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Inngangur: Lifrarskaði af völdum lyfja (e. drug-induced liver injury; DILI) er þekkt aukaverkun 

lyfja. Sjúkdómsmynd DILI almennt er mjög breytileg, allt frá því að vera einkennalaus hækkun á 

lifrarprófum í vægustu tilfellunum, til óafturkræfrar lifrarbilunar sem leitt getur til dauða.  

Ný kynslóð blóðþynningarlyfja sem tekin eru um munn (NOAC) krefjast ekki jafn mikillar eftirfylgni 

og eldri vítamín K hemlar (warfarin). Undanfarin ár hafa birst um 30 tilvik lifrarskaða af völdum eins 

þessara lyfja, rivaroxaban. Lítið er vitað um tíðni þessarar aukaverkunar. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að meta hversu margir þeirra sem nota lyfið fá lifrarskaða af völdum þess. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og lýðgrunduð. Kennitölur allra einstaklinga 

sem fengu ávísuðu blóðþynningarlyfinu rivaroxaban til ársloka 2017 voru samkeyrðar við 

sjúkraskrárkerfi Landspítala. Þeir einstaklingar sem höfðu hækkanir í lifrarprufum á tímabili 

rannsóknarinnar voru í úrtaki rannsóknarinnar. Þessar hækkanir voru ALAT > 3x efri mörk (ULN), 

ASAT > 3xULN, ALP >2xULN, eða bilirubin > 2xULN. Sjúkrasögur þeirra sem höfðu hækkanir og 

inntaka lyfs var í tímalegu samhengi við hækkanir voru skoðaðar. Ef fyrir lá grunur um að hækkanir 

væru vegna inntöku rivaroxaban var svokölluð RUCAM stigun notuð til þess að ákvarða 

orsakasamhengi.   

Niðurstöður: Í heildina fengu 3446 sjúklingar rivaroxaban ávísað á tímabilinu. Af þeim fundust 3 

tilvik lifrarskaða þar sem grunur var um að lyfið væri orsakavaldur. Einn af hverjum 1149 sjúklingum á 

lyfinu fengu lifrarskaða. Tilfellin voru flokkuð samkvæmt s.k. RUCAM-stigunarkerfi og fengu 

samkvæmt stigagjöf þess kerfis, orsakasambandið: mjög líklegt, líklegt og mögulegt. Allir sjúklingarnir 

sem fengu lifrarskaða voru konur. Meðferðarlengd áður en lifrarskaði kom fram var bilinu 8 – 586 

dagar. Lifrarskaði gekk til baka í öllum tilfellum dagar og sá tími sem tók fyrir lifrarprufur að batna eftir 

að inntöku lyfs var hætt var á bilinu 18 – 173 dagar. Einn sjúklingur þróaði með sér 

sjálfsofnæmislifrarbólgu í kjölfar lifrarprufuhækkananna. 

Ályktanir: Þessi rannsókn er sú eina lýðgrundaða sem hefur verið gerð á tíðni rivaroxaban DILI 

til okkar vitundar. Hlutfall sjúklinga á lyfinu sem fá lifrarskaða (e. number needed to harm) er 1/1149 

og er það hæsta tilkynnta tíðni lifrarskaða af völdum rivaroxaban til þessa.  

  



 

Þakkarorð 
Þakkir fá Einar Stefán Björnson og Helgi Kristinn Björnsson sem veittu ómetanlega leiðsögn í þessu 

verkefni. Einnig þakka ég Hirti Oddsyni, hjartalækni, fyrir aðstoð við uppvinnslu tilfella. 

Landlæknisembættið veitti aðgang að gögnum um ávísanir lyfja og fá starfsmenn þess þakkir fyrir. 

Ingibjörg Richter fær þakkir fyrir aðstoð við samkeyrslu gagna við sögukerfi Landspítala.  

  



 

Efnisyfirlit 
Myndaskrá	.................................................................................................................	1	

Töfluskrá	.........................................................................	Error!	Bookmark	not	defined.	

Listi	yfir	skammstafanir	...............................................................................................	2	

1.	Inngangur	...............................................................................................................	3	

1.1	Lifrarskaði	af	völdum	lyfja	(DILI)	.....................................................................................	3	

1.1.1	Meinmyndun	..................................................................................................................	3	

1.1.2	Klínísk	mynd	...................................................................................................................	4	

1.1.3	Greining	DILI	...................................................................................................................	5	

1.1.4	Meðferð	..........................................................................................................................	5	

1.1.5	Horfur	.............................................................................................................................	6	

1.1.6	Meinafræðileg	mynd	......................................................................................................	7	

1.1.7	Áhættuþættir	.................................................................................................................	7	

1.1.8	Faraldsfræði	....................................................................................................................	8	

1.2	Blóðþynningarlyf	............................................................................................................	9	

1.2.1	NOAC	lyf	.........................................................................................................................	9	

1.2.2	DILI	vegna	NOAC	lyfja	...................................................................................................	10	

1.2.3	DILI	vegna	warfaríns	.....................................................................................................	11	

2.	Markmið	...............................................................................................................	12	

3.	Efniviður	og	aðferðir	.............................................................................................	13	

3.1	Orsakagreining,	RUCAM-stigun	....................................................................................	13	

4.	Niðurstöður	..........................................................................................................	14	

4.1	Notkun	blóðþynnandi	lyfja	um	munn	...........................................................................	14	

4.2	Lifrarskaði	af	völdum	rivaroxabans	..............................................................................	15	

4.2.1	Tilfelli	............................................................................................................................	16	

4.3	Meinmynd	og	horfur	....................................................................................................	17	

5.	Umræður	..............................................................................................................	18	

5.1	Tíðni	rivaroxaban	lifrarskaða	........................................................................................	18	

5.2	Útilokaðir	sjúklingar	.....................................................................................................	19	

5.3	Tilfelli	rannsóknarinnar	................................................................................................	19	

5.4	Val	á	lífefnafræðilegum	skilmerkjum	rannsóknarinnar	.................................................	20	



 

5.5	Kostir	og	gallar	.............................................................................................................	20	

5.6	Framhaldsrannsóknir	...................................................................................................	21	

Heimildaskrá	............................................................................................................	22	



 1 

Myndaskrá 
Mynd 1: Hlutfallslegt magn ávísaðra DDD eftir lyfi og árum.     14 

Mynd 2: Flæðirit fyrir rannsóknina        15 

Töfluskrá 
Tafla 1: Hlutfallslegt magn ávísaðra skilgreindra sólarhringsskammta (DDD) og fjöldi notenda lyfsins á 

hverju ári           14 

Tafla 2: Orsakir lifrarprufuhækkana sem útilokuðu lifrarskaða af völdum rivaroxaban  15 

Tafla 3: Kyn, aldur skammtastærð og ábending fyrir notkun rivarooxaban    17 

Tafla 4: Fyrstu mælingar á hækkuðum lifrarprufum, reiknað R-hlutfall og gerð skaða.  17 

Tafla 5: RUCAM-einkunn tilfella og mikilvægar tímasetningar     17 

  



 2 

Listi yfir skammstafanir 
AIH: Autoimmune hepatitis (í. sjálfsofnæmislifrarbólga) 

ALAT: Alanín-amínótransferasi 

ALF: Acute liver failure (í. bráð lifrarbilun) 

ALP: Alkalískur fosfatasi 

ANA: Anti nuclear antibody (í. kjarnvirkt mótefni) 

ASAT: Aspartat-amínótransferasi 

CMV: Cytomegaloveira 

DDD: Defined daily dosage (í. skilgreindur sólarhringsskammtur) 

DIAH: Drug-induced autoimmune hepatitis (í. lyfjaorsökuð sjálfsofnæmislifrarbólga) 

DILI: Drug induced liver injury (í. lyfjaorsakaður lifrarskaði) 

DILIN: Drug induced liver injury network 

DVT: Deep vein thrombosis (í. djúpvenusegi) 

EBV: Ebstein-Barr veira 

GWAS: Genome-wide association study (í. víðtæk erfðamengisleit) 

HLA: Human leukocyte antigen 

INR: International normalized rate 

NAC: N-acetylcystein 

NOACs: Novel oral anticoagulants, non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (í. ný kynslóð 

blóðþynningarlyfja sem tekin eru um munn) (í. blóðþynnandi lyf, tekin um munn, sem ekki eru 

vítamín-K hemlar) 

PE: Pulmonary embolism (í. lungnasegarek) 

RR: Risk ratio (í. áhættuhlutfall) 

RUCAM: Roussel-Uclaf causality assessment method 

SMA: Smooth muscle antibody (í. mótefni gegn sléttum vöðvafrumum) 

SmPC: Summary of product characteristics (í. samantekt á eiginleikum lyfs)’ 

UCDA: Ursodeoxycholic sýra 

ULN: Upper limit of normal (í. hæstu eðlilegu gildi) 

VKA: Vitamin K antagonists (í. vítamín K hemlar) 

VTE: Venous thromboembolism (í. bláæðasegarek)  
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1. Inngangur 
Lifrarskaði af völdum lyfja (e. drug-induced liver injury; DILI) er þekkt aukaverkun lyfja. Sjúkdómsmynd 

DILI almennt er mjög breytileg, allt frá því að vera einkennalaus hækkun á lifrarprófum í vægustu 

tilfellunum, til óafturkræfrar lifrarbilunar sem leitt getur til dauða. (1) 

Ný kynslóð blóðþynningarlyfja sem tekin eru um munn (e. novel oral anticoagulants, NOAC) 

krefjast ekki jafn mikillar eftirfylgni og eldri vítamín K hemlar (warfarin). (2) Þessi lyf hafa verið í notkun 

hér á landi frá árinu 2008, þegar fyrsta lyfið af NOAC gerð, dabigatran (Pradaxa®) kom á markað. (3) 

Rivaroxaban (Xarelto®) er það lyf sem helst hefur verið tengt við lifrarskaða en frá 

markasetningu lyfsins hafa verið alls 29 tilfelli lifrarskaða af völdum þess verið birt í ritrýndum 

tímaritum,  (4,5) en lítið er vitað um tíðni þeirra.  

Markmið þessarar lýðgrunduðu rannsóknar er því að skoða nýgengi lifrarskaða af völdum 

rivaroxaban á Íslandi. 

1.1 Lifrarskaði af völdum lyfja (DILI) 
Lifrarskaði af völdum lyfja er hver sá skaði á lifrinni sem orsakast af inntöku lyfja, ávísaðra, lausasölu- 

eða náttúrulyfja. DILI er sagður ýmist skammtaháður (e. intrinsic) eða ófyrirsjáanlegur (e. 

idiosyncratic). Skammtaháður DILI verður vegna beinna eituráhrifa lyfs eða umbrotsefna þess á 

lifrarfrumur og verður ætíð ef lyfið er gefið í nægjanlega stórum skömmtum. 

1.1.1 Meinmyndun  
Skammtaháðan DILI er hægt að rannsaka með dýratilraunum og þannig hefur meinmyndun 

algengasta lyfsins sem veldur slíkum skaða, paracetamóls, verið ákvörðuð. (6) 

Meinmyndun idiosyncratic DILI er að miklu leyti enn á huldu. Ekki hefur tekist að búa til 

dýramódel sem skýra tilurð skaðans, en hann virðist háður einstaklingsbundnum þáttum svo sem 

fjölbreytileika í umbroti lyfja og sérhæfðu ónæmissvari. (7) Ófyrirsjáanlegur DILI er flokkaður í 

ónæmisháðan og ekki ónæmisháðan (e. immune mediated og non-immune mediated) 

Breytileiki í umbrotsferlum í lifur, til að mynda cytochrome P450-kerfinu, er talinn mögulegur 

upphafsstaður fyrir DILI. Slíkur breytileiki er talinn geta valdið því að lyf eða umbrotsefni þess valdi 

óeðlilegu álagi eða skemmdum á lifrarfrumum. Talið er að skaða geti verið miðlað fyrir tilstilli þessa 

breytileika m.a. í gegnum eyðileggingu hvatbera, í tapi á remmuhalla (e. ionic gradient) og 

eyðileggingu á frumugrind sem veldur stýrðum frumudauða eða frumudrepi. (8–10) Þessir ferlar eru 

dæmi um DILI sem ekki er háður ónæmissvari.  

Kenningin um ónæmisháðan DILI byggir á því að lyf, eða umbrotsefni þess bindist próteinum 

sem svokallað hapten og geti þannig bundist HLA-sameindum. HLA-sameindir ræsa síðan frumur 

ónæmiskerfisins, bæði í vessa- og frumubundnu ónæmissvari sem miðla frumudauða, bólgum og 

íferð bólgufrumna meðal annars með ónæmisboðefnum (e. cytokine). (10,11) Líklega þarf að vera til 

staðar einstaklinsbreytileiki sem leyfir myndun á hapten-prótein sameindum og/eða 

einstaklingsbreytileiki sem veldur því að HLA-sameindin þekki haptenið. (6)  

Rennt hefur verið stoðum undir meinmynd beggja ferlanna með því að sýna fram á samband 

einstaklingsbundins erfðabreytileika við DILI í víðtækum erfðamengisleitum (e. genome-wide 
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association studies, GWAS). Einstaklingsbreytileikar í umbrotsferlum í lifur (m.a. CYP 450-kerfið) og 

HLA-sameindir hafa þar verið einna mest skoðuð. (7) Til að mynda hefur DILI af völdum 

blóðþynningarlyfsins ximelagatrans sem tekið var af markaði árið 2006 verið tengt við samsæturnar 

HLA-DRB1*0701 og HLA-DQA1*02. (7) 

1.1.2 Klínísk mynd 
Sjúklingar með DILI hafa mjög mismunandi sjúkdómsmyndir sem geta líkst nánast öllum tegundum af 

bráðum og langvinnum lifrarskaða. (1) Sjúklingar með DILI eru allt frá því að vera einkennalausir að 

því að hafa mikil einkenni tengd lifrarskaðanum. Algeng einkenni eru almenn vanlíðan, mikil þreyta 

eða máttleysi, ógleði og lystarleysi en sjaldnar verkir í efri hægri fjórðungi kviðs, fölar hægðir (e. 

acholic stools) og dökkt þvag. (12) Í alvarlegri tilfellum getur borið á gulu og kláða. Hiti, útbrot og 

eosinophilia í blóði geta verið merki um ofnæmisbólgu af völdum DILI. (1) 

Ef litið er til lífefnafræðilegra mælinga þá hafa sjúklingar með DILI samkvæmt skilgreiningu 

hækkanir á ALAT umfram þreföld hæstu eðlileg mörk (e. upper limit of normal, ULN) eða ALP umfram 

tvöföld efri mörk (ULN). Hækkanir í INR, auk vökvasöfnunar í kvið og lifrarheilakvilla (e. hepatic 

enchephalopathy) geta verið fyrstu merki bráðrar lifrarbilunar. (9) Einnig er litið til hækkana í bilírúbíni 

í blóði sem mælikvarða á starfsemi lifrar, auk þess sem það hefur visst forspárgildi. (13,14) 

Lífefnafræðileg mynd DILI er þrenns konar, lifrarfrumuskaði (e. hepatocellular), skaði vegna 

gallteppu (e. cholestatic) eða blönduð mynd tveggja fyrri gerðanna (e. mixed). Í hepatocellular skaða 

hækkar ALAT og ASAT fyrst og fremst, en vægar hækkanir geta einnig orðið á ALP. Í cholestatic 

skaða eru hækkanir á ALP hlutfallslega meiri heldur en hækkanir í öðrum lifrarensímum 

(ALAT/ASAT). Blönduð mynd verður þegar brenglanir í lifrarprófum vegna DILI fylgja ekki hreinu 

hepatocellular né cholestatic mynstri. (13) 

R-hlutfall er leið til að flokka lifrarskaða í áðurnefndar lífefnafræðilegar myndir út frá lifrarprufum, 

reiknað sem hlutfallsleg umframhækkun ALAT á móti hlutfallslegri umframhækkun ALP, þ.e. 

(ALAT/ALATULN)/(ALP/ALPULN). Ef R ≥ 5, þá er skaðinn sagður hepatocellular, cholestatic ef R ≤ 2, 

fyrir öll önnur R-gildi er hann kallaður blandaður. (15) 

Flest lyf geta valdið hvaða lífefnafræðilegu gerð lyfjaskaða sem er. Í þremur stórum rannsóknum 

á DILI óháð gerð lyfs þá höfðu 52-58% sjúklinga hepatocellular skaða, 20-26% cholestatic og 22-23% 

mixed skaða. (16–18) Þegar gerð skaða er skoðuð með tilliti til mismunandi lyfja þá kemur í ljós að lyf 

virðast oft hafa einkennandi meinmynd (e. signature). Til að mynda eru isoniazid og troglitazone 

líklegari til að valda hepatocellular mynd en cholestatic skaði verður frekar ef um er að ræða DILI af 

völdum amoxicillin/klavúlansýru og chlorpromazine. (13) 

Hyman Zimmerman lýsti fyrirbæri sem kallað hefur verið regla Hy’s. Hún segir að í hópi sjúklinga 

með lyfjaorsakaðan hepatocellular skaða (R-hlutfall ≥5) samhliða hækkun í bilírúbín umfram þreföld 

efri mörk (3x ≥ ULN) megi búast við dauða eða þörf á lifrarskiptum í minnst 10% tilfella. (9) Lyfja- og 

matvælaeftirlit Bandaríkjanna hefur notast við regly Hy’s við mat á lifrarskaða á völdum lyfja, en notast 

við hækkun í bilírúbín umfram tvöföld efri mörk (2x ≥ ULN). Árið 2005 sýndu rannsakendur í fyrsta 

sinn fram á gildi þessarar reglu með því að sýna fram á dauða eða lifrarígræðslu í 13% sjúklinga sem 

höfðu hepatocellular skaða og bilírúbín ≥ 2x ULN. (16)  
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Gerð DILI er að einhverju leyti tengd horfum. Sjúklingar með hepatocellular skaða og gulu eru, 

eins og áður sagði, líklegri til að deyja eða þurfa lifrarígræðslu en aðrir. (16) Þeir sem fá cholestatic 

skaða eru einnig líklegri en aðrir til að þróa með sér krónískar breytingar á lifrarprófum. (17,19) 

Lifrarpróf sjúklinga með cholestatískan skaða eru lengur en annara að ganga til baka. DILIN 

rannsókninÍ stórri framsýnni bandarískri rannsókn á birtingarmynd og útkomum sjúklinga með DILI, 

DILIN rannsókninni, var miðgildi þess tíma sem tók fyrir ALAT að lækka niður fyrir efri mörk eðlilegra 

gilda 113 dagar fyrir cholestatic skaða en 79 dagar fyrir hepatocellular skaða og 59 daga fyrir 

blandaðan skaða. Munurinn var meira áberandi fyrir lækkun á ALP en miðgildið var 183 dagar fyrir 

cholestatic skaða en 48 dagar fyrir hepatocellular skaða og 90 dagar fyrir blandaðan skaða. (17)  

Sá tími sem líður frá inntöku lyfs til greiningar (e. latency) virðist vera breytilegur eftir gerð skaða. 

Í DILIN-rannsókninni var miðgildi tíma frá inntöku til greiningar 46 dagar ef lifrarskaðinn var af 

hepatocellular gerð en marktækt lægri, 31 dagur, ef um aðrar gerðir skaða var að ræða. (17) Í 

spænskri rannsókn fundu Andrade et al. að á öllum tilkynntum DILI á 10 ára tímabili var meðaltími frá 

fyrstu inntöku til greiningar 119 dagar í hepatocellular gerð, 61 dagur í cholestatic gerð og 53 dagar í 

mixed gerð. (18) 

1.1.3 Greining DILI 
Erfitt getur reynst að greina lyfjaorsakaðan lifrarskaða, enda er sjúkdómsgreiningin útilokunargreining. 

Mikilvægt er að hafa DILI í huga sem mismunagreiningu þegar sjúklingar með brenglanir í lifrarprófum 

eru unnir upp og ítarlega lyfjasögu ætti alltaf að taka þar sem grunur er um DILI. (1)  

Áður en hægt er að segja með nokkurri vissu að um DILI sé að ræða þarf að útiloka aðra 

sjúkdóma sem geta valdið brenglunum í lifrarprófum, þ.m.t. lifrarbólgur af völdum veirusýkinga, 

sjálfsofnæmislifrarbólgu, lifrarbólgu vegna alkóhólneyslu, sjúkdóma í gallvegum og 

blóðþurrðarsjúkdóma. Einnig geta erfðasjúkdómar valdið lifrarskaða, t.d. járngeymdarkvilli (e. 

hemochromatosis) og Wilson’s sjúkdómur, en ólíkt flestum tilfellum DILI valda þeir ekki afturkræfum 

lifrarskaða. (13) 

Á sama tíma og aðrar orsakir eru útilokaðar þarf að leita að inntöku lyfs sem passar í tíma við 

upphaf einkenna og breytinga í lífefnafræðilegum mælingum. Ef sjúklingur er á mörgum lyfjum getur 

reynst erfitt að ákveða hvert þeirra er mögulegur orsakavaldur, en þá má byggja á fyrirliggjandi 

gögnum um lifrarskaða lyfjanna. Þegar metið er hvort að lyf sé orsakavaldur í lifrarskaða þá er tekið í 

reikninginn hvernig lifrarpróf breytast þegar inntöku lyfs er hætt (e. dechallenge) og hvort að einkenni 

komi aftur ef lyf er tekið að nýju (e. rechallenge). (13) 

1.1.4 Meðferð 
Hafi DILI verið greint er mikilvægt að hætta inntöku á því lyfi sem olli skaðanum og veita 

stuðningsmeðferð og meðferð á þeim einkennum sem sjúklingurinn hefur. Einnig þarf að fylgjast náið 

með lífefnafræðilegum mælingum hjá sjúklingnum og fylgjast með einkennum bráðrar lifrarbilunar (e. 

acute liver failure, ALF), sem er möguleg ábending fyrir lifrarskiptum. (9) 

Sterameðferð við DILI vegna ónæmisviðbragða er umdeild og ekki hefur tekist að sýna fram á 

gagnsemi hennar í sjúklingum með lifrarskaða af völdum lyfja, en þó gæti stuttur sterakúr verið 

réttlætanlegur ef lifrarpróf batna ekki eftir að inntöku lyfs er hætt. (9)  
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Ursodeoxycholic sýra (UDCA) og N-acetylcystein (NAC) hafa verið notuð í meðferð DILI, bæði 

lyfin eru talin örugg í notkun en hvorugt lyfið hefur samþykkta ábendingu fyrir notkun í ófyrirséðum 

DILI. UDCA er gjarnan notuð ef um cholestatískan DILI er að ræða (í allt að 30% sjúklinga í DILIN 

rannsókninni), en ekki hefur verið sýnt fram á virkni hennar í bráðum né krónískum DILI. (9,20) 

NAC er hluti af gagnreyndri meðferð við skammtaháðum DILI af völdum paracetamóls. NAC 

hefur verið notað í ALF af völdum idiosyncratic DILI og niðurstöður benda til þess að fyrir ákveðna 

sjúklingahópa, þá sem hafa vægari form lifrarheilakvilla (e. hepatic enchepalopathy) í lifrarbilun minnki 

notkun lyfsins líkur á þörfum á lifrarskiptum. (20) 

1.1.5 Horfur 
Horfur sjúklinga sem fá DILI eru oftast góðar. Flestir sjúklingar með bráðan DILI lækka aftur í 

lifrarprófum. (1) Í einni rannsókn höfðu lifrarprufur 51% allra með DILI batnað innan 90 daga, 88% 

innan 6 mánaða og 92% innan árs. Þá var meðaltími til þess að lifrarprufur bötnuðu 142 dagar óháð 

gerð skaða. (21)  

Fáar og misleitar niðurstöður eru til um tíðni krónísks DILI, enda hafa skilmerki fyrir krónískan 

DILI ekki enn verið stöðluð. (21) Í 11 ára eftirfylgni á 685 einstaklingum sem höfðu lifað af bráðan DILI 

voru 3,4% sem greindust í kjölfarið með, og voru lagðir inn vegna, lifrarsjúkdóms. (22) Í tveimur 

rannsóknum sem skilgreindu krónískan DILI sem viðvarandi brenglanir í lifrarprufum í lengri tíma en 3 

mánuði fyrir hepatocellular skaða og 6 mánuði fyrir cholestatic eða mixed skaða uppfyltu 28/493 

(5,7%) og 3/50 (6%) sjúklinga þessi skilyrði fyrir krónískum DILI. (19,23) Í tveimur rannsóknum sem 

skilgreindu krónískan DILI sem viðvarandi hækkanir í lifrarprufum umfram 6 mánuði fyrir allan skaða 

höfðu 19% af 598 og 17% af 899 sjúklingum uppfyllt þau skilyrði fyrir krónískum DILI. (17,24)  Í DILIN-

rannsókninni höfðu marktækt fleiri í hópi sjúklinga með cholestatic skaða krónískar breytingar, 31%, 

samanborið við hepatocellular og mixed týpur, 13% og 14%. (17) 

Lyfjaorsökuð sjálfsofnæmislifrarbólga (e. drug-induced autoimmune hepatitis, DIAIH) getur komið 

fram í sjúklingum sem verða fyrir lifrarskaða af völdum lyfja. Hún hefur breiða og flókna meinmynd. 

DIAIH getur haft sömu meinafræðilegu birtingarmynd og sjálfsofnæmislifrarbólga (e. autoimmune 

hepatitis, AIH) og einkennst af kjarnvirkum mótefnum (e. antinuclear antibodies, ANA), mótefnum 

gegn sléttum vöðvafrumum (e. smooth muscle antibodies, SMA) og hækkuðum gamma glóbúlínum. 

(25) Afturskyggn rannsókn Mayo Clinic á 261 tilviki AIH sýndi að marktækur hluti þeirra, 9%, höfðu 

sjúkdóminn á grundvelli lyfjaorsakaðs lifrarskaða. (26)  Í samantekt á þeim rannsóknum sem hafa 

verið gerðar á þessum sjúklingahóp hefur verið sýnt fram á að 9-17% sjúklinga með AIH hafi 

sjúkdóminn á grundvelli DILI. (25)  

Almennt leiðir DILI til dauða eða lifrarígræðslu í um það bil 7-8% tilvika, samkvæmt tveimur 

stórum rannsóknum á DILI, einni frá Andrade et al. (18) og annarri frá DILIN-hópnum, sem auk þess 

sýndi fram á að þeir sem létust úr DILI væru marktækt eldri heldur en þeir sem lifðu skaðann af (53 

vs. 49 ára). (14)  
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1.1.6 Meinafræðileg mynd 
DILI hefur breiða meinafræðilega sýnd og getur líkst öllum gerðum lifrarskaða. (6) Meinafræðilegt útlit 

getur eitt og sér ekki greint DILI frá öðrum orsökum lifrarskaða, en getur aðstoðað við greiningu með 

því að sýna útlit og alvarleika lifrarskaðans. (9) 

Þrátt fyrir að hafa margar meinafræðilegar myndir eru 5 flokkar algengastir; bráð lifrarbólga, 

krónísk lifrarbólga, bráður gallstasi, krónískur gallstasi og gallstasa lifrarbólga (blandaður 

hepatocellular-cholestatic skaði). Kleiner et al. sýndu fram á að 83% af 249 lifrarsýnum úr DILIN 

rannsókninni féllu inn í einn þessara flokka. Aðrar meinafræðilegar myndir sem DILI sýndi voru til 

dæmis blandaður (óflokkanlegur) skaði, fitulifrarbreytingar, svæðisdrep (e. zonal necrosis), 

granulomtous og mikið drep (e. massive necrosis). (27) 

Kleiner et al. sýndu einnig fram á að ef fjölgun minnstu gallganganna (e. ductular reaction) og 

drep væru til staðar í lifrarsýnum væri það tengt verri horfum. Einnig að fjöldi eosinophila í lifrarsýni 

væri tengt betri horfum. Sömuleiðis bentu þeir á að ekki var góð fylgni milli R-hlutfalls og 

meinafræðilegs útlits lifaraskaðans. (27) 

1.1.7 Áhættuþættir  
Aldur 

DILI er í tilfelli sumra lyfja tengt vissum aldurshópum. Valproic sýra og aspirín valda frekar lifrarskaða í 

ungu fólki. Önnur lyf t.d. amoxicillin/klavúlansýra og nitrofurantion eru frekar orsakavaldur DILI í eldra 

fólki.(8) Í spænskri rannsókn á öllum tilfellum DILI á árunum 1994-2007 (n=603) var sýnt fram á að 

hepatocellular sé algengari meðal yngra fólks (<60 ára) á meðan cholestatic týpa er algengari hjá 

eldra fólki(≥60 ára). (6) Svipaðar niðurstöður fengust úr DILIN rannsókninni á 899 sjúklingum en 

mörkin á milli ungra og eldri voru þar 65 ára. (17)  

Ekki er ljóst hvers vegna aldur hefur áhrif á DILI en fyrir sum lyf gæti þetta útskýrst af mismikilli 

notkun aldurshópa á lyfjunum, t.d. er nitrofurantoin mun meira notað ef eldra fólki vegna hærri tíðni 

þvagfærasýkinga auk notkunar sem fyrirbyggjandi meðferð við slíkum sýkingum. 

Kyn 

Ekki hefur tekist að sýna fram á með óyggjandi hætti að tíðni DILI sé mismunandi eftir kynjum. (28) 

Þó er hneigð til þess að hlutur kvenna sé stærri, í tveimur lýðgrunduðum rannsóknunum sem hafa 

verið gerðar á Íslandi og í Frakklandi, (29,30) og í öðrum rannsóknum. (16,31,32) Í sumum 

rannsóknum eru karlar þó hlutfallslega fleiri. (18,33)  

Konur eru líklegri en karlar að fá bráða lifrarbilun í kjölfar DILI samkvæmt bandarískri rannsókn. 

(34)  Konur hafa auknar líkur á að fá hepatocellular mynd, bæði í í DILIN rannsókninni (17,35) og 

spænskri rannsókn á áhrifum aldurs og kyns á DILI. (28) 

Lucena et al. sýndu fram á samspil aldurs og kyns. Í rannsókninni reyndist tíðni DILI vera hærri í 

konum yngri en 60 ára, en tíðnin var hærri í körlum eldri en 60 ára samanborið við konur í sama 

aldurshópi. (28)  

Undirliggjandi sjúkdómar 

Ekki er talið að undirliggjandi lifrarsjúkdómar valdi auknum líkum á að sjúklingar fái DILI, en talið hefur 

verið að undiliggjandi sjúkdómar valdi verri horfum. (8,12) I nýlegri rannsókn á dauða af völdum DILI á 

1089 sjúklingum, þar sem dánarhlutfall var 7.8%, tókst þó ekki að sýna fram á að þeir sjúklingar sem 
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dóu vegna DILI væru líklegri til þess að hafa undirliggjandi lifrarsjúkdóm samanborið við þá sem lifðu 

af DILI. Höfundar greinarinnar bentu þó sjálfir á að skortur á tölfræðilegum styrk sé möguleg ástæða 

þess að marktækur munur fannst ekki. (14)  

Umbrot lyfs 
Lammert et al. sýndu fram á að lyf, tekin um munn, með umsvifamikin umbrot í lifur væru líklegri en 

önnur til að valda lifrarskaða. Lammert et al. sýndu einnig fram á þá óvæntu staðreynd að af 207 

algengustu lyfjum sem ávísað er í Bandaríkjunum hefðu 12 lyfjanna engin umbrot í lifur og engin 

þeirra væru tengd við DILI. (36) Þetta rennir stoðum undir þá kenningu að umbrot í lifur sé mikilvæg 

forsenda fyrir lifrarosökuðum lifrarskaða. 

Skammtastærð og eðli lyfja 

Þrátt fyrir að ófyrirsjáanlegur DILI sé ekki skilgreindur sem skammtaháður sýndu Lammert et al. fram 

á að lyf með umsvifamikil umbrot í lifur og hærri dagsskamt en 50 mg væru líklegri en önnur til þess 

að valda lifrarskaða. (37) Samband skammtastærða og DILI hefur verið lýst fyrir til dæmis 

amoxicillin/klavúlansýru, diclofenac, flucloxacillin og bosentan.  

Bata hefur verið lýst í sjúklingum með DILI af völdum mianserins eftir að skammtar voru 

minnkaðir og nýtilkomnu DILI í sjúklingi á duloxetíni hefur verið lýst eftir hækkun á dagsskammti. (8) 

Atorvastatín hefur verið ákvarðaður orsakavaldur í lifrarbilun eftir að dagskammtur var hækkaður úr 

40mg í 80mg vegna ónógrar stjórnunar á blóðfitum. (38) 

Þá sýndu Chen et al. fram á að fitusækin lyf (fitusæknistuðull (e. octanol-water partition 

coefficient), logP >3) sem eru gefin í dagskömmtum hærri en 100 mg eru líklegri en önnur til að valda 

lifrarskaða. (39) Möguleg skýring á þessu er sú að lyf og umbrotsefni lyfja með hærri dagsskammta 

ná hærri styrk inni í lifrarfrumum heldur en önnur og fitusækin lyf hafa einnig flóknari umbrotsferla í 

lifur. (6) 

Meðferðarlengd 

Í meðferð með ákveðnum lyfjum, t.d. methotrexate hefur verið lýst sambandi milli uppsafnaðra 

skammta í lengri meðferð og verri meinafræðilegrar sýndar. (40)   

1.1.8 Faraldsfræði 
Nýgengi lyfjaorsakaðs lifrarskaða er almennt talin vera hærri en sýnt hefur verið fram á með 

afturskyggnum rannóknum. Erfitt getur verið að staðfesta greiningu á DILI í afturskyggnu módeli 

vegna þess að full uppvinnsla með tilliti til greiningar lyfjaorsakaðs lifrarskaða er ekki alltaf gerð þegar 

hækkanir á lifrarprófum verða og því oft ekki mögulegt að að útiloka aðrar orsakir lifrarskaða. (13)  

Í tveimur afturskyggnum rannsóknum, á tíðni lifarskaða af völdum lyfja var sýnt fram á nýgengi 

sem nemur 2,3-2,4 tilfellum á hverja 100 000 einstaklinga. (41,42) Í stærri rannsókninni, breskri 

gagnagrunnsrannsókn á tíðni DILI kom fram að tíðast kæmi lifrarskaði fram í sjúklingum á 

chlorpromazine og azathioprine, þ.e. í eitt skipti fyrir hverja 739 sjúklinga á chlorpromazine og 1102 

einstaklinga á azathioprine. Algengustu lyfin sem talin voru valda lifrarskaða voru 

amoxicillin/klavúlansýra (1 tilfelli fyrir hverja 11688 sjúklinga) og diclofenac (1 tilfelli fyrir hverja 15772 

sjúklinga). (41) 

Framsýnt snið rannsókna á DILI hefur einnig verið notað til að meta nýgengi. Tvær stórar slíkar 

hafa verið gerðar, ein í Frakklandi og önnur á Íslandi sem sýndu fram á eins árs nýgengi 13,9 og 19,1 
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fyrir hverja 100 000 íbúa. (29,30) Í íslensku rannsókninni var tíðni azathioprine og infliximab DILI 

hæst, en eitt tilvik lifrarskaða kom fram fyrir hverja 133 einstaklinga á azathioprine og 148 einstaklinga 

á infliximab. Algengustu lyfin sem talin voru orsök lifrarskaða voru amoxicillin/klavúlansýra (1 tilfelli per 

2350 sjúklinga) og diclofenac (1 tilfelli per 9148 sjúklinga). (30) 

Mikilvægi faraldsfræðirannsókna á mjög sjaldgæfum aukaverkunum eftir markaðsetningu lyfja er 

ótvírætt, því erfitt er að sýna fram á öryggi lyfja með tilliti til þessa aukaverkana áður en lyf kemur á 

markað. (43) Til þess að geta sagt með 95% vissu að atburður hendi ekki með meiri tíðni en 1/10.000 

þarf að sýna fram á að atburðurinn hendi ekki í rannsókn á 30.000 einstaklingum. Þetta er samkvæmt 

nálgun á efri öryggismörkum (95% CI) fyrir atburð sem hefur ekki enn skeð og er kölluð „rule of three“ 

á ensku. Þessi nálgun segir að ef atburður skeður ekki í úrtaki af stærð n, þá má segja með 95% 

vissu að 3/n séu efri mörk öryggisbilsins. (44)  

Auk þessa verður iðulega valbjagi þegar sjúklingahópur er valinn í prófanir á lyfjum með tilliti til 

aldurs, undirliggjandi sjúkdóma og fleiri þátta. Þetta undirstrikar mikilvægi lýðgrundaðra rannsókna á 

tíðni sjaldgæfra aukaverkana eftir markaðsetningu lyfja. (43) 

1.2 Blóðþynningarlyf 
Í fjölda ára voru K vítamín hemlar (e. vitamin K antagonists, VKA) einu blóðþynningarlyfin sem hægt 

var að taka um munn. Í þeim hópi lyfja var warfarín það lyf sem náði fótfestu og er nú eina VKA-lyfið 

sem skráð er á Íslandi. Þrátt fyrir gagnreynda verkun þá hafa VKA hemlar ófyrirsjáanleg lyfhrif (e. 

pharmacodynamics) og krefjast þannig mikillar eftirfylgni á storkugildum INR (e. international 

normalized rate). Einnig eru fjöldi milliverkana við önnur lyf sem gera lyfjahvörf (e. pharmacokinetics) 

og lyfhrif enn ófyrirsjáanlegri. (45) 

VKA-lyf eru á undanhaldi, á kostnað nýrrar kynslóðar blóðþynningarlyfja sem taka má um munn 

(e. novel oral anticoagulants/non-vitamin K oral anticoagulants, NOACs). Dönsk rannsókn sem var 

gerð á fleiri en 19500 einstaklingum með bláæðasegarek (e. venous thromboembolism, VTE) og 

fengu meðferð með blóðþynnandi lyfjum um munn sýndi mikla aukningu í notkun þessa lyfjaflokks. 

(46) Í upphafi árs 2012 var upphafsmeðferð nær allra sjúklinga í rannsókninni warfarin. Við lok 

rannsóknartímabilsins, í september 2016 voru einungis 12% allra sjúklinga með VTE settir á warfarin, 

70% á rivaroxaban, 16% á apixaban (Eliquis®) og einungis 2% á dabigatran. Edoxaban (Lixiana®) 

var ekki enn komið á markað í Danmörku á rannsóknartímabilinu. (46) 

Gáttatif er ein helsta ábending fyrir notkun blóðþynnandi lyfja sem tekin eru um munn yfir lengri 

tíma. Algengi gáttatifs í Íslendingum á aldrinum 20-99 ára óx úr 1,5% árið 1998 í 1,9% árið 2008. 

Aukning í byrði var um 2,0% árlega. Alls 4.495 Íslendingar voru taldir hafa sjúkdóminn árið 2008. (47) 

Í sömu rannsókn var því spáð að hámarki 8.329 (algengi 3,0%) Íslendingar muni hafa gáttatif árið 

2030 og að á bilinu 11.088 (3,5%) til 13.583 (4,3%) hafi sjúkdóminn árið 2050, eftir því hvaða 

forsendur eru gefnar um lýðfræðilega þætti og dauða af völdum sjúkdómsins. (47) Það er því ljóst að 

notkun blóðþynningalyfja sem tekin eru um munn muni halda áfram að aukast á komandi árum. 

1.2.1 NOAC lyf 
NOAC lyf hafa verið í notkun hér á landi um nokkurra ára skeið, fyrst þeirra ximelagatran sem var á 

markaði í stuttan tíma frá 2004 þar til markaðsleyfi þess var fellt niður árið 2006. Síðan hafa fleiri lyf af 
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kynslóð NOAC fengið markaðsleyfi á landinu, fyrst dabigatran árið 2008 og í kjölfarið lyfin rivaroxaban 

(2008), apixaban (2011) og edoxaban (2015). NOAC lyfin hafa samþykktar ábendingar í fyrirbyggingu 

og meðferð djúpbláæðasegamyndunar og lungnareks, í fyrirbyggjandi meðferð gegn segamyndun 

vegna æðakölkunar og í fyrirbyggjandi meðferð gegn segareki vegna gáttatifs án lokusjúkdóms (e. 

nonvalvular atrial fibrillation, NVAF). (3,48–50) 

Í fasa II og III klínískum rannsóknum á gagnsemi NOAC lyfja í gáttatifi hafa þau ekki alltaf haft 

yfirburði samanborið við warfarín, sér í lagi þegar metin er tíðni dauða. Klínískar rannsóknir á 

gagnsemi NOAC lyfja í gáttatifi voru teknar saman í samantektarrannsókn (e. meta-analysis) árið 

2012 og þá tókst að sýna fram á 11% lækkun í RR á dauða í NOAC miðað við warfarín (RR: 0.89, 

95% CI: 0.83-0.96). (51) Sama 11% lækkun var í RR á dauða vegna hjarta og æðakerfissjúkdóma 

(RR: 0.89, 95% CI: 0.82-0.98). Einnig var marktæk minnkun í áhættu á stórvægilegum blæðingum (e. 

major bleeding) og innankúpublæðingum (e. intracranial bleeding). (51)  

NOAC lyf hafa þann kost umfram warfarin að lyfjahvörf þeirra í líkamanum eru stöðug og 

skammtaháð og krefjast ekki reglulegrar eftirfylgni á storkuprófum. (2) Þrátt fyrir þetta hefur verið mikil 

áhersla lögð á að skoða til hlýtar möguleikann á DILI meðal NOAC lyfja. Þetta er ekki síst vegna þess 

að ximelagatran var tekið af markaði þegar 8% einstaklinga sem fengu lyfið við langtímaábendingum 

fengu hækkanir í ALAT. (43) 

1.2.2 DILI vegna NOAC lyfja 
Birt hafa verið þó nokkur tilvik DILI vegna þeirra NOAC lyfja sem enn eru á markaði, þá aðallega 

vegna rivaroxabans, en einnig dabigatrans og apixabans. Licata et al. birtu árið 2018 samantekt á 

öllum tilvikum DILI vegna rivaroxabans sem birtust í leit á PubMed gagnasafninu frá 2008-2016. Um 

var að ræða alls 26 tilvik. (4) Eitt tilvik birtist á árinu 2017 (5) auk þess sem Licata et al. kynntu tvö 

tilvik samhliða samantekt sinni árið 2018. (4) Samanlagt hafa því verið birt 29 tilvik lifrarskaða af 

völdum rivaroxaban. 

Af þessum 29 tilvikum urðu 17 tilfelli (59%) af DILI í konum og 12 (41%) í körlum. Aldur 

sjúklinganna var frá á bilinu 25-91 ár og miðgildi aldurs 69 ár. Hepatocellular tilfelli voru 12 (43%), 

mixed voru 9 (32%) og cholestatic voru 7 (25%). Tímalengd frá fyrstu inntöku rivaroxaban þangað til 

óeðlilegar lifrarprufur mældust (e. latency) var á bilinu 2-180 dagar með miðgildið 16 dagar. 

Algengustu einkenni sjúklinga með DILI vegna rivaroxaban voru gula (17 tilfelli), ógleði (10 tilfelli), 

þreyta (8 tilfelli), kláði (7 tilfelli) og lystarleysi (5 tilfelli). Einn sjúklingur lést í kjölfar DILI vegna bráðrar 

lifrarbilunar og annar vegna þarmalömunar sem hann fékk í legu vegna DILI, lifrarpróf annarra 

lækkuðu og enduðu innan eðlilegra marka. (4) 

DILI vegna apixabans hefur verið lýst í tveimur konum, 72 og 81 árs. (52,53) Dabigatran er talinn 

orsakavaldur í einu tilfelli sem hefur verið birt, í 71 árs gömlum karlmanni. (54) 

Lítið er vitað um tíðni DILI af völdum NOAC lyfja. Samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda 

rivaroxaban (SmPC) er skert lifrarstarfsemi sjaldgæf möguleg aukaverkun sem hendir með tíðni 

1/100-1/1.000. (50) Þetta byggir á gögnum úr 3. stigs rannsóknum á virkni lyfsins en alls 241 af 19364 

sjúklingum (1,2%) fengu ALAT > 3xULN á meðan á meðferð með lyfinu stóð. (55–61) Í 

samantektarrannsókn (e. meta-analysis) sem gerð var á niðurstöðum þessara meðferðarprófana kom 

í ljós að ómarktækur munur væri á rivaroxaban miðað við samanburðarlyf (e. control) með tilliti til 
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þessara rannsóknarniðurstaða. (62) Einnig var ómarktækur munur milli sjúklinga á rivaroxaban og 

samanburðarlyfi sem fengu bilirubin > 2xULN. Sömuleiðis var munurinn á ómarktækur á þeim sem 

fengu ALAT > 3xULN samhliða bilirubin > 2xULN. (62) 

Sá galli er á þessum athugunum að engin orsakagreining m.t.t. DILI var gerð í þessum 

rannsóknum, auk þess var lifrarskaði önnur útkoma (e. secondary outcome) í þeim öllum. Þar af 

leiðandi ber að varast að túlka áðurnefndar niðurstöður með tilliti til tíðni DILI af völdum rivaroxabans. 

Ein gagnagrunnsrannsókn bar saman hlutfallslegan fjölda tilkynninga um lifrarskaða af völdum 

lyfja á milli NOAC lyfja og warfaríns og komust að þeirri niðurstöðu að nýgengitíðni fyrir rivaroxaban 

og dabigatran væri mögulega hærri en fullyrt er í SmPC seðli fyrir lyfin. Aðferðarfræðin var sú að allar 

tilkynningar um lifrarskaða óháðan orsök (e. overall liver injury, OLI), eða bráða lifrarbilun á meðan 

meðferð með NOAC lyfjum eða warfarín stóð voru skoðaðar sem hlutfall af öllum öðrum tilkynntum 

aukaverkunum. Rivaroxaban var eina lyfið sem hafði marktækt hlutfallslega fleiri tilkynningar um 

lifrarskaða, miðað við hin NOAC lyfin og warfarín. (63) Þó ber að gæta að því að þarna má líka túlka 

niðurstöðurnar á þann veg að rivaroxaban valdi minna af öðrum aukaverkunum en hin lyfin. 

Orsakagreining var ekki gerð, en um var að ræða tilkynningar í stórt gagnasafn aukaverkanna. 

Önnur gagnagrunnsrannsókn bar saman tíðni innlagna sem tengdar voru ákveðnum 

lifrarmeinsemdum (samkvæmt ICD-9 innskriftarkóðum), í hópi þeirra sem höfðu fengið ávísað 

warfaríni samanborið við þá sem fengu ávísað NOAC lyfjum. Rannsakendur fullyrtu að sjúklingar á 

warfaríni væru í meiri áhættu heldur en aðrir að leggjast inn á spítala vegna lifrarsjúkdóma eða 

lifrarskaða. Tíðni spítalinnlagna á grundvelli þessara ICD kóða voru, per 1000 persónuár, 9.0 fyrir 

warfarín, 4.0 fyrir dabigatran, 6.6 fyrir rivaroxaban og 5.6 fyrir apixaban. (64) Galli rannsóknarinnar er 

sá að umræddir ICD-9 kóðar voru ósérhæfðir með tilliti til DILI en þeir voru m.a. kóðar fyrir galla í 

útskilnaði bilirúbíns, lifrarheilakvilli, ótilgreind lifrarbólga, ótilgreindir sjúkdómar í lifur, gula og drep í 

lifur. Eingöngu var skoðuð fylgni við þessa kóða í mismunandi sjúklingahópum en engin 

orsakagreining gerð til að meta þátt lyfjanna í þessum innlögnum.  

1.2.3 DILI vegna warfaríns 
DILI vegna warfaríns er mjög sjaldgæf aukaverkun. Í sjö stórum rannsóknum á alls 1461 tilfelli af DILI 

hafa rannsakendur birt öll lyf sem voru orsakavaldar, í engri þessara rannsókna var warfarín 

orskavaldur. Þetta eru 1032 tilvik frá tveimur rannsóknarhópum í Bandaríkjunum (17,34), 179 tilvik frá 

suður-Ameríku (31), 96 frá Íslandi (30), 77 frá Svíþjóð (42), 43 frá Danmörku (32) og 34 frá 

Frakklandi.  (29) 

Þó hafa verið birt tilvik DILI vegna warfaríns, hið minnsta 5 tilvik með RUCAM stigun ≥ 3 skv. 

rannsókn sem var unnin uppúr LiverTox gagnagrunni bandarísku National Institutes of Health (NIH) 

stofnunarinnar.(65) Warfarín hefur verið á markaði í marga áratugi, á Bandaríkjamarkaði frá árinu 

1967. (65) Ef fjöldi tilvika er skoðaður í samhengi við umfang notkunar lyfsins og þann tíma sem lyfið 

hefur verið á markaði styður það að DILI af völdum lyfsins sé afar sjaldgæft.  

Í öryggisprófunum fyrir langtímaábendingar ximelagatrans (>35 dagar) var warfarín notað sem 

samanburðarlyf. Í þeim fengu 1,1% (68/6230) sjúklinga á warfaríni hækkanir umfram þreföld eðlileg 

mörk af ALAT (>3xULN). Orsakagreining var þó ekki gerð með tilliti til DILI og nefndu skýrsluhöfundar 

að brúunarmeðferð (e. bridging) með enoxaparin væri mögulegur orsakavaldur. (66)  
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2. Markmið 
Markmið rannsóknarinnar er að leggja mat á tíðni lifrarskaða af völdum rivaroxaban og finna þann 

fjölda sem taka þarf lyfið svo eitt tilfelli lifrarskaða komi fram (e. number needed to harm, NNH). 
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3. Efniviður og aðferðir 
Rannsóknin var afturskyggn og lýðgrunduð. Kennitölur einstaklinga sem fengu ávísuðum 

blóðþynningalyfjum um munn, warfarín, rivaroxaban, dabigatran, apixaban og edoxaban frá byrjun árs 

2008 til ársloka 2017 voru sóttar í Lyfjagagnagrunn Landlæknisembættisins.  

Kennitölur þeirra sem höfðu fengið ávísað rivaroxaban á tímabilinu voru samkeyrðar við 

sjúkrarskrárkerfi Landspítala Háskólasjúkrahúss. Þeir einstaklingar sem höfðu brenglanir á 

lifrarprufum á rannsóknartímabilinu voru skoðaðir nánar.  Brenglanir á lifrarprufum töldust ALAT 

og/eða ASAT hærri en þreföld efri mörk og/eða ALP hærri en tvöföld efri mörk. Bilirubin hærra en 

tvöföld efri mörk með samhliða hækkun á ALAT, ASAT eða ALP var einnig talið til brenglana í 

lifrarprófum.  

Útilokaðir frá hópnum voru þeir sem höfðu brenglanir á lifrarprufum á tímabilinu, en voru orðnar 

eðlilegar þegar inntaka lyfs hófst, þeir sem höfðu hætt inntöku lyfsins meira en 15 dögum áður en 

einkenni eða hækkanir í lifrarprófum komu fram. Sjúklingar með aðra klára orsök fyrir hækkunum á 

lifrarprófum voru útilokaðir. Þessar orsakir voru metnar jafnóðum fyrir hvern og einn sjúkling en voru 

m.a. illkynja sjúkdómar í lifur og gallvegakerfi, gallstíflur af öðrum toga en lyfjaorsakaðra, 

gallblöðrubólga, fitulifur, skorpulifur, lifrarbólga á grundvelli alkóhólneyslu, blóðþurrð í lifur, 

blóðsýklasótt og lost, bráð hepatitis A, B eða C, CMV og EBV veirusýkingar. 

Til að ákveða tegund lifrarskaða var R-hlutfall metið. Það er skilgreint sem hlutfall hækkunar 

ALAT umfram eðlileg mörk og hækkunar ALP umfram eðlileg mörk, 𝑅 = #$#%&æ()/#$#%+,-	
#$/&æ()/#$/+,-

 . Ef R ≤ 2 þá 

var lifrarskaði flokkaður sem cholestatic, ef R ≥ 5 þá hepatocellular og ef 2 < R < 5 þá blönduð mynd. 

Öll gögn voru skráð í Microsoft Office Excel®, tölfræðiúrvinnsla var gerð í RStudio (v. 1.0.153) 

Gerð rannsóknarinnar var samþykkt af Vísindasiðanefnd (tilv.: VSNb2018010044/03.01).  

3.1 Orsakagreining, RUCAM-stigun 
Við mat á orsakatengslum blóðþynningalyfja við lyfjaorsakaðan lifrarskaða var notast við RUCAM-

stigunaraðferðina sem metur lyf sem ýmist mjög líklega, líklega, mögulega, ólíklega eða útilokaða 

orsök fyrir lifrarskaða. (67)  

Í RUCAM fá tilfelli stig ef tímasetning inntöku lyfs passar við hækkanir í lifrarprófum, ef lifrarpróf 

lækka þegar inntöku lyfs er hætt (e. positive dechallenge), ef áhættuþættir eru til staðar (aldur ≥55ára 

eða óhófleg áfengisneysla), ef sjúkdómar sem geta valdið hækkunum í lifrarprófum eru útilokaðir, ef 

lifrarskaði er þekkt aukaverkun lyfsins og ef endurgjöf lyfsins olli hækkunum á lifrarprófum (e. positive 

rechallenge).  

Stig eru dregin frá ef positive dechallenge verður ekki eða ef lifrarpróf hækka aftur eftir positive 

dechallenge, ef önnur lyf koma til greina sem orsakavaldar lifrarskaða og ef ekki er hægt að útiloka 

aðra sjúkdóma sem valda hækkunum í lifrarprófum. Þeir sjúkdómar sem eru sérstaklega skilgreindir 

sem slíkir samkvæmt RUCAM eru nýlegar eða virkar lifrarbólgu A-, B- og C- veirusýkingar, Ebstein-

Barr- og cytomegaloveirusýkingar, gallvegastíflu í ytri gallvegum vegna fyrirferðar, æxlisvaxtar eða 

gallsteina, blóðþurrðardrep í lifur eða lifrarbólga vegna alkóhólneyslu.  
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4. Niðurstöður 

4.1 Notkun blóðþynnandi lyfja um munn 
Hlutdeild warfaríns í ávísun blóðþynnandi lyfjum sem tekin eru um munn hefur fallið úr 100% ávísaðra 

skilgreindra sólarhringsskammta (e. defined daily dose, DDD) árið 2008 niður í 33,4% árið 2017.  
Tafla 1: Hlutfallslegt magn ávísaðra skilgreindra sólarhringsskammta (DDD) og fjöldi notenda lyfsins á hverju ári.   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Warfarín 
 

DDD (%) 
Fjöldi notenda 

100,0 
3746 

100,0 
4330 

99,9 
4442 

99,4 
4642 

92,1 
4635 

81,8 
4562 

71,0 
4410 

57,6 
4147 

44,8 
3734 

33,4 
3135 

Dabigatran 
  

DDD (%) 
Fjöldi notenda 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,1 
4 

0,6 
72 

7,3 
386 

13,0 
683 

14,3 
759 

13,1 
734 

10,5 
686 

9,2 
694 

Rivaroxaban 
 

 DDD (%) 
Fjöldi notenda  

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
6 

0,0 
2 

0,6 
52 

5,2 
303 

14,6 
830 

26,2 
1557 

35,2 
2302 

38,4 
2692 

Apixaban 
 

DDD (%) 
Fjöldi notenda  

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,2 
32 

3,1 
260 

9,5 
792 

18,7 
1657 

Edoxaban 
 

DDD (%) 
Fjöldi notenda  

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
0 

0,0 
1 

0,0 
28 

0,2 
15 

 

Á sama tíma hefur ávísunum á NOAC lyf aukist og árið 2017 var rivaroxaban mest ávísaða lyfið í 

flokki blóðþynnandi lyfja sem eru tekin um munn, eða 38,4% allra ávísaðra DDD. Að neðan má sjá 

þessa þróun myndrænt árin 2008-2017 auk fyrstu tveggja mánaða 2018. 

 
Mynd 1: Hlutfallslegt magn ávísaðra DDD eftir lyfi og árum. Athuga skal að 2018 hefur verið bætt á myndina en 
einungis liggja að baki tölur frá fyrstu tveimur mánuðum ársins. 
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4.2 Lifrarskaði af völdum rivaroxabans 

Alls 375 einstaklingar höfðu hækkanir í lifrarprufum sem féllu innan skilmerkja rannsóknarinnar. Af 

þeim voru 249 útilokaðir vegna þess að tímasetning inntöku lyfsins passaði ekki við tímasetningu 

einkenna. Einstaklingar sem höfðu aðra klára ástæðu fyrir hækkunum á lifrarprófum voru einnig 

útilokaðir, alls 104 sjúklingar. Sjúkdómsgreiningar þeirra sem voru útilokaðir á grundvelli þessa má sjá 

í töflu 2. Fjórum sjúklingum var ekki fylgt eftir á fullnægjandi hátt og ekki hægt að skera úr um 

hlutdeild rivaroxaban í þeirra lifrarprufuhækkunum. 

 
Tafla 2: Orsakir lifrarprufuhækkana sem útilokuðu lifrarskaða af völdum rivaroxaban. Í mörgum tilvikum hafði 
sjúklingur fleiri en eitt undirliggjandi sjúkdómsástand sem var ástæða útilokunar, en þá var metin veigameiri 
orsökin og hún skráð 

Meginástæða útilokunar Fjöldi 
 

Illkynja sjúkdómar 30  

Gallsteinar og/eða gallblöðrubólga 20  

Blóðþurrð í lifur 11  

Lifrarbólga á grundvelli áfengisneyslu 9  

Stasi vegna hjartabilunar 7  

Brisbólga 5  

Eitrun vegna annarra lyfja eða náttúruefna 4  

Mynd 2: Flæðirit fyrir rannsóknina 
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Áverki á lifur 3  

Blóðþurrð í hjartavöðva 3  

Fitulifur 3  

Fráflæðishindrun í gallvegakerfi 2  

Lifrarbólga C 2  

PBC 2  

Annað 2  

EBV 1  

 

Þrjú tilfelli voru metin sem lifrarskaði af völdum rivaroxaban. í einu þeirra þótti mjög líklegt (e. 

highly probable) samkvæmt RUCAM stigunarkerfinu að um væri að ræða rivaroxaban DILI, annað 

þótti líklegt (e. probable) og þriðja mögulegt (e. possible).  

Í heildina fengu 3446 sjúklingar ávísað rivaroxaban á rannsóknartímabilinu. Þannig var fjöldi sem 

þurfti að fá lyfið til að eitt tilvik lifrarskaða komi fram 1149 (e. number needed to harm). 

4.2.1 Tilfelli 
Tilfelli 1: 74 ára kona með gáttatif fékk einkennalausar hækkanir á ALAT (4,6 x ULN) 10 mánuðum 

eftir að hafa byrjað á rivaroxaban 15mg x1 í fyrirbyggjandi meðferð við slagæðasegareki í gáttatifi. 

Ómun af lifur og gallblöðru reyndist eðlileg. Próf fyrir sýkingum af völdum lifrarbólgu B og C reyndust 

neikvæð. Próf fyrir mótefnum í sjálfsofnæmislifrarbólgu, ANA og SMA voru neikvæð. Þremur 

mánuðum síðar höfðu lifrarpróf hækkað enn frekar (ALAT 6,1 x ULN) rivaroxaban var stöðvað og auk 

þess atorvastatíni sem sjúklingur hafði verið á í 22 mánuði fyrir upphaf brenglana í blóðprufum.  

Lifrarprufur höfðu lækkað meira en 50% innan 30 daga eftir að rivaroxaban var hætt.  

RUCAM-stigun var gerð og fær tilfellið 7 stig, líklegt.   

Tilfelli 2: 75 ára kona á rivaroxaban, 20mg x1, í fyrirbyggjandi meðferð við slagæðasegareki í 

gáttatifi leitaði á bráðamóttöku með gulu, lystarleysi og slappleika auk brenglana á lifrarprófum (ALAT 

50,1 xULN og ALP 1,3 xULN). Rivaroxaban sem hún hafði verið á í 20 mánuði var stöðvað við komu. 

Leggst inn á meltingadeild til uppvinnslu. Ómun af lifur og gallblöðru var eðlileg. Tölvusneiðmynd af 

kvið sýndi ekki víkkun á gallvegum. Próf fyrir sýkingum af völdum lifrarbólgu A, B og C reyndust 

neikvæð.  Próf fyrir mótefnum í sjálfsofnæmislifrarbólgu, ANA og SMA voru neikvæð. Útskrifast eftir 

13 daga legu.  

Sex mánuðum seinna voru lifrarprufur orðnar eðlilegar en hún orðin jákvæð fyrir ANA og SMA 

og hafði því þróað með sér DIAIH í kjölfar rivaroxaban DILI. RUCAM-stigun var gerð og fær tilfellið 9-

stig, mjög líklegt.  

Tilfelli 3: 85 ára kona var send á sjúkrahús af heilsugæslu vegna hækkana í lifrarprófum (ALAT 

17,6 xULN og ALP 1,9 xULN). Hún hafði byrjað á rivaroxaban 20mg x1 vegna gáttatifs 8 dögum fyrir 

en terbinafíni vegna sveppasýkinga í nöglum 16 dögum fyrir innlögn. Báðum lyfjum var hætt við komu 

og lifrarprufur fóru lækkandi. ALAT lækkaði meira en 50% innan 8 daga eftir að lyfin voru tekin út og 

voru komin innan eðlilegra marka 10 dögum seinna.  

RUCAM-stigun var gerð og fær tilfellið 4 stig, mögulegt.  
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4.3 Meinmynd og horfur 
Allir sem fengu lifrarskaða af völdum rivaroxaban voru konur og meðalaldur þeirra var 76 ár. Gerð 

skaða var í öllum tilfellum hepatocellular skaði. Allir sjúklingarnir fengu rivaroxaban í fyrirbyggjandi 

meðferð við slagæðasegareki vegna gáttatifs.  

Sá tími sem leið frá fyrstu inntöku lyfs til upphafs einkenna eða brenglana í lifrarprufum (e. 

latency) var á bilinu 8 - 586 dagar og sá tími sem tók fyrir lifrarprufur að batna eftir að inntöku lyfs var 

hætt var á bilinu 18 - 173 dagar. Í tveimur tilvikum af þremur hættu sjúklingar á öðru lyfi samhliða því 

að hætta á rivaroxaban, sjúklingur 1 hafði verið á atorvastatíni í 669 daga fyrir upphaf einkenna. 

Sjúklingur 3 var á terbínafíni í 16 daga fyrir upphaf einkenna. 

Einn sjúklinganna þróaði með sér sjálfsofnæmislifrarbólgu í kjölfar DILI af völdum rivaroxabans. 
Tafla 3: Kyn, aldur, skammtastærð og ábending fyrir notkun rivaroxaban. 

Tilfelli Kyn Aldur Skammtur (mg) Ábending 

1 KVK 75 15x1 Gáttatif 

2 KVK 74 20x1 Gáttatif 

3 KVK 85 20x1 Gáttatif 

 

Tafla 4: Fyrstu mælingar á hækkuðum lifrarprufum, reiknað R-hlutfall og gerð skaða. R-hlutfall var ekki reiknað 
fyrir sjúkling 1 enda gerist þess ekki þörf ef hækkun ALAT > 2xULN og ALP er undir eðlilegum mörkum. HC: 
hepatocellular 

 
Tafla 5: RUCAM-einkunn tilfella og mikilvægar tímasetningar. Latency: tími frá fyrstu inntöku lyfs þar til brenglanir 
í lifrarprufum koma fram. Resolution: tími sem líður frá því að inntöku lyfs er hætt þangað til að lifrarprufur eru 
orðnar eðlilegar á ný. 

Tilfelli RUCAM einkunn Latency (d) Resolution (d) Athugasemdir 

1 7 (Líkleg) 301 32 

Hætti á atorvastatín á sama 

tíma og rivaroxaban 

2 9 (Mjög líkleg) 586 173 

Þróaði með sér 

sjálfsofnæmislifrarbólgu 

3 4 (Möguleg) 8 18 

Hætti á terbínafíni á sama tíma 

og rivaroxaban 

 
  

Tilfelli 
ALAT (U/L) 
(start) 

ALAT xULN 
(start) 

ALP (U/L) 
(start) 

ALP xULN 
(start) R-hlutfall Gerð skaða 

1 206 4,6 43 <1 - HC 

2 2273 50,1 137 1,3 38,5 HC 

3 791 17,6 236 2,3 7,6 HC 
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5. Umræður 

5.1 Tíðni rivaroxaban lifrarskaða 
Niðurstöður þeirra rannsókna sem reyna að leggja mat á tíðni DILI vegna rivaroxaban hafa allar þann 

megingalla að orsakagreining var ekki gerð með tilliti til  DILI. Einnig voru hækkanir í lifrarprufum 

gjarnan blint túlkaðar sem DILI og hækkanir í lifrarprófum eru iðulega önnur útkoma (e. secondary 

outcome), líkt og farið var yfir í kafla 1.2.2. Einnig er erfitt að taka mark á hluta þessara rannsókna 

vegna þess að ósamræmi er í niðurstöðum þeirra og raunverulegum fjölda birtra tilfella um lifrarskaða 

af völdum rivaroxaban annars vegar og annarra blóðþynnandi lyfja sem tekin eru um munn hins 

vegar. Sú rannsókn sem styður helst að rivaroxaban valdi fremur lifrarskaða en önnur 

blóðþynningarlyf er rannsókn Raschi et al. sem benti á hlutfallslega fleiri tilkynningar um rivaroxaban 

lifrarskaða. (63)  

Fjöldi einstaklinga sem þurfa að taka rivaroxaban svo að 1 tilfelli lifrarskaða komi fram var 1149 

(1/1149) í okkar rannsókn. Erfitt er að segja til um hvernig þetta ber saman við lifrarskaða af völdum 

annara lyfja. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem hægt er að bera okkar niðurstöðu saman við því 

lítið er til af rannsóknum sem rannsaka tíðni DILI af völdum lyfja í almenna þýðinu með tilliti til fjölda 

einstaklinga sem notar lyfið. Hlutfall sjúklinga sem fá lifrarskaða af völdum lyfs liggur sjaldnast fyrir. Þó 

eru til tvær rannsóknir sem skoða hvaða lyf í almennu þýði valda oftast DILI miðað við NNH og munu 

þær vera notaðar hér til samanburðar. 

Í afturskyggni rannsókn de Abajo et al. var tíðni DILI skoðuð í samhengi við fjölda einstaklinga á 

hverju lyfi fyrir sig.  Hæsta hlutfall lifrarskaða var meðal notenda chlorpromazine (1/739) og 

azathioprine (1/1102). Lyfin sem orsökuðu flest tilfelli lifrarskaða voru amoxicillin/clavulanic acid 

(1/11688) og diclofenac (1/15772). (41)  

Samkvæmt framsýnni rannsókn Björnsson et al. er þetta hlutfall hæst fyrir lyfin azathioprine og 

infliximab 1/133 og 1/148. Amoxicillin/klavúlansýra og diclofenac, sem voru þau lyf sem oftast leiddu 

til lifrarskaða í sömu rannsókn hafa NNH hlutföll 1/2350 og 1/9148. Valin lyf úr sömu rannsókn 

atorvastatín (1/3693) og enoxaparín (1/2445). (30) 

Það er fróðlegt að skoða muninn á tíðni DILI eftir því hvort að um sé að ræða afturskyggnar eða 

framsýnar rannsóknir. Tíðni rivaroxaban DILI í okkar rannsókn var svipuð því sem de Abajo et al. 

sýndu fram á fyrir azathioprine (1143 vs. 1102). Tíðni azathioprine DILI er þó áttfalt hærra í rannsókn 

Björnsson et al. samanborið við de Abajo et al. Einnig sést munur á tíðni amoxicillin/klavúlansýru DILI 

þegar fyrri rannsóknirnar tvær eru bornar saman en í þeirri framsýnu eru tíðnin um fimmföld á við 

aftursýnu rannsóknina. 

Þannig má hugsa sér að mögulega sé raunveruleg tíðni rivaroxaban DILI enn hærra, án þess að 

nokkuð sé hægt að fullyrða um það. Fjöldi tilfella í þessum rannsóknum, þar með talið núverandi 

rannsókn er lítill. Þannig er vægi hvers tilfellis mikið og ber því að gæta varúðar þegar ályktanir eru 

dregnar af hver raunveruleg tíðni lifrarskaða er. Okkar niðurstöður gefa þó mikilvæga vísbendingu um 

hver tíðnin gæti mögulega verið. 
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5.2 Útilokaðir sjúklingar 
Alls voru 104 sjúklingar útilokaðir vegna þess að þeir höfðu aðra orsök fyrir hækkunum lifrarprófa. Af 

þeim sem útilokaðir voru höfðu 29% sjúklinga illkynja mein, m.a. krabbamein og meinvörp í lifur, 

krabbamein í brisi og gallvegakerfi. Einnig hafði hluti þeirra sjúklinga meinvörp í beinum sem talin voru 

vera orsakavaldur einangraðra ALP hækkana. 19% sjúklinga voru útilokaðir vegna þess að aðalorsök 

þeirra lifrarprufubrenglana var talin vera af völdum gallsteina. Orsök lifrarprufubrenglana í 11% 

sjúklinga var ályktað að væri vegna blóðþurrðar í lifur, innan þess hóps voru taldir þeir sem höfðu 

mjög lágan blóðþrýsting sem talinn var valda blóðþurrð, lost á grundvelli blóðsýkingar og fleiri. Í 9% 

sjúklinga var ályktað að um væri að ræða lifrarbólgu á grundvelli áfengisneyslu og í 7% var talið að 

um væri að ræða stasa í lifur vegna hjartabilunar.   

Athygli vekur, efnis rannsóknarinnar vegna, að 4% sjúklinga fengu lifrarskaða sem talinn var vera 

af völdum annarra lyfja. RUCAM greining var ekki gerð með tilliti til þeirra lyfja. Einn sjúklingur hafði 

hækkanir sem tengdar voru methotrexate. Einn fékk gulu af völdum amoxicillin/klavúlansýru. 

Azathioprine var talið orsakavaldur lifrarbólgu í einum sjúklingi. Í þeim fjórða var orsakavaldurinn 

annað hvort simvastatín eða dronedarone, sjúklingurinn hætti á báðum lyfjunum, og lækkaði hægt í 

lifrarprufum á ný. 

Okkur er ekki kunnugt um rannsóknir sem tilgreina orsakir hækkana á lifrarprufum sem samsvara 

þeim skilyrðum sem okkar rannsókn setti, þ.e. ALAT > 3xULN, ASAT > 3xULN, ALP > 2xULN eða 

bilirubin > 2xULN. Einnig var töluverð skörun á hópunum, til að mynda var sjúklingur með brisbólgu á 

grundvelli gallsteina eingöngu flokkaður sem sjúklingur með brisbólgu, til að einfalda framsetningu og 

auðvelda skilning. Í tilvikum þar sem skörun var þá var veigameiri orsökin metin. Þannig er erfitt að 

bera saman hlutföll útilokana á grundvelli annarra orska í okkar rannsókn við aðrar orsakir sem valda 

sambærilegum hækkunum.  

Alls voru 25 sjúklingar útilokaðir vegna þess að hækkanir í lifrarprufum komu fram meira en 15 

dögum eftir að þeir hættu á lyfinu ef þeir höfðu hepatocellular skaða en meira en 30 dögum eftir að 

þeir hættu á lyfinu þegar um cholestatic eða mixed skaða var um að ræða. Þetta er í samræmi við 

RUCAM stigunarkerfið sem segir að ef þessi skilyrði séu uppfyllt þá ætti að telja hækkanir í 

lifrarprufum ótengdar inntöku lyfsins. Undanskilin frá þessari reglu eru lyf á borð við amiodaone sem 

hafa afar hægan útskilnað, en slíkt á ekki við um rivaroxaban. (67) 

Í 15 sjúklingum komu hækkanir á lifrarprufum fram á meðan inntaka lyfsins stóð, sem gengu til 

baka án þess að inntöku lyfs væri hætt, eða þá tókst ekki að finna aðra klára orsök fyrir 

lifrarprufuhækknum en ástæða þótti ekki til að gruna að um DILI af völdum rivaroxaban væri að ræða. 

Aðlögun lifrar að skaða af völdum rivaroxabans hefur ekki verið lýst og ekki þótti ástæða í nokkru 

þessara tilvika að áætla á slíkt hefði átt sér stað. Því voru þessi 15 tilfelli útilokuð.  

Í heildina voru 4 sjúklingar útilokaðir vegna þess að sjúklingar voru ekki unnir upp og/eða 

brenglunum í lifrarprufum var ekki fylgt eftir. 

5.3 Tilfelli rannsóknarinnar 
Greining DILI er útilokunargreining og getur þannig verið erfitt að útiloka með fullri vissu aðrar 

mögulega orsakir lifrarskaða. Í tveimur tilfellum af þremur hætti sjúklingurinn á öðru lyfi samtímis því 
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að hætta á rivaroxaban. Í þessum tilfellum er því möguleiki að annað lyf en rivaroxaban hafi valdið 

DILI en í báðum tilfellum var rivaroxaban talið líklegri orsakavaldur en hitt lyfið sem var stöðvað 

samtímis.  

Sjúklingur 1 hætti á atorvastatíni samtímis því að hún hætti á rivaroxaban. Sjúklingurinn var á 

atorvastatíni í 669 daga fyrir upphaf einkenna, eða rúmlega tvöfalt lengur en á rivaroxaban. 

Atorvastatín hefur einkennandi cholestatic skaða í meirihluta tilvika (38) auk þess sem einkenni skaða 

af völdum lyfsins koma fram innan fárra mánaða.(68) Þessir þættir renna frekari stoðum undir að 

rivaroxaban sé orsakavaldurinn í þessu tilviki.  

Sjúklingur 3 var á terbínafíni í 16 daga fyrir upphaf einkenna. Lifrarskaði af völdum terbinafín 

getur ýmist verið hepatocellular og cholestatic en algengara er að skaðinn sé cholestatic. Algengast 

er að skaðinn komi fram innan fyrstu 6 vikna meðferðar. (69) Því er erfitt að útiloka að terbinafín hafi 

átt þátt í eða orsakað lifrarskaðann í þessu tilfelli, en líklegra þykir að rivaroxaban hafi verið 

orsakavaldurinn. 

Sjúklingur 2 þróaði með sé sjálfsofnæmislifrarbólgu (e. drug-induced autoimmune hepatitis). 

Henni hefur aldrei til okkar vitundar verið lýst í kjölfar notkunar með rivaroxaban og er þetta því í fyrsta 

skiptið sem því er lýst. Sjálfsofnæmislifrarbólga í kjölfar DILI er sjúkdómur með fjölbreytta meinmynd 

og virðist vera vangreindur.(25)  

Lifrarprufur hinna tveggja sjúklingarnir gengu til baka í eðlilegt horf en það var undir hæstu 

eðlilegu mörkum, enda hafði enginn sjúklinganna undirliggjandi lifrarsjúkdóm þegar einkenni komu 

fram. 

5.4 Val á lífefnafræðilegum skilmerkjum rannsóknarinnar 
Sýnt hefur verið fram á að ALAT hærra en þreföld efri mörk hafi gott næmi (e. sensitivity) en lítið 

sértæki (e. specificity) til að bera kennsl á lifrarskaða af völdum lyfja.(9) 

Við val á lífefnafræðilegum skilmerkjum var stuðst við lífefnafræðileg skilmerki sem Björnsson et 

al. notuðu í sinni framsýnu rannsókn, þ.e. ALAT > 3x ULN og/eða ASAT > 3x ULN og/eða ALP > 2x 

ULN. (30) Sgro et al. notuðu svipuð skilmerki í sinni rannsókn árið 2002, en þá var stuðst við ALAT 

og/eða ASAT > 2xULN. (29) Í okkar rannsókn var bilirúbín > 2x ULN var einnig bætt við sem mögulegt 

inntökuskilmerki, en það var til þess að geta betur borið kennsl á möguleg tilfelli Hy’s.  

Ef lægri þröskuldur hefði verið notaður eru líkur á því að fleiri einstaklingar með vægar hækkanir 

ótengdum lyfjainntöku væru í úrtakinu sem krefðist meiri vinnu við að útiloka. Þetta er ekki síður líklegt 

vegna þess að ábendingar fyrir notkun rivaroxaban eru allt sjúkdómar sem hafa hærra nýgengi með 

hækkandi aldri. Eldri einstaklingar eru svo aftur líklegri heldur en þeir sem yngri eru til þess að hafa 

illkynja sjúkdóma, gallsteina og fleiri sjúkdóma sem valda vægum hækkunum á transamínösum.  

5.5 Kostir og gallar 
Kostir rannsóknarinnar eru nokkrir. Rannsóknin var lýðgrunduð og voru allar ávísanir á lyfið skoðaðar. 

Í þeim tilfellum rivaroxaban lifrarskaða sem hafa þegar verið birt þá hafa flestir einstaklingar haft 

einkenni. Að skoða allar ávísanir og lifrarpróf óháð því hvort að einkenni hafi verið til staðar eykur líkur 

á bera kennsl á lifrarskaða. 



 21 

Rannsóknin var afturskyggn en með henni aukast líkurnar á því að þögul tilfelli, sem valda litlum, 

eða engum einkennum fari framhjá rannsakendum. Einnig getur verið talsvert erfiðara að greina 

orsakasamhengi lyfjainntöku og lifrarskaða á afturskyggnan hátt þar sem greiningin getur verið háð 

því að uppvinnsla hafi verið rétt framkvæmd á sínum tíma, að gerðar hafa verið rannsóknir til að 

útiloka aðrar orsakir. 

Í samanburðinum sem gerður var hér að ofan á rannsóknum de Abajo og Björnssonar 

undirstrikast hvernig tíðni svo sjaldgæfra aukaverkana mælist mismunandi eftir rannsóknarsniðum.  

Erfitt er að leggja mat á það hvort að okkar niðurstaða sé of- eða vanmat á raunverulegri tíðni DILI af 

völdum rivaroxabans. 

5.6 Framhaldsrannsóknir 
Ákjósanlegt væri að samskonar rannsókn væri gerð fyrir önnur blóðþynningalyf á Íslandi, 

rannsóknarhópurinn sem stóð að þessari rannsókn er með slíka rannsókn í vinnslu. Að henni lokinni 

er hægt að bera saman tíðni lifrarskaða af völdum mismunandi blóðþynningarlyfja. Slíkar upplýsingar 

veita ávísendum þessara lyfja mikilvægar upplýsingar um tíðni mögulega mjög alvarlegrar 

aukaverkunar. Meiri vitneskja um aukaverkanir lyfja gerir greiningu og meðferð þeirra skilvirkari.  
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