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gallstone symptoms or acute gallstone compli-
cations, whereas expectant management is to be
recommended in cases of infrequent symptoms
or where their link with gallstone problems is in
doubt.

Correspondence: Dr. Gunnar Persson, Seni-
or Consultant, Dept. of Surgery, Länssjukhuset
Ryhov, S-55185 Jönköping.
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Leverbiverkningar av kolestatisk typ
är relativt ovanliga hos Läkemedelsför-
säkringen [1]. Flertalet har orsakats av
penicillinasstabila penicilliner. Sedan
1994 har vi handlagt 13 sådana ärenden.
Här beskrivs två typiska fall.

Fall 1
En medelålders, tidigare frisk kvinna,

arbetande inom sjukvården, drabbades
av en ytlig sårskada. Initialt fick hon ing-
en antibiotikabehandling, men efter två
dagar uppkom rodnad kring såret, och en
lymfadenit kunde palperas. Med hänsyn
till arbetsplats och åtföljande risk för sta-
fylokockinfektion satte man in penicilli-
nasstabilt penicillin (Heracillin). 

Två veckor senare blev hon illamå-
ende, fick försämrat allmäntillstånd,
»koncentrerad urin» och kittfärgad av-
föring. Till en början upplevde hon ock-
så stark trötthet. Det hela tolkades redan
från början som sannolik läkemedelsbi-
verkning, man fann inga hållpunkter för
annan lever- eller gallvägssjukdom. Bi-
lirubinvärdet var som högst 50 µmol/l,
S-ASAT 3,94 µkatl/l och S-ALAT
12,15 µkat/l. Hon förbättrades lång-
samt. Samtliga levervärden var norma-

liserade efter två månader. Läkemedels-
försäkringen bedömde att övervägande
skäl talade för samband mellan Heracil-
lin och hennes kolestatiska leverreak-
tion. Biverkningen bedömdes vara be-
tydligt allvarligare än den åkomma som
motiverat ordinationen. Hon erhöll er-
sättning.

Fall 2
En kvinna i 70-årsåldern med lindri-

ga hjärtbesvär av ischemisk typ fick ett
infekterat trycksår på en tå. Hon ordine-
rades penicillinasstabilt penicillin (He-
racillin) och insjuknade några veckor
senare med trötthet, illamående, ikterus
och klåda. Som högst noterades biliru-
bin 70 µmol/l, S-ASAT 3 µkat/l och S-
ALAT 10 µkat/l. Det hela bedömdes
som en läkemedelsbiverkning av Hera-
cillin. Man fann inga hållpunkter för an-
nan lever- eller gallvägssjukdom. Hon
sjukhusvårdades en månad, och lever-
värdena var normaliserade sex veckor
efter utskrivningen. Läkemedelsförsäk-
ringen bedömde det inträffade som en
sällsynt, allvarlig biverkning av ett lä-
kemedel som ordinerats för en besked-
lig åkomma. Hon erhöll ersättning.

Undvik slentrianmässig
behandling
Följande penicillinasstabila penicil-

liner finns att tillgå enligt Fass 1997: di-
kloxacillin, Diclocil (Bristol-Myer
Squibb); Dikloxacillin (Tika); kloxacil-
lin, Ekvacillin (Astra); flukloxacillin,
Heracillin (Astra). Samtliga kan, som
sällsynt biverkning, orsaka leverpåver-
kan av kolestatisk typ. Denna biverk-
ning är sällan lindrig och har i några fall
föranlett omfattande utredning, inklusi-
ve leverbiopsi. Det finns därför goda
skäl att ordinera penicillinasstabilt pe-
nicillin bara när klar indikation förelig-
ger. Slentrianmässig behandling av ery-
sipelas med både v-penicillin och peni-
cillinasstabilt penicillin förefaller
olämpligt, och många sår kan med
framgång behandlas utan antibiotika.
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Allvarlig leverbiverkning
av penicillin
Ersättning utgick från Läkemedelsförsäkringen

Penicillinasstabilt penicillin
ger i sällsynta fall allvarliga le-
verbiverkningar av kolestatisk
typ. Här beskrivs två kvinnor
som drabbades av en biverkning
långt allvarligare än den be-
handlade åkomman. Båda kvin-
norna erhöll ersättning från Lä-
kemedelsförsäkringen.

Att Läk emedelsförsäkringen
ibland kan kompensera patienter
för ekonomiska följder av allvar-
liga läkemedelsbiverkningar är
något som förefaller okänt för
mer än hälften av alla läkare.
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