Leverschade door geneesmiddelen: niet alleen
door paracetamol
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De lever speelt een centrale rol bij het metabolisme van geneesmiddelen. Het is dan verwonderlijk hoe vaak dat
‘schadeloos’ verloopt. Het is desondanks klinisch relevant dat dokters en apothekers wél rekening houden met
leverschade ten gevolge van geneesmiddelen. Leverschade door geneesmiddelen kan namelijk ernstige complicaties
voor de patiënt met zich meebrengen, ondanks dat dit relatief zelden voorkomt. Van paracetamol, in te hoge dosis, is de
schadelijke werking op de lever misschien wel het meest bekend. Het geldt echter voor veel meer middelen, zoals voor
veel in de eerste lijn gebruikte NSAID’s en antibiotica (doxycycline of nitrofurantoïne). Bovendien zijn gevallen van
(ernstige) leverschade bekend na het gebruik van voedingssupplementen en kruiden. Begrip van de achterliggende
ontstaansmechanismes en verschijningsvormen kunnen een stimulans zijn om in de dagelijkse praktijk meer bewust te
zijn van mogelijke leverschade ten gevolge van geneesmiddelen.
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Leverschade is een weinig voorkomende, maar potentieel levensbedreigende bijwerking
van veel geneesmiddelen, kruiden en voedingssupplementen.
Bij onbegrepen leverfunctiestoornissen of andere leverschade dienen geneesmiddelen
altijd als oorzaak overwogen te worden.
Om in te schatten of en hoe een geneesmiddel de oorzaak kan zijn van leverschade is
kennis over de verschillende ontstaanswijzen (direct, indirect of idiosyncratisch) zinvol.
De website LiverTox.nih.gov is een onafhankelijke bron voor casuïstiek en
achtergrondinformatie over leverschade door geneesmiddelen en andere stoffen.
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