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Colangitis esclerosant primària

• Malaltia colostàsica crònica causada 
per inflamació fibrosant dels 
conductes biliars extrahepàtics, 
intrahepàtics (o tots dos).

• Produeix estenosi via biliar, colèstasi i 
acaba en cirrosi biliar.



Colangitis esclerosant primària

Conductes biliars normals                           Conductes inflamats a la CEP



Colangitis esclerosant primària.

Epidemiologia. 

• Malaltia rara.

• Prevalença: 16/100000

(< 50/100000)

• Més Nord d’Europa

• Més homes: 65-70%

• Edat: 30-40 anys

• Associada a colitis ulcerosa

• En Espanya: 44% casos en CU

• Però si biòpsies: 90% de CEP 
tenen signes CEP.



Pathogenesis of PSC

Dyson JK et al. Lancet 2018;391: 2547-2559

Factores genéticos + ambientales



Colangitis esclerosant primària.

Presentació clínica

• Asimptomàtica - 50% diagnòstic: alteració bioquímica

• Colèstasi crònica: astènia, pruïja, esteatorrea, dèficit 
vitamines, icterícia

• Colangitis recurrent: febre, calfreds, dolor hd.

• Complicacions de malaltia hepàtica crònica



Colangitis esclerosant primària

Bioquímica en el moment del diagnòstic

Test % anormal

Fosfatases alcalines 100

Transaminases 95% (< 300 UI/L)

Bilirrubina 65

Albúmina 20

Temps protrombina 10

Coure orina 65



Proves d’imatge. Ultrasonografia

• Pot veure estenosi i dilatacions,  però es poc sensible.

• Preferible colangio –RM.



Colangitis esclerosant. Colangioresonància

• Test radiològic de primera elecció. Essencial pel diagnòstic. Sens: 86%; Esp: 94%

• Estenosi multifocals, anulars, curtes, alternant amb segments normals o 
lleugerament dilatats.  



Colangitis esclerosant primària. ERCP

• Invasiu

• Pel diagnòstic: només casos de dubte



Anticossos anticitoplasma dels neutròfils (ANCA)

• cANCA (Citoplasmàtica)

Proteinasa 3 (PR·)

Vasculitis: Wegener

• pANCA (Perinuclear)

Mieloperoxidasa

Vasculitis: PAN microscòpica, GNRP

• pANCA atípics o x-ANCA (Perinuclear)

Laminines nuclears (A,C,B1,LBR)

CU, C.E.P (70%), H.A.I.



Histologia hepàtica

Fibrosi concèntrica periductal (“pell ceba”)

• No es requereix pel diagnòstic si es veuen alteracions radiològiques

• Útil si: “small duct PSC”

• Característic: fibrosi periductal en pell de ceba

• Si progressa la fibrosi: cirrosi biliar.



Criteris diagnóstics CEP. 

• Anormalitsts colangiográfiques típicas: ERCP ó colangioresonància
(excepte variant petit conducte)

• Clínica, bioquímica i histologia compatible :
associació CU, augment fosf. alcalines, p-ANCA (80%), biòpsia)

• Exclusió d’altres causes de colangitis esclerosant:
– cirurgia biliar (no colecistectomia simple)
– anormalitats congènites via biliar
– colangiopatia associada a la SIDA
– estenosi isquèmica
– neoplàsies via biliars
– exposició a químics: floxuridina, formol
– evidència de CBP i HCA
– colangitis IgG4



Historia natural . 

• Variable i impredictible

Supervivència Mediana : 10-12 anys des del diagnòstic fins a la mort o el 
trasplantament

10 – 12 years

Karlsen et al.  J Hepatol 2017;67:1298-1323



Complicacions de la CEP.

• Litiasi biliar: 2,5%

• Estenosi significativa: 5-10%.

• Colangitis recurrent: més si procediments intervencionistes

• Cholangiocarcinoma: 10-20%:
– Pes de pèrdua, dolor abdominal, augment de l'icterícia

– Augment ràpid de la fosfatasa alcalina.

– La detecció precoç és difícil:

• CT i MRCP: poca sensibilitat

• CA 19.9> 200 i estenosi conducte biliar predominant

• Diagnòstic: citologia ± FISH, biopsia endoscòpica

• Augment freqüència càncer colon: colonoscòpia anual

• Colèstasi crònica

• Insuficiència hepàtica: cirrosi.  



Transient Elastography for Staging of Fibrosis and 

Clinical Prognosis in Primary Sclerosing Cholangitis

Ehlken H et al. Plos One 2016 Oct 10;11(10):e0164224



Tractament de la CEP

• Tract. Mèdic

– Ac. ursodesoxicòlic 10-15 mg/Kg dia
• millora alt. bioquímiques

• efecte dubtós en supervivència

– Noves teràpies: norUDCA, 

Agonistes receptors nuclears

• Tractament de estenosis dominant: si clínica

• Tractament empíric colangitis aguda

• Trasplantament hepàtic:

• Hiperbilirubinèmia> 6 mg / dl, 

• Albúmina sèrica <28 g / l

• Ascites, encefalopatia hepàtica

• Pruïja intractable

• Colangitis recidivant (3/any) 

o que no respon



Síndromes de solapament (superposició – Overlap).

CBP: 
Amb HAI:

• Síndrome superposició
• Forma hepatítica CBP
• CBP amb signes de HAI

Amb CEP.

CEP:

Amb HAI

Amb CBP



Síndromes de solapament (“overlap”) 

HAIHAI

CBP CEP

2-20% 7-14%

Boberg and IAIHG, J Hepatol 2011



Síndrome solapament CBP- HAI

• Presenten conjuntament dades de les dues malalties.
• No hi ha dades clíniques clarament diferencials de CBP-HAI.

2 de 3:

F. Alc > x2 ó GGT>x5 LSN

AMA (+) > 1:40

BH: lesió ductal florida

2 de 3

ALT > 5 LSN
IgG > 2 LSN o SMA>1/80
BH: necrosi erosiva linfocítica 

periportal o periseptal

Síndrome solapament CBP HAI

CBP HAI

Criteris de Paris

El més freqüent: CBP i hepatitis autoimmune es presenten simultàniament.
També pensar en l’entitat: si un malalt no respon a urso 



Colangitis biliar primaria (CBP) amb hepatitis 

autoimmune (HAI). Histologia.

Cortesia Dra. Maite Salcedo



Prognosis of overlap syndrome (PBC-AIH)

Yang F et al. Clinic Rev Allerg Inmunol 

2016           
Neuhauser M et al. Am J Gastroenterol 2010

Adverse outcome: LR death, LT, 

complications of cirrhosis
Survival: LR death, LT



Tractament de la síndrome de superposició CBP-HAI

 No hi ha estudis controlats

 Urso (dosi CBP) + Esteroides (dosi HAI):
 Alta eficàcia
 Potser més facilitat per suprimir esteroides després remissió que 

HAI sola. 



Síndrome de solapament CBP – Colangitis esclerosante (CEP)

Autor Sexe

Edad

AMA PBH MRI ERCP

Rubel, 1984 H,52 1/1280 Fibrosi
periductal

ND CEP intra i 
extrahepàtica

Burak, 2001 D,42 PDC-E2 +
OGDC-2 +

CBP ND CEP intra i 
extrahepàtica

Kingham, 
2005

D49, D72 1/640
1/320

CBP e.4
ND

ND
ND

CEP intra-extra
CEP 

Jeevagan, 
2010

D64 (-) CBP CEP 
intrah.

CEP intrah

Oliveira, 
2012

D48 M2 (+) Fibrosis pell
ceba

Normal ND



Hepatitis autoimmune en pacients amb CEP

• Millor que parlar de superposició: 

• Diagnostic per separat:
• Criteris CEP i criteris hepatitis autoimmune
• Transaminases e IgG poden indicar HAI però no sempre
• Millor tenir histologia

• Global: 7-14% de les CEP
• Nens: 30-50%

• Tractament: corticoides i urso. Rescat amb  micofenolat.



Moltes gràcies


