak). Det finns en uppsjö
av andra antikroppar vilka kan vara positiva vid AIH. Ytterligare en värd att nämna
vilken kan ha kliniks relevans då de ovan
tre är negativa, anti soluble liver antigen
(Anti –SLA-ak).
Antikroppar kunde påvisas hos 79% av
patienterna vid diagnos (SMA 65%, ANA
60% och LKM hos enstaka patienter).
Under uppföljningen hade 87% av patienterna någon gång positiva antikroppar.
Histologi

AIH har ingen specifik eller patognomon
levermorfologi, och går inte att skilja från
andra kroniskt aktiva hepatiter. Dock finns
det histologiska förändringar förenliga med
aktiv hepatit såsom:
• Periportal eller portal infiltrat av leukocyter
• Interfacehepatit, det vill säga att inflammatoriska infiltrat som tränger sig in i
och separerar de normala hepatocyterna.
Tidigare benämnt piecemealnekroser.
• Rosettbildning, dvs. att hepatocyterna
istället för att ligga i rad lägger sig som i
klumpar/bollar.
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• Bryggfenomen (bridging necrosis), dvs.
att det bildas nekros eller bindvävsbryggor mellan de olika porttrakterna eller till
centralven.
Diagnostik

Diagnostiken av AIH baserar sig på påvisande av förhöjt IgG, autoantikroppar och
uteslutande av annan genes (HBV, HCV,
Wilsons sjukdom osv.). Man använder sig
i forskningssammanhang av de reviderade
AIH-score-beräkningarna (presenterade av
Alvarez och medförfattare 1999 i Journal
of Hepatology). Nyligen har ett förenklat
poängsystem presenterats med mer kliniknära karakteristika (tabell 2). Där har man
tagit upp IgG, autoantikroppar, frånvaro
av infektiös hepatit och leverhistologi.
Leverhistologin beskrivs mer omfattande
än tidigare, men för typisk AIH krävs interfacehepatit, portal inflammation och rosetting. Histolologi talande för AIH krävs aktiv
hepatitbild samt någon av ovanstående.
Vad man här inte tagit upp som är
karakteristiskt för AIH i detta nya poängberäkningssystem, är att AIH oftast svarar
utomordentligt bra på behandling, med
snabbt sjunkande av transaminaser. Ett
annat typiskt fenomen är att AIH har recidiverar eller att transaminaser stiger vid nedtrappning eller utsättande av behandling.
Behandling

Behandlingsstrategierna vid AIH varierar
över värden, en förhållandevis restriktiv
behandlingsregim förespråkas i brist på
studier vid måttligt förhöjda transaminaser
i de amerikanska riktlinjerna (AASLD Guidelines, Diagnosis and treatment of AIH,
Hepatology 2002). I Sverige har vi en mer
aktiv behandlingstradition med insättande
av steroider vid även måttligt förhöjda transaminaser (<5 x övre normalvärdet).
Vid diagnos hos patienter med kraftigt
förhöjda transaminaser >10 gånger övre
normalvärdet rekommenderas insättande
av prednisolon i en dos på 30 mg (-60 mg).
Denna dos kan sedan under regelbunden
provtagning av leverprover trappas ned under
ett halvårs tid till lägsta möjliga steroiddos
(2,5–5 mg/dag) med stabila transaminaser.
Då remission erhållits får man överväga
remissionsbevarande terapi, antingen i form
av lågdos-steroider i form av prednisolon,
eller kanske hellre i form av budesonid 3–6
mg (såvida patienten ej redan har cirrhos),
alternativt sätta in azathioprin under sedvanlig uppföljning i låg dos 50–100 mg.
Det har visat sig att azathioprindosen vid
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Referensvärden

Median

Range

Bilirubin < 24 µmo/l

34

1–500

ALP < 4,6 µkat/l

6,0

0,5–57

ALAT < 0,8 µkat/l

6,3

0,2–70

Albumin > 35 g/l

34

17–49

INR < 1,2

1,2

0,8–3,4

IgG < 15 g/l

24,1

8–82

Tabell 1. Leverprover vid diagnos.

Variabel

Gränser

Poäng

ANA eller SMA

≥1/40

1

ANA eller SMA
LKM
SLA

≥1/80
≥1/40
Positive

2
Max poäng för ak är 2.

IgG

>övre gräns
>1.1 övre gräns

1
2

Leverhistologi

Förenlig med AIH
Typisk för AIH

1
2

Frånvaro av HCV/HBV

2

Tabell 2. Poängberäkningar där ≥6 talar för möjlig och ≥7 for definitiv AIH, ( Hennes Hepatology 2008).

underhållsbehandling oftast kan vara lägre
(1 mg/kg) än vid inflammatorisk tarmsjukdom. I Sverige betraktar vi ofta underhållsbehandlingen som livslång, studier har
visat att 70% recidiverar vid utsättande av
behandling inom tre år. Om man väljer att
trappa ut medicineringen bör leverproverna
följas regelbundet.
Med tanke på att många kommer att ha
långvarig steroidbehandling skall osteoporosprofylax övervägas i tidigt skede.
Om patienten sviktar på behandling eller
en kolestasbild framkommer, måste man
överväga blandformer av AIH med PBC
eller PSC, så kallad overlap syndrom.
Förlopp

I det svenska materialet var det signifikant
skillnad i överlevnad först 15 år efter diagnos. Dock kan man se att patienter med
levercirrhos vid diagnos har en klart sämre
överlevnad än patienter utan cirrhos vid
diagnos. Den levertransplantationsfria 5respektive 10-årsöverlevnaden var för hela
gruppen 92 respektive 80%, men för dem
med levercirrhos vid diagnos var det 76 respektive 59% (ref papper 2 = Manus 41??).
Under uppföljningstiden, som var åtta år i

medel, fick ytterligare 10% levercirrhos trots
behandling. Att ha förhöjda transaminaser
som tecken på pågående inflammation är
prognostiskt ogynnsamt.
Det förelåg inga skillnader i transplantationsfri överlevnad mellan kvinnor
och män, att ha levercirrhos vid diagnos
var prognostiskt ogynnsamt, medan att
insjukna med en hepatitliknande bild med
kraftigt förhöjda transaminaser var prognostiskt gynnsamt.
24 patienter levertransplanterades, två av
dem dog i anslutning till transplantation,
fem ytterligare dog under uppföljningen
men efter medeltal tio år efter transplantation (95–175 månader), de övriga har följts
i medeltal sex år.
Till skillnad från normalbefolkningen där
majoriteten av svenskarna dör i hjärtkärlsjukdom, så dör AIH-patienterna i drygt
hälften av fallen sekundärt till sin leversjukdom, den direkta dödsorsaken var i 55% av
fallen gastrointestinal blödning/leversvikt
eller chock.
I normalfallet svarar AIH bra på insatt
behandling. För patienter som ej tolererar
eller svarar dåligt på azathioprin finns inga
randomiserade studier, man har försökt
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behandla med Cell-cept och Prograf/takrolimus. På barn finns preliminära rapporter
på såväl inducerande som remissionsbevarande effekt av takrolimus.
Graviditet och amning

Trots att många kvinnor får sjukdomen i
tidig ålder och kommer att ha den under
större delen av sin fertila del av livet, finns
det få studier inom detta område. Det är
väl känt att kvinnor med kronisk leversjukdom har en reducerad fertilitet. Vi gjorde en
enkätstudie riktad till kvinnorna i vår studiepopulation vilka fått diagnosen vid fertil
ålder (ref papper 3 = ref 30). Flera hade blivit
rekommenderade att göra abort vid graviditet, några avrådda från att skaffa barn.
Vid graviditet eller planering inför densamma rådfrågade bara hälften av kvinnorna
behandlande läkare. I vår undersökning
födde 35 kvinnor 63 barn. 14 av dessa kvinnor hade känd levercirrhos. Två kvinnor
födde barn efter levertransplantation. 10%
av de tillfrågade kvinnorna blev ej med barn
trots önskan om detta.
Tolv foster var exponerade för azathioprin,
tre för calcineurinhämmare och 42 för steroider. Åtta barn var utsatta för azathioprin
under amning.
Jämfört med medicinska födsloregistret
föddes barnen i normaltid och var normalstora, det förkom enstaka missbildningar
men ej större än bland normalbefolkningen.
Andelen kejsarsnitt på 16% var högre än hos
kontrollerna (6%), men väl i paritet med
den frekvens som förekommer idag.
I vår studie avled inga kvinnor i anslutning till barnafödande. De flesta fann sin
sjukdom stabil, två fick diagnosen under graviditet. 30% fick ett skov efter förlossningen.
Vi bedömer att azathioprin hos inställda
patienter bör bibehållas under såväl graviditet som amning. Erfarenheter från kvinnor
med IBD och efter njurtransplantation har
visat att azathoprin måste betraktas som
säkert under graviditet. Nyare studier med
koncentrationsmätningar från bröstmjölk
och i beaktande av beräknad absorbtion från
magtarmkanalen hos spädbarn, ger att man
bör betrakta azathiorin hos modern som
säkert under amning för barnet.
Hepatocellulär cancer och lymfom

Det är väl känt att patienter med cirrhos
har en 3–9% årlig risk för HCC. Rekommendationer för screening och surveillance
finns för patienter med cirrhos orsakad av
hepatit B och C samt för cirrhos sekundärt
till hemokromatos, primär biliär cirrhos och

G a s t r okuriren 3 • 2009

alkoholcirrhos. Dock finns inga rekommendationer för uppföljning av cirrhos sekundärt
till AIH eller NASH, pga. att studier saknas.
Vid samkörning mot cancerregistret
framkommer en klar överrisk för hepatobiliär cancer hos AIH-patienter med ett
standardincidensratio/SIR) på 23 (95% konfidensintervall 7,5–54). Alla patienterna med
HCC hade levercirrhos.
En ökad risk för non-Hodkin-lymfom
med SIR på 13 (95% KI 4,2–30,5). Här sågs
ej någon korrelation till azathioprinbehandling (ref papper 4 = ref 36).
Sammanfattning

AIH är en relativt ovanlig sjukdom med en
incidens på ca 1/100 000. Många patienter
går odiagnostiserade under lång tid, vilket
speglas av att ca 30% har cirrhos vid diagnos. En liberal attityd att kontrollera leverautoantikroppar vid stegrade transaminaser
förespråkas. Efter insatt behandling finns en
god överlevnad. AIH svarar som regel bra
på insatt behandling, hos flertalet patienter
är behandlingen långvarig-livslång. Azathioprin förfaller säkert vid såväl graviditet som amning. Det föreligger en klart
ökad risk för HCC hos patienter med cirrhos sekundärt till AIH. Det är möjligt att
AIH-patienter med cirrhos skall inskluderas
i screening- och surveillanceprogram, där
man har detta.

Paper I. Epidemiology and the initial presentation
of Autoimmune Hepatitis in Sweden. A nationwide study.
Werner M, Prytz H, Ohlsson B, Almer S, Björnsson
E, Bergquist A, Wallerstedt S, Sandberg-Gertzén H,
Hultcrantz R, Sangfelt P, Weiland O, Danielsson A.
Scand J Gastroenterol. 2008;43:1232-40.
Paper II. Characteristics and long-term outcome
in Swedish patients with autoimmune hepatitis
related to the initial treatment response.
Mårten Werner, Sven Wallerstedt, Stefan Lindgren,
Sven Almer, Einar Björnsson, Annika Bergquist,
Hanne Prytz, Hanna Sandberg-Gertzén, Rolf
Hultcrantz, Per Sangfeldt, Ola Weiland and Åke
Danielsson.
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Paper III. Autoimmune hepatitis among fertile
women: Strategies during pregnancy and breastfeeding?
Werner M, Björnsson E, Prytz H, Lindgren S,
Almer S, Broomé U, Wallerstedt S, SandbergGertzén H, Hultcrantz R, Sangfeldt P, Nilsson J,
Danielsson A.
Scand J Gastroenterol. 2007;42:986-91.
Paper IV. Hepatic and extrahepatic malignancies
in Autoimmune Hepatitis. A long-term follow-up
in 473 Swedish patients.
Werner M, Almer S, Prytz H, Lindgren S, Wallerstedt S, Björnsson E, Bergquist A, SandbergGertzén H, Hultcrantz R, Sangfelt P, Weiland O,
Danielsson Å.
J Hepatol. 2009;50:388-393
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Primär skleroserande cholangit (PSC)
Studier kring olika frågeställningar av
primär skleroserande cholangit (PSC) har
sedan SILK startade varit ett starkt intresseområde. Under åren har Sverige och
SILK samlat ihop den överlägset största
kohorten i världen av patienter med PSC
från ett enskilt land och den senaste epidemiologiska studien inkluderade 678
patienter.

Figur 1.

P

SC är en kronisk kolestatisk leversjukdom med stark association till
inflammatorisk tarmsjukdom där 2/3
av de drabbade är män. Prevalensen PSC
bland patienter med IBD är 5,5% bland
patienter med total UC och 0,5% bland
de med distal UC och publicerades 1991 i
Gastroenterology (SILKref2). Diagnostiskt
är den typiska cholangiografiska bilden med
omväxlande strikturer och dilatationer både
i det extra- och intrahepatiska gallträdet.
MRCP har kommit att ersätta ERCP för
att ställa diagnosen. Båda metoderna kan
betraktas som likvärdiga ur ett diagnostiskt
perspektiv även om detta i viss mån är kontroversiellt.
Naturalförloppet vid PSC varierar. Sjukdomen kan vara asymtomatisk under hela
förloppet och diagnostiseras vid utredning
av förhöjda levervärden. En stor genomgång
av den svenska kohorten (SILKref11) av 305
patienter med PSC visade att medelöverlevnaden efter diagnos är 12 år och att patienter
utan symptom vid diagnos (44%) hade en
bättre prognos än symptomatiska patienter.
22% av dem som var asymptomatiska vid
diagnosen utvecklad symptom under uppföljningstiden (medeltal 69 månader) och 8%
utvecklade cholangiocarcinom. Hög ålder,
högt bilirubin och avancerat histologiskt stadium var alla prediktorer för dålig prognos.
Orsaken till varför man får PSC är oklar.
Ofta frågar patienterna om sjukdomen är
ärftlig. Vi har kartlagt förekomst av PSC
och IBD hos förstagradssläktingar med PSC
(SILKref34). Risken för att en förstagradssläkting (föräldrar, syskon, barn) kommer
att utveckla PSC är 22 gånger förhöjd. Med
tanle på den låga prevalensen (8/100000)
måste risken ändå betraktas som mycket
liten. Risken för förstagradssläktingar till
PSC-patienter att utveckla IBD var förhöjd
både 3–7 gånger och även hos de PSCpatienter som inte hade samtidig IBD.
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Cholangiocarcinom

Risken för cholangiocarcinom (CC) vid
PSC är välkänd och risken har varierat mellan studier mycket beroende på
patientselektion. Inom SILK gjordes en
utvärdering av 605 patienter med PSC där
risken för CC och alla andra cancerformer
utvärderades och jämfördes med befolkningen i övrigt (SILKref18). Vi visade då
att risken för cancer i lever och gallvägar
var 161 gånger ökad i PSC-gruppen och att
risken att utveckla CC är ca 1,5% per år,
vilket leder till en livstidsrisk på ca 20%.
Prognosen är dålig med medianöverlevnad
på 5–7 månader oberoende av behandling.
Vi visade också att det förelåg en 14 gånger
förhöjd risk för pancreascancer och att
risken för colorektal cancer var förhöjd 10
gånger. Att PSC är en oberoende riskfaktor
vid IBD för utveckling av colorektal cancer/
dysplasi är väl accepterat.
Att diagnostisera CC vid PSC är mycket
svårt och ibland omöjligt. Tumörmarkören
CA 19-9 är den mest använda och har den
högsta sensitiviteten och specificiteten. En
prospektiv utvärdering under 3 år av CEA,
CA 19-9, CA 50 and CA 242 har gjorts (SILKref16) och visade tydligt att ingen av dessa
markörer kan upptäcka tidiga CC. FDGPET är en lovande metod vilket visades i en
annan SILK-studie av patienter med PSC
som sattes på väntelista för levertransplantation. Patienterna genomgick en PET-scan
och resultatet jämfördes med fynd i den
explanterade levern (SILKref26). Samman-

fattningsvis hade 3 av 24 patienter CC vilket
identifierades korrekt med PET. En patient
var falskt positivt vilket var orsakat av granulom i levern. En patient med höggradig
dysplasi i gallvägen hade negative PET. PET
kan därför vara användbart för att evaluera förekomst av CC hos patienter som ska
transplanteras (Figur 1).
Behandling

Det finns idag ingen bevisad medicinsk
behandling som bromsar fibrosutveckling och risk för cirrhos. Ett stort antal
immunsuppressiva läkemedel (inklusive
kortison och azathioprin) har prövats utan
säker effekt. Utvärdering av medicinsk
behandling vid PSC är extra svår eftersom
sjukdomen är ovanlig och progressionstakten låg och ojämn. SILK har genomfört
två randomiserade placebokontrollerade
medicinska behandlingsstudier vid PSC
med Colchicin (SILKref7) respektive ursodeoxycholsyra (UDCA)(SILKref24).
I den första undersöktes effekten av 3 års
behandling på mortalitet/levertransplantation, symtom, leverprover och histologi
hos 84 patienter med PSC. Av dessa fick
44 patienter colchicin och 40 placebo
(Olsson et al, Gastroenterology 1995).
Colchicin hade ingen effekt på mortalitet/
levertransplantation. Smärtscore var generellt högre i colchicingruppen under hela
studien beroende på att några patienter i
denna grupp hade extremt höga smärtscores. Förekomst av klåda och feber skilde sig
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inte mellan grupperna. Levervärdena var
stabila under behandlingstiden och skilde
sig inte mellan grupperna. Det sågs inga signifikanta skillnader i grad eller frekvens av
histologiska leverförändringar (portal fibros,
portal lymfocytinfiltration, gallgångsproliferation, portoportal fibros, steatos, kolestas, gallgångsdestruktion, granulom och
cirrhos) vare sig mellan grupperna efter
3 års behandling eller mellan första och
sista biopsi. Vid varje biopsitillfälle togs 2
nålbiopsier i olika riktningar från samma
hudpunktion och i en spin-offstudie visades
(Olsson et al, J Clin Pathol 1995) att även
vid leverbiopsier om minst 2 cm kan avancerad PSC (stage 3 och 4) förbises hos upp
till 40% om bara 1 biopsi tas.
Effekten av behandling med ursodeoxycholsyra (UDCA) ca 20 mg/kg/dag i 5 år
utvärderades i en nordisk studie av totalt
219 PSC-patienter (Olsson et al, Gastroenterology 2005). Primär endpoint var död

eller levertransplantation och hade inträffat
hos 7/97 (7,2%) av UDCA-behandlade och
11/101 (10,9%) av placebobehandlade (ns).
Det fanns dock risk för typ 2-fel eftersom
det beräknade antal patienter som skulle
inkluderas i studien för att med en styrka
på 80% och 5% signifikansnivå kunna
påvisa en halvering av död/levertransplantation vid UDCA-behandling var 346.
Enbart transplantation utfördes hos 3/97
UDCA-behandlade och hos 8/101 placebobehandlade (ns). Kolangiokarcinom diagnostiserades hos 3/97 UDCA-behandlade
och 4/101 placebobehandlade (ns). UDCA
i denna dos hade alltså ingen effekt på överlevnad, levertransplantation eller utveckling
av kolangiokarcinom under behandlingstiden. Inte heller symtom eller livskvalitet
påverkades av UDCA-behandlingen i denna
hittills största UDCA-behandlingsstudie vid
PSC. En senare behandlingsstudie från USA
med 25–30 mg UDCA/kg/d eller placebo i

5 år, presenterad vid 2008 års amerikanska
levermöte, har visat ökad risk för leversvikt
och död bland UDCA-behandlade.
Den enda kurativa behandlingen vid PSC
är levertransplantation och är fortfarande
den vanligaste enskilda indikationen för
levertransplantation i Skandinavien. Prognosen vid levertransplantation är god med
5-årsöverlevnad på ca 80% och 10-årsöverlevnad på 70% . PSC kan dock recidivera
efter levertransplantation hos ca 20% av
patienterna beroende på diagnostiska kriterier och uppföljning.
Behovet av läkemedel som minskar
fibrosutveckling och cancerutveckling är
stort och vi inom SILK vill även i fortsättningen försöka bidra till ökad kunskap
kring detta område.
Hanne Prytz,
doc, Lunds Universitetssjukhus
Annika Bergquist,
doc, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
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SILK och Primär Biliär Cirrhos
– en modellsjukdom för autoimmunitet
Bakgrund

Primär Biliär Cirrhos (PBC) är en leversjukdom som kännetecknas av en långsam men
högst varierande, progressiv destruktion av
intrahepatiska gallgångarna och kolestas.
Tillståndet fick sitt namn av Ahrens 1950,
men finns beskrivet i litteraturen betydligt
tidigare. Den bakomliggande orsaken till
PBC är fortfarande okänd. Drygt 200 nya
patienter insjuknar med PBC årligen i Sverige (incidens ca. 2,3/100 000 inv/år) och det
finns minst 1500 människor med sjukdomen
i landet (prevalens ca. 15 fall/100 000). Förekomsten av anti-mitokondrieantikroppar
(AMA) och autoreaktiva T-celler hos huvuddelen av patienterna gör att man betraktar
tillståndet som en autoimmun sjukdom.
Vissa delar av ett mitochondrieenzym ( E2
komplexet i pyruvatdehydrogenas) är dominerande primärt mål för autoreaktiviteten.
PBC drabbar i första hand kvinnor (♀/♂
= 9/1) och där genetiska faktorer med stor
sannolikhet spelar en avgörande roll för
benägenheten att utveckla tillståndet. Hos
patienter med PBC förekommer ibland
extrahepatiska autoimmuna manifestationer som t.ex. Sjögrens syndrom. Infektiöst/
kemiskt utlöst immunologisk korsreaktivi-
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tet har bl.a. föreslagits som utlösande orsaker vid PBC, men bevis saknas fortfarande.
Så sent som 1973 rapporterade Sherlock
och Scheuer en överlevnad efter diagnos till
ca 5–6 år. Sherlocks patienter, som fanns
på en specialistklinik för leversjuka, hade
avancerad sjukdom med uttalade tecken
på kronisk kolestas (ikterus, klåda, xanthom), cirrhosutveckling, kliniskt manifest
portal hypertension och ascites. Den här
dystra bilden av sjukdomen har radikalt
förändrats genom en ökad medvetenhet
om tillståndet och diagnos i tidigare stadium. Diagnosen PBC baseras idag på
närvaron av 2 av 3 internationellt accepterade kriterier – AMA (titer >1/40), förhöjt
alkaliskt fosfatas > 6 månader eller leverhistologi (biopsi) som är förenligt med PBC.
Rutinmässig leverbiopsi görs om något av
de andra kriterierna saknas. Misstanken
om PBC väcks idag oftast genom att en
oförklarad stegring av alkaliska fosfataser
upptäcks hos en kvinna i 40–50-årsåldern och där inte primärt misstanke om
leversjukdom förelegat. Den alerte klinikern kompletterar utredningen med bl.a.
AMA(IgM) och sjukdomen upptäcks på så
sätt i tidigt och oftast asymtomatiskt sta-

dium. Epidemiologiska studier på senare år
har därför gett en annan bild av PBC. Idag
beräknas överlevnad (utan levertransplantation) efter diagnos till 66% efter 20 år.
Endast 10–20% av asymtomatiska patienter har utvecklat tecken på mer avancerad leversjukdom (ascites, varicblödning,
encefalopati) efter 10 års uppföljning. Det
finns ingen läkemedelsterapi för PBC som
botar sjukdomen och det enda registrerade
läkemedlet idag för PBC är ursodeoxycholsyra (UDCA). En nyligen publicerad
Cochrane-översikt konstaterar dock att
UDCA inte påverkar mortalitet respektive
mortalitet/levertransplantation. Tidigare
har olika typer av immunmodulerande
behandling prövats (t.ex. kortikosteroider,
azathioprin, methotrexat m.fl.) men effekten har varit marginell och biverkningarna
påtagliga varför denna typ av behandling
inte längre är aktuell vid PBC.
För rätt utvalda patienter med PBC och
sviktande leverfunktion eller svåra, icke
kontrollerbara symptom (som t.ex. svåra
upprepade varicerblödningar, svår klåda) är
levertransplantation en mycket framgångsrik behandlingsmetod – 85% 5-års överlevnad, 30% återfall av sjukdomen efter 10 år.
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SILK studier vid PBC

PBC har allt sedan starten av SILK varit
föremål för medlemmarnas intresse och
under åren har ett 10-tal publicerats kring
PBC (ref 1-10) – se tabell 1. Vi vill kort redogöra specifikt för några av dessa arbeten.
En mycket aktuell frågeställning under
senare hälften av 1980-talet var huruvida
patienter med PBC hade en ökad risk för
bröstcancer, vilket en del tidigare undersökningar hade antytt. Om detta skulle vara
fallet borde patienter med PBC specifikt
följas avseende denna malignitet. Ur SILKs
gemensamma register av PBC-patienter (en
för den tiden mycket stor kohort) och med
hjälp av Socialstyrelsens cancerregister kunde
vår studie (ref 3) inte visa på att det förelåg en
överrisk för bröstcancer. Dessa resultat har
också bekräftats från andra undersökningar.
Introduktionen av UDCA vid behandling av PBC väckte stort hopp och entusiasm i slutet av 1980-talet. Behandlingen
gav relativt snabbt förbättrade biokemiska
markörer (alkaliska forsfataser) hos en stor
del av patienterna. Det fanns dock många
frågetecken kring effekt på sjukdomsprogress (histologiskt) och mortalitet resp.
transplantationsbehov. Det var på den tiden
också en hel del frågetecken kring optimal
dosering av UDCA respektive biverkningar
av behandlingen. SILK startade och drev
under 1990-talet en stor skandinavisk terapistudie med UDCA. Huvudbudskapet från
den studien var att man inte säkert kunde
påvisa effekter av terapin på mortalitet resp.
transplantationsfri överlevnad i den dos
som användes (UDCA 7.7 mg/kg kroppsvikt) (ref 4). Studieresultatet överensstämmer med slutsatserna i den ovan nämnda
Cochrane-översikten.
Osteomalaci (på grund av malabsorption
av fettlösligt D-vitamin) är beskrivet i äldre
studier av PBC men är ovanligt nu för tiden,
bl.a. på grund av att patienterna ofta får
profylax med fettlösliga vitaminer. Det är
däremot fortfarande omtvistat om patienter
med PBC löper en extra risk för osteoporos
och ökad frakturbenägenhet på grund av
sin leversjukdom. I en svensk tvärsnittsstudie fann man inte helt oväntat att tidigare
behandling med cortikosteroider respektive
låg kroppsvikt var riskfaktorer för osteoporos vid PBC. En efterföljande SILK-studie
visade dock att postmenopausala kvinnor
med PBC i tidigt stadium inte har en ökad
förlust av benmassa över tiden jämfört med
motsvarande kontroller utan PBC (ref 7).
Fyndet bekräftas också av andra studier. I
flera rapporter har bifosfonater prövats hos
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Tabell 1.
Publikationer kring primär biliär cirrhos (PBC) från SILK.
Författare/år

Titel

1. Lindgren et al 1992

Prednimustin treatment in primary biliary cirrhosis: a preliminary
study.
Pregnancy in patients with primary biliary cirrhosis – a case for
dissuasion?
Cancer risk in Primary Biliary Cirrhosis. A population based study
from Sweden.
Ursodeoxycholic acid treatment in patients with primary biliary
cirrhosis. A Swedish multicentre, double-blind, randomised
controlled study.
Frequent occurrence on non-specifik gliadin antibodies in chronic
liver disease.
HLA class II markers and clinical heterogeneity in Swedish patients
with primary biliary cirrhosis.
Longitudinal bone loss in postmenopausal women with primary
biliary cirrhosis and well-preserved liver function.
An open, randomized, controlled study of transdermal hormone
replacement therapy on the rate of bone loss in primary biliary
cirrhosis.
The AST/ALT-ratio as an indicator of cirrrhosis in patients with PBC.
Transitions between variant forms of PBC during long-term
follow-up.

2. Olsson et al 1993
3. Lööf L et al 1994
4. Eriksson et al 1997

5. Sjöberg et al 1997
6. Wassmuth et al 2002
7. Ormarsdottir et al 2002
8. Ormarsdottir et al 2004

9. Nyblom et al 2006
10. Lindgren et al 2009

patienter med PBC men med varierande
resultat (ref ). Peroralt östrogen har en
bevisad gynnsam effekt på benmassan men
anses kunna försämra leversjukdomen vid
PBC. Transdermalt estrogen (mindre passage av östrogen genom levern) skulle därför
kunna vara ett skonsammare alternativ. I
samverkan med SILK prövades detta med
gynnsamma effekter på bentätheten och få

leverrelaterade sidoeffekter hos postmenopausala kvinnor med PBC (ref 8). Den allt
större restriktiviteten idag med användning
av östrogen generellt hos postmenopausala
kvinnor gör dock östrogenterapi även vid
PBC i detta syfte tveksamt. Våra resultat
har bekräftats av andra studier.
Lars Lööf

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGsspalt
Hej alla medlemmar!
Jag heter Soo Aleman och efterträder Jenny Gunnarsson som ordförande för SYG. Min hemmaklinik är Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, men för närvarande randar jag mig
på kardiologkliniken, Danderyds sjukhus.
En kort beskrivning av mig själv: jag är uppvuxen i både Sverige
och Korea och har läst på Karolinska Institutet. Efter läkarutbildningen har jag satsat på heltidsforskning inom HIV och antiviral
terapi och disputerat inom detta år 2001. Ett tag funderade jag på att bli infektionsläkare,
men valde att bli gastroenterolog efter forskar-AT (och det valet är jag supernöjd med).
Klinik kombineras nu med forskning inom hepatit C och levercirrhos, och vardagen som
småbarnmamma till en livlig och alltmer bestämd tvååring – han kan vara mycket mer
bestämd än min verksamhetschef.
Min vision för kommande år för SYG är, förutom att de uppskattade SYG-arrangerade
kurserna ska fortsätta att hållas, att synliggöra SYG för ST-läkare inom gastroenterologi/
internmedicin. Jag vill även synliggöra SYG-medlemmar för varandra, få till ett forum för
diskussioner, tips och synpunkter, lyfta fram forskning som ST-läkare samt verka för att SYG
ska vara delaktig i ASTERYGs, ett europeiskt nätverk för unga gastroenterologer. Informationsmail om olika kurser som medlemmar kan tänkas vara intresserade av kommer att
fortsätta att skickas ut.
Kom gärna med synpunkter eller idéer om hur du vill att SYG ska vara under året till
syg@info.se
Soo Aleman, Ordförande SYG
P.S. Tack, Jenny, för en strålande insats som ordförande under de två gångna åren!
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Autoimmuna overlap syndrom
De klassiska autoimmuna leversjukdomarna autoimmun hepatit (AIH), primär
biliär cirrhos (PBC) och primär scleroserande cholangit (PSC) är inte alltid entydigt avgränsbara diagnostiska entiteter.
Eftersom patogenesen är okänd blir diagnosen dessutom avhängig olika kriterier
som ibland inte helt uppfylls. Inte sällan
påträffas patienter med inslag av flera olika
autoimmuna leversjukdomar samtidigt,
eller som uppfyller flertalet men inte alla
kriterier för en specifik sjukdom. Kunskapen om dessa tillstånd är otillräcklig framför allt beträffande hur de skall behandlas.

M

ed overlap syndrom avses tillstånd
som uppvisar karakteristika för
två olika autoimmuna leversjukdomar samtidigt eller konsekutivt under
sjukdomsförloppet. Ibland talar man även
om variant syndrom och avser då tillstånd
som liknar AIH eller PBC, men inte uppfyller
tillräckligt många diagnostiska kriterier för att
den specifika diagnosen skall kunna ställas. I
litteraturen anges att 20% av patienter med
autoimmun leversjukdom uppvisar karakteristika för även en andra typ av autoimmun
leversjukdom. Overlapformer mellan AIH
och PBC samt mellan AIH och PSC dominerar. Dessutom finns ett spektrum av varianter
av cholestatisk autoimmun leversjukdom från
äkta AIH via autoimmun cholangit, AMA
negativ PBC, och cholestatisk AIH till äkta
PBC. Otydligheten ökas ytterligare av att både
PSC och PBC har flera histologiska likheter
med AIH, vilket försvårar definitionen av
overlap. Övergång mellan odiskutabel PBC
till lika odiskutabel AIH hos en och samma
patient har dokumenterats, vilket talar för att
autoimmun leversjukdom är ett dynamiskt
tillstånd med fenotyper som kan förändras
över tid sannolikt beroende av varierande antigen stimulering. Det understryker betydelsen
av beredskap för att ompröva dessa diagnoser,
vilket förutsätter upprepade leverbiopsier.
Vi samlade in kliniska data från alla kända
patienter från våra centra med overlap mellan
AIH och PSC, med utgångspunkt från vår
stora AIH-cohort. Hos totalt 26 patienter
uppfyllde leverbiopsierna histopatologiska
kriterier för såväl PSC som AIH. 19 av dessa
patienter hade cholangiografiska tecken på
PSC, medan 7 patienter (27%) endast uppvisade histologiska förändringar och således hade ”small duct” PSC. Hos samtliga
patienter i den sistnämnda kategorin ställdes PSC-diagnosen efter AIH-diagnosen.
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Figur 1. Förändring av overlapdiagnoser över tid.

Vid uppföljningen av patienterna bekräftades den sedan tidigare kända relativt sett
mera godartade prognosen för ”small duct”
PSC. Vi fann också att patienter med ”large
duct” PSC-/AIH-overlap svarade bättre på
immunsuppressiv terapi än de med ”small
duct” overlap. Sannolikt har studien underskattat antalet patienter med AIH/”large
duct”-PSC, eftersom tillkomst av cholangiografiskt påvisad PSC troligen inte alltid
föranlett förnyad leverbiopsi.
I en annan studie samlade vi in uppgifter om alla patienter med PBC-variant
syndrom som vi kände till från vår samlade
PBC-cohort. Den motsvarar cirka 65% av
alla patienter med PBC i Sverige. I denna
population om totalt 800 patienter med PBC
identifierade vi 35 (5%) med PBC-varianter.
De utgjordes av 25 patienter med AIH/PBCoverlap (patienterna uppfyllde kriterierna
för bägge sjukdomarna samtidigt), åtta med
autoimmun cholangit (histologiskt säkerställd PBC med negativ AMA men positiv
ANA och/eller SMA), och två med AMAnegativ PBC. Medeluppföljningstiden för
dessa patienter från diagnostillfället var 125
månader. I figur 1 illustreras hur diagnoserna
förändrats över tid.
Vi fann också att immunsuppression och
ursodeoxycholsyra inducerade komplett eller
god remission avseende aminotransferaser
hos hälften av patienterna. Vår slutsats blev
att variantformer av PBC förekommer hos
cirka 5% av PBC-patienterna. Övergångar
mellan de olika formerna ses, men etablerad PBC/AIH-overlap förefaller vara stabil
över tid. Det är viktigt att identifiera komponenter av AIH i overlapsyndrom, eftersom sådana patienter kan svara utmärkt på
immunsuppressiv terapi. Upprepade leverbiopsier är en förutsättning för att dessa former
skall identifieras. Vi kunde också konkludera
att andra former av PBC-varianter än PBC/

AIH sannolikt kan betraktas som en entitet och att det således inte finns anledning
att särskilja autoimmun cholangit, AMAnegativ PBC och cholestatisk autoimmun
hepatit.
Dessa studier har ökat vår kunskap on
autoimmuna overlap och variantformer av
AIH och PBC. Det är kliniskt viktigt att vara
uppmärksam på inslag av autoimmun hepatit hos patienter med cholestatiska leversjukdomar, eftersom hepatitinslaget obehandlat
kan leda till snabbare progress av leversjukdomen samtidigt som det vanligen svarar
bra på immunsuppressiv behandling. Därför
bör man vara liberal med upprepade leverbiopsier vid uppföljning av patienter med
cholestatiska leversjukdomar om de under
förloppet uppvisar anmärkningsvärda transaminasstegringar, samt hos PBC-patienter
med UDCA-refraktär sjukdom. Vidare bör
cholestas hos patienter med autoimmun
hepatit väcka misstanke om tillkomst av PSC
och vid negativt cholangiogram skall kompletterande leverbiopsi utföras. Underlaget
för behandlingsrekommendationer är ännu
otillräckligt och större studier av patientgrupper med välkarakteriserade overlapsyndrom
behövs. Sannolikt kan dock kombinationen
immunsuppression/UDCA vara effektiv.
Stefan Lindgren
Referenser:
Olsson R*, Glaumann H, Almer S, Broomé U*,
Lebrun B, Bergquist A, Björnsson E, Prytz H,
Danielsson Å, Lindgren S. High prevalence of small
duct primary sclerosing cholangitis among patients
with overlapping autoimmune hepatitis and primary sclerosing cholangitis. Eur J Int Med, in press.
Lindgren S, Glaumann H, Almer S, Bergquist A,
Björnsson E, Broomé U*, Danielsson Å, Lebrun
B, Prytz H, Olsson R*. Transitions between variant
forms of primary biliary cirrhosis during long-term
follow-up. Eur J Int Med, in press.
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Hemokromatos i Sverige
Hemokromatos innebär en patologiskt
ökad järninlagring i parenkymatösa organ,
och tillståndet beskrevs första gången av
von Recklinghausen på 1870-talet. En
större insats gjorde dock Sheldon som
skrev en monografi om hereditär hemokromatos på 1930-talet, där han även
beskrev den behandling som fortfarande
är den förhärskande, nämligen venesektion (blodtappning).

S

jukdomen ansågs under många år
vara förknippad med alkohol-överkonsumtion eftersom majoriteten av
de patienter som diagnostiserades var män
som drack för mycket alkohol, hade järnöverskott och leverskador.
I mitten på 1970-talet beskrev Simon
från Bretagne att det fanns en koppling
till specifika HLA-typer, vilket talade för
en bakomliggande genetisk orsak till sjukdomen. 1996 fann man en mutation i en
gen inom detta område på kromosom 6,
och denna gen benämns HFE. Intressant
nog är det en punktmutation i HFE-genen
som ger upphov till de flesta fallen av hereditär hemokromatos. Mutationen innebär
att cytosin (C) byts ut mot ett tyrosin (Y)
på aminosyra nummer 282, vilket benämns
C282Y. Cytosinet innehåller svavel och
bildar en disulfidbrygga som håller ihop
hela HFE-molekylen. När den byts ut mot
tyrosin ändras proteinets struktur och det
kan inte nå cellytan, utan stannar intracellulärt. Den leder till att proteinet inte kan
interagera med transferrinreceptorn och
känna av järnnivåerna i plasma. Komplexet
HFE-proteinet och transferrinreceptorn
fungerar som en termostat på cellens yta
som känner av hur mycket järn som finns i
plasma och hur mycket som skall tas upp.
Komplexet signalerar till cellkärnan där det
reglerar syntesen av hormonet hepcidin som
i sin tur reglerar järnupptaget i tarmen.
År 2001 gjordes en banbrytande upptäckt

då man fann detta hormon (hepcidin) som
bildas i levern och som hämmar upptaget
av järn från tarmen. Det defekta HFEproteinet vid hemokromatos leder till upphävd signalering och brist på hepcidin, och
därmed ett ökat järnupptag via tarmen.
Motsatsen gäller vid inflammation, eftersom
interleukin-6 stimulerar hepcidinsyntesen
och ger ett minskat järnupptag.
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Hemokromatos är vanlig i Sverige. Sigvard Olson och Bernt Ritter gjorde studier
i Jämtland på 1970-talet som visade på en
hög förekomst av sjukdomen i norra Sverige, men det var först sedan man kunde
göra genanalyser som vi fann en frekvens på
cirka 1/200 även i Stockholmsområdet (1).
I ett ännu inte publicerat material har vi i
SILK samlat in ca 350 patienter med hemokromatos och funnit att bland de patienter
som diagnostiseras i Sverige har majoriteten
en mild järnupplagring, men cirka 20% har
cirros och deras överlevnad är klart sämre än
normalbefolkningens. De som inte har cirrhos har ingen ökad risk att dö i förtid (2).
Vad man har vetat sedan länge är att patienter med hemokromatos och samtidig cirros
har en ökad risk att utveckla levercancer.
Järn är en viktig faktor i bildningen av fria
radikaler, och därför leder järnupplagring
dels till cellskador och dels till en ökad risk
för DNA-skador och därmed cancer. Maria
Elmberg har gjort studier på SILKs patientkohort och samlade dessutom in patienter
via slutenvårdsregistret, och vi kom då upp
i över 1800 patienter med diagnosen hemokromatos. Genom att länka mot både dödsorsaksregistret och cancerregistret fann vi att
patienter med hemokromatos hade en 20
gånger ökad risk att få levercancer. Däremot
förelåg det ingen ökad risk för annan cancer
jämfört med befolkningen i övrigt (3).
Vi kunde också via registret för första-

gradsläktingar finna nästan 6 000 sådana,
varav mer än 50% av syskon och samtliga

föräldrar och barn är heterozygota för
mutationen C282Y. Heterozygoter har en
järnmättnad i plasma som ligger i den övre
delen av normalområdet, eller strax ovanför,
så om järn i sig ledde till ökad risk för cancer
borde detta ge utslag. Dessa hade emellertid
inte en ökad risk för någon cancer. Maria
Elmberg har sedan gått vidare och studerat
andra sjukdomar, till exempel ledsjukdomar
i denna SILK-kohort och även patienter
från slutenvårdsregistret, och håller på att
publicera dessa studier.
Sammanfattningsvis har hemokromatos
i Sverige i de flesta fallen en mild fenotyp,
men en femtedel av patienterna utvecklar
leverskador och hos dessa föreligger en
ökad risk för senare komplikationer som
till exempel hepatocellulär cancer.
Rolf Hultcrantz och Per Stål
1. Cardoso EMP, Stål P, Hagen K, Cabeda JM, Esin
S, DeSousa M, HultcrantzR. HFE Mutations in
patients with hemochromatosis in Sweden. J Int
Med 1998; 243: 203-208.
2. Aleman S, Eendalib S, Elmberg M, Hultcrantz
R, Olsson KS, Olsson R, Lindgren S, Wallerstedt
S, Gertzen-Sandberg H, Almer S, Stål P, Ekbom
A, Askling J. The impact of detections routes
on clinical features, liver biopsy findings and
mortality of patients with hereditary hemochromatosis. Manuscript.
3. Elmberg M, Hultcrantz R, Olsson KS, Olsson R,
Lindgren S, Wallerstedt S, Gertzen-Sandberg H,
Almer S, Stål P, Ekbom A, Askling J. Cancer risk
in patients with hereditary hemochromatosis
and in their first-degree relatives. Gastroenterology. 2003 Dec; 125(6): 1733-41.

Ny utbildning för blivande gastrospecialister!
Vecka 42, 2009 ges för första gången en ny, interaktiv översiktsutbildning i
Gastroenterologi i Malmö.
Kursen riktar sig i första hand till blivande specialister i Medicinsk
Gastroenterologi och Hepatologi. Den är IPULS-certifierad och uppfyller kurskrav
för flera av de medicinska delmålen i den nya målbeskrivningen.
Kursen är bra för dig som står i begrepp att påbörja egen
mottagningsverksamhet inom fältet Gastroenterologi. Tyngdpunkten ligger på
kliniskt relevanta frågeställningar, gruppövningar och fallbeskrivningar. Kursen
lämpar sig även för kirurger inom det gastroenterologiska fältet på ST-nivå eller
blivande internister. SYG-medlemmar har företräde – i övrigt gäller först till kvarn!
Kursledare: Stefan Lindgren.
Anmälan görs via mail till: Britt-Marie.L.Johansson@lio.se

G a s t r ok u r i r e n 3 • 2009

alkoholhepatit framtida studier?

Alkoholhepatit – framtida studier?
Bland ämnen som SILK bör kunna bidra
med kunskap om är alkoholhepatit varvid
avses den kliniska diagnosen alkoholhepatit. Incidens och prevalens är okända i
Sverige.

P

rognosen vid svår alkoholhepatit
är dålig med 28-dagars överlevnad
på ca 65%. Dödsorsaken är oftast
leversvikt inklusive hepatorenalt syndrom,
gastrointestinal blödning och infektioner.
Olika matematiska modeller för prognos
har publicerats för att om möjligt identifiera de patienter som obehandlade har
hög risk att dö tidigt i förloppet. Maddrey’s
diskriminantfunktion (DF), Child-Pughscore, MELD (Model for end-stage liver
disease)-score, Glasgow alcoholic hepatitis
score (GAHS) och ABIC (Age, bilirubin,
INR, creatinine)-score som alla inkluderar
bl.a. bilirubin och ett mått för koagulopati
(INR eller protrombintid) kan appliceras på
obehandlade patienter. Lille-score predikterar prognosen för prednisolonbehandlade
patienter med alkoholhepatit.
Patogenesen till alkoholhepatit är inte

fullständigt klarlagd. Långvarig alkoholkonsumtion ökar tarmpermeabiliteten.
Bakteriefloran i såväl tunntarm som feces
är också förändrad. Translokation av bakteriella substanser – bl.a. endotoxiner – från

tarmlumen till lymfbanor och blod ökar
produktionen av TNF-alfa och andra proinflammatoriska cytokiner (IL-6 och IL-8)
regionalt och systemiskt. De patienter med
alkoholhepatit med högst cytokinkoncentrationer i serum är också de med högst
tidig mortalitet. Det finns en korrelation
mellan å ena sidan koncentrationen av
TNF-alfa och lösliga TNF-alfareceptorer
och å andra sidan graden av endotoxinämi
och graden av leverskada hos patienter med
AH. Produktion av TNF-alfa sker tidigt
vid många typer av leverskada. TNF-alfa
triggar därefter produktion av andra cytokiner som tillsammans rekryterar inflammatoriska celler, dödar hepatocyter, orsakar
cholestas och initierar en läkning som bl.a.
omfattar fibrogenes. TNF-alfa kan orsaka
hepatocytnekros och -apoptos men även
hepatocytproliferation/leverregeneration
efter leverskada. Hämning/blockering av
TNF-alfa vid AH kan alltså vara tveeggad.
Brist på antioxidanter t.ex. glutathion i

mitokondrierna pga. långvarig alkoholkonsumtion kan vara ytterligare en mekanism
som bidrar till leverskadan vid AH.
Behandlingar som ”tätar” tarmen eller
ändrar tarmfloran skulle teoretisk vara attraktiva vid AH.
Hos yngre patienter med lätt stegrad bilirubin som sjunker under första veckan efter

alkoholabstinens och som har väsentligt
normalt INR och kreatinin, är prognosen
god vid behandling med alkoholabstinens
och adekvat nutrition med substitution med
vitaminer och mineraler. Vid svår alkoholhepatit kan tilläggsbehandling med prednisolon i fyra veckor förlänga överlevnaden
hos den mindre andel patienter som inte
är infekterade, inte blöder gastrointestinalt
eller har nedsatt njurfunktion. Ungefär
samma resultat uppnås med total enteral
nutrition i sond. Pentoxifyllin hämmar
TNF-alfa-syntes/frisättning. Fyra veckors
peroral behandling förlänger också överlevnaden vid svår alkoholhepatit. Infliximab
och etanercept, däremot, ökar förekomsten
av svåra infektioner och dödligheten vid
behandling av patienter med svår alkoholhepatit. Ett flertal andra behandlingar med
bl.a. antioxidantia, S-adenosylmetionin,
silymarin och malotilat har ingen säker
effekt vid alkoholhepatit.
I samarbete med intresserade gastroenterologer/hepatologer bör SILK kunna samla
en stor kohort svenska patienter med alkoholhepatit för dels epidemiologiska studier,
dels behandlingsstudier.
Hanne Prytz,
docent, Universitetssjukhuset i Lund
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NAFLD mitt i vardagen

J

ag småspringer till mottagningen, lite
sen eftersom jag fick ta vägen om IVA
och titta till en leversviktspatient. Förste
man på mottagningen, en Crohnkontroll,
för tillfället lugnt. Men sen är det ju Anna.
Anna har gått hos mig på mottagningen fyra
år nu. Hon är överviktig, har höga lipider,
blandbild med triglycerid och kolesterol,
men är i övrigt frisk. Än så länge.
Hon har idag ALAT 2,6 och ASAT 1,9, ALP
1,7 och bilirubin 18. PK är 1,2.
Men leverproverna i sig kan väl inte spela
så stor roll, får jag ner dem så är väl allt ok?
Tyvärr – Sorrentino et al visade i J Hepatol
2004 att förekomsten av NASH predikte-
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ras inte av leverenzymer hos patienter med
metabola syndromet – kan ha NASH även
med normala transaminaser. Bilden som
hon uppvisar är ju typisk för NAFLD – med
transaminasstegring med ALAT-övervikt,
hon har även ASAT lätt förhöjt talande för
viss fibrosutveckling. ALP och GGT ser vi
ju också ibland lätt förhöjda. En ASAT-förhöjning kan ju vara en av de riskfaktorer
som gör att vi väljer att biopsera levern för
att se om hon har NASH – inte bara fett,
utan inflammation och/eller fibros också.
Jag har biopserat hennes lever inom en
studie för tre år sen, en NASH-bild med
inflammation grad 2 av 3 och en fibros grad
3 av 4, och efter behandling med pioglitazon

under tre månader visade ny biopsi förbättring med fibros grad 2 och inflammation
grad 1, men sen dess har leverproverna gått
upp igen.
Alltså, histologiskt ser levern bedrövlig ut!
Vad göra? Hon är ju bara 28 år…
Skall jag sätta tillbaka henne på pioglitazon?
Det finns ingen indikation för behandling
med pio i Sverige – om inte samtidig diabetes föreligger… Skall jag vänta tills hon
fått diabetes? Vad var sockret nu…5,2. Kolla
insulinresistans eller nedsatt glukosintolerens? Eller kan jag ge henne metformin?
Samma sak här, och effekten var visst inte
så god som man hoppats, åtminstone enligt
ett presenterat abstract fån AASLD 2008,
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av Haukeland, Norge. Detta är en RCT, 49
patienter behandlade med metformin i sex
månader. För kort tid?
Det är förstås frestande med pioglitazon,
(Actos), eftersom Promrats pilotstudie i
Hepatology 2004 visade förbättring hos
2/3 av patienterna efter 48 veckor med 30
mg dagligen, men vi vet ju inte om viktuppgången som pioglitazon kan ha som
biverkning ställer till det. En randomiserad, placebokontrollerad studie av Aithal
har konfirmerat resultaten, 61 patienter
med tolv månaders pio-behandling och
histologisk uppföljning visade positiv effekt
både på metabola parametrar och histologi,
inklusive fibros. Detta till ett pris av viktuppgång på knappt 3 kg – ungefär som i
tidigare studier [1].
Sannolikheten för att hon skall utveckla
diabetes är ju klart ökad. En färsk studie
från Australien (Adams et al) visar att på
elva år utvecklade 18,9% diabetes jämfört
med 6,1% i kontrollgruppen, så jag kanske
skall fokusera på det problemet? Skrämma
henne? Inte så tilltalande – hon är dessutom
väldigt stickrädd! Men tanken att här med
kraft kunna motivera till livsstilsförändring
på grund av en påtaglig risk för att utveckla
diabetes, vill jag gärna arbeta på. Det är ju
egentligen en fantastisk position man har i
detta läge – att kunna redogöra för att risken
för diabetes hos just dig är stor, men du har
ännu inte utvecklat sjukdomen, så vi skall
försöka stoppa den…
Kan jag få henne att gå ned i vikt? Får se
nu, hon har remitterats till dietist men det
gav inget bestående resultat. Hon har gått
på obesitasmottagningen, men heller inget
bestående resultat av farmakologisk terapi
(vilket stämmer med Harrisons reviewartikel 2004, Semin Liver Dis).
Obesitaskirurgi kanske? Då borde hon
varaktigt förlora i vikt, och minska sin risk
för diabetesutveckling, men vågar man det
när hon redan har NASH? Vid närmare
kontroll ser jag att Dixon har publicerat i
Hepatology 2004 i en studie med 36 obesa
patienter, biopsier vid obesitaskirurgin och
efter viktnedgången, som blev 34 ± 17 kg
(52+ 17 ), visade minskad NASH-förekomst
från 23 till 4 patienter och de som startade
med metabolt syndrom, hade mest nytta
av viktnedgången med bäst förändring i
biopsin. Så det borde gå bara bra. Om hon
vill förstås.
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Eller skall jag inte göras något alls?
Vad är naturalhistorien för fettleversjukdom
egentligen? Det finns en studie av Adams
från 2005 av 420 personer med NAFLD
i Minnesota, medeluppföljningstiden var
7,6 år, vissa upp till 23 år. Totala överlevnaden var sämre än för jämförd population,
associerat med förekomst av ålder, förhöjt
fasteglukos och cirrhos. Leversjukdom var
den tredje största dödsorsaken, medan i
jämförd population var det den trettonde
[2]. Hm. Är situationen likadan i Sverige?
Jodå, en studie från Karolinska Universitetssjukuset är precis presenterad muntligt på
Svenska Gastrodagarna av prof. Hultcrantz
– biopserade NASH-patienter som följts
upp, visar också leverrelaterad dödsorsak på
tredje plats, jämfört med tionde i Sveriges
normalbefolkning.
Men om det bara finns fett, utan inflammation eller fibros verkar ju prognosen vara
god, utan någon påtaglig risk att utveckla
leverskada under livet, enligt Teli som utvärderade 40 steatospatienter efter elva års
uppföljning med biopsi – ingen hade progredierat i inflammation eller fibrosgrad [3].
Vi har på Sahlgrenska undersökt hur det gick
för 80 patienter som fått diagnosen steatos
under 1994–2001. Efter uppföljning (mean
2,8 ± 1,2 år) sågs en ökning av metabola
syndromet med diabetes, hyperlipidemi och
hypertoni, även histologiskt progredierade
förändringarna, men bestod i stort av mildare inflammation och fibros [4].
Men problemet känns ju inte bättre när
man tänker på barnen. Jodå, NAFLD och
NASH finns hos barn också. Dessutom
ökar ju övervikten nedåt i åldrarna i stora
delar av världen. Mycket tänkvärd är en
Mayo-Clinic-studie som följt upp 66 barn
under 20 år. Medelåldern var 13,9 år och
de var uppföljda i snitt 6,4 år. 29% hade
metabola syndromet redan vid start. Fyra
barn utvecklade diabetes typ 2 under uppföljningstiden, och två levertransplanterades pga. dekompenserad cirrhos…Vart är
världen på väg?!
Vilka riskfaktorer indikerar då utveckling
av fibros och NASH? Enligt Marchesini
och Dixon et al, i artiklar från Hepatology
2003 och Gastroenterology 2001, var det
obesitas, IR, diabetes typ 2, hypertension,
hypertriglyceridemi och ASAT > ALAT,
men också ålder över 40 år. Ja, Anna har
ju definitivt en del av dessa, men hon har
ju redan NASH.

Vad skall jag då hålla kontroll på? Kardiovaskulär sjukdom? Cancer? Cirrhosutveckling? Allt!
Den kardiovaskulära överdödligheten har
visats bl.a. i en svensk studie av Ekstedt i
Linköping [5]. Förekomsten av HCC vid
NAFLD som progredierat till cirrhos har
visats vara ökad, men studier som motiverar att vi följer dessa patienter i ett screeningprogram som vid virushepatitcirrhos,
finns ännu inte. Men det viktigaste i uppföljningen måste ändå vara med metabola
profilen – här har vi mycket att vinna! Statiner är ju bra.
Ett av de bättre sätten att få mer klarhet
om hur vi skall följa och behandla dessa
patienter, är ju att göra en studie.
SILK – Svensk Internmedicinsk Leverklubb
– har som forskningsforum om leversjukdomar i Sverige en möjlighet att skapa ett
samlat material med NASH-/steatospatienter, större naturligtvis än varje center för sig.
I pipeline finns nu en behandlingsstudiestudie av NASH, vilket är glädjande på
många sätt. Naturligtvis för det vetenskapliga värdet, men också för att man under
en period åtminstone har något aktivt att
erbjuda patienter – som t.ex. ser ut som
Anna i biopsin….
Inga Lill Friis Liby

1 Aithal GP, Thomas JA, Kaye PV, et al. Randomized, placebo-controlled trial of pioglitazone
in nondiabetic subjects with nonalcoholic steatohepatitis. Gastroenterology 2008;135:1176-84.
2 Adams LA, Lymp JF, St Sauver J, et al. The natural history of nonalcoholic fatty liver disease: a
population-based cohort study. Gastroenterology
2005;129:113-21.
3 Teli MR, James OF, Burt AD, et al. The natural
history of nonalcoholic fatty liver: a follow-up
study. Hepatology 1995;22:1714-9.
4 Friis-Liby I, Aldenborg F, Jerlstad P, et al.
High prevalence of metabolic complications in
patients with non-alcoholic fatty liver disease.
Scand J Gastroenterol 2004;39:864-9.
5 Ekstedt M, Franzen LE, Mathiesen UL, et
al. Long-term follow-up of patients with
NAFLD and elevated liver enzymes. Hepatology 2006;44:865-73.
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Ascites – ett alarmerande symptom
Vid avancerad levercirros är ascites ett
vanligt och alarmerande symptom. Kunskaperna om detta tillstånd och associerade problem som spontan bakteriell
peritonit (SBP) och hepatorenalt syndrom
(HRS) har ökat genom åren. Medlemmar
i SILK har därför utarbetat ett nationellt
vårdprogram, vilket år 2001 antogs av
Gastroföreningen, och som reviderats
och uppdaterats våren 2009. Medlemmar
i SILK har också medverkat på bland annat
GIF-kurser och i samband med Gastroföreningens årsmöten med föredrag om ascites och dess komplikationer.

A

scites är, generellt sett, i cirka 80%
relaterad till portahypertension,
som oftast är orsakad av levercirros.
Det är alltid viktigt att vid debuten analysera ascitesvätskan, vilket också bör göras
vid recidiv. Eftersom tillkomst av ascites hos
patienter med portahypertension är ett allvarligt fynd som alltid bör motivera tankar
på en levertransplantation, är det angeläget
att försöka identifiera de patienter som har
sämst prognos. SILK har därför ett pågående projekt för att utvärdera vilka kliniska
tecken/fynd hos en patient med cirrosrelaterad ascites som har den starkaste kopplingen
till en kort överlevnad, men några resultat
föreligger ännu ej.
Beträffande SBP har SILK genomfört en

studie för utvärdering av vilka tecken och
fynd, som främst karaktäriserar denna
allvarliga komplikation, vilken föreligger
om LPK-PMN i ascites är > 0,25 109/liter.
Resultaten talar för att SBP förekommer
hos ungefär var tionde patient som läggs
in på grund av cirrosrelaterad ascites och
att SBP främst bör övervägas hos patienter
som utvecklar buksmärtor och/eller ömhet
vid bukpalpation (SILK-arbete 31). Rutinmässigt skall dock alltid SBP övervägas vid
kliniskt signifikant ascites, det vill säga hos
de patienter som är aktuella för behandling,
och hos patienter med ascites som oväntat
genomgår en fysisk eller psykisk försämring.
Enligt SILKs vårdprogram är standardbehandlingen vid besvärande cirrosrelaterad
ascites, som motsvarar mer än 3–5 liter fri
vätska i bukhålan, laparocentes med samtidig tillförsel av albumin intravenöst (8 g
per liter tappad ascites) för att fylla ut kärlbädden och motverka hypotoni med risk
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för njursvikt. Albumintillförsel bör också
övervägas hos patienter med SBP och sviktande njurfunktion.
Tappning av ascites skall, åtminstone initi-

alt, följas av behandling med spironolakton
och furosemid i relationen 100:40 för att
förebygga recidiv. Målet med denna farmakologiska behandling är att motverka
den sekundära hyperaldosteronism som
föreligger, och som resulterat i retention
av natrium (och vatten). En enkel metod
för monitorering av behandlingen är att
följa utsöndringen av natrium och vatten
i njuren genom urinmätning och analys av
urinelektrolyter. Vid en effektiv behandling
bör patienten utveckla en god natriures och
en tillfredsställande diures.
Med tanke på spironolaktons östrogenliknande biverkningsprofil med risk för
bl.a. gynekomasti kan man överväga att i
stället behandla patienten med eplerenon,
som är en selektiv aldosteronblockerare.
Denna substans har en likartad terapeutisk
effekt men saknar den hormonella biverkningsprofilen. Utvärdering av detta behandlingsalternativ ingår i ett av de projekt som
initierats av SILK.

Medlemmar i SILK har också medverkat i

en studie avseende en ny behandlingsprincip vid ascites i form av att farmakologiskt
blockera vasopressin-2-receptorn i njuren.
Den mekanism som man därmed vill
påverka är den vattenretention som orsakas av ett ökat ADH-påslag, sekundärt till
den hypotoni som regelmässigt förekommer. Den prövade substansen, satavaptan,
hade vissa positiva effekter men också en
viss negativ påverkan på njurfunktionen.
Beträffande vasopressin bör det poängteras att det är den fysiologiska effekten
som man vill motverka vid blockering av
receptorn i njuren för att motverka vattenretention. Detta hormon har också en
farmakologisk effekt om substansen ges
i mångdubbelt större dos. Man får då en
konstriktion av splanchnicuskärlen med
en sekundärt förbättrad genomblödning
i njuren. Denna effekt kan utnyttjas vid
behandling med vasopressinanalogen terlipressin till patienter med ascites och HRS.
Studier talar för att denna behandling bör
kombineras med tillförsel av albumin intravenöst, vilket också framgår av SILKs vårdprogram.
Sven Wallerstedt

Med anledning av 25-årsjubiléet utlyser SILK
ett forskningsstipendium på 25 000 kronor
till forskningsprojekt inom klinisk hepatologi.
Målgrupp: Odisputerade forskare.
Vem skall söka? Läkare som är medlem i SGF.
Ansökans utformning: Ansökan skall innehålla forskningsplan (bakgrund, mål, metod
och preliminära resultat) och en motivering hur pengarna skall användas och ska inte
omfatta mer än 2 A4-sidor + CV och publikationslista.
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2009.
Stipendiet utdelas i samband med SILK:s höstmöte 1–2 oktober 2009 i Stockholm där
stipendiaten erbjuds möjlighet att delta i mötet och hålla en kort presentation av sitt
forskningsprojekt.
Ansökan skickas via e-post till:
Annika Bergquist
Vetenskaplig sekreterare, SGF
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
e-post: annika.bergquist@ki.se
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SGFs nationella riktlinjer för Ascites
Bakgrund

Ansamling av fri vätska i bukhålan, ascites,
är i ca 80 procent en följd av portal hypertension till följd av levercirros. I ungefär tio
procent av fallen är orsaken en malignitet,
och då oftast en cancer som spridit sig till
peritoneum. Mer sällan rör det sig om en
solid tumör, varvid man dock inte brukar
finna några maligna celler i bukvätskan. En
tredje viktig orsak till ascites är hjärtsvikt,
vilken oftast är lätt att kliniskt diagnostisera. Andra cirkulatoriska orsaker är ovanliga, t.ex. levervenstrombos. En ökad mängd
bukvätska kan också i sällsynta fall förklaras
av infektion (tuberkulos, klamydia), nefrotiskt syndrom och myxödem m.m.
Denna översikt, som utgör en uppdatering av det vårdprogram som antogs år 2001,
handlar om ascites vid cirrosrelaterad portal
hypertension, som beräknas uppkomma hos
ungefär 50 procent av patienter med levercirros inom tio år efter att diagnosen ställts.1
Prognosen vid kompenserad levercirros utan
esofagusvaricer är god med en mortalitet
per år på 1% men ca 4–5% per år utvecklar
ascites.2 Tillkomst av ascites är ett tecken
på att patientens leversjukdom genomgått
en allvarlig försämring, och praktiskt taget
alla befinner sig i Child-Pugh-klass B eller
C (se Faktaruta 1). Allvaret i detta tillstånd
framgår av att ungefär 50% av patienter med
ascites dör inom två år efter tillkomst av
detta symtom.3
Mot bakgrund av att ascites hos en patient
med levercirros är ett allvarligt symptom bör
alltid levertransplantation övervägas. Långt
ifrån alla kan dock komma ifråga för en
sådan operation, och det är också möjligt för
vissa patienter att leva lång tid efter att detta
allvarliga symptom tillstött och behandlats.
En optimal behandlingsstrategi för denna
komplikation innefattar utöver mobilisering
av ascites åtgärder för att förhindra recidiv.
Dessutom krävs uppmärksamhet på risken
för två andra allvarliga associerade tillstånd
– spontan bakteriell peritonit och hepatorenalt syndrom.
Patofysiologi

Två grundläggande faktorer krävs för bildning av ascites – portal (sinusoidal) hypertension och retention av natrium och
vatten. Sekundärt till den portala hypertensionen sker en NO-medierad vasodilatation
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NO→

Vasodilatation (→ sympatikusaktivering-hyperdynamisk cirkulation)
Hypotension och njurperfusion ↓

Stimulering av baroreceptorer

Aktivering av renin-angiotensin

ADH↑

Aldosteron ↑

Retention av H2O

Na-retention

Figur 1. Hormonella effekter av en ökad NO-produktion vid levercirros.

i splanchnicusartärerna och central hypovolemi med sjunkande arteriellt blodtryck. Via
baroreceptor aktiveras sympatiska nervsystemet, renin-angiotensin-aldosteronsystemet
och insöndringen av antidiuretiskt hormon.
Aktivering av dessa system orsakar retention
av natrium och vatten (se figur).
Kombinationen av den portala hypertensionen och vasodilatation inom splanchnicusområdet leder till att lymfa läcker till
bukhålan som ascites.
Utredning/diagnostik av ascites

Diagnostik av ascites torde i normalfallet
vara lätt med endast klinisk undersökning.
Hos patienter med en ascitesmängd understigande 1,5 liter måste i allmänhet annan
metod användas, förslagsvis ultraljud. Man
får då även annan viktig information, t.ex.
förekomst av eventuell malign sjukdom i
levern samt flödesförhållanden i v porta
under förutsättning att undersökningen
kompletteras med doppler.
Provtagning

Ascites
Alla patienter med nydebuterad ascites skall
utredas med tanke på bakomliggande sjukdom. Provtagning på ascitesvätskan är en
obligatorisk del i utredningen. Vid ascites
orsakad av levercirros skall prover även tas
vid recidiv och vid oklar försämring. De
prover som i normalfallet bör tas är albumin/protein, LPK-PMN (polymorfkärniga
leukocyter) och odling (i blododlingsflas-

kor). Vid misstanke om genes annan än
levercirros kan andra prover komma ifråga
(se nedan).
Fynd vid levercirrhos
Ascites hos patienter med levercirros är i
regel klar och halmgul till färgen.
En låg albumin-/proteinkoncentration
(<10 g/l) ses vanligtvis. Skillnaden mellan
koncentrationerna av serumalbumin och
ascitesalbumin kan med fördel bestämmas
(evidensstyrka 2, rekommendationsgrad B).
Om skillnaden är ≥ 11g/L (SAAG= serumascites albumin differens) orsakas ascites
med mycket stor sannolikhet av levercirros.4
LPK-PMN >0,25 x 109 /L är diagnostiskt
för SBP (spontan bakteriell peritonit). Då
bör även blododling utföras för att säkrare
identifiera tänkbara agens (se nedan) (evidensstyrka 2, rekommendationsgrad B).
Differentialdiagnostiska överväganden
Om vätskan är blodtillblandad skall malignitet misstänkas. Dock har endast en
mindre del av ascites av malign genes blodtillblandning. Vid tillblandning av lymfa
med hög koncentration av triglycerider
(kylös ascites) blir vätskan vit och grumlig.
Detta kan uppkomma vid ruptur av lymfkärlen i buken. Den vanligaste orsaken är
malignitet (lymfom).5
En hög albumin-/proteinhalt (>25g/L) och
lågt SAAG ses ofta vid peritonealcarcinos.
Cytologi bör göras endast vid misstanke
på peritonealcarcinos.6
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Odling/PCR för tuberkulos bör rutinmässigt ej utföras utan endast vid klinisk
misstanke. Det säkraste sättet att få diagnos
i dessa fall är laparoskopi med peritonealbiopsier.7
Blod
Serumprov avseende albumin, kreatinin,
natrium och kalium skall alltid tas. Ett normalt S-albumin talar starkt emot mot ascites
orsakad av levercirros. Ett subnormalt S-Na
talar för levercirros som genes. S-Kreatinin
och S-K har betydelse för monitorering av
behandlingen.
Ytterligare prover kan naturligtvis tas
beroende på vilken misstanke som finns om
genes till patientens ascites.
Urin
Undersökning av natrium och kalium i urin
bör göras för att bedöma graden av natriumretention. Detta görs helst på dygnsmängd
av urin men kan göras på stickprov. Normalt är U-Na > U-K. Vid levercirros som
orsak till ascites, kan man, utan behandling,
förvänta sig en låg natriumutsöndring och
att Na/K-kvoten är mindre än 1. Kvoten kan
användas för att styra dosen av diuretika.
Medicinsk behandling

Behandling av ascites vid levercirros riktas
dels mot grundsjukdomen dels mot patientens ascites. Alkoholabstinens vid alkoholcirrhos kan reducera portatrycket och
därmed underlätta mobiliseringen av ascites. Hos patienter med dekompenserad
cirros pga. autoimmun hepatit eller virushepatit kan också specifik behandling mot
grundsjukdomen underlätta ascitesmobiliseringen.
Nedanstående behandlingsrekommendationer baseras dels på konsensus i ”The
International Ascites Club” publicerade år
2003,8 dels på evidensbaserade guidelines
publicerade år 2006.9
Lätt/måttlig ascites
Lätt/måttlig ascites (vanligen <5 liter ascitesvätska) behandlas ofta polikliniskt. Målet
med medicinsk behandling av lätt/måttlig
ascites vid cirros är en negativ natriumbalans med en viktminskning på ca 0,5 kg/
dag hos patienter utan ödem. Högst 0,5
liter ascites kan mobiliseras från bukhålan
per dag med diuretikaterapi. Vid snabbare
viktreduktion kan dessa patienter utveckla
hypovolemi med nedsatt njurfunktion som
följd. Hos patienter med ödem kan viktminskningen tillåtas vara cirka 1 kg/dag.
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Behandling av lätt/måttlig ascites baseras på natriumrestriktion och diuretika
(Faktaruta 2). Hos 5–10% kan negativ
natriumbalans uppnås enbart med hjälp
av natriumrestriktion, men det är rimligt att alltid påbörja diuretikabehandling
eftersom det tillåter något högre natriumintag. Natriumintaget bör balansera dagliga förluster i urin och genom svettning,
ca 5 gram NaCl per dygn (evidensstyrka
2, rekommendationsgrad B). Detta motsvarar normalkost utan extra tillsats av
salt. Kraftigare reduktion av NaCl-intaget
kan göra maten smaklös och motverka ett
adekvat närings- och energiintag hos dessa
ofta malnutrierade och katabola patienter.
Samverkan med dietist i dessa frågor är av
stort värde. Patienterna är pga. den relativa
hypovolemin törstiga och en begränsning
av vätskeintaget till maximalt 1,5 liter per
dag kan behövas för att uppnå önskad effekt
av diuretikabehandlingen. Vetenskaplig
evidens för denna åtgärd saknas. Sängläge
rekommenderas inte (det vetenskapliga
underlaget är otillräckligt) i rutinbehandlingen av lätt/måttlig ascites hos patienter
med god njurfunktion och bra initialt svar
på diuretikabehandling.
Diuretikabehandling består av kombination av en aldosteronantagonist (spironolakton) och ett loopdiuretikum (t.ex.
furosemid). Vid cirros har spironolakton
bättre effekt på både natriumutsöndringen
och diures än loopdiuretika (evidensstyrka
1, rekommendationsgrad A), men kombinationen är mer effektiv än monoterapi med
ettdera preparatet och ger mindre risk för
rubbad kaliumbalans. Behandlingen påbörjas med 100 mg spironolakton och 40 mg
furosemid. Denna dosrelation anses optimal, men ibland kan en lägre dos av furosemid vara motiverad. Dosen höjs med 2–3
dagars intervall tills önskad effekt uppnås.
Dygnsdoser högre än 400 mg spironolakton
och 160 mg furosemid rekommenderas inte.
Vissa cirrospatienter svarar inte på spironolakton. Dessa tycks ha en större natriumabsorption proximalt i nefronet och
därmed begränsad natriumleverans till distala njurtubuli där spironolakton har sin
effekt. Vid biverkningar av spironolakton
(ofta antiandrogena biverkningar såsom
gynekomasti, nedsatt libido och impotens)
kan ett annat kaliumsparande diuretikum,
amilorid, användas. Amilorid (5–20 mg/
dygn) är både dyrare och mindre effektivt
än spironolakton vid behandling av ascites
vid cirros (och det veteskapliga underlaget
är otillräckligt). Eplerenon är en ny aldos-

teronantagonist utan endokrina biverkningar men evidens saknas för närvarande
för behandling av ascites vid cirros. Andra
loopdiuretika än furosemid kan vara lika
effektiva vid behandling av ascites.
Diuretikabehandling av ascites är relativt
kontraindicerad hos patienter med S-Na <
120, samt hos patienter som till följd av leversjukdomen har S-kreatinin > 150µmol/L.
Albumininfusioner bör inte ingå i
behandlingen av okomplicerad lätt/måttlig
ascites vid cirros som svarar på konventionell diuretikabehandling.
Behandling med diuretika är effektiv
hos ca 90% av patienter med lätt/måttlig
ascites. Behandlingseffekt och biverkningar
(hypovolemi, nedsatt njurfunktion och
elektrolytrubbningar) följs med vikt, puls,
blodtryck, Hb, S-Na, S-K och S-kreatinin.
Vid elektrolytrubbningar till följd av diuretikabehandlingen kan doserna behöva justeras. Vid S-Na < 120 ska diuretikabehandling
temporärt sättas ut. Övriga biverkningar
till diuretikabehandling omfattar encefalopati och smärtsamma muskelkramper.
Vid lättare grader av encefalopati fortsätts
diuretikabehandlingen och encefalopatin behandlas på sedvanligt sätt, men vid
svårare encefalopati avbryts behandlingen
åtminstone temporärt. Muskelkramper hos
diuretikabehandlade patienter med ascites
beror ofta på en effektiv hypovolemi och
diuretikabehandlingen kan vid uttalade
besvär behöva dosreduceras eller avbrytas.
Behandling med albumin, kinidin eller
kinin kan ibland hjälpa.
Vid terapisvikt är det viktigt att mäta
U-Na och U-K. Terapisvikt beror oftast på
bristfällig compliance med hänsyn till intag
av salt och ett högt vätskeintag. Dygnsmängd natrium i urin överstigande mer
än 70–80 mmol och samtidig hög diures
utan motsvarande viktminskning styrker
detta. Låg dygnsutsöndring av Na i urin
och/eller Na/K-kvot i urin <1 i ett stickprov
ger utrymme för att höja diuretikadoserna.
Vid urin-Na/K-kvot <1 kan man i första
hand höja dosen av spironolakton. Vid
kvarstående urin-Na/K-kvot <1 och högt
S-kreatinin och/eller högt S-K kan någon
dags behandling med ökad dos intravenöst
loopdiuretikum försökas. Terapisvikt kan
också bero på samtidig behandling med
läkemedel som hämmar salt- och vattenutsöndringen och försämrar njurfunktionen,
t.ex. prostaglandinhämmare som acetylsalicylsyra och NSAID.Efter mobilisering av
ascites enligt ovan rekommenderas fortsatt
terapi med diuretika för att förebygga reci-
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div. Lägsta möjliga dos av diuretika bör
titreras ut i samverkan med patienten och
ofta räcker det med cirka 100 mg spironolakton per dag i monoterapi. Cirka 10% av
patienterna är refraktära mot den behandlingsstrategi som beskrivits ovan alternativt
utvecklar komplikationer till den, främst
stigande S-kreatinin och/eller högt S-K. I
de flesta fall rör det sig om patienter med
mycket uttalad funktionsnedsättning i
levern.
Uttalad eller spänd ascites
Uttalad eller spänd ascites fordrar ofta
inläggning, men kan även behandlas polikliniskt. Paracentes med efterföljande infusion
av albumin är en effektiv och säker behandling vid större mängder ascites (vanligen >
5 liter) eller subjektivt besvärande spänd
ascites vid cirros (evidensstyrka 1, rekommendationsgrad A). Paracentes är i dessa
situationer mer effektiv än diuretika, har
färre komplikationer, kortare vårdtider och
har ingen negativ effekt på långtidsöverlevnaden för leversjukdomen jämfört med
diuretikabehandling.
Uttalad eller spänd ascites bör behandlas med total paracentes (fullständig tömning eftersträvas). Total paracentes är lika
effektivt och säkert som upprepade partiella tömningar. Vid paracentes av ascitesmängder > 5 liter ska denna efterföljas
av volymsubstitution med 20% albumin,
8 g/L tappad bukvätska, för att undvika
utveckling av postparacentes-hypovolemi
med blodtrycksfall, hyponatremi och försämrad njurfunktion med markant ökad
plasmareninaktivitet och aldosteronkoncentrationer (Faktaruta 3) ( evidensstyrka
3, rekommendationsgrad B). Vid paracentes
med tömning av < 5 L ascites finns däremot
inget vetenskapligt underlag om behovet
av och säkerheten av volymexpansion. The
International Ascites Club rekommenderar
att volymexpansion med syntetiska plasmaexpanders kan ges i dessa fall men det
vetenskapliga underlaget för denna rekommendation är otillräckligt.
Efter paracentes rekommenderas viss restriktion av vätske- och saltintag samt diuretikabehandling för att förebygga recidiv.
Teknik vid paracentes:
Paracentes utförs – efter lokalanestesi inklusive peritoneum – med standard-aseptisk
teknik – i bukens nedre vänstra kvadrant
(vänstersidig McBurney) med laparocentesnål, venflon eller Cystofix kopplad till
en Uribag. Risken för bukväggshematom
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är liten (ca 1%), trots att koagulationsstörningar är vanligt förekommande. Allvarliga komplikationer (främst blödning)
förekommer hos färre än 1 promille. Vid
PK-INR<1,7 och trombocyter >40 x 109/L
är paracentes med beskriven teknik förenad
med låg komplikationsrisk. Rekommendationen bygger dock mer på konsensus
(rekommendationsgrad C) eftersom vetenskapligt underlag saknas.
Refraktär ascites
De diagnostiska kriterierna för refraktär
ascites visas i Faktaruta 4.
Diagnosen förutsätter adekvat saltrestriktion som bedöms genom mätning av dygnsutsöndringen av Na i urinen. Prognosen vid
refraktär ascites är dålig. Upprepade paracenteser med volymsubstitution med albumin
är det mest rimliga behandlingsalternativet,
och diuretikabehandling kan ges enligt ovan
för att försöka reducera frekvensen av tappningar. Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) kan övervägas hos
patienter som kräver frekventa tappningar
(se nedan under avsnittet om TIPS).
Hyponatremi
Behandling med NaCl skall inte ges vid
hyponatremi hos patienter med cirros och
ascites eftersom det leder till ökad ascitesmängd. Hyponatremin är oftast relativ och
en följd av att vattenretentionen är större än
saltretentionen. Absolut hyponatremi kan
emellertid också inträffa, särskilt hos patienter med cirros och ascites som behandlas
med en alltför hög diuretikados. Patienter
med cirrhos och ascites har ofta nedsatt clearance av fritt vatten (25–60%) och ”utspädning” av plasma pga. att ADH-påslaget är
relativt större än aktiveringen av de natriumretinerande mekanismerna. Stimulus
till ADH-sekretionen är en effektiv central
hypovolemi, trots att både total intravasal
vätskevolym och total plasmanatriummängd är ökade. Behandling med vätskerestriktion och försiktig diuretikadosering
kan försökas. Denna behandling är föremål
för debatt, eftersom den kan förstärka den
centrala hypovolemin och ytterligare stimulera ADH-sekretionen. I stället förordas
behandling med albumin, åtminstone vid
uttalad hyponatremi (< 125 mmol/L), men
evidens saknas (det vetenskapliga underlaget
är otillräckligt).
Studier med vasopressin-2 receptor antagonister vid hyponatremi hos patienter med
cirros och ascites pågår för närvarande men
större studier är inte publicerade.

TIPS (Transjugulär intrahepatisk
portosystemisk shunt)

TIPS innebär att man med endovaskulär
teknik minskar den portala hypertensionen
genom att skapa en förbindelse (shunt)
mellan en portaven och en leverven.
Huvudindikationen för TIPS är varicerblödning som inte kan kontrolleras med
endoskopiska och farmakologiska medel.10
Vid refraktär ascites kan TIPS också vara
indicerat. Studier har visat att TIPS är ett
mer effektivt sätt att kontrollera ascites än
paracentes (evidensgrad 2, rekommendationsgrad B).11 Om TIPS ökar överlevnaden
vid refraktär ascites är oklart.
Komplikationer till TIPS är framför allt
encefalopati som inträffar i minst 30% i
efterförloppet, hjärtsvikt och trombotisering
av stenten.10 Det senare har dock minskat
betydligt efter introduktionen av täckta stent.
Kontraindikationer är framför allt anatomiska avvikelser (utbredd portatrombos,
cystsjukdom i levern), hjärtsvikt, svår pulmonell hypertension och avancerad leversjukdom (Child-Pugh score >12).10
Om TIPS har en plats vid behandling av
hepatorenalt syndrom är oklart (det vetenskapliga underlaget är otillräckligt).
Peritoneo-venös shunt (PVS)

Vid PVS läggs en slang med backventil
från bukhålan till vena cava, i regel via vena
jugularis externa. Idag används PVS mycket
sällan då den kirurgiska kunskapen ofta
saknas och andra alternativ finns (TIPS).
Indikationen för PVS idag är refraktär ascites där upprepade paracenteser inte kan
tolereras och TIPS inte är ett alternativ.
Kontraindikationer är infekterad ascites,
njursvikt, högt tryck i vena cava och pågående antikoagulansbehandling.12
Spontan bakteriell peritonit (SBP)

SBP, som förekommer hos ungefär var
tionde patient med ascites, föreligger om
LPK-PMN > 0,25 x 109 i ascitesvätskan hos
patienter med levercirros. Positiv odlingssvar
behövs ej för diagnos. SBP orsakas oftast av
gram-negativa tarmbakterier eller streptokockstammar. Rekommenderad antibiotikabehandling är cefotaxim intravenöst 2g/12
timmar eller ofloxacin peroralt 400 mg/12
timmar i minst 5 dagar (evidensstyrka 1,
rekommendationsgrad A).13 Pga. resistensproblematik kan ciprofloxacin vara ett alternativ, dock är det vetenskapliga underlaget
otillräckligt för denna behandling (rekommendationgrad C). Eventuellt kan tillägg av
volymexpansion med intravenöst albumin

41

riktlinjer för ascites

påverka mortaliteten genom minskad risk
för utveckling av hepatorenalt syndrom14
men behandlingen rekommenderas inte då
det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
Antibiotikabehandlingen kan behöva modifieras efter odlingsresultatet av ascites och/
eller blod. Förnyad analys av ascites-LPKPMN bör göras efter 2 dagars behandling.
Vid < 25% reduktion av ascites-LPK-PMN
eller vid klinisk försämring bör sekundär
peritonit misstänkas med fokus i bukorgan
eller bukvägg.
1-årsöverlevnaden efter första SBP-episoden är 30–50%. Patienter som behandlats för SBP bör därför ges kontinuerlig
sekundär profylaktisk behandling med norfloxacin 400 mg/dag vilket reducerar 1-årsrecidivrisken med 70%.15 Det vetenskapliga
underlaget för denna rekommendation är
dock hittills otillräckligt och behandlingen
bygger därför mer på koncensus (rekommendationsgrad C).
Övrig primär profylaktisk behandling
med antibiotika hos patienter med ökad risk
för SBP, t.ex. vid låg proteinkoncentration
i ascitesvätskan (< 10 g/L), kan dock inte
rekommenderas generellt utan en individuell bedömning måste göras.
Primär profylaktisk antibiotikabehandling med norfloxacin 400 mg/12 timmar i
7 dagar rekommenderas till cirrotiker med
gastrointestinal blödning med eller utan
ascites eftersom behandlingen förebygger
SBP och andra bakteriella infektioner samt
förlänger överlevnaden hos dessa patienter
(evidensstyrka 3, rekommendationsgrad B).16
Njursvikt vid ascites

Sviktande njurfunktion hos patienter med
cirrhos och ascites är ett allvarligt och
många gånger ett direkt livshotande tillstånd. S-kreatinin är svårvärderat, eftersom
det ofta är lågt hos patienter med cirros pga.
låg muskelmassa, en aktiv sekretion av kreatinin i njurtubuli och minskad hepatisk produktion av kreatinin.17 Ett alternativt mått
på njurfunktionen är S-cystatin, som i små
serier har visats sig vara ett bättre mått på
njurfunktionen än S-kreatinin vid levercirros (otillräckligt vetenskapligt underlag,
rekommendationsgrad C).18
Akut njurpåverkan (definierat som en
absolut ökning av S-kreatinin med minst
26,4 μmol/l) inträffar hos ca 20% av patienter som vårdas inneliggande pga. cirros.19
Patienter med cirros och ascites är mycket
känsliga för hypovolemi. Utveckling av akut
tubulär nekros sekundärt till hypovolemi är
den vanligaste orsaken till sviktande njurfunktion hos patienter med levercirros.19
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Faktaruta 1
Child-Pugh-klassifikation23
Poäng
Parameter
PK
bilirubin
albumin
ascites
encefalopati

1

2

3

<1,2
<35
>35
Ingen
Ingen

1,2–1,5
35–51
28–35
Lätt
1–2

>1,5
>51
<28
Måttlig/svår
3–4

Avsaknad av ascites p.g.a. behandling ger 2 poäng.
Child-Pugh A: 5–6 p
Child-Pugh B: 7–9 p
Child-Pugh C: ≥10 p
Child-Pugh-klassifikationen korrelerar till ett- och tvåårsöverlevnad;
grad A: 100 resp. 85%, grad B: 80 resp. 60% och grad C: 45 resp. 35%.

Faktaruta 2
Behandling vid lätt/måttlig ascites
1. Reduktion av natrium i kosten till ca 5 g/dag (normalkost utan extra salt).
(evidensgrad 1, rekommendationsgrad B).
2. Spironolakton (100–400 mg) i kombination med furosemid (40–160 mg).
(evidensgrad 1, rekommendationsgrad B.)
3. Viktnedgång max 0,5 kg/dag (1kg/dag vid ödem).
(otillräckligt vetenskapligt underlag, rekommendationsgrad C.)

Faktaruta 3
Behandling vid spänd eller refraktär ascites
1. Laparocentes med fullständig tömning ascitesvätska efterföljd av intravenös infusion
av 8 g humant albumin/tappad liter ascitesvätska ~ 100 mL 20% albumin/3 liter
ascitesvätska. (Evidensgrad 1, rekommendationsgrad A)
2. Reduktion av natrium i kosten till ca 5 g/dag. (Evidensgrad 2, rekommendationsgrad B)
3. Spironolakton 200–300 mg/dag för att förebygga recidiv av ascites. (otillräckligt
vetenskapligt underlag, rekommendationsgrad C)

Faktaruta 4
Refraktär ascites – definition/kriterier
1. Minst 1 veckas behandling med: Saltrestriktion 5 g/dygn + Spironolakton 400 mg/
dygn + Furosemid 160 mg/dygn resulterar i genomsnittlig viktreduktion <0,8 kg på 4
dygn och lägre Na-utsöndring i urin än Na-intag.
2. Recidiv av klinisk påvisbar ascites inom 4 veckor efter initial behandling (diuretika
eller paracentes).
3. Komplikationer till diuretikabehandling:
a. Leverencefalopati där annan orsak än diuretikabehandling har uteslutits.
b. Dubblering av S-kreatinin till ett värde > 170 µmol/L hos ascitespatienter som
svarar på diuretika.
c. Hyponatremi med fall i S-Na > 10 mmol/L till S-Na < 125 mmol/L.
d. Hypokalemi < 3 mmol/L eller hyperkalemi > 6 mmol/L trots relevanta åtgärder.

Faktaruta 5
Definition av hepatorenalt syndrom
1. Cirros med ascites
2. S-kreatinin > 133μmol/l (1,5 mg/dl)
3. Ingen förbättring av S-kreatinin (<133μmol/l) trots utsättande av diuretika under
minst två dagar och plasmaexpansion med albumin (1 mg/kg kroppsvikt upp till
maximalt 100 g/dag).
4. Uteslutande av chock.
5. Ingen pågående eller nyss avslutad behandling med njurtoxiska läkemedel.
6. Frånvaro av annan njursjukdom indikerat med proteinuri (>500 mg/d),
mikrohematuri eller avvikande ultraljud av njurarna.
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Faktaruta 6
Evidensgradering:
Evidensstyrka 1:
Evidensstyrka 2:

En bra metaanalys eller två enskilda studier med högt bevisvärde.
Två metaanalyser med medelhögt bevisvärde eller en enskild studie
med högt bevisvärde.
Evidensstyrka 3:
En metaanalys av medelhögt bevisvärde eller två enskilda studier med
medelhögt bevisvärde.
Otillräckligt vetenskapligt underlag
Gradering av rekommendationer:
A Det finns evidens i litteraturen som stödjer rekommendationen
B En samlad bedömning av litteraturen stödjer rekommendationen
C Evidens saknas, rekommendationen stöds av koncensus

Orsaker till hypovolemin kan vara för hög
dos av diuretika, spontan bakteriell peritonit
eller annan infektion, gastrointestinal blödning eller diarré. Användning av njurtoxiska
läkemedel (bl.a. NSAID, aminoglykosider)
är en annan viktig orsak till njurpåverkan.
Hepatorenalt syndrom (HRS) är mindre
vanligt än akut tubulär nekros som orsak till
akut njurpåverkan hos patienter med cirros
och ascites. HRS är det yttersta uttrycket för
den cirkulatoriska dysfunktionen orsakad av
cirros med uttalad intrarenal vasokonstriktion. För definition av HRS se faktaruta 5.
HRS kan delas in i typ 1 och 2. HRS typ 1 är
ett snabbt progredierande tillstånd med ett
dubblerat S-kreatinin till minst 226 μmol/L
inom 2 veckor. HRS typ 1utlöses ofta av SBP.
Medianöverlevnad utan behandling är ca 2
veckor. HRS typ 2 utvecklas under längre tid
och S-kreatinin stiger endast måttligt. Kliniskt karakteriseras HRS typ 2 av refraktär
ascites och utspädningshyponatremi. Medianöverlevnaden är ca 6 månader.
Behandling av HRS kan tillfälligt förbättra njurfunktionen och skall övervägas
vid HRS typ 1 då levertransplantation är
aktuell. Behandlingen kombinerar vasoaktiva läkemedel, i första hand terlipressin, med
albumin (evidensgrad 3, rekommendationsgrad B).20, 21 Dosen av terlipressin är ej helt
klarlagd men det är rimligt att börja med 0.5
mg x 6 iv med dosökning upp till 2 mg x 6 iv.
Albumin skall ges 1 mg/kg kroppsvikt första
dagen och sedan 20–40 mg per dag. Behandlingen skall fortgå i minst 3 dagar och högst 2
veckor. Kombinationen av noradrenalin och
albumin har också i små studier visat effekt
vid HRS med kräver intensivvårdsresurser.22
Patientmedverkan

För ett lyckat behandlingsresultat är det
viktigt att patienten får en adekvat information om sitt tillstånd, och att tillkomst
av ascites är ett tecken på försämrad leverfunktion. Detta kan motivera patienten till
ökad följsamhet vad gäller övrig behandling.
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Patienten bör också få en enkel förklaring till
mekanismerna bakom ascitesutvecklingen,
dvs. att leversjukdomen påverkat njurarna,
så att dessa utsöndrar mindre mängd salt och
vatten. Detta kan ge en ökad förståelse för
vikten av att tänka på att undvika ett för stort
intag av salt och vätska. Patienten bör även
uppmanas att vara uppmärksam på eventuellt
ökande vätskemängder i bukhålan, och om
han/hon då själv kan modifiera sin behandling. Vidare bör patienten uppmärksammas
på att tillkomst av bukömhet och feber bör
motivera en akut läkarkontroll, eftersom
detta kan tyda på tillstötande infektion. Detta
bör också ske vid oväntad försämring, förvirring eller minskande urinmängder.
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Akut leversvikt i Sverige
Akut leversvikt är ett syndrom som karaktäriseras av snabbt progredierande leversjukdom med koagulopati och encefalopati
hos en individ utan tidigare känd leversjukdom. Prognosen varierar beroende bland
annat av etiologin, hur snabbt leversjukdomen utvecklas, ålder och encefalopatigraden.

E

tiologin bakom akut leversvikt varierar stort inom världen. I utvecklingsländer dominerar virala hepatiter
medan läkemedelsinducerad leversvikt dominerar i västvärlden. Fortfarande finns det en
andel fall med akut leversvikt av oklar genes.
Inom olika delar av västvärlden kan även etiologin variera. Det är därför av stor betydelse
att man inom varje region och/eller inom
varje land har grepp om vilka de vanligaste
etiologierna är.
Inom SILK har vi nyligen genomfört
de första studierna på patienter med akut
leversvikt vad gäller orsaker, prognos och
hur man förutsäger prognosen bland dessa
patienter. Omhändertagandet av dessa
patienter är komplicerad och involverar
flera olika specialiteter. Förutom att stötta
vitala funktioner som ofta kräver IVA-vård,
gör man samtidigt utredning av orsakerna
bakom tillståndet, och hur omfattande
utredningen är varierar mycket. I vissa fall
är orsaken relativt säker från början, såsom
vid paracetamolförgiftning eller svampförgiftning, medan den i andra fall kan vara
mycket oklar trots omfattande utredning.
En av de viktigaste uppgifterna för de doktorer som tar hand om dessa patienter är att
identifiera patienter som inte kommer att
överleva utan levertransplantation.
Studie inom SILK

Inom alla universitetssjukhus i Sverige identifierades patienter med akut leversvikt i
Sverige mellan 1994 och 2003 (1-2). Sökning
gjordes i diagnosregister och patienter som
uppfyllde kriterierna inkluderades. Inklusionskriterierna var koagulopati dvs. INR>
1,5 på grund av svår leversjukdom hos en
individ utan tidigare känd leversjukdom.
Hos de allra flesta utvecklades encefalopati
inom sjukdomsförloppet, men encefalopati
var inte krav för inklusion. Detta var ett
medvetet val, eftersom lindrig encefalopati
(grad I-II) kan vara svårt att få fram i en
retrospektiv studie med journalgenomgång.
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Figur 1. Orsaker till akut leversvikt på universitetssjukhusen i Sverige 1994–2003.
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Totalt identifierades 279 patienter med
medianålder 47 år under studieperioden.
Orsakerna bakom leversvikten visas i figur 1.
Etiologin bakom akut leversvikt i Sverige
är snarlik den som har rapporterats från en
prospektiv studie från USA (2). Både i Sverige och i USA dominerar paracetamolförgiftingar. Det har visat sig i USA i denna
prospektiva studie (2) att mer än 50% av
dessa paracetamolförgiftningar var oavsiktliga. Inom SILK-studien hade av 118 patienter totalt 58 förgiftat sig i suicidsyfte, bland 31
patienter var förgiftningen oavsiktlig och hos
29 patienter gick det inte att få fram denna
information med journalgenomgången (2).
Även om paracetamol var den vanligaste
orsaken, var denna etiologi den som generellt hade bäst prognos. Endast 6 av 118 fall
(5%) genomgick levertransplantation.
Den näst vanligaste orsaken (hos totalt
42 patienter) var icke-dosberoende, idiosynkratiska läkemedelsreaktioner. Dessa
patienter hade sämre prognos än paracetamolpatienterna och i denna kategori
transplanterades 21% av patienterna. Det
vanligaste enskilda läkemedlet som orsakade den akuta leversvikten var disulfiram
(Antabus®). Disulfiram kan inducera svår
och livshotande leversvikt hos tidigare leverfriska patienter och i de flesta fall efter ca
6 veckor efter start av behandlingen (3). Av
hela materialet överlevde 63% utan transplantation. Sammanlagt blev 52 patienter
uppsatta på s.k. ”urgent”-lista för levertransplantation. Patienter som blir uppsatta
på ”urgent-listan” har absolut prioritet för
ABO-kompatibel donator inom 72 timmar.
Medianväntetiden efter att patienterna hade
blivit uppsatta på ”urgent”-listan och trans-
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plantation var 2 dagar (IQR 1-4). Den korta
väntetiden på denna lista understryker betydelsen av snabb utredningsgång (4).
Av de 52 som sattes på ”urgent”-listan
genom gick 39 (75%) transplantation. Totalt
togs 13 patienter bort från listan, 6 av dessa
förbättrades spontant och överlevde utan
transplantation, 3 patienter blev för sjuka
för att kunna transplanteras och i 4 fall blev
inte någon lever tillgänglig i tid. Således dog
7 (13%) av patienterna på ”urgent”-listan,
som kan jämförs med 22% i motsvarande
situation i USA (2).
I multivariatanalys visade det sig att
bland patienter med paracetamolinducerad leversvikt, var den svåraste graden av
encefalopati den enda oberoende faktorn
som kunde förutsäga mortalitet. Bland
andra etiologier var ålder och den maximala
kreatininstegringen de enda oberoende variablerna som kunde förutsäga dålig prognos
utan levertransplantation.
Akut leversvikt av oklar genes

I den tidigare nämnda prospektiva studien
av patienter med akut leversvikt i USA,
var det i 17% av fallen inte möjligt att hitta
någon specifik orsak till den akuta leversvikten (2). Bland patienter i SILK-studien hade
11% av patienterna leversvikt av oklar genes
(1). Inom tidigare litteratur nämndes dessa
patienter ”non-A-non-B fulminant hepatic failure” eller ”non-A-non-B hepatitis”.
Däremot finns det inga bevis, direkta eller
indirekta, som tyder på att ett okänt virus
har orsakat leversvikten, och trots flera studier som har sökt efter ovanliga hepatotrofa
virusinfektioner bland dessa patienter, har
man inte lyckats identifiera några sådana.
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Därför har på senare år namnet ”indeterminate acute liver failure”
använts över de patienter som inte har viral etiologi, inte har toxisk
genes och utan metabola, vaskulära och maligna orsaker till leversvikten (5). Det är känt från studier från både Sverige (1) och USA (2) att
patienter som presenterar med akut leversvikt av oklar genes har dålig
prognos utan transplantation. I SILK-studien överlevde endast 29%
utan levertransplantation, och 52% blev transplanterade (2). Det har
däremot varit okänt hur prognosen är på lång sikt, jämfört med andra
etiologiska grupper.
Nyligen har en svensk studie fokuserad på denna patientgrupp försökt att beskriva den kliniska bilden vid diagnos och prognosen bland
dem som har transplanterats på lång sikt. Av 71 patienter som hade
blivit uppsatta på ”urgent”-listan för transplantation i Stockholm och
Göteborg mellan 1984–2006 hade 33 oklar genes, och dessa patienter
jämfördes med dem med specifik etiologi. Det visade sig att patienter
som hade leversvikt av oklar genes vistades signifikant längre på hemsjukhuset innan de transporterades till ett transplantationscentrum, i
jämförelse med dem med specifik etiologi bakom leversvikten. Det är
möjligt att de ansvariga läkarna på hemorten var koncentrerade på att
utreda den specifika etiologin bakom leversvikten som orsakade denna
fördröjning. Det fanns dock inga signifikanta skillnader i 1, 3, 5 eller
10 års graft- eller överlevnad mellan patienter oklar eller klar genes till
leversvikten (5). Det har funnits enskilda fall med akut leversvikt som
har orsakats av olagliga droger såsom ecstasy, kokain och amfetamin
(2). Det är möjligt att dessa orsaker har funnits bland dem med oklar
genes, eftersom man endast hos en minoritet av patienterna hade gjort
narkotikascreening för att leta efter dessa orsaker (5).
Konklusion

De vanligaste orsakerna till akut leversvikt i Sverige är paracetamolförgiftningar och idiosynkratisk läkemedelsorsakad leversvikt. Den
primära utredningen är viktig för den initiala handläggningen eftersom
det kan finnas specifik behandling beroende på etiologin. Prognosen
varierar även avsevärt beroende på etiologin. Dock får diagnostiken
aldrig försena insättandet av livräddande åtgärder. Kontakt bör tas
med ett levertransplantationscentrum tidigt i förloppet. Således bör
kontakt tas med ett levertransplantationscentrum om en patient har
svår leverpåverkan, innan leverencefalopati utvecklas. Detta är särskilt
viktigt när utvecklingen är ogynnsam, om koagulopatin utvecklas
snabbt, de har samtidig icterus och/eller stigande kreatinin.
Einar Björnsson, Professor, överläkare
Medicinkliniken, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
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Levernära venösa tromboser
Bakgrund

Levernära venösa tromboser är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd som karakteriseras av trombotisering i levervener och vena
cava (s.k. Budd-Chiaris syndrom), portavenen, mjältvener eller mesenterialvener. Tillstånden har på senare år uppmärksammats
mer tack vare förbättrad bilddiagnostik och
tilltagande kunskap om förekomsten av olika
biokemiska, delvis ärftliga rubbningar, vilka
medför en ökad risk för blodproppsbildning.
Såväl nationellt som internationellt har det
funnits begränsad information om dessa
ovanliga tromboser i splanknikusbädden,
ofta med dålig prognos. Data har främst
rapporterats från ett fåtal högspecialiserade
utländska centra. Tillförlitliga incidens- och
prevalensdata liksom prospektiva studier har
saknats.
I SILKs regi genomförs nu studier i Sverige
för att kartlägga epidemiologi, klinisk presentation, protrombotiska faktorer, behandling
och prognos vid levernära tromboser.
Här följer först en översikt av Budd-Chiaris syndrom (BCS) och portavenstrombos
(PVT) (en mer detaljerad genomgång finns
på www.internetmedicin.se). Därefter sammanfattas data från de nationella studier
som genomförts och slutligen redogörs för
påbörjade projekt kring bakomliggande
protrombotiska faktorer och planerade prospektiva studier kring vad dessa faktorer kan
ha för prognostisk betydelse vid levercirros.
BUDD-CHIARIS SYNDROM
Definition

Oavsett orsak definieras BCS som ett avflödeshinder i vena hepatica och/eller på någon
nivå i vena cava inferior längs sitt förlopp
genom levern till höger förmak. Tilltäppning av leversinusoider, s.k. sinusoidalt-ocklusivt syndrom, liksom ett avflödeshinder
till följd av hjärtsjukdom definieras enligt
internationell konsensus inte som BCS.
Primär BCS – Ocklusion eller stenosering
av blodkärlen pga. en intravasal lesion, t.ex.
trombotisering eller endoflebit.
Sekundär BCS – Avflödeshinder som
orsakas av en process utanför venen vilken
komprimerar kärlen, t.ex. tumör, abscess
eller cysta. Mindre vanligt än primärt BCS.
Patofysiologi

Avflödeshindret ökar det sinusoidala trycket
med portal hypertension som följd. Samti-
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dig portavenstrombos kan förekomma och
är prognostiskt ogynnsamt. Den venösa
stasen åstadkommer vävnadshypoxi med
centrilobär nekros följt av progressiv fibrotisering vilken över tid kan medföra levercirros. I sena stadier bildas regenerativa noduli
till följd av hyperplasi av leverparenkymet.
Hypertrofi av lobus caudatus är vanligt pga.
att denna del mera direkt dräneras av vena
cava inferior vilket kan ge kompression av
kärlet.

misstanke om sekundär BCS, t.ex. malignitet eftersom parenkymförändringar ses tydligare med datortomografi, eller då ultraljud
med doppler är inkonklusiv.

Orsaker

• Angiografi och transvenös leverbiopsi
Invasiva undersökningar som tidigare var
”guldstandard” men idag sällan behövs för
entydig diagnos.

Myeloproliferativa sjukdomar (polycytemia
vera, essentiell trombocytemi, myelofibros
samt kronisk myeloisk leukemi), samt ärftliga eller förvärvade koagulopatier förkommer hos upp till 75% av patienterna (tabell
1). Minst en fjärdedel av patienterna har två
eller fler predisponerande faktorer (multifaktoriell genes).
Klinik

Heterogen presentation från asymtomatiska
patienter till akut leversvikt. Drygt hälften
har ett subakut, ibland smygande insjuknande i 30–40-årsåldern. Den klassiska
symtomtriaden – buksmärta, ascites och
hepatomegali – förekommer hos majoriteten.
Utredning

Utredningen inriktas på att säkerställa
utbredningen av kärlocklusionen, finna
predisponerande faktorer, särskilt koagulopatier och latent myeloproliferativ sjukdom,
samt upptäcka vanliga komplikationer.
I oklara fall och hos svårt sjuka patienter
måste diskussion föras tidigt i förloppet med
centra med särskild kunskap och erfarenhet.
Fastställa kärlocklusionens utbredning med
avbildande diagnostik:
• Ultraljud med intravenös kontrast (CEUS)
eller flödesmätning (dopplerteknik)
Har i vana händer en sensitivitet och specificitet 85% och är förstahandsval vid utredning av misstänkt BCS. Viktigt att fråga om
levervener, vena cava inferior och vena porta
är öppetstående då leverkärlen inte alltid
undersöks rutinmässigt.
• Datortomografi med intravenös kontrast
Undersökningen har sämre sensitivitet för
att visualisera trombos i levervener samt
kan vara nefrotoxisk. Väljs i första hand vid

• MR
Har hög sensitivitet och specificitet (90%)
men metoden är ej tillgänglig på alla sjukhus. Kan vara värdefull vid kartläggning av
kärlanatomin inför behandling av BCS eller
vid inkonklusiv ultraljudsundersökning.

Gastroskopi
• Esofagusvaricer vanligt fynd vid kronisk
BCS.
Myeloproliferativ sjukdom (MPD)
• Blodprov för JAK-2-mutation är en känslig markör för primär myeloproliferativ
sjukdom. och påvisades i en aktuell studie
hos 58% av patienter som initialt hade diagnostiserats som idiopatisk BCS.
• Benmärgsprov ifall stark misstanke kvarstår trots normala blodprover, eller för att
bekräfta diagnos.
Koagulationsutredning
• Prover tas helst innan start av antikoagulation.
Flödescytometri
• Vid misstanke om paroxysmal nocturn
hemoglobinuri.
Labprover och klinik
• Systemisk/gastrointestinal inflammation/
infektion.
Behandling

Randomiserade kontrollerade studier saknas
varför rekommendationerna huvudsakligen
baseras på retrospektiva data från ett franskt
referenscenter. Följande behandlingstrappa
kan tillämpas där varje nästföljande steg
tillämpas vid utebliven respons/regress av
symptom:
Steg 1. Behandla ev. predisponerande faktorer och sätt tidigt in antikoagulantia på alla
patienter (dvs. även de asymptomatiska).
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Behandlingen kan initialt ges som lågmolekylärt heparin När tillståndet stabiliserats och den diagnostiska utredningen
färdigställts (vanligen inom 2–3 veckor) kan
perorala antikoagulantia sättas in. Behandling med antikoagulantia bör i de flesta fall
ges tillsvidare, dels pga. tillståndets allvarliga natur men också mot bakgrund av att
majoriteten av patienterna har en eller flera
underliggande trombofilifaktorer.
Steg 2. Perkutan angioplastik med rekanaliseringsförsök vid kort stenos i levervener
eller i vena cava inferior. Stent inlägges om
lång och rigid stenos.
Steg 3. Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) om tekniskt möjligt
med samtidigt ställningstagande till levertransplantation.
Steg 4. Levertransplantation vid terapisvikt
eller försämring. Fortsatt antikoagulationsbehandling från dag 1 efter transplantation.
Med denna strategi är 1- och 5-årsöverlevnaden 96% respektive 89%.
Prognos

Tidig diagnos och behandling har förbättrat
prognosen de senaste decennierna. Mortaliteten är förhöjd framförallt under de två
första åren 1-, 5- och 10-årsöverlevnad rapporterad från flera högspecialiserade centra
är god, 82%, 69% respektive 62%. Efter
levertransplantation är 5-årsöverlevnaden i
nivå med den för andra kroniska leversjukdomar, 76–95%.
Prognostisk gynnsamma faktorer vid diagnos är
– Låg ålder
– Lite/lättbehandlad ascites
– Låg Child-Pugh poäng
– Lågt kreatinin
– Ingen encefalopati
– Ingen portaventrombos
PORTAVENSTROMBOS
Definition

PVT definieras som en partiell eller fullständig trombotisering av hela eller delar
av portavensträdet. Såväl intra- som extrahepatiska portavenen kan vara trombotiserad,
liksom v. lienalis och/eller v. mesenterica
superior i retrograd riktning.
Akut form – tydliga symtom samt påvisande av aktuell trombos vid avbildande
undersökning.
Kronisk form – oftast få eller inga symtom
samt påvisande av porto-portala kollateraler,
s.k. kavernös transformation. Första symtomet kan vara GI-blödning. Ganska många
PVT är asymtomatiska, t.ex. vid cirros och
hittas då ”en passant”.
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Patofysiologi

Blodförsörjningen till levern upprätthålls
normalt till 75% av vena porta och resterande 25% av leverartären. Portaflödet kan
hindras av tre mekanismer:
1. Trombosbildning till följd av (en eller
flera orsaker):
– Nedsatt portavensflöde vid leversjukdom
– Hyperkoagulabilitet
– Infektion/inflammation lokalt eller
systemiskt
– Abdominell kirurgi eller yttre trauma
2. Tumörinväxt
3. Kärlkompression av omkringliggande
tumörvävnad.
Leverfunktion och leverprover förblir
väsentligen oförändrade ifall det inte finns
en bakomliggande leversjukdom. Detta tack
vare välutvecklade kompensatoriska mekanismer som reglerar blodflödet till levern
varav en är den s.k. arteriella bufferten (arterial ”buffer” response) vilket innebär att det
vid minskat portaflöde momentant sker en
vasodilatation av leverartären. Den andra
mekanismen är kollateralbildning förbi ocklusionen vilket kan ses redan efter några dagar.
Om hindret kvarstår blir området med kollateraler så småningom kavernöst omvandlat.
Ifall trombosen är begränsad till själva portavenen uppstår i princip inte någon påverkan
på tarmcirkulationen. Risken för tarmnekros
är då en sällsynt (< 2%), men fruktad komplikation pga. av hög mortalitet (20–50%).
Om mesenterialvenerna är engagerade ökar
risken för tarmnekros till 20% eller mer.
Orsaker

Hos barn är den vanligaste orsaken infektion (50%), framförallt vid neonatal
sepsis orsakad av navelvenskateterisering
(10–26%). Kongenitala hjärt-kärlmissbildningar och appendicit är andra riskfaktorer.
Hos vuxna påträffas två eller fler utlösande
faktorer hos 40–50% av patienterna. Vid sammanställning av olika patientserier med akut
PVT finner man en lokal faktor hos 30% och
en systemisk faktor hos 70% av patienterna
med identifierbar etiologi (tabell 1 och 2).
Klinik

Heterogen presentation från asymtomatiska patienter till de med tarminfarkt pga.
ischemi (tabell 3).
Utredning

Utredningen inriktas på att säkerställa
omfattning (total eller partiell) och utbredning av kärlocklusionen, att upptäcka
vanliga komplikationer samt att finna pre-

disponerande faktorer som kan vägleda den
fortsatta handläggningen.
Behandling

Prospektiva randomiserade behandlingsstudier saknas. Spontan rekanalisering tycks
vara ovanligt. Aktuella rekommendationer
(Baveno IV, AASLD) baseras på retrospektiva
studier gjorda på vuxna med huvudsakligen
extrahepatisk PVT utan samtidig malignitet och cirros. Vid såväl akut som kronisk
PVT bör predisponerande faktorer åtgärdas
(t.ex. MPD, p-piller, hormonsubstitution).
Samtliga patienter ska värderas avseende
förekomst av portal hypertension (esofagusvaricer, mjältförstoring) samt kontraindikation mot antikoagulantiabehandling.
Antikoagulantia anses inte kontraindicerat
vid förekomst av varicer ≤ grad II utan blödningsstigma (streaks, red spots). För större
varicer gäller att man innan start av behandling åtgärdar dessa enligt gällande riktlinjer.
Akut PVT

Antikoagulantiabehandling i minst 3 månader om inga kontraindikationer föreligger.
Utan antikoagulantiabehandling är risken
för att få en ny trombos i mesenterialbädden
generellt ökad tre gånger och upp till sex
gånger ifall en bestående trombofilifaktor
finns.
I retrospektiva studier fann man komplett, partiell respektive ingen rekanalisering i 50%, 40% och 10% vid tidig start av
antikoagulantiabehandling given under
6 månader. Effektmässigt är sannolikt
perorala antikoagulantia och subkutana
LMWH-preparat likvärdiga och det kan
vara en fördel att hålla sig till LMWH
så länge som den primära utredningen
pågår (veckor). Trombolys kan övervägas vid utbredd färsk trombotisering hos
framförallt yngre patienter utan samtidig
leversjukdom eller malignitet. Diskussion
bör i det enskilda fallet föras med centra
med särskild kunskap och erfarenhet.
Patienter med övergående lokala bukfaktorer och utan bestående koagulopati värderas med ultraljudsundersökning efter 3–6
månader. Ifall portavenen rekanaliserats
eller oförändrad trombosutbredning föreligger, kan antikoagulantiabehandlingen
avslutas. Tillsvidarebehandling bör ges vid
förekomst av bestående protrombotiska
faktorer, ifall extensiv trombosutbredning
påvisats samt vid kirurgisk shuntning.
Vid infektionsrelaterad PVT kombineras
antibiotika med antikoagulantia. Vid tarmischemi kan akut laparotomi eventuellt
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med samtidig trombektomi behövas. Det
är viktigt att tidigt starta antikoagulation
även vid dessa sällsynta fall.
Kronisk PVT

I. Förebygg/behandla varixblödning
Sök efter esofagusvaricer och behandla
primär-/sekundärpreventivt med betablockad eller endoskopisk varixbehandling. TIPS är oftast inte tekniskt möjligt
att utföra.
II. Förebygg retrombos
Initiera antikoagulantiabehandling vid förekomst av protrombotiska faktorer. Behandlingen minskar risken för retrombos utan att
öka risken för varixblödning om varicerna är
behandlade enligt ovan. I en studie förbättrades dessutom överlevnaden vid behandling av patienter med utbredd PVT.
III. Behandla eventuell kolangiopati
Vid kolangiopati (ikterus eller gallgångsymptom) till följd av kompression av en
kavernöst omvandlad portaven, är förstahandsvalet ERCP med eventuell stenextraktion och inläggning av stent, vilken
kan avlägsnas efter 3–6 månader. Andra
behandlingsmöjligheter är TIPS, kirurgisk
portosystemisk shunt samt kolangioenterisk
anastomos.
IV. Bestående svår portal hypertension
Kirurgisk portosystemisk shunt kan bli
aktuell i dessa ovanliga fall och då i första
hand s.k. splenorenal shunt förutsatt att
mjältvenen är bevarad.
Prognos

I oselekterade patientmaterial är 1-, 5- och
10-årsöverlevnaden 70%, 61% och 54%. Vid
avsaknad av cirros, malignitet och trombos
i mesenterialvenerna är prognosen mycket
god med motsvarande överlevnader på 95%,
89% och 81%.
Prognostisk gynnsamma faktorer är:
– Låg ålder
– Ingen cirros
– Ingen malignitet
– Ingen mesenterialventrombos
– Ingen ascites
Mortaliteten vid PVT är framförallt kopplad till underliggande sjukdomar och sällan
till följd av komplikationer relaterade till
den portala hypertensionen
Risken för retrombos efter levertransplantation är cirka 5% om man inte ger antikoagulantia.
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EGNA STUDIER I SILKs REGI
I SILKs regi har vi genomfört en retrospektiv multicenterstudie med syfte att undersöka epidemiologi, klinisk presentation och
prognos vid BCS och PVT. I sluten- och
öppenvårdsregistret på 11 sjukhus sökte vi
efter patienter med diagnos BCS (1986–
2003) och PVT (1995–2003). Medianuppföljningstiden var cirka 3 år.
Resultat BCS
43 BCS-patienter (medianålder 40 år)
identifierades, av vilka 21% samtidigt hade
PVT. Den åldersstandardiserade incidensen
och prevalensen var 0,8 per million per år
respektive 1,4 per million invånare. MPD
(38%), koagulopatier (31%) och P-piller var
de vanligaste riskfaktorerna. Två eller fler
riskfaktorer påträffades hos 44%. Hos 23%
av patienterna kunde en bakomliggande
riskfaktor inte hittas. 72% hade behandlats
med antikoagulantia. TIPS, kirurgisk shunt
operation och levertransplantation utfördes
på 4, 6 respektive 18 patienter. Nitton patienter dog. 1, 5 och 10-årsöverlevnaden var 47%,
28% respektive 17% (figur 1).
Resultat PVT
173 PVT patienter (medianålder 57år) kunde
identifieras och i 31% av fallen var mesenterialvenen engagerad. Den åldersstandardiserade incidensen och prevalensen var 0,7 per
100 000 per år respektive 3,7 per 100 000
invånare. Riskfaktorer presenteras i tabell
2 och kliniska fynd i tabell 3. Två eller fler
riskfaktorer påträffades hos 46%. I 10% av
fallen kunde en bakomliggande riskfaktor
inte hittas. 72% behandlades med antikoagulantia någon gång under uppföljningstiden.
Trombolys, TIPS, kirurgisk shuntning och
levertransplantation utfördes på 6, 3, 2 respektive 8 patienter. 74 patienter avled. Den
totala 1- och 5-årsöverlevnaden var 69% respektive 54%. Utan underliggande cirros eller
cancer var överlevnaden 92% respektive 76%.
Diskussion
En nationell genomgång av dessa ovanliga tillstånd har inte genomförts tidigare.
Nyhetsvärdet av studierna är att vi för första
gången kunnat ta fram tillförlitliga incidensoch prevalensdata i en oselekterad västerländsk population (tabell 4 och 5). Dessvärre
var den kumulativa överlevnaden för BCS
lägre än en jämförbar internationell cohort
(n=238). Orsaken är inte klarlagt men skulle
bl.a. kunna bero på att våra patienter hade
högre förekomst av samtidig PVT och att
färre var asymptomatiska och alltså mer

”sjuka” vid diagnos. TIPS användes i lägre
omfattning men fler levertransplanterades.
Möjligen kan avsaknaden av ett nationell
centra för utredning och behandling av BCS
ha påverkat utfallet.
För PVT var överlevnadsdata jämförbara med litteraturen. Mortaliteten pga.
tarmgangrän var låg (1%) och prognosen
god i avsaknad av bakomliggande cirros
eller malignitet. Andelen med MPD och
koagulopati var relativ hög jämfört med
litteraturen trots att alla patienter inte var
konsekvent utredda för protrombotiska
faktorer. Multifaktoriell genes var vanligt.
FRAMTIDA STUDIER
För närvarande pågår studier som innefattar
såväl fall-kontroll-upplägg som en prospektiv del med syfte att undersöka förekomst
och prognostisk betydelse av protrombotiska faktorer vid dessa ovanliga tillstånd.
En detaljerad analys av både etablerade
förvärvade och ärftliga samt ”nya” presumtiva koagulationsfaktorer utförs på patienter
med eller utan levercirros. Vidare kommer
t.ex. polymorfism i JAK 2, trombocytaktivering och fibrinolysfaktorer att undersökas.
Referenser:
Lägg till: Murad 238 BCS-patienter; Baveno IV samt
AASLD-referenserna.
1. DeLeve LD, Valla DC, Garcia-Tsao G. Vascular
disorders of the liver. Hepatology 2009;49:1729-64.
2. De Franchis R, Evolving consensus in portal hypertension. Report of the Baveno IV consensus workshop on methodology of diagnosis and therapy in
portal hypertension. J Hepatol:2005:43:167-176.
3. Murad SD, Valla DC, de Groen PC, et al., Determinants of survival and the effect of portosystemic
shunting in patients with Budd-Chiari syndrome.
Hepatology, 2004;39(2):500-8.
4. Rajani R, Melin T, Björnsson E, Broome U,
Sangfelt P, Danielsson A, Gustavsson A, Grip O,
Svensson H, Lööf L, Wallerstedt S, Almer SH.
Budd-Chiari syndrome in Sweden: epidemiology,
clinical characteristics and survival - an 18-year
experience. Liver Int 2009;29:253-9.
5. Rajani R, Björnsson E, Bergquist A, Danielsson
A, Gustavsson A, Grip O, Melin T, Sangfelt P,
Wallerstedt S, Almer SH. Incidence, prevalence and
prognosis of Portal vein thrombosis - a multicenter
study of 173 patients. Submitted.
6. Rajani R, Almer S. Budd-Chiaris Syndrom.
2007 http://www.internetmedicin.se/dyn_main.
asp?page=2124
7. Rajani R, Almer S. Portavenstrombos. 2008 http://
www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2222
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Tabell 2. Lokala och systemiska riskfaktorer hos 173 svenska patienter
med portalvenstrombos. Patienter kan ha flera riskfaktorer.

Tabell 1. I litteraturen beskrivna riskfaktorer hos patienter med primärt
Budd-Chiaris syndrom (BCS) och portavenstrombos (PVT) utan bakomliggande cirros och malignitet.
Riskfaktor
Myeloproliferativ sjukdom
Atypisk
Klassisk
Antifosfolipidsyndrom
Paroxysmal nocturn hemoglobinuri
Mb Bechet
Faktor V Leiden mutation
Faktor II mutation
Protein C brist
Protein S brist
Antitrombin brist
Plasminogen brist
Graviditet
P-piller
Hyperhomocysteinemi
TT677 MTHFR genotyp

BCS (%)
40-50
25-35
10-25
4-25
0-4
0-33
6-32
5-7
10-30
7-20
0-23
0-4
6-12
6-60
37
12-22

PVT (%)
30-40
14
17
6-19
0-2
0-31
6-32
14-40
0-26
2-30
0-26
0-6
6-40
12
12-22
11-50

Riskfaktor

%

Lokal
Leversjukdom^
Abdominell malignitet
GI-inflammation
Bukkirurgi
Abscess

40
21
14
5
3

Systemisk
Trombofilifaktor
Tidigare trombos
Hormonsubstitution

22
19
12

Myeloproliferativ sjukdom (MPD)

11

Extra-abdominell malignitet
Reumatoid sjukdom
Blodmalignitet
P-piller
Graviditet

7
5
4
4
4

^av vilka 54 (76%) patienter hade cirros.

Tabell 3. Kliniska karakteristiska vid diagnos hos 173 svenska patienter
grupperade efter etiologi.
Demografi
Män/kvinnor
Ålder (år)
Vikt (kg)
Primärt upptagningsområde
Rökare/icke-rökare
Alkoholöverkonsumtion
Symptom och fynd
Buksmärta
Esofagusvaricer
Splenomegali
Ascites
Feber
Hypertensiv gastropati
GI-blödning
Ikterus
Varixblödning
Encefalopati
Ileus
Asymptomatisk
Child-Pugh klass
A
B
C

N-PVT (%) n=89 C-PVT (%) n=38
47/53
53/47
54a
60a
a
76
71a
79
68
19/81
21/79
21
29

M-PVT (%) n=46
67/33
67a
75a
85
33/67
44

78
44
26
17
48
21
21
12
13
2
5
7

46
76
71
67
19
52
37
35
24
25
5
3

70
78
50
55
26
37
36
26
30
10
0
2

-

14
61
25

0
87
13

N-PVT, portavenstrombos utan bakomliggande malignitet och cirros.
C-PVT, portavenstrombos och samtidig cirros.
M-PVT, portavenstrombos och samtidig malignitet med eller utan cirros.
a
Median

Figur 1.
Överlevnadsgrafer för
43 svenska patienter
med Budd-Chiaris syndrom diagnosticerade
år 1986-2003.

Figur 2.
Överlevnadsgrafer för
173 svenska patienter
med portavenstrombos
diagnosticerade år
1995-2003.

N-PVT, portavenstrombos utan bakomliggande malignitet och cirros.
C-PVT, portavenstrombos och samtidig cirros.
M-PVT, portavenstrombos och samtidig malignitet med eller utan cirros.

Tabell 4. Incidens och prevalens vid Budd-Chiaris syndrom.
Land och år
Japan 1989
Danmark 1981-85
Sverige 1990-2001(egna studier)

Design
Sjukhusenkät
Slutenvårdsregister
Sluten- och öppenvårdsregiter

Incidens (per million och år)
0.2
0.8

Prevalens (per million invånare
2.4
0.5
1.4

Tabell 5. Incidens och prevalens vid portavenstrombos.
Land
Japan 1975-82
Sverige 1970-82
Danmark 1981-85
Sverige 1995-2003 (egna studier)

Design
Obduktionsregister
Obduktionsregister
Slutenvårdsregister
Sluten- och öppenvårdsregiter

Incidens (per 100 000 inv och år.)
0.3
0.7

Prevalens (per 100000 inv.)
0.05%
1%
3.7

Vid levercirros varierar prevalensen mellan < 1% (kompenserad cirros) och 17% (dekompenserad cirros) men kan uppgå till 44% vid samtidig hepatocellulär cancer.
Efter levertransplantation är förekomsten 1–3% i litteraturen.
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Bästa medlem!
Så var då årets Gastrodagar avslutade. Jag
känner mig nöjd med dessa fyra dagar. Jag
tror att vi alla tyckte det var trevliga och
lärorika dagar. Många bra presentationer.
Vi har fått med oss nya kunskaper hem.
Ett stort TACK till Congrex och den
lokala organisationskommittén och ni alla
på GEA som visat er mottagning. Tack till
alla sponsorer.
Utställarna hade en bra placering och så
även abstracten, det var gott om tid att gå
runt bland dessa.
Studiebesöket var intressant och det var
många anmälda till det. Mag-tarmlab på
GEA är ju ensamma i Sverige vad gäller
vissa undersökningar. Det är alltid roligt
att se vad andra har för verksamhet inom
endoskopin, det kan se lite olika ut i vårt
avlånga land.
Vi tog Älvsnabben till den mycket trevliga
banketten, där vi fick en utsökt trerätters
middag. Mellan rätterna var det en Quiztävling, ett roligt inslag med många skratt.
Musikunderhållningen stod bandet
Markus Cirkus för, vilket höjde stämningen
rejält. Efter middagen bjöds det upp till
dans.
Vi hälsar Gisela Ringström (från Sahlgrenska) välkommen som vår nya styrelsemedlem.
Vår nya styrelse ser ut så här:
Ordförande
Mirjam Bjurek
Vice ordförande
Ulrika Dovner
Sekreterare
Mona Olofsson
Kassör
Agneta Schedin
Ledamot
Gisela Ringström
Ledamot
Eleonor Johnson
Adjungerad ledamot Suzanne Lord
Ni får ta del av reseberättelsen från Mona
Hansson, och nu har vi fått den första tecknade serien i Gastrokuriren. Tack för den
Mona!
Nu ser vi fram emot
nästa års Gastrodagar i
Stockholm 17–20 maj.
Vi i styrelsen önskar
att Ni alla får en solig
och varm sommar, och
en skön semester.

§1
Mötet öppnades av ordförande Mirjam
Bjurek och alla hälsades välkomna.
§2
Medlemmarna godkände kallelsen.

Mirjam tog upp styrelsens förslag på att
utöka den nuvarande styrelsen med en ledamot. Frågan är bordlagd till nästa årsmöte
2010, då beslut tas av medlemmarna.

§6
Till justeringsmän av årsmötets protokoll
valdes Carina Wirlöf och Anita Belin.

§14
Val av styrelsemedlemmar:
I tur att avgå: Vice ordförande Eleonor
Johnson.
Helena Lucas representerade valberedningen och lade fram valberedningens förslag, och styrelsens sammansättning är:
Ordförande Mirjam Bjurek ssk 1 år sittande.
Vice ordförande Ulrika Dovner ssk 2 år
nyval.
Sekreterare Mona Olofsson usk 1 år sittande.
Kassör Agneta Schedin ssk 1 år sittande.
Ledamot Gisela Ringström ssk 2 år nyval.
Ledamot Eleonor Johnson ssk 2 år nyval.
Suzanne Lord adjungerad till ledamot.

§7
Medlemmarna godkände föregående årsmötesprotokoll.

§15
Val av revisorer: Inger Löfberg och Monica
Bohman Galiamoutsa.

§8
Suzanne Lord läste upp verksamhetsberättelsen för 2008-05-07–2009-05-05, bilaga 1.

§16
Val av valberedning:
I tur att avgå: Helena Lucas.
Sammankallande:
Ruth Svedlund 2 år nyval.
Ulrica Samuelsson 2 år nyval.
Margareta Bouleau 2 år nyval.

§3
Medlemmarna godkände dagordningen.
§4
Mirjam Bjurek valdes till mötets ordförande.
§5
Mona Olofsson valdes till mötets sekreterare.

§9
Kassör Agneta Schedin redovisade kassarapporten, bilaga 2 och informerade om hur
fördelningen av medlemmar mellan sjuksköterskor och undersköterskor är.
§10
Revisorerna Monica Bohman Galimoutsa
och Inger Löfberg har funnit att ekonomin
är väl dokumenterad. De har inte funnit
anledning till anmärkning och tillstyrker
att årsmötet godkänner resultaträkning
och balansräkning, samt beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året,
bilaga 3. Revisionsberättelsen lästes upp av
Birgitta Hammarlund.
§11
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av medlemmarna.
§12
Medlemsavgiften förblir 200 sek/år.

Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson
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Protokoll från
Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal
Årsmöte i Göteborg 2009-05-05

§13
Det har inte inkommit några frågor eller
skrivelser till styrelsen under året.

§17
Mirjam läser upp en rapport från ESGENAs
representant Gunilla Strand, bilaga 4.
§18
Styrelsen tackade Helena Lucas för sitt jobb
i valberedningen.
§19
Svenska Gastrodagarna blir i Stockholm
17–20maj 2010, med årsmöte.
§20
Maria Hjort, Olympusstipendiat, berättar
om vad hon gjort för stipendiet.
Mötet avslutas av Mirjam Bjurek.
Vid protokollet
Mona Olofsson
Protokollet justeras
Carina Wirlöf, Anita Belin

G a s t r ok u r i r e n 3 • 2009

Verksamhetsberättelse för
Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal
2008-05-07–2009-05-05
Under det gångna året har styrelsen bestått
av:
Mirjam Bjurek, ordförande;
Eleonor Johnson, vice ordförande;
Agneta Schedin, kassör;
Mona Olofsson, sekreterare;
Suzanne Lord, ledamot;
Ulrika Dovner, ledamot
Styrelsen har under verksamhetsåret haft
två styrelsemöten och sju telefonmöten
protokollförda. En stor del av styrelsearbetet består av informella kontakter via
telefon och e-mail.
Ordförande är adjungerad i SGF
(Svensk Gastroenterologisk Förening) och
har där deltagit i tre styrelsemöten och två
telefonmöten.
Styrelsen har fördelat arbetet på följande
sätt:
Ordförande har ansvar för kontakten
med ”industrin” och sponsorbrev har
skickats till ett flertal företag. Ordförande
har haft kontakt med de lokala representanterna för Svenska Gastrodagarna i
Göteborg. Ordförande har kontakt med
högskolor angående utbildningar. Blekinge
Tekniska Högskola har under våren startat
en uppdragsutbildning i gastrointestinal
endoskopi på halvfart i två år. I höst startar
en uppdragsutbildning i gastroenterologi +
omvårdnad inom gastroenterologiska sjukdomar 20 hp på Sahlgrenska Akademin,
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Ordförande har fortsatt arbetet med
våra Svenska hygienriktlinjer i en arbetsgrupp med representanter från vårdhygien,
medicinteknisk expertis och leverantörer
av diskdesinfektorer. Det är ett levande
dokument och uppdateras kontinuerligt.
Vice ordförande har ansvar för stipendieansökningar.
Sekreteraren har skrivit alla styrelseprotokoll och medlemsbrev som införts i
Gastrokuriren.
Kassören sköter ekonomin och tillsammans med en ledamot uppdaterat medlemsregistret.
En ledamot är webbansvarig, lägger in
ny information och ser till att innehållet
är aktuellt på hemsidan. Hon ansvarar för
att allt sparas ner på vår server.
En ledamot har haft kontakt med de
lokala representanterna inför Svenska
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Gastrodagarna i Göteborg. Hon har också
kontakt angående utbildningen i Umeå,
tyvärr blev den ej av i höstas pga. för få
sökande.
Under året har styrelsen gått igenom
all sparad dokumentation som funnits
i ett flertal pärmar, gallrat och sparat
dokument, som är värda att spara. Vi har
påbörjat arbetet att dokumentera vilka
som suttit i styrelsen genom åren.
Hemsidan arbetas med kontinuerligt
och statistik finns. Man kan t.ex. se vilka
sökord som använts och var i världen
användarna finns.
Vi vill också från styrelsens sida framföra ett varmt tack till de företag som
bidrar med ekonomiskt stöd och via styrelsens försorg har ett flertal stipendier
delats ut under året.
Ett varmt tack till alla som är delaktiga
i hygienriktlinjerna.
Följande stipendier har delats ut 2009:
Ecco-mötet i Hamburg 2009
Lavinia Stern, ssk Danderyds Sjukhus Stockholm.
Svenska Gastrodagarna i Göteborg 2009
Christina Eriksson, usk Kullbergska Katrineholm.
Lotta Langer, ssk Karlstad.
Mona Hansson, ssk UAS Uppsala.
Birgitta Hammarlund, ssk Visby.
Ingrid Rothman ssk, MAS Malmö.
Nordiska mötet i Stavanger
Orania Sennevall, ssk DS Stockholm.
Ann-Christin Jeansson, ssk Kalmar.
UEGW London
Ellenor Söderlund, ssk SÖS Stockholm.
Monica Boman Galiamoutsa, ssk Liljeholmen
Stockholm.
Olympus resestipendium
Åsa Gillstring, ssk Danderyd Stockholm.
Schering Plough stipendium
Anette Forsell, ssk Huddinge Stockholm.
Kommande Kongresser:
Nordiska mötet i Stavanger 8–11 juni 2009.
Europeiska mötet, UEGW, London 21–25 november 2009.
SADE-mötet Stockholm v 03 2010.
ECCO-mötet våren 2010.
Svenska Gastrodagarna i Stockholm 17–20 maj
2010.
Göteborg 2009-05-05
Mirjam Bjurek
Ordförande SEGP

segps styrelse 2009
Ordförande:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se
Vice ordförande:
Ulrika Dovner
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel. 018-6114592
Fax: 018-6114537
ulrika.dovner@akademiska.se

Iris Posserud

Sekreterare:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
774 82 Avesta
Tel:0226-496 493
Fax: 0226-496 108
mona.e.olofsson@ltdalarna.se
Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-51770302
Fax. 08-1773312
agneta.schedin@karolinska.se

Ledamot
Gisela Ringström
Magtarmlab
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Tel. 031-342 81 07
Fax. 031-741 29 17
gisela.ringstrom@vgregion.se

Ledamot
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-7146309
Fax: 08-7146668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Adjungerad ledamot:
Susanne Lord
Kirurgoperation
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-6162374
Fax: 08-6162460
suzanne.lord@sodersjukhuset.se
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Gastrodagarna 2009 –en reseberättelse
Jag har haft förmånen att få åka på Gastrodagarna i Göteborg. Tack SEGP för stipendiet!

G

öteborg bjöd på det perfekta
vädret. Med regn och blåst var det
ingen som satt och längtade ut,
föreläsningarna blev välbesökta och utställarna fick gott om besökare vid kafferaster
och lunchpauser.
Detta möte är Sveriges största vetenskapliga möte för gastroenterologi och hepatologi. På mötet kan medicinare, kirurger och
personal från svenska gastroenterologienheter träffas för att ta del av de senaste rönen
och utvecklingen inom området. Så stod det
i programbladet och det var precis vad det
var. Med 13 års erfarenhet från Akademiska
sjukhusets Gastromottagning i Uppsala så
borde man väl kunna en hel del. Men man
blir tydligen aldrig fullärd, för under mötets
fyra dagar så hann jag ta del av en massa
nya saker. Att få delta på denna kongress
är inspirerande och utvecklande och borde
vara fler förunnat.
Här kommer några axplock

på det som var

nytt för mig.
Gastrisk pacemaker; en metod där man
opererar in en elektrisk impulsgivare som
stimulerar magsäcken, det minskar illamående vid gastrisk pares.
Endoskopisk kontrastförstärkning; med
hjälp av olika ljus och färglösningar kan
man lättare se förändringar i slemhinnan.
Optisk biopsi; gör väl patologerna arbetslösa eftersom skopisten med hjälp av mikroskop på endoskopet kan titta på cellerna
direkt.
Spy glass lät väldigt konstigt eftersom jag
i mitt dagliga arbete inte har något att göra
med ERCP:er, men det var i alla fall en ny
teknik att komma längre in i gallvägar och
pancreasgångar.
NOTES var en annan programpunkt. I
min hjärna gick tankarna till anteckningar
eller kanske ett e-postprogram. Men det var
i själva verket ett TV-program, för vi fick se
en snutt från den amerikanska drama-TVserien Cityakuten. Där opererade de ut en
blindtarm via ett gastroskop. Nu var jag inte
seriös, NOTES är inte ett TV program, det
betyder att man via ett hålrum som t.ex.
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Med 13 års erfarenhet från Akademiska sjukhusets Gastromottagning i Uppsala så borde man väl kunna en hel del.
Men man blir tydligen aldrig fullärd, för under mötets fyra
dagar så hann jag ta del av en massa nya saker.

magsäcken, tarmen eller vagina, perforerar
slemhinnan och går ut i fri bukhåla för att
operera gallblåsa, blindtarm m.m. Varför
ska man då krångla till det på det här viset?
Jo, man slipper operationsärr och mindre
postoperativ smärta. Tekniken är verkligen
i sin nybörjarfas och har väl mest testats
på grisar.
Föreläsningen om funktionella magtarmsjukdomar fick mig att inse att allt inte
är colon irritabile.
”Morgondagens hälsokonsument. En
ny värld och nya villkor. Nya möjligheter
för alla.” Det var ett tankeväckande symposium om hur vi ändrar våra behov allt
eftersom förutsättningarna ändras. Vad är
hälsa? Förut åt vi för att överleva, nu äter vi
för att må bra. Förr gick man till doktorn
och trodde på vad han sa, nu går man till
Internet och tar reda på om det doktorn
sa var sant!
är både trevligt
och lärorikt. Hur kan det komma så mycket
nya produkter?
Självklart så tog jag tillfället i akt och åkte
på studiebesök. Under bussresan till Östra
Att gå runt bland utställarna

sjukhuset så passade vår guide (endoskopipersonal från GEA/ÖS) att berätta lite
om Göteborg, vilket var ett trevligt initiativ. På deras mottagning var det trångt om
utrymme, det var imponerande att de hann
med 120 patienter per vecka. Som tur var
skulle de få flytta till nya och bättre lokaler.
Likom tidigare år var det även ett socialt program. Göteborgs Stad och Västra
Götalandsregionen hälsade alla deltagare
välkomna med en välkomstmottagning.
Kongressens middag avnjöts på sedvanligt
sätt med god mat, trevligt sällskap, underhållning och dans.
fyra mycket
intensiva dagar med ny kunskap, många
intryck och trevlig samvaro.
Som avslutning vill jag glädja Cirkus
Markus, underhållarna på kongressmiddagen, de hade läst igenom Gastrokuriren och
tyckte att den var lite tråkig eftersom den
saknade serier.
Sammanfattningsvis var det

Mona Hansson
Sjuksköterska
Gastro mottagningen
Akademiska sjukhuset, Uppsala
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