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Läkarkåren konfronteras nu med
två vittnesbörd om den potentiel-
la risken för leverskada av läke-

medel som ges i ordinär terapeutisk dos.
I detta nummer av Läkartidningen ger
Mölndalsmedicinare signaler om att vi
kanske gravt har underskattat risken för
leverskada inducerad av flukloxacillin
(Heracillin). 

I Information från Läkemedelsver-
ket 5/99 [1] påminns vi om att läkeme-
delsinducerad leverskada kan vara så
allvarlig att den får ett dödligt förlopp.
Där beskrivs hur en tidigare väsentligen
frisk 41-årig man, som kortvarigt expo-
nerats för diklofenak tre månader tidi-
gare, vid förnyad exposition inom något
dygn utvecklar buksmärtor och diarré.
Besvären progredierar, och då patienten
inläggs på sjukhus tre veckor senare har
han leverpåverkan, ascites och esofa-
gusvaricer. Han avlider efter en vecka.
Autopsi visar utbredda levernekroser
och stas i hela portaområdet.

Underskattas risken?
En tidigare beräkning i början av

1990-talet av risken för Heracillin-in-
ducerad leverskada, baserad på spon-
tanrapporteringen av misstänkta fall i
relation till Apoteksbolagets statistik
över försäljningen, gav en incidens på
2,9 fall per miljon definierade dagliga
dygnsdoser (DDD = 2 g), eller 1 fall per
11 000–30 000 förskrivningar [2]. Att
detta är en relativt sett hög incidens un-
derstryks av det faktum att Heracillin
låg på andra plats (efter halotan-/fluo-
taninducerad leverskada) i Biverk-
ningsenhetens statistik över antal be-
dömda troliga/möjliga spontanrappor-
ter för perioden 1965–1998. Som jäm-
förelse kan nämnas att risken är drygt

50 gånger större än risken för leverska-
da av doxycyklin [3]. 

Mölndalsgruppens frekvenssiffror,
som åtminstone till en del kan förklaras
av det faktum att K Sigvard Olsson se-
dan många år tillbaka har varit mycket
uppmärksam på denna orsak till lever-
skada, antyder att den tidigare incidens-
siffran är en grav underskattning, och
att incidensen är mångdubbelt, kanske
åttafaldigt, högre. Vår incidenssiffra ba-
serades ju på spontanrapporterade fall,
vilket man – av flera skäl – vet innebär
en underskattning: i många fall inser
man inte att läkemedel kan ligga bakom
en leverskada, i andra fall glömmer man
bort att rapportera, i åter andra fall tyck-
er man att biverkningen är alltför väl-
känd för att motivera en rapport. 

Alla potentiellt farliga
biverkningar bör rapporteras 
Mölndalsgruppens rapport stämmer

till eftertanke och manar till hög benä-
genhet att rapportera misstänkt läkeme-
delsinducerade biverkningar. Det är
självfallet olyckligt om man underskat-
tar en risk vid förskrivning av ett läke-
medel, eftersom kunskap om en hög
risk rimligen leder till högre grad av
vaksamhet och högre sannolikhet för att
ett kausalsamband avslöjas tidigt, så att
en potentiellt allvarligare leverskada
kanske kan undvikas. 

Det bör understrykas att i de regler
för rapportering som anges av Biverk-
ningsenheten vid Läkemedelsverket (se
Fass) finns inte några andra undantag
från anmälningsplikten formulerade än
»banala(min kursivering) biverkningar
av äldre läkemedel», och för dessa an-
ges enbart att de inte behöver(min kur-
sivering) rapporteras. En tidig upptäckt
att leverenzymerna under Heracillin-
medicinering påverkas kan självfallet
upplevas som en banal påverkan av den
som snabbt inser kausalsambandet,
snabbt avbryter behandlingen och ser
en snabb regress av symtomen. 

Biverkningar innebär dock i sig en
potentiellt allvarlig komplikation: en

annan patient hade kanske inte blivit fö-
remål för provtagning i tidigt skede,
varför leverskadan avslöjats först när
patienten blivit ikterisk. I andra fall in-
ser inte ansvarig läkare orsaken, och
föranstaltar om avbrytande av medici-
neringen.

Skador trots normal dosering
Leverns centrala roll i läkemedels-

metabolismen [4] förklarar varför den
förhållandevis ofta drabbas av läkeme-
delsrelaterade biverkningar. Dessa är
inte sällan allvarliga; under de senaste
tio åren har 50 letala leverreaktioner
rapporterats och bedömts som sannolikt
läkemedelsrelaterade. Rapporten i In-
formation från Läkemedelsverket [1]
belyser denna risk. 

Det är viktigt att framhålla att det i
stort sett endast är levernekroserna efter
paracetamolintoxikation som är dosre-
laterade och förutsägbara. Övriga lever-
biverkningar uppträder helt oväntat
även vid normal dosering av läkemed-
let. Detta gäller även de letala reaktio-
nerna. Fortsatt exponering under pågå-
ende läkemedelsreaktion, eller förnyad
exponering efter en utläkt reaktion,
bäddar för ett svårartat förlopp (Läke-
medelsverkets rapport belyser detta),
vilket understryker vikten av att lever-
påverkan diagnostiseras och igenkänns
som en möjlig läkemedelsreaktion. 

Den verkliga orsaken förbises 
Mångårig erfarenhet av bedömning

av läkemedelsinducerade leverreaktio-
ner har lärt mig bl a följande:

• Doktorer är inte sällan förbluffande
obenägna att inse att det kan vara ett
läkemedel som är ansvarigt för en
nydiagnostiserad leverpåverkan.

• Patienter är inte sällan förbluffande
glömska eller omedvetna om sin lä-
kemedelskonsumtion. Det är klokt
att komplettera sina frågor om läke-
medel med frågor om värktabletter,
»penicillin eller annat mot någon in-
fektion», lugnande medel, hälsopre-
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parat, p-piller. Jag har upplevt att så-
dan utfrågning inte lett till något
»napp», och likväl har patienten se-
nare kommit ihåg att hon ätit Hera-
cillin. Be därför patienterna att även
konsultera sin almanacka och sina
anhöriga!

• Patienter med svår, läkemedelsrela-
terad leverskada har inte sällan haft
okarakteristiska symtom under en
längre tid innan en svår leverpåver-
kan uppdagas.

• Leverreaktioner finns dokumentera-
de i medicinsk facklitteratur för mer
än 200 av de generika som finns med
i Fass [4]. 

• De flesta läkemedelsrelaterade le-
verreaktioner uppträder under de
första tre till sex veckorna efter på-
börjad medicinering.

• En leverpåverkan kan uppträda re-
dan inom några dagar efter påbörjad
medicinering om patienten sensibili-
serats för läkemedlet vid en tidigare
exponering.

• Medicineringen kan ha avslutats fle-
ra veckor innan leverskadan träder i
dagen; sannolikt hade den varit på-
visbar om man hade tagit leverprov
när kuren var slut, men hur ofta gör
man det? Det är alltså viktigt att även
penetrera nyligen avslutade behand-
lingar vid oklar leverpåverkan.

• De flesta reaktioner går i regress
inom sex till åtta veckor, men i syn-
nerhet kolestatiska reaktioner kan
aggravera under flera veckor efter
det att medicineringen satts ut och
ändå så småningom läka ut.

Hur skall pr oblemet tacklas?
Mot bakgrund av problemets omfatt-

ning och allvar, och med hänsyn till
ovan presenterade fakta, är det rimligt
att förorda:

• Kontroll av leverstatus även vid oka-
rakteristiska, nytillk omna symtom
hos patient som nyligen påbörjat en
ny eller »nygammal» medicinering.

• Noggrann anamnes avseende läke-

medel och sk hälsopreparat (som
också kan ge upphov till svår lever-
skada [4]!) vid oklar leverpåverkan.

• Hög grad av misstänksamhet beträf-
fande möjligt samband mellan ny-
tillk ommen leverpåverkan och aktu-
ell medicinering.

• Utsättande av misstänkt(a) läkeme-
del vid misstanke om läkemedels-
associerad svårare eller progredie-
rande leverpåverkan. I första hand
bör endast det mest misstänkta läke-
medlet sättas ut, åtminstone om de
övriga läkemedlen är väsentliga för
patienten och svårersättliga. Vid svår
leverpåverkan kan det dock vara be-
fogat att sätta ut alla läkemedel med
tänkbart kausalsamband, för att i en
senare fas återinsätta mindre miss-
tänkta men för patienten viktiga lä-
kemedel ett efter ett; omständighe-
terna får avgöra om detta förfarings-
sätt är möjligt. 

• Kontakt med hepatolog/gastroente-
rolog och/eller Biverkningsenheten
inom respektive region i tveksamma
fall för diskussion av vilka ytterliga-
re biokemiska/serologiska/radiolo-
giska utredningar som kan behövas.

• Rapportering till Biverkningsenhe-
ten av alla fall av misstänkt samband
läkemedel–leverpåverkan.

• Notering av »cave!» i journalhand-
lingarna för varje patient som upp-
levt en sannolik eller möjlig läkeme-
delsassocierad leverskada.

• Skriftligt besked till patienten om
vilket/vilka läkemedel som är farliga
för henne/honom.
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Antal rapporterade fall per år av leverskada 
som misstänkts ha förorsakats av penicilliasresistenta penicilliner.

Se även artikeln på sidan 4535
i detta nummer.


