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Sammandrag av avhandlingen: Liver cirrhosis in southern Sweden – epidemiology and clinical course.

D

e vanligaste orsakerna till levercirros i Sverige är hög alkoholkonsumtion och kronisk hepatit
C virus-infektion, men det finns även andra
orsaker såsom fettlever och autoimmuna
sjukdomar. Det tidiga symtomlösa stadiet
kallas kompenserad cirros. När sjukdomen
fortskrider övergår emellertid cirrosen i en
dekompenserad fas som kännetecknas av
tillkomst av ascites, blödning från esofagusvaricer eller hepatisk encefalopati.
Syftet med mitt avhandlingsarbete var att
undersöka förekomsten av levercirros och
beskriva sjukdomsförloppet. Vi använde
patientregister vid tio olika sjukhus i Skåne
för att hitta patienter som diagnostiserats
med cirros från 2001 till 2010. Sammanlagt identifierades 1317 patienter. Från
patienternas journaler inhämtade vi därefter uppgifter om bl.a. cirrosens grundorsak,
komplikationer, död och levertransplantation. Uppgifterna analyserades statistiskt i
fyra delarbeten.

I delarbete 2 studerades överlevnad efter

I delarbete 1 beskrivs vårt patientmate-

mellan kliniskt förlopp och cirrosens grundorsak. I gruppen alkoholcirros hade 89 %
utvecklat dekompensation inom tio år från
diagnos, medan motsvarande andel vid
hepatit C-cirros och kryptogen cirros var
58 % och 75 %. Alkoholcirros och kryptogen cirros visade sig ha sämst överlevnad,
18 % respektive 11 % efter 10 år. Detta
är i samklang med fler komplikationer i
alkoholgruppen respektive högre genomsnittsålder vid kryptogen cirros. Vid uppföljningstidens slut, december 2017, hade
991 av totalt 1317 patienter avlidit. Leversvikt eller andra komplikationer till cirros
var de vanligaste dödsorsakerna, totalt 49 %.
Bland patienter med hepatit C-cirros var
emellertid levercancer den vanligaste döds-

rial. Vi undersökte förekomsten av cirros
i Skåne. Medelåldern vid cirrosdiagnos var
60 år och två tredjedelar var män. De vanligaste orsakerna var alkoholöverkonsumtion (58 %), hepatit C (13 %) och cirros
med oklar grundorsak (kryptogen cirros;
12 %). Den vanligaste komplikationen vid
diagnos var ascites (43 %). Incidensen för
cirros var 14,1/100 000 vilket är lågt jämfört
med många länder i Europa, men i nivå
med England och en tidigare svensk studie.
Män hade sämre överlevnad än kvinnor och
överlevnaden försämrades med stigande
ålder. Patienter med både alkoholöverkonsumtion och hepatit C som orsak till cirros
hade sämst prognos.
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dekompensation. Vi jämförde patienter
som var dekompenserade redan vid diagnos (n=629) med patienter som utvecklade
dekompensation först under uppföljningstiden (n=327). Oväntat nog visade det sig
att överlevnad, räknad från tidpunkt för
dekompensation, var bättre för de patienter
som var dekompenserade vid diagnos (33 %
vs 15 % femårsöverlevnad). Komplikation
med levercancer eller portavenstrombos
leder ofta till ökad dekompensation och
försämrar överlevnaden. Tillkomst av dessa
komplikationer kan till viss del förklara
varför överlevnaden var sämre för patienter
som dekompenserade under uppföljningstiden, men merparten av skillnaden är fortfarande oförklarad. En spekulation är att
patienter som upplever symtom kopplade
till cirros när de insjuknar är mer benägna
att förbättra sin livsstil på grund av rädsla
för försämring.
I delarbete 3 studerade vi kopplingen

orsaken och stod för 45 % av dödsfallen.
I gruppen cirros orsakad av autoimmun
hepatit förelåg nästan inga lever-relaterade
dödsfall och denna grupp uppvisade också
bäst tio-årsöverlevnad.
I delarbete 4 studerades risken att utveckla

levercancer till följd av cirros och överlevnaden efter detta. Det är känt att patienter
med cirros har ökad risk för levercancer men
risken varierar med cirrosens grundorsak. I
tidigare studier har man funnit att patienter
med hepatit C har en årlig risk på 2–4 %
och alkoholcirros 0,3–2,7 %. I vårt material
utvecklade 200 patienter levercancer. Hos
75 patienter fanns tumören redan vid cirrosdiagnos eller upptäcktes inom sex månader,
d.v.s. fanns troligen redan vid cirrosdiagnos. Det årliga insjuknandet i levercancer
var 1,5 % vid alkoholcirros och 4,7 % vid
hepatit C-cirros. Den genomsnittliga överlevnaden efter levercancerdiagnos var 4,5
månader hos patienter med alkoholcirros
och 11 månader hos patienter med hepatit
C-cirros. Orsaker var större tumörbörda och
sämre leverfunktion vid diagnos hos patienter med alkoholcirros, vilket gjorde att färre
blev aktuella för behandling syftande till
bot. För att hitta tumörerna tidigt, d.v.s. när
botande behandling är möjlig, rekommenderas övervaknings-undersökningar med
ultraljud av levern var sjätte månad. Detta
anses kostnadseffektivt när den årliga risken
för levercancer är 1,5 % eller högre. Vi fann
att risken för levercancer var 1,5 % per år
hos våra patienter med alkoholcirros. Våra
resultat stödjer därmed fortsatt övervakning
med ultraljud i den patientgruppen.
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