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•Alkohol den vanligaste orsaken till allvarlig leverskada i 
västvärlden
•Mer än 60 g alkohol / dag hos män och 20gr /dag hos kvinnor 
kan ge upphov till leverskada 
•75 cl starksprit innehåller ca 300gr, 70 cl vin ca 80 gr, 50 cl 
starköl  ca 25 gr
•Övervikt kan ge fettlever och stegrade transaminaser , man 
bör därför ta kostanamnes och räkna ut BMI





•Buksmärtor och viktnedgång indikerar malign sjukdom
•Epidemiologi för hepatit 
•Hereditet för bland annat hemokromatos



•Spiders
•Palmarerytem
•Leverförstoring
•Ascites
•Ökad hudpigmentering
•Svullna metakarpofalangealleder
•Ikterus



•Opåverkade patienter med enbart måttlig stegring av 
ASAT och ALAT behöver inte utredas omedelbart
•De vanligaste orsakerna till leverenzym förhöjning är

• fettlever pga alkohol eller övervikt
• hepatit C, läkemedel 
• hemokromatos.

•Dessa utgör 95% av alla fall. 
•Om proverna inte stiger kan man avvakta upp till 6 
månader med mer omfattande utredning



Alla patienter med förhöjt ALP samt ASAT och ALAT bör 
utredas omgående. 
Dessa patienter kan ha tumörer i lever eller gallvägar, 
läkemedelsskador, skleroserande cholangit eller primär 
biliär cirrhos

Patienter med ikterus undersöks alltid med ultraljud om 
de även har förhöjda leverenzymer.



Aminotransferaser och GT
Fettlever, alkoholinducerad eller övervikt
Kronisk hepatit pga

Hepatit B
Hepatit C

Autoimmun hepatit
Hemokromatos
Alfa-1-antitrypsinbrist
Läkemedel inklusive hälsokostpreparat



Aminotransferaser  samt ALP och GT
Primär biliär cirrhos
Läkemedelsskador
Akut virushepatit



Aminotransferaser samt oftast ALP och GT
Hemangiom
Cystor
Fokal nodulär hyperplasi
Adenom
Hepatocellulär cancer
Metastaser



Aminotransferaser samt ALP och GT
Choledochussten
Gallgångscancer
Pancreascancer
Primär skleroserande cholangit



Ultraljud
Extremt undersökarberoende
Beroende av patientens kroppskonstitution
Värdet vid tidig diagnostik av fibros begränsad
Fråga efter flöde i v porta och levervener

Kontrast förstärkt ultraljud
Intravenös administration av små gasfyllda mikrobubblor som 
ökar dopplersignalen med ca 20dB





•Datortomografi med kontrast

•MR

•Hepatobiliära kontrastmedel för MR

•Leverbiopsi



•Viktigt att identifiera patienter med autoimmun hepatit 
tidigt i förloppet 
•Prognosen god om de får behandling i tid
•Autoantikroppar och elfores
•Ca 25% med hepatit typ 1 saknar karakteristiska 
autoantikroppar.
•Kolestatiska överlappningssyndrom är inte ovanligt.



•Kan uppkomma hos bägge könen men är vanligast hos kvinnor 
efter menopaus
•Incidens 1/100 000 innevånare
•Prevalens 16 / 100 000 innevånare
•Kliniska bilden vid insjuknandet varierar

Asymptomatisk men med patologiska levervärden
Fulminant hepatit



•Elfores visar förhöjt IgG
•Antinukleära antikroppar (ANA)

• Ses hos ca 60-80%

•Antikroppar mot glattmuskelceller (SMA)
• Ses hos ca 60--80%

•Antikroppar mot ”soluble liver antigen”, anti-SLA
Ses hos 10-50%



•Symptom vid insjuknandet: ospecifik trötthet, fluktuerande 
ikterus, obehag till höger, ledvärk
•30% av patienterna har cirrhos när diagnosen ställs
•De flesta patienter svarar på immunsuppressiv terapi med 
Prednisolon och Azathioprin vilken är livslång
•Svarar snabbt på behandlingen med snabb sjunkande 
transaminaser



•Incidens 2/100 000 innevånare i Sverige, 200 nya fall per år
•Prevalens 15/ 100 000 innevånare i Sverige, 1500 fall totalt i 
Sverige
•Flertalet patienter upptäcks i asymptomatiskt prognostiskt 
gynnsamt stadium
•Behandling med ursodeoxycholsyra (Ursofalk) förefaller 
bromsa sjukdomsprogressen
•Ökad risk för osteoporos och malnutrition



•Kvinnor / män 9/1
•Ofta andra extrahepatiska autoimmuna manifestationer t ex 
Sjögrens syndrom
•Vid sviktande leverfunktion är levertransplantation en mycket 
god behandlingsmetod
•Ofta hyperkolesterolemi med xantelasma
•Klåda klassiskt symptom

Ingen klar relation till s-gallsyror
Förändrad neurotransmission?



•Elfores visar förhöjt IgM
•Mitokondrieantikroppar typ M2 / M4

Påvisas i 95% av fallen

•Leverbiopsi visar destruktion av de små 
intrahepatiska gallgångarna



•Övervikt män 
•Sjukdomen kroniskt progredierande och leder efter hand till 
cirrhos, leversvikt och behov av levertransplantation
•Sjukdomen förlöper i skov och naturalförloppet varierar
•Vanliga symptom är ikterus, intermittent cholangit med feber 
och klåda
•80% av patienterna har samtidigt ulcerös colit
•Risk för cancer, cholangiocarcinom



•Antikroppar har låg klinisk relevans
•Gallgångarna extrahepatiskt och de större intrahepatiskt 
drabbas av kaliberväxlingar
•MRCP visar tydligt utseende på gallgångarna 
•ERCP visar tydligt utseende på gallgångarna 
•Leverbiopsi visar koncentrisk fibros kring mellanstora och 
större gallgångar, s k lökskalsfenomen





•Wilsons sjukdom , kopparinlagring
•Hemokromatos, järninlagring
•Graviditetsinducerad leversvikt - vanligast i  
tredje trimestern och inkluderar: 

”Acute fatty liver of pregnancy” 
HELLP syndrom (”hemolysis elevated liver enzymes and low platelets”)

•Reyes syndrom, akut steathos hos barn 
•Steathos beroende på alkohol eller obesitas





Definition:
Patologisk järninlagring i parenkymatösa organ 
ledande till cell och organskador.



•Vanligaste orsaken till järnupplagringssjukdom i norra Europa
•autosomalt recessiv sjukdom
•HFE-genen sitter på den korta armen i kromosom 6.
•Punktmutation i HFE finns hos >90 % av Hhpatienter
•Tre punktmutationer finns beskrivna: C282Y, H63D och S65C
•Homozygoti för C282Y ses hos 80-90 % av HH-patienter
•Labprover: Järnmättnad, Ferritin, S-Fe samt Hb



•Järn absorberas i duodenum och proximala jejunum
•Absorptionen av järn regleras via hormonet hepcidin
•Järn inducerar hepcidinsyntesen, och hepcidin blockerar 
järnupptaget i tarmen och järnfrisättningen från makrofagerna
•Vid hereditär hemokromatos ses patologiskt låga 
hepcidinnivåer
•Normalt tas 1 mg järn upp per dygn



•Normalt tas 1 mg dietärt järn upp dagligen
• I enterocyten kan järnet antingen lagras eller transporteras 
över basolateralmembranet till cirkulationen.
•I blodbanan är järnet i huvudsak bundet till plasmatransferrin.
•Överskottsjärn ackumuleras i parenkymatösa celler där det 
lagras i ferritin



Presentatör
Presentationsanteckningar
Normal järnbalans och avsaknad av inflammation. Nivåerna av interleukin-6 (IL-6) är låga och påverkar inte hepcidinsyntesen.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Enterocyter och makrofager blir järnfattiga, eftersom det järn som transporteras in i dessa celler (hos enterocyten via tarmlumen, hos makrofagen via fagocytos av röda blodkroppar) snabbt pumpas ut i serum via ferroportin. 



•Obehandlad kan hemokromatos leda till levercirrhos.
•Hepatocellulär cancer (HCC) uppkommer i hög frekvens hos 
cirrospatienterna
•Risken för primär levercancer bland hemokromatos  patienter 
som grupp, har minskat genom åren från relativ risk på 219 till 
ca 20.



•Ledaffektion är relativt vanligt, ofta en symmetrisk polyartrit
•Hudpigmentering (gråbrun) kan uppkomma i sena stadier av 
sjukdomen
•Diabetes
•Hjärtsvikt, arytmier 
•Hypogonadism 
•Hypothyreos 
Oftast är kliniken mycket mild



•Sekundär till exogent tillfört järn. Ses främst vid thalassemi 
som behandlas med blodtransfusioner
•Sekundär till kronisk anemi. Ses främst vid ineffektiv 
erytropoes. Har en ökad järnabsorption.
•Sekundär till sjukdom som antas leda till låga 
hepcidinnivåer. Ses t ex vid kronisk hepatit, cirrhos och 
långvarig alkoholöverkonsumtion.



HH är en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna i Skandinavien. 
Av denna anledning erbjuds anhörigscreening av 
förstagradssläktingar, det vill säga syskon, barn över 20 år och 
föräldrar.
Ferritin, transferrinmättnad och HFE-analys



•Hemokromatos behandlas med upprepad flebotomi
•Genom att tappa blod uppstår ett behov av att ersätta röda 
blodkroppar. 
•Kroppen kommer att använda befintliga järndepåer, vilka på 
sikt kommer att tömmas.





•Orsakas vanligen av övervikt, alkohol eller en 
kombination därav
•Personer med metabolt syndrom (övervikt, hypertoni, typ 
2 diabetes och hyperlipidemi) har ofta fettlever.



Begreppet ”Non Alcoholic Fatty Liver Disease” (NAFLD) 
inbegriper ett brett spektrum av leverskada, från steatos till 
steatohepatit med fibros och cirrosutveckling. 
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