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PBC pati enter 710 

A MA- posi ti va 542 76, 5% 

AI H/overl ap 78 11% 

Kl åda di agnos 153 21, 5% 

Kl åda uppf ölj ni ng 109 15% 

Gall saltsbi ndare 70 11% 

Fati gue di agnos 158 22% 

Fati gue uppf ölj ni ng 107 15% 

Ci rros 189 27% 

Aci tes 68 10% 

Vari cer 94 13% 

Encef al opati 30 4, 2% 

HCC 24 3, 4% 

Levertranspl antati on 31 4, 4% 

PROGNOSE N F ÖR PATI ENTER MED PRI MÄR BI LI ÄR CHOL ANGI T HAR F ÖRBÄTTRATS I SVERI GE 

Bakgr und 

Pri mär bili är chol angi t (PBC) är en kroni sk aut oi mmun 

l eversj ukdo m som obehandl ad l eder till l everci rros och 

l everrel aterad död. En ökad i nci dens och preval ens har 

rapporterats på senare år, vil ket del vi s förkl arats med ökad 

kännedo m om sj ukdo men och ti di gare di agnosti k. Från Sveri ge 

kom epi de mi ol ogi ska studi er på 80- och 90-tal en där andel 

asy mt o mati ska pati enter angavs till 50- 70%. SI LK (Svensk 

i nternmedi ci nsk l everkl ubb) sa ml ade under ti di gt 90-tal en 

kohort på 559 svenska patient er där medel ål der n vi d 

i nsj uknande var 54 år och andel kvi nnor 89%.  26% dog under 

uppf ölj ni ngsti den på i snitt 9 år, varav 63% till följ d av 

l everrel aterad sj ukdo m och 12% av cancer1. 

Syftet med denna studi e var att i en ny svensk PBC kohort 

beskri va sy mt ombör da, cirrosutveckli ng och respons på 

behandli ng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met od 

Jour nal geno mgång från samtli ga 

uni versitetssj ukhus på PCB- pati enter 

mel l an 2005- 2016 

Resul tat 

710 pati enter i dentifi erades. 

Medi anål der vi d di agnos var 58 år och 

616 (87%) var kvi nnor. 128 (18%) 

avl ed under uppf ölj ni ngstiden, i snitt 

19 år.  

86%  behandl ades med 

ursodeoxychol syra ( UDCA). 26% var 

non-responders på UDCA enli gt Pari s II 

kri teri er. Endast ett fåtal (2%) fi ck 

second-li ne behandli ng och då i första 
hand med budesoni d 

Sl utsats 

Geno ms ni ttsål der vi d di agnos och könsf ördel ni ng är li kartade i denna moder na kohort j ämf ört med ti di gare beskri vna svensk pati entkohort. 

Där e mot ser prognosen ut att vara bättre trots att mer än en fj ärdedel hade cirros, möjli gen på grund av att fl ertal et pati enter i dag behandl as med 

UDCA. Det är vi kti gt att i dentifi era de som i nte svarar på behandli ng och fl er borde erbj udas second-li ne terapi. 


