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Primär skleroserande kolangit
(PSC) är en kronisk kolestatisk
leversjukdom med starkt sam-

band med inflammatorisk tarmsjuk-
dom. Kolangiografiska fynd med mul-
tipla intra- och/eller extrahepatiska
strikturer och dilatationer i gallträdet
ger diagnosen om andra orsaker till
striktur i gallträdet uteslutits. Etiologin
är okänd, men sannolikt spelar immun-
försvaret stor roll för utveckling och
progress av PSC [1].

Sjukdomen kan vara asymtomatisk
eller symtomatisk [2]. De vanligaste
symtomen är klåda, ikterus, buksmärta
och akut kolangit [3]. PSC är kroniskt
progredierande hos både symtomatiska
och asymtomatiska patienter, och leder
till levercirros och tilltagande lever-
svikt. Medianöverlevnaden är tolv år,
men sjukdomsförloppet är mycket vari-
abelt och sjukdomen förlöper ofta i
skov [2]. 

Symtom och komplikationer vid
PSC redovisas i separat ruta.

Flera behandlingsstudier
Idag saknas medicinsk behandling

som förhindrar sjukdomsprogress och
förebygger komplikationer vid PSC.
Penicillamin, kolchicin, kortikosteroi-
der och andra immunsupprimerande
droger, inklusive metotrexat, har prö-
vats, men har idag ingen plats vare sig
som singelbehandling eller utanför kli-
niska studier [4]. 

Vid tidig primär biliär cirros, en an-
nan kolestatisk leversjukdom, har be-
handling med ursodeoxycholsyra
(UDCA) viss gynnsam effekt; det finns
idag flera mindre studier av effekten av

UDCA vid PSC. Gallsyrapolen berikas
med denna vattenlösliga, atoxiska gall-
syra som i princip saknar biverkningar.
UDCA har dels en koleretisk effekt,
dels en immunmodulerande effekt. Be-
handling med UDCA har i några studi-
er visat sig förbättra levervärdena vid
PSC [4]. 

Från Mayo-kliniken kommer den
hittills största prospektiva randomisera-
de studien, i vilken 105 PSC-patienter
följts i medeltal 2,9 år. Behandling med
UDCA visade här ingen effekt vare sig
på symtom, histologi eller sjukdoms-
progress [5]. 

I en prospektiv, okontrollerad tysk
studie på 65 PSC-patienter kombinera-
des UDCA och endoskopiska dilatatio-
ner. Denna kombinationsbehandling
medförde signifikant ökad överlevnad
jämfört med den förväntade överlevna-
den i gruppen [6]. 

Eftersom PSC är en sjukdom med ett
så variabelt sjukdomsförlopp och en
medianöverlevnad på tolv år krävs en
stor patientgrupp som randomiseras
och följs under många år för att säkert
kunna utvärdera en behandlingseffekt.
Därför pågår för närvarande en multi-
nationell, placebokontrollerad, dubbel-
blind UDCA-studie inom ramen för
Sveriges internmedicinares leverklubb,
där ca 250 PSC-patienter skall följas
under fem år.

Endoskopiska dilatationer och stent-
ning av dominanta strikturer kan vara
värdefullt som symtomatisk behandling
vid recidiverande kolangiter, buksmär-
tor och ikterus [7]. Huruvida dilata-
tionsbehandling bromsar sjukdomsut-
veckling är ej undersökt. Endoskopisk
behandling bör därför inte fördröja
ställningstagande till levertransplanta-
tion.

Indikation 
för levertransplantation
PSC har under de senaste åren kom-

mit att bli den vanligaste indikationen
för levertransplantation i Norden. Pro-
gnosen är god, med en ettårsöverlevnad

på ca 80 procent [8]. På grund av det va-
riabla sjukdomsförloppet är det svårt att
bestämma optimal tidpunkt för trans-
plantation. PSC-patienter med cirros
och tecken på leversvikt eller stigande
bilirubinvärde bör alltid övervägas för
levertransplantation om cancer inte på-
visats. Det är viktigt att inte vänta för
länge med att remittera PSC-patienten
för transplantationsbedömning.

PSC och cancer i levern
PSC kan kompliceras av kolangio-

karcinom, gallblåsecancer eller hepato-
cellulär cancer. Kolangiokarcinom,
som är vanligast, drabbar 10–20 pro-
cent av patienter med PSC och kan upp-
träda hos patienter även utan levercirros
[2, 3]. 

Diagnosen kolangiokarcinom vid
PSC är mycket svår att ställa i det redan
så destruerade gallträdet (Figur 1) [9].
Ultraljud och datortomografi har låg
sensitivitet. Tumörerna är ofta bind-
vävsrika och det kan vara svårt att vid
biopsi erhålla representativa tumörcel-
ler  när en fokal leverförändring identi-
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fierats. Ofta diagnostiseras kolangio-
karcinom först efter levertransplanta-
tion, då hela levern noggrant kan under-
sökas. Snabb klinisk försämring med
tilltagande ikterus, viktnedgång, buk-
smärtor och feber kan ge upphov till
misstanke om att PSC-patienten har ut-
vecklat kolangiokarcinom. 

Det är emellertid inte möjligt att kli-
niskt skilja de PSC-patienter som ut-
vecklat cancer från dem med cirros i
slutstadium utan cancer [9]. Båda dessa
grupper uppvisar bl a viktnedgång, till -
tagande ikterus och buksmärtor. Kolan-
giografiskt är det svårt att veta vilken av
alla strikturer som är malign. Borstcy-
tologi via endoskopet från gall-
gångsstrikturer har låg sensitivitet, men
hög specificitet, och kan vara av dia-
gnostiskt värde. 

Tumörmarkörer
Förhöjda värden av tumörmarkörer-

na »carcinoembryonic antigen» (CEA)
och »carbohydrate antigen» 19-9 (CA
19-9) kan stödja misstanken om tu-
mörutveckling vid PSC. Dessa markö-
rer är inte tumörspecifika och stiger
även vid tex bakteriella kolangiter. Att
använda Ca 19-9 och CEA i kombina-
tion enligt formeln (CA 19-9
+(CEAx40))>400 kan öka sensitivite-
ten till 86 procent [10].

Vi saknar idag möjlighet att förutsä-
ga vilka PSC-patienter som kommer att
utveckla kolangiokarcinom. Patienter
som löper ökad risk tycks vara dels de
med inflammatorisk tarmsjukdom som
utvecklat kolorektal cancer/dysplasi,
dels rökare eller fd rökare [9, 11]. Det
finns ingen behandling för kolangiokar-
cinom, och när en tumör väl har utveck-
lats leder levertransplantation nästan
alltid till tumörrecidiv. Hepatocellulär
cancer ses hos ca 2 procent av PSC-pa-
tienterna [12].

PSC och inflammator isk 
tarmsjukdom
PSC har starkt samband med inflam-

matorisk tarmsjukdom, framför allt ul-
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Figur 1 . ERC-bild
(endoskopisk
retrograd
kolangiografisk
pankreatografi) av en
patient med PSC
som vid
transplantation
visade sig ha
utvecklat
kolangiokarcinom. Att
avgöra vilka av alla
dessa strikturer som
är malign är inte
möjligt.



cerös kolit. Ca 80 procent av patienter
med PSC har inflammatorisk tarmsjuk-
dom. Prevalensen PSC hos patienter
ned ulcerös kolit är 5,5 procent vid total
ulcerös kolit; 0,5 procent vid distal ko-
lit. Ulcerös kolit vid PSC karakteriseras
av total utbredning och låg sjukdoms-
aktivitet [13]. PSC kan debutera anting-
en före eller efter den ulcerösa koliten.

Eftersom kolit vid PSC oftast har ett
lugnt förlopp finns det risk för att dia-
gnosen förbises, varför alla PSC-pati-
enter bör genomgå koloskopi med mul-
tipla biopsier [14]. 

Sambandet mellan ulcerös kolit och
PSC kan innebära speciella problem.
PSC-patienter med portal hypertension
och ileostomi kan utveckla peristomala
varicer. Blödning från peristomala vari-
cer är svårbehandlad [15] och motiverar
remiss för ställningstagande till le-
vertransplantation. 

Vid proktokolektomi hos patienter
med ulcerös kolit har konstruktion av
bäckenreservoar kommit att bli den do-
minerande operationstypen. Kronisk
ospecifik inflammation i slemhinnan i
reservoaren (kronisk pouchit) är klart
överrepresenterad hos patienter med
PSC (60 procent) i jämförelse med pa-
tienter utan PSC (15 procent) [16].

Patienter med ulcerös kolit, framför
allt de med lång sjukdomsduration och
extensiv utbredning, löper en ökad risk
att utveckla kolorektal cancer. PSC är
också en oberoende riskfaktor för ut-
veckling av kolorektal cancer hos pati-
enter med ulcerös kolit [11, 17]. 

Orsaken till att patienter med PSC
löper särskilt stor risk att utveckla ko-
londysplasi är okänd. Den större ande-
len sekundära gallsyror som ses vid ko-
lestatisk leversjukdom har föreslagits
som förklaring. I en nyligen publicerad
amerikansk studie har man visat att
PSC-patienter ofta har kolondysplasi
eller cancer i proximala kolon (höger-
kolon), vilket kan stödja denna hypotes
[18]. 

Patienter som har genomgått le-
vertransplantation löper fortfarande en

ökad risk för utveckling av kolon-
dysplasi/kolorektal cancer. Regelbun-
den endoskopisk uppföljning i denna
grupp är viktig.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är primär skle-

roserande kolangit en sjukdom som in-
nebär en förhöjd risk för malignifiering
både i levern och i kolon. Effektiv me-
dicinsk behandling saknas. Vid tecken
på leversvikt bör därför dessa patienter
remitteras för levertransplantationsbe-
dömning. Vid rätt vald tidpunkt är över-
levnaden efter transplantation mycket
god, med hög livskvalitet.
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