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Σ Υ Ν ΤΑ Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To InFo GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες 
τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά 
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας. 
•Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα.•Θέματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημα ντικές ειδήσεις από 
τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για 
τεχνικά θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού 
ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα 
γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του 
διεθνούς Iατρικού Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία 
και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτοελέγχου 
γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα σε συναδέλφους που α-
πεβίωσαν.•nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με ιατρικό περι-
εχόμενο.•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το InFo 
GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε 
ξενόγλωσσα περιοδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο 
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) 
ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα InFo 
GASTREnTERoLoGY».

Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: 
ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, 
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), 
ε) Υπότιτλοι των εικόνων.

o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, 
καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων 
πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε 
αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, 
διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω 
διεύθυνση: ΠPoΣ: InFo GASTRoEnTERoLoGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ. Χαλιώτη, τηλ.: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet.gr
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Το μέγεθος του 
προβλήματος

Περισσότερα από 900 φάρμακα ή 
βότανα ενοχοποιούνται για ηπατοτο-
ξικές αντιδράσεις. Η ηπατοτοξικότητα 
από φάρμακα υπολογίζεται στο 4-10% 
όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών των 
φαρμάκων. Το 1% των εισαγωγών στο 
νοσοκομείο οφείλεται σε ηπατοτοξικό-
τητα από φάρμακα, το 10-33% οξείας 
ηπατίτιδας οφείλεται σε φάρμακα και 
το 10-25% των περιπτώσεων κεραυ-
νοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας είναι 
φαρμακευτικής αιτιολογίας. Μάλιστα, 
αναφέρεται για την κεραυνοβόλο ηπατι-
κή ανεπάρκεια από φάρμακα ότι >90% 
των περιπτώσεων θα καταλήξουν αν 
δεν μεταμοσχευθούν. 

Η επίπτωση της ηπατοτοξικότητας από 
φάρμακα είναι δύσκολο να υπολογι-
σθεί, λόγω του ότι δεν αναγνωρίζεται 
πάντα εύκολα, αλλά και σε πολλές 
περιπτώσεις δεν αναφέρεται από τον 
γιατρό στις αρμόδιες αρχές. Στα νοσο-
κομεία ή στα εξωτερικά ηπατολογικά 
ιατρεία βλέπουμε μόνο τις σοβαρές 
περιπτώσεις –την «κορυφή του παγό-
βουνου»- που κυμαίνεται στο 0,01-1%. 
Ωστόσο, οι περιπτώσεις ήπιας ηπατι-
κής βλάβης, με μικρές αυξήσεις των 
αμινοτρανσφερασών (μέχρι 3 φορές 
το φυσιολογικό), που πιθανόν να μην 
παραπεμφθούν ποτέ στον ειδικό, υπο-
λογίζονται στο 0,1-10%. Αντίθετα, η 
επίπτωση της κεραυνοβόλου ηπατικής 
ανεπάρκειας από φάρμακα υπολογίζε-
ται στο 0,0001-0,01%.

Βιομετατροπή των 
φαρμάκων στο ήπαρ

Για να αποβληθούν τα φάρμακα από 
τον οργανισμό πρέπει να είναι υδατοδι-
αλυτά. Οι περισσότερες φαρμακευτικές 
ουσίες είναι λιποδιαλυτές. Το ήπαρ 
συγκεντρώνει, καταβολίζει τα περισσό-
τερα φάρμακα και τα μετατρέπει από 
λιποδιαλυτά σε υδατοδιαλυτά ώστε να 
αποβληθούν από τη χολή ή το νεφρό. 
Το κάθε φάρμακο έχει μία ή περισσότε-
ρες οδούς μεταβολισμού στο ήπαρ. Η 
διαδικασία του ηπατικού μεταβολισμού 
του κάθε φαρμάκου περιλαμβάνει την 
υδροξυλίωση, την οξείδωση και την 
αναγωγή ή σύζευξη. Αυτές οι ενζυμικές 
αντιδράσεις διακρίνονται σε τύπου Ι και 
τύπου ΙΙ φάσεις (εικόνα 1).

• Αντιδράσεις φάσης Ι. Καταλύονται 
από το κυτόχρωμα P450 (CYP). Το φάρ-
μακο με οξείδωση, αναγωγή ή υδρό-
λυση γίνεται περισσότερο υδρόφιλο, 
αλλά δεν δύναται να αποβληθεί. 

• Αντιδράσεις φάσης ΙΙ. Στις αντιδρά-
σεις αυτές το φάρμακο ή ο μεταβολίτης 
του συνδέεται με μια γλυκουρονική ή 
θειϊκή ή γλουταθειονική κ.λπ. ομάδα 
και έτσι μετατρέπεται σε υδατοδιαλυ-
τό. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται 
η δραστικότητα του φαρμάκου και ο 
μεταβολίτης καθαίρεται από το νεφρό 
ή τη χολή αφού συνδεθεί με τους με-
ταφορείς.

Φάρμακα ή ουσίες που χρησιμοποι-
ούν την ίδια οικογένεια CYP για να 
μεταβολισθούν ανταγωνίζονται μεταξύ 
τους, προκαλώντας αλληλεπιδράσεις. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

η παρακεταμόλη. Στην υπερδοσολογία 
από παρακεταμόλη λόγω της μεγά-
λης άθροισης του τοξικού μεταβολίτη 
nADPQI στην φάση Ι του μεταβολισμού 
του φαρμάκου προκαλείται ηπατική 
βλάβη. Η βλάβη αυτή επιδεινώνεται 
λόγω της χρόνιας κατανάλωσης αιθα-
νόλης. Η παρακεταμόλη και η αιθανόλη 
χρησιμοποιούν και οι δύο το κυτό-
χρωμα CY2E1 για να μεταβολισθούν 
στην φάση Ι. Η χρόνια κατανάλωση 
αιθανόλης ενεργοποιεί γενικότερα το 
κυτόχρωμα, έτσι ώστε να λειτουργεί 
γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. 
Έτσι, σε χρόνια κατανάλωση παρα-
κεταμόλης σε ασθενείς που κάνουν 
ταυτόχρονα χρόνια κατανάλωση αιθα-
νόλης παράγεται σε μεγαλύτερο βαθμό 
και αθροίζεται ο τοξικός μεταβολίτης 
nADPQI, με αποτέλεσμα την πρόκληση 
ηπατικής βλάβης με δόσεις ελαφρώς 
πάνω από τις θεραπευτικές. Στην πα-
ραπάνω διαδικασία και την άθροιση 
του τοξικού μεταβολίτη nADPQI συμ-
βάλλει και η ανεπάρκεια του ήπατος 
να συνθέσει γλουταθειόνη, η οποία θα 
οδηγούσε στη μετατροπή του nADPQI 
σε μη τοξικό μεταβολίτη.

Παράγοντες κινδύνου 
για ηπατοτοξικότητα από 
φάρμακα

Αναφέρουμε ενδεικτικά: 
Ηλικία: Άτομα > 60 ετών έχουν με-

γαλύτερη ευαισθησία για την εμφάνιση 
ηπατοτοξικότητας από κάποια φάρμακα 
(π.χ. ισονιαζίδη) από νεότερα άτομα. 

Επίσης, τα παιδιά εμφανίζουν συχνότε-
ρα αντιδράσεις ηπατοτοξικότητας από 
βαλπροϊκό.

Φύλο: Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτε-
ρη ευπάθεια στη μεθυλντόπα και τη 
νιτροφουραντοΐνη, ενώ οι άνδρες στην 
αζαθειοπρίνη.

Γενετικοί παράγοντες: Η ιδιοσυγκρα-
σιακή ηπατοτοξικότητα έχει σχέση με το 
γενετικό υπόστρωμα του ατόμου.

Φυλή: Κάποιες φυλές έχουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο για ηπατοτοξικότητα 
από φάρμακα.

Αλκοόλ και ηπατική νόσος: Το αλ-
κοόλ προκαλεί ευπάθεια λόγω δια-
ταραχής των ενζύμων του ηπατικού 
μεταβολισμού, π.χ. έλλειψης των α-
ποθηκών γλουταθειόνης, αλλά και 
εμμέσως λόγω πρόκλησης κίρρωσης 
του ήπατος, οπότε αλλάζει η φαρμα-
κοκινητική (τρόπος και ρυθμός μετα-
βολισμού του φαρμάκου) και η φαρ-
μακοδυναμική (ευαισθησία των ιστών 
στο φάρμακο).

Δίαιτα: π.χ. η παρακεταμόλη είναι 
πιο τοξική σε συνθήκες υποθρεψίας. 
Η αλοθάνη παρουσιάζει μεγαλύτερα 
ποσοστά ηπατοτοξικότας σε παχύσαρ-
κες γυναίκες. 

Μορφή φαρμάκου: Τα φάρμακα μα-
κράς δράσης είναι πιο τοξικά από τα 
βραχείας δράσης.

Τύποι ηπατοτοξικότητας από 
φάρμακα

1. Ενδογενής ή προβλέψιμη: Είναι 
δοσοεξαρτώμενη, αναπαράγεται σε 
ζώα, έχει υψηλή επίπτωση και απαι-

 CYP

NADPH NADP+

  

 

 

      

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΗΠΑΤΟ-
ΤΟξΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

Τύπος βλάβης Φάρμακα

Ηπατοκυτταρική 
νέκρωση

Ισονιαζίδη, δικλοφενάκη, λοβαστατίνη, παρακεταμόλη, 
κετοκοναζόλη

Χολόσταση Χλωροπρομαζίνη, οιστρογόνα, ερυθρομυκίνη, σιπροφλοξασίνη

Μικτή Αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, καρβαμαζεπίνη, βότανα, κυκλοσπορίνη, 
μεθιμαζόλη

Ανοσο-αλλεργική Αλοθάνη, φαινυντοΐνη, σουλφαμεθοξαζόλη

Μικρο-φυσαλιδώδης Διδανοσίνη, τετρακυκλίνη, ακετυλσαλικυλικό οξύ, βαλπροϊκό οξύ, 
αμιοδαρόνη

Κοκκιώματα Ντιλτιαζέμη, κινιδίνη, σουλφα-ουσίες

Στεατοηπατίτις Αμιοδαρόνη, ταμοξιφένη

Αυτοάνοση Νιτροφουραντοΐνη, μεθυλντόπα, λοβαστατίνη, μινοσυκλίνη

Ίνωση Μεθοτρεξάτη, βιταμίνη Α

Αγγειακή Νικοτινικό οξύ, κοκαΐνη, αμφεταμίνη

Ογκογένεση Αντισυλληπτικά, ανδρογόνα

Εικόνα 1. Οι φάσεις με-
ταβολισμού φαρμάκων 
στο ήπαρ.

Ηπατοτοξικότητα από φάρμακα
ΑΛΕξΑΝΔΡΑ ΑΛΕξΟΠΟΥΛΟΥ

Επιμελήτρια Α', Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ
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τείται βραχύς χρόνος από τη λήψη του φαρμάκου μέχρι 
την εμφάνιση της ηπατικής βλάβης. 

Παραδείγματα αποτελούν: Ο τετραχλωράνθρακας και το 
χλωροφόρμιο, τα οποία αποσύρθηκαν, η παρακεταμόλη 
και ο θειϊκός σίδηρος, τα οποία δεν αποσύρθηκαν διότι 
παρουσιάζουν ηπατοτοξικότητα μόνο σε μεγάλες δόσεις και 
οι ουσίες: μεθοτρεξάτη, τετρακυκλίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη, 
L-ασπαραγινάση, φώσφορος, αζαθειοπρίνη, οι οποίες 
εμφανίζουν  ηπατοτοξικότητα αθροιστικά.

2. Ιδιοσυγκρασιακή ή μη προβλέψιμη: Είναι μη δοσοεξαρ-
τώμενη, δεν αναπαράγεται σε ζώα, έχει χαμηλή επίπτωση 
και απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος από την έκθεση μέχρι 
την εμφάνιση της ηπατικής βλάβης.

Τύποι ηπατικής βλάβης από φάρμακα
1. Ηπατοκυτταρική βλάβη όταν οι αμινοτρανσφεράσες 

(ALT) είναι πάνω από 2 φορές από το φυσιολογικό ή o 
λόγος ALT/ανώτερο όριο του φυσιολογικού προς ALP/
ανώτερο όριο του φυσιολογικού είναι > 5. Όπου ALP = 
αλκαλική φωσφατάση.

2. Χολοστατική βλάβη όταν η ALP > είναι πάνω από 2 
φορές από το φυσιολογικό ή o λόγος ALT/ανώτερο όριο 
του φυσιολογικού προς ALP/ανώτερο όριο του φυσιολο-
γικού είναι < 2.

3. Μικτή βλάβη όταν o λόγος ALT/ανώτερο όριο του 
φυσιολογικού προς ALP/ανώτερο όριο του φυσιολογικού 
είναι μεταξύ 2 και 5.

Διάγνωση
Υπάρχουν ορισμένες αρχές για την αναγνώριση της η-

πατοτοξικότητας από φάρμακα. Η ηπατοτοξικότητα από 
φάρμακα μπορεί να προσβάλλει κάθε είδος κυττάρου του 
ηπατικού παρεγχύματος (ηπατοκύτταρο, χολαγγειοκύτταρο, 
ενδοθηλιακό, αστεροειδές) και ο τύπος της ηπατικής βλάβης 
από φάρμακα μιμείται όλες τις μορφές οξείας και χρόνιας 
ηπατοπάθειας (πίνακας 1).

Κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει περισσότερα από 
ένα κλινικά σύνδρομα ηπατοτοξικότητας σε άλλοτε άλλο 
άτομο. Παράδειγμα αποτελεί η μεθυλντόπα, που μπορεί 
να προκαλέσει οξεία ή χρόνια ηπατίτιδα, κίρρωση, κοκ-
κιώματα ή/και χολόσταση. Κάθε φάρμακο επίσης μπορεί 
να προκαλέσει περισσότερα από ένα σύνδρομα ηπατοτο-
ξικότητας ταυτόχρονα στο ίδιο άτομο, τα οποία μπορεί να 
συνυπάρχουν. 

Παράδειγμα αποτελεί η αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, που 
μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα χολοστατική βλάβη, 
μικτή βλάβη και σπανίως οξεία ηπατίτιδα. Η διάγνωση 
της ενδογενούς ή προβλέψιμης ηπατοτοξικότητας είναι 
σχετικά εύκολη, διότι σχεδόν πάντα υπάρχει το πρόσφατο 
ιστορικό της υπερδοσολογίας του φαρμάκου. Αντίθετα, η 
διάγνωση της ηπατοτοξικότητας από φάρμακα ιδιοσυγκρα-
σιακής αιτιολογίας είναι σχετικά δύσκολη, διότι δεν υπάρχει 
παθογνωμονική εξέταση για τη διάγνωση της ηπατοτοξι-
κότητας και η χορήγηση του φαρμάκου μπορεί να είναι 
απομακρυσμένη χρονικά και να έχει λησμονηθεί από τον 
άρρωστο και τους οικείους του. Έτσι, έγιναν προσπάθειες 
για τον ορισμό κριτηρίων, βάσει των οποίων θα τίθεται η 
διάγνωση της ηπατοτοξικότητας από φάρμακα.

Τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Χρόνος έναρξης της ηπατοτοξικής αντίδρασης από την 
έναρξη ή από τη διακοπή του φαρμάκου. Συνήθως η 

ηπατοτοξικότητα εμφανίζεται σε διάστημα που κυμαίνεται 
από 4-5 ημέρες μέχρι 2-3 μήνες από την έναρξη του φαρ-
μάκου. Σε χρόνια χορήγηση φαρμάκου πάνω από 3 μήνες, 
μάλλον δεν πρέπει να αποδίδουμε την ηπατική βλάβη σε 
ηπατοτοξικότητα από φάρμακα. Πρέπει να τονίσουμε ότι 
αν χρησιμοποιηθεί τυχαία ή επίτηδες δοκιμασία επανέκθε-
σης στο φάρμακο, ο χρόνος εμφάνισης της ηπατοτοξικής 
αντίδρασης είναι βραχύτερος, ενώ στην αντίδραση χολο-
στατικού τύπου ο χρόνος που απαιτείται μπορεί να είναι 
ελαφρώς μακρύτερος. Η ηπατική βλάβη που οφείλεται σε 
φάρμακα δεν εμφανίζεται πάντα κατά τη διάρκεια χορήγη-
σης του φαρμάκου, αλλά μπορεί να εμφανισθεί και μετά 
τη διακοπή του. Σημειώνεται ότι από τη στιγμή διακοπής 
του φαρμάκου η ηπατοτοξικότητα εμφανίζεται εντός 15 
ημερών για τις αντιδράσεις ηπατοκυτταρικού τύπου και 
εντός 30 ημερών για τις χολοστατικού τύπου.

2. Χρόνος από τη διακοπή του φαρμάκου για την ομα-
λοποίηση των βιοχημικών εξετάσεων και δοκιμασία 

απόσυρσης. Η διακοπή του φαρμάκου αποτελεί και τη θε-
ραπεία της ηπατοτοξικής βλάβης και οι βιοχημικές εξετάσεις 
ομαλοποιούνται σταδιακά μετά τη διακοπή του φαρμάκου. 
Η δοκιμασία απόσυρσης αποτελεί σημαντικό κριτήριο για 
τη διάγνωση της ηπατοτοξικότητας από φάρμακα. Συνήθως 
απαιτείται μακρύ χρονικό διάστημα (1 ως 6 μήνες) για να 
βελτιωθούν οι βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος. Όταν οι 
βιοχημικές εξετάσεις βελτιώνονται μέσα σε λίγες ημέρες δεν 
πρόκειται για αντίδραση ηπατοτοξικότητας από φάρμακα. 
Οι χολοστατικού τύπου αντιδράσεις απαιτούν περισσότερο 
χρόνο για να βελτιωθούν.

3. Δοκιμασία επανέκθεσης. Αν και θεωρείται πολύ ση-
μαντικό κριτήριο στη διάγνωση της ηπατοτοξικότητας 

από φάρμακα, ωστόσο πολλοί κλινικοί γιατροί δεν διακιν-
δυνεύουν να επαναχορηγήσουν το φάρμακο και προτιμούν 
να περιορίζονται στη δοκιμασία απόσυρσης. Καμιά φορά, 
όμως, ο ασθενής υποβάλλεται χωρίς να το ξέρει ο ίδιος 
ή ο θεράπων σε τυχαία επαναχορήγηση του φαρμάκου, 
οπότε αξιολογείται η δοκιμασία επανέκθεσης.

4. Αποκλεισμός άλλων αιτίων μη συσχετιζόμενων με 
φάρμακα. Για τη διάγνωση της ηπατοτοξικότητας από 

φάρμακα πρέπει να σταλούν ορολογικοί δείκτες για τον α-
ποκλεισμό των ιογενών ηπατίτιδων, αυτοαντισώματα για τον 
αποκλεισμό αυτοάνοσης ηπατίτιδας και πρωτοπαθούς χολι-
κής κίρρωσης, απεικονιστικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό 
χωροκατακτητικών εξεργασιών ή απόφραξης χοληφόρων 
και πιθανόν να πρέπει να γίνει και βιοψία ήπατος. Ωστόσο, 
πρέπει να διευκρινισθεί ότι η ηπατική ιστολογία δεν είναι 
απαραίτητη για να τεθεί η διάγνωση της ηπατοτοξικότητας 
από φάρμακα. Συνήθως χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό 
εργαλείο σε περιπτώσεις που δεν βελτιώνεται ο ασθενής, 
ώστε να τεθεί εναλλακτική διάγνωση ή να διαπιστωθεί η 
χρονιότητα. Σε μερικές περιπτώσεις η παρουσία ηωσινο-
φίλων ή κοκκιωμάτων θα βοηθήσει τη διάγνωση, αφού 
συνήθως υποδηλώνει φαρμακευτικό αίτιο. 
Πρέπει στο σημείο αυτό να γίνει σαφές ότι όταν υποπτευό-
μαστε ηπατοτοξικότητα από φάρμακα δεν περιμένουμε όλες 

τις παραπάνω εξετάσεις για να διακόψουμε το φάρμακο 
που μπορεί να ενέχεται στην ηπατική βλάβη. Αντίθετα, με 
την κλινική υποψία της ηπατικής βλάβης από φάρμακα 
διακόπτουμε το φάρμακο και στέλνουμε τις παραπάνω 
εξετάσεις για να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα της πράξης 
μας. Αν δεν το κάνουμε έτσι, η αργοπορία μας μπορεί να 
κοστίσει τη ζωή του ασθενούς.

5. Γνωστή ηπατοτοξικότητα από αναφορές. Είναι σημα-
ντικό να αναγράφεται στις ανεπιθύμητες ενέργειες του 

φαρμάκου που περιέχονται στο συνοδευτικό έντυπο που 
υπάρχει στο κουτί ή στο ιατροφαρμακευτικό μας εγκόλπιο, ο 
συγκεκριμένος τύπος ηπατοτοξικότητας. Όμως, ακόμη και αν 
δεν αναγράφεται αρκεί να έχει παρατηρηθεί και καταγραφεί 
σε βιβλιογραφικές αναφορές. Αν το φάρμακο κυκλοφορεί 
πάνω από 5 έτη και δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η συ-
γκεκριμένη αντίδραση ηπατοτοξικότητας, τότε είναι πολύ 
πιθανό να μην οφείλεται στο ύποπτο φάρμακο. 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι 
να αναφέρουμε τις δικές μας παρατηρήσεις για ηπατοτοξικές 
αντιδράσεις φαρμάκων συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα 
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ώστε να λειτουργεί 
πάντα η φαρμακευτική επαγρύπνηση.

Πρόγνωση και θεραπεία
Η ηπατοκυτταρική βλάβη με ίκτερο από φάρμακα έχει 

κακή πρόγνωση, με θνητότητα που κυμαίνεται σε 10-50% 
και μεγαλύτερη ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος σε 
σύγκριση με την χολοστατική ή μικτή βλάβη, όπως είπε ο 
Hyman Zimmerman το 1978. Τα μόνα αντίδοτα που έχουν 
αναγνωρισθεί ως αποτελεσματικά σε περιπτώσεις ηπατο-
τοξικότητας από φάρμακα είναι η Ν-ακετυλκυστεΐνη για 
την υπερδοσολογία από παρακεταμόλη και η ενδοφλέβια 
καρνιτίνη για τη μιτοχονδριακής αιτιολογίας ηπατοτοξικό-
τητα του βαλπροϊκού. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
η διακοπή του φαρμάκου και η υποστηρικτική αγωγή 
αποτελούν τη μοναδική θεραπεία. 

Τονίζουμε ότι το πιθανώς ηπατοτοξικό φάρμακο πρέπει 
να διακόπτεται αμέσως και η ηπατική λειτουργία να πα-
ρακολουθείται στενά, διότι στην αντίθετη περίπτωση η 
συνέχιση χορήγησης του φαρμάκου εκθέτει συχνότερα τον 
ασθενή στον κίνδυνο οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. Αυτή 
εκδηλώνεται σε 4 περίπου εβδομάδες από την έναρξη 
των συμπτωμάτων. 
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